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MUKADDÆME
Hâkim-i Mutlak, Alim-i mutlak olan Rabb’imize hamd ve senalar; hüküm ve hakimiyyetin
Allah’a mahsus olduåunu tebliå ve ilan eden Hz. Muhammed’e ve Allah’tan bañka kanun
koyucu olmadæåæna iman eden ve bu imanæ da hayatlarænda tatbik eden âl ve ashabæna salât
ve selam olsun!..
Beñinci „Beyyine“ baskæya hazærlanærken:
1- Biline ki; müslümanæn gönlünde ve kafasænda, ailede, medresede, tekkede ve kæñlada;
Anadolu’da, Æslam âleminde ve bütün bir dünyada; üzerinde hassasiyetle durulmasæ,
bilinmesi ve hayatæn bütün safhalarænda tatbik edilmesi gereken tek bir mesele vardær ki,
o da „Hakimiyyet“, yani Æslam’æn devlet olma meselesidir.
2- Bu derece ehemmiyet kesbeden bu mesele; ne yazæk ki, en çok ihmal edilen, en çok
hor görülen ve en çok hakkænda cezalar tertib edilip daraåaçlaræ kurulan ve neticede
yolunda en çok ñehidler verilen bir meseledir; iñte bu „Hakimiyyet“ mevzuu!..
3- Yine biline ki; „Hakimiyyet“, yani Æslam’æn devleti varsa onu korumak, yoksa onu
kurmak, erkek-kadæn her müslümana farzdær!..
4- Zira; „La ilahe illallah“, Tevhid akidesinin veciz bir ifadesi, „Hakimiyyet“ de
„Tevhid akidesi“nin hayattaki tatbikat ñeklidir. Bañka bir ifade ile; bu üç unsur, yani „La
ilahe illallah“, „Tevhid“ ve „Hakimiyyet“ birbirinin mütemmimi ve birbirinin lazæm-i
gayr-i mufarikidir. Öyle ki, birinin olmadæåæ yerde diåeri var sayælmaz ve kabul görmez.
Çünkü, insanæ insan yapan dilidir, kalbidir ve amel-i hayatædær. Æñte bu üç unsur, tam bir
ahenk içinde olup „Allah birdir“ noktasænda birleñirler; dilinde ikrar, kalbinde tasdik,
günlük hayatta ise, tatbikten ibarettir. Daha bañka bir tabirle; dilinde ikrarin, kalbinde
tasdikin ötesinde dünya iñlerinde, devlet ve siyaset iñlerinde Æslam Dini’ni bütünüyle
yañamak, tebliå suretiyle de yañatmaya çalæñmaktær.
Ve netice itibariyle ñunu kesin bir ñekilde söyliyebiliriz ki: Bir medreseli, bir tekkeli, bir
kæñlalæ ve genel manada bir müslüman düñünün ki, onda devlet fikri, siyaset ñuuru yoktur;
yani „Hakimiyyet“in Allah’a mahsus olduåunu söylemiyor, tersine „milletindir“ diyor
veya milletindir diyenlere karñæ ses çækartmæyor, üstelik avukatlæåænæ yapæyor!.. Æñte o
medreselide, o tekkelide, o kæñlalæda ve umumî manada o müslümanda iman yoktur, Æslam
yoktur, Tevhid yoktur; tersine küfür vardær, ñirk vardær; namazæ kælænmaz!.. Hoca oluñu,
ñeyh ve mürid oluñu, asker ve general oluñu kendisini kurtarmaz! Meåer ki tevbe yolunda;
bir taraftan „Hakimiyyet“in Allah’a mahsus olduåunu kabul, tasdik ve ilan etmiñ olsun,
diåer taraftan da kemalizmi de, demokrasiyi de, particiliåi de, laikliåi de red ve inkâr etmiñ
bulunsun!..
5- Æñte son derece önem arz eden „Hakimiyyet“ meselesini, müstakil bir „Beyyine“
halinde iñlerken, edebiyyat yapma yoluna gitmedik, veciz ve kæsa bir üslub da takib
etmedik; tersine uzattæk, uzun olmasændan sakænmadæk; yer yer tekrar ettik; hatta sayfalarca
tekrar ettiåimiz yerler de olmuñtur.
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6- Gayemiz, „Sur duvarænæn“ saåændaki Tevhid ehlini, solundaki ñirk ehlinden, bütün
veche ve gerçekleriyle, net ve kesin çizgilerle ortaya koymaktær.
Ve bu arada A’raf, 164-165 ayetlerinde beyan buyrulduåu gibi, üç sænæftan günah iñleyen
ve neticede dünyada helakæ, ahirette ise cehennemi boylayanlar ile günah iñleyenlere karñæ
nehy-i münker yapmayæp ælæmlæ davranan iki sænæftan da olmayæp hak ve hakikatæ açæk, net
ve kesin bir ñekilde söyleyen ve neticede Allah’æn ræzasænæ ve cennetini kazanan samimi
ve ihlaslæ üçüncü sænæftan olmaktær. Kur’an ñöyle der:
„Æçlerinden bir sænæf: Allah’æn helak edeceåi, yahut ñiddetli bir ñekilde azab edeceåi
bir kavme artæk ne diye tebliå edip öåüt veriyorsunuz? dediler. Onlar da cevaben
dediler ki: Rabb’inize muazeret (beyan edebilmek) için (biz tebliå görevimizi
yapacaåæz, kabul etseler de etmeseler de). Bir de belki (akællaræ bañlaræna gelip)
korunurlar diye (öåüt veriyoruz). Ne zaman ki onlar, kendilerine hatærlatælanæ
unuttular, biz de kötülükten men edenleri kurtardæk; zulmedenleri ise, yoldan
çækmalaræ yüzünden çetin bir azab ile yakaladæk.“
Ve netice:
Bu ve benzeri ayet-i celile’lerin æñæåænda yürünüldüåünde görülecektir ki, bugün
Anadolu’da ve benzeri bazæ ülkelerde yañayan müslümanlar; müñrik müslümanlar, ælæmlæ
müslümanlar ve Ensarullah olan müslümanlar olmak üzere üçe ayrælmaktadær.
Müñrik müslümanlar:
Kemalistler, demokratlar, laik kafalælar ve particiler;
Ilæmlæ müslümanlar:
Emr-i mâruf ve nehy-i münker görevini yapmæyan ve „Herkes kendi çizgisinde yürüsün;
kimse kimseye karæñmasæn!..“ diyen samimiyyetsiz ve ciddiyetsiz müslümanlar;
Ensarullah olan müslümanlar:
Tevhid akidesine sahib, „Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz Allah’ændær!“ diyen ve beñerî
sistemlerin tümünü red ve inkâr eden ve taviz verme yoluna asla gitmeyen Allah ordusu
müslümanlardær.
Ensarullah olan müslümanlaræn necat ve selamete erdikleri, müñrik müslümanlaræn ise,
yoldan çækmæñ birer zalim olup ñiddetli azaba müstehak olduklaræ, ikinci ayetten saraheten
anlañælmaktadær. Ilæmlæ müslümanlaræn durumlaræ ise, ñüphede ve karanlækta kalmaktadær!..
7- Okuyucularæmæzdan rica ve tavsiyelerimiz odur ki, iyi niyyetle okusunlar, düñüne
düñüne okusunlar, tekrar tekrar okusunlar, meseleleri ezberlercesine okusunlar ve
okutsunlar! Zira mesele imanæ ilgilendirmektedir. Ækinci ricamæz da, „Beyyine“de yer yer
söylediåimiz gibi, ñeriat’a ters düñen bir hatayæ gördüklerinde basæn yoluyla cevap
vermeleridir. Dibde-köñede konuñmalaræ gæybet olur, haram olur, münafæklæk olur!..

Hilafet Devleti
Tebliå ve Ærñad Müñavirliåi
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-1Cemaleddin Hocaoålu
Hakimiyyet; Allah’a mahsus bir hak mædær yoksa bu hak
taåutlarda da var mædær? Tarihi boyunca dünyanæn
gündemini meñgul eden ve halli gereken tek mesele budur,
bu olmuñtur ve bundan böyle de bu olabilir.
Ehl-i Tevhid ve taåut:
Tevhid ehlini taåuttan, taåutu da Ehl-i Tevhid’den ayæran
tek mesele ve tek alâmet-i faræka budur. Zira; peygamberler
ve onlara tabi olan insanlar; „Hakimiyyetin“ Allah’a ait
bir hak olduåunu haber vermiñ, kabul ve tasdik etmiñler
ve ñu ñekilde formüle etmiñlerdir:
„Hakimiyyet, kayætsæz ve ñartsæz Allah’ændær!“
Æñte bu gerçeåi söyliyenler; Tevhid ehlidir, iman ehlidir
ve müslümandær. Hakimiyyet hakkænæ; bir ñahsa, bir gruba,
bir millete ve hatta
dünya
insanlæåæna
verenler ve bilcümle ñu
ñekilde
formüle
edenler:
„Hakimiyyet, kayætsæz
ve ñartsæz milletindir!“
derler ve iñi bu noktada
noktalarlar.
Ve
iñte
bunu
söyleyenler ve böyle
düñünenler, maksadlaræ
ne olursa olsun,
taåutlardær, taåutlaræn
kullarædær; müñriklerdir
ve nihayet kâfirlerdir!..
Ve iñte bu mücadele
günümüz dünyasænda
da bütün ñiddetiyle
devam etmekte, özel
mahkemeler kurulmakta, taåutun askerleri bu mahkemelerin bañæna
getirilmekte ve polisleri seferber edilip, „Hakimiyyet,
kayætsæz ve ñartsæz Allah’ændær“ diyen Ehl-i Tevhid, yakapaça edilip hapishanelere götürülmekte, iñkence ve
hakarete maruz bærakælmaktadær.
Hakimiyyet, taåut ve muvahhid:
Bu babda ñu üç kelime; efradænæ cami, aåyarænæ mani bir
ñekilde tarif edilmeli ve herkes tarafændan net ve kesin bir
ñekilde bilinmelidir.
Hakimiyyet:
Çeñitli yayæn ve muhtelif beyanlaræmæzda da ifade ve ilan
ettiåimiz gibi, önemine binaen bir de burada tarif ve izahænæ
yapalæm! Yapalæm ki, artæk kimsenin ñüphesi kalmasæn:
Hakimiyyet demek, en yüksek makam, en yüksek otorite,
en yüksek söz sahibi ki, O’nun üstünde bir makam, bir
otorite, bir söz sahibi düñünülemez. Kendisi, herkesten
hesab sorar ama, kendisinden kimse hesab soramaz ve
sormasæna da imkân yoktur; onun verdiåi emirler, koyduåu
yasaklar, gösterdiåi yollar itiraz kabul etmez. Æñte böyle
bir yetkiye „Hakimiyyet“ ismi verilir ve böyle bir yetki,

ancak Cenab-æ Hak’da bulunur; O’ndan bañkasænda
bulunmaz. Kim kendisinde veya bir bañkasænda veyahut
da millette bulunduåunu kabul ve tasdik ederse kendisini,
bir bañkasænæ veya milleti Allah’æn yerine koymuñ, ñerik
olmuñ, put olmuñ, taåut olmuñ, müñrik olmuñ ve nihayet
kâfir olmuñtur.
Taåut:
Taåut kelimesine gelince: Taåut lafzæ, tuåyan
mastarændan alænmæñ bir kelimedir. Añærælæk, añæræ giden,
haddini añan gibi manalara gelmektedir. Kur’an’da sekiz
yerde geçen bu kelime; hakka ve hakikata, iman ve ñeriat’a
karñæ gelen, Allah Teala’næn kullaræ için çizdiåi nizam ve
hududu tecavüz eden, bir bañka ifade ile; Allah (c.c.)’næn
gönderdiåi ve indirdiåi
ñeriat kanunlarænæ kaldæræp
onlaræn yerine kendi
kafasæna göre, insanlaræn
kafasæna göre veya millet
adæna
milletvekilleri
tarafændan
yapælan,
çækarælan kanunlardær. Æñte
bu kanunlara da ve bu
kanunlaræ çækaranlara da
„Taåut“ denir, put denir,
ñirk denir, putperestlik
denir, müñrik denir.
Elhasæl: Milletleti ve
devletleri idare eden iki
sistem vardær. Bunlardan
biri „Ñeriat sistemi“
diåerleri ise „Taåut
sistemi“dir. Ñeriat sistemi
bir tanedir. O da Allah’æn
gönderdiåi ve indirdiåi
ñeriat nizamædær, Æslam nizamædær, Kur’an nizamædær ve bir
tanedir. Kæyamete kadar deåiñmez ve onu kimse
deåiñtiremez!.. Diåerleri ise; isimleri ne olursa olsun,
taåuttur, puttur, ñirktir!.. Bu noktadan hareketle:
Fañist sistem bir taåuttur; komünist sistem bir taåuttur;
sosyalist sistem bir taåuttur; kapitalist sistem bir taåuttur;
demokratik sistem bir taåuttur; laik sistem bir taåuttur;
kemalist sistem bir taåuttur; dini devletten ayæran her
sistem bir taåuttur; hakkæ batæla karæñtærma sistemi bir
taåuttur.
Demek oluyor ki, hangi isim ve hangi izim altænda olursa
olsun, ñeriat’æn dæñændaki bütün sistemler ve bütün devlet
ñekilleri birer taåuttur, birer puttur, birer ñirktir ve birer
kâfirliktir ve bunlardan herhangi birini kabul eden veya
bir kæsmænæ ñeriat’tan bir kæsmænæ da bunlardan alan
müslümanlar, velev ki, müslüman olduklarænæ iddia etseler
de, namaz kælæp oruç tutsalar da, hacca gidip Kâbe’nin
içine girseler de ve Hacer’ül-Esved’i defalarca öpseler de
imanlaræ gitmiñ, nikâhlaræ bozulmuñ, cenaze namazlaræ
kælænmaz hale gelmiñ hatta kestikleri hayvanæn eti yenmez

Fañist sistem bir taåuttur;
komünist sistem bir taåuttur;
sosyalist sistem bir taåuttur;
kapitalist sistem bir taåuttur;
demokratik sistem bir taåuttur;
laik sistem bir taåuttur; kemalist
sistem bir taåuttur; dini devletten
ayæran her sistem bir taåuttur;
hakkæ batæla karæñtærma sistemi bir
taåuttur.
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duruma düñmüñlerdir. Bir kelime ile; ñirke sapmæñ, müñrik
olmuñlardær.
Muvahhid:
Muvahhid kelimesi bir ism-i fail olup Tevhid
masdarændan gelmektedir. Ñirk kelimesinin zæddæ ve tam
tersi bir mana ifade eder. „La ilahe illallah“ cümlesinin
ifade ettiåi manayæ kafasænda ve gönlünde ve bütün söz,
fiil ve hareketlerinde yañayan ve yapan ve bu arada sadece
ve sadece ñeriat sistemini tanæyæp diåerlerini tamamiyle
red ve inkâr eden ve sadece „Ñeriat, ñeriat!“ deyip duran,
ñeriat’æ malændan da canændan da daha fazla seven ve sayan
ve nihayet Allah’tan bañkasændan asla korkmayan
kimsedir.
Æslam; ñunu kesin bir ñekilde haber verir ki, ñu kâinat ;
Dalgalanan denizleriyle, pæræl pæræl parlayan yældæzlaræyle,
akæp giden nehirleriyle,
aåær basan daålariyle,
dönüp dolañan insanlariyle
ve
nihayet
bütün
mahlukatiyle - Yüce ve
Sübhan olan Allah
tarafændan yaratælmæñtær.
Bu hakikatæ takrir ve
beyan eden ayetlerin sayæsæ
pek çoktur. Æñte onlardan
birkaçæ:
1- „Hakikaten sizin
Rabb’iniz, altæ günde
gökleri ve yeri yaratan,
sonra da arña hükümran
olan Allah’tær. Gündüzü,
durmaksæzæn kendini kovalayan geceyle örten, güneñe, aya
ve yældæzlara kendi emriyle bañ eådirendir. Haberiniz olsun,
yaratmak da emir vermek de yalnæzca O’na mahsustur.
Alemlerin Rabb’i olan Allah ne yücedir!“ (Araf, 54)
2- „Geceyi ve gündüzü, güneñi ve ayæ yaratan O’dur.
Bunlardan her biri bir yörüngede yüzmektedirler.“
(Enbiya, 33)
Bu ayet, bütün gök cisimlerinin bir felekte (bir
yörüngede) yüzmekte olduklarænæ söylemekte. Kur’an
indiåi særada ilim çevrelerine hakim olan Batlamius
nazariyyesine göre güneñ ve ayæ hareket ettiren, felektir.
Halbuki ayet bunlaræn felekte yüzdüklerini haber vermekle
Batlamius nazariyyesini yækmæñtær. Nitekim bugünün
isbatlanmæñ bilgisine göre de bu varlæklaræn her biri,
Kur’an’æn dediåi gibi bir yörüngede yüzmektedir. Ælahî
kudret, bu uzayda, birbirine çarpmadan yürüyen sayæsæz
gemiler yaratmæñtær.
3- „Çok merhametli olan Allah, Kur’an’æ öåretti. Ænsanæ
yarattæ ve ona beyanæ (konuñup düñüncelerini açæklamayæ)
belletti.“ (Rahman, 1-4)
4- „O (Allah) ki, göklerin ve yerin mülkü (ve yönetimi)
O’nundur. O, bir çocuk edinmemiñtir, mülkünde ortaåæ
yoktur. Her ñeyi yaratmæñ, ona bir biçim (bir düzen) vermiñ,
mukadderatænæ tayin etmiñtir.“ (Fürkan, 2)
Allah’tær yalnæz hâlæk, yalnæz razæk; ins, cin ve hayvan
bütün mahlukata ræzæk veren ve ñu kâinatta herkesin
yiyeceåini hazærlayan!
1- „Ñüphesiz ræzæk veren, saålam kuvvet sahibi olan ancak
Allah’tær.“ (Zariyat, 58)
2- „Allah sizi yarattæ. Sonra besledi, sonra öldürüyor,
sonra diriltiyor. Peki, ortaklarænæz (putlarænæz) içinde
bunlardan birini yapan var mæ? O (Allah) onlaræn koñtuklaræ
ortaklardan beridir (münezzehtir) ve yücedir.“ (Rum, 40)

3- „Yeryüzünde debelenen, hareket eden bir canlæ yoktur
ki, onun ræzkæ Allah’a ait olmasæn!“ (Hud, 6)
Æñte iki kaide; iki hakikati ifade etmekte: Yaratan ve ræzæk
veren!
Bu iki kaidenin tek bir neticesi vardær. O da yarattæåæ ve
ræzæk verdiåi varlæklar hakkænda söz sahibi ve hüküm sahibi
olma!..
Kur’an ayetleri; iñte bu hakikatleri ifade etmekte ve
pekiñtirmekte ve ñöyle demektedir:
1- „Göklerin ve yerin ve aralarændaki varlæklaræn mülkü
(ve mülkiyeti, yönetim ve idaresi) Allah’a mahsustur.
Dilediåini yaratær. O, herñeye kadirdir.“ (Maide, 17)
2- „Göklerin ve yerin mülkiyetinin (idaresinin) ancak
Allah’a ait olduåunu hâlâ bilmedin mi?..“ (Maide, 40)
Öyle ise Allah, yarattæåæ her ñeyin sahibi ve yöneticisidir;
O’na mülkünde ve
idaresinde hiçbir kimse
ortak olamaz ve kanun
koyamaz!..
Alah, ñöyle buyurur:
1- „Bütün yüzler, O
diri ve O yöneticiye
boyun eåmiñtir. Zulüm
yüklenen ise (kanun
koyma
cüretini
gösteren ise) periñan
olmuñtur.“ (Taha, 111)
2- „Çocuk edinmeyen,
mülkte ortaåæ olmayan,
acizlikten ötürü bir
yardæmcæsæ
da
bulunmayan Allah’a hamd olsun, de ve O’nu gereåi gibi
Tekbir et!“ (Æsra, 111)
„Mülk“ kelimesi sahib olma manasæna geldiåi gibi,
yönetme ve idare etme manasæna da gelmektedir. Nitekim:
Yönetici olmasæ hasebiyle devlet reisine de „Melik“ ismi
verilmektedir.
Sahte ilahlara gelince: Onlaræn hiçbir kimseye ne kâr ve
ne de zarar vermeye güçleri yetmez. Hatta kendilerine
tapanlara bile ve hatta bizzat kendilerine bile! Yüce Allah ñöyle buyurur:
1- „De ki: Allah’æ bærakæp da size ne zarar ve ne de yarar
vermeåe gücü yetmiyen ñeylere mi, tapæyorsunuz? Oysa
Allah, iñiten ve bilendir. (O’na kulluk etmeniz ve O’nun
kanunlaræna uymanæz gerekmez mi?)
Æbrahim Aleyhisselam da babasæna hitaben ñöyle demiñti:
2- „Babacæåæm! Æñitmez ve görmez ve senden hiçbir zararæ
gidermeye gücü yetmez ñeylere mi ibadet ediyorsun?“
(Meryem, 42)
Öyle ise yaratan ancak Allah’tær, ræzæk veren ancak
Allah’tær, malik ancak Allah’tær; mülkünde dilediåi gibi
tasarrufa sahib ancak O’dur, yaptæåændan sorulmaz, sizler
yaptæklarænæzdan bir bir hesaba çekileceksiniz...
Allah Teala ñöyle buyurur:
1- „De ki: Allah’æm! Mülkün maliki sensin; istediåine
mülkü (idareyi) verir, istediåinin elinden alærsæn; istediåini
aziz, istediåini zelil kælarsæn! Hayær senin elindedir! Sen
her ñeye kadirsin! Geceyi gündüze katar, gündüzü de
geceye katarsæn; ölüden diriyi, diriden ölüyü çækarærsæn!
Dilediåini hesabsæz bir ñekilde ræzæklandærærsæn!“ (Ali
Æmran, 26)
2- „Allah mülkü (idareyi) dilediåine verir. Allah, nimeti
bol olan ve herñeyi hakkæyle bilendir.“ (Bakara, 247)
3- „Yoksa Allah, lütfunden insanlara verdiåi için onlaræ

Ñeriat sistemi bir tanedir. O da
Allah’æn gönderdiåi ve indirdiåi
ñeriat nizamædær, Æslam nizamædær,
Kur’an nizamædær ve bir tanedir.
Kæyamete kadar deåiñmez ve onu
kimse deåiñtiremez!.. Diåerleri ise;
isimleri ne olursa olsun, taåuttur,
puttur, ñirktir!..
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kæskanæyorlar mæ? Oysa biz, Æbrahim ailesine de kitap ve
hikmet vermiñ ve onlara büyük bir mülk baåæñlamæñtæk.“
(Nisa, 54)
Bir de beñer mantæåæna bakalæm:
Meseleyi bir insan mantæåæ zaviyesinden ele alæp akl-æ
selime ve insan mantæåæna soralæm ve diyelim ki,
„Hakimiyyet“ mülkün sahibine mi aittir, yoksa bir
bañkasæna mæ aittir? Kaldæ ki mülkün sahibi, aynæ zamanda
yaratæcæ, bir bañkasæ ise yaratæk!..
Akl-æ selim ve beñer mantæåæ da diyor ki, „Elbette
hakimiyyet“ mülkün sahibine aittir; mülkünde tasarruf

madde ve mana yapæsæna tæpa tæp uygundur; ifrat ve tafriti
yoktur, fazla ve noksanæ yoktur...
Allah (c.c.) ñöyle buyurur:
1- „O, bilmez mi yarattæåænæ? Çünkü O, latiftir, her ñeyden
haberdardær.“ (Mülk, 14)
2- „Allah bilir, siz bilemezsiniz!“ (Bakara, 216)
3- „O size, dinden Nuh’a tavsiye ettiåini, sana
vahyettiåimizi, Æbrahim’e, Musa’ya ve Æsa’ya tavsiye
ettiåimizi ñeriat (hukuk düzeni) yaptæ. Ñöyle ki, dini doåru
tutun ve onda ayrælæåa düñmeyin! Fakat kendilerini
çaåærdæåæn ñey, müñriklere aåær geldi. Allah dilediåini

Kanun koyan ancak Allah’tær, helal kælan ancak Allah’tær, haram
kælan ancak Allah’tær; emir ve yasak koyan ve bildiren ancak
Allah’tær. Keza bir ñey ki, Allah onu helal kælmæñtær, iñte o helaldær;
ve bir ñey ki, Allah onu haram kælmæñtær; Æñte o da haramdær.
Binaenaleyh, Allah’tan bañka hiç kimsenin kanun koymaya;
haramlar ve yasaklar koymaya, haramlar ve mübahlar beyan
etmeye ne hakkæ vardær ne de salahiyyeti! Ve kim böyle bir ñeye
kalkæñærsa, iñte o, kendisini Allah’æn yerine koymuñ, ñirke sapmæñ
ve kâfir olmuñtur, mürted olmuñtur. Cenazesi kælænmaz!..
hakkæ ona aittir, istediåi gibi icraat yapar ve bu, son derece
tabii bir ñeydir. Zira bir insan, bir metaa sahip olur da onu
insanlardan birine satarsa veya hibe ederse veyahut da
komñularændan birine, çalæñtærmak üzere, emanet ederse,
bunu kim inkâr eder? Biri kalkæp, itiraz ederse, yer yer
insanlar ona çækæñmazlar mæ? Buna senin hakkæn var mæ?
„Adam kendi mülkünde kendisi tasarruf ediyor ve bu, onun
hakkædær!..“ demezler mi?
Beñer hukukunda mesele böyle olunca, ilahî hukukta da
böyle olmasæ pek tabiidir ve evla bittaræktær. Neden? Çünkü
O’dur gerçek mülk sahibi! Yaratan, büyütüp besleyen,
sayæsæz nimetlerle terbiye ve taltif eden O’dur! Kaldæ ki,
mahlukatæn hak ve hukukunu, en ince noktalaræna kadar
bilen O’dur!
Bütün bunlaræ nazar-æ itibara alærsak, Hak olan „Ælah“
O’dur; kâinatæ da insanæ da ve insan hayatænæ da yapan ve
yaratan O’dur. Dolayæsæyla bütün bu ñeylerde ve bu
varlæklarda hakiki mütesarræf, hakiki icraat sahibi O’dur.
Ve insan hayatænæn tedbiri de insanlar arasændaki ahengi
saålama da O’na aittir ve nihayet insanlar arasænda yaptæåæ
icraatta ve koyduåu kanunlarda müdahele ve itiraz etmeye
kimsenin hakkæ yoktur.
Ñu da bir gerçektir ki, Allah Teala, insanæ yarattæåænda
icad ve tasvirinde ona en güzel ñekil vermiñ, onu muhtelif
hislerle, çeñitli kabiliyyet ve çeñitli cihazlarla techiz etmiñ;
hayatta muhtaç olduåu beñ duyu organæ ile ikmal etmiñ ve
eksik bir taraf bærakmamæñtær. Bundan dolayæ insanoålu,
kendi nefsiyle de kendi nefsinin dæñændaki varlæklarla da
irtibat ve münasebetlerini saålamakta ve alakalarænæ
yürütmekte ve bilcümle onun ñan ve ñerefine yakæñan hal
ve hareketini, hak ve hukukunu, maslahat ve mefsedetini
bildiåinden hem de en ince noktalaræna kadar bildiåinden
ona göre ñeriat vazetmiñ, ona göre kanun ve nizamænæ
göndermiñtir. Hem öyle ki, vazettiåi ñeriat, koyduåu kanun
ve nizamlar; insanoålunun yaratælæñæna, ruh ve tabiatæna,

kendine seçer ve O’na yöneleni kendisine iletir.“ (Ñura,
13)
4- „Sonra bu iñten seni de bir ñeriat’a koyduk (sana da
insanlaræn uyacaåæ bir hukuk düzeni verdik). Sen ona uy,
bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma!“ (Casiye, 18)
Ve netice:
Bütün bu açæklamalardan anlañældæ ki, „Hakimiyyet“
Allah’a mahsustur. Ve bu, uluhiyyetin özelliklerindendir
ve bu hususta Allah Sübhanehu ve Teala Hazretleri tektir,
eñi ve benzeri yoktur, ortaåæ yoktur. Yani beñeriyyetten
hiçbir kimse hakimiyyeti Allah’tan bañkasæ için atfedemez
ve iddia edemez.
Öyleyse Müñerri yani kanun koyan ancak Allah’tær, helal
kælan ancak Allah’tær, haram kælan ancak Allah’tær; emir
ve yasak koyan ve bildiren ancak Allah’tær. Keza bir ñey
ki, Allah onu helal kælmæñtær, iñte o helaldær; ve bir ñey ki,
Allah onu haram kælmæñtær; Æñte o da haramdær.
Binaenaleyh, Allah’tan bañka hiç kimsenin kanun
koymaya; haramlar ve yasaklar koymaya, haramlar ve
mübahlar beyan etmeye ne hakkæ vardær ne de salahiyyeti!
Ve kim böyle bir ñeye kalkæñærsa, iñte o, kendisini Allah’æn
yerine koymuñ, ñirke sapmæñ ve kâfir olmuñtur, mürted
olmuñtur. Cenazesi kælænmaz!..
Ve iñte Kelime-i Tevhid’in tazammün ettiåi mana da
budur ki, Adem Peygamber’den günümüz Peygamberi
(salât ve selam üzerlerine olsun) Hz. Muhammed’e kadar
bütün peygamberlerin getirip tebliå ettiåi gerçek de budur.
Allah (c.c.) ñöyle buyurur:
„Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki, ona:
Benden bañka ilah yoktur. Ancak bana kulluk edin, diye
vahyetmiñ olmæyalæm!“ (Enbiya, 25)
„La ilahe illallah“ cümlesi de „Hakimiyyetin“ Allah’a
ait olduåuna ñehadet etmektedir. Gelecek bölümde bu
noktaya tekrar dönülecektir.
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Tarihi boyunca, peygamberlerle taåutlar arasændaki
mücadelenin esasænæ teñkil eden iñte hakimiyyet
meselesidir:
Biz, peygamberlerle taåutlar arasændaki çekiñmenin
hakikatænæ arañtærdæåæmæzda göreceåiz ki, mücadele
noktasænæn „Hakimiyyet“ çevresinde olduåunu bulacaåæz!..
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz zamanænda da müñriklerin,
Allah Teala’næn yaratæcæ olduåunu kabul ve idrak etmekte
olduklarænæ biliyoruz. Kur’an bu hususu ñöyle dile
getirmiñti:
„Ñayet sen, onlara (o müñriklere), yerleri ve gökleri kim
yarattæ, diye soracak olursan, onlar elbette Allah yarattæ,
diyeceklerdir.“ (Lokman, 25)
Evet; günümüzün müñriklerine ve hususiyle
Anadolu’daki müñriklere de gökleri ve yeri kim yarattæ
diye soracak olursanæz, onlar elbette Allah yarattæ
diyeceklerdir ve hatta daha da ileri giderek namaz, oruç,
hac ve zekat gibi ibadetler bile ancak O’na yapælær ve O’na
mahsustur, O’ndan bañkasæna ibadet edilmez, edenler kâfir
olur, dinden ve imandan çækar, derler. Æñte buraya kadar
müslümanca konuñurlar ve bundan sonrasæna gelince,
saçmalama ve hatta müñrikleñme ve kâfirleñme bañlar!
Ñöyle ki:
Mâlum olduåu üzere, din dört bölümden ibarettir; iman
meseleleri, ibadet meseleleri, muamelât (yani günlük iñler,
dünya ve devlet iñleri) ve bir kelime ile; hukuk iñleri ve
ukubat (yani ceza iñleri, bir bañka ifade ile ceza hukuku)
iñleri. Ve iñte bu dört bölümü toplarsanæz din meydana
gelir. Ve iñte bu hikmete binaendir ki, din bir bütündür,
parçalanamaz; bir bañka tabirle; iman bölümünü, ibadet
bölümünü dinden ayærmak mümkün olmadæåæ gibi, hukuk
bölümünü de ceza hukuku bölümünü de dinden ayærmak
mümkün deåildir. Bunun içindir ki, dini devletten, devleti
de dinden ayærma en büyük cinayettir; insanlæåa ve
Æslamlæåa vurulan en büyük darbedir! Bu cinayeti irtikâb
edenlerin ortaya koyduklaræ bir ñey vardær ki, o da „Dinin
devletsiz kalmasæ, devletin de dinsiz olmasæ“dær.
Bir fetva:
Bir müslüman kalksa da ñöyle bir teklifde bulunsa ve
„Dinin devletten ayrælmasænæ ben teklif ediyorum!..“ dese

ñer’an bunun hükmü nedir?
El-Cevab: „Bunu söyliyen, ñayet aklæ bañænda ise dinden
çækmæñ ve mürted olmuñ olur. Æslam devleti varsa öldürülür,
yoksa müslümanlar ona karñæ boykot ilan ederler; ne kæz
alæp verirler, ne alæñ-veriñ yaparlar ve ne de onunla
konuñurlar...“
Hakkæ arama:
Herñeyden önce hakkæ aramak zorundayæz; hususiyle ñu
günlerde! Çünkü, öyle bir dünyada yañæyoruz ki, hak-batæl
birbirine karæñmæñ, ak ile kara birbirinden ayært edilmez
hale gelmiñ, cahillerin cehli, rejime baålæ saræklælaræn nifakæ
yüzünden hakiki din gönül ve kafalardan silinmiñ, din ve
devlet bütünlüåü unutulmuñ, ñeriat hor görülmüñ, tekkeler
ehliyetsiz ellerde dejenere olmuñ, kürsüler ise siyasî bir
partinin elinde ve emrinde ve üstelik mideci hocalaræn
iñgali ile fonksiyonunu kaybetmiñtir. Neticede irñad yerine
ifsad almæñ yürümüñtür. Mevcut manzarayæ bir de medrese,
tekke ve kæñla yönünden ele aldæåæmæzda göreceåiz ki,
medreselerin yerini mektepler almæñ, on iki ilmi bilen
müderrislerin yerine çeyrek mollalar oturmuñ, tekkeler
ilimden mahrum derviñlerce iñgal edilmiñ, kæñlalara
gelince, sakinleri kæzæl ordudan farksæz hale gelmiñtir.
Parlamentoya girme:
Bir memleket düñünün ki, medrese, tekke ve kæñla gibi
üç hayatî müessesesi bozulmuñ; æslah ve irñad yerine ifsad
ve ædlal kaim olmuñtur. Æñte böyle bir ülkenin bir de
parlamentosunu düñünün, hükümetini düñünün, idarî
mekanizmasænæ düñünün, göreceksiniz ki:
a) Hilafet kaldærælmæñtær,
b) Din devletten uzaklañtærælmæñtær,
c) Ñeriat hor görülmüñ ve yasak edilmiñtir,
d) Kur’an susturulmuñ, yerine demokrasi getirilmiñtir,
e) Mektepler materyalist bir felsefeye göre, mahkemeler
Ætalyan ceza hukukuna göre, Æsviçre medeni hukukuna
göre, Alman ticaret hukukuna göre kararlarænæ vermektedir.
Æñte müesseseleri böyle olan bir meclise girmek nasæl
olur?
Bu sualin tek cevabæ vardær. O da „Hayær“ caiz olmaz.
Neden? Çünkü anayasasæ Kur’an deåildir. Kur’an’æn deåil,
taåutun emrinde ve istikametindedir; ñeriat’tan ve Allah

Herñeyden önce hakkæ arama zorundayæz; hususiyle ñu günlerde!
Çünkü, öyle bir dünyada yañæyoruz ki, hak-batæl birbirine karæñmæñ, ak
ile kara birbirinden ayært edilmez hale gelmiñ, cahillerin cehli, rejime
baålæ saræklælaræn nifakæ yüzünden hakiki din gönül ve kafalardan
silinmiñ, din ve devlet bütünlüåü unutulmuñ, ñeriat hor görülmüñ,
tekkeler ehliyetsiz ellerde dejenere olmuñ, kürsüler ise siyasî bir partinin
elinde ve emrinde ve üstelik mideci hocalaræn iñgali ile fonksiyonunu
kaybetmiñtir.
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kanunundan söz etmek yasaktær. Söz Allah’æn deåil,
parlamentonundur ve o meclise girip çækmalar, oturup
kalkmalar, gelip gitmeler, Allah’æn iradesine deåil, taåutun
iradesine göre cereyan eder. Halbuki müslümanæn ve
müslüman bir milletin meclisi de bütün müesseseleri de
kanunlaræ da hep Allah’æn kitabæna, Peygamber’in
sünnet’ine göre olmalædær. Kur’an ñöyle der:
„De ki: Benim namazæn da, ibadetim de, hayatæm da,
ölümüm de âlemlerin Rabb’i Allah içindir. Onun ortaåæ
da yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben müslümanlaræn
ilkiyim.“ (Enam, 162-163)
Bir bañka ayet de ñu mealde:
„Yaratma da emir verme de O’na mahsustur.“ (Araf, 54)
Daha bañka bir ayet:
„... Hüküm yanlæz Allah’ændær. O, yanlæz kendisine ibadet
etmenizi emretmiñtir. Æñte doåru din budur. Ama insanlaræn

bærakær, hatta kendisini müslüman deåil kâfir yapan, müñrik
yapan ve cenazesinin kælænmamasæna sebebiyyet veren bir
dindir!..
O halde ne meclis, ne hükümet, ne parlemento; ne
doårudan doåruya kanun koyabilirler ve ne ñeriat’a muhalif
ve mugayir kanun vaz edebilirler! Böyle bir iñe yeltenenler
ne yapmæñ olurlar? Allah’a karñæ, ñeriat’a karñæ gelmiñ,
bañkaldærmæñ, kafa tutmuñ ve asi gelmiñ olurlar ve neticede
müñrik ve kâfir olmuñ olurlar.
Æñte demokrasi dedikleri ve iñte laiklik dedikleri ve iñte
parlementer sistem dedikleri budur! Allah’æn iradesinin
üstüne çækar, „Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“
der, söz söylemeyi, kanun yapmayæ Allah’tan deåil;
milletten aldæåænæ iddia eder ve neticede Allah’æ deåil,
milleti rabb edindiåini kabul eder ve nihayet „Benim
Rabb’im Allah deåil, millettir!“ der. Tevbe Suresi 31.

Kanuna uyma demek aynæ zamanda ibadettir. Demek oluyor
ki, bir kimse kimin kanununa uyarsa, onu kendisine rab
edinmiñ ve ibadetini ona yapmæñtær. Bir bañka ifade ile; Allah’æn
gönderdiåi ñeriat kanunlaræna uyanlaræn Rabb’i Allah’tær;
Kemalizmin, demokrasinin, laisizmin esasæna dayanan
kanunlara uyanlar da kendilerine bunlaræ, bu sistemleri rabb
edinmiñlerdir veya bunlaræ getirenleri ve bu kanunlaræ
çækaranlaræ rabb ve ilah kabul edinmiñler ve müñrik olmuñlardær
ve nihayet necasetin tâ kendisi olmuñlardær.
çoåu bunu bilmezler.“ (Yusuf, 40)
Ayetin tefsir ve tahlili:
1- Hüküm ve hakimiyyet (yani kanun koyma yetki ve
selahiyyeti) Allah’a mahsustur. O’ndan bañka bu yetkiye
sahip kimse yoktur. Æster bir fert olsun, ister bir grup olsun
ve isterse millet ve onun temsilcileri milletvekilleri olsun,
hiç kimse bu selahiyyete sahip deåildir. Ve eåer bunlardan
herhangi biri kendisinde böyle bir yetki görüyorsa, o
kendini Allah’æn yerine koymuñ, O’na ñerik olmuñ ve put
olmuñtur, mürted olmuñtur; cenazesi kælænmaz.
2- Kanuna uyma demek aynæ zamanda ibadettir. Demek
oluyor ki, bir kimse kimin kanununa uyarsa, onu kendisine
rab edinmiñ ve ibadetini ona yapmæñtær. Bir bañka ifade
ile; Allah’æn gönderdiåi ñeriat kanunlaræna uyanlaræn
Rabb’i Allah’tær; Kemalizmin, demokrasinin, laisizmin
esasæna dayanan kanunlara uyanlar da kendilerine bunlaræ,
bu sistemleri rabb edinmiñlerdir veya bunlaræ getirenleri
ve bu kanunlaræ çækaranlaræ rabb ve ilah kabul edinmiñler
ve müñrik olmuñlardær ve nihayet necasetin tâ kendisi
olmuñlardær.
3- Din bir bütündür; parçalanamaz. Diniyle, dünyasiyle,
devlet ve siyasetiyle, dünya ve ahiretiyle bir bütündür;
ibadetini bizzat kendisi getirdiåi gibi, devletini de,
siyasetini de, anayasasænæ da ve kanununu da yine kendisi
bizzat getirmiñtir. Bir bañka ifade ile; kanun Allah’æn
gönderdiåi ve indirdiåi kanundur, yani dinin ve ñeriat’æn
kanunlarædær. Ve nihayet böyle olan, yani ibadetiyle,
siyasetiyle, devletiyle olan din, doåru olan dindir, Allah’æn
indirdiåi ve Peygamber’in tebliå ettiåi dindir. Yoksa devlet
ve siyasetten ayrælan bir din, yaræmdær; insanæ yaræ yolda

ayetinde beyan edildiåi üzere yahudi ve hæristiyanlaræn
yoluna girmiñ olurlar. Ve iñte tekrar bakænæz: Demokrasi
ve laik düzen dedikleri ve iñte parlementer sistem dedikleri
düzenler, müslümanæ nasæl kâfir yaptæ, nasæl müñrik yaptæ
ve nasæl Allah’æn lanet ve gazabæna götürdü?..
Æbn-i Abbas (r.a.) ñöyle der:
„Bir kimse bile bile (ñeriat’æ inkâr) ederek Allah’æn
indirdiåinin gayrisiyle hükmederse o mutlak surette kâfir
olmuñtur. Ñeriat’æn varlæåænæ kabul etmekle birlikte bañka
sistemlerle hüküm verirse o da küfrün altænda bir küfürle
küfre sapmæñtær.“ Ñeyh Ñenkætî de „Ezvaülbeyan“ isimli
kitabænda ñöyle demekte:
„Bir kimse Allah’æn ñeriat’ænæn dæñænda bir nizamla
hükmederse, caiz görürse, ulemanæn ittifakæyla kâfir
olmuñtur.“ Ñeriat’æn gayrisiyle hüküm ve karar vermek
ñöyle dursun, taåutun mahkemesine gitmek bile insanæn
imanænæ tehlikeye düñürmektedir. Kur’an ñöyle diyor:
„Sana ve senden önce indirilene gerçekten inandæklarænæ
iddia edenleri görmedin mi? Bunlar, taåutun önünde
muhakeme olmayæ istemektedirler; oysa onlar, onu
reddetmekle emrolunmuñlardær. Ñeytan da onlaræ uzak bir
sapæklækla sapætmak ister.“ (Nisa, 60)
Æñte bu ve daha nice naslar açækça göstermektedir ki,
Allah’æn kanunlarænæ bærakæp da insan yapæsæ kanunlaræn
arkasændan gidenler var ya, bunlaræn küfre gitmelerinden
ve ñirke düñmelerinden kimse ñüphe ve tereddüt edemez.
Ancak, Allah basiretini silmiñ, gözlerini kör etmiñ olanlar
müstesna!..
Æbn-i Kesir kitabænda Maide 50. ayetin tefsirini yaparken
ñöyle diyor:
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„Allah; her türlü hayræ ihtiva eden, her türlü ñerri de yasak
eden Kur’an hükümlerini bærakæp da insanlaræn heva ve
heveslerinden ibaret olan hükümlerle hükmetmeyi red ve
inkâr etmekte ve cahiliyyet devri delaletlerinden
addetmektedir. Cengiz Han, yahudilikten, hæristiyanlæktan
ve Æslamiyet’ten alarak ve kendi fikirlerini de katarak
karma bir kanun mecmuasæ yapmæñ ve ismini de „Elyasak“
demiñ ve oåullaræna miras bærakmæñ, bununla amel
etmelerini emretmiñtir. Æbn-i Kesir bu ñekilde hikâyeyi
naklettikten sonra diyor ki:
„Kim bu kitabla amel ederse o kâfir olmuñtur; Allah’æn
Kitab’æna ve Peygamber’inin sünnetine dönünceye kadar
onunla savañmak vacib olur, farz olur; o kitapla amel
etmesine asla müsaade edilmez, ister azæyle amel etsin,
ister çoåuyla amel etsin!..“
Allah kendisine rahmet etsin, Ñeyh Ahmed Ñakir de bu
hususu ñöyle anlatær:
„Bu mevzu, o kadar açæktær ki, güneñ gibi ortadadær; kim,
insanlaræn yaptæklaræ kanunlarla amel ederse, artæk onun
kâfirleñtiåi kat’idir, bunda ñüphe yoktur, gizli kapalæ bir
tarafæ yoktur; ona mudara ile bakælmaz, muazeret kabul
etmez, ñeriat’a uygun olsa da! Neden? Çünkü, esas alænan
ñeriat deåil, insanlaræn kafasædær. Binaenaleyh, artæk o kimse
kâfirleñmiñ ve mürtedleñmiñ olur; koyduklaræ kanunlar,
ister ñeriat’a uygun olsun, ister uygun olmasæn, netice
deåiñmez!.. Keza yine netice deåiñmez; kanun yapanlar
ister bir ñahæs olsun, ister bir heyet olsun ve isterse bütün
bir millet olsun veya bir milleti temsil eden parlamenter
sistem olsun; hepsi kâfirleñmiñtir, müñrikleñmiñtir,
mürtedleñmiñtir; ñer’an öldürülmeleri lazæm gelir,
cenazeleri de kælænmaz!..“
Necisleñme ve yakælma:
Kur’an ñöyle der:
„Ey iman etmiñ olanlar! (Haberiniz olsun!) Bütün
müñrikler necestir (necasetin ta kendileridir)! Bu seneden
sonra (yani bundan böyle onlar artæk Mescid-i Haram’a
girmesinler!) Eåer fakirlikten korkarsanæz Allah, sizleri
fazlændan zenginleñtirir. Zira Allah, herñeyi hakkæyle
bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.“ (Tevbe, 28)
Ayetin tefsir ve tahlili:
1- Allah’a ñirk koñanlar; yani ñeriat’æn yerine kendi
kafalaræna göre kanun yapanlar, necasetin ta kendileridir;
2- Mescide girmekten men edilmiñlerdir;
3- Müñriklerin mescide gelmeyiñleri; müslümanlaræ aç
bæraksa da, aç kalmalaræna sebebiyyet verse de netice
deåiñmez!..
4- Bu, bir ilim iñidir ve bir hikmet iñidir! Ælimden mahrum,
hikmetten yoksun olanlar elbette bunu idrak edemezler!..
5- Bütün amelleri silinir, kendileri hüsranda kalærlar!
(Zümer, 65)
6- Ñeriat’a karñæ kanun yapanlar ñirke düñmüñ ve müñrik
olmuñlardær. Ñirk günahænæ ise Allah asla affetmiyecektir!
(Nisa, 116)
7- Ñirk meclisine girenler insanlaræn en alçaklarædær!
(Mücadele, 20)
8- Müñrikler, putlaræyle birlikte cehenneme odun
olacaklardær! (Enbiya, 98)
9- Taåutu red ve inkâr Tevhid’e götüreceåi gibi, taåuta
teslim ise ñirke ve kâfirliåe götürür! (Bakara, 256)
Hela çukuru:

Yukaræda gördünüz; Büyük Millet Meclisi dedikleri yer,
hela çukurudur; yækælmasæ ve yakælmasæ gerekir. Çünkü,
mescid-æ dærar’dan daha beterdir. Zira ñirk yerleri de, o
yerlerde oturanlar da, putlar ve put sembolleri olan resim
ve heykeller de yækælmaya ve yakælmaya mahkumdurlar.
Çünkü, bunlar tepeden tærnaåa heladær ve helanæn
içindekilerdir; kalpleri ve beden yapælaræ, el ve ayaklaræ,
göz ve kulaklaræ, dil ve dudaklaræ, aileleri, kuruluñ ve
partileri, milletvekilleri ve liderleri, bakan, bañbakan ve
devlet reisleri... hep hela çukurundakilerdir!..
Hela çukuru:
Mekân ve müessese yönünden; evleri ve binalaræ, seçim
sandæklaræ, meclis ve kürsüleri Anætkabir ve heykelleri ve
iñte bütün bunlar hela çukuru olmanæn ötesinde çukurun
içindekilerdir!..
Hela çukuru:
Rütbe ve ünvan yönünden; müstesnalarænæ tenzih ederiz,
imamlar, vaizler, müftüler ve bunlaræn bañæ! Ve bunlar,
aynæ zamanda En’am suresinde köpeklerle, Cuma
suresinde eñeklerle temsil edilmektedirler!.. Doåan’lar,
Mezarcæ’lar ve Coñar’lar gibilerini listenin bañæna yazmayæ
unutmayæn! „Öküzün büyüåünü döverler!“ sözü bir
atasözüdür.
Hela çukuru:
Sistem ve kanun yönünden; Anayasa, Anayasa
Mahkemesi, tüm mahkemeler, ilke ve inkilablar, kanunlar
ve talimatlar, 163. madde ve terör yasasæ, bakanlar kurulu
kararlaræ, Çankaya ve imzasæ ve iñte bütün bunlar hela
çukurunun içindekilerdir.
Binaenaleyh, artæk bunlaræn ne evlerine gidilir, ne
yemekleri yenir, ne selam verilir, ne elleri sækælær, ne kæz
alænæp verilir, ne Kâbe’ye sokulur, ne de müslümanlaræn
camilerine sokulur, ne hastalaræ ziyaret edilir, ne de
cenazelerine gidilir, ne taziyeleri yapælær ve ne de
mezarlarænæn bañænda durulur ve nihayet bunlaræn yeri
dünyada hela çukuru, ahirette ise cehennemdeki azab-æ
mühimdir.
Hülasa:
1- „Hakimiyyet, kayætsæz ve ñartsæz Allah’ændær“ demek,
Allah’æn emri ve O’nun hakkædær; Tevhid ehli olmanæn,
müslüman olmanæn da ñartædær;
2- „Hakimiyyet, kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ demek,
Allah’a karñæ iñlenmiñ en büyük zulümdür ve ñirktir;
3- Müñrikler de, demokrasi de, laik düzen de, kemalizm
de, sandæk bañæna gitme de, liderler de, liderleri seçmek
de, meclis ve meclis kürsüleri de necasetin ta kendileridir;
4- Mescidleri mescid-æ dærar, oturduklaræ yerler de birer
hela çukuru, hatta çukur içindeki neceslerdir;
5- Kendileri de putlaræ da birer cehennem odunudur;
6- Bu hakikatleri cemaatlerine söylemeyen hocalar,
müridlerine duyurmayan ñeyhler; En’am ayetiyle birer
köpek, Cuma ayetiyle birer eñek, Bakara ayetiyle birer
mel’un ve nihayet Peygamber hadisiyle birer dilsiz
ñeytandær;
7- Tevbe-i nasuh ile tevbe etmedikleri takdirde birer put
ve putçu olarak can verecekleri, teneñire çækacaklaræ
muhakkaktær.
Ya cevap veya kabullenme!

Ñeriat'a karñæ kanun yapanlar ñirke düñmüñ ve müñrik olmuñlardær!
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Önemine binaen tekrar edelim: Peygamberler ile taåutlar
(98) dinamit koyan Allah ve din düñmanænæ tebcil ve tazim
arasændaki asæl mücadele hakimiyyettir, hakimiyyet
eder ve bu suretle de ñirk üstüne ñirk yaparak müñrik ve
mevzuudur; yani kanun koyma mevzuudur. Ve bu babda
mürted olduåunu kiraren ve miraren ilan ve isbat eder.
tekrar bilinmesinde zaruret vardær ki, peygamberler hakkæn,
e) Parti tüzüåünde ñirk anayasasæna, partiler kanunun 4.
Allah’æn ve ñeriat’æn temsilcileri olduklaræ gibi, taåutlar
maddesine uyacaåænæ taahhüd ederek küfrü iltizam ettiåini;
da batælæn, putlaræn, put kanunlarænæn ve ñeytanæn
meclis kürsüsünde alâmeleinnas ñirk anayasasænæ, ñirk
temsilcileridir. Keza; Tevhid ile ñirk, iñte bu noktalarda
inkælablarænæ ve diåer put kanunlarænæ koruyacaåæna yemin
gündeme gelir ve kendilerini gösterirler. Ñöyle ki:
eder ve söz verir ve bu suretle de küfre gittiåini ve ñirke
Allah’æn ñeriat’ænæ hayat düsturu kabul eden, söz, fiil ve
düñtüåünü tekrarlamæñ olur ve nihayet Nisa, 137 ve
hareketlerinde kæstas ve ölçü alan ve Allah kanununun
müteakib ayetlerinin ñümulüne girer!..
dæñænda hiç bir kanun ve sistem tanæmæyan ve bilcümle
Æñte iki tip müñrik:
taåutu, putu ve her
Bunlardan
biri
türlü put sistemlerini
Artæk kimsenin; ñeriat’æn dæñændaki tüm Demirel gibi net bir müñrik,
red ve inkâr eden
diåeri de Erbakan gibi
kiñiler Tevhid ehlidir; sistemlerin ve bu arada demokrasi münafæk bir müñrik!..
mü’mindir,
müs- sisteminin bir put olduåu, hakkæ batæla
Ya bunlaræ seçip
lümandær ve muiñbañæna getirenler?!.
vahhiddir ve iñte karæñtærmanæn da yine bir put olduåu ve
Evet; bu iki tip
böyleleri
„Æslam bu yollardan herhangi birini tercih müñriki seçip iñbañæna
Devleti“ne sahib çækar,
getirenler; malæyla, canæyla
bey’atænæ yapar ve edenlerin, ister seçenler olsun ve ister yardæmcæ
olanlar;
Tevhid bayraåænæn
meddahlæåænæ yapæp can-æ
seçilenler olsun ñirke düñüp birer müñrik gönülden seven ve
altænda toplanær ve
Allah’æn mülkünde bu olduklaræ hususunda asla muazeret ileri savunanlar, küfre ræzanæn
bayraåæn
dalgaötesinde bir duruma
lanmasændan ñeref ve sürme imkânlaræ kalmadæåænæ ilan etme düñmüñ olmazlar mæ ve bu
huzur duyar ve ancak noktasæna gelinmiñtir.
halleriyle bunlar; ne
bu suretle Allah’æn
„Benim ümmetim de
ræzasænæ ve cennetini kazanacaåæna inanær ve iman getirir.
yetmiñ üç færkaya ayrælacak“ hadis-i ñerif’inde zikredilen
Ñirk ise; ñeytanæn çeñitli hile ve desiselerine kapælarak
„Ümmet“ kelimesinin ñümulüne girerler ve ne de „Haram
ve muhtelif oyun ve tuzaklaræna aldanarak; yerine göre
liaynihi veya haram ligayrihi“ hükümlerinden birine dahil
tevile kaçarak, yerine göre tavize giderek, yerine göre ñan
olurlar; bunlar, bu halleriyle ñirkin içindedirler ve
ve makam sevdasæna düñerek, yerine göre bir takæm
efendileri gibi mürted olma hükmüne tabidirler...
menfaatlaræ göz önüne getirerek ne yapar? Gönülden taåuta
Æki çækæñ yolu:
baålanær, ñeriat’a deåil; demokrasiyi diline virdeder;
Evet iki çækæñ yolu; bunlardan biri maziye (geçmiñe)
akñam-sabah demokrasiyi tekrar eder durur veya
dönük, diåeri ise istikbale (geleceåe) müteveccih!
kanunlaræn bir kæsmænæ batæl sistemlerden, bir kæsmænæ da
Ækincisine muhakkak gözüyle bakælærsa da birincisi ümit
ñeriat’tan alarak hakkæ batæla karæñtærær; ikiyüzlülük yapar,
verme noktasænda kalær.
bir ayaåæ camide, bir ayaåæ da Anætkabir’de olur! Daha da
Ækincisi tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleri, Æslam
ileri giderek;
Devleti’nin Tevhid bayraåæ altænda toplanmalaræ,
a) „Laik düzen din hürriyetinin teminatædær!“ der ve bu
kurtuluñlarænæn tek yoludur. Birincisine gelince; insanæmæz
suretle dine noksanlæk, Allah’a acz veya cehl isnad eder
yetmiñ-seksen sene bir cehalet devri yañadæ, bir zulümve bu suretle Kur’an’æn Maide, 3 ayetiyle Cenab-æ Hakk’æn
baskæ devri yañadæ, „Denize düñen yælana sarælær“ kabilinden
„Kemal“ gibi sæfatlaræna ters düñer ki, bu da ñirktir;
çækæñ yollaræ aradæ, 1950’lerde partiyi buldu ve iñte buldum
müslümanæ mürted yapar!..
dedi ve sandæk bañæna yürüdü ve bu arada inceleme færsatæ
b) Demokrasiden, hakiki demokrasiden yana olur ve onu
bulmadæ veya bulamadæ! Ta ki on sene öncesine 1980
ister! Ve böyle bir duruma düñmekle; „Bir ñey necis
yællaræna kadar! Ve iñte o zaman „Devlete Gidiñ Yolu Parti
olmasæn, sulusu ile kurusu arasænda bir fark olmadæåæ...“
midir, Tebliå midir?“ bañlæåænæ tañæyan bir bildiri kaleme
gafletine düñer de müñrik olduåunun farkæna varamaz!
alændæ ve dünyanæn tahkik ve tedkikine arzedildi ve iñte
c) „Hakimiyyet kayætsæz ñartsæz milletindir“ demek
bu tarihten itibarendir ki, „Tebliå, târif, tahkik ve teslim“
suretiyle de Allah’a ait bir sæfatæ millete vermek suretiyle
merhaleleri gündeme geldi; Yani, devlete gidiñ yolu tebliå
milleti put yapar; ñirke düñer ve mürted olur.
yoludur, Peygamber yoludur ve vahye dayanan bir
d) „Atatürk saå olsaydæ bizim partimizde yer alærdæ!“ der
metoddur. Parti yolu ise, ñeytanî bir yoldur, taåut yoludur
ve zaman zaman mañatænæn bañæna giderek, dinin temeline
ve ñirk yoludur; müslümanæ Æslam’æn devletine götürmez
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ve götüremez ñeklinde tebliå yolu özetlenirken, tebliåi
kanunla yürütülür; galaksi, güneñ ve yældæzlaræn hareketleri,
yapan bir cemaat da târif edilerek ortaya çæktæ. Ve iñte bu
kendi alemlerindeki devir ve deveranlaræ; nebatat
cemaat, bir taraftan prensiplerini tesbit ederken bir taraftan
alemindeki neñvü nemalar, ñekillenmeler ve renklenmeler;
da tebliå vasætalarænæ çoåalttæ ve o hale geldi ki, 16. Ñevval
canlælar alemindeki tevalüd ve tenasül, beslenme ve
1412’de „Æslam Devleti“ni ihya ve ilan etti. Ve neticede
büyüme, iç ve dæñ organlaræn ñekillenmesi, bir ahenk
muaræz ve muhaliflerin bir kæsmæ hidayete mazhar olup,
dahilinde faaliyetlerini göstermeleri, ölmeleri, çürüyüp hâk
tetkik ve tahkiki yaparak ve ilahî hidayete mazhar olarak
ile yeksan olmalaræ, yerlerine yenilerinin gelmesi hep bu
„Tevhid“ bayraåænæn altænda toplandæ ve toplanmakta,
kanunlara göre cereyan eder. Fizik, kimya, biyoloji ve
teslimiyet göstermekte! Bir kæsmæ da eften püften bir takæm
astronomi gibi tabii ilimler bu kanunun tefsir ve tahlili
bahaneler ileri sürerek ñirk metodunu takib etmekte ve o
mahiyyetindedir...
yolda inad ve æsrar etmektedir.
Teklifî kanunlar:
Artæk cehalet devri kapanmæñtær:
Allah Teala Hazretleri’nin bir de „Teklifî Kanun“ ismini
Evet; ñu hareketin dünyanæn gündemine gelmesiyle ve
alan bir nizamæ vardær ki, insanlar arasændaki münasebetleri
günden güne sesini yükseltmesiyle resmi çevrelere de, orta
tayin ve tanzim eder. Yani insanæn yaratæcæsæ ile, insanæn
sænæf insana da ve halk sænæfæna da sesini duyurmuñ ve
kendi ruh ve beden yapæsæ ile, insanæn kendi çevresi ile,
nihayet „Günümüz Dünyasænæn Putlaræ ve Putçularæ“
insanæn devleti ile olan hak ve hukuku ile olan
bañlæåænæ tañæyan ve Hicr, 94 ve müteakib ayet-i celilelerde
münasebetlerini tayin ve tesbit eder. Semavî kitaplar, iñte
ferman buyrulduåu vechiyle sert ve kesin, kesin olduåu
bu kanunun kaynaklaræ ve yazælæ metinleridir.
kadar da tüm parti
Peygamberler ise; bu
liderlerinin ve bu arada
tefsir, tercüman
Ælmî keñif ve buluñlar gösteriyor ki, Rabbi kanunun
Ecevit, Ænönü, Deniz
ve tebliåcileridir. Ve iñte
Baykal, Mesut, Demirel, Zülcelal’in kâinatæ idare eden kanun ve bu kanunun bir ismi de
Erbakan ve benzerlerinin, nizamlarænda bir eksiklik, bir yanlæñlæk, bir „Ñeriat“tær.
Cindoruk ve tüm meclis
Ælahî kanun:
fazlalæk yoktur ve insanoålunun bunlaræ
sakinlerinin ve yine bu
Demek oluyor ki, biri
arada sandæk bañæna gidip deåiñtirmeye gücü yetmez; bunlaræn herhangi tekvinî ve biri de teklifî
bunlaræ seçenlerin birer birine el atæp deåiñtirmek istediåi takdirde kendi olan bu iki kanuna tek
müñrik olduklarænæ ve felaketini kendi hazærlamæñ olur!
bir
isim
vermek
cenazelerinin kælænmæyacaåæ
gerekirse bunlara „Ælahî
keyfiyyetini bütün bir
kanun“ demek doåru
dünyaya ilan etmiñtir. Ve artæk kimsenin; ñeriat’æn dæñændaki
olur.
tüm sistemlerin ve bu arada demokrasi sisteminin bir put
Hata ve sapma yoktur:
olduåu, hakkæ batæla karæñtærmanæn da yine bir put olduåu
Ælmî keñif ve buluñlar gösteriyor ki, Rabbi Zülcelal’in
ve bu yollardan herhangi birini tercih edenlerin, ister
kâinatæ idare eden kanun ve nizamlarænda bir eksiklik, bir
seçenler olsun ve ister seçilenler olsun ñirke düñüp birer
yanlæñlæk, bir fazlalæk yoktur ve insanoålunun bunlaræ
müñrik olduklaræ hususunda asla muazeret ileri sürme
deåiñtirmeye gücü yetmez; bunlaræn herhangi birine el atæp
imkânlaræ kalmadæåænæ ilan etme noktasæna gelinmiñtir.
deåiñtirmek istediåi takdirde kendi felaketini kendi
Tebliå ehline düñen ñey hakkæ söylemektir:
hazærlamæñ olur! Neden? Çünkü her ñey yerli yerinde ve
Tebliåcinin bir görevi vardær. O da Kur’an’æn usul ve
tam bir ahenk içinde!.. Kur’an ñöyle der:
üslubuna göre hakkæ söylemektir. Yoksa kalplerinin içine
„Mülk (mutlak hükümranlæk ve yönetim) elinde bulunan
girip kabul ettirmek deåildir; cemaatleri tutmayæ ve
Allah, mübarektir ve O, her ñeye kadirdir. Ve O, hanginizin
çoåaltmayæ asæl gaye olarak almak da deåildir. Zira tebliå
daha güzel iñ yapacaåænæzæ denemek üzere ölümü ve hayatæ
ehli bilir ve inanær ki, ñifa ümidini kaybetmiñ hastalara ne
yarattæ. O, üstündür, baåæñlayandær. O, yedi göåü, birbiri
kadar da ñirin görünseniz, o yine bildiåinden ñañmaz, bir
üzerinde tabaka tabaka yarattæ. Rahman’æn yaratmasænda
gün gelir çeker gider, sizi de yaræ yolda bærakær. Fakat
bir aykærælæk, bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü döndür
ñifayab olmasænda ümidvar olanlar gitseler de yine gelirler,
de bak, bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü iki
huzuru yine sizin halkanæzda bulurlar. Binaenaleyh, taviz
kez daha döndür (bak), göz, aradæåæ bozukluåu bulamaz.
vermenin bir manasæ yoktur; kendi kendimizi aldatmæñ
Hor, hakir ve bitkin, ümidini kesmiñ bir halde sana döner.“
oluruz! Sonra bu kabil sert tebliålerin ñu faydasæ da vardær:
(Mülk, 1-4)
Hastalæklæ olanlar ortaya çækar; ya tedavi olur, ya da ölür
Demek oluyor ki, Allah’æn, kâinatæ idare ve tanzim eden
gider!..
kanunlarænda nasæl bir eksiklik, bir fazlalæk yoksa ve
Esas mevzumuza dönelim:
dolayæsæyle onu deåiñtirmeye kimsenin gücü yetmiyorsa,
Æleride mufassal bir ñekilde müñriklerin ve hatta
yetse bile insanoåluna felaketten bañka bir ñey
mürtedlerin cenaze namazlaræ kælænmaz mevzuuna
getirmiyeceåi gibi, insanlaræn ahengini tanzim etmek üzere
döneceåimizi haber verirken, ñimdilik istidrat yoluyla sualindirilen ve gönderilen ñeriat kanunlarænæn deåiñtirilmesi,
i mukaddere ve musarrahalara kæsa bir cevap vermeyi
taåyir ve tebdil edilmesi de inkâr yerine zarar, saadet
uygun bulduk.
yerine felaket getireceåi muhakkaktær. Æñte günümüzün
Hakimiyyet:
dünyasænæn içine düñtüåü huzursuzluklar, saldærælar,
Mü’minler bilir ve inanær ki, yerleriyle ve gökleriyle,
namuslara tecavüzler, kundaklamalar, baskænlar, soygunlar
canlæsæyle ve cansæzæyle bütün bir kâinat, Allah tarafændan
ve bir kelime ile canavarlañmalar iñte hep Adil-i Mutlak
var edilmiñtir. Ædaresi de yine Allah’a aittir. Allah (c.c.)’nin
ve Rahim-i Mutlak olan Allah’æn indirdiåi ve gönderdiåi
iki türlü kanunu vardær:
ñeriat kanunlaræna insanoålunun sært çevirmesi ve kendi
1- Bunlardan biri „Tekvinî Kanun“ ismini alær ki, yerlerin
yaræm-yamalak kafasæna göre kendini idareye kalkmæñ
ve göklerin ve aralarændakilerin nizam ve intizamæ bu
olmasændandær.
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Tarifi:
Seri yazæmæzæn mevzuunu teñkil eden „Hakimiyyet“;
tekrar tekrar söylediåimiz gibi, peygamberlerle taåutlar
arasændaki ihtilaf ve ihtilatlaræn, itiraz ve tereddütlerin, harb
ve darblerin hareket noktalarænæ teñkil etmekte;
mü’minlerle kâfirlerin, hakla batælæn, haklælarla haksæzlaræn,
saåcælarla solaklaræn, hizbullahla hizbüññeytanlaræn, Allah
erleriyle taåut kullarænæn, rabbanî kafalarla ñeytanî
kafalaræn, mü’minlerle kâfirlerin, muvahhidlerle
müñriklerin ve nihayet tâhirlerle necislerin ve neticede
cennet ehliyle cehennemliklerin bariz vasæflarænæ,
ayrældæklaræ noktalaræ ortaya koyan iñte bu ölçüdür, yani
„Hakimiyyet“ ölçüsüdür. Ve iñte bu ölçü, aynæ zamanda
ilmin de cehlin de ölçüsüdür; hakimiyyeti, mahiyyet ve
hüviyyetiyle, asæl ve gerçek sahibiyle bilen âlimdir,
bilmiyen ise cahildir; makam ve mevkii ne olursa olsun!..
O halde son derece ehemmiyet arzeden „Hakimiyyet“
kelimesini ve onun tañædæåæ manayæ; binlerce hatta
yüzbinlerce ve çeñitli tabir ve ifadelerle târif ve tekrar
etsek de yeridir; sözü uzatmæñ, uzun konuñmuñ olmayæz!
„Hakimiyyet“ demek, kanun koyma yetki ve
salahiyyetine sahib olma demektir; bu yetki ve bu
salahiyyete sahib olan insan mædær yoksa Allah mædær? Bir
bañka tabirle; bu hak, Allah’a mahsus bir hak mædær, yoksa
bu hak insanlarda da ve hiç olmazsa bir kæsmænda da
bulunur mu? Daha bañka bir ifade ile; dünyayæ ve devleti
idare edecek kanunlar, Allah tarafændan gönderilen ve
indirilen ñeriat kanunlaræ mæ olmalæ yoksa insanlaræn
çækarttæåæ ve koyduåu kanunlar mæ olmalædær veya bir kæsmæ
Allah kanunlarændan alænmalæ, bir kæsmæ da insan yapæsæ
kanunlardan alænmalæ mæ veyahut da üçüncü bir ñæk daha
vardær ki, o da insanoålu, serbest bærakælmalæ; bir kæsmænæ
Allah’tan, bir kæsmænæ da beñerî kanunlardan mæ almalæ?
Æmtihan edilsin:
Kanun yapma iñi bir ilim iñidir, bir hikmet iñidir, bir
hukuk iñidir, bir adalet iñidir!..
Evet bir ilim iñidir. Kanun yapæcæsæ bilecektir. Neyi
bilecektir? Hayatæn manasænæ bilecek, insanoålunun
hayattan önceki hak ve hukukunu, hayatta kaldæåæ
müddetçe hak ve hukukunu ve buna karñælæk görevini, en
ince noktalaræna kadar bilecek; hayattan ayrældæktan sonraki
hak ve hukukunu da bilecek; muris ve varisin kimler
olacaåænæn, miras miktarænæ da bilecek; iñçi ve iñverenin
hak ve hukukunu bilecek, karæ-koca arasændaki hak ve
görevleri, baba-evlat arasændaki hak ve görevleri, devlet
reisi ile raiyyesi arasændaki hak ve görevleri, amir-memur
arasændaki hak ve görevleri, hoca ve talebe arasændaki hak
ve görevleri en ince noktalaræna kadar bilecek; müslim,
gayri müslim arasændaki hak ve görevleri; kadæn-erkek
arasændaki farklaræ, ruh ve beden arasændaki hak ve
münasebetleri, insanlarla hayvanlar, insanlarla nebatat
arasændaki hak ve münasebetleri ve nihayet yaratan ile
yaratælan, Rabb ile kul arasændaki münasebetleri, hak ve
görevleri yine en ince noktalaræna kadar bilecek ve bu arada

suçla ceza arasændaki münasebetleri; mesela; Hangi suça
karñæ hangi cins ceza verilmeli ve ne miktar verilmelidir?
Æñte bu hususu da en ince noktalaræna kadar bilecektir.
Bilecektir ki, koyduåu kanunlar hakkæ ihkak, adaleti tesis
etsin; kimsenin hakkæ kimseye geçmesin ve kimse kimseye
zulmetmiñ olmasæn da insaf ve adalet bihakkæn tecelli
etsin!..
Æñte imtihan mevzularæ:
Aklæ bañænda, eli vicdanænda olan bir insanæn vereceåi
cevap tektir. O da yaratandær; Allah’tær. Zira Allah, herñeyi
bilendir, hem en ince noktalaræna kadar bilendir. O’nun
ilminde bir noksanlæk, bir eksiklik düñünülemez, bir boñluk
ve bir hata tasavvur edilemez; hikmetine akæl yetmez;
sonsuz kudrete sahib yegane O’dur!.. Ænsan da böyle midir?
Buna kim „Evet“ diyebilir? Ælminin eksik, aklænæn eksik
olduåunu kim inkâr edebilir? Üstelik çeñitli ihtiraslaræn
ve zaaflaræn hamili, nisyanlarla mâluldur.
Æki eser:
Æki eser ortadadær! Bunlardan biri Allah yapæsæ diåeri ise
kul yapæsædær. Ækisi arasænda kæyas kabul etmiyecek farklar
vardær. Zira kâinattaki incelikleri bir tarafa bærakalæm da
sadece insanæn beden yapæsænæ ve beden yapæsændaki beñ
duyu organænæ; yapæsæ ve fonksiyonu itibariyle ele alalæm;
bir de bir bilgisayar getirelim! Göreceåiz ki, arada daålar
kadar farklar vardær! Bir gözün, bir kulaåæn, bir dilin, bir
derinin, bir burunun biyolojik yapæsænæ ve onun otomatik
olarak icra ettiåi hizmetleri; ve bir de bilgisayaræ açæn!
Yapælæñæ ve icraatæ; her ne kadar fevkalâde ise de Allah
yapæsæ beñ duyu organænæn yanænda çok basittir ve bir çocuk
oyuncaåæ gibi kalacaktær. Kaldæ ki, bu eseri meydana
getiren akæl ve zekâ da yine O’nun eseridir!..
Ayetler:
Mülk suresi 1-4 ayetiyle Nisa, 28 ayetini tekrar tekrar
okuyun; aradaki farkæn ne derece büyük olduåunu siz de
görecek ve diyeceksiniz ki, „Hakimiyyet“ hakkæ
Allah’ændær, Allah’a mahsus bir haktær ve hakkæ sahibine
vermek ise adaletin tâ kendisidir. Ve bu hakkæ insanlara
vermek ise zulümdür ve ñirktir; verenler ise müñrik olur,
neces olur; cenazeleri kælænmaz!
Bakænæz Kur’an ne diyor:
„(Allah), gökleri direksiz yarattæ. Nitekim görüyorsunuz
(veya görebileceåiniz direklerle deåil, çekim kanunlaræ
gibi...). Sizi çalkalamasæn diye yere (daålar gibi) aåær
baskælar yerleñtirdi. Oraya debelenen (hareket eden) her
canlædan yaydæ. Gökten bir su indirdik, orada her güzel
çifti bitirdik. Æñte Allah’æn yarattæklaræ bunlar! Gösterin
bana, Allah’dan bañka ilah (put) dedikleriniz ne yarattæ?
Doårusu, o zalimler apaçæk bir sapæklæåæn içindedirler!
Yemin olsun, biz Lokman’a hikmet verdik, Allah’a ñükret,
dedik. Kim ñükrederse kendisi için ñükreder. Kim
nankörlük ederse, Allah, zengindir (onun ñükrüne ihtiyacæ
yoktur), hamde layæktær. Lokman, oåluna öåüt vererek
demiñti ki, ‘Yavrum! Allah’a ortak koñma (hakimiyyet
gibi O’na mahsus bir sæfatæ herhangi bir kimseye verme
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„1- Fañist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
2- Komünist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
3- Kapitalist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
4- Demokratik sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
5- Laik sistem (yani dini devletten ayærma sistemi) bir puttur. „Hayær“
diyebilir misiniz?
6- Selanikli Kemal bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
7- Kemalist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
8- Particilik sistemi bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
9- Milliyetçilik ve ærkçælæk sistemi bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
10- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi bir puttur. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
ve bu suretle O’na ñirk koñma)!.. Çünkü O’na ñirk koñmak
büyük bir zulümdür.’“ (Lokman, 10-13)
Ayetlerin tahlil ve tefsiri:
Ayetlerde genelde iki esas: Bunlardan biri yaratan, diåeri
yaratma gücünden mahrum olan; yaratan Allah, yaratma
gücünden mahrum olan ise tüm putlar.
Netice:
Æki ñey; „Hakimiyyet“, bañkasænæn deåil; yaratanæn
hakkædær. Hakimiyyeti yaratana vermek, O’nun ñeriat’ænæ
devlet yapmak Tevhid’in, adaletin tâ kendisi olduåu gibi;
putlara, milletlere ve millet temsilcilerine vermek de en
büyük zulümdür ve ñirktir, putçuluktur. Binaenaleyh,
„Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ diyen liderler
ve bunlaræn arkasændan gidenler de puttur ve putçudur,
müñriktir ve necestir; cenazeleri kælænmaz.
Asræmæzæn putlaræ ve putçularæ:
Bu bañlæåæ tañæyan bildiriyi, muaræz ve muhaliflerle
beraberce bir daha gözden geçirelim:
"1- Fañist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
2- Komünist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
3- Kapitalist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
4- Demokratik sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
5- Laik sistem (yani dini devletten ayærma sistemi) bir
puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
6- Selanikli Kemal bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
7- Kemalist sistem bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
8- Particilik sistemi bir puttur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
9- Milliyetçilik ve ærkçælæk sistemi bir puttur. „Hayær“
diyebilir misiniz?
10- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi bir puttur. „Hayær“
diyebilir misiniz?
Günümüz dünyasænæn putperestleri (yani Ebu Cehiller’i,
yani müñrikleri, yani münafæklaræ, yani kâfirleri):
Tüm parti liderleri ve bu arada Ecevit, Ænönü, Deniz
Baykal, Mesut, Demirel, Erbakan ve benzerleri birer
müñriktir. Cenazeleri kælænmaz. „Hayær“ diyebilir misiniz?
Cindoruk ve tüm meclis sakinleri birer müñriktir;
cenazeleri kælænmaz. „Hayær“ diyebilir misiniz?
Sandæk bañæna gidip bunlaræ seçenler birer müñriktir;
cenazeleri kælænmaz. „Hayær“ diyebilir misiniz?
Ñeriat’æ deåil; demokrasiyi ve laik düzeni seçen tüm
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memurlar birer müñriktir; cenazeleri kælænmaz. „Hayær“
diyebilir misiniz?
Ve bilcümle „Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz Allah’ændær“
demeyip „milletindir“ diyenler birer müñriktir; cenazeleri
kælænmaz. „Hayær“ diyebilir misiniz?
Binaenaleyh, bütün bunlaræn, tevbe-i nasuh ile tevbe
etmeleri ve Æslam Devleti’ni benimseyip Tevhid bayraåænæn
altænda toplanmalaræ kurtuluñlarænæn tek yoludur. „Hayær“
diyebilir misiniz?
Not: 1- Bu yazdæklaræmæzæ; cemaatlaræna söylemiyen
hocalar, müritlerine duyurmæyan ñeyhler, aynæ zamanda
birer dilsiz ñeytan ve birer mel’undurlar. „Hayær“ diyebilir
misiniz?
2- Bu iki sænæf; yani hocalarla derviñler, kæsa zamanda
üzerlerine düñeni yapmadæklaræ takdirde isim isim bunlaræ
teñhir edeceåiz.
3- Bütün bu yazdæklaræmæz birer fetvadær. Basæn yoluyla
ya „Hayær“ diyeceksiniz ya da kabul edeceksiniz. Susmanæz
kabul manasæna gelir. Çünkü haksæzlæåæn karñæsænda susan
dilsiz ñeytan olur. „Hayær“ diyebilir misiniz?
4- Kaynaklar: Akaid ve fækæh kitaplaræ, Ümmet-i
Muhammed Gazetesi, Beyyine 1 - 2 - 3 - 4.
22. Zilkaide 1413 (14.05.1993); El-Emir ven-Naib;
Cemaleddin Hocaoålu“
Ve hülâsa:
Mâlum olduåu üzere, dünyada genelde iki sistem var.
Bunlardan hak sistem, yalnæz ñeriat sistemidir; diåerleri
ise batæl sistemlerdir, kâfir sistemlerdir, müñrik
sistemlerdir.
Ñeriat sistemini tümüyle kabul ve hürmet etmenin
yanænda diåerlerini red ve inkâr etme „Tevhid“i, Tevhid
akidesini meydana getirir. Diåer sistemlerden birini
veyahut da sistemin bir kæsmænæ ñeriat’tan, bir kæsmænæ da
bu sistemlerin herhangi birinden alma müñrikleñme ve
kâfirleñmedir.
Açæk oturuma davet:
Muaræz ve muhaliflerin tümünü, basæn yoluyla açæk
oturuma davet ediyoruz. Medenî ve haklæ olanlar yazarlar.
Aciz ve vahñi olanlar da ya polise bañvurur ya da dibdeköñede aåæz paralarlar.
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-5Cemaleddin Hocaoålu
Ñeytanî idare (Batæl ve ñirk idaresi...)

Rabbanî idare (Hak ve Tevhid idaresi)

————————————————

—————————————————

Batæl Sistemler: (Kaynaklar insan
kafasæ)
1- Fañist sistem bir puttur.
2- Komünist sistem bir puttur.
3- Kapitalist sistem bir puttur.
4- Demokratik sistem bir puttur.
5- Laik sistem bir puttur.
6- Selanikli Kemal bir puttur.
7- Kemalist sistem bir puttur.
8- Parti sistemi bir puttur.
9- Irkçælæk ve milliyetçilik sistemi bir
puttur.
10- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi bir Ñirk kapæsæ
puttur.
Sænær:
Seçenler için ñirk sænæræ sandæk bañædær.
Seçilenler için ñirk sænæræ tüzük
yapæmædær.
Seçenler de seçilenler de Eshab-æ
ñimal’dær (solaklardær).
Habis ve necesler:
Tüzük, sandæk, parti, demokrasi, meclis
ve parti binalaræ.
Müñrikler:
Tüm parti liderleri ve seçenler. Ve bu
arada Ecevit’ler, Ænönü’ler, Deniz
Baykal’lar, Mesut’lar, Demirel’ler,
Erbakan’lar ve benzerleri birer müñriktir,
cenazeleri kælænmaz.
Cindoruk ve tüm meclis sakinleri birer
müñriktir; cenazeleri kælænmaz.
Hocalaræ:
Bel’am, mel’un, ñeytan-æ ahres,
mümessel bilkelb, mümessel bilhimar.
Ordularæ:
Hizbüññeytan, cündüññeytan, mükatil
Tevbe kapæsæ
fi-sebilittaåut...
Genellemenin ötesinde özelleme:
1- Kemalizm sistemi
2- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi ve,
3- Demokrasi sistemi. Bütün bunlaræn
da ñirk olmasænda ñüphe yoktur.
Sur duvaræ:
Zahiri, Allah’æn gazabæ ve cehennemi.

Ñeriat sistemi (Vahye dayanær): Æman
ve Æslam idaresi;
Kur’an’æn muhtevasæ: Din ve ñeriat.
Müctehidler,
mücahidler
ve
müceddidler:
Devlet reisi: Halife, Eshab-æ Yemin.
Raiyye (vatandañlar): Ümmet; Eshab-æ
yemin (saå ehli, saåcælar)..
Ordusu: Hizbullah, Cündullah,
Ansarullah, mücahid ve mukatil fi
sebilillah.
Ulema: Varis-i enbiya, müstahfazin
(Kitab muhafæzlaræ), Ñahidül Kur’an.
Mahkeme: Kur’an anayasa; ñeriat
kanun.
1- Müctehidler, mücahidler ve
müceddidler:
Allah Resulü’nden sonra tüm sahabe
ve bu arada dört Halife (r.a.)
müctehidlerin, mücahidlerin bañænda gelir.
2- Tüm tabiinler ve bu arada dört imam
(Mezheb reisleri);
3- Tüm tebe-i tabiin;
4- Æmam Eñari’ler ve Æmam
Maturidi’ler.
5- Selehaddin Eyyubi’ler ve
Alpaslan’lar;
6- Ñeyhülislam Sabri Efendi’ler;
7- Zahid-i Kevseri’ler;
8- Ñeyh Said Efendi’ler;
9- Bediuzzaman’lar;
10- Atæf Efendi’ler;
11- Hasan el-Benna’lar;
12- Seyyid Kutup’lar;
13- Humeyni’ler;
Sur duvaræ:
Batænæ: Allah’æn rahmeti ve Allah’æn
cenneti.“

Not: Basæn yoluyla tenkide açæktær; ya teslim ya da cevab!..
Sayfa: 17

HAKÆMÆYYET
Ñema ve Açæklama:
Yukaræda da iñaret ettiåimiz gibi, „Günümüzün Putlaræ
ve Putperestleri“ bañlæåænæ tañæyan yazæ yeni deåildir:
Dünün bir hülasasæ, yarænæn bir özetidir. Yani zaman zaman
yazdæåæmæz yazælarda „Putlar ve Putçular“ ve hatta isimler
de vererek, yerine göre uzun, yerine göre kæsa ñekilde
yazælmæñ, yazæya geçmiñ ve gazete sütunlaræna intikal
etmiñtir. Yeniden gözden geçirildiåi takdirde bunlar
kendini gösterecektir. Nitekim: Sandæk bañæna gitmenin
ñirk, gidenlerin müñrik olacaklaræna dair „Dünyayæ Fesada
Veren Æki Put“ bañlæklæ yazænæn ilgili bölümü okunduåu
takdirde aynæ meseleler kendini gösterecektir. Yeri
geldiåinde tekrar göreceåiz.
Demokrasi ve ñirk mevzuunu bir de ñema ñeklinde
göstermemiz ve en ufak ñüpheye mahal bærakmamamæz
için:
1- Ñemayæ dikkatle gözden geçirdiåinizde, asæl ve esasa
uymayan bir taraf görürseniz neñriyat yoluyla bize
bildiriniz.
2- Arkasændan da bunlaræn tekrar izahæ yapælacaktær. O
bölümü hassasiyetle takib ediniz, ederken de ñu duayæ
okuyunuz:
„Ya Rabb’i! Bize hakkæ hak olarak göster ve hakka tabi
olmamæzæ bizlere lütfet! Batælæ da batæl olarak göster ve
batældan ictinab etmemizi bize nasib et!..“
Rabbanî ve ñeytanî idareler:
Tarihi boyunca dünyada iki idare ñekli hüküm sürmüñtür.
Bunlardan biri Rabbanî, diåeri ise ñeytanî olmuñtur.
„Rabbanî“ demek, Rabb’e mahsus; Rabb’ülâlemin’e
mahsus bir idare ñeklidir. Bunun bir ismi de „Ælahî“dir;
Allah idaresidir, vahye dayanær; kaynaåænæ vahiyden alær;
semavidir, semadan gelir. Bütün peygamberler bu idare
ñeklini tebliå etmiñlerdir ve bütün semavî kitaplar bu idarî
ñeklin kaynaklaræ ve yazælæ metinleridir. Ve nihayet bu idare
ñeklinin mâruf ve meñhur bir ismi vardær ki, o da „Ñeriat“tær.
Özelliåi:
Ñeriat’æn özelliklerinden biri de her devirde insanoåluna
hitab etmesi, ihtiyacænæ karñælamasæ ve aynæ zamanda onun
için biçilmiñ bir kaftan olmasædær. Zira; her devirdeki ñeriat
sistemi, Allah’æn ñañmaz ilmine ve sonsuz kudretine
dayanmakta, feyz ve bereketini ondan almaktadær.
Kur’an ñöyle der:
„Gerçekten Tevrat’æ biz indirdik, onda yol gösterme ve
nur vardær. Æslam’a teslim olmuñ peygamberler, onunla
yahudilere hüküm verirlerdi, kendilerini Rabb’lerine
vermiñ zahidler (abidler, veliler, ñeyhler) ve alimler de

Allah’æn kitabænæ korumakla (muhafæzlæåænæ yapmakla)
görevlendirildiklerinden (onunla hüküm verirlerdi) ve onu
gözleyip ñahidliåini yaparlardæ. (Ey hakimler!) O halde
insanlardan korkmayæn, benden korkun ve benim
ayetlerimi az paraya satmayæn (dini dünya ile
deåiñtirmeyin)! Kim Allah’æn indirdiåi hükümlerle
hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendisidir.“ (Maide, 44)
„Æncil’in sahipleri, Allah’æn onda indirdiåiyle
hükmetsinler. Kim Allah’æn indirdiåiyle hükmetmezse iñte
onlar yoldan çækmæñlardær.“ (Maide, 47)
„Sana da kendinden önceki kitablaræ doårulayæcæ ve onlaræ
kollayæp koruyucu olarak bu kitabæ hakla indirdik. Onlaræn
aralarænda Allah’æn indirdiåiyle hükmet ve sana gelen
hakikatlerden ayrælæp onlaræn keyiflerine uyma! Sizden her
biriniz için bir ñeriat ve bir yol belirledik. Allah isteseydi,
hepinizi bir ümmet yapardæ, fakat size verdiklerinde sizi
imtihan etmek istedi. Öyleyse hayær iñlerine koñun,
hepinizin dönüñü Allah’adær. O, size ayrælæåa düñtüåünüz
ñeylerin hakikatænæ haber verecektir. Aralarænda Allah’æn
indirdikleriyle hükmet, onlaræn keyiflerine uyma ve
onlaræn, Allah’æn indirdiåi ñeylerin bir kæsmændan seni
ñañærtmalarændan sakæn! Eåer dönerlerse bil ki, Allah, bazæ
günahlaræ yüzünden onlaræ felakete uåratmak istiyordur.
Zaten insanlardan çoåu, yoldan çækmæñlardær. Yoksa
cahiliyye hükmünü mu aræyorlar? Æyice bilen bir toplum
için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?“
(Maide, 47-50)
Tefsir ve tahlili:
Maide Suresi’nden 44, 47, 48, 49 ve 50. ayetlerin
meallerini gördük. Ve bunlar, mevzumuzla, yani Kur’an’æn
„Hakimiyyetle“ daha doårusu ahkâm ayetleriyle ilgili
yüzlercesinden sadece bir suresinin sadece birkaç ayetidir.
44. ayetde bañlæca yedi mesele vardær:
1- Tevrat da Allah tarafændan indirilip hidayet ve nur
dolu bir kitaptær.
2- Peygamberler onunla hüküm ve karar verdikleri gibi,
ulema ve evliya da onunla karar verirlerdi.
3- Keza ulema ve evliya (tarikat ñeyhleri) Tevrat’æn
muhafæz askerleri olduklaræ gibi, aynæ zamanda ihtiva ettiåi
hüküm ve kanunlaræn da doåruluåununun birer ñahidleridir.
4- Tebliåatænæ yaparken, ahkâmænæ anlatærken,
muhafæzlæåænæ ve ñahidliåini ifa ve icra ederken
bañkasændan deåil, sadece Allah’tan korkacaklar.
5- Makam ve maañlarænæ düñünerek ahkâm ayetlerini
ketmedip gizlemiyecekler.
6- Hakimler ise ancak Allah’æn indirdikleriyle

Gerek mevcut anayasa ve gerekse Atatürk ilke ve inkælablaræ,
birer taåut olup ñeriat’æ, dini ve dolayæsæyle Kur’an’æ, Allah ve
Peygamber’i red ve inkâr etmekte, Allah kanunundan ibaret
ñeriat’a düñman kesilmekte, gelmesini isteyenleri terörist
saymakta ve en aåær cezalarla cezalandærmaktadær. Böyle bir
anayasaya göre ve „Æslam Dini“nin temeline (98) dinamit
yerleñtiren Selanikli Put Kemal’in kâfir ilke ve inkælablaræna
göre tüzük yazma, kurulan partinin sandæåæna gitme insanæ
kâfirleñtirip müñrik yapmaz mæ? Buna kim hayær diyebilir?
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Demokrasi partileri ñöyle tarif eder: „Partiler, demokrasinin
vazgeçilmez unsurlarædær.“ Bu tarife göre, partisiz bir demokrasi
düñünmek mümkün deåildir. Keza; partiler, günün taåutî
sistemi olan demokrasiyi ayakta tutan, ona destek olan
kuruluñlardær, sistemlerdir.
Æñte demokrasi ve iñte partiler! Anasæ Æslamî sisteme ters düñerse,
danasæ da elbette Æslamî sisteme ters düñecektir. Demokrasi taåut
olduåu gibi, partiler de birer taåuttur.
hükmedeceklerdir.
7- Allah’æn indirdikleriyle deåil de bañka kanunlarla
hükmettikleri takdirde kâfir olacaklarænda ñüphe yoktur.
47. ayetde bañlæca iki mesele vardær:
1- Æncil ehlinin de kendi zamanlarænda mevcut olan
hükümlerle hükmetmeleri Allah’æn bir emri idi.
2- Allah’æn indirdikleriyle hükmetmiyenlerin aynæ
zamanda yoldan çækmæñ olacaklaræ muhakkaktær.
48, 49 ve 50. ayette bañlæca dört mesele var:
1- Kur’an aynæ zamanda kendinden önce gelen kitaplaræn
tastikcisi ve kollayæp koruyucusudur.
2- Müslümanlaræn Kur’an hükümleriye hükmetmeleri,
bañka herhangi bir sistemi tanæmamalaræ emredilmektedir.
Zira Kur’an’æn hükümleri hak, insanlaræn yaptæklaræ heva
ve hevesten ibarettir ve cahilâne ñeylerdir.
3- Kur’an’æn hükümleri bir bütündür; bir kæsmænæ
ñeriat’tan, bir kæsmænæ da insan yapæsæ kanunlardan almak
da hem bir fitnedir ve hem de felaket getirir ve neticede
imtihan kaybedilmiñ olur.
4- Beñer kanunlaræ cahiliyyet eseri olup onlaræ kabul ve
tercih etmek hem ahmaklæåæn bir eseri ve hem de kâfirliåin
danæñkasædær. Zira bunda ne var? Bunda Allah’a cehli veya
yalanæ isnad etme vardær.
Ælim adamlaræ:
Kur’an-æ Kerim ve onun getirdiåi din, aynæ zamanda
dünyanæn insaflæ ilim adamlarænæn ve hukukçularænæn
takdirine de mazhar olmuñtur:
1- Sava Paña: „Æslam Hukuk Nazariyyatæ“ adlæ eserinin
34. sayfasænda Peygamberimiz’in, „Ey nas! Beni dinleyiniz
ve sözlerimi zihinlerinize hakkediniz. Size her ñeyi
Allah’æn emriyle bildirmiñ bulunuyorum. Size öyle bir
kanun bærakæyorum ki, ona sæmsækæ sarældækça asla dalalete
sapmæyacaksænæz. Size Allah’æn kitabænæ bærakæyorum...“
mealindeki hadis-i ñerif’i kaydettikten sonra diyor ki:
„Æslamiyet’te hak olan tek bir ñey vardær. O da dindir.
Din, insanæn halikæyla, devletiyle ve kendi neviyle mevcut
münasebetlerin hukukî esasiyyesini muhtevî umumi bir
tabirdir. Bu, ister itikatta, ister ibadette olsun ve isterse
dünya iñlerinde olsun...“
2- Æsviçreli meñhur Prof. Rogen, Æslam hukuku hakkændaki
takdirlerini ñu cümlelerle ifade etmektedir:
„Æslam hukuku beni hayrete düñürdü. Meåer ki, bu bir
derya imiñ! Biraz genç iken bunlara muttali olmayæ ne
kadar isterdim. O vakit bunlaræ bütün dünya nazarænda
tecessüm ettirirdim.“ (Bedayi tercemesi, Av.
Seniyyüddin’in önsözü)
3- Marmaduke Piktahall de ñöyle diyor:
„Halikæn hukukuyle mahlukun hukuku, en mükemmel

surette ancak müslümanlæk tarafænda tarif edilmiñtir.“
4- Meñrutiyyet devrinde meclis toplanmæñ azænlæklaræn
haklaræ görüñülüyordu. Bir milletvekili: „Azænlæklara daha
fazla hak tanæmamæz lazæmdær...“ diyordu. Öteden bir
Ermeni avukat söz ister ve der ki: „Hayær! Siz bize Æslam’æn
tanædæåæ hakkæn tamamænæ verin, biz sizden fazla hak
istemeyiz!..“
Æslam hukukunu yetersiz görenlerin saåær kulaklaræ
çænlasæn!..
Æman ve küfür meselesi:
Æñte bu hikmete binaendir ki, ñeriat sistemiyle hüküm ve
karar verme imanæn gereåi, Æslam’da kalmanæn ñartæ
sayælmæñtær. Ve yine bu hikmete binaendir ki, ñeriat
sistemini bærakæp da bañka bañka sistemlerle hüküm ve
karar verme kâfirliktir, müñrikliktir, necesliktir.
Ñeytanî idareye gelince:
Rabbanî olmayan, ilham ve kaynaåænæ Allah’tan almayan,
tersine insan kafasæna dayanan, demokratik sistemler,
sosyalist sistemler, kemalist sistemler, laik sistemler ve
daha nice sistemlerin hepsi ñeytanî idarelerdir, taåut
idarelerdir, kâfir ve ñirk idarelerdir, müñrikleñme ve
necisleñmedir. Tevbe-i nasuh ile tevbe etmeden ölürse
cenazesi kælænmaz; bir çukura atælær.
Ve netice:
Din bir bütündür; devletiyle, ibadet ve siyasetiyle bir
bütündür; Gelirken hukuk sistemini de beraberinde
getirmiñtir; Laik düzen Æslam’la baådañmadæåæ gibi, hiçbir
semavî dinle de baådañmamæñtær. Binaenaleyh, insan yapæsæ
bir ñeyi ona karæñtærmak ñirk, karæñtæranlar da müñrik olur.
Zira ñeriat; Rabbanî bir idaredir, diåer sistemler ise ñeytanî
idarelerdir. Ñeytanî idareler, Rabbanî idareye ne karæñtærælær
ve ne de onun yerini alær; biri iman esasæna dayanær,
diåerleri ise ñirke ve kâfirliåe götürür.
Ñirkin ve kâfirleñmenin sænæræ:
Ñemada da görüleceåi üzere, parti kurucularænæn ñirk ve
kâfirleñmesi tüzük yapæmændan, onlaræ seçenlerin ñirki ve
kâfirleñmesi ise, sandæk bañæna gidiñten itibaren bañlar.
Parti tüzüåünün ikinci maddesi ñöyle: „Partimiz mevcut
anayasa çerçevesi içerisinde kurulmuñtur...“ Partiler
Kanunu’nun 4. maddesi ise ñöyle: „Partiler, Atatürk ilke
ve inkælablaræ doårultusunda çalæñær.“
Ñeriat’æ red ve inkâr:
Gerek mevcut anayasa ve gerekse Atatürk ilke ve
inkælablaræ, birer taåut olup ñeriat’æ, dini ve dolayæsæyle
Kur’an’æ, Allah ve Peygamber’i red ve inkâr etmekte, Allah
kanunundan ibaret ñeriat’a düñman kesilmekte, gelmesini
isteyenleri terörist saymakta ve en aåær cezalarla
cezalandærmaktadær. Böyle bir anayasaya göre ve „Æslam
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Dini“nin temeline (98) dinamit yerleñtiren Selanikli Put
Kemal’in kâfir ilke ve inkælablaræna göre tüzük yazma,
kurulan partinin sandæåæna gitme insanæ kâfirleñtirip müñrik
yapmaz mæ? Buna kim hayær diyebilir? Æñte „Sur
Duvaræ“næn saådan sola açælan kapæsæ bunu göstermektedir.
Demek oluyor ki, tüzük yazan kurucular, sandæk bañæna
giden seçmenler, bu hareketleriyle ñirk kapæsændan ilk
adæmlarænæ atmæñlar ve müñrik olmuñlardær.
Demokrasi ve sandæk:
„Dünyayæ Fesada Veren Æki Put“ bañlæåænæ tañæyan yazæyæ
bir daha dikkatle okuyun (Bu yazæ Beyyine 2’de yer
almæñtær)! Mevzumuzla alakalæ bir iki bölümünü alæyorum:
Demokrasi partileri ñöyle tarif eder: „Partiler,
demokrasinin vazgeçilmez unsurlarædær.“ Bu tarife göre,
partisiz bir demokrasi
düñünmek
mümkün
deåildir. Keza; partiler,
günün taåutî sistemi olan
demokrasiyi ayakta tutan,
ona
destek
olan
kuruluñlardær, sistemlerdir.
Æñte demokrasi ve iñte
partiler! Anasæ Æslamî
sisteme ters düñerse, danasæ
da elbette Æslamî sisteme
ters düñecektir. Demokrasi
taåut olduåu gibi, partiler
de birer taåuttur.
Demokratik sisteme göre,
oy vermeye giden bir
müslüman, acaba oy
sandæåæna oy pusulasæ mæ
atæyor, yoksa iman pusulasæ
mæ? Æñte bunu tesbit etmek
gerekir.
Beraberce
muhasebesini yapalæm:
Demokrasi partilere dayanær; partiler de oy vermeye
dayanær. Mantækî bir kaide: „Öyle ise demokrasi oy
vermeye dayanær.“
Demokrasi; taåutî bir sistem, dolayæsæyle kâfir bir sistem
olduåuna göre, sandæk bañæna giden bir müslüman da taåutî
sistemi desteklemeye ve onu ayakta tutmaya gidiyor,
demektir.
„Küfre ræza küfürdür“ kaidesince sandæk bañæna giden bir
müslüman küfre ræzanæn da ötesinde ve üstünde bir küfür
sistemini oyu ile desteklemekte, onu ayakta tutmakta ve
yañatmaktadær. Bir müslümanæn sandæk bañæna gidiñiyle
demokrasiyi kazanmæñ olduåu muhakkaktær. Dönüñü ile
acaba iman pusulasænæ ve Rabb’inin ræzasænæ kaybetmiñ
olmasæn?!. Buna kim „Hayær!“ diyebilir?
Demek oluyor ki, bir insan hem komünist hem müslüman
olamæyacaåæ gibi, hem demokrat hem de müslüman
olamaz! Bir bañka ifade ile; demokrasiye oy verme demek,
ñeriat’æ reddetme demektir, daha açæk bir tabirle;
demokrasiye dolayæsæyle partiye „Evet“ demek, Æslam’a
„Hayær“ demekten ibarettir. Hangi hoca buna „Hayær! Öyle
deåildir!“ diyebilir?
Çünkü, ister laik sistem olsun, ister demokratik sistem
olsun, neticede aynædær; ikisi de dini devletten ayærmaktær
ve din-devlet bütünlüåünü ortadan kaldærmaktær. Kanun
koyma yetkisini insanæn eline vermektir, dolayæsæyle
Allah’æn emir ve talimatænæ bir tarafa itmektir.
Ve netice:
Demokrasiye oy verme demek, ñeriat’æ reddetme

demektir. Bu ise, müñrik olma, kâfir olma, mürted olma
demektir ki, böylelerinin cenazeleri kælænmaz.
Hakkæ batæla karæñtærma:
Evet; hakkæ batæla karæñtærma da bir puttur. Ve insanæmæzæn
en çok aldandæåæ ve aldatældæåæ siyasî hatalardan biridir ve
belki de birincisidir. Ve bu aldanæñæn sebeplerinden biri
de bazæ noktalarda batælæn hakka çok benzemesidir. Kur’an
ñöyle der:
„Bile bile hakkæ batæla bulayæp (karæñtæræp
renklendirmeyin: Batæla hakkæn rengini vermeyin, batælæ
hak, hakkæ batæl göstermeyin ve bu suretle) hakkæ
ketmetmeyin!“ (Bakara, 42)
Hakkæ batæla karæñtæran iki kuruluñ vardær. Bunlardan biri
Diyanet teñkilatæ diåeri de Refah Partisi. Aslænda bu iki
kuruluñ iç içedir ve
birbirine
benzemektedirler. Ækisi de
dini istismar edip
insanæmæzæn
din
duygularæna
hitab
etmekte, din adæna
dinsizliåe
doåru,
bilerek
veya
bilmeyerek,
götürmektedirler. Ñöyle
ki:
a) Ækisi de putu ve
putperestliåi korumaya
söz vermiñler, imza
atmæñlar ve yemin
etmiñlerdir. Biri görev
alærken, diåeri de tüzük
hazærlarken!..
b) Bir taraftan dinden
ve
imandan
bahsederken, diåer
taraftan da puta dua eder, takdir ve tebcilde bulunur, zaman
zaman saygæ duruñu yapar, zaman zaman Anætkabir’e
giderler. Ve bu suretle hakkæ batæla karæñtærmæñ ve bunlaræ
meñrulañtærmæñ olurlar.
c) Bir taraftan fotoåraf asmanæn günahlæåændan ve asælæ
yerlere meleklerin girmiyeceåinden, Peygamber’in
girmediåinden bahsederken veya bahsetme durumunda
iken, kendileri parti binalaræna, belediye binalaræna,
müftülüklere, kurs binalaræna Ebu Cehil’in fotoårafænæ asar,
orada oturur ve Æslam’a hizmet ettiklerini iddia ederler.
Bu da hakkæ batæla karæñtærmadær.
d) Biz laikliåe karñæ deåiliz, zira laiklik din hürriyetinin
teminatædær; hakimiyyet, kayætsæz ve ñartsæz milletindir;
Atatürk saå olsaydæ bizim partimizde yerini alærdæ; onun
istediåi aåær sanayiyi biz kurduk denirken, parti içi
hocalardan da Diyanet’te görevli hocalardan da ses çækmaz.
Æñte bu da hakkæ batæla karæñtærmanæn bir çeñididir.
e) Bir taraftan, „Bir kimse bir kavme benzerse o,
onlardandær“, „Sakal bærakmak sünnettir“ denirken,
kravatlar takælær, sakallar kesilir, kadænlaræn elleri sækælær.
Bunlar da hakkæ batæla karæñtærma deåil midir?
f) Æslam’æn yasak ettiåi, haram saydæåæ ve hatta küfür
addettiåi, tehlikeli gördüåü söz, fiil ve hareketler, hoñgörü
ile hafife alænær; „Kadænæn bañbakan olmasæ önemli deåil,
hizmet yapmasæ mühimdir“ denmesi; hoñgörü mevzuunda
hutbeler hazærlanæp minberlerden okunmasæ ve bu suretle
modern görünüp Milliyet Gazetesi köñeyazaræ Rüñtü
Ñardaå’æn takdirine mazhar olunmasæ ve böylelerini

„Küfre ræza küfürdür“ kaidesince
sandæk bañæna giden bir müslüman
küfre ræzanæn da ötesinde ve üstünde
bir küfür sistemini oyu ile
desteklemekte, onu ayakta tutmakta
ve yañatmaktadær. Bir müslümanæn
sandæk bañæna gidiñiyle demokrasiyi
kazanmæñ olduåu muhakkaktær.
Dönüñü ile acaba iman pusulasænæ ve
Rabb’inin ræzasænæ kaybetmiñ
olmasæn?!. Buna kim „Hayær!“
diyebilir?

Sayfa: 20

HAKÆMÆYYET
cüretlendirip, „Æslamiyet’le hæristiyanlæåæn Æbrahim’in
dininde birleñtirilmesi“ talebinde bulunmasæ da hakkæ batæla
karæñtærmanæn bir bañka örneåi deåil midir?
Æñte bu suallerin cevabænæ kim verecek? Diyanet hocalaræ
mæ veya Ñeyhülislam (!) Ali Yüksel’ler, Doåan’lar, Efe’ler,
Mezarcæ’lar, Coñar’lar gibi milletvekilleri (!) ve diåer parti
içi hocalar mæ veyahut da partinin üst kademesindeki lider
ve idareciler mi? Heyhat! Neden çünkü her iki grubun
hoca ve idarecilerini Kur’an Araf suresinde köpeklere,
Cuma suresinde de eñeklere benzetmektedir. Keza bunlar,
hem dall ve hem mudildirler; Diyanet, makam ve
ünvanlaræyle, cübbe ve saræklaræyle, parti ise, dibde-köñede
de olsa „Biz Æslam partisiyiz; ñeriat’æ getireceåiz!..“
sözleriyle cemaatleri ve genç dimaålaræ aldatmakta ve
uyutmaktadærlar!..
Yerleri:
Bu iki grubun yeri de
„Sur“
duvarænæn
solundadær. Ya cevap ya
kabul! Sur duvaræ
hakkænda Kur’an ñöyle
der:
„O gün münafæk
erkekler ve münafæk
kadænlar, mü’minlere
derler ki; Ne olur bize
bakæn
da
sizin
nurunuzdan alalæm
(faydalanalæm)! Onlara:
Arkanæza dönün de nur
arayæn!
(Derken)
aralaræna kapæsæ olan bir
sur (duvar) çekilir ki, iç
tarafænda
rahmet
(cennet), dæñ tarafænda
azab (cehennem) vardær.
(Münafæklar), onlara
seslenir (ve derler ki):
Biz de sizinle beraber deåil miydik? (Mü’minler) derler
ki: Evet, ama siz kendi canlarænæza kötülük ettiniz
(gerçekleri söyliyenleri dinlemediniz, üstelik mü’minlerin
sürülmesini ve susturulmasænæ temenni ettiniz ve)
beklediniz ve ñüphe ettiniz. Kuruntular sizi aldattæ. Allah’æn
emri (ölüm) gelinceye kadar böyle hareket ettiniz. O çok
aldatæcæ ñeytan sizi Allah, bilhassa Allah’æn hakimiyyeti
hakkænda aldattæ! Bugün artæk ne sizden (sizin gibi
münafæklardan) ve ne de inkâr eden kâfirlerden fidye
alænmaz! Varacaåænæz yer ateñtir. Size layæk olan odur. Ve
ne kötüdür o gidilecek yer!“ (Hadid, 13-15)
Halisâne tavsiyeler:
Ey Diyanet ve hocalaræ ve Ey Refah Partisi; hoca, idareci
ve seçmenleri! Sizlere sesleniyor ve diyorum ki:
1- Kur’an ayetlerine, ñeriat’æn hükümlerine, ulemanæn
fetvalaræna kulak verin de dalalet ve ñirk yolunu bærakæp
hakkæn yolunu tutun ve tevbe-i nasuh ile tevbe edip tevbe
kapæsændan geri dönün, tekrar ñeriat’a baålanæp, ona sahib
çækarak, ona sæmsækæ sarælæn, particiliåi ve partiye oy
vermeyi terkedin ve Kur’an ayetlerini, ñeriat’æn
hükümlerini açæk açæk tebliå edin ve nihayet ihyasæ yapælan
devletin „Tevhid“ bayraåæ altænda toplanæn!
2- Mealini vereceåim ayet-i celile’nin üzerinde derin
derin düñünün ve geç kalmayæn! Aksi halde sizi iki felaket
beklemektedir: Ya kalbiniz kararæp pekleñir ya da ecel
gelip müñrik olarak ölür gidersiniz ve neticede sur

duvarænæn sol tarafænda kalæp, solaklarla birlikte Allah’æn
gazabænæ ve cehennemini boylarsænæz!..
Æñte ayet:
„Ænananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki, kalbleri Allah’æn
zikrine ve inen hakka (ñeriat’a, ñeriat’æn devlet olmasæna)
saygæ duyup teslim olsunlar ve bundan önce kendilerine
kitab verilmiñ, sonra (ha bugün, ha yaræn derken)
üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalbleri katælañmæñ,
çoåu da yoldan çækmæñ olanlar gibi olmasænlar?“ (Hadid,
16)
Ækinci not:
Bütün meselelerde ve hususiyle ñirk sænæræ hakkænda
teñkilat içi ve teñkilat dæñæ emir ve hocalara sesleniyor ve
diyorum ki, tüm yazælaræmæzda hata ve yanlæñ bulduåunuz
bir cihet varsa, hiç çekinmeden yazænæz, „Ve iñte bu
yanlæñtær!..“ deyiniz ve
neñriyata intikal ettiriniz!
Ve biliniz ki, bu sizin
vazetmenizden ve ders
okutmanæzdan önce gelir ve
buna yerden göåe kadar
hakkænæz vardær. Yok böyle
deåil de dibde-köñede,
ötede-beride konuñursanæz,
gæybet olur, fesad olur, fitne
olur ve nihayet davaya
ihanet ve hiyanet olur. Ve
iñte buna hakkænæz yoktur!..
Zira biz; Æslam’æn
gerçeklerini tam bir
cesaretle söylediåimiz gibi,
hatalæ
bir
beyanda
bulunduåumuz takdirde
sözümüzü geri çeker,
hatamæzæ tashih eder,
hatærlatanlara da teñekkür
ederiz. Nitekim: „Devlet
Bulunmaz Bir Nimettir“
yazæmæzda „... bey’atsæz ölen cahiliyyet ölümüyle ölür...“
cümlesinin yorumunda „murdar ölür...“ tâbirini
kullanmæñtæk.
Bir kardeñimiz bizi uyardæ ve dedi ki, „küfür üzere ölür“
demek caiz deåildir. Biz de kendisine „kaynak isteriz ve
hatta biz de bakalæm ve arañtærma yapalæm...“ demiñtik.
Ve aramæzda böyle bir konuñma geçmiñti. Sonra ben
baktæm; o arkadañæn dediåinin doåru olduåunu gördüm ve
kendisine de bunu gazetede yazacaåæmæ söyledim. Hadisin
ñarihleri ñöyle ñerh ediyorlar:
„Cahiliyyet ölümü üzere ölür demek, küfür üzere ölür
demek deåildir; baåi olur, âsi olur, dâlalet üzere ölür;
cahiliyyet devrinde olduåu gibi emirsiz, talimatsæz; bir
bañka ifade ile, kendi aralarænda insafla ve intisafla itaat
olunan bir imam bulunmaksæzæn, demektir. Ve daha bañka
bir tâbirle; Bir kimse zamanænæn imamænæ tanæmazsa ve
onun emanænæn gölgesine girmezse, iñte o cahilî bir hayatla
yañadæåæ gibi ölürken de cahilî bir ölümle ölür“ demektir.
(Hañiyetül Kesteli Ala Ñerhilakaid; Ñerh-i Ñerhilakaid liRamazan Efendi)

Bir insan hem komünist hem
müslüman olamæyacaåæ gibi, hem
demokrat hem de müslüman
olamaz! Bir bañka ifade ile;
demokrasiye oy verme demek,
ñeriat’æ reddetme demektir, daha
açæk bir tabirle; demokrasiye
dolayæsæyle partiye „Evet“ demek,
Æslam’a „Hayær“ demekten
ibarettir. Hangi hoca buna
„Hayær! Öyle deåildir!“ diyebilir?

Ve nihayet:
Gayemiz hakkæ ihkak, adaleti tesisdir. Yoksa batælæn
etrafænda kitleleri toplamak veya onlaræn sempatilerini
kazanmak deåildir. Tek kelime ile Hakk’æn ræzasænæ
kazanmaktær!
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SUÇLUYU DEÅÆL DE SUÇLUYU UYARANI
SUÇLAMAK AHMAKLARIN ÆÑÆDÆR!..
Evet ahmaklaræn iñidir! Kemalistlerin ve particilerin
ahmaklæklarændan biri de iñte budur! Ækisi de cehennemî bir
uçuruma doludizgin gitmekte! Biri, körü körüne ñeytanæn
arkasæna düñmüñ, diåeri de piri siyonizme dayanan
particiliåe særtænæ vermiñ uçuruma doåru yuvarlanmakta!..
Siz; sesinizin çæktæåæ, gücünüzün yettiåi kadar
arkalarændan baåæræyor, cehennemî bir uçuruma gittiklerini
kendilerine ikaz mahiyyetinde söyliyor ve yazæyorsunuz!
Ve bu suretle onlara en güzel iyiliåi yapmæñ oluyorsunuz.
Fakat bütün bunlara raåmen, her iki grup da sizi takdir ve
tebrikle karñælayacaklaræ, iltifat ve teñekkür edecekleri
yerde sizi suçlamaktadærlar ve hatta sizi düñman kabul
etmekte ve en aåær iftiralara mâruz bærakmaktadærlar. Æñte
bu, ahmaklaræn, Kur’an tabiriyle mahzullerin, yani hizlana
düñmüñ olanlaræn durumuna düñmüñ olmaktan bañka bir
ñeyle izah edilemez!..
Muñahhas misal vermek icab ederse; bunlar, Refah
mensublariyle Kemal’in uñaklarædær. Her ikisinin de ortak
olduklaræ noktalar vardær:
1- Her ikisi de putun ve putçuluåun arkasændan
gitmektedirler;
2- Her ikisi de ñirk kapæsændan içeri girip solaklañmakta
ve müñrikleñmektedirler;
3- Her ikisi de hakkæ batæla karæñtærmaktadærlar;
4- Her ikisi de Mustafa Kemal putunu paylañmakta;
biri, onu ebedî lider kabul edip arkasændan gitmeye yemin
etmiñ olmakta, diåeri de partisine davet etmekte ve “Eåer
saå olsaydæ bizim partimizde yerini alacaktæ!..” sözünü
herkesin gözleri önünde söylemekte!.. Ona hürmet ve
tâzim etmekte!..

5- Biri demokrasiye kucak açmakta, diåeri ise gerçek
demokrasinin özlemini çekmekte;
6- Her ikisi de “Laiklik din hürriyetinin teminatædær!”
demekte;
7- Her ikisi de Anætkabir’e gidip oradan feyiz ve
bereket (!) almaktadærlar;
8- Biri kadænæ bañbakan yapmakta, diåeri ise “Cinsiyetin
önemi yoktur, yeter ki, hizmet versin!..” demekte; elini
de sækmak suretiyle kadænæn bañbakan olmasænæ
alkæñlamaktadær;
9- Her ikisi de “Hakimiyyetin Allah’a deåil de millete”
ait olma noktasænda birleñmektedir ve:
Nihayet; her iki taraf da kâfir anayasaya dayanan parti
tüzüklerini yapmakta, meclis kürsüsüne çækæp mel’un
anayasayæ, Atatürk ilke ve inkilablarænæ koruyacaklaræna
dair yeminler etmektedirler...
Ve “Bütün bunlaræn küfre düñtüklerini, müñrik
olduklarænæ, cenazelerinin kælænamæyacaåænæ söyliyor ve
esas suçlular bunlardær, bunlardær diyorsunuz ve ilave
ederek diyorsunuz ki, ecel gelip çatmadan tevbe edin,
tevbe kapæsændan girin de soldan saåa geçin; kemalizmi
de particiliåi de terkedin!..” diyorsunuz ama ve lakin
yine de siz suçlanæyorsunuz, yine suçlu siz oluyorsunuz,
onlar deåil! Çok acaib ñey!..
Halbuki, esas suçlu bunlardær, hem de en azændan
dokuz-on yönden!.. Æñte suçlarænæ tekrar gördünüz!.. Fakat
iñin acæ tarafæ; suçlu suçlanmæyor da suçluyu ikaz edip onu
irñada çalæñanlar suçlanæyor!..
Dünyanæn ñu haline bir bakæn! Æñte; hep bu kabil
ahmaklaræn yüzünden bu hale gelmiñtir!.. Eskiler ne demiñ:

“Bütün bunlaræn küfre düñtüklerini, müñrik olduklarænæ,
cenazelerinin kælænamæyacaåænæ söyliyor ve esas suçlular
bunlardær, bunlardær diyorsunuz ve ilave ederek diyorsunuz ki,
ecel gelip çatmadan tevbe edin, tevbe kapæsændan girin de soldan
saåa geçin; kemalizmi de particiliåi de terkedin!..” diyorsunuz
ama ve lakin yine de siz suçlanæyorsunuz, yine suçlu siz
oluyorsunuz, onlar deåil! Çok acaib ñey!..
Halbuki, esas suçlu bunlardær, hem de en azændan dokuz-on
yönden!.. Fakat iñin acæ tarafæ; suçlu suçlanmæyor da suçluyu
ikaz edip onu irñada çalæñanlar suçlanæyor!..
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“Adamlar hem suçlu hem de güçlü!”
Kur’an da ñöyle der:
“Ey kavmim! Siz bana tabi olun, ben sizi doåru yola
iletip yönelteyim. Ey kavmim! Gerçekten bu dünya
hayatæ, yalnæzca bir metadær. Ñüphesiz ahiret ise, asæl
karar kælænan yurt odur. Kim bir kötülük iñlerse,
kendisinden bañkasiyle ceza görmez; kim de -erkek
olsun, kadæn olsun- kendisi bir mü’min olarak salih bir
amelde bulunursa, iñte onlar, içinde hesabsæz ræzæk
bulunan cennete girerler. Ey kavmim! Ne oluyor ki
bana, ben sizi kurtuluña çaåærmama karñælæk, siz beni
(cehennemin) ateñine çaåæræyorsunuz. Siz beni Allah’a
karñæ küfre sapmaya ve hakkænda bilgim olmayan ñeyleri
O’na ñirk koñmaya çaåærmaktasænæz. Ben de sizi, üstün
ve güçlü olan, baåæñlayan Allah’a çaåærmaktayæm.
Æmkânæ yok; gerçekten sizin beni kendisine çaåærmakta
olduåunuz ñeyin, dünyada da ahirette de çaåræda
bulunma yetkisi yoktur. Ñüphesiz, bizim dönüñümüz
Allah’adær. Ölçüyü tañæranlar, iñte onlar ateñin
sahipleridir. Æñte size söylemekte olduklaræmæ yakænda
hatærlayacaksænæz. Ben de iñimi Allah’a bærakæyorum.
Ñüphesiz Allah, kullaræ pek iyi görendir. Sonunda Allah, onlaræn kurduklaræ hileli düzenlerinin
kötülüklerinden onu korudu ve Firavun’un çevresini
de azabæn en kötüsü kuñatæverdi. Akñam-sabah onlar
ateñe sunulurlar. Kæyamet sabahænæn kopacaåæ günde
ise, Firavun’un çevresini azabæn en ñiddetli olanæna
sokun (denecek). Ateñin içinde, karñælæklæ delillerle
tartæñærlarken mustaz’af (zayæf) olanlar müstekbirlere
(büyüklük taslæyanlara) derler ki, ‘Gerçekten biz size
uymuñ, arkanæzdan gidenlerdik. Ñimdi siz, ateñden bir
parçasænæ olsun, bizden uzaklañtærabilir misiniz?
Büyüklük taslæyanlar derler ki: Bizim hepimiz ateñin
içindeyiz. Gerçek ñu ki, Allah, kullar arasænda hüküm
verdi. Ateñin içinde olanlar, cehennem bekçilerine derler
ki: Rabb’iniz’e dua edin; azabtan bir günü olsun,
bizden hafifletsin! (Bekçiler de): Size kendi
peygamberleriniz apaçæk belgelerle gelmez miydi?
dediler. Onlar: “Evet!” dediler. (Bekçiler), ñu halde siz
dua edin, dediler. Oysa kâfirlerin duasæ, boña çækmazdan
bañkasæ deåildir. Hiç ñüphesiz biz peygamberlerimize
ve iman edenlere, dünya hayatænda da ñahitlerin (ñahidlik
için) duracaklaræ günde de elbette yardæm edeceåiz.
Zalimlere kendi muazeretlerinin hiçbir yarar
saålamæyacaåæ gün, lanet de onlarændær. Yurdun en
kötüsü de onlar içindir.” (Mü’min, 38-51)
Tefsir ve tahlili:
a) Allah kadir-i mutlak’tær; Firavun gibi azælæ kâfirin
hakim olduklaræ devirlerde de dine sahib, ñirke karñæ
mücadelesini veren, çevresine tebliå ve irñadda bulunan
insanlaræ eksik etmemiñtir.
b) Ve iñte bu mürñidlerden ve tabir caizse
müceddidlerden biri de saray adamlarændan biri idi.
Rivayete göre Firavun’un amcasænæn oålu imiñ. Kur’an’da
ismi geçmekte, imanlæ bir kiñi olarak kendisinden
bahsedilmektedir.
Æñte bu zat, “Ey benim milletim!” diye söze bañlamæñ
ve yumuñak bir tâbirle “Geliniz bana uyunuz ki, ben sizin
hidayetinize ve irñadænæza vesile olayæm!” demiñti.
c) Bu zat yine kavmine hitab ederek, mühim bir
hakikata iñaret etmiñ, dünyanæn geçici, ahiretin ise karar
kælma yurdu olduåunu hatærlatarak dünya varlæåæna
aldanmamalarænæ, ahirete yönelik çalæñmalar yapmalarænæ
kendilerine duyurmak suretiyle nasihatta bulunmuñtur.

d) Dünyada yapælan iñlerin karñælæksæz kalmæyacaklarænæ,
kötülüklerin cezasænæn ancak misliyle ölçüleceåini, salih
amellerin mükâfatænæn ise, sayæsæz nimetlere sahip cennete
gireceåini bildirmiñ, bu hususta kadæn-erkek arasænda fark
olmadæåænæ açæklamæñ ve bu arada imanæn esas olduåunu,
imansæz olarak bir yere varælamæyacaåænæ ilan etmiñtir.
e) O mü’min adam, yine kendi kavmine seslenerek,
teaccüb ve sitemvari konuñmuñ ve bu arada iñte ben ve iñte
siz! Aradaki fark büyük: Ben size acæyor, uçurumun
kenarænda olan sizleri geri çekmek isterken, sizler ise beni
cehenneme çaåæræyor ve diyorsunuz ki; Gel sen de bizim
gibi ol da inkâr ve ñirke sap ve bu putlara tap!.. O putlar ki,
onlaræn birer ilâh olduåuna dair benim elimde ve önümde
hiçbir delil yoktur; mücerred sizin heva ve hevesinizden
ibarettir. Bütün sizin bu yaptæklarænæza karñæ ben yine de
sizi aziz ve gaffar olan Allah’a; O’nun dinine ve O’nun
ñeriat’æna davet ediyorum. Sizlerin beni kendisine davet
ettiåiniz (günümüzün tabiriyle kemalizm olsun, demokrasi
olsun) ne dünyada deåer ve kæymeti vardær ne de ahirette;
ikisi de put ve putçuluktan ibaret! Halbuki bizim varæñæmæz
ancak Allah’adær. Ñirk ve israfa varanlaræn ise yeri ateñtir.
f) Benim son sözüm ñu iki ñeydir: Bunlardan biri; Siz
benim bütün ikaz ve nasihatlaræma raåmen beni dünyada,
dünya hayatænda dinlemediniz ve hak ve hakikatæ kabul
etmediniz; üstelik beni de kendiniz gibi müñrik yapmak
istediniz. Fakat artæk iñ, ölümün ötesine kaldæ! O gün
benim bu söylediklerimi bir bir hatærlayacaksænæz ve piñman
olacaksænæz ama, iñ iñten geçmiñ olacak, artæk piñmanlæk da
para etmiyecektir. Æñte son olarak bunu sizlere hatærlatæyor,
sizinle olan alakamæ kesiyor ve (ikinci olarak da) kendimi
Rabb’ime havale ediyor, bütün iñleri O’na bærakæyorum!
Zira O, kullaræn bütün davranæñlarænæ görmektedir. Ve bu
arada benim üzerime düñen tebliå ve irñad görevini
yaptæåæmæ, sizin ise malesef kabul etmediåinizi, dolayæsæyle
benim haklæ, sizin haksæz olduåunuzu görmekte ve
bilmektedir.
Æñte biz de bu noktadan hareketle sizlere diyoruz ki: Ey
kemalistler ve Ey particiler! Benim görevim, ñeriat’æn
dæñæna çækmæñ olan sizleri uyarmak; inkâr, ñüphe ve
tereddütlerinize cevap vermektir. Ben de bütün basæn ve
yayæn vasætalarænæ seferber etmek suretiyle particiliåin de,
kemalizmin de Æslam’da yeri olmadæåænæ ve hatta put ve
putçuluk olduklarænæ anlattæm ve daha da anlatacaåæm.
Zira, o mü’min kiñinin geldiåi noktaya henüz ben gelmedim.
Çünkü o, söylenmesi lazæm geleni söylemiñ, tebliåatænæ
yapmæñtæ; hem öyle ki, muhalif ve muaræzlarænda ñüphe
kalmamæñtæ. Fakat biz öyle deåiliz. Zira muhalif ve
muaræzlaræmæzda birbirini tâkib eden tereddüt ve ñüphe
yæåænlaræ vardær. Neden? Çünkü, kemalistlerin Prof. Æbrahim
Çubukcular’æ, Prof. Necip Bilgeler’i, Fethullahlar’æ,
Kærkæncælar’æ ve benzerleri gibi avukat ve bel’amlaræ olduåu
gibi, particilerin de Doåan’lar, Efe’ler, Mezarcæ’lar gibi
avukat ve bel’amlaræ vardær. Her iki tarafæn da avukat ve
allameleri durmadan teviller yapmak suretiyle efendilerini
küfürden ve küfre gitmekten ve ñirke düñmekten kurtarmaya
çalæñæyorlar ya da Hudeybiye anlañmasænæ, Hz. Yusuf’un
görev almasænæ, ilk Medine hükümetinin bir koalisyon
idaresi olduåunu, Hilfü’lfüdul cemiyyetini örnek alarak
kæyas yaptæklarænæ veyahut da “Düñmanæn silahæyle
silahlanma” hadisini (!) mesned göstererek kemalistleri
olsun, particileri olsun, ñüpheden ñüpheye düñürmeåe,
tereddütten tereddüde sevketmeye çalæñmaktadærlar. Aklæma
bir hikâye geldi:
Vaktiyle padiñahæn biri ñiir yazma hevesine düñmüñ,
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devrin meñhur ve mâruf ñairlerinden birini çaåærmæñ, yazdæåæ
ñiirleri ona okumuñ ve, “Olmuñ mu?” diye sormuñ! O da
“Hayær, olmamæñ!” demiñ. Padiñah sinirlenmiñ,
adamlaræna: “Bunu hapishaneye götürün, bærakæn!..”
demiñ. Zaman sonra mevcut ñiirlerini düzeltmeye çalæñmæñ!
Hapishaneden ñairi çaåærtmæñ ve ñiirini ona tekrar dinletmiñ!
Ve olmuñ mu diye sormuñ. O da “Yine hayær, olmamæñ!..”
diye cevap vermiñ ve hapishaneye dönmüñ. Padiñah, yazdæåæ

Yukaræda dedik ki, “Onlar yañadæåæ sürece, biz de
hayatta kaldæåæmæz müddetçe, onlaræn hoñuna gitse de
gitmese de tebliåatæmæza devam edeceåiz! Ve “Ærha-i
Ænan” kabilinden olan son sözümüzü ki, o mü’min kiñinin
söylediåi ve Kur’an’æn da tasvib ettiåi ve bir nevi “Leküm
diniküm veli yedin”, kabilinden olan ve ñu mübarek
cümle ve kelimelerde ifadesini bulan: “Æñte size söylemekte
olduklaræmæ yakænda hatærlæyacaksænæz (ve piñman

Kemalistlerin olsun, particilerin olsun; âlim ve ulema
cinsinden tavizkâr, Allah’tan korkmayan, dinini dünyaya
satan avukatlaræ, hocalaræ bulunduåu müddetçe Anadolu
insanæ, erkek ve kadænæyla, genç ve ihtiyariyle daha çok
aldanmaya, aldatælmaya, avutulmaya, uyutulmaya ve
dolayæsæyle ñirk bataklæåænda bocalamaya devam edecek ve
neticede “Sur” duvarænæn sol tarafænda son nefesini verecek,
müñrik olarak teneñire çækacak, Allah’æn azab ve gazabæna
yuvarlanæp put kemallerin, put demokratlaræn yanæna
gideceklerdir.
ñiirleri tekrar düzeltmeye ve æslah etmeye bañlamæñ ve
kendisince “Tamam, artæk oldu!..” demiñ, artæk büyük bir
ümitle ve büyük bir güvenle ñairi hapishaneden tekrar
çaåærtmæñ, üçüncü kez düzelttiåi ñiirini okumuñ! Ñair ise
dinledikten sonra hiçbir ñey söylemeden kapæya doåru
yürümüñ! Bunu gören padiñah, “Nereye gidiyorsun?”
diye sormuñ. O da “Hapishaneye” dedikten sonra ilave
etmiñ ve demiñ ki: “Sende bu aåæz olduktan sonra
hapishanede ben daha çok yataræm!”
Kæssadan hisse:
Kemalistlerin olsun, particilerin olsun; âlim ve ulema
cinsinden tavizkâr, Allah’tan korkmayan, dinini dünyaya
satan avukatlaræ, hocalaræ bulunduåu müddetçe Anadolu
insanæ, erkek ve kadænæyla, genç ve ihtiyariyle daha çok
aldanmaya, aldatælmaya, avutulmaya, uyutulmaya ve
dolayæsæyle ñirk bataklæåænda bocalamaya devam edecek
ve neticede “Sur” duvarænæn sol tarafænda son nefesini
verecek, müñrik olarak teneñire çækacak, Allah’æn azab ve
gazabæna yuvarlanæp put kemallerin, put demokratlaræn
yanæna gideceklerdir.
Tebliåe devam:
Onlar yañadæåæ sürece, bizler de hayatta kaldæåæmæz
müddetçe tebliå ve irñadæmæza devam edeceåiz; onlaræn
hoñuna gitse de gitmese de! Buna mecburuz ve bu bizim
vazifemizdir. Bize düñen budur, yani duyurmaktær, kabul
görse de görmese de! Zira tebliå bizim elimizde hidayet ise
Allah’æn (c.c.) elindedir... Kur’an ñöyle der:
“Bize düñen ancak tebliådir...” (Yasin, 17)
“Eåer onlar sana karñæ sært çevirirlerse, artæk biz,
seni onlaræn üzerine bir gözetleyici olarak göndermiñ
deåiliz. Sana düñen yalnæzca tebliådir...” (Ñura, 48)
“Gerçek ñu ki, sen, sevdiåini hidayete eriñtiremezsin,
ancak Allah dilediåini hidayete ulañtærær. O, hidayete
erecek olanlaræ daha iyi bilir.” (Kasas, 56)
Son sözümüzü iñte o zaman söyliyeceåiz:
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olacaksænæz)! Ben de iñimi Allah’a bærakæyorum (artæk
benim iñim bitti). Ñüphesiz Allah (c.c.) kullaræ en iyi
görendir.” (Mü’min, 44)
Kuyuyu kazan içine düñer:
O mü’min kiñi için hile ve tuzaklar hazærladælar ama
Allah, onu korudu ve fakat Firavun ve onun hampalaræ hak
ettikleri o çirkin azabæn içine yækælæp yuvarlandælar. Üstelik;
daha bu dünyadan itibaren: Akñam ve sabah götürülüp
kendilerine gösterilen azabtan daha da ñiddetlisine kæyamet
günü bilfiil atælacaklardær. Aynæ akæbet, kemalist ve
particileri de beklemektedir!..
Suçlama ve susturma bañlæyor:
Artæk hepsi ateñte! Mücadele bañladæ. Zayæf takæmæ
büyüklük taslamæñ olan lider takæmæna diyecekler ki: Biz
dünyada sizin arkanæzdan gittik, size uyduk, sizin
istediklerinizi yerine getirdik ve neticede bu hale ve bu
azaba düñtük; ñimdi yanæp kavrulmaktayæz!.. Sizler ise
bize dünyada söz veriyor ve diyordunuz ki, siz bize uyun,
size her zaman faydalæ oluruz... diyordunuz! Kemalist olun
dediniz, kemalist olduk, partimize gelin dediniz, biz de
geldik, para istediniz verdik; ñeriat’tan bahseden hocalaræn
sözlerine kulak vermeyin dediniz, kulak vermedik; elhasæl
siz ne dedi iseniz biz de onu harfi harfine yerine getirdik
ve adeta size kul-köle olduk ve sonumuz iñte böyle oldu!
Ñimdi ñiddetli ateñin içinde yanæp kavrulmaktayæz!.. Ñimdi
siz, hiç olmazsa, ateñten bir parçasænæ bizden uzaklañtærabilir
misiniz? diyecekler.
Artæk büyüklük kalmamæñ:
Bir yönüyle suçlama ve bir yönüyle de sitem etme
havasænæ estiren bu talebin ve bu isteåin karñæsænda o
büyüklenip liderlik taslayan Firavun ve adamlaræ ñu cevabæ
verecekler ve diyecekler ki, ‘Siz de biz de ateñin içindeyiz;
iki taraf da suçlu! Ñimdi ne siz bizi kurtarabilirsiniz, ne de
biz sizi! Bir yönüyle esas suçlu sizsiniz! Zira siz, bizi
seçmeseydiniz ve bizim arkamæzdan gelmeseydiniz biz de
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büyüklük taslayæp sizin bañænæza geçmezdik ve belki de
kendi kendimize kalæp hakkæ aramaya ve bulmaya çalæñærdæk
ve neticede hakkæ bulur ve ondan yana olurduk da bizim de
sizin de yeriniz ateñ olmazdæ!.. O halde siz bizi suçlarsanæz,
biz de sizi suçlaræz, suçlamaya hakkæmæz da vardær! O halde
siz de susun biz de susalæm! Nitekim:
“Allah, kullaræ arasænda herkesin hak ettiåi kararla
hükmünü vermiñ ve adaletini göstermiñtir. Çünkü O,
Adil-i mutlak ve Hakim-i mutlak’tær!..”
Son ümitleri de suya düñmüñ:
Neticede her iki tarafæn da suçlu olup layæk olduklaræ
azabæ çekecekleri bir særada birbirlerini suçlayacak iseler
de suçlama da her iki taraf için bir yarar saålamæyacaåændan
ümidlerini kesen lider kadro ve uydularæ hep bir aåæzdan,
cehennem üzerinde vazifeli bulunan bekçilere dönerek
diyecekler ki:
“Ne olur? Sizlerin duasæ müstecebtir! Rabb’inize dua
edin de hiç olmazsa bir gün olsun, her tarafæmæzæ saran
ñiddetli azabæ, biraz olsun, hafifletsin de biraz nefes alalæm!
Bunun için sizlere yalvaræræz! Meleklerin cevabæ ñu olacak:
Elçiler, yani peygamberler ve onlaræn varisleri, beyyine
ve belgelerle sizlere gelmedi mi? Mucizeler ve deliller
getirmediler mi? Gece ve gündüzlerini birbirine katæp ikaz
ve irñadda bulunmadælar mæ?..
Onlar ise, “Evet geldiler, ama biz onlaræ çeñitli ithamlarla
karaladæk; kimisine yalancæ dedik, kimisine mürteci,
kimisine softa dedik, kimisine Atatürk düñmanæ dedik!..
Onlar ise “Ñeriat! Ñeriat!” dediler ve ñeriat’æn devlet
olmasænæ istediler; Biz ise “Parti! Parti!” dedik, demokrasi
dedik, kemalizm dedik, onlara göz açtærmadæk! Âlimlerimiz
de, basæn da bizi destekledi, bizim söylediklerimizi yazdæ;
mahkemeler ve mekteplerde onlaræn deåil, bizim
istediåimiz manada ve istikamette eåitimlerini yaptæ,
kararlarænæ verdi. Ve nihayet hep birleñerek onlara meydan
vermedik, ñeriat’tan bahsedenlerin aåæzlaræna ot tækadæk,
terör yasalaræ çækardæk; böylelerine; canilere, katillere
vermediåimiz 36 senelik hapis cezasæ verdik. Ve son
olarak; onlaræ tehdit ederek, daraåaçlarænda sallandærarak,
onlaræn haksæz ve terörist olduklarænæ, kendimizin ise haklæ
ve çaåa ayak uyduran insanlar olduåumuzu bütün bir
dünyaya duyurmaya çalæñtæk! Ve iñte, böyle bir hava içinde
hayat sürerken, ecel gelip bizi mezara arkasændan da
ahirete ve ahiretin hesabæna götürdü! Æñte orada bizim
haksæz, beåenmediklerimizin haklæ olduklaræ ortaya çæktæ!
Yaptæklaræmæza bin piñman olduk ama, hiç fayda vermedi;
birbirimizi suçladæk, o da fayda vermedi! Tek ümidimiz
size bañvurma ve sizden dua taleb etme oldu ise de, iñte
sizler de böyle diyorsunuz; kendi kendinize dua edin
diyorsunuz! Bu da olacak ñey deåil! Çünkü, ilahî kanunda
ñu yazælæ idi: “Kâfirlerin duasæ delalettir, çækmazdadær!”
Bu ñartlar altænda dua etsek de ne faydasæ olacakdær!”
diyecekler!..
Ümid kapælarænæn kapanmasæ ve seslerinin kesilmesi:
Son ümitleri; dua etme kapælaræ da kapanmæñ ve “Sinin
ve susun da artæk benimle konuñmayæn!..” ñeklindeki
ilahî karar kendilerine tebliå edilecek ve bir daha
konuñamæyacaklar ve bu suretle dilleri tutulmuñ, sesleri
kesilmiñ olacaktær!.. Yazæmæzæn bu noktasænda
Rabb’ülâlemin Hazretleri’ne dua edelim ve diyelim ki:
“Ya Rabbena! Bizlere sebat, kemalist, partici ve
onlaræ destekliyen hocalara ve ñeyhlik postunda
oturanlara da hidayetler ihsan eyle!..”
Son ayete gelince:
Tefsir ve tahlilini yapacaåæmæz son ayette Rabb’imiz

(c.c.) diyor ki:
“Ben Allah Azimüññan, tüm peygamberlerime ve onlara
gerçekten iman eden tüm mü’minlere, hem bu dünya
hayatænda hem de ñahidlerin huzurunda kæyam edip
ñahidliklerini yapacaklaræ ahiret hayatænda yardæmæmæ asla
esirgemiyeceåim! Ve fakat o gün, zalimlere (müñriklere)
muazeretleri fayda vermiyecek; üstelik mel’un olduklaræ,
kötü yurda sahib olduklaræ ortaya çækmæñ olacak!..
Hakkæ tebliå mi, cemaatæ teksir mi:
Hedef iki ñey: Bunlardan biri, hakkæ tebliå; diåeri
cemaat toplama ve tutma. Bir üçüncü ñæk var ki, hem hakkæ
tebliå, hem de cemaat toplama. Ædeal olanæ budur. Fakat;
öyle bir noktadasænæz ki, hakkæ açæk, net ve kesin bir ñekilde
tebliå ederseniz, cemaat daåælacak veya mevcudunuz
çoåalmæyacak biri, iki edemiyeceksiniz! Æñte böyle bir
noktadasænæz; hangisini tercih edeceksiniz? Bir bañka ifade
ile; hakkæ bütün açæklæåæyla söylerseniz, cemaatlar daåælacak
ve fakat söylemezseniz veya teået geçerseniz hem
cemaatleri tutarsænæz hem de sempati toplarsænæz! Hangisi
ñeriat’a uygun?
El-cevap: Hakkæ söylemek! Evet, hakkæ söylemek ön
planda gelir!.. Ñeriat’a uygun olanæ budur. Ve hatta ñeriat’æn
emridir!.. Neden? Çünkü:
1- Cemaatæn ölçüsü, haktær; hakkæ söylemektir. Zira
cemaatæn târifinde hak vardær. Hz. Ali ñöyle der: “Cemaat,
hakkæn etrafænda toplananlardær; sayælaræ az da olsa!
Tefrika ise, batælæn etrafænda birikenlerdir; sayælaræ çok
da olsa!”
2- “Hakkæ söyle! Acæ da olsa!” sözü, Æslam’æn bir
emridir.
3- Bütün peygamberler, hakkæ söylemek için
gelmiñlerdir ve hakkæ söylemiñlerdir. Bu arada öyleleri
olmuñ ki, çok az cemaat bulmuñlar veya hiç
bulamamæñlardær.
4- Hakkæ söylemiyenler, ya dalalete düñmüñlerdir ya da
lânete! (Bakara, 159; Yunus, 22)
5- Cemaat toplayacaåæm diye hakkæ ketmetme veya
hakkæn üzerinden teået geçme, taviz vermedir. Taviz
verme ise hem haramdær ve hem de felakettir.
O halde peygamberlerin varislerine düñen hakkæ
söylemektir. Yoksa kalabalæk yæåænlar meydana getirmek
deåildir. Binaenaleyh, bizim: “Günümüzün Putlaræ ve
Putperestleri” bañlæåæ altænda yayænladæåæmæz bildiri isabetli
olmuñtur; beñ maddeye de uygundur. Aksini iddia ise
hatalædær; ñer’î delil ve kaynaklara uymaz.
Hakkæ söylemeye devam:
Bir-iki cümle ilavesiyle ñimdilik bu bahsi kapatæyorum:
a) Mühim olan suçluyu bulup onu suçlamak ve suç
iñlemekten onu vazgeçirmektir. Bir daha anlañældæ ki, asæl
suçlu Cemaleddin Hoca deåil; sur duvarænæn sol tarafæna
ñirk kapæsændan geçip müñrik olan ve cenazeleri kælænmaz
hale gelen kemalistler ile particilerdir ve bunlaræ destekliyen
hocalar ve derviñlerdir!..
b) Ya ilim yetersizliåinden veya art düñünceye mebni
ileri sürülen iki mesele: Bunlardan ise, bir söz veya bir
hareket ki, onun yüzde 99 cephesi küfür, bir cephesi ise,
küfür deåildir. Müftüye düñen, tek bir cephesini nazaræ
itibara alæp tekfir etme yoluna gitmemektir,” ñeklindeki
mevzu, “Sur” duvarænæn solundakilere de ñamil midir,
deåil midir? Ækincisi ise, kemalistlerin ve particilerin
avukatlæåænæ yapmak üzere Mehmet Kærkæncælar’æn, Maide,
44, 45 ve 47. ayetlerin tefsir ve tahlillerindeki
saptærmalarædær. Gelecek sayælarda göreceåiz!..
Sayfa: 25
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-7Cemaleddin Hocaoålu
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 hakim
olabileceåi gibi, særlara ve vicdanlara da hakim olur. Ve
insanlar dünya ve ahirette o nizamæn kanun ve ölçüleriyle
cezaya çarptærælærlar...
Fakat kalb ve ibadetlerin hakimiyeti Allah’a, kanun ve
nizamlaræn hakimiyeti Allah’dan bañkasæna verilir; ahiret
cezasæ Allah’æn saltanatæna, dünya cezalaræ da Allah’dan
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bañkasænæn saltanatæna havale edilir ve böylece kaynaklar
taaddüt eder, saltanat ve hakimiyet daåætælærsa bölünürse;
beñer ruhu iki zæt hakimiyet, 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
bulunsaydæ, gökler de, yer de fesada uårardæ.” (Enbiya,
22)
“Hak 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, hakimiyet
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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 hakimleri de onlara bu ñeriat’la hükmediyorlardæ.
Bu; onlaræn, 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 hakimiyet 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 hakimiyetini 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
hakimiyet, 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 hakimiyet, uluhiyetin deåiñmez özelliklerindendir.
Allah’æn indirdiklerinden bañkasæyla hükmedenler, bir

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.
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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 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
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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’d-Derda: “Resulullah’æn ñöyle dediåini
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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
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
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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 Hak 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. Hak 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...”
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,

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...
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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.
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,
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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 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 hakim 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
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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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-8Cemaleddin Hocaoålu
Bazæ kiñilerin kemalistlere cesaret vermiñ
vermiyecektir...” ñeklinde varid olan Peygamber (s.a.v)
olmalaræ:
hadisiyle tarif edilen muarreflerdir.
Bu bañlæk altænda geçen sayæda bir yazæ neñretmiñtik. Ve
Ve yine bu kuruluñtur ki, Maide, 44, 45 ve 47. ayetlere,
bu arada “Günümüzün Tevhid ehlini haricilere benzetme,
tefsirlere de bakarak, Mehmet Kærkæncælar gibi, kemalistlerin
Maide ayetlerini Ehl-i Kitab’a tahsis etme hatadær” demiñtik.
ve particilerin adeta avukatlæåænæ yapan zamâne hocalaræ
Æñte bugünden itibaren bu hususun açæklamasænæ yapacaåæz:
gibi deåil; keza, her günah iñleyeni tekfir eden, tekfir etme
“Hariciler” kimlerdir? Æñte bu sualin cevabænæ aræyalæm:
yoluna giden hariciler gibi de deåil; Ehl-i Sünnet ulemasænæn
Haricîler, Æslam’æn sekiz itikadî mezheblerinden biridir.
yolunu takib ederek, hakka hak, batæla da batæl diyen ve bu
“Sæffin” denilen yerde Hz. Ali ile Hz. Muaviye’nin arasænda
noktadan hareket ederek, ne Haricîler gibi ve ne de
cereyan eden savañ esnasænda vuku bulan meñhur “Hakem”
Kærkæncælar gibi ifrat ve tafride kaçmamæñ ve bu arada
hadisesi neticesinde ortaya çækmæñ ve daha sonralaræ
mezkur ayet-i kerimelerin ve Yusuf, 40, Ñura, 10 æñæåæ
geliñmiñtir. Bunlar önce Hz. Ali’yi hakem tayinine ve
altænda yürüyerek “Hakimiyyetin, kayætsæz ve ñartsæz
belirli bir hakemi kabule zorladæklaræ halde, daha sonra
milletindir” demenin ñirke gitmenin alameti,
hakeme bañvurmayæ büyük bir günah saymæñlar ve Hz.
“Hakimiyyet, kayætsæz ve ñartsæz Allah'ændær” demenin
Ali’nin iñlemiñ olduåu bu
ise, Tevhid akidesinin
Beñerî kanunlar haysiyet ve ñeref kæræcæ ayrælmaz bir parçasæ olduåuna
günahtan dolayæ tevbe
etmesini istemiñlerdir. olduåu gibi, insanæ kula kul yapar. Allah inanmæñ kiñiler olarak,
Çünkü, onlara göre Hz.
kemalistlerin de particilerin
Ali, hakem hadisesini kanunlaræ ise, insanlaræ yaratanæna kul de Maide, 44, 45 ve 47.
kabul etmekle küfre yaparak, onun haysiyet ve ñerefini daha ayetlerinin muhatablaræ
gitmiñ
oluyordu. yükseltir.
arasænda olup kâfirlerin,
Kendileri de bu hadiseyi
zalimlerin, fasæklaræn ta
kabul etmeleriyle kâfir olduklarænæ kabul ettiklerinden
kendileri
olduåunu
ötürü tevbekâr olduklarænæ itiraf ediyorlardæ.
dolayæsæyle bir ñirk çatæsæ altænda toplanæp birer müñrik
Haricî færkalarænæn müñterek vasæflaræ:
olduklarænæ söylüyor ve bütün bir dünyaya ilan ediyoruz!..
Bunlar zamanla birçok kollara ayrælmæñlardær. Fakat
Cahiliyyet hükmü:
“Onlar cahiliyyet hükmünü mü istiyorlar? Yakinen
bunlar arasænda müñterek vasæflar vardær. Birkaçæna iñaret
edelim:
bilen bir millet için Allah’tan daha güzel hüküm veren
1- Hariciye mezhebine mensub olanlar, her günah
kim vardær?” (Maide, 50)
iñleyenin kâfir olduåu görüñündedir. Bunlar, bu hususta
Cahiliyyetin gerçek manasæ, bu ayette tesbit ve tahdit
ediliyor. Cahiliyyet insanæn insana hükmetmesidir. Çünkü
büyük-küçük dememiñ, hepsini tekfir etme yoluna
gitmiñlerdir.
o, kullaræn kullara kulluåudur, Allah’æn kulluåundan
2- Haricîler, ayetlerin tahlil ve tefsirine gitmemiñler,
uzaklañmadær... O’nun uluhiyyetini reddetmedir... Allah’æ
zahirine göre hüküm ve karar vermiñlerdir.
bærakæp, bazæ insanlaræn uluhiyyetini kabul etmek ve onlara
3- Haricîlerin tekfir ettikleri kiñiler, günümüz
kul olmaktær.
Bu ayete göre cahiliyyet, muayyen bir zamana mahsus
dünyasænæn kemalistleri ve benzerleri gibi ñeriat’a karñæ
çækanlar ve ñeriat’æ kaldæræp yerine kendi kafalaræna göre
deåildir. O, bir durum ve bir vaziyyettir. Bu durum dün
kanunlar getirenler deåil, Hz. Ali, Hz. Muaviye ve ñeriat’a
mevcut olduåu gibi, bugün de yaræn da mevcut olabilir. Æñte
karñæ hürmetkâr olan ve fakat Ehl-i Sünnet’in tesbitine
o zaman, Æslam’a karñæ olarak o, cahiliyyet ismini alær.
Ænsanlar, ya Allah’æn ñeriat’æyla hükmederler, onu kabul
göre kendilerini küfre götürmiyecek derece günah sahibi
olanlardær.
edip kendilerini ona teslim ederler ve bu suretle Allah’æn
4- Ehl-i Kitab, yahudilerle hæristiyanlardær. Kur’an
dinine girerler veya sabit kadem olup istikrar bulurlar
veyahut da kul yapæsæ bir sistemi tatbik ederler ve cahiliyyet
tabiriyle bu iki sænæf insana “Ehl-i Kitab” ismi verilir.
bataklæåæna düñerler. Elhasæl insanlar kimin hükmünü tatbik
5- Maide ayetlerinin muhatab aldæklaræ sadece Ehl-i
kitab mædær yoksa ayetler bütün ümmetlere ñamil midir?
ediyorlarsa onun dinindedirler; Allah’æn deåil!.. Bir bañka
Cevabænæ añaåæda göreceåiz.
ifade ile; Cahiliyyet hükmünün arandæåæ ve tatbik edildiåi
yerde Allah’æn hükmü artæk aranmaz, terk edilmiñ olur. Ve
6- Günümüzün ñirk ehli, kemalistlerle particilerdir.
7- Tevhid ehli ise kamalizmi de particiliåi de reddeden,
buna mukabil ilahî ñeriat’æn terk edildiåi yerde cahiliyyet
bu iki zihniyeti de ñirk sayan, Ehl-i Sünnet’e baålæ, asla
hükmü bulunur ve yañanan hayat da cahiliyyet hayatæ olur.
taviz vermeyen ve daima kaynaklara baålæ kalæp muaræz ve
Æñte yollaræn ayrælæñ noktasæ burasædær. Allah, insanlaræ
bu noktada durdurur ve sonra serbest bærakær. Sonra
muhaliflerine meydan okuyan, onlaræ susturan bir kuruluñtur
ki, “Ümmetimin içinden kæyamete kadar bir taife eksik
cahiliyyet hükmünü aræyanlara inkârî, fakat Allah’æn
olmæyacaktær ki, onlar hak üzere olup hak yolda devam
hükmünün üstünlüåü için takrirî bir sual serd ediliyor:
edeceklerdir; muaræz ve muhalifleri onlara zarar
“Yakænen bilen bir millet için Allah’tan daha iyi hüküm
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veren kim vardær?”
yaratanæna kul yaparak, onun haysiyet ve ñerefini daha
Evet; Allah’tan daha iyi hüküm veren kimdir? Ænsanlar
yükseltir.
için nizam vaz etmek ve onlara hükmetmek iddiasæna
“Zadülmesir fi Ælmi Tefsir” adindaki tefsir sahibi,
kalkæñanlar, Allah’æn nizamændan daha hayærlæ bir nizam,
Maide suresinin bu ayetlerinin tefsirinde çeñitli görüñleri
O’nun hükmünden daha mükemmel bir hüküm meydana
serdettikten sonra, ñöyle diyor:
getirebilirler mi?..
“Allah’æn indirdiåi hükümleri red ve inkâr ederek
Hangi deli, böyle bir iddiayæ sürdürebilir?..
bañka kanunlarla hüküm verirse yahudiler gibi, kâfir olur.
Ænsan; insanlaræ, insanlaræn yaratæcæsændan daha iyi
Red ve inkâr etmiyerek særf heva ve hevesine uyarak
tanædæåænæ iddia edebilir mi? Ænsanlara, insanlaræn
Kur’an kanunlaræyle hükmetmezse, kâfir olmazsa da zalim
Rabb’inden daha merhametli olduåunu söyliyebilir mi?
ve fasæk olur.”
Ænsanlaræ insanlaræn faydasænæ insanlaræn ilahændan daha iyi
“Allah’æn gönderdiåi kanunlaræ inkâr ederse, o
bildiåini ileri sürebilir mi? Son ñeriat’ænæ ve son
muhakkak kâfir olmuñtur. Fakat bir kimse, Allah’æn
Peygamber’ini gönderen onu peygamberlerin sonuncusu,
kanunlarænæ kabul ve ikrar ettiåi halde onlarla hükmetmezse
risaletini risaletlerin sonuncusu. Ñeriat’ænæ da ebedî kælan
fasæk ve zalim olur,” ñeklinde Æbn-i Abbas’tan yapælan bir
Allah’æn ñartlaræn deåiñeceåini, ihtiyaçlaræn yenileneceåini,
rivayette de müfessirinin bu tefsirini teyid etmektedir.
karæñæklæklaræn vuku bulacaåænæ bilmediåini iddia edebilir
Tefsir-i Taberi’de ñöyle deniliyor: Red ve inkâr ederek,
mi? Gönderdiåi ñeriat’la bunun hesabænæ yapmadæåænæ, bu
Allah’æn indirdiåi hükümlerle hükmetmezse, o, Allah’æ
durumun o zaman ona gizli olup (!) son zamanlarda
inkâr etmiñ sayælær, yani kâfir olur. Æbn-i Abbas’æn dediåi
insanlaræn
bulduåunu
gibi, bu neye benzer?
söyliyebilir mi? Allah’æn
peygamÆnsanlar, ya Allah’æn ñeriat’æyla Allah’æn
ñeriat’ænæ
hayattan
berlerinin
peyuzaklañtæran onun yerine hükmederler, onu kabul edip kendilerini gamberliåini bildikten
cahiliyyet hükmünü ikame ona teslim ederler ve bu suretle Allah’æn sonra red ve inkâr etmeye
eden kendi arzusunu veya dinine girerler veya sabit kadem olup benzer.
herhangi bir milletin arzusunu
Tefsir-i Kurtubi’de,
veya herhangi bir beñer istikrar bulurlar veyahut da kul yapæsæ bir Æbn-i Mesud ve Hasan’dan
neslinin arzusunu, Allah’æn sistemi tatbik ederler ve cahiliyyet naklen ñöyle diyor:
bütün hüküm ve ñeriat’ænæn
Bu ayetler, ister
bataklæåæna düñerler. Elhasæl insanlar müslüman
üstüne çækaran insanlar bunu
olsun, ister
kimin hükmünü tatbik ediyorlarsa onun yahudi olsun, isterse kâfir
diyebilirler mi?
Evet; bunu diyebilirler dinindedirler; Allah’æn deåil!..
olsun, Allah’æn indirdiåi
mi? Özellikle müslüman
hükümlerle hükmetmezse
olduklarænæ iddia eden insanlar, böyle bir iddiada
kâfir olur. Allah’æn indirdiåinin hilafæna hükmetmenin
bulunabilirler mi?
günah olduåuna inanarak hükmederse fasæklardan olur.
Ñartlar, karæñæklæklar insanlaræn isteksizliåi, düñman
Æsmail El-Kadæ, Ahkâmül Kur’an adlæ eserinde ñöyle
korkusu bütün bunlar Allah’æn ilmi dahilinde deåil midir?
diyor: “Bu üç ayetin zahiri ñunu gösteriyor:
O, müslümanlara, aralarænda ilahî ñeriat’æ ikame etmelerini,
Müslümanlardan her kim yahudilerin yaptæåæ gibi yaparsa,
onun nizamæna uymalarænæ, indirdiåi hükümlerin bir
yani Allah’æn hükümlerine muhalif hükümler icad ederse
kæsmændan bile vazgeçmemelerini emrediyor?
ve o hükümleri bir din gibi, kabul ederse, yahudiler
Geçici ihtiyaçlaræn, yenilenen durumlaræn ekseriyet
hakkændaki cezaya onlar da çarpælær. Vehbi Efendi’nin
hallerinin istiabændan Allah’æn ñeriat’æ kusurlu mudur?
“Hülasatül Beyan” ismindeki tefsirinde, bu mevzularla
Bütün bunlar, Allah’æn ilmi dahilinde deåil midir? Buna
ilgili bazæ bölümleri sadeleñtirerek buraya alæyoruz:
raåmen, O insanlaræ sakændæræyor ve ñiddet gösteriyor...
“Ayet, ilahî hükümlere razæ olmæyanlaræn kâfir
Müslüman olmayan insan dilediåini söyleyebilir... Ama,
olduklarænæ, zina edenler hakkænda sarih hükmü deåiñtiren
ya müslüman? Yahut müslüman olduåunu iddia eden?
yahudilerin de kâfir olduklarænæ beyan etmektedir.
Bütün bunlaræ söyler de yine müslüman kalabilir mi?
Binaenaleyh, Allah’æn indirdiåi ahkâm ile hükmetmeyip
Æslam’æn bir zerresini tañæyabilir mi?
deåiñtirenlerin mü’min hükmüne layæk ve müstehak
Æñte yollaræn ayrælæñ noktasæ... Orada herkes ihtiyaræna
olmadæklarænæ beyanla ilahî hükümleri deåiñtirmenin pek
sahiptir. Orada münakaña ve mücadeleye lüzum yok!..
aåær olduåuna iñaret olunmuñtur. Bu ayetin zahirine nazaren
Ya Æslam, ya cahiliyyet; ya iman, ya küfür! Ya Allah’æn
fasækæn kâfir olmasæ lazæm gelir. Zira fasæk irtikâb ettiåi
hükmü, ya cahiliyyetin hükmü!.. Allah’æn indirdikleri ile
fæsækda ilahî hükümlerin hilafænæ seçmiñtir, demekle Haricî
hükmetmiyenler kâfirdirler, zalimdirler, fasæktærlar!..
mezhebi fasækæn küfrüne bu ayetle istidlal etmiñ ise de
Allah’æn hükmünü kabul etmiyenler mü’min deåildirler...
Fahri Razi’nin beyanæ vechiyle onlara ñöyle cevap
Bu mesele, müslümanæn vicdanænda kesin ve açæk
verilmiñtir: Gerçi fasæk, fæskiyle Allah kanunlarænæn hilafænæ
ñekilde yer etmelidir. Kendi zamanænda insanlara tatbiki
irtikab etmiñ ise de, bu dilinde ve zahirde olup kalbiyle o
hususunda tereddüte düñmemelidir. Bu hakikatæn
hükümlerin hak olduåunu tasdik ve iñlediåi fæskæn günah
muktazasæna dost ve düñman herkese ilan edilen bu
olduåuna inandæåændan kâfir olmaz. Çünkü, küfür, hak
tatbikatæn neticesine teslim olmalædær.
olan hükümleri kalbiyle inkâr, diliyle reddetmektir. Fasæk
Bu mesele, bir müslümanæn vicdanænda kesinlik
ise, kalbiyle tasdik ettiåi için yine mü’mindir. Fakat
derecesine ulañmazsa, o insanlaræn güveni bozulur, intizamæ
inanmakla beraber ñer’î hükümlerin hilafæna hükmetmek
karæñær... Vicdanænda hak ve batælæ tefrik edemez, doåru
de diåer günahlaræ iñlemek kabilindendir. Ñu halde ayet-i
yolda tek adæm bile atamaz...
celile’nin hükmü, bil külliye inkâr ve reddetmekle beraber
Hülasa: Beñerî kanunlar haysiyet ve ñeref kæræcæ olduåu
hilafiyle hükmederse, iñte o zaman kâfir olur, demektedir.
gibi, insanæ kula kul yapar. Allah kanunlaræ ise, insanlaræ
Bu ayette bir çok tevcihler varsa da asah olan tevcih budur.
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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, „Hak Dini Kur’an Dili“ adlæ tefsirinde
Maide suresinin 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 suresinin 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
hükmetmiyenler, kâfirlerin ta kendileridir“ kavlinde meni 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.
Hülasa:
Maide suresinin 44, 45 ve 47. ayet-i kerime’lerinde,
yapælan tevil ve tefsirlerde ñu üç mesele mühimdir:
Bunlardan birinde ihtilaf, diåerlerinde ittifak vardær.
Sayfa: 35

HAKÆMÆYYET
a) Æhtilaf vaki olan mesele ñu: Bu ayetler, kimi âlimlere
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:
Hakim; 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 hükmetmemeye 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 gibiDevlet
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- „Hakimiyyet 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?!.
„Hakimiyyet“ mevzuunda artæk kimsenin en ufak
ñüphesi kalmasæn diye bañka ifadelerle tekrar etmek
istiyoruz:
Æslam Dini; önce Kelime-i Ñehadet’le bañlar. Kelime-

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!..
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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
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 hakim 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 hakimler 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 Hak 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
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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 (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
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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, cümhuri 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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Bu babda iki mühim esas:
iñte bunlar, tüm günah iñleyenleri tekfir etme yoluna
1- Bir kimse, Allah ve Resulü (s.a.v.)’nin
gittiler. Bunun üzerine ümmet ulemasæ harekete geçip
hükümlerini, Allah ve Resulü tarafændan geldiklerini kabul
dediler ki, hakkæn gayrisiyle hüküm ve karar verme, küfür
etmezse, onun küfre gittiåi muhakkaktær. Zira Æslam; Allah
çeñitlerinden biridir. Ælaveten ñunu söylediler: „Madem
ve Resulü tarafændan gelen her meseleyi kabul ve tasdik
hakim, temelde ve esasta Æslam’a baålædær; Allah’æn hüküm
edip, o meselelerde de Allah’a teslimiyyet göstermektir.
ve kanunlaræna teslim olup kendi kafasæna göre veya
Æñte birinci esas budur ve bunda kimsenin ñüphesi olamaz.
bañkalarænæn kafasæna göre insan yapæsæ kanunlaræ kabul
2- Bir kimse düñünün ki; Allah ve Resulü tarafændan
edip, yeni hükümler getirmemiñ ise, iñte böyleleri her ne
gelen her ñeyi kabul ve tasdik ettiåi halde, asi gelirse, yani
kadar günah iñlemiñler ise de kâfir olmamæñlardær.“
bir veya bir kaç haramæ irtikâb ederse ve fakat bu haliyle
Æñte bu, ümmetin büyük ulemasænæn; „Bu küfür altæ
kendisinin günah iñlediåini ve asi olduåunu itiraf ve kabul
bir küfürdür“ sözleriyle maksatlaræ budur. Yani bu kelime
ederse, o, kâfir olmaz; zalim ve fasæk olmasæ hasebiyle
ile; Allah’æn ñeriat’ænæn tümünü veya bir kæsmænæ kabul
onun durumu Allah’æn dilemesine kalmæñtær: Æsterse günahæ
etmiyenlerin hakkænda söylenmiñ olduåunu murad
kadar ona azab eder, isterse
etmemiñlerdir.
Allah’æn ñeriat’æ varken ve o ñeriat’la Keza yine bu kelime
affeder.
Birinci mesele öyle hükmetmek dururken, o mahkemeye gitmeyip, ile;
bir ñeydir ki, onu her
1- Allah’æn ñeriat’ænæn
beñerî kanunlarla idare edilen mahkemelere gidip tümünü
müslüman kabul etmektedir.
veya bir kæsmænæ
Hem öyle ki, bu hususu hükmetmesi demek müslümanlaræn ittifakæyle deåiñtiren kimseler de
kabul etmiyen biri çækarsa, küfre gitmesi ve kâfir olmuñ, demektir.
murad deåildir;
artæk o müslüman deåildir,
2- Kendi icad ettiåi
küfre gitmiñtir.
düzeni Allah’æn gönderdiåi ve indirdiåi ñeriat düzenine
Ækinci mesele ise, bu Ehl-i Sünnet’in tesbitidir ki,
tercih edenler de murad deåildir;
günah ve haram olduåunu kabul etmenin yanænda dine
3- Allah’æn ñeriat’ænæ arkasæna atæp insanlar tarafændan
karñæ, Allah’a karñæ suç iñlediåini itiraf ederek büyük
yapælan kanunlaræ öne alæp tercih edenler de murad deåildir;
günahlaræ iñlerse dahi tekfir edilemez; küfre düñtüåü
4- Anlañmazlæklaræn halletme hususunu ñeriat
söylenemez. Æñte hariciler ile mutezilenin muhalefet ettikleri
mahkemesine deåil de akæl, heva ve hevese dayanan
mevzu budur. Hariciler, böylelerini tekfir etme yoluna
yapmacæk kanunlaræn hakim olduåu mahkemelere
giderken, mutezile mezhebi de böyleleri hakænda „Elgötürenler de murad deåildir;
Menzile beynel-Menzile“ tâbirini kullanærlar. Yani büyük
5- Hülâsa, „Küfür altænda bir küfürdür“ ñeklinde
günah sahipleri ne mü’mindir ve ne de kâfirdir; ikisi arasæ
ifadesini bulan, bu kelime iñte bunlaræn hiçbiri hakkænda
bir noktadadærlar.
söylenmemiñtir ve bunlaræn hiç biri bu sözün sahibi Æbn-i
Semere:
Abbas’æn muradæ olmadæåæ gibi, ñarihlerinin de maksadæ
Ñu iki esasæ bilme neticesinde ñuna vakæf olmaktayæz;
deåildir. Zira bunlaræn indinde bu maddedekilerin her biri
„Kim Allah’æn indirdikleriyle hükmetmezse, onlar
açækça küfre düñmüñ ve kâfir olmuñtur.
kâfirlerin tâ kendileridir,“ mealindeki ayet-i kerime
Æbn-i Abbas Hazretleri’nin zamanænda, bunlardan
hakkænda ñöyle demektedirler: Bu babdaki küfür, "Küfür
herhangi birinin söylediåini söyleyen veya böyle bir iddiada
altæ bir küfürdür." Alimler, bu sözleriyle keyfiyyeti ne
bulunan tek bir kimse gösterebilir misiniz? Keza: Tarihi
olursa olsun, Allah’æn indirdiåiyle hükmetmiyen herkese
boyunca hangi devlet reisinin veya hangi halifenin devrinde
ñamildir, demek istemiyorlar; onlaræn maksadæ, kendi
mezkur maddelerde ifadesini bulan herhangi birini; tatbik
asærlarændaki hâkimlerin verdikleri hükümlerin ñer’an
safhasæna koyan, teklif ve talebte bulunan ñöyle dursun,
hükmünü beyan etmek istemiñlerdir. Yani Allah’æn
aklændan geçiren kaç kiñi gösterebilirsiniz?!.
indirdikleriyle hükmetmeyenler öyle kimselerdir ki,
Bu babda bir münazara:
Allah’æn ve Resulü’nün hükümlerini de kabul etmiñler ve
Bu münazara; Tabii’nden sæka olan (itimat edilir)
aynæ zamanda genel ahkâm, yani anayasa ve kanunlar,
Ebu Lahæk b. Hamid Essüdusi ile Haricî færkalarændan biri
Allah’æn kitabæna ve ñeriat’æna tabidir hususunu kabul
olan Æbadiye taifesinden bir grub arasænda cereyan etmiñtir.
ederler. Bununla beraber bazæ ferdî, yani tek-tük hadiselerde
Æñte böyle bir açæk oturumu, insanæmæzæn gözleri önüne
Allah’a isyan edip hakkæn gayrisiyle hüküm ve karar
serdiåimiz takdirde, bu son derece önemli olan mesele
verirler. Ama bu arada Allah’æn ñeriat’æna muhalif ve
daha da aydænlanmæñ olacaktær:
muåayær hükümler ve kanunlar çækarmazlar. Æñte bunlar,
Taberî, sahih bir isnadla ñu rivayeti nakletmektedir:
küfre düñmüñ olanlardan olmayæp günah iñlemiñ
Haricîler: -Ya Lahæk! „Kim Allah’æn indirdikleriyle
olanlardandærlar. Dolayæsæyla benzerleri hakkænda cereyan
hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendileridir“ sözü hak
eden hükümler bunlar hakkænda da cereyan eder.
mædær? O:
Sonra, „Haricîler“ ismi altænda bir taife türedi. Ve
-Evet haktær. Onlar:
Sayfa: 39
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-“Kim Allah’æn indirdikleriyle hükmetmezse onlar
zalimlerin ta kendileridir.“ Bu doåru mu? O:
-Evet doårudur. Onlar:
-“Kim Allah’æn indirdikleriyle hükmetmezse, onlar
fasæklaræn ta kendileridir.“ Bu da doåru mu? O:
-Evet doårudur. Onlar:
-Peki! Bunlar Allah’æn indirdikleriyle
hükmediyorlar mæ? O:
-Bu onlaræn dinidir ki, ona baålædærlar, onunla hüküm
verirler, ona davet ederler. Ve ondan bir ñeyi terk ederlerse,
günaha düñtüklerini bilirler... Onlar:
-Hayær; Vallahi bu, senin dediåin gibi deåildir; sen
tefrika yapæyorsun!.. O:
-Bu söylediklerinize layæk olan sizlersiniz; bu sizin
fikriniz; benim fikrim öyle deåildir. Velakin bu ayetler;
yahudiler, nasraniler ve ehl-i ñirk ve benzerleri hakkænda
nazil olmuñlardær. (Æbn-i Cerir Tefsiri, c. 10, s. 347)
Æñte ümera ve hakimlerin durumu budur ki, ulema
bunlaræ tekfir etmemiñtir:
Allah’æn indirdikleriyle hükmetme, bu emir ve bu
hakimlerin dinidir ki, bunlar Allah’æn indirdikleri
hükümlerle hükmetmeyi kendilerine din kabul etmiñlerdir.
Onunla hükmederler:
Tebliå ve davalaræ bu dinedir;
Sonra bu dinden bir ñeyi terk ettikleri takdirde
kendilerini suçlu bulur, suç iñlemiñ olduklarænæ kabul ve
itiraf ederler...
Ñimdi Kærkæncæ ve benzerlerine soralæm:
Bugünkü devlet adamlarænæn ve onlaræn tayin ettikleri
hakimlerin durumlaræ bu mudur, böyle midir?!.
Hangi hoca çækæp da, „Evet; bugünküler de böyledir!“
diyebilir?!.
O halde ulemanæn: „Bunlar küfre gitmemiñtir;
bunlaræn küfrü, küfür altæ bir küfürdür!..“ ñeklindeki sözlerini
bugünkülere teñmil edemezsiniz; bugünküler düpedüz kâfir
olmuñlardær. Binaenaleyh bunlaræn avukatlæåænæ kimse
yapamaz ve ebedî cehennemlik olmaktan ne Kemal’i ve ne
de onun arkasænda gidenleri kurtaramaz!..
Önemine binaen tekrar edelim ki; Ulemanæn tekfir
etme yoluna gitmedikleri, diåer haramlar gibi bunlar da
haram iñlemiñlerdir, günaha girmiñlerdir ve fakat kâfir
olmamæñlardær, dedikleri münazaraya mevzu cinsten olanlar
deåildir; Æbn-i Abbas Hazretleri’nin „Bunlaræn küfrü küfür
altæ bir küfürdür!..“ ñeklinde ifadesini bulan cinsten de
deåillerdir! Bunlar kæpkæzæl ve katmerli kâfirlerdendir.
Çünkü bunlar, yukaræda da söylediåim gibi ñeriat’æ sistem
olarak kaldærmæñlar; yerine sistem olarak Ætalya’dan ceza
hukukunu, Æsviçre’den medenî hukuku, Almanya’dan
ticaret hukukunu ve muhakeme usulü kanunlarænæ
getirmiñler veya yerine kendi kafalaræna ve atalarænæn
sözlerini nass kabul ederek kanunlar yapmæñlardær. Bu
yetmemiñ gibi, anayasalaræna da „Devletin herhangi bir
mevzuuna dair kanunlar dine, dinî esaslara
dayandærælamaz!..“ ñartænæ koymuñlardær. Bu da yetmemiñ
gibi, ñeriat’æ yasaklamæñlar, suç sayæp cezalar tertip etmiñler,
katiller ve caniler gibi yaka paça edip iñkencelere ve
hakaretlere maruz bærakmæñlardær! Bütün bunlar, ñeriat’æ
hor görmenin, ñeriat’æ añaåælamanæn birer delili ve birer
isbatæ deåil midir? Allah ve ahirete inanan, Kur’an ve
Peygamber’i tasdik eden, namaz ve orucunda samimi olan
bir kimse, bunlaræ yapar mæ? Yapamaz ve kimse de ñeriat’a
karñæ iñledikleri hakaret ve cinayetlerini imanlariyle
baådañtæramaz, baådañtærmasæna da imkân ve ihtimal
yoktur!..
Sayfa: 40

Bu hususu bir de Müfessir Æbn-i Kesir’den
dinliyelim:
„Cahiliyyet hükmünü mü istiyorlar? Ama yakæn
getiren bir kavim için, Allah’tan daha iyi hüküm veren
kimdir?“ Bütün hayærlaræ ihtiva eden, bütün kötülükleri
yasaklayan, arzulara meyilden alækoyan Allah’æn hükmünün
dæñæna çækanlaræ Hak Teala reddediyor. Kullaræn kendi
elleriyle koyduklaræ ve Allah’æn ñeriat’æna dayanmayan
cahiliyyet hükümlerinin sapæklæklarænæ ve bilgisizliklerini
reddediyor. Bu sapæklæklaræ; kendi görüñ ve hevesleri sonucu
ortaya çækardæklarænæ bildiriyor. Söz gelimi Tatarlar’æn,
Cengiz Han diye bilinen krallarændan alænma krallæk
buyruklaræ vardær ve bununla hüküm verirler. Nitekim bu
yasayæ onlara kral koymuñtur. „Yasa kelimesini müellif
yasak ñeklinde kaydediyor.“ Bu yasalar yahudi, hæristiyan
ve Æslam dinine mensup muhtelif milletlerden iktibas
yoluyla tanzim edilmiñ kanunlar topluluåudur. Ancak bu
yasalar içerisinde birçoåu, Cengiz Han’æn mücerred görüñ
ve heveslerinden ibarettir. O bunu, çocuklaræ için izlenen
bir hüküm haline getirmiñtir ki; onlar, Allah’æn kitabændan
ve Resulullah’æn sünnetinden önce bu yasaya uyarlar.
Onlardan böyle davrananlar kâfirdir, öldürülmeleri vaciptir.
Az veya çok hiçbir konuda Allah’tan bañkasænæn hükmüne
müracaat edilemez. Bunun için Allah Teala; onlar, Allah’æn
hükmünden vazgeçip cahiliyyetin hükmünü mü tercih
ediyor ve istiyorlar, buyuruyor. Halbuki Allah’æn
ñeriat’ændan daha adaletli hüküm verecek kim vardær?
Allah’æn ñeriat’æna inanæp yakæn ve bilgi sahibi olanlar;
Allah’æn hüküm verenlerin en iyisi olduåunu, mahlukatæna
karñæ annenin çocuåuna merhametinden daha merhametli
davrandæåænæ bilirler. Zira Allah Teala; herñeyi bilendir,
herñeye kadir olandær, herñeyde adil olandær.
Ækisi arasændaki farklar:
Birincisi, o kimsenin halidir ki, hakkænda „Küfür
altæ bir küfür denmekte!“; diåeri ise, hakkænda „Küfür üstü
bir küfürle, küfre gitmiñtir“, yani mürted olmuñ ve Æslam
dininden çækmæñtær. Sonra bu söz, yani Æbn-i Kesir’in bu
kelamæ, mücerred bir âlimin fetvasæ veya bir imamæn
hükmü deåildir. Sahih ve saålam bir tâbir kullanmak
gerekirse bu, Æslam Dini’nden bilinen bir ibare ve bir
ifadedir. Ve aynæ zamanda kâffe-i müslümanæn kabul ve
tasdik edeceåi ve ettiåi bir hükümdür. Bu mesele ñöyle de
ifade edilmekte:
„Bir kimse; Peygamberlerin sonuncusu Hz.
Muhammed’e indirilen muhkem ñer-i nizam’æ terk eder de
onun yerine neshedilen ñeriat ve nizamlaræn mahkemelerine
giderse kâfir olur. Aslæ, kütüb-i semaviyyeye dayanan bir
kitaba ve bir mahkemeye çaåæran kiñi kâfir olursa, Cengiz
Han’æn yaptæåæ gibi, insan kafasæna dayanan kanunlara ve
o kanunlarla idare edilen mahkemelere çaåærær veya o
mahkemelerde hüküm verirse kâfir olmaz mæ? Ve netice
itibariyle ñu söylenebilir:
Allah’æn ñeriat’æ varken ve o ñeriat’la hükmetmek
dururken, o mahkemeye gitmeyip, beñerî kanunlarla idare
edilen mahkemelere gidip hükmetmesi demek
müslümanlaræn ittifakæyle küfre gitmesi ve kâfir olmuñ
olmasæ, demektir.
Bir bañka misal: Bir kimse, Kur’an kanunlaræ durup
dururken, Æncil ile amel etmeye ve onunla hüküm vermeye
kalkarsa ne olur? O da kâfir olur. Hem de müslümanlaræn
ittifakæyla! Aslæ itibariyle vahye dayanan bir kitabla hüküm
verme insanæ kâfir yaparsa, insan yapæsæ kanunlarla hüküm
vermesini siz düñünün? Kâfir olmaz da ya ne olur?!.
Mevzuya daha da devam edilecektir!..
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Ortada ulemanæn iki sözü var: Bunlardan biri diyor ki,
„Küfür altæ bir küfür!“; diåeri de diyor ki, Maide, 44,
Ehl-i Kitab hakkænda nazil olmuñtur. Bu iki kavil arasænda
tenakuz yoktur. Zira „Küfür altæ bir küfür“ diyenler, bu
sözleriyle, yukaræda geçtiåi gibi, her hüküm veren kasd
edilmemiñtir. Muayyen ve belli hâkimler kasdedilmiñtir.
Ama bu ayet, „Ehl-i Kitab hakkænda nazil olmuñtur“
diyenler ise, onlaræn gayeleri ayetin nüzul sebebini
anlatmaktær.
Evet, bu ayet-i kerime o ehl-i kitab hakkænda nazil
olmuñtur ki, onlar kendi kafalarændan bir takæm hükümler
ve kanunlar icad ettiler de onlaræ Allah’æn gönderdiåi ve
indirdiåi ñeriat’a tercih
ettiler, dolayæsæyle bu
halleriyle dinden ve imandan
çækmæñ oldular. Æñte maksad
budur. Yoksa mezkur
ayetteki hüküm Ehl-i kitaba
mahsustur, diåer ümmetleri
ilgilendirmez,
demek
deåildir.
Bu noktadan hareketle:
Bu ümmetten de bir
takæm müslümanlar çækæp,
Allah’æn gönderdiåi ayetlere
munakæz (ters düñen)
hükümler icad edip; bir
taraftan bunlaræ yürürlüåe
koyan öbür taraftan ise,
Allah’æn
ñeriat’ænæ
kaldæranlar, elbette küfre
gitmiñ, kâfir olmuñlardær.
Bu hususu aydænlatmak üzere, kütüb-i sitteden Buhari,
Müslim ve daha bañkalarænæn Hz. Ömer’den rivayet ettikleri
bir hadisi görelim:
„Zina suçu iñleyen bir erkek, bir kadæn iki yahudi
Allah Resulü’ne gelir; Allah Resulü (s.a.v.), onlara:
„Bu hususta kitabænæzæn hükmü nedir?“ diye sordu.
Onlar cevap verdi: „Alimlerimiz tahmim (yüzünü
karartma) tecbiye (bir hayvana ters bindirip sokaklaræ
dolañtærma) icad ve ihdas ettiler.“
„Abdullah b. Selam araya girdi ve dedi ki, Ey Allah
Resulü! Bunlardan Tevrat’æ iste!.. Tevrat getirildi, onlardan
biri elini recim ayetinin üzerine koydu ve kapattæ. Ayetin
mâbadini ve makablini okudu... Bunun üzerine Abdullah
b. Selam elini kaldær, dedi. Elini kaldærænca recim ayeti
ortaya çæktæ. Bunun üzerine Allah Resulü, bunlaræn recm
edilmesini emretti...“ (Buhari’deki lafæz bu)
Æñte Tevrat’taki hüküm bu idi. Yahudi ulemasæ ne
yapmæñ? Bu ñer’î hükmü terk etmiñler de kendi kafalaræna
göre tahmim ve tecbiye ñeklinde bir ceza hükmü getirmiñler
ve fakat Tevrat’taki recim ayetini silmemiñler ve taåyir
etmemiñlerdi.
Ve netice itibariyle ñunu söyleyebiliriz ki, Allah’æn

ñeriat’æna munakæz ve muåayær bir hüküm koyup zamanla
onu herkese tatbik edilecek hale getirip yürürlüåe koymak,
Allah’æ da, O’nun ñeriat’ænæ da inkâr etmek, demektir.
Bundan daha büyük küfür olur mu? Bu mesele; ister
emirler cinsinden olsun ve isterse yasaklar cinsinden olsun,
deåiñmez!..
Ve siz Æslam beldelerinin çoåuna baktæåænæz takdirde
devlet reislerinin de onlaræn tayin ettikleri hakimlerin de
hemen hemen hepsini göreceksiniz ki, yahudilerin
yaptæklaræ bu küfür hareketini yapmaktadærlar.
Ñu hususu da tekrar etmekte fayda vardær:
Kur’an’da bir ayet düñünün ki, emir olsun, nehiy olsun,
onun genelde nüzulüne
muayyen bir sebep
vardær; yani nüzulüne
belli bir ñahæs veya belli
bir hadise sebep
olmuñtur. Æñte ayetin
hükmü, hem o ñahsa
aittir hem de o ñahsæn
durumuna düñmüñ olan
her ñahsa da ñamildir.
Ve o meseleyi usul-i
fækæh
kaidesinden
geçirmek istediåimiz
zaman ñöyle deriz:
„Ayet, ibaresiyle o
ñahsa delalet eder;
delaletiyle de o iñte o
ñahsæn
bütün
benzerlerine ñamildir.“ Çünkü, „Ætibar,
sebebin hususuna deåil, lafzæn umumunadær.“ Evet; bu
ñkeilde bir kaide-i külliye vardær.
Binaenaleyh, bir müslüman, yahudilerin yaptæåæ icraatæn
bir mislini yaptæåæ takdirde, yani kanun vaz eder ve o
kanunla hükmetmeyi ñeriat’la hükmetmeye tercih ederse,
Maide, 44. ayetin tasvir ettiåi yahudilerin durumuna düñer
ve aynæ hükme yani küfre düñme hükmüne tabi olur. Ve
iñte bu noktada bir de Æbn-i Hacer’i dinleyelim. Bu zat
diyor ki:
„Bu ayetler, her ne kadar Ehl-i Kitab hakkænda
nazil olmuñ iseler de umumî oluñlaræ bañka ümmetlere
de tenavül etmektedir.“ Æbn-i Hacer, ilaveten ñunu
söylemekte: „Æsmail El-Kadæ, Ahkâm-æ Kur’an’da, o
babdaki ihtilafæ kaydettikten sonra diyor ki: „Bir kimse,
bunlaræn yaptæåænæ yaparsa, yani Allah’æn hükmüne
muhalif bir hüküm icad edip, onu uyulmasæ gereken bir
din kabul ederse, onlara lazæm gelenin bir misli, bunlara
da lazæm gelir, yani kâfir olur; ister hakim olsun, ister
bir bañkasæ olsun!..“ (Fethül-Barî, c. 13, s. 120)
Bu arada yine bir meseleye iñaret edelim:
„Allah’æn indirdiåi hükümlerle hükmetmek,
Peygamber’e (s.a.v.) ve ona tabi olanlara farzdær. O halde

Bir müslüman, yahudilerin
yaptæåæ icraatæn bir mislini yaptæåæ
takdirde, yani kanun vaz eder ve o
kanunla hükmetmeyi ñeriat’la
hükmetmeye tercih ederse, Maide,
44. ayetin tasvir ettiåi yahudilerin
durumuna düñer ve aynæ hükme
yani küfre düñme hükmüne tabi
olur.
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kim Allah’æn hükmünü kabul ve iltizam etmezse, o kâfir
olur.“
Æñte kâfir olanlaræn vasfæ budur. Kâfir olmayanlara
gelince; zahiren ve batinen Allah ve Resulü’nün
hükümlerini kabul ve iltizam ettiåi halde heva ve hevesine
tabi olarak ve nefsine uyarak isyan ederse, onun hükmü
diåer günahkârlar gibidir; kâfir olmazsa da zalim ve fasæk
olur.
Ñartlar:
O halde ñeriat’la hükmetmiyenleri tekfir etmenin deåil,
etmemenin ñartæ:
1- Zahirde ve batænda Allah ve Resulü’nün hükümlerini
kabul, tasdik ve iltizam etmiñ olmasædær. Öyle ki, bir kimse
ñeriat’æn tek hükmünü bile kabul etmezse kâfir olur, mürted
olur.
2- Kendisine arzedilen davada Allah’æn hükmüyle
hükmetmediåini kabul etmesi, bunun yanænda hata ettiåini
ve günaha girdiåini ve Allah’æn indirdiåi ñeriat hükmünün
isabetli, kendisinin verdiåi hükmün hatalæ bir hüküm
olduåunu itiraf ve kabul etmesi!..
Ve ñayet lisan-æ hal veya kal ile kendisinin verdiåi
hükmün Allah’æn gönderdiåi hükümden üstün olduåunu
veya ona müsavi olduåunu veya geçmiñ zamanlarda,
ñeriat’æn hükmü her ne kadar geçerli idiyse artæk onun
modasænæn geçmiñ olduåunu veya her zaman ñeriat’æn
geçerli olduåunu ve fakat kendisinin istediåi hükümlerle
hükmetmesinin caiz olduåunu; iñte bu dört ñæktan hangi
birisi olursa olsun kabul ettiåi takdirde kâfir ve mürted
olduåunda ñüphe yoktur.
3- Ñeriat’æn hilafæna verdiåi hüküm, ñeriat’æ deåiñtirme
sisteminin, bir hükmü, bir maddesi deåil de muayyen ve
belli bir mevzua dair olmasæ, yukaræda da söyledim; tektük hadiselerde olmasæ ñartiyle! Yoksa Kemal ve
kemalistlerin yaptæåæ gibi, sistem olarak ñeriat’æ
kaldærmalaræ, yerine kendi kafalaræna göre sistem getirmeleri
ñeklinde deåil! Ve ñayet bu ñekilde olursa, tek meselede de
olsa ñeriat’æn hilafæna hüküm ve karar veren kâfir olur.
Hatta bu arada Allah’æn verdiåi hükmün isabetli, kendisinin
hatalæ olduåunu kabul etmesi kendisine fayda vermez;
küfre gitmesinden, mürted hükmüne tabi olmasændan
kendisini; ganimet olmasændan da malænæ kurtaramaz.
Bu hususa birkaç misal verelim:
Bir hakim düñünün; kendisine bir hærsæzæn davasæ
getirildi. Kendisi biliyor ve inanæyor ki, „Hærsæzlæk yapma
haramdær.“ Cezasæ ise, elinin kesilmesidir. Bu iki meseleyi
de kabul ve tasdik ediyor ve hilafæna hüküm vermenin
kendisini günaha sokacaåæna da inanæyor ve fakat bütün
bunlara raåmen, akrabasæ olduåuna veya dostu olduåuna
veya herhangi bir menfaatæn geleceåine bakarak elinin
kesilmesiyle hükmetmiyor da bañka bir ceza ile onu
cezalandæræyor ve kendisine göre de bir gerekçe buluyor.

Æñte bu adamæn verdiåi hüküm kendisini küfre götürmez,
ama zalim ve fasæk olmaktan da kurtarmaz. Neden
götürmez? Çünkü, ñeriat’æn o babdaki hükmünü tastik ve
kabul ediyor ve aynæ zamanda ñeriat’æn hilafæna verdiåi
hüküm, sistemin bir gereåi deåil, ferdî bir mesele oluñudur.
Ve neden kendini zalim ve fasæk olmaktan kurtaramaz?
Çünkü, heva ve hevesine uyarak ñeriat’æn hilafæna göre
hüküm ve karar vermiñtir. Sebep ise akrabalæåæ, dostluåu
veya herhangi bir menfaati!.. Ñayet bu gibi menfaatler
bahis mevzuu olmasaydæ, ñeriat’æn hükmüyle hükmedecek
ve hærsæzæn elinin kesilmesine karar verecekti.
Meseleyi bir de ñu yönden inceliyelim:
1- Hærsæzlæk yapmanæn haram olduåunu kabul ediyor
velakin hærsæza verdiåi ceza; hapis, sopa veya benzeri bir
cezadær. Ama ferdî bir mesele olarak deåil de ñeriat’a
muhalif bir sistemin gereåi olarak ve umumî olarak, yani
hærsæz kim olursa olsun hüküm ve karar deåiñmiyor! Æñte bu
ñartlar çerçevesi içerisinde karar vermesi, o hâkimi de ve
o kanunu çækaranlaræ da küfür altæ bir küfürle deåil, küfür
üstü bir küfürle, küfre sokmuñ ve okun yaydan færladæåæ
gibi Æslam Dini’nden çækmæñtær. Çünkü bu nedir ve ne
demektir? Bu, Rabb’ülâlemin’in hüküm ve kanunlarænæ,
ñeriat nizamænæ insanlaræn koyduåu kanun, nizam ve
düzenlerle deåiñtirmedir.
2- O ülkede ilan edilen, yani mer’iyyette olan Allah’æn
ñeriat’æ mædær, yoksa insan yapæsæ kanunlar mædær? Mesela,
yürürlükte olan Allah’æn ñeriat’ædær; anayasasæ da kanunlaræ
da hep ñeriat’a dayanmaktadær. Ve fakat hakimin biri çæktæ,
önüne gelen bir davada, ñeriat’æn hilafæna hüküm ve karar
verdi ve bu arada kendisinin günahkâr olduåunu, suç
iñlediåini kabul ve itiraf etme kaydæyla; iñte bu hakim,
zalim ve fasæk olmuñ ise de küfre gitmemiñtir. Tevbe ve
istiåfar etmesi gerekir.
Amma velakin, yürürlükte olan beñer kafasæ kanunlardær;
Türkiye’de olduåu gibi, iñte bu kanunlardan herhangi
biriyle karar vermesi demek, cahilî bir hükümle Allah’æn
hükmünü deåiñtirmesi; Rabb’ülâlemin’in ñeriat’ænæ insan
yapæsæ kanunlarla deåiñtirmesi, demektir ki, iñte bu da okun
yaydan çæktæåæ gibi dinden ve imandan çækarær, kâfir yapar,
müñrik yapar, neces yapar.
3- Yahudiler, ilk önce belli vakæa ve muayyen
hadiselerde ve hususî ñahæslar hakkænda deåiñik hüküm ve
kararlar verirlerdi. Yani verilen kararlar bazen Tevrat’a
uyar, bazen uymazdæ. Hakkænda verilecek hüküm adamæna
göre deåiñirdi. Ve fakat bu durum ñeriat’a muhalif bir
sistem haline gelmemiñti. Sonra bunu, bu muhalefeti bir
sistem ve umumî bir kanun haline getirdiler ve artæk
ñeriat’æn o maddesini deåiñtirip kanunlañtærdælar. Ve
kendilerince meñru hale getirdiler. Dolayæsæyle Maide
ayetlerinin hükmüne girdiler; kâfir, zalim ve fasæk oldular.
Sahih-i Müslim’in c. 11, s. 209 Berra b. Amir’den

Yürürlükte olan Allah’æn ñeriat’ædær; anayasasæ da kanunlaræ
da hep ñeriat’a dayanmaktadær. Ve fakat hakimin biri çæktæ,
önüne gelen bir davada, ñeriat’æn hilafæna hüküm ve karar
verdi ve bu arada kendisinin günahkâr olduåunu, suç iñlediåini
kabul ve itiraf etme kaydæyla; iñte bu hakim, zalim ve fasæk
olmuñ ise de küfre gitmemiñtir. Tevbe ve istiåfar etmesi gerekir.
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rivayet ettiåi hadis-i ñerif’i görelim:
„Peygamber (s.a.v.)’in yanændan yüzü karartælmæñ
ve sopa vurulmuñ bir yahudi geçiyordu. Efendimiz onu
çaåærdæ ve dedi ki, kitabænæzda zina cezasænæn hükmü bu
mudur? diye sordu. O da „Evet“ dedi. Allah Resulü
yahudi alimlerinden birini çaåærdæ ve ona: Hz. Musa’ya
inen Tevrat’a yemin ettirerek „Kitabænæzdaki hüküm

yerine getirdikleri bu ceza hükmünü umumî kanun haline
getirmiñlerdir!.. Allah da ne yapmæñ? Bunlar ve kæyamete
kadar bunlaræn yolunda gidenler hakkænda Maide suresinin
mezkur ayetlerini indirmiñ, kendi kafalaræna göre kanun
koyanlaræn kâfir, zalim ve fasæk olduklarænæ beyan etmiñtir.
Millet de aynæ hükme tabidir:
Zannedilmesin ki, bu ayetler sadece kanun yapanlar ve

Küfür ve kâfir kanunlarænæn kaldærælæp tekrar ñeriat
kanunlarænæn getirilmesine çalæñmæyanlar, bu yolda mallarænæ
ve canlarænæ feda etmeye hazær olmayanlar ve hele hele
günümüzde olduåu gibi çaårældæklaræ halde gelmiyenler ve hatta
bu arada kemalist kanun yapanlaræ da ve o kanunlaræ
mahkemelerde uygulayanlaræ da destekliyenler; kemalist,
demokratik ve parti kanunlarænæ desteklemek üzere mal verenler,
oy verenler, mezkur ayetlerin hükümlerine girmiñ, onlaræ rabb
edinmiñ; kâfir, zalim ve fasæk olmuñlardær.
böyle midir?..“ diye sordu. O da „Hayær!“ dedi ve ilave
etti: „Eåer sen bana yemin verdirmeseydin doårusunu
söylemiyecektim!“ dedi. „Kitabæmæzda zinanæn cezasæ
recimdir!“ Lakin zina vakalaræ, ileri gelenlerimiz
arasænda çoåaldæ. Bunlardan zina edenlerin birini
yakaladæk mæ iliñmezdik ve fakat zayæflaræmæzdan birini
yakalarsak ona recim cezasænæ tatbik ederdik. Sonra
kendi aramæzda anlañdæk ve dedik ki, eñrafa da düñük
olanlara da recim yerine tahmim ve sopa cezasæ verelim
(ve bunda karar kældæk ve artæk bu, umumî bir ceza
haline geldi.) Bunun üzerine Allah Resulü: „Ya Rabb’i!
Bunlaræn öldürdükleri bir emri, ben ilk defa olarak ihya
ediyorum (ve tatbik ediyorum!..“ dedi“ ve o adam hakkænda
recim edilme kararænæ verdi. Æñte bunun üzerine Maide, 41
ayeti nazil oldu. Ayet ñöyle:
„Ey Resul! Aåæzlaræyle inandæk, deyip kalbleriyle
inanmamæñ olanlardan ve yahudilerden küfürde yaræñ
edenler seni üzmesin! Onlar yalana kulak verirler;
sana gelmeyen diåer bir topluluåa kulak verirler;
kelimeleri yerlerinden deåiñtirirler; „Eåer size bu
verilirse alæn, bu verilmezse sakænæn!“ derler. Allah,
birini ñañærtmak isterse, sen onun için Allah’a karñæ
hiçbir ñey yapamazsæn. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah
onlaræn kalblerini temizlemek istememiñtir. Onlar için
dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de
büyük bir azab vardær.“
Ve yine onlar ñöyle diyorlardæ:
„Muhammed’e gidin! Eåer o, tahmim ve sopa ile
emrediyorsa onu alæn, yok recimle fetva veriyorsa ondan
sakænæn!“ dediler. Æñte Allah Teala Maide, 44., 45., ve 47.
ayetlerini indirdi.
Demek oluyor ki, yahudiler ilk önce Tevrat’taki recim
ayetiyle hükmediyorlardæ ve onlaræn indinde ilan edilen
ñeriat bu idi, yani recimdi. Fakat zamanla ne yapmæñlar?
Recim hükmü zayæflara tatbik edilmiñ, eñrafa ise
dokunulmamæñtær. Zamanla eñraf arasænda zina çoåalmæñ
olduåundan yahudi ulemasæ bir araya gelmiñler, Tevrat’æn
recim hükmünü deåiñtirerek onun yerine kendi kafalaræna
göre „Tahmim ve celd“ cezasæ getirmiñlerdir. Ve recmin

bu kanunlaræ mahkemelerde uygulayanlar hakkænda nazil
olmuñtur, millet ise bundan muaftær. Hayær; küfür ve kâfir
kanunlarænæn kaldærælæp tekrar ñeriat kanunlarænæn
getirilmesine çalæñmæyanlar, bu yolda mallarænæ ve canlarænæ
feda etmeye hazær olmayanlar ve hele hele günümüzde
olduåu gibi çaårældæklaræ halde gelmiyenler ve hatta bu
arada kemalist kanun yapanlaræ da ve o kanunlaræ
mahkemelerde uygulayanlaræ da destekliyenler; kemalist,
demokratik ve parti kanunlarænæ desteklemek üzere mal
verenler, oy verenler, mezkur ayetlerin hükümlerine girmiñ,
onlaræ rabb edinmiñ; kâfir, zalim ve fasæk olmuñlardær.
Tevbe suresi 31. ayeti bunun açæk bir ifadesidir.
Ve netice:
Bu mesele ve bu nokta, o kadar dakik ve o kadar hassas
bir meseledir ki, Kærkæncælar gibi, birçok insanlaræn ayaklaræ
kaymæñ ve cehennemî bir uçuruma yuvarlanmæñlardær.
Hocalaræmæz bu noktadan geçerken çok uyanæk ve
mütenebbih olmalaræ elzemdir. Zira sistem olarak ve bir
kaide-i külliye olarak, hadiseler hakkænda ve herkes
hakkænda hüküm ve karar verme, hükümleri ve nizamlaræ
beyan etmek üzere ayetler inzal etme, ancak herñeyi bilen
ve herñeye kadir olan, mülk ve melekutün anahtarlaræ
elinde olan Rabb’ülâlemin’e mahsustur ve Rabb’ülâlemin
bu hakkæ hiç bir kimseye vermemiñtir ve hatta
peygamberlerine bile vermemiñtir. Ve böyle bir yetkiyi
kendisinde veya bañkasænda görenler kendilerini ve
bañkalarænæ Allah’æn yerine koymuñlar ve müñrik
olmuñlardær...
Æñte böyle bir noktada bir hakimin çækæp sistem olarak
ñeriat’æ terk edip ñeriat’æn gayrisiyle hükmetmesi kendisini
kâfirleñmekten asla kurtaramaz! Hatta kendisinin bu
hareketiyle günah iñlediåi, kendisinin verdiåi hükmün
hatalæ, Allah’æn hükmünün isabetli olduåunu tasdik ve
kabul etmesi, „La ilahe illallah“ demesi, namaz kælmasæ
ve oruç tutmasæ bir fayda saålamaz; küfre gitmekten ve
mürted olmaktan kurtaramaz; canænæn heder, malænæn,
mal-i ganimet olmasændan kurtarmaz.
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- 12 Cemaleddin Hocaoålu
Hakimiyyet mevzuunu, bir de ibadet ve ubudiyyet
yönünden ele alalæm:
„Uluhiyyet“ demek, ilah olmak demektir.
„Rububiyyet“ ise Rabb olmak demektir. Yani, yerlerin ve
göklerin yaratæcæsæ, aynæ zamanda „Ælah“tær ve aynæ zamanda
„Rabb“dær. Yaratæcæ böyle olduåu gibi aynæ zamanda
mâbuddur; yani kendisine ibadet olunandær ve kendisinden
bañkasæ ibadete layæk ve müstehak deåildir. „La ilahe
illallah“ demek suretiyle uluhiyyeti Allah’a tahsis etmenin
bir ifadesi olduåu gibi, „La mâbude illa Hu; la Rabbe illa
Hu“ mabudiyyeti ve rububiyyeti Allah’a tahsistir; O’na
mahsus kælmaktær.
Ve bütün bunlar bir iman meselesidir. Binaenaleyh, bir
müslümanæn, Æslam’æn „Amentüsü“nü kabul ve tasdik
etmesi ñart olduåu gibi, Æslam’æn beñ ñartænæ da kabul ve
tasdik etmesi ve aynæ zamanda bunlaræ Allah’a tahsis
etmesi yolunda „La mâbude illa Hu; la rabbe illa Hu“
demesi de ñarttær ve esastær.
Keza; „La vazæa illa Hu“, yani Allah’tan bañka kanun
vaz eden yoktur; kanun koyma yetkisi ve selahiyyeti ancak
O’na mahsustur, demesi, kabul ve tasdik etmesi de ñarttær
ve esastær.
Bu itibarladær ki, bir kimse, kanun koyma yetki ve
selahiyyetini insanlara verirse ve onlar da kanun koyabilir
derse ve nihayet kemalistlerin ve particilerin dediåi gibi,
„Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ derse o
kimse; o milleti de onlaræn temsilcileri milletvekillerini de
ve bu prensibi getirenleri de kendisine „Rabb“, kendisine
„Mâbud“, kendisine „Ælah“ kabul etmiñ demektir. Bu
tehlikeli gidiñe daha da açæklæk kazandærmak istersek:
Allah’tan bañka kanun koyucu tanæyanlar; yani ñeriat’æ
deåil, insan yapæsæ kanunlaræ kabul edenler var ya: Æñte
bunlar kendilerine üç Rabb, üç mâbud ve üç ilah tanæmæñ
olurlar: Millet, milletvekilleri ve o prensibi getiren!
Hakimiyyet prensibini getiren Selanikli Kemal olmuñtur.
Ayetler: Tevbe, 31; Yusuf, 40; Kasas, 68-70; Mücadele,
5-6; Araf, 54.
Evet bu ayetlerin æñæåæ altænda da tekrar ediyorum:
Kemalistlerin de particilerin de mâbudu, rabbisi ve ilahæ
millettir, milletvekilleridir ve Selanikli’dir. Bir cümle ile:
Türkiye’deki kemalist rejim, onu icra edenlerin, o yoldan
gidenlerin ve bunlara destek verenlerin mâbududur,
rabbidir, ilahædær...
Yine önemine binaen, bu mevzua son vermeden önce
bazæ ulemanæn sözlerini nakledelim; o ulema ki, tehlikeyi
görmüñ, ümmetin bilerek veya bilmeyerek sürüklendiklerini
müñahade etmiñler; kimseden korkmadan ve çekinmeden,
devlet reisleri olsun ve onlaræn tayin ve tensib ettikleri
hakimler ve savcælar olsun, müdahene etmeden, onlaræn
makam ve maañlaræna tenezzül etmemiñler ve nihayet
Allah’æn ayetlerini satmamæñlardær. Gerçekleri olduåu gibi
dile getirmiñlerdir. Æñte bunlardan biri de Ñeyh Muhammed
b. Æbrahim b. Abdullatif’tir. Suudi Arabistan’da müftülük
de yapmæñ olan bu zat diyor ki:
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„Ruh-i Emin’in Kalb-i Muhammed’e lisan-æ arabi-i
mübin ile indirilen Kur’an kanunlarænæ; ñeriat-æ garra
kanunlarænæ kaldæræp onun yerine mel’unlar tarafændan
yapælan mel’un kanunlaræ koymaktan daha büyük küfür ve
kâfirlik düñünülmez. Ve bu, Æslam Dini’ne yapælan
hakaretin, düñmanlæåæn ve inadçælæåæn en büyüklerindendir.
Kur’an ne diyor?
„... Ñayet bir ñeyde niza ve ihtilafa düñerseniz, onu
Allah ve Resulü’ne götürün; eåer Allah ve ahirete iman
etmiñseniz. Çünkü bu, hayærdær ve tevilce de en güzeldir.“
(Nisa, 59)
Bir de añaåæda mealini vereceåim ayet-i celileye bakænæz:
Allah Teala kendilerinden nasæl imanæ selbetmiñ ve onlar
hakkænda imansæzlæk tâbirini kullanmæñ ve ñöyle demiñtir:
„Hayær, Rabb’inin hakkæ için onlar aralarænda çækan
çekiñmeli iñlerde seni hakem yapæp, sonra da senin
verdiåin hükme karñæ içlerinde bir burukluk duymadan
tam manasiyla teslim olmadækça iman etmiñ olamazlar.“
(Nisa, 65)
Æñte gördünüz: Allah Teala, aralarænda ihtilaf çækanlaræn
Allah Resulü (s.a.v.)’e bañ vurup onu hakem tayin
etmeyenlerin ve verdiåi kararlara karñæ içlerinden en ufak
burukluk duymamalaræ ve gerçekten tam bir teslimiyetle
teslim olmalaræ imanlæ kalmalarænæn teminatædær. Aksi hal
ise imanlarænæ yitireceklerinin bir göstergesi olacaåæ
muhakkaktær. Hem de öylesine! Çünkü; ayette „La“ ile
bañlama var, kasemle devam etme var, teslimiyyeti takviye
eden müekkid masdarla ayeti bitirme var! Ve iñte bütün
bunlar, ñeriat’a dayanmanæn, Peygamber’e uymanæn, Kur’an
hakemliåine bañvurmanæn bir iman meselesi olduåunu
göstermekte, aksi yön ise imansæzlæåa düñmenin ifadesi ve
isbatædær. Cenab-æ Hak Kur’an’da ñöyle der:
„Ñunlaræ görmüyor musun; Kendilerinin, sana
indirilene ve senden önce indirilene inandæklarænæ
sanæyorlar da hakem olarak taåuta bañvurmak
istiyorlar! Oysa kendilerine onu inkâr etmeleri
emredilmiñti. Ñeytan da kendilerini iyice saptærmak
istiyor.“ (Nisa, 60)
Allah Teala, mü’minler arasænda ihtilaf çæktæåænda Allah ve Resulü’nün kitabæna müracaat etmeyi emrettiåi
gibi, ñeriat’æn hükmettiåi mahkemeye gitmeåi de farz
kælmæñtær. Yani hüküm ve hakimin ñer’î olmasæ lazæm
geldiåi gibi, mahkemelerin de ñer’î olmasæ ñarttær. Daha
bañka bir ifade ile; müslümanæn devleti de mahkemesi de
kanunu da hep ñer’î olmalæ ve ñeriat’a uygun olmalædær.
Daha bañka bir tabirle; müslüman her yönüyle müslüman
olacaktær; olmasæ da farzdær. Allah’æn kesin emridir. Zaman
zaman söylediåimiz gibi, „Æslam devleti varsa onu
korumak, yoksa onu kurmak erkek-kadæn her
müslümana farzdær.“ Keza müslümanæn mahkemeleri
ñeriat kanunlariyla hükmediyorsa, onlaræ korumak, yoksa
onlaræ kurmak farzdær, Allah’æn emridir.
Æñte bu noktadan hareket etmiñ olmalæ ki, yukaræda ismi
geçen müftü ne diyor:
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„Ñeriat’æn hükmetmediåi mahkemelere gidenlerden
Allah Teala müslümanlæåæ kaldærmæñ, böylelerinden imanæ
nefyetmiñtir. Ve ñöyle demiñtir:
„... Kim Allah’æn indirdiåi hükümlerle hükmetmezse,
onlar kâfirlerin ta kendileridir; zalimlerin tâ
kendileridir; fasæklaræn ta kendileridir.“
Zira Nisa, 60. ayette de görüldüåü üzere, kendilerinin
mü’min olduklarænæ zannedenleri Allah Teala, tekzib etmiñ,
iman iddialarænæ reddetmiñ ve netice itibariyle ñöyle
demiñtir:
„Bir kimsede hem iman bulunsun hem de ñeriat’æn
hükmetmediåi mahkemeye, taåutun hükmettiåi
mahkemelere gitsin! Æñte bu olamaz! Zira bu iki mahkeme
biribirine
zæddær,
münafidir ve birbirine
terstir. Ve nihayet
bunlardan biri Allah
mahkemeleridir, diåeri
ise
taåutun
mahkemeleridir.
„Taåut“ kelimesi
tuåyandan gelir. Tuåyan
ise haddi tecavüz
etmektir; Allah’a karñæ
kafa
tutma
ve
bañkaldærmadær. Bir
bañka ifade ile; Hz.
Muhammed’in getirdiåiyle deåil de insan
yapæsæ
kanunlarla
hükmetmesi ve taåutun
tayin ettiåi mahkemenin
ve hakimin önüne
çækmasæ demektir.
Sebebini sorarsanæz, her müslümana düñen bir haktær ve
bir görevdir ki, taåutla hükmetmek deåil, Hz.
Muhammed’in getirdiåi ve tebliå ettiåi ñeriat’la hüküm ve
karar vermektir. Keza mahkemeye gitmek de böyledir. Bir
kimsenin taåutun mahkemesine gitmesi, taåutun
kanunlariyle hükmetmesi ne demektir? Hakkæ tecavüz
etmesi, kâfir olmasæ, zalim olmasæ ve fasæk olmasæ demektir...
Æñte bu sebebe binaendir ki, Rabb’ülâlemin Hazretleri
ñöyle demektedir:
„Allah’æn indirdikleriyle hükmetmiyenler;
kâfirlerin, zalimlerin ve fasæklaræn tâ kendileridir.“
Æñte bak ve gör: Allahü Azimüññan, kendisinin
gönderdiåi ve indirdiåi hükümlerle, kanun ve nizamlarla
hükmetmiyenleri kâfir, zalim ve fasæk olarak tescil etmiñtir,
tesbit ve beyan etmiñtir. Hiç mümkün müdür ki ve hiç
adalete yakæñær mæ ki, Allah, kâfir olmayana „kâfir“ desin
de kâfirliåini kæyamete kadar ilan etsin! Madem ilan
etmiñtir! Ya küfr-i amelî ile kâfirdir veya küfr-i itikadiyle
kâfirdir.
Æbn-i Abbas’æn tefsiri:
Tavus’un ve daha bañkalarænæn Æbn-i Abbas’tan rivayet
ettiklerine göre Allah’æn indirdikleriyle hükmetmiyenler;
ya itikadî küfürle kâfir olmuñlardær ki, onu dinden ve
imandan çækarær. Ya da küfr-i ameliyle kâfir olmuñtur ki,
onu dinden çækarmaz da zalim ve fasæk yapar.
Birincisi de küfr-i itikadidir. Æñte bu, beñ kæsæmdær:
1- Allah ve Resulü’nün hükümlerinin gayrisiyle
hükmeden hakim, Allah ve Resulü’nün hükümlerinin
ehakkæyetini (hak olduåunu) inkâr ediyor, kabul etmiyor.
Æñte bu, düpe düz inkârdær. Ve böyle bir hakimin

kâfirleñmesinde ñüphe yoktur. Zira usulde ulemanæn
ittifakæyla mukarrardær ki, bir kimse dinin esaslarændan bir
asli veya üzerinde icma vaki olan fer’î bir meseleyi veya
Peygamber’in getirdiåi sabit olan bir kelimeyi, bir harfi
inkâr ederse, dinden çækaran bir küfürle kâfir olmuñtur.
2- Allah Teala’næn indirdiåi hükümlerin gayrisiyle
hükmeden hakim, Allah ve Resulü’nün hükümlerinin (yani
ñeriat kanunlarænæn hak olduåunu inkâr etmiyor ama,
insanlaræn koyduklaræ kanunlaræn daha güzel, daha tam,
insanlaræn ihtiyacænæ karñælamada daha ñümullü ve nihayet
deåiñen zamanæn icablaræna daha münasib olduåuna
inanæyor ve öyle kabul ediyor. Böyle hakimlerin de kâfir
oluñlarænda ñüphe yoktur. Sebep ise, mahluklaræn koyduklaræ
kanunlaræ Halæk Teala’næn
gönderdiåi ve indirdiåi
kanunlardan
üstün
görmesidir. Çünkü, bu ñu
demektir: Nisyanla mâlul,
noksanlæklarla dolu insan
kafasænæn yaptæåæ kanunlaræ
hakim ve hamid olan Hak
Teala’næn kanunlaræna
tercih etmektir.
3- Ænsanlaræn koyduåu
kanunlaræn
Allah’æn
koyduåu kanunlardan daha
güzel olduåuna itikad
etmiyor ama, hiç olmazsa
onun kadar isabetli
olduåunu kabul ediyor. Bu
zihniyete sahib hakimlerin
de önceki iki kæsæm
hakimlerin düñtükleri küfre
böyleleri de düñmüñ ve kâfir olmuñtur. Böyle bir itikada
sahib hakim ne yapmæñtær? Mahluklaræn hükümlerini
Halik’æn hükümleri seviyyesine çækarmæñtær. Halbuki hakîm
ve alîm olan Allah kanunlaræna cehaletle ve acizlerle
mahmul olan insan yapæsæ kanunlaræ müsavi tutmak olur ki
bu da ayetlerin beyanatæna ters düñer...
4- Ænsan yapæsæ kanunlaræn, Kur’an seviyyesinde
olduåuna inanmæyor ama, lakin beñer kanunlariyle de
hüküm vermek caizdir diyor. Bu maddeye giren hakimlerin
daha önceki maddelere giren hakimlerin düñtükleri
kâfirleñme hükmüne bu da düñmüñtür. Çünkü, naslarla
sabit olan hükümlerin yanænda insanlaræn yaptæklaræ
kanunlarla hüküm vermeye de yer vermiñtir. Bu da asla
caiz deåildir.
5- En felaketlisi ve ñeriat’a ters düñmede, inatçæ olmada,
ñeriat’æn hükümlerine karñæ tepeden bakmada, hor görmede,
Allah ve Resulü’ne muhalif ve muaræz olmada, ñer’î
mahkemeleri hakir görmede, elhasæl ñeriat’æ ve ñeriat’tan
bahsedenleri düñman bilmekte, ñeriat’æ silmek istemekte
ve savunanlaræ gerici, softa, yobaz, kafasæz ve beyinsiz
addetmekte ve onlaræ her færsatta kötülemekte!..
Ve böyle hakimlerin tasvib ettiåi ve beåendikleri
mahkemeler ve kanunlar; Fransa’yæ, Amerika’yæ,
Ængiltere’yi ve benzeri ülkelerin mahkemelerini örnek alan
ve onlaræn sahib olduklaræ kanunlardan karma bir sistem
getiren veya getirmeyi arzu eden zihniyyete sahip
hakimlerin küfründe hem de bir kaç kat küfründe ñüphe
yoktur ve bunlar en azælæ kâfirlerdir!..
Türkiye’deki kemalistler ve onlaræn tayin ettikleri hakim
ve savcælar iñte bu beñinci maddeye girmekte ve bunlaræn
düñtüåü bataklæåa bunlar da gærtlaåæna kadar batmaktadærlar.

Bir kimse, kanun koyma yetki ve
selahiyyetini insanlara verirse ve
onlar da kanun koyabilir derse ve
nihayet kemalistlerin ve particilerin
dediåi gibi, „Hakimiyyet kayætsæz ve
ñartsæz milletindir“ derse o kimse; o
milleti de onlaræn temsilcileri
milletvekillerini de ve bu prensibi
getirenleri de kendisine „Rabb“,
kendisine „Mâbud“, kendisine „Ælah“
kabul etmiñ demektir.
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- 13 Cemaleddin Hocaoålu
Ve nihayet Allah, hiçbir kimseyi hükmüne ortak
kælmamæñtær:
Bu bañlæk, Kehif, 26. ayetin son cümlesidir. Müteakib
27. ayet de añaåæda görüleceåi üzere bu ilahî beyanæ teyid
etmektedir.
Bu ayette iki kæraat var:
1- „... (Kanun koymada) hükmüne hiç kimseyi ortak
kælmæyacaktær!“ ñeklinde bir cümle-i haberiyyedir.
2- „Sen, Ya Muhammed! (Kanun koymada) hiç kimseyi
hükmüne ortak kælma!“ veya „Ey insan! Sen (kanun
koymada) Allah’æn hükmüne hiç kimseyi ortak kælma!“
ñeklinde birer emir cümlesi! Yani ikinci kæraette bu iki ñæklæ
emir sæåasæ bulunmaktadær. Aradaki fark, birisinde muhatab
Peygamber, diåerinde ise muhatab herhangi bir mükellef,
bir mü’min!..
Birinci kæraetle ikinci kæraet arasænda tefsir yönünden
fark:
„Allah Teala kimseyi hükmüne ñerik kælmæyacaktær.
Zira hüküm koyma iñi kendisine mahsustur; O’ndan bañkasæ
hüküm koyamaz; nizam vaz edemez. O halde helal, sadece
O’nun kældæåæ helaldær; haram ise, yine sadece O’nu kældæåæ
haramdær. Din ise, sadece O’nun gönderdiåi dindir; hüküm
ve kanun ise O’nun gönderdiåi hüküm ve kanundur.“
Ækinci kæraetteki tefsir de netice itibariyle aynædær.
Aradaki fark da yukaræda kaydettiåim gibidir.
Hangi kæraete göre olursa olsun, mânâ ñudur:
„Her hüküm ve her kanun Allah’a aittir. Bunun bir
istisnasæ yoktur; dünyevî olsun, uhrevî olsun; akide ve
ibadetle ilgili olsun, siyaset ve devletle ilgili olsun, hep
ilahîdir; Allah’a aittir. Kanun koyma ve hüküm vaz etme
yetkisini Âdil-i Mutlak olan Allah Teala kimseye
vermemiñtir. Kur’an’æn diåer ayetlerinde de mesele
böyledir; hatta daha açæk ve daha vazihtir.
Aynæ hakikatler bu surede de müdellel, mükerrer ve
müekked bir ñekilde kendini göstermektedir. Hem de üç
yönden:
a) Rabb’ülâlemin’in kendisi bildiriyor ve diyor ki,
tekvinî kanunlar, yani kâinatæ ayakta tutan tabiî kanunlar
tarafæmdan konmuñ olup bana aittir ve benim kanunlaræmdær;
yaratmasæ da bana ait, idaresi de bana aittir. Kezalik;
yeryüzünün ve yeryüzündeki insanlæåæn yaratælæñæ da idaresi
de yine bana aittir. Æñte bu cümleden olmak üzere, son
olarak gönderdiåim kitabæmda bu hakikatæ beyan
etmiñimdir. Bu arada Kehif suresinin 26. ve müteakib
ayetlerinde hem kendim, bugüne kadar olduåu gibi, bundan böyle de kanun koyma iñini herhangi bir kimseye verip
onu kendime ortak yapmæyacaåæm!..
b) Son Peygamber’im Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve
Onun peygamberliåine inanan ümmet fertlerine de aynæ
emir ve tâlimatæ vermiñ ve demiñimdir ki:
„Sen Peygamber olarak, sen de ümmetin herhangi bir
ferdi olarak, hükmüme ve kanunuma, makam ve mevkii ne
olursa olsun, ñerik kælæp ortak yapmayæn; ben yapmadæm ve
bundan böyle de yapmæyacaåæmæ bildirdim ve söz verdim.
Sayfa: 46

Sizlere de emrediyorum: Sakæn ha! Bana herhangi bir
kimseyi ortak yapmayæn; yasaktær, haramdær ve ñirktir;
kâfir olursunuz, müñrik olursunuz, put olursunuz ve
ebediyyen cehennemi boylarsænæz ve nihayet sizi benim
elimden kimse kurtaramaz! Dünyanæz da gider, ahiretiniz
de!
Kur’an ñöyle der:
„De ki: ‘Onlaræn ne kadar kaldæklarænæ Allah Teala
iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybi O’nundur. O, ne güzel
görendir, ne güzel iñitendir! Onlaræn, O’ndan bañka bir
yardæmcæsæ yoktur. Ve O, kendi hükmüne kimseyi ortak
etmez. Rabb’inin kitabændan sana vahyedeleni oku;
O’nun sözlerini (hükümlerini) deåiñtirecek kimse
yoktur. O’ndan bañka sæåænælacak bir kimse de
bulamazsæn!“ (Kehif, 26-27)
Ñañælacak bir ñey!
Bu ve benzeri ayetlerden anlañældæåæna göre, Allah’æn
gönderdiåi ñeriat kanunlaræ varken, insanlar tarafændan
konan kanunlara uyanlaræn müñrik olacaklarænda ñüphe
yoktur. Yerlerin ve göklerin yaratæcæsæ ve sahibinin
kanunlarænæ bir tarafa itip de kendi kafalaræna göre hareket
edenlerin iman iddialaræ ñañælacak bir ñeydir; bir taraftan
„Biz de mü’min ve müslümanæz!..“ derler bir taraftan da
Allah’æn ñeriat kanunlarænæ beåenmezler; kendi gibi
insanlaræn yaptæklaræ kanunlarla amel ederler, icraat yaparlar
ve hele hele kemalistlerin yaptæklaræ gibi, ñeriat’a ve ñeriat
devletine talib olup sahib çækanlara düñman kesilirler.
Kanunlar çækarær, özel mahkemeler kurar, terörist ilan
ederler!.. Æñte bunlar var ya! Bunlar kæpkæzæl kâfirlerdir;
dinsiz ve imansæz müñriklerdir. Hangi hoca bunlaræ müdafaa
edebilir; hangi ñeyh bunlar hakkænda Fatiha okuyabilir!..
Æñte bu çeñit hocalar ve bu çeñit derviñler var ya, iñte bunlar
kemalistlerden ve particilerden daha tehlikelidirler. Esasen
kemalistlere de particilere de cesaret veren bunlardær!..
Bugün öyle bir dünyada yañæyoruz ki, gayr-i müslimler
ñöyle dursun, Æslam âlemi bile ipin ucunu kaçærmæñtær.
Küfür diyarænda ne kadar cereyan varsa hepsi Æslam âlemine
arz-æ endam etmiñtir. Bunlaræn bañænda Türkiye gelmektedir.
Allah yapæsæ ñeriat kanunlaræ kaldærælmæñ, Kur’an’a dayanan
devlet ve mahkemeler yasak edilmiñ, hor görülmüñ, dibeköñeye itilmiñtir. Onun yerine fañist, sosyalist, komünist,
kapitalist, demokrasi, laik, hakkæ batæla karæñtærma ve parti
gibi küfür ve kâfir sistemler getirilmiñtir. Mahkemeler
Kur’an’a göre deåil, bu sistemlere göre hükümlerini
vermekte; mektepler, üniversiteler, basæn ve yayæn gibi
kuruluñlar bu kâfir sistemlere göre kurulmakta, tatbikat ve
icraatlarænæ o yönde ve o yolda yapmakta ve bu suretle yine
Türkiye bañta olmak üzere Æslam âlemi bir cadæ kazanæ gibi
kaynamaktadær!..
Hoca ve derviñler:
Islah ve irñad makamænda bulunan hocalar ve derviñler
ise, çok azæ müstesna, malændan ve canændan korkup taviz
verme ve tevil etme yoluna gitmekte, kemalist ve partici
efendilerini kurtarmaya çalæñmakta ve nihayet Kærkæncæ’lar,
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Doåan’lar, Efe’ler, Yælmaz’lar gibileri de yazdæklaræ
kitaplaræyla, yaptæklaræ konuñmalaræyla ve en azændan
haksæzlæklaræn ve dinsizliklerin karñæsænda susmakla onlaræn
avukatlæklarænæ yapmaktadærlar!..
Æñte dünyanæn, iñte Æslam âleminin ve iñte Türkiye’nin
içine düñtüåü manzara bu!.. Bañta kendimiz ve bañænda
bulunduåumuz cemaatler olmak üzere henüz beyinleri
yækanmamæñ Ümmet-i Muhammed’e, kalpleri dumura
uåramamæñ hocalara, basiretleri körleñmemiñ derviñlere
sesleniyor ve diyoruz ki:
1- Ümitsizliåe düñmeyin; Allah’æn büyük kapæsæna
iltica edin, Kur’an elinizde, Peygamber önünüzde
yürüyün!.. (Yusuf, 87; Zümer, 53-67, 3; Yunus, 65-70;
Tevbe, 129)
2- Kemalistlerden de, particilerden de, laik kafalælardan
da korkmayæn! (Ali Æmran, 169-175; Ahzab, 39-48; Talak,
2-3; En’am, 82)
3- Her yönüyle ñeriat’a baålæ olup tavizler verme ve
teviller yapma yoluna gitmeyin!.. (Yunus, 15; Æsra, 73-75;
Kehif, 28; Abese, 1...)
4- Particilerin (liderlerinin) yaptæåæ gibi, bir ayaåænæz
camide bir ayaåænæz Anætkabir’de olmayæp hakkæ batæla
karæñtærmayæn!.. (Bakara, 42; Yunus, 15)
5- Zaman zaman söylediåim gibi, günümüzün put
sistemlerinden ibaret olan herhangi bir sisteme iltifat
etmeyin, üstelik elinizin tersiyle itin ve yüzlerine tükürün!..
(Zümer, 62-67; Yunus, 59-60; Mücadele, 4-6, 20-22;
„Dünyayæ Fesada Veren Üç Put“, „Yeni Neslin Görevi“,
„M. Kemal’in Babasæ Kimdir?“, „Devlet Bulunmaz Bir
Nimettir“)
6- Ehl-i Sünnet akaidinden ve Ehl-i Sünnet fækhændan
ayrælmayæn!..
7- Kur’an diline ve Kur’an ilmine sarælæn!.. (Nisa, 83;
Bakara, 282; Fatær, 28; Zümer, 9; Mücadele, 11; Rahman,
1-4)
8- Takva ehli olup yirmi dört saatlik zikir derslerine
müntazam bir ñekilde devam edin!.. (Yunus, 63-64; Ahzab,
35, 39, 56)
9- Allah için birbirinizi sevin!.. Dost ve düñmanænæzæ
çok iyi tanæyæn!..
En büyük düñmanænæz Selanikli Kemal ve kemalistlerdir.
Ve iñte bunlaræn Æslam aleyhinde yaptæklaræ tahribat; 98
madde añaåæda:
„1- Æslam Hilafeti’ni kaldærdælar;
2- „Devletin dini, Dini Æslam’dær“ ibaresini anayasadan
çækardælar;
3- Ñeyhülislamlæåæ ve Ñer’iyye Vekâletini laåvettiler;
4- Miras hukukunu deåiñtirdiler;
5- Dinî nikâhæ yasak ettiler;
6- Kocasæ ölen veya boñanan kadænlara ait iddet diye bir
ñey tanæmadælar;
7- Kadænlaræn bañörtüsüne karñæ çæktælar;
8- Çok kadænla evlenmeyi yasakladælar;
9- Ñer’î yemini deåiñtirdiler;
10- Çocuklaræ sünnet etmeyi yasakladælar (sonra
müsaade edildi);
11- Cuma ve Bayram hutbelerinin sünnet vechi üzere
Arabî lisanla okunmasænæ yasak ettiler;
12- Æslam Hukuku yerine, medenî kanunu getirdiler;
13- Askerî sancaktan, Kelime-i Tevhid’i kaldærdælar;
14- Askeriyeden, tabur imamlarænæ ve alay müftülerini
kaldærdælar;
15- Hulefa-i Rañidin levhalarænæ camilerden indirdiler;
16- Din derslerini mekteplerden kaldærdælar;

17- Dinî ve Æslamî kuruluñlaræ yasakladælar;
18- Kur’an harflerini yasak edip, latin harflerini
getirdiler;
19- Camilerde Kur’an öårenmeyi men ettiler (sonra
serbest bærakældæ);
20- Ezanæ Türkçeleñtirdiler (sonra serbest bæraktælar);
21- Kur’an cüzlerinin satæñænæ yasakladælar (sonra serbest
bærakældæ);
22- Dinî kitaplaræ Halk Partisi binalaræna sokmadælar;
23- Camilerin dæñændaki, dinî müesseseleri kapattælar
(kæsmen serbest bærakældæ);
24- Medreseleri kapattælar (hâlâ kapalædær);
25- Bir çok cami ve mescidleri camiilikten çækardælar;
26- Türbeleri kapattælar;
27- Tekkeleri kapattælar;
28- Milletin bañæna zorla ñapka giydirdiler;
29- Ñer’î talakæ (boñanma)yæ tanæmadælar;
30- Millet kürsüsünde „Din zehirdir“ dediler;
31- „Din fikrini milletin kalbinden silmek için otuz
seneye daha ihtiyacæmæz vardær!“ dediler;
32- „Din ve Arapça kitaplaræ toplayæp imha edeceåiz“
dediler;
33- Hacca gitmeyi yasakladælar (sonradan bu yasak
kaldærældæ);
34- Saræk ve cübbeyi yasakladælar (sonralaræ camilerde
müsaade ettiler);
35- Kâbe levhalarænæ ve benzeri tasvirleri (resimleri)
camilerden indirdiler;
36- Müslüman kæzlaræn, gayrî müslimlerle
evlenmelerine müsaade ettiler;
37- Süt kardeñlerin ve süt annelerin evlenmelerine
müsaade ettiler;
38- Vakfiyye ñartlaræna riayet etmediler;
39- Mason localarænæn açælmasæna müsaade ettiler;
40- Abidelerde ve tarihî eserlerde Kur’an ayetlerini
sildiler;
41- Tekbir seslerini horladælar;
42- Ezan seslerini horladælar;
43- Æslam ñeriat’ænæ hor gören yazælaræn, gazetelerde
yazælmasæna müsaade ettiler;
44- „Türk milleti baldæræ çæplak bir Arab’æn vaz ettiåi
(koyduåu) hükümlere baålæ kalamaz“ diye Peygamber’in
tahkir edilmesine müsaade ettiler;
45- Peygamber’e, „O deve çobanæ idi“ diye tahkir
edilmesine müsaade ettiler;
46- Kur’an-æ Kerim’in, „Ortaçaådan kalma hükümlerine
baålæ kalamayæz“ dedirttiler;
47- Din ehlini her færsatta küçümsediler, hatta
daraåaçlarænda saræklarænæ boyunlaræna doladælar;
48- Camileri müze ve eñya depolaræ haline getirdiler;
49- Kur’an okunmasænæ men ettiler; okuyanlaræ da alay
ile karñæladælar;
50- Beñ vakit namazda Kur’an okunmasænæ
yasaklanmaya yeltendiler (sonrada müsaade edildi);
51- Bazæ haramlaræ helal saydælar ve satæñæna müsaade
ettiler (içki satæñæ ve domuz beslenmesi gibi);
52- „Dedelerimiz Oåuz ve Cengiz, Hz. Hüseyin’in
dedesine muadil (denk)dir“ demeleriyle, Resulü Ekrem’i
tahkir ettiler;
53- Bazæ okullarda öåretmenler tarafændan dinin tahkir
edilmesine müsaade ettiler;
54- Hacælaræn, haccdan dönüñlerinde Tekbir
getirdiklerinden dolayæ, onlaræ mahkemelere sevkettiler;
55- Bazæ yerlerde ve camilerde (Mañaallah) yazælarænæ
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kaldærdælar;
56- Bazæ neñeli günlerinde içki masalaræ kurdular ve
kadeh tokuñturdular;
57- Bazæ seyir ve sürurlarænda ve localarænda „Din ve
Arap dilini kapattæk“ diye iftihar ettiler;
58- Büluå çaåæna gelmiñ erkek ve kæz çocuklarænæn
karæñæk okumalarænæ mecbur ettiler;
59- Büyük erkek ve kæz çocuklaræn beraberce oyun ve
top oynamalaræna müsaade ettiler;
60- Bañtan komünistlerin teñkilatlanmalaræna müsaade
ettiler;
61- Bañlangæçta, komünistlerin vatandañdær diye
fikirlerinin yayælmasæna ve neñrine müsaade ettiler;
62- (Vaktiyle) komünist öåretmenlerle köy mekteplerini
doldurdular;
63- Cuma günü tatili pazara çevirdiler;
64- Hicrî tatili resmen miladî tatile çevirdiler;
65- Æslam takvimini miladî takvime çevirdiler;
66- Dini devletten ayærmak suretiyle devleti dinin
kontrolünden çækardælar;
67- Âlenen ve iftiharla „Biz içkiyi böyle içeriz!“
dediler;
68- Katiller ve caniler için ñeriat’æn ceza maddelerini
deåiñtirdiler;
69- Çæplak kadænlaræ, âlâ meleinnas (gözler önünde)
erkeklerin önünde oynattælar;
70- Kadænlara seçim hakkæ tanædælar;
71- Resmî dairelerde kadænlara memuriyet verdiler;
72- Ziyafetler tertip etmek suretiyle, Ramazan’a karñæ
hürmetsizlik yaptælar;
73- Dinî bayramlara hürmet göstermediler;
74-75-76- Fonoåraf ve gramofonlarda Kur’an okumayæ
caiz görüp, onlaræ radyolara, camilere ve minarelere
koydular;
77- Nikâh, velime (düåün yemeåi) ve diåer Æslamî
merasimler için pazar günlerini tercih ettiler;
78- Erkek ve kadænlaræ, hatta kæzlaræ ve hatta mektep
çocuklarænæ, hal ve hareketlerinde ve bütün kæsa elbise ve
giyiniñlerinde hæristiyan kadæn ve kæzlaræna benzettiler;
79- Diñlerini zaruretsiz altæn ve gümüñle kaplatma ile
süslemelerinde ecnebilere benzettiler;
80- Denize girmede ve oyun yerlerinde avret yerlerini
açtælar;
81- Güzellik yaræñmalaræna kadæn ve kæzlaræ kattælar;
82- Suret ve heykellerle evleri, makamlaræ, kabirleri ve
meydanlaræ süslemekte ecnebilere benzediler;
83- Hatta namaza bile bañ açæk durarak yabancælara
benzediler;
84- Hatta camilerde bile kadæn-erkek karæñæk
bulunmasænæ caiz gördüler;
85- Vicdan hürriyetini men ettiler;
86- Dinî mevzularda ictimaî hürriyeti yasakladælar;
87- Dinî neñriyat mevzuunda, basæn hürriyetini
kaldærdælar;
88- Hususen kürsü ve minberlerde din hürriyetini
yasakladælar;
89- Dinî örf ve adetleri laåvettiler, hatta alaya aldælar;
90- Mezarlaræ yækæp, üzerlerine binalar inña ettiler;
91- Geçmiñlerimizi ve din büyüklerimizi, mütemadiyen
hor gördüler, hatta onlara sövdüler;
92- Irz, namus ve mukaddesata karñæ terbiyesizce
davrandælar;
93- Katil, cinayet ve tecavüzleri birbirlerini takip etti;
94- Her gün, ñer ve zarar yapar, sui istimalde bulunurlar;
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95- Dindarlaræ hapis ettiler, kendilerine karñæ çækanlaræ
da tutukladælar;
96- Birbirlerine karñæ hep tefrik-æ enasær ve hañini
muamelât yoluna gittiler;
97- Æstibdatæn lehinde, hüsni idarenin aleyhinde oldular;
98- Günlük iñlerini ñer’î kanunlara göre deåil, dinsiz
kanunlara göre yürüttüler.
Bu suretle „Allah’æn indirdiåi ile hükmetmeyenler,
kâfirlerin ta kendileridir“ (Maide, 44) mealindeki bu ayetin
ñümulüne girmiñlerdir.
Not: Görüldüåü üzere dinimizin temeline nice
dinamitler yerleñtirilmiñ, aleyhine ne büyük atomlar
atælmæñtær.
————————————
Muhafazakâr Gazetesi’nden aynen yazælmæñtær.“
(Maide, 51-57)
10- Ve nihayet Saf suresinde beyan buyrulduåu üzere
ve ilahî emir gereåince erkek-kadæn, genç-ihtiyar Allah’æn
askerleri olduåunuzu hiç bir zaman unutmayænæz!.. (Nisa,
76; Tevbe, 111-112; Saff, 14; Mücadele, 14-22)
11- Ne pahasæna olursa olsun, „Sur duvarænæn“ sol
tarafæna geçmeyin! Geçmiñ olanlara da tebliå ve davetinizle
ve Ansarullah olarak soldan saåa geçmelerine vesile olun!..
(Hadid, 12-16; „Günümüzün Putlaræ ve Putperestleri“)
Hülâsa:
Æslam’da Din-Devlet Bütünlüåü Vardær!..
Æslam dini ñu dört bölümden ibarettir: Ætikad meseleleri;
ibadet meseleleri, muamelât meseleleri; insanæn kendi
nefsiyle, insanæn ailesiyle, insanæn madde ile, insanæn
komñularæyla, insanæn diåer insanlarla, insanæn devletiyle,
devletin vatandañlaræyla, Æslam devletinin diåer devletlerle
iliñkilerini anlatan bölümüne „Muamelât“ ismi verilir.
Bir bañka ifade ile; „Æslam hukuku“ denir. Dördüncüsü de
ceza hukukudur.
Æñte Æslam; bu dört bölümün toplamændan ibarettir;
bunlaræn her biri farzdær; Allah’æn kesin emridir. Birini
diåerinden ayærmak mümkün deåildir. Dini devletten
ayæranlar günahkârdær. Hatta dinden çækarlar. Æmanæn altæ
ñartæna, Æslam’æn beñ ñartæna inanmak ve uygulama safhasæna
koymak farz olduåu gibi, devlet varsa onu korumak yoksa
onu kurmak erkek-kadæn her müslümana farzdær. Öyle ki,
Allah’æn huzurunda namazdan ve oruçtan sorulacaåæ gibi,
devletten, devletin kurulmasændan da aynæ ñekilde
sorulacaktær. Keza; Æslam devletinin kurulmasæna mani
olmak ñöyle dursun, devleti dinden ayærma teklifini getirmek
bile insanæ dinden çækarmaktadær. „Kim Allah’æn
indirdikleriyle hükmetmezse, kâfir olur, zalim olur,
fasæk olur.“ (Maide, 44, 45 ve 47)
Kur’an’da dünya ve devlet iñleriyle ilgili 500 civarænda
ayet vardær. Mesela miras hukukunu anlatan ayetlerin
arkasændan gelen ayetler ñu mealde:
„Bunlar Allah’æn kanunlarædær. Kim Allah ve
Resulü’ne itaat ederse, Allah onu altændan nehirler
akan cennetlere kor ve onlar orada ebedî kalærlar. Kim
de Allah’a ve onun peygamberine karñæ gelir, onun
kanunlarænæ çiånerse Allah onu ebedî kalacaåæ ateñe
sokar ve onun için alçaltæcæ bir azab vardær.“ (Nisa, 1314)
Æslam’da emr-i mâruf ve nehy-i münker müessesesi
vardær ve farzdær. Yani Æslam’æn emir ve tavsiyesini yapmak
farz olduåu gibi, koyduåu yasaklaræn da önüne geçmek
farzdær.
Æhtilaf çæktæåænda Allah ve Resulü’ne, yani ñeriat
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mahkemesine gitmek farzdær ve bu aynæ zamanda bir iman
meselesidir. Ñeriat mahkemesine gitmiyenler dinden
çækarlar.
Æslam dininde yalnæz Allah’tan korkulur. (Ali Æmran,
175; Tevbe, 18; Ahzab, 38)
Alimler, peygamberlerin varisleridir. Kur’an’æn tüm
hükümlerini bütün dünya insanlæåæna anlatmak, tebliå
etmek farz olduåu gibi, ulemanæn tebliå etmeleri farzdær.
Yapmadæåæ takdirde mel’un olur, müñrik olur, neces olur,
dini dünyaya satmæñ olur; kanun koyan insanlaræ kendilerine

rab edinmiñ olur. (Bakara, 159, 174, 64-65; Tevbe, 28; Ali
Æmran, 187; Tevbe, 31)
Keza; üzerine düñen vazifeleri yapmayan hocalar, Araf
suresinde 175-176. ayetiyle köpeklerle; Cuma suresinde 5.
ayetiyle de eñeklerle temsil edilmektedirler.
Ve netice: Æslam Dini „Laik düzenle baådañmaz!“
Bunlar birer fetvadær, tenkide açæktær. Kemalistleri de
particileri de basæn yoluyla defalarca açæk oturuma davet
ettiåimiz halde ne gelmiñlerdir ve ne de cevap vermiñlerdir.
Gelemezler, cevap da veremezler. Çünkü, Æslam budur!..

Ñeytanî idare (Batæl ve ñirk idaresi...)

Rabbanî idare (Hak ve Tevhid idaresi)

————————————————

—————————————————

Batæl Sistemler: (Kaynaklar insan
kafasæ)
1- Fañist sistem bir puttur.
2- Komünist sistem bir puttur.
3- Kapitalist sistem bir puttur.
4- Demokratik sistem bir puttur.
5- Laik sistem bir puttur.
6- Selanikli Kemal bir puttur.
7- Kemalist sistem bir puttur.
8- Parti sistemi bir puttur.
9- Irkçælæk ve milliyetçilik sistemi bir
puttur.
10- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi bir Ñirk kapæsæ
puttur.
Sænær:
Seçenler için ñirk sænæræ sandæk bañædær.
Seçilenler için ñirk sænæræ tüzük
yapæmædær.
Seçenler de seçilenler de Eshab-æ
ñimal’dær (solaklardær).
Habis ve necesler:
Tüzük, sandæk, parti, demokrasi, meclis
ve parti binalaræ.
Müñrikler:
Tüm parti liderleri ve seçenler. Ve bu
arada Ecevit’ler, Ænönü’ler, Deniz
Baykal’lar, Mesut’lar, Demirel’ler,
Erbakan’lar ve benzerleri birer müñriktir,
cenazeleri kælænmaz.
Cindoruk ve tüm meclis sakinleri birer
müñriktir; cenazeleri kælænmaz.
Hocalaræ:
Bel’am, mel’un, ñeytan-æ ahres,
mümessel bilkelb, mümessel bilhimar.
Ordularæ:
Hizbüññeytan, cündüññeytan, mükatil
Tevbe kapæsæ
fi-sebilittaåut...
Genellemenin ötesinde özelleme:
1- Kemalizm sistemi
2- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi ve,
3- Demokrasi sistemi. Bütün bunlaræn
da ñirk olmasænda ñüphe yoktur.
Sur duvaræ:
Zahiri, Allah’æn gazabæ ve cehennemi.

Ñeriat sistemi (Vahye dayanær): Æman
ve Æslam idaresi;
Kur’an’æn muhtevasæ: Din ve ñeriat.
Müctehidler,
mücahidler
ve
müceddidler:
Devlet reisi: Halife, Eshab-æ Yemin.
Raiyye (vatandañlar): Ümmet; Eshab-æ
yemin (saå ehli, saåcælar)..
Ordusu: Hizbullah, Cündullah,
Ansarullah, mücahid ve mukatil fi
sebilillah.
Ulema: Varis-i enbiya, müstahfazin
(Kitab muhafæzlaræ), Ñahidül Kur’an.
Mahkeme: Kur’an anayasa; ñeriat
kanun.
1- Müctehidler, mücahidler ve
müceddidler:
Allah Resulü’nden sonra tüm sahabe
ve bu arada dört Halife (r.a.)
müctehidlerin, mücahidlerin bañænda gelir.
2- Tüm tabiinler ve bu arada dört imam
(Mezheb reisleri);
3- Tüm tebe-i tabiin;
4- Æmam Eñari’ler ve Æmam
Maturidi’ler.
5- Selehaddin Eyyubi’ler ve
Alpaslan’lar;
6- Ñeyhülislam Sabri Efendi’ler;
7- Zahid-i Kevseri’ler;
8- Ñeyh Said Efendi’ler;
9- Bediuzzaman’lar;
10- Atæf Efendi’ler;
11- Hasan el-Benna’lar;
12- Seyyid Kutup’lar;
13- Humeyni’ler;
Sur duvaræ:
Batænæ: Allah’æn rahmeti ve Allah’æn
cenneti.“

Not: Basæn yoluyla tenkide açæktær; ya teslim ya da cevab!..
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- 14 Cemaleddin Hocaoålu
Antakya hikâyesi delil olamaz:
Bazæ çevrelerde; hususiyle partici çevrelerde ve bazæ
Kur’an kurslarænda - denize düñen yælana sarælærkabilinden Yasin, 13. ve müteakib ayet-i kerime’lerin
tefsirinde geçen „Ñem’un“ hikâyesini bazæ tefsir kitaplaræ
almæñtær. Ve iñte bu hikâyeyi aynæ zamanda bazæ ñeyhler
ve müridler, kendilerine mesned ve delil alarak, „Biz de
ümmetin maslahatæ bahis mevzuu olduåu takdirde
puta tapar, haç baålar, papaz kæyafeti giyer,
Anætkabir’e gidip saygæ duruñu yapar, parti kurar,
sandæk bañæna gider, partiye oy verir, meclis
kürsüsünde ñeriat’æ reddeden anayasayæ, Atatürk ilke
ve inkælablarænæ... koruyacaåæma yemin eder, ñeriat’æ
reddedenler meclis særalarænda oturur, hañr ve
neñroluruz. Ve bütün bunlar bizim için caizdir...“
derler.
Deliller:
Æñte; Yasin suresinin mezkur ayetlerinin bazæ tefsir
kitaplarænda geçen hikâye; Ñem’un hikâyesi! Æñte bu
hikâyede Hz. Æsa, Antakya ehalisine önce iki elçi
göndermiñti. Onlar bunlaræ kabul edip iman edecekleri
yerde hapsetmiñlerdir. Üçüncü olarak gelen elçi kendisini
belli etmeden önce melikin çevresine kendisini kabul
ettirir, sonra da melik tarafændan kabul görür ve onun
dinindenmiñ gibi davranær; melikle birlikte puthaneye
gider, putlara tapar. Ve böylece melike söz geçirdiåinden
sözü hapishanedeki iki elçiye getirir ve onlaræn
dinlenmesini melike teklif eder ve nihayet elçiler, ölüyü
diriltme suretiyle mucizelerini gösterirler. Artæk bu
vaziyet karñæsænda melik ve etrafænæn aldæklaræ tavær
ihtilaflædær.
Bazæ tefsirlerde iman ettikleri ve bazæ tefsirlerde de kabul
etmedikleri kayætlædær. Hikâyenin özeti bu!..
Kæssanæn tahlil ve tenkidi:
1- Hikâye ihtilaflarla doludur; bañlangæcæ da ihtilaflæ,
neticesi de ihtilaflæ. Ñöyle ki:
a) Gelen elçiler, doårudan doåruya Allah tarafændan
gönderilen Peygamber mi?
b) Yoksa Hz. Æsa’nin gönderdiåi resuller mi?
2- Hangi ñæk olursa olsun, Peygamberler’in putlara
taptæklaræ caiz ve sabit midir? Delil ve kaynaåænæ
göstermeleri gerekir. Peygamberler’in mâsum olduklaræna
ve elçilerinin de hususiyle tebliå devirlerinde taviz
vermediklerine göre, evet deyip delil ve kaynak
göstermek mümkün deåildir.
3- „Kâfirun“ suresinin beyanæna tamamen aykærædær.
4- Æslam, taviz verme kapæsænæ tamamæyla kapatmæñtær;
5- Bizden öncekilerin ñeriat’leri bizim için de ñeriat’tir,
eåer Allah ve Resulü (s.a.v.) reddetmeksizin anlattæklaræ
takdirde. Bu hikâye ayette ve sahih senetli sünnette
geçmediåine göre muteber deåildir.
6- Ve netice itibariyle diyebiliriz ki; mesele itikadî bir
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meseledir; imanæ ilgilendirmektedir. Dolayæsæyle kesin
delil isteriz. Mezkur kæssayæ hangi zaviyeden ele alærsanæz
alæn kesin delil olmasæ ñöyle dursun, zan bile ifade etmez!
Belki de Æsrailiyyat cinsi bir hikâyedir.
6- Yasin-i Ñerif ayetlerini tahlil ettiåiniz zaman, mezkur
kæssayæ destekliyen bir emare ve bir iñaret bulamazsænæz.
Æñte ayetlerin meali:
„Onlara, elçilerin geldiåi ñu ñehir halkænæ misal
olarak anlat: Biz onlara iki elçi gönderdik. Onlaræ
yalanladælar. Biz de onlaræ üçüncü biri ile destekledik.
Dediler ki: Biz size gönderilen elçileriz. (Ñehir
sakinleri) dediler ki: Siz de bizim gibi insanlardan
bañka bir ñey deåilsiniz. Rahman bir ñey
indirmemiñtir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Elçiler
dediler ki: Rabb’imiz bilir ki, biz size gönderilmiñ
elçileriz. Bizim üzerimize düñen açækça tebliådir.“ Æñte
ayetler böylece devam ediyor.
Ayetlerin tefsir ve tahlili:
1- Bir kere ayetler; Mekke sakinleri Ebu Cehiller ve
kæyamete kadar gelecek olan müñrikler için, put ve
putçular için verilen bir misaldir. Bu itibarla da saålam
kaynaklara istinad etmesi lazæmdær. Yoksa isbatæ mümkün
olmayan hikâyelere deåil. Çünkü, müñrikler kalkæp
ñem’un hikâyesinin delil ve kaynaklarænæ sorabilirler! Siz
de ayette ve senedi sahih sünnet’te delil ve kaynak
gösteremezseniz, çækmaza girersiniz...
2- Sonradan gönderilen üçüncü elçinin ta’ziz ve takviye
edildiåi, yani aziz ve kuvvetli olduåu beyan
buyrulmaktadær. Æzzet, kuvvet ve ñeref ise, hükümdaræn
batæl dinine uymakla ve putlarænæn önünde eåilmekle
olmaz! Zira bu kabil davranæñlar, insanæ aziz deåil, zelil
yapar! Hele hele bu insan, bir Peygamber elçisi ise!..
O halde üçüncü zatæn izzet ve ñerefi, metanet ve galib
geliñi konuñmasænæn kuvvet ve kduretinde, gösterdiåi
delil ve mucizelerindedir.
3- Resul’lerin hepsi bir aåæzdan ñöyle dediler:
„Bize düñen ancak açæk tebliådir.“ Hasir edatæ bulunan
bu cümleyi celile de gösteriyor ki, elçiler sadece
söyliyeceklerini açæk açæk söylemiñler ve tebliålerini
yapmæñlardær. Yoksa ñeyhlerin ve derviñlerin, „Ñem’un“
hikâyesine dayanarak söyledikleri gibi, haysiyet ve ñeref
kæræcæ melikin adet ve ibadetlerine uyup putlara
tapmamæñlardær!..
Binaenaleyh, ñeyhlere ve derviñlere hâlisane
tavsiyelerimiz ñudur:
„Korkaklardan olmasænlar; kemalist rejimden
korkduklarænæ gizlemek için „Denize düñen yælana sarælær!“
kabilinden asælsæz hikâyelere sarælmasænlar da Yasin, 17.
ayetinde beyan buyrulduåu gibi, Kur’an ayetlerini ve
ñeriat devletini açæk, net ve kesin bir ñekilde beyan
etsinler, tebliå etsinler de Kur’an kurslarændaki mâsum
çocuklaræn kanæna girmesinler!..“
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- 15 Cemaleddin Hocaoålu

Hatime:
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, hakimiyyetin 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:
Hakimin birisine bir hærsæz getirildi. O hakim, 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
hakimler hakkænda „Küfür altæ bir küfürdür“ sözü
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 nazari 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
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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

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

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.
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 suresinin 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 nazari itibara aldæåænæz takdirde ñu kesin hükme varærsænæz ve
dersiniz ki:
Maide ayetleri ve benzeri ayetler; sadece Tevrat’taki
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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
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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
„Hakimiyyet 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
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:
Hakimiyyet 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!
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KENDÆMÆZÆ YENÆDEN
TANIMA!..
Bismillahirrahmanirrahim
Ænsan olmamæz hasebiyle çok yönlü bir varlæåa
sahibiz! Yaratan öyle yaratmæñ ve her yönüyle bizi
mükellef kælmæñtær. Hesabænæ da ona göre soracaktær.
Hadis diye de rivayet edilir:
„Bir kimse kendi nefsini bilirse o aynæ zamanda
Rabb’ini de bilir!“; „Sen kendini basit görme,
zira sende âlemler gizlidir!“ sözü de bir kelam-æ
kibar’dær.
Ne hacet: Kur’an-æ Kerim hususi manada, semavî
kitaplar umumî manada bunun için gelmiñtir; Yani
bunlar bir taraftan insana nefsini tanætærken bir
taraftan da Rabb’ini tanætærlar.
Yani iki ñey:
„Rabb ve Abd!“ Bir bañka ifade ile: „Rabb
makamæ, abd maka-mæ“; Rabb makamæ
emredecek, abd makamæ o emri yerine getirecektir.
Ve böylece bu iki makam kesin çizgilerle birbirinden ayrælmæñ olacaktær ve olmalædær! Zira bu iki
makamæn birbirine karæñmasæ demek, ñirkin doåmasæ
demektir.
Bu giriñten sonra esas mevzumuza geçelim:
1- Makam ve rütbe yönünden:
Cundullah, hizbullah ve ensarullah!
Kur’an’da geçen bu tabirleri bir manada
topladæåæmæz zaman: „Asker olma!..“
Evet, hepimiz askeriz! Rabb’imiz; Rububiyyet,
uluhiyyet ve hakimiyyet makamændan emredecek,
hüküm koyacak, kanun vaz edecek, biz de O’nun
kulu ve Hz. Muhammed’in ümmeti olarak
emirlerine itaat edecek, hükümlerini bañ tacæ
yapacak, kanunlarænæ hayatæmæza tatbik edeceåiz!..
Æñte asker olmanæn; Allah’a asker olmanæn ñartlaræ
ve vasæflaræ bunlardær. Kur’an ñöyle der:
1- Cünud kelimesi Kur’an-æ Kerim’de bir kaç yerde
geçmektedir. Ezcümle:
„Ve galip gelecek olanlar, mutlaka bizim
ordumuzdur.
Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz
çevir.
Onlara inecek azabæ gözetle, onlar da
göreceklerdir!" (Saffat, 173-175)
2- Hizbullah kelimesi yine Kur’an-æ Kerim’in bir
çok yerlerinde vardær. Ezcümle Mücadele suresinin
son ayet-i kerime’si bunun veciz ifadesidir.
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„Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eden
hiç bir kavmin Allah ve Resulü’nün hükümlerine
karñæ gelen (ve onlaræ beåenmeyen), kimselerle
dostluk ettiklerin bulamazsæn (onlaræ sevip
sayamazlar). Æsterse onlar babalaræ veya oåullaræ
veya kardeñleri veya soy-soplaræ olsun. Æñte o (Allah ve Peygamber düñmanlarænæ sev-meye)nler,
o kimselerdir ki, Allah kalplerine imanæ yazmæñ
ve kendinden bir ruh ile (hakda sebat ile)
desteklemiñtir. Onlaræ, içlerinde ebedi kalmak
üzere altlarændan ærmaklar akan cennetlere
koyacaktær. Allah onlardan razæ olmuñ, onlar da
O’ndan razæ olmuñlardær. Æñte bunlar Allah
taraftarædær. Haberiniz olsun ki, hakikaten Allah taraftarlaræ, kurtuluñ ve saadete erenlerin ta
kendileridir!“ (Mücadele, 22)
3- Ensarullah kelimesi ise Saf suresinin 14. ayetini
teñkil etmektedir.
"Ey iman edenler! Allah'æn yardæmcælaræ olun.
Tæpki Meryem oålu Æsa da havarilere: "Allah
yolunda benim yardæmcælaræm kimdir?"
dediåinde havariler: "Allah yolunun yardæmcælaræ
bizi!" demeleri gibi Æsrailoåullaræ'ndan bir zümre
inandæ, bir zümre inkâr etti. Biz de inananlaræ,
düñmanlaræna karñæ destekledik, onlar üstün
geldiler."
Elhasæl: Günümüzün gerçek müslümanæ; yani ñirki
reddeden, Tevhid’e „Evet!“ diyen dava adamæ o
kimsedir ki, erkeåiyle kadænæyla, genç ve ihtiyaræyla
birer asker olup evleri aynæ zamanda birer karargâh,
camileri ise birer kæñladær:
Her zaman ve her yerde Allah davasænæn bekçiliåini
ve muhafæzlæåænæ yaparlar!..
Æñte cundullah, hizbullah ve ensarullah olmanæn
manasæ budur!..
Bu kuruluñun hadisteki yeri;
1- Allah Resulü ñöyle buyurur:
„Benim ümmetimden bir taife kæyamete kadar
eksik olmayacaktær; onlar hakkæn etrafænda toplanacaklardær; onlara muhalif ve muaræzlaræ zarar
veremeyeceklerdir.“ (Æbni Kesir)
Æslam:
Bu arada Æslam’æn ne olduåunu bir daha görelim:
Hz. Ömer ñöyle buyurur:
„Cemaat olmadan Æslam’dan söz etmek doåru
olmaz. Emirsiz de cemaat olmaz. Ætaatsiz de
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emirlik olmaz.“
Demek oluyor ki, Æslam’æn varlæåændan söz etmenin
üç ñeyin varlæåæna ihtiyaç olduåu muhakkaktær:
Cemaat, Emirlik ve Ætaat!
Cemaat nedir?
Bu sualin cevabænæ da Hz. Ali’den alalæm. Hz. Ali
(k.v.) ñöyle buyuruyor:
„Cemaat, vallahi hakkæn etrafænda toplanan
topluluktur, sayælaræ az da olsa. Tefrika ise batælæn
etrafænda toplanan topluluktur, sayælaræ çok da
olsa!“
Misal vermek gerekirse Kur’an’æn ve ñeriat’æn
etrafænda toplanan topluluk cemaattær, sayælaræ az
da olsa! Demokrasinin veya demokrasiyi ayakta
tutan partiler ise birer batæl sistemlerdir. Æñte bu
sistemlerin etrafænda toplanan topluluk-lar ise birer
tefrikadær; Bunlar birliåi bölmedir, parçalamadær.
Kur’an ise birinciyi, yani cemaatæ emretmiñ, ikinciyi,
yani tefrikayæ haram kælmæñtær. Kur’an ñöyle der:
„Allah’æn ipine (Kur’an-æ Kerim’e) hep birlikte
(yani cemaat halinde) sarælæn, parça parça olup
daåælmayæn!“ (Ali Æmran, 103)
2- Akide yönünden:
Bunun iki kelime ile özeti:
Tevhid’e „Evet!“, ñirke „Hayær!“... Bunun
pratikteki ifadesi; „Hakimiyyet kayætsæz ñartsæz
Allah’ændær!“ Bu, Tevhid’dir. Yani kanun koyma
yetkisi ve selahiyyeti ancak Allah’a aittir.
Rabb’ülâlemin bu yetkiyi hiç bir kimseye
vermemiñtir. Peygamberlere dahi vermemiñtir.
Kendisine öyle bir selahiyyet verilmediåi halde bir
insanæn böyle bir yetkiyi kendisinde görmesi demek,
kendisini Rabb’ülâlemin’in yerine koymasæ
demektir ki, iñte bu ñirktir ve putperestliktir. Bunu
yapanlara „müñrik“ denir. Æñte demokratlar ve
demokrasiyi ayakta tutan particiler bu duruma
düñmüñlerdir.
Müslüman nasæl olur da müñrik olur?
Siz, „Bir müslümana nasæl müñrik dersiniz? O
zaman ne anamæz kalær ne de babamæz, hepsi müñrik
olur çækar!“ Bu suale cevabæmæz odur ki:
„Ñirke düñme derekesine kim düñerse o müñrik
olur!“ Æster senin annen olsun, ister benim babam
olsun fark etmez. Ve isterse Peygamber olsun!
Kur’an ñöyle der:
„Yemin olsun ki, sen Ya Muhammed ñirk
yaparsan veya ñirke düñersen bütün amellerin
mahvolur ve neticede zarar edenlerden
olursun!..“ (Zümer, 65)
Demek oluyor ki; særadan anne ve babalar ñöyle
dursun, ñirk yönünden Peygamberlere bile
müsamaha edilmiyor; suç sayælæyor ve gereken ceza
ne ise verilmede tereddüt edilmiyor!.. Bütün

Peygamberleri tenzih ederiz!
Umumî manada ise:
„Æman edip de imanlaræna zulüm
bulañtærmayanlar var (ya), iñte (korkudan) emin
olmak onlar içindir. Ve onlar doåru yolda
olanlardær.“ (En’am, 82)
„Allah’æn ve Resulü’nün koyduåu hududu
tanæmayæp onlara zæt hükümler koyarak karñæ
çækanlar, kendilerinden öncekilerin alçaltældæklaræ
gibi alçaltælacaklardær. Halbuki biz apaçæk ayetler
de indirmiñizdir, (bunlaræ) inkâr edenler için rezil
edici bir azap vardær.“ (Mücadele, 5)
„Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eden
hiç bir kavmin Allah ve Resulü’nün hükümlerine
karñæ gelen (ve onlaræ beåenmeyen), kimselerle
dostluk ettiklerini bulamazsæn (onlaræ sevip
sayamazlar). Æsterse onlar babalaræ veya oåullaræ
veya kardeñleri veya soy-soplaræ olsun. Æñte o (Allah ve Peygamber düñmanlarænæ sevmeye)n-ler,
o kimselerdir ki, Allah kalplerine imanæ yazmæñ
ve kendinden bir ruh ile (hakda sebat ile)
desteklemiñtir. Onlaræ, içlerinde ebedi kalmak
üzere altlarændan ærmaklar akan cennetlere
koyacaktær. Allah onlardan razæ olmuñ, onlar da
O’ndan razæ olmuñlardær. Æñte bunlar Allah
taraftarædær. Haberiniz olsun ki, hakikaten Allah taraftarlaræ, kurtuluñ ve saadete erenlerin ta
kendileridir!“ (Mücadele, 22)
Ñirk fetvasænæ vermede ve kabul etmede gerçek ilim
adamlaræ ittifak halindedir.
Ezcümle:
1- Alusi Tefsiri,
2- Beyzavi Tefsiri,
3- Ñihab,
4- Zahid-i Kevseri,
5- Nakñ-i Bendi Bahaüddin Efendi,
6- Ñeyhülislam Sabri Efendi,
7- Hafæz Ali Reñad,
8- Gümülcine müftüsü,
9- Molla Sadreddin.
10- Ebul Talal Kasimî.
Hülâsa:
Ñirk fetvasæ, bañlæca ñu üç kiñiyi içine almaktadær:
1- Parlamenter; yani tüm millet-vekilleri, ñirk
meclisine girip taåut olduklaræ için!..
2- Bunlaræ (oylaræyle, mallaræyle) destekliyenler!
Taåutu destekledikleri için!..
3- Bunlar hakkænda verilen fetvayæ kabul
etmeyenler! Æslam'æn verdiåi hükme ters
düñtükleri için!..
Bunlaræn üçünün de ne arkalarænda namaz olur
ne de tevbe etmeden ölürlerse namazlaræ kælænær.
3- Ælim yönünden:
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a) Ta’lim-ül Kur’an:
Yani Kur’an dilini ve Kur’an ilimlerini, yani oniki
ilmi (ki bunlar Sarf, Nahiv, Mantæk, Belaåat, Usuli Fækæh, Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis, Usul-i Kelam,
Fækæh, Tefsir, Hadis ve Akad’i) öårenmek.
b) Kur’an kitabetini, yani Kur’an harfleriyle
okuma-yazmayæ öårenmek.
Bu iki yönden evler birer medrese, camiler ise birer
üniversitedir ve olmalædær.
4- Tebliå:
Mevzu:
Tebliå mevzularæ: Kur’an-æ Kerim, Kur’an’æ tebliåe
memur edilen Hz. Muhammed, Æslam Dini ve Æslam
ñeriat’æ:
Ñöyle ki, bunlardan her biri cihanñümuldur.
Kur’an-æ Kerim cihanñümul bir Kitap’tær, Hz.
Muhammed cihanñümul bir Peygamber’dir, Æslam
Dini ve Æslam ñeriat’æ cihanñümul bir dindir, bir
nizamdær. Bir bañka ifade ile; Kur’an-æ Kerim Hz.
Muhammed geldikten sonra bir dünya kitabædær.
Æslam Dini Hz. Muhammed geldikten sonra bir
dünya dinidir. Æslam ñeriat’æ Hz. Muhammed
geldikten sonra dünyaya ñamil bir nizamdær.
Tebliå edilecekler:
a) Dehrilere (ateistlere); yani Allah varlæåænæ ve
ahiret hayatænæ, yani dini bütün varlæåæyla kabul
etmeyenlere Allah varlæåænæ, ahiret varlæåænæ tebliå
etmek!..
b) Ehl-i kitab’a (hæristiyan ve yahudilere); yani
yanlæñ dinlilere. Böylelerine dinin doårusunu, yani
Æslam Dini'ni tebliå etmek.
c) Laiklere; yani yaræm dinlilere, yani dinin itikad
ve ibadet bölümünü alæp, dinin ahkâm bölümünü,
yani Æslam hukukunu, ceza hukukunu almayanlara
dinin bir bütün olup parçalanmasæ mümkün
olmadæåænæ; parçalandæåæ taktirde dinin devletsiz,
devletin de dinsiz kalacaåænæ, parçalayanlaræn da
müñrik olacaklarænæ insanæmæzæn bilmesi ve ona göre
tebliåini yapmasæ!..
d) Zikri cihad’den ayæran tekke sakinlerine de
tebliåini yaparken, „Sizler yanlæñ yapæyorsunuz; Bu
iki hizmet birbirini tamamlayan iki vazifedir;
Birincinin olmadæåæ yerde diåeri makbul ve muteber
olmaz!..“ demeli ve o yolda tebliåatænæ yapmalædær.
5- Mal ve canænæ Rabb’ülâlemin’e satmæñ
olmalædær:
Tevbe suresinin 111. ayet-i celile’sinin manasænæn
mazhar olup ve böyle bir inanç içerisinde yañamalæ
ki, Allah davasænæn eri olduåunu; særasæ geldiåinde
canænæ teslim etmede tereddüt etmemeli, malænæ
vermede eli titrememelidir!..
Kur’an ñöyle der:
„Allah mü’minlerin canlarænæ ve mallarænæ
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cennet kendilerinin olmak karñælæåænda satæn
almæñtær. Onlar Allah yolunda savañærlar. Bu
yolda kimi zaman öldürürler ve kimi zaman
öldürülürler. Bu Allah’æn üzerine hak olarak
aldæåæ ve hem Tevrat’ta, hem Æncil’de, hem de
Kur’an’da verdiåi sözdür. Allah’tan daha çok
ahdini yerine getiren kimdir? O halde (ey
mü’minler) O’nunla yaptæåænæz alæñ-veriñinizde
sevinin. Æñte bu en büyük kurtuluñ ve bañarædær.
(Allah ile bu alæñ-veriñi yapan mü’minler) tevbe
edenler, særf Allah’a kulluk edenler, hamd
edenler, Allah yolunda seyahata çækanlar, rükuya
varanlar, secde edenler, iyiliåi emredip,
kötülükten sakændæranlar ve Allah’æn koyduåu
hükümlerin sænærlarænæ koruyanlardær. Æñte bu
mü’minlere (cenneti) müjdele!“ (Tevbe, 111-112)
6- Dünya ticaretine hakim olmaya çalæñmalædær:
Bu arada bir taraftan bir asra yakæn bir zamandan
beri unutturulan Æslam’æn ticaret ahlakænæ yeniden
dünya hayatæna getirmeli, diåer taraftan da Æslam’æn
lehine para kazanmalædær.
7- Taviz Yok:
Bañænæzda öyleleri bulunsun ki, ne pahasæna olursa
olsun taviz verme yoluna gitmesin. Yerine göre
bañænæ versin, ama taviz vermesin. Ælmi az olabilir
ve fakat taviz verme yoluna gittiåi, tevil ve tefsir
yoluna gittiåi, mezhepleri birbirine karæñtærdæåæ asla
görülmemiñ olacaktær. Zira taviz felakettir, taviz
tavizi gerektirir. Tarihte birçok kuruluñlar vardær ki,
zamanla taviz verdikleri için bozulmuñlardær, rotayæ
kaybetmiñler, Tevhid çizgisinden sapmæñ, ñirke
düñme tehlikesiyle karñæ karñæya kalmæñlardær.
Bugün artæk ciddi bir Æhvan-æ Müslimin’den
bahsetmek mümkün deåildir. Partiye yaklaña
yaklaña, partinin içine, demokrasinin içine
düñmüñlerdir ve partiyi savunur hale gelmiñlerdir.
Elhasæl Kur’an-æ Kerim bir çok ayetleriyle, ezcümle
Æsra 74-75 ayetleriyle, Kehif 28, Abese 1 ñeklindeki
ayetler tekrar tekrar okunmalædær!..
NOT: 1- Kendimizi tekrar tanæmæñ olduk;
2- Hilafet Devleti'ni tanæmæyan ve bañændaki
Halife'ye bey'at edip izin almayan hocalaræn
arkasænda cuma namazlaræ kælænmaz, yani sahih
olmaz!.. Caminizde böyle imam varsa derhal
merkeze bildireceksiniz! Yoksa vebalde kalærsænæz
ve böylelerinden hayær da gelmez!

Cemaleddin Hocaoålu
Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin
19 Muharrem 1415 (27 Haziran 1994)
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HAKÆMÆYYET

HAREKETÆMÆZÆN
TEMEL
PRENSÆPLERÆ
1- Dava; Æslam’æn hayata hakim olmasæ. Yani Kur’an’æn anayasa,
ñeriat’æn kanun, devletin Æslam olmasædær.
2- Metod tebliådir, tebliå metodudur. Yani Peygamber metodudur.
3- Tebliå vasætalaræ her meñru vasætadær.
4- Tebliå devrinde ilmî ve fikrî zeminde kalæp, kaba kuvvete
bañvurma, terörist bir hareket yapma yoktur.
5- Tebliåatæ açæk, net ve kesin olarak yaparken, yakayæ ele
vermeme hususunda da meñru tedbiri elden bærakmaz.
6- Tebliåde muhatap olarak, millet evladænæn bir kesimini deåil,
genç-ihtiyar, erkek-kadæn, amir-memur istisnasæz herkestir.
7- Küfür ve kâfir rejimle uzlañma yoktur, taviz verme yoluna
gitme yoktur.
8- Yalan, iftira olmadæåæ gibi, abartma, kabartma da yoktur,
aldatma ve avutma da yoktur; her ñeyiyle ortadadær.
9- Ehl-i Sünnet akidesine ve Ehl-i Sünnet fækhæna baålæ olup,
mezhepsizliåe veya mezhep deåiñtirmeye karñædær.
10- Æran’a Ehl-i Sünnet açæsændan bakmaktayæz, münasebetlerimiz
bu çerçevededir. Yapælan inkilab Æslamî'dir, mezhebî deåildir; karñæ
çækma veya teslim olma bahis mevzu deåildir.
11- Devletin kuruluñ ve icraatænda model Asr-æ Saadet’tir. Yani,
Peygamber (s.a.v.) tarafændan Medine’de kurulan ve sahabe
tarafændan devam ettirilen kâmil bir Hilafet'tir, altun devridir.
12- Ñura esastær.
13- Kur’an dili müñterek dil olup, herkes anadilinde serbesttir.
14- Her müslümana ümmet gözüyle bakar; ærk, renk, mekân farkæ
tanæmayæz.
15- Her ñey fetvaya baålædær.
---------------------------------------Tebliå Gazetesi, Sayæ: 39/3, 30 Ramazan 1407, 15 Mayæs 1987
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GÜNÜMÜZÜN PUTLARI
VE PUTPERESTLERÆ!
Günümüz dünyasænæn putlaræ sistemlerdir:
1- Fañist sistem bir puttur;
2- Komünist sistem bir puttur;
3- Kapitalist sistem bir puttur;
4- Demokratik sistem bir puttur;
5- Laik sistem (dini devletten ayærma) bir puttur;
6- Selanikli Kemal bir puttur;
7- Kemalist sistem bir puttur;
8- Particilik sistemi bir puttur;
9- Hakkæ batæla karæñtærma sistemi bir puttur;
10- Milliyetçilik ve ærkçælæk sistemi bir puttur...
Günümüz dünyasænæn putperestleri (Ebu Cehilleri; yani müñrikleri; yani münafæk ve
kâfirleri):
Tüm parti liderleri ve bu arada Ecevit, Ænönü, Deniz Baykal, Mesut, Demirel, Erbakan
ve benzerleri birer müñriktir; cenazeleri kælænmaz!..
Cindoruk ve tüm meclis sakinleri birer müñriktir; cenazeleri kælænmaz.
Sandæk bañæna gidip bunlaræ seçenler birer müñriktir; cenazeleri kælænmaz!..
Ñeriat'æ deåil; demokrasiyi ve laik düzeni seçen tüm memurlar birer müñriktir;
cenazeleri kælænmaz!..
Ve bilcümle; "Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz Allah'ændær" demeyip, "milletindir"
diyenler birer müñriktir; cenazeleri kælænmaz!
Binaenaleyh, bütün bunlaræn tevbe-i nasuh ile tevbe etmeleri ve Æslam Devleti'ni
benimseyip Tevhid Bayraåæ'næn altænda toplanmalaræ kurtuluñun tek yoludur!
Not: 1- Bu yazdæklaræmæzæ; cemaatlerine söylemeyen hocalar, müritlerine
duyurmayan ñeyhler, aynæ zamanda birer dilsiz ñeytan ve birer mel'undurlar!
2- Bu iki sænæf; yani hocalar ve derviñler, kæsa zamanda üzerlerine düñeni
yapmadæklaræ taktirde isim isim bunlaræ teñhir edeceåiz!
3- Bütün bu yazdæklaræm birer fetvadær! Neñriyat yoluyla tenkide açæktær; Ya
cevab, ya kabul!..
4- Kaynaklar: Akaid kitablaræ, Ümmet-i Muhammed Gazetesi, Beyyine 1,
Beyyine 2, Beyyine 3, Beyyine 4, Hakimiyyet
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