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

ÆSLAM DÆNÆ DOÅUM
KONTROLÜNÜ REDDEDER!..
Kur’an ayetleri ve hadis-i ñerif’ler buna manidir.
Kur’an ñöyle der:
„De ki: Rabb’inizin neleri haram kældæåænæ
okuyayæm; O’na hiçbir ñeyi ortak koñmayæn, ana
ve babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla
çocuklarænæzæ öldürmeyin; sizi de onlaræ da
ræzæklandæran biziz, kötülüklerin açæåæna da
kapalæsæna da yaklañmayæn ve haksæz yere Allah’æn
yasakladæåæ cana kæymayæn! Düñünesiniz diye
Allah bunlaræ size tavsiye etti. Yetimin malæna
yaklañmayæn; yalnæz erginlik çaåæna eriñinceye
kadar (onun malæna) en güzel ñekilde
(yaklañabilir, onu uygun tarzda sarf edebilirsiniz);
Ölçü ve tartæyæ tam adaletle yapæn. Biz kiñiye
gücünün yettiåinden fazlasænæ teklif etmeyiz.
Söylediåiniz zaman, akrabanæz da olsa adalet
yapæn ve Allah’a verdiåiniz sözü tutun. Hatærlayæp
öåüt alasænæz diye Allah bunlaræ size tavsiye etti.
Æñte benim doåru yolum bu, ona uyun; bañka
yollara uymayæn ki, sizi O’nun yolundan
ayærmasæn! Azabændan korunmanæz için Allah size
böyle tavsiye etti.“ (En’am, 151-153)
Müfessir Kurtubi, Kâb-i Ahbar’dan naklen diyor ki:
Birinci ayet-i celile Tevrat’æn bañ tarafænda yer almæñtæ
ve bu arada müfessirlerin sultanæ Æbn-i Abbas da der
ki:
„Bu ayetler muhkem olan ayetlerdir ki, bütün
Ñeriat’larda vardær; hiçbir millette
neshedilmemiñtir.“ Yine Kurtubî ñunu da
kaydetmekte: „Bunlar Hz. Musa’ya da indirilen on
kelimeden ibarettir.“
Daha önceki kitablarda yer alan ve kadænlaræ
kæsærlañtærma da rahimlerinden çocuklarænæ aldærma da
dahil, rahme intikal etmiñ, ñekillenmiñ olsun veya
olmasæn artæk el sürülemiyeceåi hükmü Kur’an’da
tekrarlandæåæ gibi, Æslam hukukcularæ da buna cevaz
vermemektedirler. (Æbn-i Abidin, c. 6, s. 429)
Bu hususta hadis-i ñerif’ler de vardær. Ezcümle:
„Evleniniz, nesliniz çoåalsæn! Zira ben kæyamet
gününde sizin çokluåunuzla iftihar edeceåim!..“
(Beyhekî)
Müslümanæn çocuåunun yañamasæ da ölmesi de
hayærdær. Sahabeden bir kadæn ñöyle anlatær:
„Allah Resülü biz kadænlara nasihat ederken
ñöyle demiñti: Æçinizden hanginiz kendinden
önce üç çocuåunu ahirete göndermiñ ise onlar
annelerini almadan cennete girmezler.“ Ravi diyor
ki: „Ya iki tane göndermiñse?“ dedim. Allah Resülü
cevab verdi: „O da, öyle!“ dedi. Sonradan kadæn
hayæflandæ ve „Keñke ya bir tek gönderirse diye de
sorsaydæm“ dedi. Bunun da cevabænæ biz verelim. Bir
tane de olsa yine hüküm deåiñmez!
Korkunç bir oyun:
Doåum kontrolü veya nüfus planlamasæ, açæk ifade

ile kadænlaræ kæsærlañtærma, emperyalist ve materyalist
güçlerin korkunç bir oyunudur. Gayeleri ise bu oyunla
dindar olan milletlerin nesillerini azaltæp veya kesip
kendilerine ve kendi nesillerine zemin hazærlamaktær.
Yoksa Allah’a ve O’nun sonsuz ilim ve kudretine
inanan bir insan, nesilleri azaltma yoluna gitmez! Zira
bilir ve inanær ki mülk Allah’ændær. Dünya ve dünya
nimetleri dar gelmeye bañladæ mæ, mülkün sahibi ne
yapar? Kæyameti getirir!..
Emperyalist maddecilere sormak lazæm! Siz beñ
paralæk aklænæzla geleceåinizi düñünürsünüz de, her
ñeyi hakkæyla bilen Allahü Teala bilmez mi?!. Yine
bunlara karñæ ñu ifadeyi de kullanabiliriz. Doåum
planlamasæ ve kadænlaræ kæsærlañtærma yaratælæña karñæ
gelmektir! Yaratanæ inkâr etmek, ya da Yaratan’æn
hakiki Rezzak olduåunu kabul etmemektir!..
Geçenlerde, Vehbi Koç ile Hüsnü Mübarek’e bu
mevzuda yani nüfus planlanmasæ mevzuunda varlæk
gösterdiklerinden dolayæ Birleñmiñ Milletler’ce ödül
verilmiñti.
Emperyalist güçler, oyunlarænæ sergilemek için bu iki
ñahsæ seçmiñlerdi. Bunlardan biri dünya zenginlerini
diåeri ise dünya idarecilerini temsil etmekte her
halde! Fakat bu mesele, ne zengin iñi ne de idareci
iñi!.. Ælim iñidir, fetva iñidir ve iman iñidir!..
Cevaz yok:
Demek oluyor ki, doåum kontrolüne azil müstesna
ne aklen, ne hukuken ve ne de dinen cevaz yoktur!..
Hakiki müslümanlar ve gerçek dindarlar, hangi isim
altænda olursa olsun, kadænlaræ kæsærlañtærma yoluna
gitmeyi reddetmeli ve bu suretle emperyalist güçlerin
sergiledikleri oyunlaræ bozmalæ ve onlaræn umduklarænæ
boåazlarænda bærakmalædær.
Daåætæm:
1- Vatikan'a (Papa'ya); 2- Birleñmiñ Milletler'e; 3- KahireMæsær-H. Mübarek'e; 4- Amerika-Clinton'a; 5- Tansu Çiller'e;
6- Suudi Arabistan'a; 7- Sudan'a; 8- Æran'a; 9- Türk
basænæna; 10- Alman basænæna; 11- Katolik kiliselerine;
12- Bütün elçiliklere; 13- Arab basænæna; 14- Ezher
Üniversitesi'ne; 15- Türk ve Alman televizyonlaræna; 16- Vehbi
Koç'a
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