Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan):

FETVA MAHÆYETÆNDE
SUALLER VE CEVAPLAR
Sual: 1- Muhterem Hocam Cemaleddin Efendi! Milliyet
Gazetesi’nin 30 Eylül 1985 tarihli nüshasænæn birinci
sayfasænda „Evren, irticaya dikkat, herkes uyanæk olsun!“
bañlæåænæn altænda: „Cumhurbañkanæ Kenan Evren,
irticayæ büyük bir tehlike olarak gördüåünü belirtti“
denmektedir. Bu sözde „Ærtica“ kelimesi geçiyor. Bu ve
bununla ilgili bazæ sorularæm olacak.
1- Hocam! Mâlum olduåu üzere „Ærtica“ Arapça bir
kelime olup geri dönmek, geri gitmek, gerilemek ve
gericilik gibi manalarda kullanælmaktadær. Ñeriat’tan,
Æslam’æn devletinden söz edildiåinde kemalistler bu
kelimeyi sæk sæk kullanærlar. Kemalistler, bu ifadeleriyle
Kur’an’æn anayasa, Æslam’æn devlet, Ñeriat’æn kanun
olmasænæ mæ kastediyor ve Æslam’æn bu hareketine mi
„Ærtica“, yani gericilik diyorlar?
2- Æslam dininin devleti var mædær? Varsa lüzum derecesi
nedir, hükmü nedir?
3- Ñeriat ne demektir? Bir kimse Ñeriat’a gericilik, irtica
derse, bu kimsenin yeri nedir? Dinden çækæp kâfir olur
mu?
4- Æslam’æn devlet olmasæna „Ærtica, gericilik“ diyen bir
kimse, müslüman bir ülkenin devlet bañkanæ olabilir mi
veya olmada devam edebilir mi?
5- Buna karñæ susan bir Diyanet Æñleri Bañkanæ’næn dinen
hükmü nedir?
6- Size Ñia olmuñ diyorlar. Ne dersiniz?
7- Vereceåiniz cevaplaræ tebliå etmemizin hükmü
nedir?
8- Vereceåiniz cevaplara karñæ, ñayet itiraz edenler
çækarsa ne cevap verebiliriz?
9- Kemalist düzenin adamlaræ bu çeñit bildirileri hemen
toplatæyor, daåætanlaræ hapse atæyorlar. Böyle deåil de
ilmen cevap verseler âlimi, ulemayæ toplayæp ikna yoluna
gitesler daha iyi olmaz mæ?
Bir Müsteftî
Cevaplar:
1-2: Din demek; Allah (c.c.) tarafændan Peygamber
vasætasæyle insanlara gönderilen kanun ve nizam demektir.
Dinin topluca dört bölümü vardær. Bunlar:
a) Æman bölümü, b) Æbadet bölümü, c) Muamelât (yani günlük
iñler, dünya iñleri, devlet iñleri; bir kelime ile Æslam Hukuku)
bölümü, d) Ukûbât (yani ceza hukuku) bölümüdür.
Görüldüåü üzere, din dört ñeyden ibaret olup bunlaræn yaræsæ
dünya ve devlet ile ilgilidir. Demek oluyor ki, Æslam’da dindevlet bütünlüåü vardær. Daha doåru bir ifade ile; din bir
bütündür, devlet onun bir parçasædær!
Hem ayrælmaz bir parçasædær. Namaz, oruç ve diåer ibadetler
ne ise devlet odur. Bunlar nasæl birer farz ve birer Allah emri
ise, devlet de öylece her müslümana farzdær ve bir Allah
emridir. Her müslüman mahñerde nasæl ibadetlerden
sorulacaksa, Æslam devleti var ise onu korumaktan, ñayet
yoksa o devleti kurmaktan da öylece sorulacaktær.
Demek ki, Æslam’æn devleti vardær ve farzdær.

Evet; Kemalistler „Ærtica“ kelimesiyle Æslam’æn devlet,
Kur’an’æn anayasa olmasænæ kasdediyorlar. Yani, devletin
Æslam olmasæna gericilik diyorlar.
3- Ñeriat demek; geniñ manada din demektir, dine eñittir.
Dar manada ise, iman meseleleri hariç, dinin diåer üç
bölümünden ibarettir. Yani; Æslam’æn beñ ñaræ, Æslam hukuku
ve ceza hukukundan, helal ve haram hükümlerden ibarettir.
(Hukuk-i Æslamiyye Æstælahat-i Fækhiyye Kamusu, c. 1, sf. 14)
4- Ñeriat düzenine, Kur’an’æn anayasa, Æslam’æn devlet
olmasæna irtica diyen, gericilik diyen veya bunlara ortaçaåæ
zihniyeti, çaådæñæ, añæræ uç diyen kimseler dini hor görmüñ,
dini küçümsemiñ olur ki, bunlarda artæk din kalmaz, dinden
ve imandan çækmæñ olurlar.
Keza; Æslam’æn devlet, Kur’an’æn anayasa olmasæna „Ærtica,
gericilik“ deyip, zararlæ ve tehlikeli imiñ gibi gösterip milleti
uyaran kimsenin o milletin bañænda kalmasæ asla caiz deåildir.
Hatta böylelerini müslüman bir milletin bañlarændan atmalaræ,
hergün Allah’a verdikleri sözün bir gereåidir. Çünkü
müslümanlar; hergün vitir namazlarænæn son rekatlarænda „Ve
nahleu ve netrükü men yefcürük“ demektedirler, yani diyorlar
ki: „Ya Rabb’i! Sana karñæ gelen zalimleri ve facirleri (yani
Senin Ñeriatæ’næ beåenmiyen, Senin hükümlerinle
hükmetmeyen ve dolayæsæyla Sana isyan edenleri)
bañæmæzdan atar, onlaræn yüzüne bile bakmayæz!“
5- Bunlara karñæ susan Diyanet Æñleri Bañkanæ „Dilsiz
ñeytan“ olmuñ olur!
6- Bu düpedüz yalan ve iftiradær. Æçinde bulunduåumuz
harekâtæ istemiyenler ve bu hareketten korkanlar bunu
uydurdular. Bizim itikatta mezhebimiz „Ehl-i Sünnet“,
amelde mezhebimiz „Hanefi“ dir. Ve bizim Ñia mezhebi
hakkænda görüñümüz, Ehl-i Sünnet’in görüñüdür. Ne bir milim
ileri ne de bir milim geridir. Hælafænæ isbat etmek mümkün
deåildir. Defalarca isbata davet ettik; kimse isbat edemedi.
Yine de isbata davet ediyoruz.
7- Aldæåænæz cevaplaræ tebliå etmeniz, bañkalaræna da
duyurmanæz, müslüman oluñunuzun bir gereåidir ve farzdær.
8- Bunlaræn doåruluåuna itiraz edenlerden yazælæ cevap
isteyeceksiniz.
9- Kemalistler aciz ve haksæz olduklarændan güvenilir
ulemayæ toplayæp cevap veremezler de kaba kuvvete bañ
vururlar.
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