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

ÇUBUKÇU VE Y
ANDAÑLARINA
YANDAÑLARINA

AÇIK MEKTUP
(Ümmet Gazetesi’nin 17 Aralæk 1992 tarihli
nüshasænda Çubukçu’ya verilen cevap, genelde aynæ
mahiyette olduåundan burada da aynen tekrar
edilmiñtir.)
Birinci mukaddime:
Laiklik ve din:
Din; Allah tarafændan gönderilen bir kanundur. Ænsanæn;
iman, badet, muamelat ve ceza iñlerini içine alær. Yani,
insanæn her türlü fikir, amel, münasebet ve iñlediåi
suçlar hakkænda hüküm ve müeyyideler getiren bir
müessesedir. Ñümul sahasæ, insan hayatædær. Kur’an’æn
beyanæyla insan, her türlü söz, fiil ve hareketlerinden
mes’uldür. Ve bunun bir istisnasæ yoktur. „Din iñi, dünya
iñi“ diye bir ayæræm yapamazsænæz. Böyle bir ayæræm
yapma; cahillerin, münafæklaræn, kââfirlerin iñidir ve
onlaræn adetidir. Bunlara bir isim vermek gerekirse, laik
kafalæ demek gerekir. „Bunlara göre, Allah, kanunlaræ
ikiye ayærmæñtær; dinle ilgili iñlerin kanunlaræ bana, dünya
iñleriyle ilgili kanunlar size aittir.“ Æñte laik kafalælar böyle
düñünür ve böyle söylerler! Delil ve mesned yok tabii!
Acaba gerçek de böyle mi? Asla! Hiç de öyle deåil;
tek delil bulamazlar! Zira, dini devletten ayærma,
söylediåimiz gibi, cahillerin, münafæklaræn ve kâfirlerin
iñidir. Yani, onlara, bu kabil sözleri söyleten
cahillikleridir. Aslænda bunlaræn hepsi kâfir olmuñtur;
cenazeleri bile kælænmaz! Bir bañka ifade ile; laik
kafalænæn kalbinde ne din vardær ve ne de iman; bunlar,
fasæklaræn, zalimlerin, kâfirlerin ta kendileridir.
Din, tarihte de böyledir:
Allah’æn peygamberleri vasætasæyla gönderdiåi dinde
ibadetle siyaseti, dünya iñleriyle devlet iñlerini
birbirinden ayærmak mümkün deåildir. Bunlar etle kemik
gibi veya ruhla beden gibi birbirini tamamlayan iki
unsurdur. Bu itibarladær ki, dini devletten ayærdæåænæz
takdirde din, devletsiz kalær, devlet de dinsiz olur. Ve
neticede ñunu kesinlikle söylüyor ve fetva
mahiyyetinde ilan ediyoruz ki, kemalist devlet kâfir bir
devlettir. Ve onu savunanlar da birer kâfirdir ve aynæ
zamanda mürteddir ve irtidad hükmüne tabidirler.
Laiklik kâfirliktir:
Bütün peygamberlerin tebliå ettikleri ve bu arada Hz.
Musa’næn ve Hz. Æsa’næn tebliå ettikleri din ve ñeriat’larda
da laiklik dinsizliktir, yani laikliåin dinsizlik olduåu
sadece Kur’an ayetlerinde deåil, Æncil’de de Tevrat’ta
da ve diåer semavî kitaplarda da vardær.
Açæk oturum:
Geçenlerde televizyon ekrânlarænda bir açæk oturum
yaptælar. Bunlaræn hepsi laik kafalæ ve ñeriat düñmanæ!
Ve hele içlerinde biri vardæ. Kelimenin tam manasæyla

iki yüzlü ve münafæk! Biz, fakültede iken o, asistandæ.
Birkaç sefer kendisini uyarmæñtæm! Fakat o zaman bu
kadar kendini kaybetmemiñti. Fakat, ñimdi görüyorum
ki, kendini tamamen kaybetmiñ, hem dall ve hem
mudil olmuñ; fetva veriyor, ictihad yapæyor ve ahkâm
kesiyor!.. Bu adamæn adæ: Æbrahim Agâh Çubukçu!
Yaptæåæ gaflar ve devirdiåi çamlar:
1- Haham ve papazlaræn Tevrat ve Æncil ayetlerini,
efendilerini memnun etmek için tahrif ve tebdil ettikleri
gibi, Çubukçu da kemalist efendilerini hoñnut etmek
için hadisleri tahrif etmiñtir.
Lafzænæ tahrif etmiñ; hadisin metninde „Ahiret“ kelimesi
olmadæåæ halde kendi kafasæna göre ve maksadæna
uysun diye böyle bir kelime ilave etmiñtir ve bu suretle
cehennemde yerini hazærlamæñtær. Hadisin metni
„
= Entüm a’lemü
bi emri dünyaküm“ ñeklindedir. Çubukçu: „Dünya
iñlerini kendi bilgi ve tecrübelerinize göre yürütün. Ama
ahiret hakkænda bir ñeyler söylersem tutunuz!“ ñeklinde
söylüyor. Görüldüåü üzere hadisin metninde
„
= ahiret“ kelimesi yoktur.
Æñte bu, bir tahriftir ve yahudi hahamlarændan ve
hæristiyan papazlarændan kalma bir tahriftir, bir
müfsitliktir.
2- Çubukçu, mezkur hadisin manasæ üzerinde de
oynamæñtær. Hem bir kaç yönden:
a) „Emir“ kelimesini „Hüküm ve kanun“ manasæna
almæñtær ki, hiç de öyle deåildir! Oradaki „Emr“ iñ
manasænadær; dünya iñleri demektir, yoksa dünya
iñlerinin tabi olduklaræ ve baålæ bulunduklaræ dünya
hükmü ve dünya kanunlaræ manasæna deåildir. Fakat
„laiklik“ denince anlañælan mana, dünya iñlerinin yapælæñ
ñekli deåil, baålæ bulunduåu hükümdür. Yani, kanunda
o iñi yapmanæn caiz olup olmama meselesidir. Mevzuu
biraz daha açalæm: Tarlayæ sürme bir iñtir, sulama bir
iñtir, tarladaki ekini biçme bir iñtir, meyveleri ve
hurmalaræ budama bir iñtir, duvar yapma, bina yapma,
araba yapma, yazæ yazma, araba sürme birer dünya
ve teknik iñleridir. Ve bunlar aynæ zamanda birer ihtisas
ve birer eåitim iñidir. Herkes ziraatçælæk yapamaz,
herkes marangozluk yapamaz, herkes saat yapamaz
ve herkes meyve aåaçlarænæ budayamaz, herkes
ekmek piñiremez, herkes helva piñiremez...
Binaenaleyh „Her iñi ehline verme“ bir kaide olmuñtur.
„Eåer bilmiyorsanæz ehlinden sorun!“ Kur’an’æn bir
beyanæ olduåu gibi, „Æñler nâ ehil kiñilere teslim edildiåi
zaman kæyameti gözle!“ bir hadis mealidir.
Æñ ve baålæ bulunduåu hüküm:
Demek oluyor ki, dünya iñleri dendiåi zaman ikiye
ayæracaksænæz. Bunlardan biri iñin bizzat yapælæñæ, diåeri
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de o iñin kanunda ve ñeriat’taki yeri ve hükmü; yani o
iñi yapma helal mæ-haram mæ, caiz mi, deåil mi, mekruh
mu, deåil mi?.. ñeklindeki deåerlendirmesi.
Bu itibarladær ki; duvar iñini duvarcæya, sæva iñini
sævacæya, ayakkabæ iñini ayakkabæcæya, elbise dikme
iñini terziye, saat yapma iñini saatçæya, yüzük yapma
iñini kuyumcuya, üzüm ve hurma budama iñini
bahçævana vereceksiniz ama, bütün bunlaræn kanun
ve hükümlerini Kur’an’a, Peygamber’e, müftüye
soracaksænæz, keza içki içme bir iñtir, adam öldürme
bir iñtir, zina etme bir iñtir, faiz alma bir iñtir, hærsæzlæk
yapma bir iñtir, kadænlaræn bañ açæk gezmeleri bir iñtir
ve bütün bunlaræn baålæ bulunduklaræ kanunlar ise birer
hükümdür. Kimden soracaksænæz? Yine ñeriat’tan,
fetvadan! Neden? Çünkü bütün bu hükümler din iñidir.
Hadisin vürud sebebi:
Allah Resulü (s.a.v.), Medine’de Medineliler’in
baålarænæ budadæklarænæ görmüñtü. „Budamasanæz daha
iyi olur“ demiñti. Onlar da öyle bæraktælar. O sene
hurmalar iyi olmadæ. Sebebini sordu. Onlar da „Sen
emrettin, biz de budamadæk!“ dediler. Æñte bunun
üzerine Allah Resulü „Siz dünya iñlerini daha iyi
bilirsiniz!“ diye buyurdu.
Hülâsa:
Æñlerin yapæmæ her ne kadar dünya iñi ise de o iñlerin
baålæ bulunduklaræ hükümler ve kanunlar din iñleridir.
Hadiste geçen „Æñ“ tabiri iñin yapælæñæyla tekniåiyle ilgilidir.
Ve, „Siz dünya iñlerini daha iyi bilirsiniz!“ derken,
Peygamber iñte bu manayæ, yani teknik iñlerini
kasdetmektedir.
Bütün bu izahatlardan anlañælmæñtær ki, bu hadis-i
ñerif’ten laiklik adæna ne Çubukçu bir ñey çækarabilir
ve ne de laik kafalælar Çubukçu’dan umduklarænæ
bulabilirler! Çubukçu da havasænæ almæñ, laik kafalælar
da!
3- Mahmut Ñeltut ve benzerleri:
Çubukçu; Kur’an ve sünnet’e iftira ettiåi gibi, aynæ
zamanda ilim adamlaræna iftira etmekten de
çekinmemiñtir. Çünkü ilim adamlaræ, laikliåin Æslam
diniyle baådañamæyacaåænæ eserlerinde delilleriyle isbat
etmekte ve ortaya koymaktadærlar. „Æslam Anayasasæ“
isimli kitabæmæzæn birinci bölümünü, zahmet edip gözden
geçirecek olursa, Mahmut Ñeltut’un da ve daha nice
ilim adamlarænæn da kendisini tekzib etmekte olduklarænæ
görecekler ve yandañlaræna da mâlumat vereceklerdir.
Din ve hürriyet:
Laik kafalælaræn yanældæklaræ fahiñ hatalardan biri de din
hürriyetidir. Onlar derler ki, „Ænsanoålu, herhangi bir
dini seçmede hürdür; isterse o veya bu dini seçer veya
dinlerden hiç birini seçmez de öyle dinsiz yañar!..“
Din mevzuunda böyle bir seçme hürriyetine bir gayri
müslim sahip olursa da bir müslüman asla! Zira bir
müslüman bilir ve inanær ki, insanoålunun yaratælæñ
gayesi, yaratanæna kul olmasæ, O’na ibadet ve
ubudiyyette bulunmasædær. Æbadet ve ubudiyyette
bulunmasænæn ölçüsünü de din verir. Çünkü o, yine bilir
ve inanær ki, din bunun için gelmiñ, Peygamber bunun
için gönderilmiñtir. Bu itibarla insan, iki mecburiyyet
karñæsændadær. Bunlardan biri ibadet ve ubudiyyet
mecburiyeti, diåeri de ibadet ve ubudiyyetini, dinin

emir ve kaidelerine göre yerine getirme mecburiyyeti.
Kur ’an ve sünnet incelendiåi zaman bu iki
mecburiyyet kendini göstereceåi gibi, akæl ve ilim de
bu iki mecburiyyetin varlæåænæ isbat etmektedir. Aksini
düñünenler, ya Kur’an ve sünnet’ten habersizdirler ya
da kötü niyyetlidirler. Bir üçüncü ñæk daha var ki, o da
ahmaklaræn ta kendileridir!..
O halde, iki mecburiyyet karñæsænda bulunan bir
insanda hürriyyetten, din hürriyyetinden söz edilemez.
Yani, insan, bazæ hususlarda birbirlerine karñæ hürse
de Allah’a karñæ onda hürriyet diye birñey yoktur.
Kur’an ñöyle der:
„Ænanmæñ herhangi bir erkek için ve inanmæñ
herhangi bir kadæn için, Allah ve Resulü bir karar
verdi mi artæk onlar için (o kararæ kabul veya
reddetmede) herhangi bir muhayyerlikleri yoktur
(yani hür deåillerdir.) Kim Allah ve Resulü’ne karñæ
isyan ederse ñübhesiz ki, o uzak bir sapæklækla
sapætmæñtær.“ (Ahzab, 36) Kassas Suresi´nin 68.-70.
ayetleri de ñu mealde:
„Rabb’in, dilediåini yaratær ve seçer; onlarda
muhayyerlik (seçme) yoktur. Allah, onlaræn ortak
koñmalarændan münezzehtir, yücedir. Rabb’in
onlaræn göåüslerinin saklamakta olduklarænæ da
açæåa vurmakta olduklarænæ da bilir. O, Allah’tær,
kendisinden bañka ilah yoktur. Önünde de
sonunda hamd O’nundur. Hüküm de (kanun
koyma da) O’nundur. Ve O’na döndürüleceksiniz.“
Demek oluyor ki, laiklik, hürriyyet yönünden de dinle
baådañmaz. Baådañtærmaya kalkæñanlar, yukaræda da
kaydettiåim gibi, ya dini bilmiyorlar ya da ahmaktærlar!..
Yazæmæz tenkide açæktær ve ñeriat’æn karñæsænda
boynumuz kældan incedir. Hatalæ olduåumuz takdirde
derhal yazæmæzæ geri çeker, tevbe-istiåfar eder ve özür
dileriz!..
Demek oluyor ki, laik kafalælaræ ve bu arada
Çubukçu’laræ;
1- Semavî dinler,
2- Ve bu arada Æslam Dini, Kur’an,
3- Ælim adamlaræ,
yalanlamakta ve tel’in etmektedir.
Ækinci mukaddime:
„Ve iñte biz onu, Arapça bir hüküm olarak
indirdik. Eåer sana gelen bu ilimden sonra, onlaræn
sözlerine uyarsan, artæk senin için Allah’tan ne bir
dost ve ne de bir koruyucu yoktur.
Andolsun, biz senden önce de peygamberler
gönderdik, onlara da eñler ve çocuklar verdik.
Allah’æn izni olmadan hiçbir peygamber bir ayet
getiremezdi. Her sürenin bir kitabæ vardær.
Allah dilediåini siler, dilediåini bærakær. Kitaplaræn
anasæ O’nun yanændadær.
Onlara vaad ettiklerimizin bir kæsmænæ sana
göstersek de seni vefat ettirsek de sana düñen
sadece duyurmaktær. Hesab görmek de bize düñer.
Görmediler mi biz, arza gelip onu uçlarændan nasæl
eksiltiyoruz? Hüküm veren Allah’tær. O’nun
hükmünün arkasæna düñüp onu geri çevirecek
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yoktur. O hesabæ çabuk görendir.
Onlardan öncekiler de hile yapmæñtæ. Fakat bütün
tuzaklar Allah’ændær. Her ñahsæn ne yaptæåænæ bilir.
Kâfirler de bu yurdun sonu kimindir, elbette
bilecekler.“ (Ra’d, 37-42)
Birinci ayette üç mesele var:
1- Kur’an’æn getirdiåi hükümler Arapça’dær,
2- Kur’an’æn getirdiåi hükümler ilimdir, ilimden ibarettir,
ona ters düñenler ise, heva ve hevestir, cehalettir,
3- Kur’an hükümlerini bærakæp da beñerî hükümlere
tabi olmak insanæ hüsrana götürür. Böyleleri için ne bir
dost vardær ve ne de bir koruyucu!
Ækinci ayette dört mesele var:
1- Daha önce de peygamberler gönderilmiñtir,
2- Onlaræn da zevce ve zürriyyetleri vardær,
3- Allah’æn izni olmadækça hiçbiri ne bir ayet getirebilir
ve ne de bir mucize!
4- Her ecel için bir kitap vardær.
Üçüncü ayette iki mesele var:
1- Allah, dilediåini siler, dilediåini sabit kælar; yani
herñey 0’nun elindedir,
2- Ana kitab 0’nun yanændadær.
Dördüncü ayette dört mesele var:
1- Kâfirlere vaad edilen azabæn bir kæsmæ, Peygamber
daha hayatta iken gösterilir,
2- Bir kæsmæ da öldükten sonra gösterilecek,
3- Peygamber’e düñen tebliådir,
4- Hesab sorma Allah’a aittir.
Beñinci ayette üç mesele var:
1- Allah, kudret ve ilmiyle arza yaklañmakta ve onu
çevresinden eksiltmekte,
2- Hüküm veren Allah’tær. 0’nun hükmünün peñine
düñüp hükmünü deåiñtirecek yoktur,
3- O’nun hesabæ pek çabuktur.
Altæncæ ayette üç mesele var:
1- Daha önce gelen milletler de gönderilen hükümleri
ortadan kaldærmak için hile ve plan yapmæñlardæ.
Halbuki planlaræn tümü Allah’a aittir,
2- Her ñahsæn ne yapacaåænæ Allah bilir. Kâfirler de,
bu yurdun sonu kimindir, elbette bileceklerdir.
Biz buraya kadar surenin altæ ayetinin mealini ve
tahlilini kaydettik. Siz de Necib’in yazdæåæ ve fikir
yürüttüåü yazænæn 2. paragrafændan (zaman içindeki
deåiñikliåe iñaret olunmuñtur) cümlesine kadar bir
daha okuyun; Allame (!) Necib’in, laikliåine nasæl bir
dayanak bulacaåænæ hep birlikte ve hatta dünyanæn
gözleri önünde görelim ve kendisine birkaç sual
soralæm:
1- Gerçekten Ra’d Suresi´nin 39., bazælaræna 38. ya
da 40. ayetinin son tercümesinde „Her devrin kitabæ
vardær“ ibaresi yer alær, diyor.
a) Üç ayet numarasæ zikrediyor. O cümle,
bunlaræn hangisinin sonunda yer almakta?
b) Bu ñekilde tereddütlü kaydetmenin
kendisince mânasæ nedir?
c) Eski yorumcularla yeni yorumcularæ ayæran
zaman sænæræ hangisidir? Bir iki örnek verebilir mi?
d) Eski yorumcularænæn zamanlarænæn inanæñæ ne
imiñ?
e) „Kitap kelimesine iki yorum getirilmiñtir“

diyor. Bu iki mana ve bu iki yorum arasændaki
münasebet, belagat yönüden hangisine girer?
f) Kelimedeki o iki mana çatæñtæåænda hangisi
tercih edilir?
g) Mecelle’nin 39. maddesi ñeriat’æn hangi
hükümlerine yöneliktir ve bu cümle o maddeye nasæl
dayanak olmuñtur? Ve hangi ilim adamlaræ bu dayanaåæ
yapmæñtær? Birkaç isim verebilirler mi?
h) Kitap kelimesi kaç ñekilde yorumlanmæñtær
ve böyle muhtemel kelimelerin, nassæn karñæsændaki
hükmü nedir?
i) Zahir, nass, müfesser ve muhkem lafæzlar
çeliñtiåinde hangileri tercih edilir? Ve bu arada,
manaya delalet eden nazmæn kæsæmlarænæn sayæsæ 768’e
baliå olmaktadær. Taksim ñekli nasæl olmuñtur?
k) „Yemhu ve yeñâü“ fiillerinin failleri kim? Ve
bu fiillerin laikliåe iñaretleri nasældær?
l) Beñinci ayet; ikinci ve üçüncü maddeleriyle,
ibareten ve iñareten hangi hükümler ifade
etmektedirler? Ve bu arada „La muakkæbe“ kelimesinin
manasiyle Necib’in „Kitab“ kelimesinin yorumu
arasænda nasæl bir durum mevcuttur?
m) Nesih nedir; târifi, nesihin cereyan ettiåi
hükümler ve mevzular, nesih hangi devirlerde
olmuñtur?
n) Peygamber’in hayatænda deåiñen ayetlerin
sadece dünya iñleriyle ilgili olduåunu söyleyen din
bilginlerinin kimler olduåunu söyliyebilir mi?
o) „Her yüzyælæn bir anlamæ ve her yüzyælæn bir
sözü vardær“ diye bir hadis naklediyor. Rivayet ettiåi
bu hadisin asæl metnini ve asæl kaynaåænæ vermesi
gerekmektedir.
p) „Akæl ve nakil çeliñtiåinde akæl tercih edilir“
kaidesi doårudur. Ama hangi akæl? Necip’in veya
Çubukçu’nun aklæ mæ veya bunlaræn hampalæåænæ yaptæåæ
ñeriat düñmanæ; Æslam’æn temeline (98) bomba koyan
Selanikli Kemal’in aklæ mæ?
Hz. Ömer’in iki uygulamasæ:
Bunlardan birincisi Hz. Ömer’in, isimleri zekât alanlar
arasænda geçtikleri halde böylelerine zekât
vermemesidir. Laik kafalælar, Hz. Ömer ’in bu
icraatændan da kendi namlaræna bir pay çækaramazlar.
Çünkü, Hz. Ömer, bir vacibi kaldæræp, bir nassæ
deåiñtirmemiñtir; o, kendisine verilen bir yetkiyi
kullanmæñtær. Ñöyle ki:
„Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak
fakirlere, düñkünlere, onlar üzerinde çalæñan (zekât
toplayan) memurlara, müellefey-i kuluba, kölelik
altænda bulunanlara, borçlulara, Allah yoluna ve
yolcuya mahsustur. Allah bilendir, hikmet
sahibidir.“ (Tevbe, 60)
Ayetin bañændaki hasr edatæ:
Hasær edatæ (innema), kendilerine zekât verilenlerin,
bu sekiz sænæf insanæn içinde olmasænæn ñart olduåunu
ifade ederse de aynæ zamanda farz olduåunu (ve bir
hak olduåunu) ifade etmez; cevazænæ ifade eder. Yani
zekât veren, gerek ñahæs olsun ve gerekse devlet reisi
olsun, bazæ tercih sebeblerini göz önüne alarak bir
kæsmæna vermeyebilir, vermemesi de caizdir. Æñte Hz.
Ömer’in, müellefe-i kuluba zekât vermemesi bu
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kabildendir. Yani, cahil-cühelanæn anladæåæ gibi nassæ
deåiñtirmiñ deåil, nassæn kendisine tanædæåæ yetkiye
dayanmæñtær. Nitekim: kaynak teñkil eden fækæh ve tefsir
kitaplaræmæz da bu istikamettedir.
Mâl-i ganimetler:
Bir belde Æslam mücahidleri tarafændan fethedildiåi
zaman, elde edilen mal ve mülklerin hükmü
hususunda devlet reisi muhayyerdir; isterse elde
edilen topraklara el sürmez; asæl sahiplerine bærakær.
Kendilerinden cizye, arazilerinden harac alær. Æsterse
mal ve mülklerine el kor, erkeklerini köle, kadænlarænæ
cariye yapar. Ve bütün bunlaræ gaziler arasænda pay
eder. Ve bu arada Halife Ömer’in yaptæåæ gibi,
istiñareden sonra arazæyæ, gelecek nesillerin de istifade
etmeleri için vakæf yapar. Bu da caizdir. Ve bu aynæ
zamanda naslaræ, zamanæn ñartlaræna göre deåiñtirme
deåil, naslaræn kendisine tanædæåæ yetkiyi kullanmadær.
Bir belde Æslam mücahidleri tarafændan fethedildiåi
zaman, elde edilen mal ve mülklerin hükmü nedir?
Bu suale bir de Ömer N. Bilmen’in „Hukuk-i Æslamiyye
Istælahat-i Fækhiyye Kamusun“dan cevap verelim:
„Harbilere ait bir belde, Æslâm mücahidleri tarafændan
ele geçirildiåi takdirde devlet reisi muhayyerdir; isterse
o beldeyi gayri müslim ehalisi elinde bærakær,
kendilerinden cizye, arazilerinden haraç alær. Nitekim
Ömer b. Hattab Hazretleri, sevad-æ Irak hakkænda böyle
yapmæñtær. Ve dilerse o ehaliyi çækaræp yerlerine gayr-i
müslim bañka bir ehali iskân eder. Veya o araziyi
mücahidler arasænda taksim eder. Nitekim Resul-i
Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri, Hayber arazisini
böyle yapmæñtæ. Veyahut da kæsmen mücahitlere verir,
kæsmen de Beyt’ül-mal’æn masraflaræna karñælæk olarak
Æslam hükümeti adæna ibka eder. Mamafih, devlet reisi
dilerse o belde arazisini ne mücahidler arasænda ve
ne de bañkalaræ arasænda taksim etmeyip ilel’ebed
bütün müslümanlar adæna muhafaza eder...“ (Cilt: 3,
s: 393)
Hz. Ömer’in, bahis mevzuu arazi hakkændaki icraatæ,
bu son ñekil olmuñtur. Ve burada Halife, kendi
selahiyyetini kullanmæñtær, sabit bir nassæn hükmünü
deåiñtirip yerine bañka bir hüküm getirmemiñtir.
Ayet mealen ñöyle:
„Eåer Allah’a ve (hak ile batælæn) ayrælma gününde,
o iki topluluåun karñælañtæåæ günde kulumuza
indirdiåimiz ayetlere inanæyorsanæz, bilin ki,
ganimet aldæåænæz ñeylerin beñte biri Allah’a,
Resulü’ne, akrabalæåæ bulunanlara, yetimlere,
yoksullara ve yolculara aittir. Allah herñeye
kadirdir.“ (Enfal, 41)
Mâl-æ ganimet hakkænda nazil olan ayet iñte bu. Bir
de Hañir suresinde birkaç ayet-i celile. Fakat bunlar
daha çok „Fey“ hakkændadær.
Hz.Ömer’in bu uygulamasæ da nassla çatæñmæyor:
Dikkat edilirse, ne Enfal, 41 ayetinde ve ne de Hañir
ayetlerinde ganimet mallarænæn beñte birinin, geri kalan
kæsmæ gazilere verilir, diye sarih ve baålayæcæ bir hüküm
yoktur ki, Halife, mezkûr icraatiyle o hükmü deåiñtirmiñ
olsun! Kaldæ ki, Hañir, 10. ayetin ilk cümlesini makabline
atfettiåimiz takdirde o icraatæ destekliyen bir hüküm
çækacaktær.

Ve netice:
Netice itibariyle diyebiliriz ki, Halife’nin, gerek
müellefe-i kulub ayetinde ve gerekse ganimet ayetinde
herhangi bir nassæn hükmünü deåiñtirmemiñtir. O,
ancak nasslaræn kendisine tanædæåæ selahiyyet ve
mühayyerliåi uygulamæñtær.
Binaenaleyh, gerek laik kafalælar ve gerekse onlaræn
namæna boy gösterip ahkâm kesen Necib’ler de
Çubukçular da havalarænæ almæñlardær.
Not:
1- Bu, gazete sütünlarænda ve televizyon ekranlarænda
ve dünyanæn gözleri önünde ve hodri meydan ñeklinde
bir açæk oturumdur! Ve bu, aynæ zamanda haklælarla
batællaræn savañædær; ilmin galib, cehlin maålub olma
mücadelesidir; muvahhidlerle müñriklerin, mü’minlerle
münafæklaræn, Allah ordusuyla put ordusunun karñæ
karñæya gelecekleri ve neticede ehl-i imanæn galib, ehli küfrün maålub ve periñan olacaåæ bir münazaranæn
bañlangæç müjdesidir. Ve aynæ zamanda „Ænsanlaræn
çoåu bilmeseler de, Allah emrini yerine getirmede
galibtir!“ ñeklindeki vaadinin bir tecellisidir. Ve biz de
bu vâdi-i sübhaniyi tebliå eden Hz. Muhammd (s.a.v.)
adæna söyliyor ve diyoruz ki, „Ey dünya insanlæåæ ve
Ey Æslam âlemi! Mâlumunuz olsun ki, küfrün pili
bitmiñ, müslümanlaræn çilesi dolmuñtur!..“ Bakænæz
Allah Resulü de ne diyor? Diyor ki:
„Benim ümmetimden kæyamete kadar bir tâife
eksik olmæyacaktær ki, (onlar hakkæn müdafileri
olacaklar...), muaræz ve muhalifler onlara zarar
veremiyeceklerdir.“
Açæk oturuma davet:
Yapælmakta olan bu açæk oturumun önemine binaen;
tüm rektör ve tüm üniversite öåretim üyelerini, pañalaræ,
tüm öåretmenleri, hâkim ve savcælaræ, hukukçularæ, parti
liderlerini, Diyanet ulemasænæ ve nihayet tüm yazar ve
çizerleri bu açæk oturuma, bu ilim savañæna dâvet
ediyor ve tekrar diyoruz ki, iñte meydan, buyurun,
birbirinize de yardæm edin; isterseniz, mutadænæz
vechiyle putunuzun mañatæna gidip ondan da feyz ve
cesaret alæn ve neticede Cemaleddin Hoca’næn; „Laik
düzen, Æslâm Dini’yle baådañær“ diyenler; „Ya echeldir
ya ekferdir“ kaziyyesini nakzedin! Ve, nakæzænæ isbat
edin de hocanæn iñini bitirin! Yoksa Hoca sizin iñinizi
bitirecektir! Ey kemalistler! Haberiniz olsun!..
2- Kendisine sorulan suallere cevap vermesi için
Prof. Dr. Necip Bilge’ye 15 günlük süre tanænmæñtær.
Kâfi gelmediåi takdirde yazælæ olarak mehil isteyebilir.

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