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

"Devletsiz bir Æslam dini düñünülemez!"
„Almanya’næn 1. Kanal ARD adlæ kanalda Titel-Thesen-Temperamente adlæ program hazærlayanlarænæn yoåun æsrar, rica
ve minnet etmeleri neticesinde El-Emir ven-Naib Cemaledddin
Hocaoålu ile görüñmeleri saålanmæñtær. Ama ne yazæk ki,
kendilerine verilen bu görüñmeyi iñlerine gelmediåinden
dolayæ, yayæn gününde röportajæ tam olarak vermemiñlerdir,
üstelik karalama ve iftira kampanyasæna bir yeni olarak
kendilerini de katmæñlardær. Basæn-Yayæn ahlakændan mahrum
bu gibi ñahæs ve televizyonlar, kitleleri doåru bilgilendirmekten
ziyade yanlæñ bilgilendirmektedirler.
Kamuoyuna bunlaræ tanætmak hatalæ ve iftiracæ olduklarænæ
göstermek de bizim görevimizdir. Tek yanlæ, fundamentalistce
yayæn yapan bu programæn soru ve cevaplarænæ yayænlamanæzæ
rica ederiz. Gerçekleri bütün Ænsanlæåæn bilmesi için
fundamentalist ve geri kafalælaræn kimler olduåunun ortaya
çækmasæna faydalæ olacak bu cevablaræ size gönderiyoruz.
A.F.Æ.D.-Basæn Sözcülüåü“
Hessische Rundfunk’un sorularæ:
„Hessen Radyosu Eåitim ve Kültür Kæsmæ
21.04 93
Sayæn Cemalettin Kaplan
Köln
Çok deåerli Bay Kaplan!
Telefonla görüñmemiz üzere, sizinle 23.04.1993 tarihinde Türk
yazaræ Aziz Nesin’le ilgili röpörtaj çerçevesi içinde yapacaåæmæz
mülakat için sorular iliñiktedir. Bu haberi „Titel-Thesen-Temperamente“ isimli 25.04.1993 Pazar günkü ARD yayænæna
yetiñtirmek niyetindeyiz:
1. Türkiye’de Selman Rüñdü’nün „Ñeytan Ayetleri“ isimli
romanænæ yayænlama niyetinde olduåundan Türk yazaræ Aziz
Nesin’i ölümle tehdit ettiniz mi?
2. Bu soruya „Evet“ diye cevap verirseniz, bu sizin köktenci
Æslamcæ görüñünüzle nasæl baådañæyor ?
3. Teñkilatænæzæn Almanya’da güttüåü hedefler nelerdir ?
4. Teñkilatænæzæn Türkiye’de faaliyet göstermesi niye yasaktær?
Cevabænæzæ rica ederiz.
Dostça selamlaræmæzla!..
Elisabeth Weyer- Æmza“
Cevaplar:
Cevap 1-2: Din Allah kanunudur, Hz. Adem ile bañlamæñ ve
diåer bütün peygamberler tarafændan insanoåluna tebliå
edilegelmiñtir. Son Peygamber de Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.
Tarih boyunca 104 kitap gelmiñtir. Tevrat, Zebur, Æncil ve Kur’an.
Bunlar dört büyük Kitab’tær. Her Peygamber bir öncekini tasdik
etmiñ, bir sonrakinin geleceåini de müjdelemiñtir. Bu kitaplaræn,
amel ve ibadet yönünden aralarænde bazæ farklar var ise de inanç
yönünden hiçbir fark yoktur. Bugün ümmetlerin bu kitaplaræn da,
peygamberlerin de istisnasæz tümüne inanmalaræ ñarttær, öyle ki
biri çæksa da ben bütün peygamberlere ve bu peygamberlere
gelen bütün kitaplara inandæm, ama ñu peygambere ve ñu kitaba
inanmam derse tümünü inkâr etmiñ sayælær. Keza kitaplara da
peygamberlere de hürmet etmesi ñarttær.
Hürmet ve saygæda birini istisna ederse veya birine hakaret
ederse bütününe hakaret etmiñ sayælær.
Binaenaleyh Selman Rüñdü’nün Kur’an-æ Kerim’i inkâr etmesi,
Kur’an, Peygamber ve mukaddesata dil uzatmasæ ve Aziz Nesin’in
de onun inkâr ve hakaret dolu kitabænæ tercümeye kalkmasæ, bütün
peygamberleri ve kitaplaræ inkâr etmesi ve onlara hakaret etmesi
demektir.
Bu arada Hz. Musa’ya ve ona gelen Tevrat’æ; Hz. Æsa’yæ ve ona
gelen Æncil’i inkâr etmesi ve onlare hakaret etmesi demektir.
Dolayæsæyla bu inkâr ve bu hakaret müslümanlaræ ilgilendirdiåi
kadar hæristiyan ve yahudileri de ilgilendirmektedir.
Böyleleri hakkændaki hükümler:
1. Fetva mahiyetinde verilen hükümler,

2. Mahkeme kararæ mahiyetinde verilen hükümler,
olmak üzere ikiye ayrælær.
Fetva demek o hadisenin ñeriat’taki yeri demektir. Fetvaya
muktedir her Ñeriat âlimi fetva vermeye yetkilidir. Ancak infaz
için yeterli deåildir. Ænfaz için yeterli olan karar Ñeriat mahkemesi
tarafændan verilir.
Fetva ile (kaza) mahkeme arasændaki fark:
Bu iki müessese arasænda bir kaç yönden fark vardær. Æñte
bunlardan biri budur. Yani ikiside aynæ kaynaåa dayanmakla
birlikte, müftü meseleyi fetva mahiyetinde bildirir. Yetkisi ancak
bu kadardær. Hâkim ise karar verme, icra ve infaz etme yetkisine
sahiptir.
Kaynak:
„Æçinizden biri Ñeriat’æn inkâr ettiåi (nehyettiåi) bir hareketi
gördüåünde onu eliyle menetmesi, buna gücü yetmiyorsa
diliyle, buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle buåz etmesi gerekir.
Bu da Æmanæn en zayæf derecesidir.“ (Hadis)
Binaenaleyh iñlenen suçun cezasæ ya darbdær, ya hapis veya
ölümdür. Ölümü gerektiriyorsa Devlete, ikaz ve irñadæ
gerektiriyorsa ulemeya, tecrit cezasænæ gerektiriyorsa (yani iliñki
kesilmesi) cemaate düñer.
Cevap 3: Almanya’da olsun veya herhangi bir yerde olsun
müslümanæn vazifesi üzerine aldæåæ iñi yapmanæn yanænda Æslam
Dini’ni ilmi bir ñekilde tebliå etmektir.
Bu noktadan hareketle teñkilata mensup insanæmæz bu görevi
tavizsiz ve ivazsæz, Allah’tan bañka kimseden korkmadan yerine
getirmektedir.
Bu görev Æslam’æ yeryüzüne hâkim kælmaktær ve bu Æslam’æn bir
emridir.
Cevap 4: Æslam; itikad, ibadet, muamelât ve ukûbat olmak üzere
dört bölümden oluñur.
Muamelât bölümünde devlet ve siyaset de vardær. Zira devlet
dinin hem muhafæzæ hem de yaptæræcæ gücüdür. Binaenaleyh
devletsiz bir Æslam Dini düñünülemez.
Türkiye’de dinin yaræsæ vardær:
Ænanç ve ibadet bölümleri vardær o da öylesine; Æslam ve Ceza
Hukuku yasaktær.
Müslüman Æslam’æn devletinden ve siyasetinden bahsedemez;
ceza görür, hapsedilir, iñkenceye tabi tutulur.
Bu itibarla Türkiye’de din hürriyeti yoktur:
Zaman zaman kiñi, evinden iñyerinden ve hatta Cuma namazæ
kældæåæ mescidden toplu halde „Siz Æslam devletinden ve Æslam
siyasetinden bahsettiniz“ diye hapse götürülmektedir. Katillere
ve canilere verdikleri cezadan daha aåær cezalara (1 ile 36 yæla
kadar) çarptærælmaktadær.
Halbuki bunlardan söz etme bir iman meselesi, bir ibadet
meselesidir. Namaz ve oruçtan bahsetme arasænda fark yoktur.
Bunun için ñöyle denir: „Devlet varsa onu korumak, yoksa
onu kurmak her müslümana farzdær.“
Bu itibarladær ki, Æslam Dini laik düzenle asla baådañamaz. Bu
hususta geniñ neñriyatæmæz vardær. Buna raåmen laik kafalælar
ilmen ve dinen cevap vermedikleri için geçmiñ tarihte olduåu
gibi baskæ, ceza ve iñkenceye bañvurup Æslam’æn nurunu
söndürmek istemektedirler...
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