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

- 1 Hâkimiyyet; 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;
„Hâkimiyyetin“ Allah’a ait bir hak olduåunu haber
vermiñ, kabul ve tasdik etmiñler ve ñu ñekilde formüle
etmiñlerdir:
„Hâkimiyyet, kayætsæz ve ñartsæz Allah’ændær!“
Æñte bu gerçeåi söyliyenler; Tevhid ehlidir, iman ehlidir
ve müslümandær. Hâkimiyyet hakkænæ; bir ñahsa, bir
gruba, bir millete ve hatta dünya insanlæåæna verenler
ve bilcümle ñu ñekilde formüle edenler:
„Hâkimiyyet, 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, „Hâkimiyyet,
kayætsæz ve ñartsæz Allah’ændær“ diyen Ehl-i Tevhid,
yaka-paça edilip hapishanelere götürülmekte, iñkence
ve hakarete maruz bærakælmaktadær.
Hâkimiyyet, 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.
Hâkimiyyet:
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:
Hâkimiyyet 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
„Hâkimiyyet“ ismi verilir ve böyle bir yetki, ancak
Cenab-æ Hakk’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’ülEsved’i defalarca öpseler de imanlaræ gitmiñ, nikâhlaræ
bozulmuñ, cenaze namazlaræ kælænmaz hale gelmiñ
hatta kestikleri hayvanæn eti yenmez duruma
düñmüñlerdir. Bir kelime ile; ñirke sapmæñ, müñrik
olmuñlardær.
Muvahhid:
Muvahhid kelimesi bir ism-i fail olup Tevhid
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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. Bun-lardan 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 hâkim 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!..
Allah, 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;
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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 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 aklæ selime ve insan mantæåæna soralæm ve diyelim ki,
„Hâkimiyyet“ 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
hâkimiyyet“ mülkün sahibine aittir; mülkünde tasarruf
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, Hakk 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, 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
vah-yettiåimizi, 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 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, „Hâkimiyyet“
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 hâkimiyyeti 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 „Hâkimiyyetin“
Allah’a ait olduåuna ñehadet etmektedir. Gelecek
bölümde bu noktaya tekrar dönülecektir.
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