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DİNÎ CEHÂLETİN TURNOSOL KÂĞIDI
ŞERİAT
“Müslüman’ım Elhamdülillah Ama Şeriata Karşıyım!..”

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Giriş
Günümüzde İslâm Dini açısından câhilliğin en açık örneklerini, durumlarını
“Müslümanım Elhamdülillah Ama Şeriata Karşıyım!..” sözü ifâde edenler oluşturuyor. Bu
sözde etkili olan unsur, şeriatın bir halîfelik idâresi şekli olduğu cehâletidir. Hâlbuki şeriat,
İslâm Dini’nin bizzat kendisi olup halîfelik ile ilgisi yoktur1. Çünkü, halîfelik dinî bir esas
değil siyâsi bir kavramdır.
Şimdi soruyorum size: Dinimize haksızlık edilmiyor mu?
Müslüman Olmak
Müslüman olmak çok kolaydır. Allah’tan (CC) başka tapacak bir tanrının olmadığına,
Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’in peygamberliğine ve bir peygamber olarak getirdiği her
şeye istisnasız inanan herkese Müslüman deniyor.
Îmanın ve İslâm’ın Şartları Nelerdir?
İslâm’ın îmânına sâhip olabilmek için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’e indirilen
Kur’an hükümlerinin her birine harfiyen inanmak, hiçbir hükmünü küçük görmemek
gerekiyor. Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’in bir peygamber olarak getirdikleri îmânî
hususlar 6, İslâmî hususlar 5 grupta özetlenmiştir. Müslüman’ım diyen bir kimse 6 kısımdaki
îman esaslarından zerre kadar fire vermeden elinden geldiğince 5 grupta özetlenen ibâdetleri
yapmaya çalışır.

1

Temiz, M., Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet
“Allah” kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile Yaşamıştır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Cumhûriyet%20Döneminde%20Nerden%20Nereye.pdfhttp://gayalo.net/dosyalar/Cum
hûriyet%20Döneminde%20Nerden%20Nereye.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Cumhûriyet%20Döneminde%20Nerden%20Nereye.doc YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/CUMÛRİYET%20DÖNEMİNDE%20%20NERDEN%20NEREYE....doc
YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/CUMÛRİYET%20DÖNEMİNDE%20%20NERDEN%20NEREYE....doc,
En Son Erişim Târihi: 24.01.2013.

2
DİNÎ CEHÂLETİN TURNOSOL KÂĞIDI, ŞERİAT
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Bâzı kimseleri duyuyoruz, Kur’an’ın ahlâkî hükümlerine inandıkları halde, meselâ
bâzı hukûkî hükümlerini çağ dışı buluyorlar ve dolayısıyla Kur’an’a bir noksanlık
atfediyorlar.
Gerçek İslâm inancı odur ki, bir kimse Kur’an’ın bütün hükümlerine inansa da yalnız
bir tânesine, meselâ, diyelim ki bir harfine inanmasa, onun yanlış olduğuna hükmetse bu
karar, Kur’an’ın eksikliğine delâlet ettiği için, o kişinin İslâm inancı yok olur. Çünkü bütün
Müslümanlar, Kur’an’ın Allah (CC), kelâmı olduğunu, onda bir eksikliğin mümkün
olamayacağını bilirler ve öyle inanırlar. İnanç, noksanlık kabul etmez.
İslâm’da inanılacak hususlar, 6 grupta özetlenmiştir. Bunlara Îmânın Şartları deniyor.
Îmanın Şartları’nı şöyle sıralamak mümkündür:
1) Allah’ın (CC) varlığına, birliğine inanmak,
2) Meleklerin varlığına inanmak,
3) Allah’ın (CC) peygamberlere gönderdiği kitapların asıllarına ve içeriklerine
inanmak,
4) Kadere inanmak,
5) Allah’ın (CC) gönderdiği peygamberlere ve bunların getirdiklerinin hak
olduklarına inanmak,
6) Âhiret gününün olacağına ve orada olacak olan hesâba inanmak...
Bunlara inananlara genel anlamda Müslüman denir. Müslüman olunca, sıra dinin 5
grupta özetlenen ibâdetleri yapmaya ve yasaklarına uymaya gelmektedir.
5 grupta özetlenen emirlere İslâm’ın Şartları denir. İslâm’ın Şartları:
1) Allah’tan (CC) başka tanrı olmadığına, Hz. Muhammed (SAV)’in O’nun kulu ve
Resûlü olduğuna inandıktan sonra,
2) Namaz kılmak,
3) Oruç tutmak,
4) (Gücü yetenler için) Hacca gitmek,
5) (Zengin olanlar için) kurban kesmek olarak sıralanıyor.
İslâm inancına göre:
Îmanın Şartları’nı yerine getirmeyenlere genel sınıflamada teknik ya da bilimsel
anlamda kâfir (gerçeği-hakkı örten) denir.
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Kâfir olanlar, İslâm’ın Şartları’nı yerine getirseler bile, bunlar Allah (CC) tarafından
kabul edilmezler, O’nun indinde o kimseler bunları yapmamış gibidirler. Bunların Âhiret’teki
yerleri Cehennem’dir.
İslâm’ın emir ve yasaklarına Şerîat (şartlar) da denir. Bu şartlar, İslâm’ın bütün emir
ve yasaklarını kapsadığı için Şerîat, İslâm Dini demektir.
Îmanın Şartları’nı ve İslâm’ın 1. şartını sağladığını açıktan açığa îlân edenlere
Müslüman denir.
Dışarıya karşı inanmış göründükleri halde, Müslüman kapsamına girenler arasında
Îmânın Şartları’ndan bir veyâ bir kaçına içinden inanmayanlara genel tasnifte Münâfık
denmektedir.
Münâfıklar insanlar nazarında inanmış Müslüman, Allah (CC) nazarında kâfir
sayılırlar.
Îmanın Şartları’na ve İslâm’ın 1. şartına inandığını hem dışarıya karşı söyleyen ve
hem de bunlara kalben inan bir insan, hem insanlar ve hem de Allah (CC) nazarında inanmış
Müslüman’dır.
Hem insanlar ve hem de Allah (CC) nazarında inanmış bir Müslüman, İslâm’ın
Şartları’ndan ibâdetleri belirleyen 2., 3., 4 ve 5. maddeleri yerine getirmiyorsa, genel
sınıflamada bu insana (inançlı) Günahkâr (Fâsık), adı geçen bu ibâdetleri, yeterince,
yapıyorsa Mü’min denir. Aslında, itikadı kusursuz bir Müslüman özel anlamda Mü’min’dir.
Çünkü günahsız Mü’min yoktur.
Din bilgisinden yoksun olanlar (dinî câhiller), İslâm dini söz konusu olduğunda,
“Elhamdülillah Müslüman’ım” dedikleri halde, söz şerîata geldiğinde “Ben şerîata karşıyım”
demekten çekinmemektedirler.
“Şartlar” demek olan ve dinde “dinî şartlar” anlamında kullanılan Şerîat’a karşı olan
bu “zır câhiller”, bir ‘kavram kargaşasının kurbanları olarak’, îmanlarını tehlike içine
sokmaktadırlar. Sırf bu cahillik yüzünden yurdumuzun gelişmesi yıllarca geri bırakılmıştır.
İstanbul’da bir mezarlığın kapısının üstünde “Ruhlarına Fâtiha” yazıyormuş…
Bir zaman sonra bu yazı kaldırılarak yerine Enbiyâ Sûresi’nin 35. âyetinin Türkçesi
yazılmış…
Âyetin Türkçe’si şöyle:
“Her nefis ölümü tadacaktır.2”

2

Enbiyâ Sûresi, âyet 35: “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle
deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.”
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Aradan zaman geçmiş…
TV’den öğrendiğimize göre, tanınmış birisi, bu değişikliği gördüğünde, “Her nefis
ölümü tadacaktır.” cümlesinden hoşlanmamış olacak ki, bu durumu, “TİKSİNDİRİCİ” olarak
nitelendirmiş3…
Bu, dinî açıdan “zır câhil” tanımlamasına işte güzel bir örnektir.
Ben inanıyorum ki, tanınmış bu meşhur kişi, din, âyet, hadis, şerîat gibi, kendi
kültürünün bu temel esaslarını da bir parça bilmiş olsaydı, Allah’ın (CC) âyetini
“TİKSİNDİRİCİ” olarak vasıflandırma hatâsına (günâhına) düşmeyebilirdi. Yasayı
bilmemek nasıl suçu affettirmiyorsa, tövbe edilmediği takdirde, bu tür günahlar da genel
olarak affedilmez.
Bana göre adı geçen bu kişinin insanlar tarafından kınanmasından daha önemlisi, bu
aşağılamanın îmanî boyutudur. Yukarıdaki ifâdemde bulunan, ‘Kavram kargaşasının
kurbanları olarak’ cümlesi, asıl bu ve bu gibi hususları vurgulamaktadır.
Sırf bu durum bile, câhil olmanın ne kadar büyük bir bedele mal olduğunun basit bir
örneğidir. ‘Şeriat’a karşıyım’ demek de böyle tehlikeli sözler grubu içinde bulunuyor.
Aşağıdaki tabloyu dikkatle inceleyelim:
Türkiye Devleti

Türkiye Devleti’nin Hayâtî Şartları=
Türkiye Devleti’nin Hayâtî Şerîatı= Anayasa=Türkiye Devleti

Mûsevî Dini Mûsevî Dini’nin Hayâtî Şartları=
Mûsevî Dini’nin Hayâtî Şerîatı=Mûsevî Şerîatı=Mûsevîlik
Hıristiyanlık Hıristiyanlık Dini’nin Hayâti Şartları =Hıristiyanlık Dini’nin Hayâtî
Şerîatı =Hıristiyanlık Dini’nin Şeriatı=Hıristiyanlık
Şerîatı=Hıristiyanlık
İslâmiyet

İslâm Dini’nin Hayâtî Şartları=
İslâm Dini’nin Hayâtî Şerîatı=
İslâm Şerîatı=İslâm Dini

Sonuç:
Mûsevî Dini

Hıristiyanlık Dini

İslâm Dini

İslâm Dini’nin Şerîatı 

Mûsevî Şerîatı
Hıristiyanlık Şerîatı
İslâm Şerîatı=Şerîat
İslâm Dini

Yukarıda şerîat ile din ilişkisi çeşitli örneklerle açıklanmıştır.
3

Anonim, "Her nefis ölümü tadacaktır...", Alındığı elektronik internet adresi,
http://www.manahaber.com/detail.asp?id=1839, En son erişim târihi: 18.06.2011.
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Bunları inceleyenler, şerîata düşman olmanın dine düşmanlığıyla eşdeğer bir sonuç
verdiğini hemen göreceklerdir.
Anadolu’nun Uyuyan Devi’ni Size SELAETTİN GÜL4 Anlatsın
‘Böylece Türkiye üzerine korkunç hesap ve planlar yapıyorlar. Kaoslar, krizler ve
bunalımlar ortaya atıp bizi hep boş gereksiz işlerle meşgul etmek istiyorlar. Neden derseniz;
burada gazeteci yazar Ali Çankırılı'nın "Batıda İlmi Skandallar" isimli kitabından ufak bir
alıntı yapmak istiyorum.”
“Çankırılı, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma yaparken sosyoloji dalında
yazılmış "Anadolu Medeniyetleri" başlıklı kitapta Türkiye için şu korkunç tâbirin
kullanıldığını söylüyor. "The Sleeping Giant of Anatolia." Türkçesi aynen şöyle:
"Anadolu'nun Uyuyan Devi"!..’
‘Çankırılı diyor ki; altındaki cümleleri okuyunca iliklerime kadar titredim!.. Yazının
devâmında:
"Türkiye, Anadolu'nun uyuyan bir devidir. Onu uyutmak bize çok pahalıya mal oldu;
ama değdi... Onu uyutmayı başaran bizler, uyanmaması için hiçbir tedbiri elden
bırakmamalıyız. Uyanışına vesîle olacak en küçük bir kıpırdanmayı zamanında bastırmalıyız.
Onu uyandıracak tek güç İslâmiyet'tir. Bunu asla unutmayalım. Öyleyse en büyük hedefimiz
İslâmî Cemaatler'dir. Lâik hükümetlerle işbirliği yaparak bu cemaatleri halka, "gerici güçler"
olarak tanıtacağız. Onların her kıpırdanışını "İrtica” olarak vasıflandıracak; devleti yıkmayı
ve yerine “şeriat” düzeni getirmeyi amaçladığını duyuracağız..."
‘Vay canına!.. Ülke gündeminden hiç düşmeyen, zaman zaman bir bardak suda
fırtınalar kopartılan çıkışların kaynağını görüyor musunuz?”5’
Anadolu’nun Uyuyan Devi’ni Size SELAETTİN GÜL6 Anlatsın
‘Böylece Türkiye üzerine korkunç hesap ve planlar yapıyorlar. Kaoslar, krizler ve
bunalımlar ortaya atıp bizi hep boş gereksiz işlerle meşgul etmek istiyorlar. Neden derseniz;
burada gazeteci yazar Ali Çankırılı'nın "Batıda İlmi Skandallar" isimli kitabından ufak bir
alıntı yapmak istiyorum.”
“Çankırılı, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma yaparken sosyoloji dalında
yazılmış "Anadolu Medeniyetleri" başlıklı kitapta Türkiye için şu korkunç tâbirin
kullanıldığını söylüyor. "The Sleeping Giant of Anatolia." Türkçesi aynen şöyle:
"Anadolu'nun Uyuyan Devi"!..’

4

Gül. E., Ani Harabeleri turist akınına uğradı, Zaman Online, 21.01.2008.
Arı, N., Osmanlıyı Avrupa Yıkmıştı, Endülüs’ü de,
, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,. http://nidadergisi.8m.com/ocak/blgs.htm, En Son Erişim Târihi:
24.01.2013.
6
Gül. E., Ani Harabeleri turist akınına uğradı, Zaman Online, 21.01.2008.
5
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‘Çankırılı diyor ki; altındaki cümleleri okuyunca iliklerime kadar titredim!.. Yazının
devâmında:
"Türkiye, Anadolu'nun uyuyan bir devidir. Onu uyutmak bize çok pahalıya mal oldu;
ama değdi... Onu uyutmayı başaran bizler, uyanmaması için hiçbir tedbiri elden
bırakmamalıyız. Uyanışına vesîle olacak en küçük bir kıpırdanmayı zamanında bastırmalıyız.
Onu uyandıracak tek güç İslâmiyet'tir. Bunu asla unutmayalım. Öyleyse en büyük hedefimiz
İslâmî Cemaatler'dir. Lâik hükümetlerle işbirliği yaparak bu cemaatleri halka, "gerici güçler"
olarak tanıtacağız. Onların her kıpırdanışını "İrtica” olarak vasıflandıracak; devleti yıkmayı
ve yerine “şeriat” düzeni getirmeyi amaçladığını duyuracağız..."
‘Vay canına!.. Ülke gündeminden hiç düşmeyen, zaman zaman bir bardak suda fırtınalar
kopartılan çıkışların kaynağını görüyor musunuz?”7’
Şeriat görüldüğü gibi ya da gösterildiği gibi bir halîfelik idâresi şekli değilmiş...
Cumhûriyet ve Halîfelik
Târihî kaynaklar, İslâm ülkelerinde ilk cumhûriyetin dört halîfelerle başladığını
bildiriyor.
Hz Muhammed (SAV) Efendimiz’in ölümü üzerine, muhâcir denilen Mekkeliler,
ensar denilen Medineliler ve Ehl-i Beyt denilen ve Hz Muhammed (SAV) Efendimiz’in
damâdı Hz. Ali taraftarları arasında, halîfe seçimi husûsunda guruplaşmalar olmuştur. Birer
parti demek olan bu üç grup arasında şiddetli bir tartışma baş göstermiş ve her bir grup,
halîfeliğin kendilerinin hakları olduğunu savunmaya başlamıştır.
Sonunda anlaşmazlık çözülmüştür. Hz. Ömer (RA)'ın, Hz. Ebûbekir (RA)'ı kendi öz
irâdesiyle tanıması ve elini tutması üzerine, diğer grupların bu davranışı tartışıp sonucu
olumlu olarak değerlendirmeleri ve aynı tasvibi tek tek kendi öz irâdeleri ile benimsemeleri
sonunda seçim tamamlanmıştır. Bu sûretle, İslâm Târihi’nde demokratik bir tarzda
Cumhûriyet rejiminin ilk nüvesi atılmıştır.
Cumhûriyet, Arapça bir kelime olan “cumhur” sözcüğünden gelmektedir. Bu kelime
sözlükte “herhangi bir şeyin en büyük kısmı, bir topluluğun çoğunluğu veyâ önde gelenleri”
anlamına gelmektedir. Kelime anlamına tamâmen uygun olan ve dört halîfe devrinde temeli
atılan Cumhûriyet İdâresi, daha sonra gelen devletlerde sarsılmış, devlet başkanlığı Osmanlı
Devleti'nin son ânına kadar babadan oğla geçen bir saltanat sistemi hâline dönüşmüştür.
Peygamber’imiz (SAV) Efendimiz’in bu konuda “Hilâfet benden sonra otuz yıldır, bundan
sonra saltanat (mülk, krallık) vardır8” şeklindeki sözleri de ilim adamları tarafından
bilinmektedir.

7

Arı, N., Arı, N., Osmanlıyı Avrupa Yıkmıştı, Endülüs’ü de, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://nidadergisi.8m.com/ocak/blgs.htm, En Son Erişim Târihi: 24.01.2013.

SAV kısaltması, ”Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O’na salât etsin.” demektir.

RA kısaltması “Radiyallâhü Anh - Allah ondan razı olsun.” demektir.
8
Hadis Ansiklopedisi (Kütüb-ü Sitte) 5. Cilt, s. 379.,
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Demek ki, ilk 30 yıllık halîfelik, Cumhûriyet’in asıl çekirdeğini meydana
getirmektedir. Halîfelik kavramı ise siyâsi açıdan krallığa dönüşmüştür. Memleketimiz
Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 29 Ekim 1923 târihinde Cumhûriyet’e kavuşmuş bulunmaktadır.
Demokratik düşünceye sâhip olanlar, en gerçek cumhûriyet şeklini “çok partili bir
siyâsî hayatta, genel seçimlerle iş başına gelmiş ve bu seçilen kişilerin çıkardığı kânunlarla
idâre edilen, tarafsız ve hiç bir zümreye imtiyaz tanımayan bir idâreye sâhip hür ve
demokratik bir devlet şeklinde telâkkî etmektedirler9.
Kurmuş olduğumuz Cumhûriyet idâresinde partilerimiz çoktur. Ama tarafsız ve hiç bir
zümreye imtiyaz tanımayan bir idârî mekanizmayı, hür ve demokratik bir devlet yapısını
gerçekleştirebildik mi?
Cumhûriyeti kurmak önemli bir olaydır ama onun rûhuna uymak daha çok önemlidir.
Bu ikinci şıkta korkarım sınıfta kaldık10!..
Lütfen, bundan sonra olsun Cumhûriyet, Halîfelik, Saltanat gibi, idâri şekilleri bâri iyi
öğrenelim ki Dinimiz, Dindaşlarımız, geçmişte olduğu gibi, gelecekte bu kadar haksızlığa
uğramamış olurlar.
Lütfen!..

9

Yeni Rehber Ansiklopedisi, Cilt 5, Sayfa 5.
Temiz, M, Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye... Bu Aziz Millet“ Allah” kelimesinin
Yasaklandığı Dönemleri bile Yaşamıştır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Cumhûriyet%20Döneminde%20Nerden%20Nereye.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Cumhûriyet%20Döneminde%20Nerden%20Nereye.doc
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/CUMÛRİYET%20DÖNEMİNDE%20%20NERDEN%20NEREYE....doc
YA DA, En Son Erişim Târihi: 29.01.2013.
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