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

NOKSANI ÆKMAL,
HATAYI TASHÆH
Günün dünyasænda basæn ve yayænæ meñgul
eden iki ñahæs: Bunlardan biri Uåur Mumcu
ve diåeri Aziz Nesin. Uåur Mumcu’nun
öldürülmesi hadisesi ve Aziz Nesin’in
„Ñeytan Ayetleri“ kitabænæ neñretmeye
yeltenmesi günün olaylaræ.
Bize de soruldu.
Gerek 17.2.1993 tarihinde Bonn’da
yaptæåæmæz Basæn Toplantæsæ’nda olsun,
gerekse Hollanda’da NOS televizyonu ile
yapælan mülakatta olsun bu iki mevzuu bize
de soruldu.
Verdiåimiz cevaplar birbirini tamamlar
mahiyyette idi. Fakat ne yazæk ki, günümüzün
basænæ, dini bilgiden mahrum olduåu için akæ
kara, karayæ ak yazarlar. Bir de iñin içine kötü
niyet girerse felaket olur...
Aziz Nesin’in öldürülmesi fetvasæ bize de
soruldu. Cevab verdik ve dedik ki:
„Aziz Nesin, adæ geçen kitabæ neñretme
meselesine gelinceye kadar öldürülmesini
gerektiren ne gaflar yapmæñ, ne suçlar
iñlemiñtir. Bunlardan sadece biri, yani Ñeriat’æ
tanæmamasæ, Ñeriat’æn devlet olmasænæ kabul
etmemesi onun mürted olup öldürülmesine
yeter sebebtir.“ Ve ilaveten ñunu söyledim:
„Onun gibi niceleri var! Ezcümle,
Mumcu’nun cenazesine katælæp „Kahrolsun
Ñeriat!“ diyenler ve buna karñæ sus-pus olup
hesab sormayan devlet ve hükümet erkanæ
(!) ve benzerleri... Evet iñte bunlaræn hepsi
mürted olup ölüm fetvasæna tabidir.“
Mahkeme kararæ lazæm.
Ñöyle ki, Æslam’a göre öldürülmesi gereken
dört kiñi vardær:
1- Katil: Öldürmeyi kastederek alet-i caræha

ile vurmasæ.
2- Nikâh bañændan geçen kiñinin zina
etmesi ve dört erkek ñahitle isbat edilmesi.
3- Yol emniyetini ihlal eden eñkiya çetesi.
4- Ñeriat’æn mukaddes saydæåæ bir ñeyi
horlamasæ ve mürted olmasæ.
Æñte bu dört sænæf insan fetva yönünden
ölümü hak etmiñlerdir.
Fakat bu öldürülmelerini gerektirmez; bir
beyandær, bir haberdir, icra ve infaz deåildir.
Æcra ve infaz kararæ ise mahkemeye aittir.
Fetva ile (kaza) mahkeme arasændaki fark:
Bu iki müessese arasænda bir kaç yönden
fark vardær. Æñte bunlardan biri budur.Yani
ikisi de aynæ kaynaåa dayanmakla beraber
müftü meseleyi ilim olarak bildirir. Yetkisi bu
kadardær.
Hâkim ise karar verme, icra ve infaz etme
yetkisine sahibtir.
Mahrum olma:
Hakikat bu merkezde iken, Æslam ceza
hukukunu tahsilden de mahrum bærakælan bir
nesil bunlaræ ve bu farklaræ nereden bilsin?
Daåætæm:
1- Basæn toplantæsæna katælan muhabirlere
2- HBB televizyonuna
3- Almanya'næn Türkiye Büyük Elçiliåi'ne
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