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

- 14 Antakya hikâyesi delil olamaz:
Bazæ çevrelerde; hususiyle partici çevrelerde ve bazæ
Kuran kurslarænda - denize düñen yælana sarælær- kabilinden
Yasin, 13. ve müteakib ayet-i kerimelerin tefsirinde geçen
Ñemun 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, Anætkabire gidip
saygæ duruñu yapar, parti kurar, sandæk bañæna gider,
partiye oy verir, meclis kürsüsünde Ñeriatæ reddeden
anayasayæ, Atatürk ilke ve inkælablarænæ... koruyacaåæma
yemin eder, Ñeriatæ reddedenler meclis særalarænda
oturur, hañr ve neñroluruz. Ve bütün bunlar bizim için
caizdir... derler.
Deliller:
Æñte; Yasin Suresi´nin mezkur ayetlerinin bazæ tefsir
kitaplarænda geçen hikâye; Ñemun 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. Æsanin gönderdiåi resuller mi?
2- Hangi ñæk olursa olsun, Peygamberlerin putlara
taptæklaræ caiz ve sabit midir? Delil ve kaynaåænæ
göstermeleri gerekir. Peygamberlerin mâsum olduklaræna
ve elçilerinin de hususiyle tebliå devirlerinde taviz
vermediklerine göre, evet deyip delil ve kaynak göstermek
mümkün deåildir.
3- Kâfirun Suresi´nin beyanæna tamamen aykærædær.
4- Æslam, taviz verme kapæsænæ tamamæyla kapatmæñtær;
5- Bizden öncekilerin Ñeriatleri bizim için de Ñeriattir,
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
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: Rabbimiz 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 ñemun
hikâyesinin delil ve kaynaklarænæ sorabilirler! Siz de ayette
ve senedi sahih sünnette delil ve kaynak
gösteremezseniz, çækmaza girersiniz...
2- Sonradan gönderilen üçüncü elçinin taziz 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- Resullerin 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, Ñemun
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, Kuran ayetlerini ve Ñeriat devletini
açæk, net ve kesin bir ñekilde beyan etsinler, tebliå etsinler
de Kuran kurslarændaki mâsum çocuklaræn kanæna
girmesinler!..
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