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

ÆHTÆLAFLAR VE
ÇÖZÜM ÑEKÆLLERÆ
Mukaddime:
de tarih önünde kendimizi mesuliyyetten kurtaramayæz;
Öyle bir dünyada yañamæñæz ve halen de yañamaktayæz ki, Allah’æn gazabæna, gelecek nesilllerin lanetine müstehak
insanlar arasændaki ihtilaflar birbirini takib etmekte ve belki oluruz.
de bundan böyle takib edecektir!..
O halde günün dünyasænæn ilim ve fikir adamlaræna, tebliå
Kâr mæ getirmiñ yoksa zarar mæ?
ve irñad makamænda bulunan din bilginlerine sesleniyor ve
Tarihe baktæåæmæz zaman göreceåiz ki, ihtilaflaræn çok cüz’isi diyoruz ki:
müstesna, hep zarar getirmiñtir. O müstesna olan cüz’isi de
Geliniz, aramæzdaki ihtilaf mevzularænæ önce bir tesbit edelim,
ictihadda ve ilimde olan ihtilaflardær. Mamafih, bahis mevzuu sonra da onlaræ halletme yoluna gidelim! Ben inanæyorum ki,
meselede de yine ittifak tercih edilir. „Benim ümmetimin ihtilafæ ñartlaræna riayet edildiåi takdirde insanoålunun önünde ihtilaf
rahmet-i vasæa, ittifakæ ise hüccet-i katæadær,“ sözü bunun bir diye bir ñey kalmæyacaktær; hepsi hall’ü fasl edilecek, birlik
ifadesidir. Diåer ihtilaflar ise; savañlara, harb ve darblere, ve beraberlik saålanmæñ olacaktær!..
katl ve cinayetlere, sürtüñme ve huzursuzluklara, kærælma ve
Æhtilaflaræ hall-ü fasletmenin ñartlaræ:
darælmalara sebebiyyet verdiåi gibi en azændan iñbirliåi,
Sadece iki ñey:
güçbirliåi yapælmasæna mani olmuñtur.
1- Æyi niyyet,
Kabil ve Habil hadisesi, bir ihtilaf neticesidir; Tufan hadisesi,
2- Asæl kaynak.
bir ihtilaf neticesidir; Nil hadisesi, bir ihtilaf neticedir; bir put
Æyi niyyet:
kærma hadisesi bir ihtilaf neticesidir; bir Uhud Savañæ, bir
Æyi niyyet demek, kæsa tarifiyle hakkæn tecellisi, hakikatæn
Hendek Savañæ bir ihtilaf neticesidir; bir Cemel Vak’asæ, bir ortaya çækmasæ, Allah’æn ræzasænæn kazanælmasæ demektir. Yani;
Sæffin Savañæ bir ihtilaf neticesidir; bir Sünni ve bir Ñii hadisesi, yapælan bir iñte, söylenilen bir sözde, ileri sürülen bir fikirde
bir ihtilaf neticesidir; bir teslis ve bir Tevhid mücadelesi bir aranælan, kastedilen bir ñey var; o da hakkæn ortaya çækmasæ;
ihtilaf neticesidir; kemalizmin getirdiåi ñirk ve bunun karñæsæna sabit ne ise, vakæa mutabæk hangisi ise, aslæna ve esasæna
çækan Æslamî hareket, bir ihtilaf neticesidir.
uygun hangisi ise ve nihayet Allah’æn yanænda ve indinde doåru
Devede kulak kabilinden kaydettiåim ihtilaflar ve neticeleri; olan, isabetli olan, hak olan ve O’nun ræzasæna uygun olan
insanlaræn yanyana gelip birbirlerini veya fikirlerini hiç hangisi ise, iñte o ortaya çæksæn, iñte o kendini göstersin!..
tanæmadæklarændan veya çok az tanædæklarændarn ileri Æyi niyyete hüsn-i niyyet, güzel niyyet, hakkaniyyet,
gelmektedir. Ve bu, pek tabiî idi, Çünkü, insanlaræn kendilerini samimiyyet, ihlas gibi isimler de verilir.
veya fikirlerini kolayca yanyana ve bir araya getiren dünün
Bu itibarladær ki, munazaralarda, yani açæk oturumlarda gaye,
araç ve gereçleri, çok az ve yetersizdi. Fakat bugün araç ve taraflardan herhangi birinin kazanmasæ, galib gelmesi deåildir;
gereçler, ne sayæ itibariyle azdær ne de surat itibariyle! Bir hakkæn tecellisi doårunun bulunmasædær. Yani hak ortaya çæksæn
kere günün kara ve hava vasætalarænæ bir düñünün; bir kere da kimin eliyle ve kimin diliyle ortaya çækarsa çæksæn! Mühim
mektuplañma, telefonlañma, fakslañma yollaræyla olan, önemli olan haktær, hakkæn tecellisidir! Onu söyleyen
haberleñme ve malumatlañma kolaylæåænæ da bir düñünün!.. ister Ali olsun, ister Veli olsun!..
Allah Resulü (s.a.v.):
Æñte iyi niyyetli olmanæn alameti, belirtisi budur. Bir de bunun
„Sizler, çok yakænda ñehirlerin birbirine yaklañtæklarænæ tersi vardær. „Söz benim olsun da, söz bende bitsin de hak
göreceksiniz!“ diye bu gerçeåe iñaret etmiñtir; ñehirler ne olursa olsun!..“ der ve münazara böyle bir hava içerisinde
birbirine yaklañmæñ ve neticede dünyanæn bütün ilim ehli ve olup biter. Böyle bir havanæn hâkim olduåu açæk oturuma
fikir erbabæ âdeta bir ñehrin sakinleri haline gelmiñlerdir.
münazara dilinde „Muanede ve mükâbere“ ismi verilir. Yani
Binaenaleyh, „Ælim ve fikir ehlinin birbirinden habersiz, veya inatlañma ve kibirleñme! Maksat, hakkæn ortaya çækmasæ
uzak veyahut gelip gitmesi zordur!..“ gibi söz ve deåil, büyüklüåünün, ilim ve irfan ehli olduåunun ortaya
muazeretlerin mâkes bulmasæna ve kabul görmesine çækmasæ, beåenilip takdir edilmesidir. Bu maksatla yapælan
günümüz dünyasænda artæk yer kalmamæñtær. Ve netice itibariyle tartæñmalara „Münazara“ denmez; „Münakaña“ ismi verilir ki,
ñunu rahatlækla söyliyebiliriz ki, günün dünyasænæn sakinleri Æslam’da bunun yeri yoktur; Allah’æn nezdinde de, ilim ehlinin
olarak, tarihten süregelen veya günümüzde vuku bulan nezdinde de kabul görmez!
mesele ve hadiseleri ve bu hadiselerden doåan ihtilaf ve
Münazara ilmi ve önemi:
ihtilatlaræ gündeme getirip bertaraf etmezsek, açæk oturumlar
Hakkæn tecellisine vesiyle olan münazara mevzuu üzerinde
tertib edip dört göz bir arada görüñmezsek veyahut günü Æslam ulemasæ hassasiyet göstermiñ, usul ve kaidelerini, edeb
gününe ve hatta dakikasæ dakikasæna yazæñmalar yapmak ve ñeraitini tesbit etmiñ ve bu babda bañlæ bañæna bir ilim
suretiyle ittihadæ temin etmezsek, ne Allah nezdinde ve ne tedvin etmiñ, eserler yazmæñ ve neticede, karñælæklæ fikirlerin
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serdedilmesi manasæna gelen „Münazara“ ismini vermenin
yanænda, uyulmasæ gerekli usul ve kaideleri, edeb ve terbiyeyi
ihtiva etmesi bakæmændan da „Adab ilmi“ adæ verilmiñtir.
Kur’an ve Sünnet’te açæk oturum:
Münazara, Kur’an’æn birçok ayetlerinde yer aldæåæ gibi,
Efendimiz (s.a.v.)’in hayatænda da yer almaktadær. Sadece
bir misal göstereceåim: Kur’an-æ Kerim, kendisinin, bir beñer
sözü olmayæp, Allah kelamæ olduåu gerçeåini ortaya koymak
için muaræz ve muhaliflerini açæk oturuma davet etmiñ ve
ñöye demiñtir:
„De ki: Yemin olsun, bütün cin ve ins bir araya gelip
toplansalar da ñu Kur’an gibi bir kitabæ meydana
getirmeye çalæñsalar, getiremezler (getirmelerine imkân
ve ihtimal yoktur) velev ki, birbirilerine arka olup yardæm
etseler de.“ (Æsra, 88)
„Yoksa onu kendisi uydurdu mu, diyorlar? De ki: Haydi
siz, yalan üzere uydurulmuñ olarak onun benzeri on sure
getirin ve eåer doåru sözlüler iseniz, Allah’tan bañka
gücünüzün yettiåi kiñileri de (yardæma) çaåæræn! Eåer buna
raåmen, size cevab vermezlerse, artæk biliniz ki, o
gerçekten Allah’æn ilmiyle indirilmiñtir ve O’ndan bañka
ilah yoktur. Öyle ise artæk, siz müslüman mæsænæz?“ (Hud,
13-14)
„Eåer kulumuza indirdiåimiz (Kur’an)dan bir ñübheniz
varsa, bu durumda siz de bunun benzeri bir sure getirin
ve eåer doåru sözlüler iseniz, Allah’tan bañka
ñahitlerinizi (ediblerinizi, hatiblerinizi, ñairlerinizi..) de
yardæma çaåærænæz. Ama yapamazsænæz ve yapmanæza da
imkân yoktur (Kæyamete kadar da yapamæyacaksænæz!..).
Öyle ise kâfirler için hazærlanmæñ olan ve yakætæ insanlarla
tañlar olan ateñten sakænæn!“ (Bakara, 23-24).
Æñte tertib edilen üç celselik bir münazara! Dâva, Kur’an,
Allah kelamæ olup, ñübheye mahal yoktur; Ænsan sözü; Hz.
Muhammed’in sözü olamaz! Eåer böyle iddia ediyorsanæz
veya içinizde böyle bir ñübhe varsa, niye ñübheli bir hayat
yañæyorsunuz? Deneyin kendinizi! „Bir insanæn yapabildiåini,
bañka birisi de yapabilir“ fehvasænca, ñayet Kur’an’æ
Muhammed’in kendisi söylemiñse, sizler de veya herhangi
biriniz de veyahut da içinizden en kabiliyyetli kim ise o da
söyliyebilir veya bütün kabiliyyetliler veya bütün insanlaræ
ve hatta cinleri de çaåæræn, hepsi bir araya gelsin ve birbirilerine
yardæm etsinler ve bu arada ñartlaræ da hafifletebiliriz; mesela:
Kitabæn tümü yerine, on suresine ve bu da çok gelirse tek bir
suresine ve hatta en kæsa bir suresine muadil ve mümasil bir
sure getirin! Æñte meydan, buyurun getirin, görelim!..“ denmiñ
ise de ne bir ferd ve ne de bir topluluk ve hatta bütün bir
insanlæk ortaya çækæp da „Æñte getirdik!..“ diyememiñ ve bu
suret muaræz ve muhalifler davayæ kaybetmiñler, münazara
meydanænda maålub olup kæyamete kadar bu meydanæ
Kur’an’a, Allah Resulü (s.a.v.)’e ve Onun ümmetine
bærakmæñlardær.
Allah Resulü ve açæk oturum:
Sadece bir tanesi: Mevzu: Hz. Æsa ve onun babasæz oluñu!
Muaræzlar, Necran’dan gelen altmæñ kiñilik bir hey’et;
bañlarænda bir papaz! Medine’de yapælan bu münazara
günlerce sürer ve Al-i Æmran Suresi’nin bañændan itibaren
seksen küsur ayet-i celilenin nüzuluna sebeb olur. Hæristiyan
hey’eti o hale gelir ki, artæk söyleyecek söz bulamazlar ve
münazara; „Ñübhesiz, Allah katænda Æsa’næn durumu, Adem’in
durumu gibidir. Onu topraktan yarattæ sonra ona ‘Ol’
demesiyle o da hemen oluverdi. Hakikat, senin

Rabb’inden’dir. Öyle ise ñübheye düñenlerden olma! Artæk
sana gelen bunca ilimden sonra, onun hakkænda seninle
‘Çekiñip tartæñmalara giriñirlerse’ de ki: „Gelin, oåullaræmæzæ
ve oåullarænæzæ, kadænlaræmæzæ ve kadænlarænæzæ, kendilerimizi
ve kendilerinizi çaåæralæm; sonra karñælæklæ anlañalalæm da
Allah’æn lanetini yalan söyliyenlerin üstüne kælalæm.“ (Al-i Æmran,
59-61)
Maålub olma ve çekip gitme:
Lânetleñme teklifini da kabul etmiyen bu hey’et, papazlaræna
ñöyle demiñlerdi: Bu adam hakkænda „Ne dersin?“ O da ñu
cevabæ verdi: „Bu adam hak Peygamber’dir!“ Pekiyi neden
iman etmedin? ñeklinde bir soruya da papaz ñu cevabæ verdi:
„O zaman bizimkiler artæk beni ne makamæmda tutarlar ve ne
de bana para verirler!..“
Ümmet ulemasæ ve münazara:
Bir Æmam Gazali’yi, bir Æmam-æ Añ’ari’yi, bir Æmam-æ Matüridî’yi
gözden geçirin, göreceksiniz ki bu ve benzeri zevat, Ehl-i
Sünnet’i, muaræz ve muhaliflerine karñæ münazara silahiyle
müdafaa etmiñler ve bugüne kadar yara almadan
getirmiñlerdir.
Hoca Rahmetullah:
Bir vakitler, Ængilizler Hindistan’æ iñgal etmiñlerdi. Bundan
faydalanan Hindistan papazlaræ harekete geçmiñ ve gençleri
Hæristiyanlañtærmaya bañlamæñlardæ. Papazlaræn bu hareketini
gören Hoca Rahmetullah, ortaya çæktæ ve onlaræ açæk oturuma
davet etti. Hoca’næn æsraræ üzerine papazlar açæk oturumu kabul
etmek zorunda kaldælar. Münazara bañlamæñtæ. Mevzu, beñ
maddeden ibaretti. Daha ilk maddede papazlar, Hoca’næn
karñæsænda hezimete uåradælar.
Güzel bir adet:
Yine bir zamanlar Hindistan’da bu manzara yañanæyor ve
çok da faydalæ oluyordu. Senenin belli mevsimlerinde açæk
havada bu kabil toplantælar tertib edilir, ilanlar çækarælær,
davetiyeler yapælær, kürsüler kurulur, müslimlerle gayri
müslimler arasænda münazaralar tertib edilirdi. Neticede bu
vesile ile birçok gayri müslimler müslüman olup Æslam’æn
ñerefiyle müñerref olurlardæ. Bu usul ve bu adeti tekrar
canlandærmak zorundayæz.
Ve iñte biz kapalæ salonlar veya açæk hava toplantælaræ yerine
basænda „Tebliå mahiyetinde veya cevap ñeklinde açæk
mektuplar“ yazmak suretiyle bu güzel ve verimli adeti
sürdürmekteyiz ve „Allah’a ñükürler olsun!“ iyi neticeler de
almaktayæz.
Nitekim: „Hakkæ Sahibine Æade“ ismini tañæyan risalenin
22. sayfasænda ñöyle demiñizdir:
„... Zira biz, Æslam’æn hakikatlarænæ yazma cesaretini
gösterdiåimiz gibi, hatalæ bir beyanda bulunduåumuz
takdirde tashih etme veya geri çekme tevazuunu da
biliriz. Elhamdülillah!“
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