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„Bir vakitler senin Rabb’in meleklere ñöyle demiñti:
Ben yeryüzünde bir Halife yaratacaåæm (o, benim
adæma yeryüzünü imar ve ihya edecek, gönderdiåim
emir ve tâlimata göre söz, fiil ve hareketlerini tanzim
edecek ve bu suretle hakkæ ihkak, adaleti tesis edecek
ve bütün bunlaræn üstünde bir taraftan ñirki red ve
inkâr ederken, bir taraftan da hakimiyyet ve ibadetini
bana tahsis etmiñ olacak ve netice itibariyle benim
Rabb, kendisinin kul olduåunu bila kaydü ñart kabul
edip Tevhid akidesini bütün bir kâinata ilan
edecektir...)!..“ (Bakara, 30)
Minnet ve ñükür:
Bizleri eñref-i mahlûkat olarak var eden Rabb’imiz,

maddî-manevî en büyük nimetlerini ikram ve ihsan
etmiñtir; yetmiñ sene gibi bir aradan sonra Ümmet-i
Muhammed’in vazgeçilmez bir müessesesi olan Hilafet
Devleti’ni ihya ve ilan etme færsatænæ gine bizlere
lutfetmiñtir. Bundan dolayæ da Mevlâ’mæza karñæ minnet
ve nimetbilir olmamæz, secdelere kapanarak ñükretmemiz
yine de azdær.
Hilafet ve Halife:
„Hilafet ve Halife“ ismini verdiåimiz bu kitab, beñ

risaleden ibarettir: „Hakkæ Sahibine Æade“ risalesi, „Al-
lah ve Ümmet Önündeki Mes’ullere!“ risalesi, „Hilafet
Devleti Bulunmaz Bir Nimettir!“ risalesi, „Hilafet ve
Halife“ risalesi ve nihayet „Hal Tercemesi“ risalesi.
Teñhis ve tedavi:
Risaleler, belli bir seyir takib etmiñtir; önce teñhis, sonra

Mukaddime



tedavi yoluna gidilmiñ; fækhî bir tâbirle; „Def’i mazarrat,
celb-i menfaat“ esasæ nazari itibara alænmæñtær. Ñöyle ki:
1- Önce; Æslam düñmanlarænæn, Selanikli M. Kemal eliyle

Din-i Mübin-i Ahmediyye’nin temeline koyduåu (98)
bombanæn açtæåæ yaralaræ sarma yoluna gideceksiniz;
reçetesini de „Hakkæ Sahibine Æade“ risalesinde
göreceksiniz! Bu risalenin ikinci bölümünde de, „Hakkæ
Æsteme Haktær, Æstemeyen Æse Ahmaktær!.." adænæ tañæyan
bir bölümü de okuyacaksænæz ve ahmaklaræn düñtüåü
derekeye düñmekten kurtulmuñ veya korunmuñ
olacaksænæz!..
Æki Sistem:
Bu iki sistemden biri hak, diåeri batældær; ñeriat sistemi

hak, bunun dæñænda kalan sistemlerin tümü batældær. Ñeriat’æ
bærakæp da batæl sistemleri tâkib ve tatbik eden idarecileri:
1- Cenab-æ Hak Kitab’ænda „zalimler“ diye tavsif etmekte

ve ñöyle demektedir:
„Rabb’i, bir zaman Æbrahim’i bir takæm kelimelerle

imtihan etti, o da onlaræ tamamlayænca: Ben seni
insanlara imam yapacaåæm, demiñti. Soyumdan da
(imam yap) dedi. Rabb’i: Zalimlere ahdim ermez
(onlar için söz veremem) buyurdu.“
Demek oluyor ki, zalimler Allah’æn indinde ve hükmünde

Halife olamazlar.
2- Müslümanlar da zalim idarecileri bañlarænda

tutamazlar; Kad-i Æyaz ñöyle der:
„Ulema ñunda ittifak etmiñtir ki, Æmamet (ve Hilafet)

için kâfir intihab edilemez. Sonradan küfrün aræz
olmasæ, ñeriat’æ deåiñtirmesi veya bid’at yoluna
gitmesi velayet hakkænæ kaybetmesine sebeptir; artæk
ona itaat edilmez ve ona karñæ kæyam etmek
müslümanlara vacib olur. Yerine mümkün ise âdil bir
Æmam nasbedilir. Bunu yapmak bir cemaat için



HÆLÂFET VE HALÆFE 8

mümkün olursa o cemaat yapar.“ (Müslim, Ñerh-i
Nevevi)
3- „Æmamsæz bir geceyi geciktirmektense, altmæñ

seneyi cair (fasæk) bir Æmam’la geçirmek daha evlâdær.“
(Tefsir-i Tesnim; Minhacü Es-Sünnetü En-Nebeviyye, c.
12)
4- Mü’minler her gün vitir namazlarænæ kælarken ñu duayæ

tekrar ederler:
„Ya Rabb’i! Sana karñæ fücur edenleri bañæmæzdan

atar ve terk ederiz!“
2- Davet ve ikaz mektuplaræ:
„Allah ve Ümmet Önündeki Mes’ullere“ serlevhalæ

mektuplar, az yara almæñ veya ilahî bir lütuf eseri olarak
hiç isabet almamæñ olan devlet ve milletlere irsal edilen
bu risaleler, ya gereåi gibi ifade-i meram edilememiñ ya
da bir takæm küçük küçük hesaplar dikkate alænarak kale
alænmamæñtær.
3- Hilafet Devleti Bulunmaz Bir Nimettir:
Evet; devlet öyle bir nimettir ki; „Yoksa kurulmasæ,

varsa korunmasæ erkek-kadæn her müslümana
farzdær!“ Bu arada devletten kasdæmæz, „Hilafet
Devleti“dir. Ümmeti, bir kal’aya teñbih edecek olursak,
kal’anæn en önemli suru devlettir. Düñmanlaræn tavsiyesi,
Selanikli Kemal’in de ilk tahribatæ kal’anæn iñte bu surunu
yækma olmuñtur.
4- Hilafet ve Halife:
Æki fasæl ve bir not:
a) Hilafet Devleti’nin ihya ve ilanæ; Halife’nin intihab ve

tayini;
b) Æhya ve intihabæn ñer’î ve hukukî delillerinin serd ediliñi;
c) Ve bir not; muaræz ve muhaliflere iki ay mühlet tanænmæñ

ve bu müddet zarfænda bir bildikleri var ise bize yazmalaræ
kendilerinden istenmiñti. Fakat kayde deåer bir tenkid



yazæsæ gelmedi. Neticede biz de ne yaptæk? Elinizdeki bu
kitabæ bastæræp, muhtelif lisanlara tercüme ettirip dünyanæn
millet ve devletlerine gönderme niyyetindeyiz!..
5- Hal Tercemesi:
Bütün peygamberler ñöyle demiñlerdir: „Ñüphesiz ben

size gönderilmiñ bir peygamberim ve aynæ zamanda
güvenilir bir insanæm (bende yalan ve hiyanet yok ve
her yönden bana itimad edebilirsiniz...); sizlerden bir
ücret de istemem; benim ecir (ve ücretim) âlemlerin
Rabb’ine aittir.“
Peygamber varisi olan ve Hilafet makamæna getirilen

bizler de ne Hilafet’ten önce ve ne de sonra kayde deåer
bir ücret talebinde bulunmamæñ, ehliyete sahib emin bir
kimseyiz! Ve bunu söyleme enbiyanæn sünnet’idir. Hal
tercemesi, iñte bu gayeye binaen kaleme alænmæñtær.
Dua ve niyaz:
Rabb’ülâlemin’in nusret ve Ænayet-i Sübhaniyye’sinden

bizleri mahrum etmemesini dua ve niyaz ederken,
Ümmet-i Muhammed’den de alaka göstermelerini,
dualarænæ esirgememelerini, hakkæn icraatæ yolunda
müzahir olmalarænæ, bir haksæzlæk gördüklerinde de irñad
ve ikaz etmelerini kendilerinden istirham etmekteyiz!..

Cemaleddin Hocaoålu
Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin

Kolonya, Ramazan 1415
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HAKKI
SAHÆBÆNE

ÆADE

MEVZU: Hakkæ Sahibine Æade

„De ki: Ey mülkün sahibi Allah’æm! Dilediåine mülkü
(devleti, iktidaræ ve idareyi) verirsin ve dilediåinden
de mülkü (yani bunlaræ) çekip alærsæn; Dilediåini aziz
kælar, dilediåini de zelil kælar (alçaltærsæn)! Hayær ancak
senin elindedir. Gerçekten sen her ñeye kadirsin!“
„Geceyi gündüze baålayæp katarsæn, gündüzü de

geceye baålayæp katarsæn! Diriyi ölüden çækarærsæn,
ölüyü de diriden çækarærsæn! Sen dilediåine hesapsæz
ræzæk verirsin!“ (Ali Æmran, 26-27)
„Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde

bulunanlara vaad etmiñtir. Hiç ñüphesiz onlardan
öncekileri nasæl güç ve iktidar sahibi kældæysa, onlaræ
da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi (yani devlet
sahibi) kælacak; Kendileri için seçip beyendiåi dinlerini
kendilerine yerleñik kælæp saålamlañtæracak ve onlaræ



korkularændan sonra güvenliåe çevirecektir. Onlar,
yalnæzca bana ibadet ederler ve bana hiç bir ñeyi ortak
koñmazlar. Kim ki, bundan sonra küfre saparsa iñte
onlar fasæk olanlardær.“ (Nur, 55)
Hilâfet:
Hayatæn manasæ: Æbadet ve ubudiyyet; veciz ifadesi sen

Rabb, ben kul! (Kaynak: Vezzariyat, 56)
Ubudiyyetin kæstasæ: „Din“dir! Æslam insanæ Rabb’ine

yöneltmek için gelmiñtir ve ñöyle der:
„Farklæ bir çok rabbler mi daha hayærlædær yoksa Va-

hid-i Kahhar olan bir tek Rabb mi?..“ (Yusuf, 40)
Hakikatte hizbullah birdir; teaddüt etmez, yani birkaç

olmaz. Diåer hiziplerin her biri ise ñeytana ait, taåuta
baålædær.
„Æman edenler, Allah yolunda savañærlar. Ænkârcælar

da taåut uåruna savañ verirler. O halde ey iman
edenler! Siz ñeytanæn dostlaræ ile savañæn. Ñüphesiz
ki, ñeytanæn hilesi çok zayæftær.“ (Nisa, 76)
Hakikatte Allah’a götüren yol birdir: O da Særat-æ

Müstakim’dir! Diåerleri, diåer yollar insanæ Allah’a
ulañtærmaz. Allah Teala ñöyle buyurur:
„Æñte bu, benim dosdoåru yolumdur. O halde ona

uyun! (Bañka) yollara uymayæn! Sonra sizi O’nun
yolundan ayærær. Æñte (Allah, kötülüklerden) sakænasænæz
diye bunlaræ tavsiye etti.“ (En’am, 153)
Hakikatte bir nizam vardær; O da Æslam nizamædær! Diåerleri

ise cahiliyyettir; cahiliyyet devrinin kanunlarædær.
„Yoksa onlar cahiliyye (devrinin sapæk) hükmünü mü

istiyorlar? Kesin bilen bir toplum için, hükmü Allah’tan
daha güzel olan kimdir?“ (Maide, 50)
Gerçekte bir ñeriat vardær. O da Allah’æn ñeriat’ædær;

Diåerleri ise heva ve hevesten ibarettir.
„Sonra (Ey Resulüm!), seni bu emrimizden bir ñeriat

üzere kældæk. Artæk sen ona uy, bilmeyenlerin arzularæna
uyma!“ (Casiye, 18)
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Aslænda bir hak vardær; Teaddüt etmez. Diåerleri ise
delaletten bañka bir ñey deåildir. Allah’ü Teala ñöyle
buyurur:
„Æñte O (herñeye gücü yeten) Allah, sizin gerçek

Rabb’inizdir. Artæk haktan sonrasæ da sapæklæktan bañka
nedir? Öyleyse nasæl (imandan) döndürülüyorsunuz?“
(Yunus, 32)
Dünya hayatænda bir dar vardær; O da Dar-æ Æslam’dær.

Diåerleri ise Dar-æ Harb’tir.
Ænsanlar arasænda bir cemaat vardær; O da Hakk’æn

etrafænda toplanandær. Allah Resulü ñöyle buyurur:
„Benim ümmetim delalet üzerinde toplanmaz.“
O halde size gereken cemaatle beraber olmaktær. Zira

Allah’æn eli cemaatle beraberdir. (Taberani)
Kæyamete kadar sabit ve daim bir cemaat var; O da Al-

lah Resulü’nün:
„Kæyamete kadar hak üzere bulunan bir taife vardær

ki, muaræz ve muhalifleri kendilerine zarar vermez,“
buyurmuñ olduåu gibi.
Demek oluyor ki, her devirde ümmeti temsil eden bir

taife vardær. Zira bu ümmet; bazen bir kaç fertle, bazen
binlerle, bazen de bütün bir beñeriyyetle temsil edilir.
Mevcut idare bu ümmeti temsil edebilir mi?
Hayær! Neden? Çünkü bu idare gayri meñru’dur!..
Mustafa Kemal’in de ve kendisini takib edenlerin de

kurduklaræ idareler meñru deåildir. Ætaat edilemez. Neden?
Çünkü, Mustafa Kemal’in kendisinin kurduåu idareler, yani
hükümetler ihanet ve hiyanet üzerine bina kælænmæñtær. Zira
kendisine verilen emanete hiyanet etmiñtir. Ñöyle ki: Sul-
tan Vahidüddin kendisine bir emanet vermiñti ve demiñti
ki:
„Æstanbul iñgal altændadær, biz burada bir ñey

yapamæyoruz. Ñu paralaræ da al, Anadolu’ya git;
milletimizi müstevlilere karñæ uyandær; Kæyam etsinler
de, topraklaræmæza sahib çæksænlar!..“



O da bañlangæçta katældæåæ kongrelerde ve yaptæåæ
konuñmalarda aynæ gerekçelerle ortaya çæktæ. Bilhassa
millet meclisinde ilk irad ettiåi konuñmada:
„Saltanat makamæ aynæ zamanda Hilâfet makamædær.

Gayemiz Hilâfet makamænæ yabancælaræn esaretinden
kurtarmaktær. Çünkü, bizim sultanæmæz aynæ zamanda
bütün müslümanlaræn reisidir...“ (Er-Racülü’s-Sanem;
Orta Doåu Gazetesi, 19 Nisan 1974)
Demek ki, münafæklæåæn da bu derecesi olurmuñ! Ænsanæn

tüyleri ürpermektedir.
Ælk millet meclisinin açælæñænda hatimler yapælmasænæ,

Buhari-i Ñerif’in okutulmasænæ tavsiye etmesi, ellerini
kaldæræp dua etmesi hepinizce mâlum olan bir keyfiyettir.
Bañlangæçta aynæ gerekçelerle ortaya çækan Mustafa

Kemal iñte bu emir ve bu tavsiyelere ihanet etti. Yalan ve
dolanla kendini iñin bañæna geçirdi. Bununla da kalmadæ;
dine ve ñeriat’a da ihanet ve hiyanet etti. On beñ sene
içerisinde Allah’æn dininin temeline (98) tane dinamit
koymuñtur. Bu maddeler Ümmet-i Muhammed
Gazetesi’nde yayænlanmæñtær.
Ayræca ihanet ve hiyanetlerini maddeler halinde

særalæyacak olursak:
1- Kendisine verilen göreve ihanet ve hiyanet etti.
2- Devlete ve padiñaha ihanet ve hiyanet etti.
3- Hilâfet makamæna ihanet ve hiyanet etti.
4- Osmanlæ sülalesine ihanet ve hiyanet etti.
5- Ñeriat’a ihanet ve hiyanet etti.
6- Karñæ çækan ulemaya ihanet ve hiyanet etti.
7- Ve nihayet Ümmet-i Muhammed’e ihanet ve hiyanet

etti.
Demek oluyor ki, kurduåu idareler: Bir deåil, en azændan

yedi ihanet ve hiyanetin üzerine oturmuñtur. Binaenaleyh
Mustafa Kemal baåidir, haindir, zalimdir ve kâfirdir. Æñte
kurduåu idareler ve ñahsæ hakkænda verilen fetvalar:
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Fetva: 1-
„1- Tesettür-i nisva’næn ilgasæ,
2- Mirasæ, „âla ma Faradallahü“ taksim etmeyi ilga,
3- Nikâh-æ ñer-i’yi ilga,
4- Talak-i ñer-iyi ilga,
5- Æddet-i ñer’iyi ilga,
6- Teaddüd-i zevcatæ suret-i mutlakada men ve tahrim,
7- Müslim ve gayri müslim arasænda izdivaca müsaade,
8- Yaræ çæplak Æslam kadænlarænæn namahrem erkeklerin

kollaræ arasænda âla meleinnas dans etmelerini tecviz ve
teñvik,
9- „Ñarabæ ben böyle içerim“ diyerek iftihar,
10- Dini devletten ayærarak, hükümeti ñer-i ñerif’in

müdahale ve murakabasændan azade bærakmak,
11- „Allah’æn indirdiåi hükümlerle hükmetmeyenler

kâfirlerin ta kendileridir“ mealindeki nazm-æ celile raåmen
Kavanin-i Æslamiyye’yi ve Mecelle-i Ahkâm-æ Ñer’iyye’yi
ilgâ ederek Roma hukukuna müstenid Æsviçre kanun-i
medenisini tatbik ve tercih,
12- Ñeriat-æ Æslamiyye’yi tahkir etmek ve gazetelerde

tahkir ettirmek,
13- Allah namæna yemini kaldærmak,
14- Devletin dini, Din-i islam olduåu hakkændaki madde-

i esasiyyeyi ibtal ve ilga,
15- Mekâtib-i Æslamiyye’den tedrisat-æ diniyye’yi

kaldærmak,
16- Kur’an hæfzænæ men etme,
17- Müslümanlaræn yazæsæ olan Kur’an yazæsænæ ilga ederek

Latin hurufatænæ kabul,
18- „Türk milleti (hâñâ) bir baldæræ çæplak Arab’æn vaz ettiåi

kanunlara baålæ kalamaz,“ diyerek Peygamber Efendimiz
Hazretleri’ni tahkir etmek...
Bunlaræ yapan ümera ve efraddan müteñekkil bir heyet-

i ictimaiyye’nin iñbu harekât ve icraatænæ tahsin ve tasvib
eyleyen mukallidlere, yani arkalarændan gidenlere



müslüman denilmek caiz olur mu?
El-cevab: Olmaz!
Ñeyhül Æslam Mustafa Sabri,
Gümülcine müftüsü Muhammed Nevzat (...)“

Fetva: 2-
„Kurulduåu günden beri Din-i Mübin-i Ahmedi’nin (s.a.v.)

temellerini yækmaåa çalæñan Türk Cumhuriyeti Reisi M.
Kemal ve arkadañlarænæn, Kur’an’æn ahkâmæna aykæræ
hareket ederek, Allah ve Peygamber’i inkâr ettikleri ve
Halife-i Æslam’æ sürdükleri için gayr-i meñru olan bu idarenin
yækælmasænæn bütün Æslamlar üzerinde farz olduåunu,
Cumhuriyet’in bañænda bulunanlaræn ve Cumhuriyet'e tabi
olanlaræn mal ve canlarænæn Ñeriat-æ Garray-æ Ahmediye’ye
göre helal olduåu ve saire“ diye devam eden bu fetva
birçok ulema ve meñayihin istiñaresiyle kararlañtærælmæñtær.
Keza kemalistlerin kurduklaræ idareler ve hükümetler de

meñru deåildir, yani Æsmet Paña’næn, arkasændan gelen
Celal Bayar’æn, Cemal Gürsel’in, Ecevit ve Erbakan’æn,
Evren’in, Özal’æn ve bugünkü Demirel ve Erdal’æn
kurduklaræ idareler de meñru deåildir.
Kaldæ ki; ihanet ve hiyanetin ötesinde küfrî bir sisteme

dayanmaktadær.
Özet olarak ñunu söyleyebiliriz ki; gerek Mustafa

Kemal’in, gerekse kemalistlerin kurduklaræ devletler ve
hükümetler meñru deåildir, birer terör hükümetidir;
kendileri de birer isyankâr ve teröristtir.
Binaenaleyh, çekilmelerini ve idareyi sahibine

devretmelerini kendilerine bildiriyor, milletimize duyuruyor
ve bütün bir dünyaya ilan ediyoruz. Artæk idarenin ve
Hilâfet’in sahibi gelmiñtir; ñeriat devletini ve bütün
müesseselerini ihya edecektir. Fertler olsun, kuruluñlar
olsun, Hilâfet’in sahipleri arasændadær. Vakit geçirmeden
yerlerini alsænlar da, haklaræna ve emanete sahip çæksænlar
ve bu surette bir taraftan tarihî görevlerini yapmæñ olsunlar,
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bir taraftan da dinlerini, imanlarænæ, nikâhlarænæ korumuñ
olsunlar veya tazelemiñ olsunlar!.. Yoksa Mustafa Kemal
ile ve kemalistlerle beraber olurlar da, Allah’æn azabænæ ve
gazabænæ boylarlar!.. Rabb’ülâlemin Kur’an’da ñöyle
buyurur:
„Kæyamette insanlaræn hepsini önderleriyle

çaåæracaåæz. Kimin kitabæ saåændan verilirse iñte onlar
kitaplarænæ (sevine sevine) okurlar ve kæl kadar
haksæzlæåa uåramazlar.
Kim bu dünyada (hakikatlara) kör olursa, o, ahirette

de kördür ve yol bakæmændan da daha ñañkændær.“ (Æsra,
71-72)
Ædareye sahib olma:
Ñu cemaat, imamæ ile birlikte ve onun nezaretinde ve

talimatæ altænda on senedir idareye, yani ñeriat devletine
ve Hazreti Muhammed ümmetine talib olmuñ ve sahib
çækma yoluna girmiñtir. Çünkü bilmiñ ve inanmæñtær ki:
„Müslümanlaræn bir saat bile Halife’siz ve imamsæz

kalmalaræ caiz deåildir.“ Ve yine bilmiñ ve inanmæñtær ki:
„Æslam devleti varsa onu korumak, yoksa onu kurmak

her müslümana farzdær.“ Ve yine bilmiñ ve inanmæñtær ki:
„Ñafii fukahasænæn da ifade ettiåi gibi:
Æmam kaybolduåunda Hilâfet’in hükümleri zamanæn

en bilgili âlimine intikal eder. Æmam-æ Azam’æn fetvasæ
da ñu yoldadær: Bir müslüman ülkenin devlet rejimi
kafirleñirse o devleti idare edenleri alañaåæ etme, o
memleket sakinlerine farzdær.“
Ve bütün bunlar muvacehesinde Æslam fukahasæ hiç bir

zaman düñünememiñtir ki:
Yeryüzü; Æslam ñeriat’æ ile hükmedecek bir Halife’den hali

olsun!.. Olduåu taktirde yeryüzü ne olur? Ya Dar-æ Riddet,
ya Dar-æ Bid’at veya Dar-æ Fæsk olur.
Æñte bütün bunlaræ da nazar-æ itibara alan bu müslümanlar

bilmiñ ve inanmæñtær ki:
Genelde bütün müslümanlara, hususiyle ehl-i hal vel



akd makamænda bulunanlara daha geniñ manada ulemaya
imam nasb etmeleri ve onunla cihad yapmalaræ farzdær,
ñarttær ve Allah’æn kesin emridir. Ve nihayet ancak bu
surette yeryüzü veya bir parçasæ Dar-æ Æslam olur.

Metod tesbiti:
Tebliå hareketinin bañlangæç añamasænda metod tesbiti

olmuñtur. Ñöyle ki: Ortada bir kuruluñ vardæ; Bunun adæ
Milli Görüñ idi. Ve bu, partici bir kuruluñtu. Davasæ hak ise
de metodu yanlæñ idi; Æslam’æn red ettiåi demokrasiye,
partiye dayanæyordu! Ve bu, böyle gidemezdi. Ve bu, hakkæ
batæla karæñtærmaktæ. Ve Æslam’æn, Kur’an’æn metnine
uymuyordu. O halde bütün müslümanlara bir hizmet
düñüyordu:
O da hak davaya giden yolun da, hak olmasæ; ilahî vahye

dayanmasæ, Peygamberî bir metod olmasæ farzdæ, Allah’æn
emri idi.
Æñte bu noktadan hareketle;
1- Bu emri yerine getirmek üzere bu kuruluñ ve bu

kuruluñun bañændaki kardeñiniz Cemaleddin Hoca ortaya
çæktæ.
2- „Devlete Gidiñ Yolu Parti midir, Tebliå midir?“

bañlæåænæ tañæyan bir bildiri neñretti ve bu suretle „Ñirke
hayær, Tevhid’e evet!“ dedi.
3- „Tüm Æslamî Kuruluñlara Tebliå“ adlæ bir bildiri daha

yayænladæ. Ve bu bildiride hareket düsturu olan 15 maddeyi
tesbit ve ilan etti.
4- „Hepiniz toptan Allah’æn ipine sarælænæz!“ mealindeki

i’tisam ayetini hatærlatarak, „Tüm Æslamî Kuruluñlaræ
Birliåe Davet“ bañlæklæ bildiri ile bütün müslümanlaræ ve
tüm kuruluñlaræ vahdete, ittihada, birliåe davet ederek
Kur’an etrafænda toplanmanæn farz, færka færka olmanæn
haram olduåunu ilan etti.
5- Bu añamada Anadolu’dan müracaat edenler oldu.

„Sizinle çalæñmak istiyoruz. Çünkü bu hareketi doåru
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bulduk!..“ dediler. Æñte bu añama, tabir ve teñbih caizse
birinci Akabe mülâkatædær; ona benzemektedir. Altæ kiñilik
bir kafile!
6- Müteakib añamada yine tabir ve teñbih caizse ikinci

Akabe Bey’atæ'na müñabih 12 kiñilik bir kafile!
7- Üçüncü añama: Yine tabir ve teñbih caizse üçüncü

Akabe Bey’atæ'na müñabihtir. 70 civarænda bir cemaat!
Bu añamanæn özelliåi:A ) Kur’an æñæåæ altænda Medine’de Æslam’æn hæzla

yayælmasæ,L) Allah Resulü’nün Medine’ye davet edilmesi,
X) Bey’at alænmasæ.

Bey’at hadisinin muhtevasænæ maddeler halinde
særalæyacak olursak:
1- Hoñlaræna gitse de gitmese de Peygamber’i dinleyip

itaat edecekler,
2- Bolluk zamanlarænda da darlæk zamanlarænda da infak

Fisebilillah yapacaklar,
3- Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapacaklar ve bu yolda

kimseden korkmayacaklar,
4- Allah Resulü Medine’ye geldiåinde onu kendi nefisleri,

hanæmlaræ ve evladlaræ gibi koruyacaklar.
Æñte Allah Resulü’nün üçüncü Akabe bey’atænda

Yesribliler’den aldæåæ bey’atæn muhtevasæ bunlardæ.
Ve bu meyanda:A ) Zæmnen ve ima ile de olsa Æslam devletinin ilan

edilmesi,L ) Hæzlæ ve aktif bir siyaset takib edilmesi ve
Æslam’æn devletine doåru adæmlar atælmasæ,

X ) Hazreti Musa’næn on iki nakibi, Hz. Æsa’næn on iki
havarisi gibi Evs ve Hazrec kabilelerinden on iki
temsilcinin seçilmesini tavsiye.
Æstiñare ve kabul:
Biz de Tebliå hareketinin bu añamasænda; bir taraftan

Allah Resulü’nün Akabe bey’atlaræ neticesinde



Medine’deki aktif ve hæzlæ manzaralara bakarak, bir taraftan
da Anadolu insanænæn iki ateñ arasænda kalæp, „Bana bir
sahip çækan yok mu?!.“ feryadæna kulak vererek ve aynæ
zamanda Avrupa’da ve Andolu’daki müslümanlarla, Al-
lah askerleriyle istiñare neticesinde Akabe bey’atæyla
bey’atlañarak; Ve bunun yanænda; Æslam ñearini
neñriyatæyla muhafaza eden merhum ve ñehid Atæf
Efendi’nin hayatlarænæn; keza Æslam ñeriat’ænæ muhafaza ve
müdafaa yolunda Mustafa Kemal’e karñæ silahla kæyam
eden merhum ve ñehid Ñeyh Said Efendi’nin hayatænæn
ve Kur ’an hakaikini aklî ve ilmî delillerle dünya
mülhidlerine ve münkirlerine karñæ muhafaza ve müdafaa
eden merhum ve gazi Bediüzzaman Hazretleri’nin
hayatlarænæn anlatældæåæ ve ayræca Avrupa’da ve Anadolu’da
maddesiyle ve manasæyla, ilim ve fetvasæyla bu Din-i
Mübin-i Ahmediyye’yi muhafaza ve devlet yapma yolunda
varlæk gösteren siz Allah askerlerinin katældæåæ ñu
toplantædan da teberruk ederek:
„Ñu tarihî ve tarihî olduåu kadar da hayatî öneme

haiz ve aynæ zamanda mübarek Kur’an devletinin,
ñeriat devletinin ve Æslam devletinin ihya edilmesi ve
dünyanæn gündemine getirilmesine bi Ænayetillah karar
veriyor ve bu hakikatæ Anadolu insanæna, Æslam âlemine
ve bütün bir dünyaya ilan ediyoruz!“
Bey’atleñme:
(Æslam devletinin ilanændan sonra, toplantæya iñtirak eden

erkek-kadæn tüm müslümanlaræn ayaåa kalkarak ve Tekbir
getirerek Fetih suresinin 10. ayeti okunmuñ müteakiben
okunan bey’at metnini tekrar ederek takip etmiñlerdir:)
„Hocam! Siz, Allah ve Resulü’nün yolunda

yürüdüåünüz müddetçe biz sizi dinleyeceåimize,
hoñumuza gitse de gitmese de itaat edeceåimize,
bolluk zamanlaræmæzda da, darlæk zamanlaræmæzda da
infak fisebilillah yapacaåæmæza, emr-i maruf ve nehyi
münker yapacaåæmæza ve bu yolda kimseden
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korkmayacaåæmæza ve bilcümle kendimizi, zev-
celerimizi ve evladlaræmæzæ koruyacaåæmæz gibi
davamæzæ da Hoca’mæzæ da koruyacaåæmæza ve o yolda
gayret göstereceåimize dair Allah’æn huzurunda söz
veriyor ve bey’at ediyoruz.“
(Bunun üzerine Cemaleddin Hocaoålu da ñöyle dedi:)
„Ben de verdiåiniz bey’atæ kabul ediyor, buna

mukabil: Allah ve Resulü’ne itaat etmeye devam
edeceåime, dava ile ilgili üzerime tevdi edilen
hizmetleri emanet bilip riayet edeceåime ve bu yolda
gayret göstereceåime dair Allah’æn huzurunda söz
veriyor ve bey’at ediyorum.“
Æhya edilmesi ilan edilen devletin mahiyeti ve

vasæflaræ:
Hareketin bu añamasænda:
1- Ælmî ve fikrî zeminde kalarak kaba kuvvete

bañvurmadan tebliå çalæñmalaræna daha hæzlæ ve daha ciddi
bir ñekilde devam etme,
2- Devletin müesselerini tesbit ve inña etme,
3- Karar verilen devlet, Nübüvvet yolu üzerine kurulmuñ

Hilâfet devletidir, kaynaåænæ Ahmed ibni Hanbel’in sened-
i sahih’le rivayet ettiåi ñu hadisten alær:
„Æçinizde Nübüvvet Allah’æn dilediåi müddet devam

edecek sonra kalkmasænæ murad ettiåi vakit Allah onu
kaldæracak, sonra æsæræcæ hükümdarlæk olacak, Allah’æn
dilediåi müddet devam ettikten sonra kalkacak, sonra
zorba (cebri bir idare) kurulacak, Allah’æn dilediåi
miktar hüküm sürecek sonra kaldærmayæ murad
ettiåinde kaldæracak, sonra Peygamberlik yolu üzere
(idare) Hilâfet olacak sonra Peygamber (s.a.v.)
sustu!...“
Kanaatæmæz odur ki, zorba idareden murad kemalist

idaredir. Kalkmasæ da bu idarenin yækælmasædær. Arkasændan
bir idare gelecek ki, Peygamberlik yolu üzere kurulan
Ñeriat-æ Garra’ya harfi harfine uyacak olan ve ne pahasæna



olursa olsun taviz yoluna gitmeyen idare „Nübüvvet Yolu“
üzere kurulan Hilâfet olacaktær cümlesinde ifadesini
bulmaktadær.
4- Anayasasæ Kur’an’dær! Kaynaåænæ „Hakimiyet kayætsæz

ve ñartsæz Allah’ændær!“ cümlesinde ifadesini bulur.
5- Bayraåæ , Kelime-i Tevhid’dir. (Bu esnada bütün

cemaat ayaåa kalkarak coñku ve sevinç içerisinde tekbir
sesleriyle bayraåæ selamladæ.) Bayraåæ selamlamaktan
maksadæmæz Kelime-i Tevhid’i selamlamadær.
6- Devletin ismi, Æslam Devleti’dir.
7- Vatanæ Ardullah'tær; yani genel manada dünya

topraklaræ, özel manada Æslam alemi! Ñimdilik ise Anadolu
topraklarædær! Tercih sebepleri:
1- Ñu dört merhaleyi tatbik etmenin kolaylæåæ:
Tebliå, Tarif, Tahkik ve Teslim.
2- „Yakæn akrabalarænæ uyar!...“ emri celiline uygun

düñmesi.
3- Teberrük vesileleri yok deåil: Ebu Eyyüb el-Ensari’ler,

Abdurrahman Gazi’ler, Alpaslan’lar, Osman Gazi’ler,
Fatih’ler, Abdulhamid’ler, Akñemseddin’ler, Molla
Hüsrev’ler, Molla Fenari’ler, Süleyman Efendi’ler, Mehmed
Zahid Efendi’ler, Esad Efendi’ler, Sami Efendi’ler, Ñeyh
Abdulhakim’ler, Ñeyh Ñamil Efendi’ler, yukaræda hayatlaræ
anlatælan Atæf Efendi’ler, Ñeyh Said Efendi’ler, Gazi
Bediuzzaman Efendi’ler ve daha binlercesi bu topraklarda
yañamæñlardær.
4- Hilâfet buradan kaldærældæ, buradan yerine ihya edilmesi

uygun olur.
Ve bu, sürgünde bir devlet deåildir. Mülk Allah’ændær,

Anadolu topraklaræ ecdad yadigarædær.

Devlet olmak için bañlæca unsurlar:
1- Mekân: Anadolu,
2- Cemaat: Alelhak (Hak üzerinde olan ñu cemaat),
3- Nizam: Ñeriat,
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4- Ñeriat’æ tatbik edecek bir imam.
Bu itibarladær ki, unsurlar mevcuddur. O halde

müslümanlaræn devleti vardær.
-Sene bañæ 1 Muharrem’dir.
-Takvimleri Hicri takvimdir.
-Tarihleri Hicri tarihtir.
-Tatilleri Cuma günüdür.
-Cuma imamlarænæn tayini Hilâfet makamæna aittir.
-Æslam federe devletlerinin devlet reisleri bir araya gelip

asæl Halife'yi intihab edinceye kadar bu makam niyabeten
tarafæmæzdan icra edilecektir.
-Rejimin, partici ve tavizci kuruluñlaræn tayin ettikleri cuma

imamlaræ muteber deåildir.
-Kendi aralarænda soyadænæ kullanmayæp babalarænæn

ismini söyleyerek bu ihtiyacæ da gidermiñ olacaklar.
-Æslamî kæyafete sahib çækacaklardær.
-Bilenler kendi aralarænda Kur’an dilini ve Kur’an yazæsænæ

kullanacaklar, bilmeyenler de en kæsa zamanda
öåreneceklerdir.
-Miraslarænæ Æslam hukukuna göre taksim edeceklerdir.
Hükümet merkezi:
Ñimdilik Æstanbul’dur! Tercih sebepleri:
1- Stratejik konumu,
2- Deniz ulañæmæ kolaylæåæ,
3- Boåazlaræn varlæåæ,
4- Anadolu ve Rumeli topraklarænæn ortasænda bulunuñu,
5- Sinesinde medfun yüksek ñahsiyetlerin çokluåu,
6- Ve nihayet Hilâfet makamænæn bu beldede bulunuñu.
Ordusu: Bütün müslümanlardær! Yani tüm ümmettir.

Silahlaræ: Kaba kuvvet yoktur. Ñimdilik buna ihtiyaç da
yoktur. Neden? Çünkü bu harekete silahlar tesir etmez!
Bu hareket Kur’an hareketidir, ilim hareketidir, iman
hareketidir. Karñælæåænda Allah’æn ræzasæ ve Allah’æn cenneti
vardær!..
Binaenaleyh, karñæ çækanlar galib deåil, maålub olur,



nabud olur, mel’un olur! Manevî hezimete uårar!
Müñterek dili Kur’an dilidir. Ama herkes ana dilinde

serbesttir! Yazæsæ, Kur’an yazæsædær.
Kemalizmi bütün müesseseleriyle red ve inkâr eder.
Sivil memurlar, polis ve askerî kuvvetler Æslam devletine

karñæ çækmaz, üstelik kabul ve teslim olduklaræ taktirde
makam ve görevlerini muhafaza ederler; aksi halde din
ve imanlarænæ, nikah ve Æslamiyet’lerini kaybederler.
Diåer millet ve devletlerle olan münasebetlerimiz:
1- Gayri müslim millet ve devletlerle yapælmæñ meñru

anlañmalara sadæk kalænacak, kendileri Hakk’a ve adalete
davet edilecektir.
2- Müslüman devletler ñimdilik bir nevi federe devlet

ñeklinde birliåe davet edileceklerdir.
3- Dahildeki azænlæklar hakkænda zæmmi olma hükmü

uygulanacaktær.
4- Avrupa’da ve Anadolu’da Æslamî kuruluñlar, kayætsæz

ve ñartsæz kuruluñlarænæ laåvedip, Æslam devletini oluñturan
ve Ümmet-i Muhammed’i temsil eden bu aktif harekete,
Kur’an devletine katælacaklardær.
5- Günün dünyasænda cereyan eden savañlar ve

çatæñmalar: Kan dökülmemesi çaåræsænda bulunulacak,
anlañmazlæklaræn adalet çerçevesi içinde halledilmesi
tavsiye edilecek ve hatta yardæmcæ olunacaktær. Hususiyle
Filistin ve yahudi anlañmazlæklaræ mevzuunda ñeriat esas
alænacak, hak sahibine verilecektir.
Keza; doåudaki çatæñmalar, derhal durdurulacak; aslænda

ve temelinde kardeñ olan ve aynæ zamanda Ümmet-i
Muhammed bulunan ve fakat kemalist rejimin kâfirliåi ve
zalimliåi, eåitim sisteminin materyalistliåi neticesinde
oyuna getirilmiñ olan taraflar çatæñmayæ durdurup, Kur’an
etrafænda sulh ve seleme davet edilecek ve bu suretle
yaralar sarælacak ve Æslam kardeñliåi biiznillah yeniden
teessüs edecektir. („Doåudaki Olaylar ve Arkasænda Yatan
Gerçekler“ bañlæåænæ tañæyan yazæmæz bir daha okunmalæ.)
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6- Ehl-i Kitab’a sesleniñ:
Ey Ehl-i Kitab! Birbirimizi öldürmeyelim, birbirimize

düñman olmayalæm! Geliniz ñu kelimenin etrafænda
toplanalæm:
„Ya Muhammed! De ki: Öyle bir kelimeye geliniz ki:

o kelime bizimle sizin aranæzda müsavidir (ne bize, ne
de size fazla hak tanæmaz).“ O kelime ise hepimizin
ibadet ve ubudiyyetimizi Allah’a yapæp, O’na kul olmak
ve ona hiç bir ñeyi ñirk koñmamak ve birbirimizi Rabb
edinmemek, yani ne biz sizi Rabb edinelim, ne de siz
bizi. Hepimiz Allah’æ Rabb edinip, O’ndan gelen emir
ve talimata uyalæm. „Ñayet onlar yüz çevirirlerse ñöyle
söyleyin: Biz müslümanæz!“ (Ali Æmran, 64)
7- Æslam federe devletleri arasændan vize kaldærælacak,

sænærlardaki gümrükler olmayacaktær. Hele hele hacælardan
pasaport ve vize sorulmayacaktær.
8- Ortak Pazar: Ortak Pazar deåil, dünya pazaræ

kurulacak ve bu pazar aynæ zamanda hem müslümanlara,
hem de gayri müslim Ortak Pazar’laræna hitab edecektir.
Hususiyle hac mevsimi bu pazaræn aåærlæk merkezini teñkil
edecektir.
9- Ortak para birimi: Ortak Pazar sahibi olan bu Æslam

federe devletlerinin elbette ortak para birimi olacaktær.
10- Faiz yasak edilmiñtir; içki yasak edilmiñtir; zina yasak

edilmiñtir; müstehcen neñriyat ve yayæn yasak edilmiñtir.
11- Ælim ve teknik sahada olsun, yer altæ ve yer üstü

servetlerinin iñleniñinde olsun iñbirliåi yapælacaktær.
12- Petrol, maden ve su meseleleri ñer-i ñerif’e göre

tanzim edilecektir.
13- Ælim ve medeniyet sahasænda Enfal suresinin 60. ayeti

esas alænacaktær.
Teberrüken bahsimizi Kasas suresinin 5. ve 6. ayetinin

meali ile bitirelim:
„Biz ise yeryüzünde güçten zayæf düñürülenlere

lütufta bulunmak, onlaræ önderler yapmak ve



mirasçælar kælmak istiyoruz. Ve yine istiyoruz ki, onlaræ
yeryüzünde iktidar yapæp, Firavun ve Haman’a ve
onlaræn ordularæna sakænmakta olduklaræ ñeyleri
gösterelim.“
Bu gerçekler karñæsænda alay edenler, tehdit edenler ve

itiraz edenler olacaktær. Bu pek tabii bir ñeydir. Hususiyle
idrâksæzlaræn ilk bañvuracaåæ çareler bunlardær. Tarihte de
böyle olmuñtur. Nuh Peygamber’i idrâktan aciz olanlar,
onun vahye dayanan sözlerini dinlemediler, azdækça
azdælar. Hidayetten nasibleri olmadæåæ ortaya çækænca Nuh
Peygamber de onlardan ümidini kesti. Ælahî emir üzerine
gemi yapæmæna bañladæ. Kâfirlerin kodamanlaræ gelip
geçtikçe Nuh Peygamber’i alaya alæyorlardæ. Bunlaræn
alaylaræna da kulak vermeyen Nuh Peygamber’in cevabæ
ñu oluyordu: „Bugün siz bizimle alay ederseniz,
ñüphesiz ki, bir gün gelecek biz de sizi alaya alacaåæz.“
Tehdit edenlere gelince: Onlar hakkænda Kur’an ñöyle

diyor:
„Kendilerine açæk olarak ayetlerimiz okunduåu

zaman, inkâr edenlerin yüzünde inkâr (belirtisin)i
anlarsæn. Neredeyse, ayetlerimizi kendilerine
okuyanlara saldæracaklar. De ki: Size bundan daha
fazlasænæ haber vereyim mi? Ateñtir! Allah onu
inkârcælara vaad etmiñtir. O ne kötü dönüñ yeridir.“
(Hac, 72)
Ætiraz edenlere gelince: Onlaræ muarazaya davet etme,

yani basænda açæk oturuma davet etme öteden beri bizim
usulümüzdür. Nitekim bu hususta böylelerine önemli bir
notumuz var:
Kaynaåæ ile, örneåi ile, esbab-æ mucibesi ile evsaf ve

vezaifi ile, imam ve cemaati ile ihya edilmesine karar
verilmiñ olan bu Hilâfet devleti, günün dünyasænæn
gündemine getirilmiñtir.
Bu husus, her müslümanæ, hatta her insanæ yakændan

ilgilendirmektedir. Mesele hepimizin meselesidir. Ñayet
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Ñer-i Ñerif’e aykæræ bir taraf varsa neñriyat yolu ile tenkid
ve tahlile açæktær. Zira biz, Æslam’æn hakikatlarænæ yazma
cesaretini gösterdiåimiz gibi, hatalæ bir beyanda
bulunduåumuz taktirde tashih etme veya geri çekme
tevazuunu göstermesini de biliriz, Elhamdülillah!

Hülâsa:
Biz, müslüman bir milletiz; Hazreti Muhammed’in

ümmetiyiz; devletimiz olmalædær ve farzdær. Farz olan bu
devlet Hilâfet devletidir, Æslam devletidir. Ve bugün böyle
bir devletimiz yoktur. 1924’den itibaren yoktur. Mustafa
Kemal kaldærmæñtær. O gün bu gün bir devlet boñluåu vardær.
Mustafa Kemal’in ve onu takib eden kemalistlerin
kurduklaræ devlet ve hükümetler ise meñru deåildir. Niye
meñru deåildir? Æhanet ve hiyanet üzerine kurulmuñtur
da ondan; yalan ve aldatma üzerine kurulmuñtur da
ondan; milletimiz, oyuna getirilmiñtir ve aldatælmæñtær da
ondan. Kaldæ ki, kendisinin de kemalistlerin de kurduklaræ
ve devam ettirdikleri devlet, dinsiz bir devlettir, sarhoñ bir
devlettir, meyhaneci ve kerhaneci bir devlettir. Kendileri
de birer teröristtir. Binaenaleyh, müslümanlaræ temsil
edemezler.
O halde müslümanlaræ temsil eden bir devlete ihtiyaç

vardær; yoksa ölenler cahiliyyet ölümü üzerine ölüp
giderler. Tüm müslümanlaræ ve müslüman kuruluñlaræ
birliåe davet ettik ve dedik ki: „Cemaatler Kur’an
etrafænda bir araya gelsin, bir ümmet teñekkül etsin,
ümmet de ñurasænæ seçsin, ñura da yeni emirini intihab
etsin!..“ Kulak veren olmadæ. Kendileri de zaten layæk
deåildi. Çünkü bir kæsmæ partici, bir kæsmæ da tavizci idi!..
Dolayæsæyle bunlar birer zalim kuruluñlardær. Zalimler ise
Kur’an’æn beyanæyla, Allah’æn ahdine nail olamazlar. O
halde devlet kurma iñi yine sizlere kaldæ, ey cemaat! Çünkü
sizin ne taviziniz var, ne de partiniz! Her ñeyiniz ñeriat’a
baålæ, fetvaya dayanmakta!..



Ve netice: Bu ñerefi Allah size nasib etti, Elhamdülillah!
Æñte ñu anda devletsiniz, Allah’æn indinde devletsiniz.
Vatanænæz genelde dünya, özelde Anadolu’dur. Allah,
zalimlerin, asilerin, kâfirlerin elinden alæp size teslim
edecektir.
Æñte bu merasim, bunun için tertip edildi ve sizler de

icabet edip katældænæz!..
Var olun, saå olun, muvaffak olun!..
Esselamü Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü!
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AÇIKLAMA
HAKKI ÆSTEMEK

HAKTIR!..

„Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, o
zaman Allah (onun yerine) kendisinin onlaræ, onlaræn
da kendisini sevdiåi, mü’minlere karñæ gayet yumuñak,
kâfirlere karñæ da gayet onurlu ve sert bir toplum getirir
ki, onlar, Allah yolunda savañærlar, hiç bir ayæplayanæn
ayæplamasændan korkmazlar. Bu Allah’æn lütfudur ki,
onu, dilediåi kimseye verir. Allah, (lütfu) geniñ olandær,
(her ñeyi) bilendir.“
„(Ey mü’minler) sizin (gerçek) dostunuz, ancak Al-

lah ve O’nun Resulü’dür; bir de boyun eåerek namazæ
dosdoåru kælan ve zekâtæ veren mü’minlerdir“
„Kim de Allah’æ, Resulü’nü ve iman edenleri dost



edinirse, ñüphesiz ki, Allah taraftarlaræ üstün
gelecektir.“ (Maide, 54-56)
Evet, Hakkæ Æstemek Haktær. Æstememek ise, en hafif

tabiriyle ahmaklæktær. Yeter ki, meñru yoldan olsun! Keza;
hakkæ istemek hak olduåu gibi, hakkæ sahibine iade de
insanî bir vecibe, vicdanî bir borçtur! Ve aynæ zamanda
medenî bir insan olmanæn ñartædær...
Bu noktadan hareketle:
Hak sahibi ümmettir. Hakkæ ise, ecdat mirasæ, ñehidler

diyaræ; Æslam Æmparatorluåu’nun bölümlerinden bir
bölümü olan Anadolu topraklarædær. Æñte bu bölüm,
maskeliler tarafændan iñgal edilirken, ikinci bir bölümü de
Lozan’da bahñiñ gibi daåætælmæñtær. Üçüncü bir bölümü de,
daha önceleri milliyetçilik fitnesine kurban gitmiñti...
Hemen söyliyelim ki, hak sahibi „Ümmet“, bugün

dünyanæn gündeminde olup, Æslam âlemine ñamil istisna
kabul etmez bütün topraklarænæ „Tevhid“ bayraåæ altænda
toplamayæ, Kur’an idaresine teslim etmeyi hedeflemiñ, yer
yer kurulmuñ veya kurulacak Æslam devletlerinin bañændaki
mesulleri bir araya getirmek ve onlaræn intihabiyle bütün
bu idarelerin bañæna gelecek ve neticede sahih bir senetle
A. b. Hanbel’in kaydettiåi, „... sonra nübuvvet yolu
üzerine kurulacak Hilâfet Devleti olacak...“ ñeklinde
varid olan Peygamber (s.a.v.) ifadesinin særræ tecelli etme
gayesinin tahakkukuna vesile olacaktær.
Enbiya, 105, Nur, 55 ve Kasas, 5-6 ñeklinde tecelli

buyrulan ayet-i celile’ler de, „Ümmet“in hedeflediåi gayeye
vasæl olmanæn birer habercisi ve birer müjdecisidir. Yeter
ki, ñartlar saålansæn; yeter ki, ilahî kapæya sæåænælsæn, yeter
ki, iman ve amel-i saliha sahib ibadet ehli olup, ñirkten
uzak, puttan ve putperestlikten beri Allah’æn salih kullaræ
olsun!..
Bu mukaddimeden sonra esasa geçiyor ve diyoruz

ki:
Yukaræda „maskeliler“ tabiri geçti. Bunlardan maksadæmæz
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„Mustafa Kemal ve kemalistlerdir.“ Æñte bunlar,
topraklaræmæzæ iñgal etmiñlerdir. Bunlar, topraklaræmæzæn son
bölümünü iñgal eden din düñmanæ maskelilerdir! Yetmiñ
seneden bu tarafa topraklaræmæz iñgal altændadær. Hilâfet
makamæna ihanet ve hiyanet eden maskeli Kemal ve
kemalistler, daha añaåæda da göreceåiniz gibi, din ve
imanæmæza, ñeriat ve Kur’an’æmæza, örf ve adetlerimize, tarih
ve kültürümüze de ihanet ve hiyanet etmiñlerdir.
Dolayæsæyla bunlar mürtedlerdir; „Ümmet“i idare
edemezler. Çekilmeleri ve hakkæ ehline iade etmeleri
gerekir.
Davayæ böylece hülasa ettikten sonra:
Anadolu insanæ, Mustafa Kemal’æ gerçek yüzüyle

tanæyamadæåændan onun oyununa gelmiñtir. Açtæåæ yaralaræn
tedavisi ise onu asæl çehresiyle tanæmaya baålædær.
Ñöyle ki:
„Üç boyutlu bir adam Mustafa Kemal: Mü’min, münafæk

ve kâfir! Üç vasfæ bir arada tañær, kullanma planænæ da çok
iyi becerir, bu hususta ihtisasæ vardær ve bu yolda çok iyi
yetiñtirilmiñtir!..“
Hayatæ:
Bu adamæn hayatænæ incelediåinizde çok renkli, çok dalgalæ

ve çok deåiñken bir politika görürsünüz. Bu deåiñkenlik;
ister ahlakî yönden olsun, ister siyasî yönden olsun ve
isterse dinî yönden olsun, günü gününe uymayan bir tip;
Gâh Halife'ci, altanatçæ ve ñeriatçæ olur, gâh Hilâfet'e
düñman, saltanata düñman, ñeriat’a düñman kesilir!..
Bazen müslüman olup, dinden, ñeriat’tan ve Hilâfet’ten
bahseder, bazen kâfirleñip Nemrutlaræ gerilerde bærakær,
bazen de kendi ifadesiyle melanetlerini „Sær“ tutup Æbn-i
Sebe’lere tañ çækartacak derecede münafæklañær. Bazen
de mütevazi olup sakinleñir, bazen de sertleñip tehditler
færlatær...
Bu adama uygun bir isim bulmak gerekirse, „Deccal“

demek, hatta yirminci asræn deccali demek çok yerinde



olur!.. Hayatænæn iki noktasænæ tesbit edeceksiniz ve bu iki
nokta arasænæ deåiñken ve iki yüzlü hareketleriyle
dolduracaksænæz!..
Hayatæ da deccal, mematæ da:
Æki cebheli bir deccal! Mustafa Kemal ismini tañæyan bu

deccal, deccallæåænæ yapmak üzere, bir çok insanlaræ
etrafænda toplamæñ, onlaræ iåfal, idlal ve ifsat etmiñ, onlaræn
da yardæmæyla Æslam dininin temeline (98) dinamit
koymuñtur. Mematænda da deccallæåænæ yapmæñ ve halen
de yapmakta; geriye bæraktæåæ eserleriyle milyonlarca
insanæn kâfirleñmesine, münafæklañmasæna,
dinsizleñmesine sebebiyyet vermiñ ve miras bæraktæåæ
deccalist rejimle vermeye devam etmektedir.
Æhanet ve hiyanetleri:
Yirminci asræn deccalænæn ihanet ve hiyanetlerini

maddeler halinde særalæyacak olursak:
1- Kendisini Andolu’ya gönderen Halife'ye,
2- Abdülmecit Efendi’ye,
3- Saltanat ve Hilâfet müesseselerine,
4- Ælim ve ulemaya karñæ,
5- Din ve ñeriat’a karñæ,
6- Meclis içi kendisine karñæ çækanlara ve
7- Topraklaræmæza karñæ ihanet ve hiyanet etmiñtir.

Yedi maddede særaladæåæmæz ihanet ve hiyanetleri,
delil ve misallerle særalamak gerekirse:
1- Padiñah Vahdeddin, Mustafa Kemal’i çaåæræp: „Ñu

paralaræ al, Anadolu’ya geç ve iñgalci devletlere karñæ
koymalaræ için insanlaræmæzæ uyandær ve ayaklandær. Mâlum,
biz burada iñgal altændayæz; adeta elimiz-kolumuz baålæ,
birñey yapamæyoruz!“ demiñti. Anadolu’ya geçen, Erzu-
rum ve Sivas kongrelerine katælæp yaptæåæ konuñmalarænda
Hilâfet’ten, saltanattan hayranlæk ve sitayæñle bahseden,
topraklaræ da ve tüm mukaddesatæ da dile getiren ve daha
önce kurulup, „Anadolu ve Rumeli Müdafaay-æ Hukuk“ gibi
isimler altænda kurulan cemiyetlerin bañæna geçen Musta-
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fa Kemal, ayaklaræna yer edince, verdiåi söze de, halifelere
de Hilâfet ve Saltanat makamlaræna da ihanet ve hiyanetini
yapar; Saltanat ve Hilâfet makamlarænæ særasiyle kaldærær
ve laåveder ve son padiñah Abdülmecid’i de, kendi
seçtirdiåi halde, gecenin birinde yurtdæñæna sürer ve
sürgüne gönderir.
2- Meclis içi kendisine karñæ çækanlaræ birbirine vurdurarak,

boådurarak yok eder.
3- Din ve ñeriat’a yaptæåæ ihanet ve hiyanetin haddi hesabæ

mæ var! Ezcümle, anayasadan „Devletin dini Æslam’dær“
maddesini kaldærær, ñer’iyye ve evkaf vekâletini laåveder,
medreseleri kapatær, din derslerini yasak eder, Kur’an
harfleriyle okuma yazmayæ yasaklar, kælæk-kæyafeti deåiñtirir,
saræk ve cübbeyi yasak eder, ñapka giymeyenlere cezalar
verdirir, takvimi ve tatili deåiñtirip onlaræ da kâfirleñtirir.
Elhasæl yukaræda da kaydettiåimiz gibi din ve mukaddesat
aleyhinde ve Ümmet-i Muhammed Gazetesi’nin 38.
sayæsænda yayænladæåæmæz (98) maddelik zulüm ve melaneti
icra eder!..
4- Ælme ve ulemaya ihanet ve hiyanet:
Bu adamæn hiyanetlerinden biri de ulemaya reva gördüåü

hakaretler, cinayetler ve idamlardær. Üstelik ilim ve feyz
kaynaåæ medreselerin kapatælmasæ, asærlar boyu tedavisi
zor olan hatta imkânæ olmayan bir yaradær. Ñayet bu
müessesenin bir eksiåi, bir noksanæ var idiyse onu
kapatmak, yækmak ve yok etmek deåil, ikmal etmek,
tamamlamak gerekmez miydi? Medenî bir insanæn
yapacaåæ buydu. Fakat M. Kemal’in gayesi bu deåildi;
Onun gayesi yækmak ve yok etmekti!..
Elhasæl; Onbinlerce medresenin kapæsæna kara kilitler

asmak suretiyle yüzbinlerce ilim adamænæn yetiñmesine
mani olduåu gibi, dini müesseselerin yækælmasæna mani
olan ulemaya da hakaretler yaådærmæñ ve böylelerini idam
sehpalarænda sallandærmæñtær...
Bir memlekete, bir millete ihanet ve hiyanet olursa ancak



bu kadar olur! Dünya tarihinin hiç bir devrinde ilim ve
ulemaya karñæ yapælan ihanet ve hiyanetin bu kadaræ
gösterilemez. Bu, ancak deccallara mahsus olan bir
keyfiyettir.
Kâfirleñme:
Mustafa Kemal’in, 20 Ocak 1921’de meclisten geçirdiåi

kanunun iki maddesi ñöyle:
„Madde 1- Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir. Ædare

usulü, halkæn mukadderatænæ bizzat ve bilfiil idare etmesi
esasæna müsteniddir.
Madde 2- Æcra kudreti ve teñri selahiyyeti, milletin yegâne

ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisi’nde tecelli
ve temerküz eder.“
Saltanat ve Hilâfet'i kaldærmayæ M. Kemal çok önceden

kafasæna koymuñtu. Nitekim: Nañit Hakkæ Uluå’un anlattæåæ
gibi bu planæ da safha safha uygulamaya koymuñtu.
Ayræca; 19 Kasæm 1922 tarihinde Abdülmecit Efendi’yi
halife seçen ve ona „Halife-i Müslimin“, „Hadim'ül-
Haremeyn“ diyen M. Kemal, bu ifadelerden 3,5 sene
öncesinde bile halifeliåin kaldærælmasænæ tasarlamæñ ve
kafasæna koymuñ biri idi. Keza Mazhar Müfit Kansu:
„Erzurum’dan ölümüne kadar Atatürk’le beraber“ adlæ
kitabænda söylediklerimizi teyid edecek bilgiler ortaya
koymaktadær.
Mazhar Müfit Kansu, 7-8 Temmuz 1919’da kendisine

not ettirdiåini, bunlaræn içinde saltanatæn kaldærælmasændan,
Hilâfet'in ilgasæna ve hatta latin harflerinin kabulüne kadar
her ñeyin bulunduåunu ifade eder.
Ve yine 1919 tarihinden önce bunlaræ tasarladæåænæ

belgeleyen ifadeler de mevcuttur. Daha 26 yañænda genç
bir subay iken 1907 tarihinde meñhur Bulgar Türkoloåu
Manolov’a söyledikleri de bunun ayræ bir delilidir. 1907
yælænda Türkolog Bulgar’a M. Kemal ñöyle demiñti:
„... Bir gün gelecek ben, hayal sandæåænæz bütün bu

devrimleri bañaracaåæm. (Konuñmada saltanatæ, Hilâfet'i
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kaldæracaåændan, giyim-kuñamla ilgili devrimlerden harf
devrimine kadar hepsinden bahsedilmiñtir.) Mensub
olduåum millet de bana inanacaktær. Düñündüklerimin
hiçbiri demogoji deåildir. Saltanat yækælmalædær. Halifelik ilga
edilmelidir. Din ve devlet birbirinden ayrælmalæ; laikliåi
getirmeliyiz. Doåu medeniyetinden kendimizi sæyærarak batæ
medeniyyetine aktarmalæyæz. Kadæn ve erkek arasændaki
her türlü ñekil ve hukukî farklar silinip yeni bir toplum
düzeni kurmalæyæz. Batæ medeniyetine girmemizdeki yasaåæ
atarak Latin kökünden bir alfabe seçmeli, kælæk-kæyafetimize
deåin her ñeyimizde batælælara uymalæyæz. Ænanænæz ki, bütün
bunlar bir gün olacak ve hepsi de gerçekleñecektir.“ (Sami
N. Özerdim, Bilinmeyen Atatürk, s. 32-33, Ankara, 1974,
Cumhuriyet 19.08.1948)
Evet bu sözler TBMM Bañkanæ Mustafa Kemal’in Hilâfet

seçimini tamamlayæp, Halife Abdülmecit Efendi’ye
baålælæåænæ bildirdiåi ve tebrik ettiåi tarihi belgeden tam 17
sene önce söylenmiñtir. Bir bañka ifade ile özel eåitimden
geçmiñ olan M. Kemal, saltanat, Hilâfet, cumhuriyet ve
devrimlerle ilgili mevzularæ ve onlaræn kademe kademe
gerçekleñecek hallerini ta 1907 yælændan itibaren
düñünmeye bañlamæñ ve planlæ bir ñekilde bunlaræ
uygulamaya koymuñtur.
Ayræca tasarælarænæ nasæl tatbikata koyacaåæna dair keyfiyeti

de Æzmit’te Æstanbul gazetecileriyle yapælan basæn
toplantæsænda bildirmiñtir. (Ahmet Cevdet Emre, Æki Neslin
Tarihi, s. 316-318)
Æñte bu toplantæda M. Kemal, düñündüåü ve yapmak

istediåi bütün devrim ve tüm reformlaræ dile getirmiñ ve
kendisi de bizzat ñöyle demiñtir:
„Eåer ben, size bu meseleleri ancak son senelerde

düñündüm dersem, inanmayænæz. Ben tâ çocukluåumdan
beri bu davayæ (en bañta halifeliåin kaldærælmasænæ)
düñünmüñ bir adamæm.“ (Tek Adam, Ñevket Süreyya
Aydemir, c. 3, s. 317-318; Prof. Dr. Özer Özenkaya,



Atatürk ve Laiklik, s. 159, Tekin Yayænevi, Ankara, 1983,
2. Baskæ)
Tehditler:
M. Kemal, çok önceleri kendisine telkin neticesi

kafasænda tasarladæåæ, zamanæ geldiåinde de kuvveden fiile
çækartmak ve uygulama safhasæna koymak istediåi her
türlü hile, yalan ve manevralara bañvurduåu gibi, siyasî
baskæ ve tehditlere de bañvurmuñtur. Mesela iki konuñma
(biri saltanatæ kaldærma mevzuunda M. Kemal’in yaptæåæ
konuñma, diåeri de Adliye Vekili Seyyid Bey’in Hilâfet'in
kaldærælmasæ yolunda yaptæåæ konuñma) Türkiye tarihinde
dini unsurlaræn kademe kademe nasæl kaldærælmak
istendiåini ve buna mukabil inkilaplaræn acele edilmeyip
tedrici bir surette nasæl uygulanmaya konulduåunu
göstermesi bakæmændan çok dikkat çekicidir. Biri saltanatæn,
diåeri de Hilâfet'in kaldærælmasæna sebebiyyet veren her
iki konuñma da din adæna, Æslam adæna yapælmæñtær ve
saltanat da Hilâfet de din adæna, Æslam adæna kaldærælmæñtær!
Yani dinî olan bu iki müessese, din ve Æslam gerekçe
gösterilerek kaldærælmæñtær.
Meseleyi bir bañka açædan ele alærsak; bu iki konuñmanæn

bir hedefi de meclisteki ikinci grup milletvekillerinin
itirazlaræna meydan vermiyecek ñekilde Hilâfet'in sevildiåi,
övüldüåü ve yüceltilmek istendiåi görünümünü vermekti.
Ve bu suretle saltanat yerilerek, kaldærælacak ve kaldærælæñæ
hazmedildikten sonra, iñ Hilâfet'in kaldærælmasæna intikal
edecekti. Ve öyle de oldu.
Tehditler bañlæyordu:
Gündem karma üç komisyona havale edilmiñti. Sert

tartæñmalar bañladæ ve saltanatæn Hilâfet'ten ayrælmæyacaåæ
iddia ediliyordu. Ve nerede ise böyle bir karara
varacaklardæ. Ve iñte tam bu særada M. Kemal mecliste
müdahale etti ve meclis öylece bir ihtilal sahnesi haline
gelmiñti. M. Kemal, ileri yürüdü, konuñmaya bañlayæp sert
bir dille ñöyle diyordu:
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„Hakimiyyet ve saltanat hiç kimseye, ilim icabædær diye,
müzakere ve münakaña ile verilmez; kudretle ve zorla
alænær. Bu, bir emr-i vakidir. Burada toplananlar, meclis ve
herkes meseleyi tabii görürse fikrimce çok iyi olur, aksi
takdirde hakikat yine usul-i dairesinde yerini bulur. Fakat
ihtimal ki, bazæ kafalar kesilecektir!..“
Görülüyor ki, saltanatæn kaldærælma hususu ne hür bir

tartæñmaya ve ne de böyle bir oylamaya mevzu olmuñtur.
Tam bir ihtilal sahnesi ile cereyan etmiñ, aksi davranan
ve hareket edenlerin de kafalaræ kesileceåi açækça ifade
edilmiñtir. (Çetin Özek, Devlet ve Din, s. 471)
Mustafa Kemal’in bu ihtilal havasæ Bursa konuñmasænda

daha açæk bir ñekilde kendini göstermekte:
„Kan ile yapælan inkilablar daha muhkem olur. Kansæz

inkilab ebedîleñtirilmez.“ (Mustafa Kemal Paña, Bursa
Konuñmasæ, 22. Ocak 1923)
Mustafa Kemal ve avenelerinin kâfirleñmesi:
Fetva: 1- (Ñeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Gümülcine

Müftüsü: Muhammed Nevzat ve diåer müftü arkadañlaræ.)
Fetva: 2- (Bu fetva; bir çok ulema ve meñayihin

istiñaresiyle verilmiñtir.)
Fetva: 3- Bu fetva, dini devletten ayærma teklifinde

bulunmanæn ñer’an hükmü nedir? sualine cevaben
„Dinden çækar“ ñeklinde verilmiñtir. Zahid-i Kevseri
tarafændan verilmiñtir.
Mustafa Kemal ve yardæmcælarænæn daha birçok söz,

fiil ve hareketleri kendilerini küfre götürmüñ ve
kâfirleñtirmiñtir. Burada birkaçæna daha iñaret edelim:
1- „Hakimiyyet kayætsæz ve ñartsæz milletindir“ demek

kâfirliktir.
2- Ælmi ve ulemayæ tahkir etme kâfirliktir.
3- Hilâfet makamænæ tahkir etme kâfirliktir.
4- Ñeriat’æ kaldærma ve ñer’î mahkemeleri laåvetme

kâfirliktir.
5- Demokrasiyi ve benzeri sistemleri ñer’î sisteme tercih



etme kafirliktir. Çünkü, ñer’î sistemin tek bir alternatifi
vardær: O da kâfirleñmedir.
Kâfirleñme ile ilgili sadece bir kaç ayet:

Maide, 50;
Yusuf, 40;
Maide, 44;
Nisa, 150-151;
Bakara, 85;
Maide, 51.

Kemalistler ve Velâyet:
Æslam Devlet reisinde ehliyet ve velâyetin

bulunmasænæn bir takæm ñartlaræ vardær. Bunlaræn bañænda
mü’min ve müslüman olmasæ gelir. Emin ve mü’temen
olmasæ gelir, salih ve adil olmasæ gelir, iman ve ilim ehli
olmasæ gelir. Bir bañka ifade ile fasæk ve kâfir olmamasæ
lazæmdær. Ve bilcümle ñer’î sisteme inanmasæ ve saygæ
duymasæ lazæmdær.
Allah’ü Azimüññan, iman edip güzel amel iñleyenlere

yeryüzünde hükümranlæåæ (Hilâfet'i) vaadetmiñtir. Allah
(c.c.), sadece imanæ, mü’minlerin hakimiyyetine kâfi
saymamæñ; mü’minlere, aynæ zamanda güzel amel
iñlemeleri ñartæ ile hükümran olacaklarænæ va’detmiñtir.
Kur’an-æ Kerim’de ñöyle buyrulur:
„Allah, içinizden iman edip de güzel amel ve

(hareketlerde) bulunanlara yemin ile va’detti ki,
kendilerinden evvelkilere nasæl Hilâfet verdi ise onlaræ
da yeryüzünde muhakkak hükümran kælacaktær.“ (Nur,
55) Ayetin sonunda da „Æbadette bulunmanæn ve ne suretle
olursa olsun ñirke sapmamanæn ñart olduåunu da ilave
etmiñtir.“
Bu itibarla:
Ne Mustafa Kemal’de ve ne de kemalistlerde Ümmet-i

Muhammed’i ve Æslam devletini idare etme ehliyet ve
velayeti olmadæåæ gibi, salih kullar meyanænda
olmadæklarændan yeryüzü topraklaræna varis de olamazlar.
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Keza:
Ñeriat-æ garra’ya hürmet ve icabiyle amel

etmediklerinden, üstelik yürürlükten kaldæræp ihanet ve
hiyanet ettiklerinden ümmeti idareye ehil de deåillerdir.
Kur’an, Bakara, 124 ayetinde: „... Zalimler benim
ahdime (imametime) nail olamazlar“ buyururken, Nisa,
141 ayetiyle de mü’minlere karñæ Allah, kâfirlere
velayet hakkæ vermemiñtir.
Ve netice:
Ve yine bu itibarla: Ne Mustafa Kemal ve ne de

arkasændan gidenler, ümmet ve devlet idaresine ehil
deåillerdir; velayet haklaræ yoktur. Topraklara da sahip
deåillerdir. Çünkü, bunlar:

1- Haindirler;
2- Fasæktærlar;
3- Zalimdirler;
4- Katildirler;
5- Komitacædærlar;
6- Teröristtirler;
7- Gasæbtærlar;
8- Münafæktærlar;
9- Kâfirdirler;
10- Mürteddirler.

Binaenaleyh: Bunlaræn idareciliåi de topraklara sahip
oluñlaræ da meñru deåildir. O halde Mustafa Kemal
devrinden bugüne kadar, yani 70 küsur seneden beri bir
idare boñluåu vardær.
Æñte bu idare boñluåu mutlaka doldurulmalædær. Ve bu,

bütün bir ümmete farzdær, bir gün bile ihmalæ caiz deåildir.
Biz, „Tüm Æslamî Kuruluñlaræ Birliåe Davet“ bañlæåænæ
tañæyan bildirimizle bütün kuruluñlaræ birliåe davet ettik ve
bu suretle bir taraftan Hilâfet ve idare boñluåunu
doldurmak, diåer taraftan da bey’at ve vekâletlerini alarak
ümmet adæna ñer’î mahkemede dava açarak Kemal ve
kemalistleri mahkum ederek, onlaræ idareden



uzaklañtærmak, irtidad hükmiyle mahkum etmek ve aynæ
zamanda topraklaræ istirdad ederek geri almak icab ettiåini
bildirmiñtik ve neñir yoluyla da duyurmuñtuk.
Fakat cevap veren olmadæ. Bu vecibeyi yerine getirmek

üzere harekete geçildi, bunun için, gerek Avrupa’daki ve
gerek Anadolu’daki ümmet temsilcileriyle istiñare edilerek
onlaræn da muvafakatlaræ alændæ ve bunun üzerine
Almanya’næn Koblenz ñehrinde bir toplantæ yapældæ ve bu
toplantæda mesele gündeme getirilerek, Hilâfet
Devleti’nin ihya, Anadolu devletinin federe ñeklinde
ilanæ yapældæ ve müteakiben devlet reisliåine asaleten,
Hilâfet Devleti’ne de niyabeten biz Cemaleddin
Hocaoålu’na bey’at edildi.
Sualler ve itirazlar:
Biz, kasætlæ veya kasætsæz bir çok sual ve itirazlaræn varid

olacaåænæ bildiåimiz için „Hakkæ Sahibine Æade“ yazæsænda,
sonuna doåru bir bölüm ayærmæñ, tenkid ve tahlile açæk
olduåumuzu, sual sormada ve itiraz etmede herkesin
hakkæ ve selahiyyeti olduåunu yazmæñtæk. Æçten ve dæñtan
ñimdiye kadar gelen suallerin önemli olan bir kæsmæ:
1- Æhya edildiåi ilan edilen devletin ordusu, selahiyyeti

nedir?
2- On dört yæl mücadele verdiåi halde Afganistan hâlâ

gerçekleñtiremediåi halde, nasæl oldu da siz kæsa zamanda
gerçekleñtirdiniz?
 3- Afganistan’da devlete gidilecek bu særada sizin bu

eda ile ortaya çækmanæzæn manasæ nedir? Yoksa siz
açækgözlülük mü yaptænæz?
4- Gayr-i müslim topraklar üzerinde devlet nasæl ilan

edilir?
5- Yeni kurulan devlette askerlik meselesi nasæl olacak?
6- Afganistan’da kurulacak devlete biz mi bey’at

edeceåiz, yoksa onlar mæ bize bey’at edecekler?
7- Vergiler, zekât ve beytül mal masraflaræ nasæl olacak?
8- Ben Æslam devletinin ilanænæ ñañkænlækla karñæladæm! Bir
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güce mi kavuñtuk? Ælan etmemiz bir alay mevzuu olmaz
mæ?
9- Devletin müesseselerini nasæl kuracaksænæz?
10- Æslamî, yaræ Æslamî ve laik devletlere bu durumunuzu

bildirip onlardan bir talep ve teklifiniz olacak mæ?
11- Türkiye devletine bu durumu bildirip duyuracak

mæsænæz?
12- Anadolu topraklaræ üzerindeki kuruluñlara mesajænæz,

onlara teklifiniz ne olacaktær? Sizi dinlemedikleri takdirde
müeyyideniz ne olacaktær?
13- Bir toprak parçanæz olmadan nasæl devlet olursunuz?
Cevaplar:
Yukaræda gördünüz; 22 sual sorulmuñ! Daha da

sorulabilir! Bu çeñit suallerin soruluñu, yeni bir devlet
kuruldu zannæna binaendir. Halbuki yeni bir devlet, yeniden
bir devlet kurulmuñ deåildir; var olan ve fakat iñgal edilip
gasbedilen, ñeriat düñmanlarænæn eline geçip rejimi
deåiñtirilen ve dolayæsæyla Æslamî manada çalæñamaz hale
gelen bir devleti ihya etme, canlandærma, susturulmuñ ve
suskun hale gelmiñ olan bir devleti yeniden dünyanæn
gündemine getirmektir, getirmekten ibarettir.
Ve böyle bir devletin ne topraåa ihtiyacæ var ve ne de

askere! Çünkü, topraåæ da var, askeri de var. Topraåæ, Æslam
aleminin bir bölümünden ibaret Anadolu topraklaræ, askeri
de Tevhid bayraåæ altænda toplanan erkek-kadæn her
müslüman!.. Bir kæsmæ da esir! Ama oyuna getirilmiñ,
boynuna gaflet zinciri vurulmuñ esirler. Oyuna geldiåini
anlayæp boynundaki gaflet zincirini çözenler, peyderpey
de olsa gelip Æslam ordusuna iltihak etmekte ve bu gidiñle,
kalbleri mühürlenmiñ olanlaræn dæñænda, geride kimse
kalmæyacaktær. Bundan ümitvaræz. Çünkü, mülk O’nun,
irade O’nun, kalbler O’nun elinde!.. Ümitsizliåe düñmenin
artæk bir sebebi yoktur!..
Federe devlet:
Mâlum, federe devlet demek, bir ülkenin, bazæ tercih



sebebleri dikkate alænarak, idarî bölümlere ayrælmasæ ve
her idarî bölümün devlet ñeklinde organize edilmesi ve
adeta bir devlet ñeklinde çalæñmasæ ve bütün bunlaræn bir
araya gelip dæña karñæ daha güçlü bir organize ile o ülkeyi
dæña karñæ temsil eder ve içteki ahengi saålar. Bir bañka
ifade ile; bir ülkeye federe devlet demek, içe karñæ
baåæmsæz ise de dæña karñæ baåæmlæ bir devlet ñekli demektir.
Bu devlet ñekli, Æslam milletlerinde de uygulanabilir.

Mesela; bugün Æran bir devlet, Afganistan bir devlet,
Türkiye bir devlet, Suud bir devlet, Sudan bir devlet,
misalleri daha da çoåaltabilirsiniz. Æñte bütün bunlar birer
federe devlettir. Æsterseniz bunlara; birer mahallî, kutrî,
eyalet veya daha bañka isimler verebilirsiniz.
Hilâfet devleti:
Hilâfet devletine gelince, iñte o federe devletlerin

bañændaki emirler ehl-i hal vel akd olup içlerinden birini
bütün federe devletlerin bañæna getirirler, o da teñkilatænæ
kurar. Bünyesine giren devletleri bir taraftan kontrol
ederken bir taraftan da onlara yol gösterir ve yardæmcæ
olur. Ve iñte „Halife“ bu kuruluñun bañændaki zattær. Asæl
görevi ise unsurlaræ arasænda birliåi saålamaktær.
Evet; Æslam devletlerine, yaræ Æslam devletlerine, laik

devletlere ve hatta gayr-i müslim devletlere tebliå, ikaz,
davet yazælaræ yazacaåæmæz gibi, siyasî, dinî ve tasavvufî
kuruluñlara, sivil ve askerî eåitim ve öåretim
müesseselerine, adliye ve maarif makamlaræna da tebliåat
ve telkinatæmæzæ, davet ve hukukî durumumuzu duyuracak
ve ñayet ñer’î bir yanlæñæmæzæ görürlerse neñriyat yoluyla
bize bildirmelerini kendilerinden taleb edeceåiz...
Afganistan’la ilgili:
Ælan edilen devlet, federe bir devlet olduåundan 7. ve

11. suallere mahal yoktur.
Ñañælacak bir ñey yok:
Bu, bir hak istemedir. Hak isteme hiçbir zaman ñañkænlæk

meydana getirmez. Bu isteyiñ ister fertten olsun, ister
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devletten!

Soru 14- Bu devlet, had cezalarænæ uygulayacak mæ?
- Æñgal kaldærælana kadar sænærlæ olarak, yani imkânlaræn

elverdiåi nisbette had cezalaræ uygulanacaktær. Bu
uygulama „Tecrid“ ñeklinde uygulanabilir. Ñeriat’ta tatbikatæ
vardær.
Soru 15- Emir hapsedilirse durum ne olur?
- Emir habsedildiåi takdirde fækhi usul ne ise o tatbik

edilir.
Soru 16- Gayr-i müslimlerin gücüne karñæ bu devletin

gücü nedir?
- Tüm müslümanlaræn maddî ve manevî gücüdür.
Soru 17- Türkiye’deki mazlumlar nasæl kurtarælær? Bey’atæn

gereåi bu deåil midir?
- Bugün halen Anadolu topraklarænda zalim iki, mazlum

birdir. Zalim: 1) Küfrî sistemler; 2) Küfrî sistemleri
destekliyen gafil müslümanlar.
Mazlum ise, Æslam’dær, Kur’an’dær, ñeriat’tær, Hilâfet'tir;

mustaz’af müslümanlardær.
Kurtuluñlaræ ise: Hacc, 40’da beyan buyrulduåu gibi,

müslümanlaræn Allah’æn dinine yardæm etmelerine baålædær...
Soru 18- Türkiye’deki alimler bunu nasæl karñæladælar?
- Æslamî ñuura sahib ulema bu hareketi müsbet

karñælamæñtær.
Soru 19- Bir polis gelip haydi gidiniz, derse halimiz ne

olur?
- Fækhî usul tatbik edilir.
Soru 20- Bu yeni devlete karñæ çækanlaræn durumu ne

olacak? Mel’un ilan etmemiz nasæl olur?
- Müslümanlaræn bu tabiî hakkæna ve Allah’æn hakimiyyet

hakkæna sahip çækmayanlar elbette mel’un olup Allah’æn
lanetine, meleklerin lanetine ve bütün insanlaræn lanetine
müstehak olurlar!..
Soru 21- Bu durum beraberinde bazæ sækæntælar getirmez



mi?
- Sækæntæsæz bir dava hayær getirmez...
Soru 22- Æslam Devleti’nin Hilâfet merkezi neresidir?
-Æslam Devleti’nin Hilâfet merkezi Æstanbul’dur. Æcra

merkezi ise, ñimdilik Æslam aleminin belli bir mahallidir ki,
faaliyetlerini orada deruhte etmektedir.
Ek bir sual:
Türkiye’de bir çok kuruluñlar arasændan devlet olma

babænda sizin tercih hakkænæz var mæ? Varsa nelerdir?
Cevab: Evet; hem bir kaç yönden:
1) Peygamberî bir metodu, açæk, kesin, net ve tavizsiz

bir ñekilde ilk önce dünyanæn gündemine getiren bu
kuruluñ olmuñtur ve bu babda „Devlete gidiñ yolu parti
midir, tebliå midir?“ bañlæklæ ilk bildiriyi neñredip dünyanæn
gündemine getiren de bu kuruluñtur.
2) Allah için en büyük ibadeti bu kuruluñ yapmæñtær, yani

bir numaralæ Allah ve ñeriat düñmanæ Mustafa Kemal’e
düñman olmuñ, maskesini düñürmüñ, fotoåraflarænæ dahi
yer ve yurtlaræna sokmamæñtær;
3) Bu adamæn bir put olduåunu, bunun arkasændan

gidenlerin de birer putçu olduåunu, müteaddit neñriyatiyle
ve „Babasæ Kimdir?“ ismindeki kitabæ neñretmekle
ñeceresini de ñahsiyyetsizliåini de ñeriat’a olan
düñmanlæåænæ da mahkeme kararlariyle ve kendi sözleriyle
ifade ve isbat etmiñtir.
4) Mezarænæn bañæna gidenlerin, önünde saygæ duruñu

yapanlaræn, meclisine gidip kürsüsünde getirdiåi
anayasalarænæ ve inkilablarænæ koruyacaåæna yemin
edenlerin de putçu olacaåænæ açæk, net ve kesin bir ñekilde
ve delilleriyle dünyanæn gündemine getirmiñ ve gereken
neñriyatænæ yapmæñtær.
5) Demokrasiyi de ve onun vazgeçilmez unsuru partiyi

de, laikliåi de ñiddetle reddetmiñ, bunlaræn birer küfür
sistemi olduklarænæ ortaya koymuñ, takib ve tatbik edenlerin
küfre sapacaklarænæ açæk, net bir ñekilde efkâr-i
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umumiyyeye duyurmuñtur.
6) „Tüm Æslami Kuruluñlara Tebliå“ bañlæåænæ tañæyan bir

bildiri ile de 15 maddelik prensiplerini yayænlamæñ, ne
yapmak istediåini ve nasæl yapmak istediåini de açæk, net
ve kesin bir ñekilde ortaya koymuñtur.
7) On iki ilme önem vermiñ, müslümanlaræn bu ilimlerle

mücehhez olmalaræ yolunda kendilerine yardæmcæ olmak
üzere bantlar doldurmuñ, neñriyatænæ yapmæñ ve bu suretle
Kur’an dilinin öårenilmesine ve Kur’an harfleriyle okuma
ve yazmaya önderlik etmiñtir.
8) Ælk Æslam takvimini, yani 1. Muharrem’i esas alan

takvimi ihya etmiñ, Anadolu insanæna ilk sefer Æslam
takvimini evine asma færsatænæ vermiñ, küfrü esas alan bir
takvimi duvarændan alañaåæ ettirip (mukaddes kelimeleri
tenzih ederiz) tarihin çöplüåüne attærmæñtær.
9) Dünyada olup biten hadiselerin teñhisinde isabetli

kararlar vermiñ, mustaz’aflaræn yanænda yer almæñ, Afgan,
Filistin, Lübnan, Bosna ve benzeri cihadlaræ desteklemiñ,
para yardæmænda bulunmuñtur.
10) Bir küfür sisteminin tasallutundan kurtulup kemalist

kâfir rejiminin tahakkümü altæna girme tehlikesiyle karñæ
karñæya bulunan Ortaasya milletlerini uyarma yolunda
bildiriler neñretmiñ, daha yakændan kendileriyle ilgilenmek
ve onlara da maddî ve manevî yardæmda bulunmak üzere
geniñ çaplæ bir plan hazærlamæñtær.
11) Ve nihayet Anadolu’daki hemen hemen bütün

kuruluñlara adeta bir devlet gibi tahsisatlar ayærarak, para
yardæmænda bulunmuñtur ve bulunmakta ve bu suretle de
„Veren el alan elden hayærlædær“ Peygamber sözünün særræna
mazhar olmuñtur.
12) „Tüm Æslami Kuruluñlaræ Birliåe Davet“ ismini alan

yazæ ile de bütün kuruluñ ve fertleri birliåe, vahdete
çaåærmæñ, yol ve usulünü de belirtmiñtir.
Devlet olma kimin hakkæ?
Ñimdi elinizi vicdanænæza koyun da kendi kendinize bir



sorun: Æslam devletini ilan etme ve devlet olma kimin
hakkæ? Bütün bu hizmetleri yapan bu kuruluñun mu, yoksa
„Æslam Devleti“ kelimesini aåzæna almaktan korkup da
onun yerine „Adil Düzen“ gibi yuvarlak kelimeler konuñan
veya teået geçen veyahut da korkusundan hiç yanæna
bile yaklañmæyan kuruluñlar mæ?!. Cevabænæ akæl ve iz’an
sahiplerine bærakæyorum!..

Hülasa

BÆR DAVA DÆLEKÇESÆ!..
Müddei (davacæ): Ümmet!..
Müddea aleyh (davalæ):M. Kemal ve kemalistler!..
Dava vekili: El-Emir ven-Naib!..
Dava mevzuu: Æstirdad ve irtidad!..
Mahkeme: Ñeriat (Kur’an) mahkemesi!..
Mahkeme makamæ: Dünya!..
Mahkeme: Alenî (Ænsanlæk dünyasæ, ilim

dünyasæ, fikir dünyasæ, hukuk dünyasæ!..)
Ñikâyet mevzuu: Ñer’an ve hukuken istenilen

iki ñey;
1- Topraklaræmæzæn istirdadæ; (geri alænmasæ)
2- Mücrim ve mütecavizlerin tecziyesi!

Esbab-æ mucibe:
Yukaræda görüldü: Ümmet iddia ediyor ve diyor ki,

Anadolu topraklaræ, yani Edirne’den Hakkari’ye,
Karadeniz’den Akdeniz’e kadar yayælan topraklar,
bütünüyle Æslam aleminin bir parçasædær, müslümanlarændær,
ümmetindir!..,
Bu topraklar, her ne kadar Birinci Cihan Savañæ’nda

kæsmen iñgal edildi ise de bu ümmet, diñini tærnaåæna
takarak, güç ve kuvvetini kullanarak din ve iman cevherine
istinad ederek, emir, tavsiye ve tâlimatænæ Kur’an’dan ve
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ñeriat’tan alarak, yediden-yetmiñe, erkek ve kadæn
harekete geçerek, din ve imanlarænæ, ñeriat ve Kur’an’larænæ,
Hilâfet ve sultanlarænæ elhasæl din ve dünyalarænæ kurtarmak
gayesine binaen savañ vermiñler ve düñmanlarænæ maålub
etmiñlerdir ve bu suretle ümmetin topraklaræ düñman
iñgalinden kurtulmuñtur...
Fakat dahilî iñgal bañladæ:
Meåer ki, asæl iñgal bu imiñ! Ümmet ulemasænæn ve ileri

gelen zevatæn korktuklaræ maalesef bañlaræna geldi;
yaåmurdan kaçarken doluya tutuldular. Hem öylesine! Ne
iñgal edilmedik yer kaldæ ve ne de tahrib edilmedik bir
taraf! Æñte yukaræda gördünüz! Madde ve manasæyle bir
ümmet ve hatta nesiller imha edildi! Ængilizler ’in,
Fransæzlar’æn, Ætalyanlar’æn ve hatta tarihi boyunca haçlæ
seferleri’nin yapamadæklaræ tahribatæ Mustafa Kemal ve
kemalistler yaptælar; dünya tarihinde misli görülmemiñ
tahribatæ yaptælar!.. Tekrar tekrar ifade ediyorum: Bu Din-i
Mübin-i Ahmediyye’nin temeline (98) bomba koydular!
Sadece „Avrupalæ’lañacaåæz, muasær medeniyet
seviyyesine yükseleceåiz!“ gibi laflar ettiyseler de bu
milleti her yönüyle batærdælar; devleti borçlu, milleti
(Avrupa’ya) iñçi yaptælar! Netice ise pek tabiî idi!
Avrupa’lælañan iki devlet:
Bu iki devletten biri kazandæ diåeri kaybetti! Bunlardan

biri Japonya diåeri ise Türkiye’dir! Japonya kazandæ! Hem
öylesine: Avrupa ile, hatta dünya ile rekabet edecek halde!
Türkiye ise Avrupa’ya borçlu ve iñçi!
Sebep:
Birincisi, Avrupa’lælañærken örf ve adetinden, tarih ve

kültüründen, inanç ve yazæsændan milim taviz vermedi.
Türkiye ise Avrupa’lælañacaåæm diye ne din bæraktæ ne de
iman, ne namus bæraktæ ve ne de edep ve nihayet ahlak
adæna ne varsa hepsini soydu soåana çevirdi! Üstelik
Avrupa’næn rezaletini ve ahlaksæzlæåænæ aldæ!
Ve iñte Mustafa Kemal ve memleket kurtaræcælæåæ ve iñte



kemalistlerin övmekle bitiremedikleri inkilablar ve
milletseverliåi ve iñte „Ne mutlu Türküm diyene!“ teranesi
ve iñte Türk milletinin kæzlarænæ yabancælara peñkeñ
çekme!.. Ve iñte Atatürk milliyetçiliåi ve iñte altmæñ ve iñte
seksen öncesi ihtilal ile ve iñte bugün doåuda yañanan
kanlæ olaylar: Millet evladæ hep birbirini kurñunladæ ve
kurñunlamakta!.. Ve nihayet iñte Mustafa Kemal ve onun
vatanperverliåi (!)..
Kurtuluñun tek çækar yolu:
Tek çækar yol; hakkæ sahibine iade, idareyi ehline

vermedir. Yoksa bir Æslam ülkesinde ve Æslam topraklaræ
üzerinde ne kâfir bir rejim ve ne de zalim bir idare payidar
olamaz ve ebedî kalamaz! Her gün yækælma tehlikesiyle
karñæ karñæya! Silah zoruyla ve baskæ rejimiyle milletimize
giydirilmek istenilen inkilab elbiselerini, færsat bulan bu
ümmet tarihin çöplüåüne atacaktær ve atmæñtær da!..
Zira ümmete yakæñan Æslam kæyafeti ve Kur’an ñeriat’ædær.

Çünkü, bu millet müslümandær. Müslümanæ ise ancak
müslüman idare eder. Keza; onun hükümeti müslüman,
anayasasæ Kur’an, kanunu ñeriat’tær!..
Æñte ümmet adæna davamæz budur, iddiamæz budur. Bu

topraklar bizimdir ve bizim hakkæmæzdær, bütün
müslümanlaræn hakkædær. Her müslüman ve her kuruluñ,
bu davaya katælacak ve böyle bir talebde bulunacaktær.
Ve bu, aynæ zamanda kendisine farzdær, her müslümana
farzdær, susmasæ haramdær. Ve bu hakkæ, kimse kimseye
devredemez, müñterek ecdad mirasædær.
Önemine binaen, bunlaræ bir de maddeler halinde

særalæyalæm:
1- Bu topraklar ümmetindir!
2- Birinci Cihan Savañæ’nda dæñ düñmanlar iñgal

etmiñlerdi!
3- Halife Vahdeddin’in tavsiyesiyle ve Anadolu’ya

göndermesiyle Mustafa Kemal’in rehberliåinde (!) millet
ve ümmet ayaklanmæñ ve düñmanæ kovmuñtu!
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4- Arkasændan iç düñmanlaræn, yani Mustafa Kemal ve
avanelerinin istilasæ bañladæ!
5- Bu istila; tüm Æslamî deåerleri; din ve imanæ, ilim ve

hukuk müesseselerini tahrib etti. Yerine küfrün ve kâfirin
müessese ve kanunlarænæ getirdi ve artæk her ñey kâfirleñti!
6- Kâfirleñenlerin ise, müslümanlaræ idare etmeye hakkæ

yoktu. Kur’an buna müsaade etmemekte!
7- Ümmetin idaresi yine ümmete aittir, yani

müslümanlara aittir. Devleti de hükümeti de Æslam’dær!
Anayasasæ Kur’an, kanunu ñeriat’tær!..
8- Bize vekâlet veren ümmet adæna biz, dava açæyor ve

diyoruz ki, bu topraklar bizimdir, sahibi biziz, ümmet de
bizim ümmetimizdir. Öyle ise idare bize aittir!.. Siz çekilin!
Hak sahibleri gelsin! Gelsin de ñeriat hükmetsin!..
9- Ümmeti tanæmayanlar, ñeriat’æ kabul etmiyenler, bizim

topraklaræmæzda barænamazlar, onlar için haramdær!..
10- Ümmeti tanæsa da, ñeriat’æ kabul etse de ve fakat

hakkæ aramasa, hakkæ arayanlarla beraber olmazsa, onlar
için de haramdær! Üstelik Allah’æn gazabæ da laneti de
üzerlerinedir!..
11- O halde kemalistleri de, onlara karñæ sus-pus olanlaræ

da adalet mahkemesine ñikâyet ediyor, kendilerine
duyuruyor ve dünya insanlæåæna ilan ediyoruz!..
Ey Milli Görüñ! Ey Süleymaniler! Ey Nursiler! Ey Ñeyhlik

makamænda bulunanlar ve Ey hocalæk makamænda
bulunanlar! Ey ben de müslümanæm diyen herkes! Ve
bilcümle erkek-kadæn herkes! Hepinize söylüyorum ve
diyorum ki, bu topraklar ve idaresi bizimdir, yani
ümmetindir. Ümmet de bizim ümmetimizdir. Kemalistler,
ihanet ve hiyanet ederek, hile ve dolaplar çevirerek,
ecdadæmæzæ aldatmæñ ve oyuna getirmiñler de topraklaræmæzæ
ele geçirmiñler! Üstelik ñeriat’æmæzæ ve mukaddesatæmæzæ
kaldærmæñlar da yerine hiç de bizimle münasebeti olmayan
küfrün ve kâfirin kanun ve sistemlerini getirmiñler,
milletimizi bölmüñ ve parçalamæñlardær ve birbirini



kurñunlattærarak topraklaræmæzæ kana boyamæñlardær ve
boyamaktadærlar.
Buna seyirci kalamayæz; hepimiz sorumluyuz: Hem

insanlæk önünde ve hem de Allah huzurunda!..
Geliniz! Basit meseleleri, küçük hesaplaræ ve hatta

yabancæ sistemleri, tavizkâr durum ve tutumlaræ, demokrasi
ve parti sistemlerini bir tarafa bærakalæm da Tevhid
bayraåænæn altænda ve Kur’an etrafænda toplanalæm;
topraklar sahibine, idare ñeriat’æna kavuñsun. Kavuñsun
da rahat etsin!..
Günün idaresini elinde tutanlara gelince: Mustafa Kemal

de ve onun arkasændan gidenler de artæk ölüp gittiler. Ve
bu gidiñle sizler de öyle bir yol takib ediyorsunuz! Akællæ
olunuz, tevbekâr olunuz! Ænad ederseniz, mürted hükmiyle
boynunuza ip atarlar, dünyanæz da gider ahiretiniz de!..
Bunu uzak görmeyin! Zira mülk Allah’ændær; iktidaræ

dilediåinin elinden alær, dilediåine verir. Dün Æran’da yaptæåæ
gibi, yaræn da Türkiye’de yapar! Bu, Kur’an’æn bir beyanæ,
Allah’æn bir vaadidir; zamanæ geldi mi mutlaka yerini bulur,
Allah sözünden dönmez. Amenna ve saddakna!..
Bir de kaziyyenin aksini görelim:
Bu topraklar Allah’æn deåil midir? Hayær! diyebilir misiniz?
Ñeriat uåruna akættæklaræ kanlarænæn bedeli olarak Allah,

bu topraklaræ Ümmet-i Muhammed’e vermemiñ midir?
Hayær! diyebilir misiniz?
Bugün bu topraklar üzerinde yañæyanlar müslüman

deåiller midir? Hayær, diyebilir misiniz?
Müslüman bir milletin devleti müslüman deåil midir?

Hayær, diyebilir misiniz?
Bir devletin müslüman olabilmesi için anayasasæ Kur’an

olmasæ lazæm gelmez mi? Hayær, diyebilir misiniz?
Anayasasæ Kur’an olmayan bir devlet Æslam devleti olur

mu? Hayær, diyebilir misiniz?
Æslam olmayan bir devlet, kâfir bir devlet deåil midir?

Hayær, diyebilir misiniz?
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O halde Türkiye’deki devlet cumhuriyetin bañændan
itibaren kâfir devlet deåil midir? Çünkü anayasasæ Kur’an
deåildir. Hayær, diyebilir misiniz?
O halde Hazret-i Muhammed’e ümmet olan herkesin

Kur’an yolunda ve Tevhid bayraåæ altænda ve açælan bu
dava etrafænda toplanæp bir araya gelmeleri, topraklaræna
sahip olmalaræ ve ñer’î idareyi, Kur’an idaresini kurmalaræ
farz deåil midir? Hayær, diyebilir misiniz?
Hayær, biz parti yoluyla gideceåiz veya hele zamanæ

gelmedi veya bizim devletle siyasetle ilgimiz yoktur
veyahut da ñimdi cihad devri deåil, zikir devridir; çek
tesbihini otur añaåæ diyerek farz olan cihadæ inkâr
etmelerinden dolayæ ñer’an hükümleri kâfirlik deåil midir?
Hayær, diyebilir misiniz?
Bunlaræn arkasændan gidenler de aynæ hükme tabi deåil

midirler? Hayær, diyebilir misiniz?
Tüm partiler ve hele hele iktidaræ ellerinde tutanlar; ñeriat

mahkemesinde, Kur’an mahkemesinde, ilim ve hukuk
mahkemesinde atalarænæn da kendilerinin de küfür
yolunda, ñirk yolunda bulunduklarænæ kabul ve itiraf edip
tevbe etmedikleri taktirde Ñah’æn akibetine uåramæyacaklar
mæ? Cehennemi boylayæp putlarænæn yanæna gitmiyecekler
mi? Hayær, diyebilir misiniz?

Ve nihayet üç kelime:
1- Mustafa Kemal’in de kemalistlerin de idareleri meñru

deåildir. Sebeb ise hiyanet ve irtidadlarædær.
2- Meñru idare, „Ümmet-i Muhammed“indir.
3- Ümmetin bey’atlæ meñru mümessilleri de taleb ve iddia

makamænda olup; bir taraftan gasib ve mütecavizlere:
„Ædareden çekilin!..“ derken, diåer taraftan da ümmetten
olup, oyuna gelenleri ve uykuda olanlaræ uyandærmaya
devam etmektedirler.
Gayret ve tebliå bizden, tevfik ve hidayet

Rabb’ülâlemin’dendir.



NOT:
1- Aldæåæmæz mâlumata göre, kemalistler hakkæmæzda

tekrar dava açmæñlardær. Akællarænca bu hareketi
durduracaklarmæñ! „Cemaleddin Hoca hakkænda mâsum,
mâsum olduklaræ kadar da haklæ olan birkaç müslüman
hakkænda dava açar; koyduåumuz kanunlarla ve
verdiåimiz direktiflerle hocayæ da maiyyetindekileri de
hapseder, sürgüne gönderir veya gönderttirsek ve bu
suretle susturup bertaraf edersek, bugüne kadar
yaptæåæmæz gibi tehditlerle ve baskæ rejimleriyle susturur,
bertaraf eder, bundan böyle de küfrî saltanatæmæza ve
münafikane hayatæmæza devam ederiz!..“ derler. Eåer
böyle sanæyorlarsa ve hâlâ bu kanaatte iseler yanælæyorlar.
Artæk bundan böyle rahat yüzü görmiyeceklerdir; maskeleri
düñmüñ, iplikleri pazara, pislikleri ortaya çækmæñtær.
2- Hak gelmiñ, artæk batæl çökmüñtür:
Kur’an’æn beyanæyla hakkæn geliñi demek, batælæn ve

batællaræn çöküñü ve bitiñi demektir. Hak; zulmün,
iñkencenin, ateñin karñæsænda muvakkat bir zaman için
susarsa da batæl hiçbir zaman devam etmez ve edemez.
Yine Kur’an’æn beyanæyla; „Kâfirler istemese de Allah, hakkæ
ihkak, batælæ ibtal edecektir!..“ Æñte ediyor; bir zamanlar
kemalistler atalaræna toz kondurmazken, mefsedet ve
melanetleri, ihanet ve hiyanetleri, meyhurluåu ve
sarhoñluåu, casusluåu ve uñaklæåæ, din ve Æslam
düñmanlæåæ delil ve kaynaklaræyle ortaya çæktæåæ halde ilmen
de fikren de cevap veremiyorlar da baskæ rejimine, devlet
terörüne müracaat ediyorlar!..
Bunlar nedir? Bunlar; haksæzlaræn, acizlerin ifadesidir;

zalimlerin, haydutlaræn, çetelerin iñidir. Yoksa medenî
insan böyle yapmaz! Medenî insan; fikre fikirle, ilme ilimle
ve basæn yoluyla cevap verir ve bu suretle muaræz ve
muhaliflerini susturur, haklæ olduklarænæ isbat ederler! Fakat
heyhat!..
3- Kemalist rejim, bugüne kadar ayakta durmuñ ise hep
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baskæ rejimiyle, hep süngü zoruyla, hep devlet terörüyle
ayakta durmuñtur. Fakat artæk o yöntemleri tutmuyor ve
bir daha tutmæyacak! Zira yukaræda da dediåim gibi, hak
gelmiñ; iman hareketi bañlamæñtær, Kur’an hareketi
bañlamæñtær, taviz vermeyen, yabancæ sistemlere tenezzül
etmiyen ve hakkæ batæla karæñtærmayan bir hareket
bañlamæñtær. Ve bu hareket; kapæ arkalarændan konuñmuyor,
yuvarlak kelimeler söylemiyor, „Adil Düzen“ demiyor;
„Ñeriat“ diyor; açæk, net ve kesin konuñuyor ve diyor ki:
„Mustafa Kemal puttur, arkasændan gidenler de birer
putçudur. Hilâfet ve ñeriat düñmanædær!..“
4- Açæk oturuma davet:
Defalarca Evren’e de kemalist basæna da söyledik. Ñimdi

de miraren ve kiraren söylüyor ve bütün bir dünyaya da
ilan ediyoruz:
„Ey kemalist rejimin hakim ve savcælaræ, avukat ve

baro bañkanlaræ, basæn ve yazarlaræ, öåretmen ve
proflaræ, subay ve pañalaræ, parti liderleri ve
sekreterleri, müftü ve vaazlaræ!.. Sizleri münazaraya,
basæn yoluyla açæk oturuma davet ediyoruz! Buyurun
gelin; haklælæåænæzæ ortaya koyun ve koymalæsænæz!
Yoksa ötede beride konuñmayæn!..“ Mahkeme
kararlaræyla, siyasî baskælarla, devletlerarasæ protokollarla,
gizli ajanlarla hakkæ susturmak olmaz!.. O zaman dünyada
hukuk diye bir ñey kalmaz; ilim diye, adalet diye, insaf
diye bir ñey kalmaz! Demezler mi? Ælmen ve fikren,
hukuken ve ñer’an bir adamæ susturamamæñlar da kanunî
baskælara, devlet terörüne bañvurmuñlar!..
5- Gerçekler deåiñir mi?
Galile’yi, „Dünya dönüyor!..“ dedi diye ateñe mahkum

etmiñlerdi. Ve ñayet bundan böyle bir daha „Dünya
dönüyor“ demezse ve demiyeceåine dair bir de imza
verirse kendisini affedeceklerini söylemiñlerdi. O da imza
ederken ñöyle demiñti:
„Æmza ediyorum ama, yine de dünya dönüyor!..“



Binaenaleyh, bize kæzmasænlar ve diñ bilemesinler. Biz
yazsak da yazmasak da gerçekler deåiñmez; Mustafa
Kemal bir put, arkasændan gidenler de birer putçudur!
Dolayæsæyle kendisi de kemalistleri de Ümmet-i
Muhammed’i, Anadolu insanænæ ñer’an de hukuken de
idare edemezler. Çünkü mürted olmalaræ hasebiyle
ehliyyetlerini ta bidayetinden kaybetmiñlerdir. Kendilerine
düñen bir ñey var: Gidenler gitti; hayatta kalanlara ise
hâlisane tavsiyemiz odur ki, teneñire çækmadan „Ñeriat
Allah’æn nizamædær“ deyip tevbekâr olmalarædær. Yoksa Enfal,
49-51 ayetlerinin tasvir ettikleri kiñilerden olurlar:
„Münafæklar ve kalblerinde hastalæk bulunanlar ñöyle

diyorlardæ: Bunlaræ (müslümanlaræ) dinleri aldattæ. Oysa
kim Allah’a tevekkül ederse, hiç ñüphesiz Allah galib
ve hikmetli olandær. Melekler, onlaræn yüzlerine ve
arkalaræna vurarak „Yakæcæ azabæ tadæn“ diye o
küfredenlerin canlarænæ alærken görmelisin! Bu,
ellerinizin önceden takdim etmesi (iñlediåiniz günah,
saptæåænæz küfür sebebiyle) ve Allah’æn gerçekten
kullaræna zulmedici olmamasæ dolayæsæyladær.“
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Allah ve Ümmet
Önünde Sorumlu

Bulunan
Mes’ullere

Rahman ve Rahim olan Allah’æn adæyla!..
Bu risale, „El-Emir ven-Naib“ Erzurum-Æspir doåumlu

Reñid oålu Cemaleddin tarafændan kaleme alænæp,
gayeleri Æslam-Hilâfet Devleti’ni kurmuñ veya kurmak
olan, Allahü Teala ve ümmet önünde sorumlu bulunan
mes’ullere selam ve hürmetlerimizle!..

El-Emir ven-Naib
Reñid Hoca oålu Cemaleddin

(Kaplan)

Rahman ve Rahim olan Allah’æn adæyla!..
Her türlü övülme âlemlerin Rabb’i olan Allah’a

mahsustur;
Salât ve selam Hz. Muhammed’e, Onun âl ve ashabæna!..
Biline ki, ñu toplantænæn gayesi, müslüman olarak

ölmektir!..
Böyle bir gayeye ulañmanæn bañlæca üç ñartæ vardær:
Birinci ñart imandær;
Ækinci ñart takvadær;
Üçüncü ñart ise Kur’an’dan ibaret olan Allah’æn ipine

sæmsækæ sarælmaktær.



Bu üç ñartæ, Ali Æmran, 100-111 ayetleri arasænda derli
toplu bir ñekilde görmek mümkündür.
Mezkur ayetlerin tefsir ve tahlili:
Birinci ayette bañlæca üç mesele var:
Birincisi Ümmet-i Muhammed’e mühim bir tenbih;
Ækincisi, imanæn gereklerinden biri de Emir’e itaatæn

devamæ;
Üçüncüsü, imanæn gereklerinden bir diåeri de Ehl-i

Kitab’tan (yahudi ve nasranilerden) herhangi bir taifeye
(gruba) da itaat etmemektir. Çükü, bunlardan herhangi
bir gruba itaat edildiåi takdirde iman yolundan çækælmæñ,
küfür yoluna girilmiñtir. Ve esasen bugün müslümanlaræn
içine düñtüåü zillet ve periñanlæk, müslümanlaræn
kendilerinden olmayan herhangi bir taifeye tabi
olmalarædær; ve onlaræn arkalarændan gitmeleridir.
Ækinci ayette bañlæca üç mesele:
Birincisi ñu: Küfre gidip mürted olanlar ma’zur

olamazlar!
2- Çünkü Kur’an elde, Peygamber öndedir!..
3- Tekrar Særat-æ Müstakim’e dönüñün ñartlaræ mevcuttur;

Allah’æn ipine sarælmak!..
Üçüncü ayette üç mesele:
1- Æmana avdet!..
2- Gereåi gibi takva; yani Æslam’æ bir bütün olarak almak;

yani din ve dünyasiyle, ibadet ve taatiyle, siyaset ve
devletiyle yañamak ve taviz yoluna asla gitmemek! Zira
devlet varsa onu korumak, yoksa onu kurmak erkek-kadæn
her müslümana farzdær!..
3- Müslüman olarak ölmektir ve bu, Æslam’æ din ve

dünyasiyle yañamanæn bir neticesidir.
Dördüncü ayette üç mesele:
1- Kur’an etrafænda toplanmak; hep birlikte ve bir cemaat

olarak; herhangi bir sisteme iltifat edip de tefrikaya
düñmemek; yani kaynak Kur’an, örnek Peygamber demek
ve hiçbir zaman Æslam büyüklerinin târif ve tavsiyelerini
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unutmamak! „Cemaat nedir?“ ñeklinde sorulan bir suale
Hazreti Ali ñu cevabæ verir: „Cemaat, hakkæn etrafænda
toplananlardær, sayælaræ az da olsa; tefrika ise batælæn
etrafænda birikenlerdir, sayælaræ çok da olsa!“
2- Nimetbilir olmaktær. Bu da iki ñeye vabeste:

Bâdeledave (düñmanlæktan sonra) te’lifül-külub ve
tahvilü’l-mehabbet, teavün ve tesanüd!.. Uçurumun
kenarænda iken cehennemî bir ateñten kurtulmayæ
unutmamak!..
3- Hidayet vesilesi olan ilahî beyan! Bu beyan dün

mevcut olduåu gibi bugün de mevcuttur!..
Beñinci ayette ñunu mülahaza etmekteyiz:
Salâh ve felahæn særræ „El-emrü bil-mâruf ve nehyi anil

münker“ yapacak ulema ve tebliå cemaatænæ yetiñtirmek!
Çünkü ferdleri cemaat, cemaatleri devlet, devletleri Hilâfet
yapacak, Hilâfet’i de salâh ve felaha sevk edecek ilmiyle
ve irfaniyle, tebliå ve nasihatleriyle, meñveret ve
kæyadetleriyle, riyaset ve icraatlaræyla ulemadær. Ve bu
husus, mezkur ayetin bidayetindeki „ümmet“ kelimesiyle
hitamændaki „El-Müflihun“ nazm-i celilinin tahtinde
mündemictir. Allahü Âlem bi müradihi!..
Altæncæ, yedinci ve sekizinci ayette iki mesele:
1- Tarihten bir misal: Geçmiñte de beyyineler mevcutken

bir takæm hissî ve dünyevî sebepleri nazar-i itibara alarak
ihtilaf ve bâdel ihtilaf iftirak ve bâdeliftirak küfür ve irtidad
ve neticede azab-æ azim!..
2- Azab-æ azim ve rahmet-i âli'de; hem öyle bir günde ki,

bir takæm yüzler simsiyah olmuñ! Esbab-æ mucibe ise
bâdeliman küfre düñme; bir takæm yüzler ise bembeyaz!
Esbab-æ mucibe ise ya imanda sebat ya da irtidaddan
sonra rücu ve tevbe, salâh ve islah!..
Dokuzuncu ayette iki mesele:
1- Bunlar tarihî hakikatlardær; Hilaf yoktur. Dünyada

zulme, ukbada azaba maruz kalmamak için ibret almanæz,
kendinize gelmeniz, mütenebbih ve mütteiz olmanæz



lazæm!
2- Ælahî bir kaynak; „Allah kullaræna zulüm yapmaz!

Geçmiñinden ibret alæp mütenebbi ve mütteiz olmayanlar
ñayet dünyada zillet ve esaretle, ukbada azab ve ikabla
tecziye edilirlerse bu, kendi kesblerinin bir neticesinden
ilahî adaletin bir tecellisinden bañka bir ñey deåildir.
Onuncu ayette iki mesele vardær:
1- Bütün mülk ve melekut Allah’a mahsustur; her ñey

O’nundur. Hayær da zarar da O’nun yedi kudretindedir;
emir ve ferman O’nundur, bidayet de nihayet de O’na aittir;
muvaffakiyet de ademi muvaffakiyet de O’nun iradesine
baålædær.
2- Binaenaleyh, ilahî emir ve talimatæ yerine getirme de

onun nusret ve inayetine sæåænmalæ, karñælañacaåæ tepki
ve manialaræ, ceza ve iñkenceleri onun kapæsæna iltica
ederek defetmelidir.
„Kim Allah’a yardæm ederse elbette Allah ona yardæm

edecektir!“, „Kim Allah’tan korkup ittika ederse Allah
ona bir çækæñ yolu halk eder...“, „Kim Allah’a tevekkül
ederse Allah ona kâfidir,“ gibi ayet-i kerime’ler bu
hakikatlaræn birer ifadesi ve vadi sübhanisinin birer
tecellisidir.
Onbirinci ayette:
1- Müslümanlar artæk devlettir; Hakim duruma

gelmiñlerdir. Yani müstekbirlerin baskæ rejimlerine raåmen,
onlaræn azim ve gayreti, rabblerinin hidayet ve nusreti,
onlaræ; o mustaz’aflaræ ayaåa kaldærmæñ, onlaræ imamlar ve
önderler yapmæñ, müstekbirlerin maddî ve manevî
miraslaræna varis kælmæñtær. Onlara yeryüzünde yer ve yurt
vermiñ, müstekbir zihniyetlerinde, sistemlerinin de ve
onlaræ koruyan ordularænæn da korktuklarænæ bañlaræna
getirmiñtir. Kasas, 5 ve müteakip ayetler bu hakikatlaræn
bir ifadesidir.
2- Harice müteveccih vazifeler ve vecibeler artæk

bañlamæñtær. Neden? Çünkü Æslam devlet olmuñtur. Mü’min
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olmanæn icabæ ümmet olmadær. Ümmet olmanæn icabæ devlet
olmadær, hayærlæ bir ümmet olmanæn icabæ ise harice karñæ
olan vazifeleri ifa etmektir. Harice karñæ vazife ise; kâfire
imanæ, münafæka ihlasæ, mü’mine ise takvayæ tebliå ve
telkindir.
3- Harice karñæ olan vazifeye önce yakænændan

bañlamalædær. Zira gayr-i müslimler arasænda müslümanlara
en yakæn olanæ Ehl-i Kitab’dær. Çünkü müslümanlar gayr-i
müslim kitabilerin zebihalarænæ yemeleri, kadænlaræyla
evlenmeleri ve diåer iñbirliåine girmeleri caizse de diåer
kâfirlerle bunlaræ yapmalaræ caiz deåildir.
4- Ehl-i Kitab’æn vereceåi zarar, ancak eziyettir,

dedikodudur. Onlar, sizlere karñæ savañ açarlarsa onlara
düñen arkalaræna dönüp kaçmaktær, yardæm da göremezler.
Binaenaleyh, yapælmasæ gerekenler ne ise onu yapmada
tereddüt etmeyin, tehir de etmeyin! Zira nusret, onlaræn
deåil, sizin hakkænæzdær.
Elbette böylelerinden ve benzerlerinden tehditler

gelecektir. Sizler bu tehditlere karñæ davanæzæ da kendinizi
de „Hasbünellahü veni’mel vekil...“ demek suretiyle sipere
almæñ olacaksænæz!..
Ali Æmran, 159 ayetinde gaye; Hilâfet devletine

ulañmaktær. Bu gayeye ulañmak için takib edilecek yol:
Ferdler, cemaatleri, cemaatler mahallî devletleri, mahallî
devletler Hilâfet Devleti’ni teñkil etmelidir.
Bu hedefe varmanæn ñartlaræ ise:
1- Kavl-i leyyin,
2- Afivkâr olmak,
3- Dua ve istiåfarda bulunmak,
4- Æstiñarede bulunmak ve,
5- Tevekkül Alallah!..
Bunlaræn kæsa kæsa izahlaræ:
1- Tebliåde kavl-i leyyin; yani, ilahî mesajæ verirken (yani

tebliå yaparken) asæk suratlæ olmamak, galizülkalb deåil,
beñañetülvech olmak ve nihayet leyyinülkalb olmak



lazæmdær. Zira aksi hareket, fertleri cemaat yapma ñöyle
durursun, mevcudu bile daåætær.
2- Affedici olmak; tebliå yaparken, kendine karñæ iñlenen

suçlaræ affetmek ve affedici olmak!..
3- Allah’a karñæ suçlu ise, ilahî afv ve maåfirete mazhar

olmak için, dua ve istiåfarda bulunmak!..
4- Hem fikirlerinden istifade etmek hem de kendilerine

kæymet verildiåini ihsas ettirip kalplerini tatyib maksadæna
binaen emir ve idarede onlarla istiñarede bulunmak!..
5- Ba’delistiñare azm ve tevekküle riayet etmek!.. Çünkü

Allah mütevekkil olanlaræ sever ve yaptæklaræ tevekkülün
semeresini onlara gösterir!..
160. ayette üç mesele:
1- Galibiyyetin særræ Allah’æn nusretidir.
2- Hæzlana düñme de O’nun elindedir; hæzlana

düñürdüåünü, dünya bir araya gelse kurtaramaz.
3- Mü’minler tevekkülünü bañka bir ñeye deåil, ancak

O’na yapmalædær. Ali Æmran, 173 ayetinde üç mesele:
1- Tehditler, tehditvari haberler; hem çeñitli kaynaklardan

ve hem de çeñitli dillerden; yani tehlike büyük, gelen
haberler kuvvetli, inanmamak elde deåil!..
2- Bütün bunlara raåmen korku yok; geri dönme yok;

gevñeme yok!..
3- Tersine gönüllerde imanæn kemale ermesi metanet

ve cesaretin artmasæ var; lisanlarda ise „Hasbünallahü
veni’mel vekil“ sözünün tekrar edip durmasæ ve „Onlaræn
en modern silahlaræ varsa, bizim de güç ve kuvvetine
nihayet olmayan Rabb’imiz var, Rabb’ülâlemin vardær.“
Ali Æmran, 175 ayetinde üç mesele:
1- Tehdit ve korku haberlerini getiren ve bu haberleri

yayæp maneviyat kæran, metanet ve cesareti selbedip
gönüllere korku salan ñeytandær, ñeytanæn adamlarædær;
düñmanæn casuslarædær.
2- Bu kabil telkin ve tahfifler ancak ñeytanæn dostlaræna

tesir eder; bunlar sureten insan iseler de manada ve
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gönülde ñeytanlañmæñlardær.
3- Ælahî ferman tecelli ediyor ki:
„Ñeytandan ve ñeytanlañmæñ insanlardan korkmayæn,

benden korkun! Eåer mü’min iseniz!..“ Zira imanlæ bir
kalbde ne can korkusu olur ne de mal sevgisi olur!..
Bakara, 159-160’da dört mesele:
1- Kur’an’da hak-batæl her ñey beyan edilir.
2- Fakat ne yazæk ki, ulema bazæ sebepleri nazar-æ itibara

alarak hakikatlaræ ketmetme yoluna gitmiñtir.
3- Dolayæsæyla Allah’æn, meleklerin ve lanetçilerin lanetine

uåramæñ, mel’un olmuñlardær.
4- Fakat henüz tevbe kapæsæ kapanmamæñtær. Kendilerine

gelip tevbe ederlerse, ihmallerini, ifsatlarænæ islah ederlerse
ve Æslam’æn hakikatlarænæ açæk açæk beyan ederlerse
tevbeleri kabul görecektir. Bu babda Allah’æn vadi sarihdir.
Aksi halde lanet içinde ölür giderler.
Bakara, 174 ayetleriyle Ali Æmran, 177 ayet-i celile’si de

bu manadadær.
Æslam’da Taviz Yok:
1- Ali Æmran, 187:
„Allah, kendilerine kitab verilenlerden: ‘Onu mutlak

insanlara açæklæyacaksænæz, gizlemiyeceksiniz’ diye söz
almæñtæ. Fakat onlar verdikleri sözü arkalaræna attælar
ve ona karñælæk bir kaç para aldælar. Ne kötü ñey satæn
alæyorlar (onlar)!“
Æsra, 73-75 ayetlerinde:
„Az daha onlar, seni, sana vahyettiåimizden ayærarak,

ondan bañkasænæ bize iftira etmen için fitneye
düñüreceklerdi. Æñte o zaman seni dost edinirlerdi.
Eåer biz seni saålamlañtærmamæñ olsaydæk, onlara bir
parça meyil edecektin. (Azdan aza taviz vermeye.) O
takdirde de sana hayatæn da, ölümün de kat kat azabænæ
taddærærdæk. Sonra bize karñæ bir yardæmcæ da
bulamazdæn.“
Ayette de görüleceåi üzere, büyük tavize müsaade yok,



normal tavizde yok, tavizin azæ da yok, azdan azæ da yok;
taviz vermeye meyil de yok, meylin azæna da müsaade
yok!
Ve nihayet tavizin en son ñeklini verme yoluna gidildiåi

takdirde 75. ayetteki azab kendini gösterecektir.
Kehif, 28:
(Müstekbirler geldiler ve dediler ki:)
„Biz gelip seninle oturmak isteriz. Fakat sizin

etrafænæzæ bizim beyenmediåimiz adamlar sarmæñtær.
Bunlaræ kov, biz gelelim!“ „Hayær!“ cevabænæ alænca;
„Öyle ise münavebe yap; bir gün onlara bir gün de

bize!“ „Hayær!“ cevabænæ alænca;
„Öyle ise yüzünüz bize særtænæz onlara olsun!“ dediler.

Æñte mezkur ayet-i celile gelip buna da müsaade
etmedi!..
Abese ayeti de mâlum!
Demek oluyor ki Kur’an, bütün taviz kapælarænæ öyle

kapamæñ ki, en küçük hava girebilecek delik bile
bærakmamæñtær. Neden? Çünkü taviz felakettir. Bir noktada
durmaz; yeni yeni tavizlere götürür ve nihayet Æslam’æ yer
ve bitirir. Bugünkü Æslam’æn yürekler acæsæ hali dünün
tavizkâr insanænæn belasædær.
Ve nihayet Va’d-i Sübhanî; Nur, 55:
„Allah sizden iman edip salih ameller yapanlara

va’detti; onlardan öncekileri nasæl halifeler kældæysa,
onlaræ da yeryüzünde halifeler kælacak ve kendileri için
seçip beyendiåi dinlerini kendilerine saålamlañtæracak
ve korkularænæn ardændan kendilerini (tam) bir güvene
erdirecektir. Onlar hep bana kulluk ederler ve bana
hiçbir ñeyi ortak koñmazlar. Ama kimler bundan sonra
inkâr ederse, iñte onlar yoldan çækanlardær.“
Ayette bañlæca üç mesele:
1- Æman ve amel-i salih’in yanænda ñirksiz ubudiyyet ve

teslimiyyet;
2- Yeryüzünde istihlaf (yani hakimiyyet ve iktidar verme),
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temkin (kendileri için seçip beyendikleri dinlerini
saålamlañtærma...), tebdil (korkularænæn ardændan kendilerini
emniyete erdirme).
3- Devam ve sebat (iman ve amel-i salihe, ñirksiz

ubudiyyette sebat edip küfre ve fæska bir daha dönmeme)!
Yani; istenen üç ñeye mukabil va’dedilen üç ñey! (1-

Æman ve amel-i salih; 2- Ñirksiz ubudiyyet; 3- Devam ve
sebat. Bunlar istenenlerdir. Va’dedilenlere gelince: 1- Æs-
tihlaf, 2- Temkin ve 3- Tebdil)!

Hülâsa:
Buraya kadar müteaddid ayetlerin metin ve meallerini

gördük; tefsir ve tahlillerini yaptæk. Bütün bunlar, bir nevi
ârife târif kabilinden ise de maksadæmæz iki ñey:
1- Hastalæåæ teñhis,
2- Tedavi.
Uzun zamanlaræn ihmali, yani hakiki manada tâlim ve

terbiyeden mahrum bærakælæñæ, insanæmæzæ çeñitli hastalæklara
mübtela kældæ. Hatta kimilerini komaya soktu. Hilâfet
müessesesini yækarak Ümmet-i Muhammed’i çobansæz,
yani sahibsiz, yani Halife’siz bæraktæ. Dini devletten ayærarak
dini devletsiz, devleti de dinsiz bæraktæ. Öåretim ve eåitimi
yabancælañtærdæ. Ñeriat nizamænæ yasaklayæp yabancæ
kanunlaræ getirdi; Æslam hukuku yerine Batæ hukukunu
hâkim kældæ. Ve nihayet Æslam’æn temeline (98) dinamit
koydu ve neticede yapælan bu inkælablar insanæmæzæ hasta
etti, felce uårattæ, komaya soktu. Æñte insanæmæz ve iñte
hastalæåæ!..
Tedaviye gelince:
Tabiblerin ifadesine göre hastalæåæn saålam teñhisi

tedaviyi kolaylañtærær. Elhamdülillah, Kur’an æñæåænda
hastalæk teñhis edilmiñtir; ñirk ve inkâr hastalæåæ, nifak ve
cehalet hastalæåæ, tefrika hastalæåæ, demokrasi ve laiklik
hastalæåæ vesaire!..
Kur’an æñæåænda tesbit ve teñhisi yapælan bu hastalæklaræn



tedavisi de elbette yine Kur’an æñæåænda yapælacaktær ve
yapælmasæ da mümkündür. Kur’an bi temamihi ortadadær,
hadis külliyatæ ortadadær, Akaid ve Fækæh külliyatæ ortadadær
ve bu kaynaklardan istifade edecek ve ettirecek
tabiblerimiz, ulemamæz mevcuttur ve ortadadær ve bu
hakikatleri anlæyacak ve anlatacak tebliåcilerimiz ve bu
kabil faaliyetlerin maddî finansmanænæ temin edecek ve
Tevbe, 111 ayetinin ñuuruna varæp malænæ da canænæ da feda
edecek ve Saf, 14’de beyan buyrulduåuna göre ilahî
orduyu teñkil edecek askerlerimiz de yok deåildir. Ayræca
tebliå vasætalaræ da alabildiåine geliñmiñtir.
O halde „Kur’an elde, Peygamber önde, cemaat

malæyla-canæyla arkadadær!“ parolasiyle yola devam
edilecektir. Sadece bir ñeye ihtiyaç var. O da Halife’nin
tayin ve tesbiti! Bu da mümkün! Çünkü, Hilâfet Devleti’nin
ve onun alt yapæsænæn tesisini, çatæsænæn çatælmasænæ gösteren
nasslar ve deliller mevcuttur; teferruatænda ise ñura’lar
vardær.
Takib edilecek yol:
Her millet mahallî devletini kuracaktær. Kurulan bu

devletlere eyalet devleti, mahallî devlet, kutrî devlet, harb
emirliåi veya benzeri bir isim verilebilir.
Æñte bu devletlerin temsilcileri veya ñura’laræ bir araya

gelir, Halife’yi tayin ve tesbit ederler. Ve bu intihab
bañlangæçta münavebe ile de olabilir. Artæk orasæ ñura’næn
kararæna ve yapælacak anayasaya baålædær.
Kurulacak müesseseler:
1- Ulema ñurasæ,
2- Danæñma ñurasæ, yani ñura meclisi,
3- Müñterek tebliå heyeti,
4- Müñterek tâlim ve terbiye heyeti,
5- Müñterek savunma,
6- Müñterek medeniyyet ve teknik,
7- Müñterek pazar kurma,
8- Müñterek basæn ve yayæn,
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Vesaire!
NOT:
1- Mahallî iktidar için (yani federe devleti için) taleb ve

tekliflerimiz:
Geçen senelerde sureti ekli mektuplarda da görüleceåi

üzere Anadolu’daki mevcut kuruluñlara teklif ve talebde
bulunduk ve dedik ki:
„Gelin vahdet olalæm; devlet olalæm! Ñöyle ki:

Cemaatlerimiz bir araya gelsin de ümmet olsun ve ümmet
ñurasænæ seçsin, ñura da emirini intihab etsin ve Anadolu’da
federe devlet olduåumuzu ilan edelim!..“
Kulak veren olmadæ; kimseden ses çækmadæ, müsbet

cevap alamadæk!
„Hakkæ Sahibine Æade“ risalesinde de görüleceåi gibi

Almanya’næn Koblenz ñehrinde 18.04.92’de yaptæåæmæz
toplantæda federe devletini ilan ettik ve aynæ zamanda
Hilâfet Devleti boñluåunu da mecazi manada istiñareden
sonra doldurmak üzere „En-Naib“ ismiyle tesmiye ederek
ve bu suretle ünvan „El-Emir ven-Naib“ ñeklini aldæ.
2- Hilâfet Devleti:
„Tüm Kuruluñlaræ Birliåe Davet“ bañlæåænæ tañæyan

tebliåimizde gösterdiåimiz esbab-i mucibeyle yani
Rabb’ülâlemin’in Kur’an’da bu kadar vadi sübhanisi ve
vad-i celalisi karñæsænda artæk yerimizde saymamæz caiz
olmasa gerek! Ola ki, bu imkânæ ve bu færsatæ kaçærabiliriz,
günah olur, vebal olur, mesulü biz oluruz!
Binaenaleyh geliniz; kimimiz devlet olmuñ (Sudan, Æran,

Çeçenler gibi), kimimiz de devlet olma yoluna girmiñ
(Afganistan, Filistin gibi). Bizim gibiler de devlet olduåunu
ilan etmiñ bulunmaktayæz; kimileri de (Tunus, Cezayir,
Mæsær, Suud, Lübnan, Pakistan Bangladeñ, Kærgæzistan ve
emsali gibi devletler içinde cemaatler haline gelmiñ!..
Ve bu arada ñunu ilave edelim ki, bizler vaad-i sübhaniye

ihlasla inanarak ve O’nun nusret ve inayetine iltica ederek
Hilâfet Devleti’ni ilan ettiåimiz takdirde Mevlay-æ Müteâl



bizleri muvaffak kælacaktær. Æslam âlemindeki bu kabil
çalæñmalar hæz kazanacak, cesaret kazanacak ve iltihaklar
olacaktær. Hele hele ilan edilecek Hilâfet Devleti, istinad
ettiåi nizamnamesi Kur’an’æn ruh ve metnine uygun olursa,
kuruluñu saålam bir yapæya sahip olur ve bañændaki
Halife’de ilmiyle, amel ve takvasæyla, icraat ve cesaretiyle,
ivezsiz ve tavizsizliåiyle mâruf ve meñhur olursa itimad
telkin eder, iltihaklar daha da hæz kazanær ve hedefe ulañma
daha da kolay olur.
Kardeñlerim! Æñte sizlere yazmæñ bulunduåumu bu

mektupla esbab-æ mucibeler ve bunlara müstenid taleb
ve tekliflerimi arz etmiñ oluyorum ve hüsnü kabul görmesi
ve cevabænæn müsbet olmasæ en halisâne arzum ve
talebimdir!.. Kabul görmediåi takdirde, birinci merhalede
olduåu gibi, ikinci merhalede de biiznillah ve bi-inayetillah
üzerimize düñeni yapacaåæz, Hilâfet Devleti’ni de ilan
edeceåiz!..
Ve ñunu da ilave edelim ki; iñte bu ilandan sonra artæk

sizlerin ñer’an ve hukukan itiraz etme hakkæ kalmamæñtær.
Ancak yukaræda da beyan ettiåimiz vechiyle mahallî
devletlerin temsilcileri olarak bir „Ehl-i Hal vel-Akid“ teñkil
edildiåi taktirde yeniden müzakereye oturulabilir.
Ve yine biz inanæyoruz ki, birinci ilan hususunda muaræz

ve muhaliflerimiz, ñer’an de ilmen de cevap veremedikleri
gibi ilan edilmesi çok bereketli olmuñ, iltihaklar hæz
kazanmæñtær. Ækinci ilanæn da böyle olacaåæna inanmaktayæz.
Fakat gönlüm istiyor ki, bu ikinci ilanæ hep birlikte yapalæm,
bu sadece benim gönlüm deåil, bütün müslümanlar bunu
istemektedir; Hakk’æn ræzasæ da bu istikamettedir.
„Ñayet biz Hilâfet Devleti’ni ilan edersek düñmanlar

birleñir ve bizi yok ederler!“ denirse bu bir ihtimaldir ve bir
tevehhümdür. Ve fakat Rabb’ülâlemin’in vadi sarihdir,
hakdær ve kesindir. Kur’an’da nasr ve nusret kelimesi
yetmiñten fazla yerde geçmektedir. Bunlardan sadece bir
tanesi ñu mealde: „Mü’minlere yardæm etme üzerimize
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bir hakdær.“ (Rum, 47) „Serahat ve hakikatænæn karñæsænda
ihtimal ve tevehhüme itibar yoktur,“ kaidesi vardær.
Bakænæz Cenab-æ Hak bañka bir ayetinde „Onlar tuzak

kuruyorlar, Allah ise onlaræn tuzaklarænæ bozacaktær,“
fehvasænæn bir tecellisidir ki, Allah ne yaptæ? PKK’yæ
kemalistlerin bañæna musallat etti de kemalistler bizimle
uårañacak zaman bulamadælar ve bulamæyorlar!..
3- Endiñe varid olsa bile ilanda fayda vardær:
Yukaræda ifade edildiåi gibi „Ñayet bizler Hilâfet Devleti’ni

ilan edersek, düñmanlar birleñir bizi yok ederler!..“ fikri
bir ihtimaldir ve bir tevehhümdür demiñ ve „katiyyetin
karñæsænda ihtimale itibar yoktur“ kaidesini hatærlatmæñtæk.
Farz edelim ki, bu ihtimal tahakkuk etti; yani düñmanlar
birleñti bizi yok etme hareketine giriñti, yine bizim kâræmæz
vardær. Neden? Çünkü ehl-i küfrün asæl gayesi
müslümanlaræ imhadær, yok etmedir. Siz ilan etseniz de
etmeseniz de færsat bulunca onlar müslümanlaræ yok
edecektir. Æñte yahudinin, Filistin müslümanlarænæ, iñte
Ermeniler’in Karabaå’a saldærmasæ ve iñte Særplar’æn Bosna-
Hersek’i imha hareketine girmesi ve diåer ehl-i küfrün de
seyirci kalmasæ gibi!
Demek oluyor ki, siz Hilâfet Devleti’ni ilan etseniz de

etmeseniz de endiñe variddir ve netice deåiñmiyor. Æki
halde de imha var, ölüm var ama hangisi kârlæ; tercih
hangisinde?
1- Sessiz kalarak ölüme gitme mi?
2- Hilâfet Devleti’ni ilan ederek ve mücadelesini vererek

ölüme gitme mi?
Tercih: Elbette ikinci ñækkæ tercih etmemiz lazæm! Neden?

Çünkü ikinci ñækda ñehid olarak ölme vardær.
Acele etme:
Acele etmede iki fayda var.
1- Færsatæ kaçærma tehlikesi! Ænsanlæk bir bunalæm içinde,

kriz geçiriyor, ne yapacaåænæ ñañæræyor! Adeta susuzluk
hastalæåæna yakalanmæñ, develer gibi susamæñ, imdat diye



feryad ediyor. Suyun ñüphelisine, zararlæsæna
bakmæyacaktær. Her önüne çækacak suyu içecektir. Ñayet
siz ñeriat’æn o berrak, o ñifalæ suyunu takdim etmezseniz
mikroplu sularæ içecek, hastalæk üstüne hastalæåa
yakalanacaktær. Ya komaya girecek ya da ölüme
gidecektir. Veyahut da en azændan ñifayâb olmasæ asærlar
alacaktær ve buna sebebiyyet veren de sizler olacaksænæz.
2- Çækmaza Girme:
Ve ñayet sizler görünüñe bakæp bir takæm sebepleri ileri

sürer de acele etmezseniz yabancælaræn teñvik ve tahrikiyle
yaræn tavizkârlardan veya bid’atçælardan biri çækæp
Halife’liåini ilan ederse, artæk siz kolay kolay ortaya
çækamazsænæz, Hilâfet ilan edemezsiniz, færsatæ kaçærmæñ ve
iñi çækmaza sokmuñ olursunuz ve buna yine siz sebebiyyet
vermiñ, suçlu siz olmuñ olursunuz!..
3- Bereketin oluñmasæ:
Siz Hilâfet Devleti’ni ilan ettiåiniz takdirde Allamülåuyub

olan Allah Teala büyük bir bereket ihsan edecek; Tevhid
ehli olanlar fevc fevc gelecek, zayæf iradeli olanlar
iradelerinde kuvvet bulacak; kalplerinde nifak hastalæåæ
tañæyanlar ise nifaklarænæ yavañ yavañ terk edip ihlasa
yönelecek ve bu suretle iltihaklar hæz kazanacaktær. Çünkü,
kalpler Allah’æn elinde ve O’nun idaresindedir. Sizler o
yönde ve o yolda adæm atarsanæz muhsinlerden olmuñ
olursunuz! Allah ise muhsinleri sever ve onlaræn emeklerini
zayi etmez!..
Hilâfet Devleti’nin asæl görevi:
Günümüz dünyasænæn hususiyle iki görevi vardær.

Bunlardan biri „Tevhid’e evet!“, ikinci ise ñirke „Hayær!“dær.
Bunlara mukabil de mü’minler iki ñey kazanær: Ælahî teminat
ve doåru yolda olduklarænæ tasdik. Kur’an ñöyle der:
„Ænananlar ve imanlaræna zulüm (ñirk)

bulañtærmayanlar var ya! Æñte güven onlarændær ve
doåru yolu bulanlar da onlardær.“ (En’am, 82)
Bu mevzuyu bir misalle açæklæyalæm:
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Bir köy düñünün; koyunlaræ var, çobanlaræ da var! Fakat
eñkiya çeteleri ne yapmæñ? Çobanlarænæ koyunlarænæn
bañændan uzaklañtærmæñ ve sürmüñ!.. Koyunlar çobansæz
kalmæñ! Çobansæz kalan koyunlar ne olur? Ya kendilerine
kurtlar saldærær ya da kendileri ötekinin-berikinin baåæna-
bahçesine, tarlasæna-çayæræna girip tahrip eder!..
Æçinde sizin de koyunlarænæz var! Köylülere diyorsunuz

ki; „Geliniz, istiñaresini yapalæm da koyunlara münasib
bir çoban tayin edelim!..“ Æñin garib tarafæ; koyunlaræn asæl
bir sahibi var; faydalanmak üzere köylülere teslim etmiñ!
Yaræn mal sahibi gelip sizden koyunlaræn hesabænæ sormaz
mæ? Elbette soracaktær ve koyunlaræ çobansæz bæraktæklaræ
için köylülere ceza bile verecektir! Deåil mi?!.
Fakat ne yazæk ki, köylüler bunun idraki içinde deåiller

hatta umurlarænda bile deåil! Ñimdi iñ size düñtü; artæk
kendinizi mecburen ortaya koyacak, koyunlaræn bañæna
geçeceksiniz, deåil mi? Ve bu, pek tabii bir ñeydir!..
Æñte günümüz dünyasænda manzara tæpki bu!

Geciktirmeye gelmez! Ya koyunlar bañkalarænæn haklarænæ
tahrip edecek, ya da kurtlar koyunlara tekrar saldæracak;
hatta saldærmakta!..
Bize gelince:
Biz de bu misalden hareket ederek kendimizi ortaya

koyduk!.. Bunda iki fayda var! Biri, boñluåu doldurup
koyunlaræ mehma imkân çobansæz bærakmamak, diåeri de
Allah’æn indinde mesuliyyetten kurtulmaya çalæñmaktær.
Ve netice:
Ñurasæ da çok iyi biline ki; gayemiz ñan-ñöhret deåildir,

makam-mevki deåildir, para-pul da deåildir! Hatta aåær bir
külfetin ve aåær bir mesuliyyetin altæna girmektir;
dedikodulara mâruz kalmaktær ve hatta bir nevi hayat
tehlikesiyle karñæ karñæya kalmaktær.
Fakat Rabb’ülâlemin vardær; koyunlaræn sahibi vardær,

O’na tevekkül ediyor, yardæmæna sæåænæyor; zorluklaræ
añacaåæmæza; ñer ’an, ilmen ve hukuken haklaræ



koruyacaåæmæza inanæyoruz! Elhamdülillah!..
Kur’an ñöyle der:
„Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse

(bilsin ki, Allah onlaræ helak eder ve onlaræn yerine),
öyle bir nesil getirir ki, Allah onlaræ sever, onlar da
Allah’æ severler; mü’minlere karñæ alçakgönüllü,
kâfirlere karñæ izzetli ve ñerefli (güçlü ve kuvvetli), Al-
lah yolunda cihad ederler ve kænayæcælaræn
kænamasændan korkmazlar! Bu, Allah’æn bir fazlædær. Onu
dilediåine verir. Allah’æn fazlæ geniñtir, (O), bilendir.“
(Maide, 54)
„Tarih tekerrürden ibarettir“ fehvasænca Tevhid ve ñirk

birbirini takib edegelmiñlerdir. Tevhid ehli, zamanla ñirke
sapmæñ, mürted olmuñ, tarih sahnesinden silinmiñ, yerine
mücahid (kahraman) bir millet getirilmiñtir. Günümüz
dünyasænda ve bu arada Anadolu’da aynæ manzara
yañanmaktadær. Æstisnalar kaideyi bozmaz. Kemalistler,
laik kafalælar ve particiler ñirke düñmüñ, mürted olmuñlardær.
Dolayæsæyle yækælmaya, yok olmaya yüz tutmuñlardær! Æñte
onlaræn yerine yeni bir nesil gelmektedir. Bu nesil; önce
particilikten ayrælæp, demokrasiyi terketmiñ, Peygamberî
bir cemaat olmuñ, sonra Anadolu Federe Æslam Devleti’ni
ihya ve ilan etmiñ daha sonra ise, „Hilâfet Devleti’ni“ ihya
ve ilan edecektir. Anadolu’da ve Æslam âleminde ñirk
hastalæåæna mübtela, tarih sahnesinden silinmeye
mahkum olanlaræn yerini alacaktær. Ve bu, deåiñmeyen
kanunun bir tecellisidir. Bu hususu ñu hadis-i ñerif de tefsir
ve teyid etmektedir:
„Ümmetimden kæyamete kadar bir taife eksik

olmæyacaktær! Onlar hak üzerinde olup (hakkæ tebliå
ve telkin edecekler ve asla taviz verme yoluna
gitmiyeceklerdir...) Ve bu arada onlara muhalif ve
muaræzlaræ zarar veremiyeceklerdir!..“
Vâdedilen Hilâfet Devleti:
Kur’an ve sünnet’in müteaddit ayet ve hadislerinde iñaret
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buyrulduåu gibi, Allah Resulü (s.a.v.) ñu hadisinde de
seraheten yer almaktadær:
„Æçinizde peygamberlik, Allah’æn dilediåi zamana

kadar devam edecektir. Sonra Allah, onu kaldæracak,
sonra æsæræcæ hükümdarlæk onun yerini alacak; sonra
onu kaldærmayæ murad ettiåi zamana kadar devam
edecek, sonra onun yerine cebrî (zorba) bir
hükümdarlæk olacak ve o da Allah’æn dilediåi zamana
kadar devam edecek ve bu da kaldærældæktan sonra
yerine Peygamberlik yolu üzerine Hilâfet idaresi
kurulacaktær. (Bu særalamayæ yapan Allah Resulü) sonra
sükut etti.“ (Ahmed b. Hanbel, sahih senetle, 4/273;
Cündullah, Said Havva, s. 407’ye bak!)
Beñ devir:
Hadisi tahlil edersek karñæmæza beñ dönemli bir tablo

çækacaktær:
1- Peygamber devri;
2- Halife’ler devri;
3- Isæræcæ hükümdarlæk devri (Emeviler, Abbasiler,

Selçuklular, Osmanlælar...);
4- Zorba devri (Cumhuriyet ve M. Kemal devri...);
5- Baña dönen ve peygamberlik devrini esas alan Hilâfet

devri!..
„Hilâfet Devleti“ni ihya ve ilan eden bizler, iñte bu

beñinci dönemin bañlangæcænda bulunmaktayæz. Bu
hususta isabet etmiñsek, Rabb’imizin lütfudur, ñayet hata
etmiñsek hata bize aittir.



HÆLAFET
DEVLETÆ

BULUNMAZ BÆR
NÆMETTÆR!..

Mevzu: „Hilâfet Devleti“
„Federe“ devlet için söylenenler, genelde „Hilâfet“ devleti

için de geçerlidir ve söylenebilir.
Bu mevzuuda dört ñey:
1- Devletin lüzum ve vücubu;
2- Devletin vücudu ve tahakkuku;
3- Devletin hukuk ve mükellefiyyeti ve
4- Devletin devam ve bekâsæ.
Devletin târifi:
Devlet demek; nihai bir teñekkül ve en büyük bir kuruluñ,

demektir. En büyük müesseseleriyle varlæåænæ gösterir;
yani, onun bünyesinde insanoålunun muhtaç olduåu
ñeyler vardær; hayatta ve manada ihtiyaç duyduåu ne kadar
saha varsa, onlaræn hepsine ñamil ve onlaræn tümünü ihtiva
eder.
Bazæ ulema Hilâfet Devleti’ni ñu ñekilde tarif etmiñtir:
„Din ve dünya iñlerinde umumi riyaset!“
Faydalaræ:
Fayda ve yararlarænæ saymakla bitiremezsiniz! Devletin

faydalarænæ bir cümle ile ifade edecek olursak devlet
demek; içe karñæ bir barænak, dæña karñæ bir kaledir. Æçe
karñæ bir emanetler hazinesi ise dæña karñæ da bu
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emanetlerin bir muhafæzæ, bir koruma polisidir. Æçe karñæ
bir tarih kültürü, bir ilim hazinesi ise, dæña karñæ da bir
kalkandær ve nihayet devlet, içe karñæ bir terbiye
müessesesi ise dæña karñæ da bir tebliå, bir nümune-i timsal
müessesesidir. Ve son olarak devlet; dünyanæn cennetidir.
Ænsanoålunu cennette imiñcesine rahat ettirir; huzur içinde
günlerini geçirmesine ve tatlæ bir hayat sürmesine vesile
teñkil eder!..
Æñte devlet; Hilâfet Devleti bu kadar nimete sahib ve bu

kadar önemi haiz olduåundan dolayædær ki, varsa onu
korumak yoksa onu kurmak, erkek-kadæn her müslümana
farzdær, Allah’æn kesin emridir. Müslümanæn bir gün bile
hatta bir saat bile devletsiz ve Halife’siz kalmasæ caiz
deåildir. Baksanæza! Ashab Efendilerimiz (Allah
kendilerinden razæ olsun!), Peygamber (s.a.v.)’in techiz
ve tekfinine Halife seçmeyi takdim ve tercih ettiler de önce
Halife’yi seçtiler ve cenazeyi sonra defnettiler. Keza Akaid
ve Fækæh kitaplarænæ okuduåunuzda göreceksiniz ki;
„Sænærlaræ muhafaza, adaleti temin, hakkæ ihkak,

mütecavizleri tecziye, yetim çocuklaræ evlendirme,
zekât mallarænæ toplayæp, mahalline tevzi, cuma ve
bayram namazlarænæ kældærmanæn sæhhatæ ve nihayet
emr-i mâruf ve nehy-i münker yapma“ devletin görevleri
arasænda yer almaktadær. Bütün bunlaræ yapma ve yerine
getirme farzdær. O halde devlet kurma ve devlete sahib
olma da farzdær. Neden? Çünkü fækhî bir kaidedir:
„Ma yetevakkafü aleyhil farzu fehüve farzün! Yani, o ñey

ki, bir farzæ yerine getirme ona baålædær. Öyle ise o da
farzdær.“
Demek oluyor ki, müslümana devlet, hava ve su gibi

lazæmdær, vacibtir. Vücubu ise, kitab, sünnet ve icma-i
ümmetle sabittir.
Devletin vücud ve tahakkuku:
Biz, müslüman bir milletiz; Hazreti Muhammed’in

ümmetiyiz; devletimiz olmalædær ve farzdær. Farz olan bu



devlet Hilâfet Devleti’dir, Æslam devletidir. Ve bugün böyle
bir devletimiz yoktur. 1924’den itibaren yoktur. Mustafa
Kemal kaldærmæñtær. O gün bu gün bir devlet boñluåu vardær.
Mustafa Kemal’in ve onu takib eden kemalistlerin
kurduklaræ devlet ve hükümetler ise meñru deåildir. Niye
meñru deåildir? Æhanet ve hiyanet üzerine kurulmuñtur
da ondan; yalan ve aldatma üzerine kurulmuñtur da
ondan; milletimiz, oyuna getirilmiñtir ve aldatælmæñtær da
ondan. Kaldæ ki, kendisinin de kemalistlerin de kurduklaræ
ve devam ettirdikleri devlet, dinsiz bir devlettir, sarhoñ bir
devlettir, meyhaneci ve kerhaneci bir devlettir. Kendileri
de birer teröristtir. Binaenaleyh, müslümanlaræ temsil
edemezler. O halde müslümanlaræ temsil eden bir devlete
ihtiyaç vardær; yoksa ölenler cahiliyyet ölümü üzerine ölüp
giderler. Tüm müslümanlaræ ve müslüman kuruluñlaræ
birliåe davet ettik ve dedik ki: „Cemaatler Kur’an etrafænda
bir araya gelsin, bir ümmet teñekkül etsin, ümmet de
ñurasænæ seçsin, ñura da yeni emirini intihab etsin!..“ Kulak
veren olmadæ. Kendileri de zaten layæk deåildi. Çünkü bir
kæsmæ partici, bir kæsmæ da tavizci idi!.. Dolayæsæyle bunlar
birer zalim kuruluñlardær. Zalimler ise Kur’an’æn beyanæyla,
Allah’æn ahdine nail olamazlar. O halde devlet kurma iñi
yine sizlere kaldæ, ey cemaat! Çünkü sizin ne taviziniz
var, ne de partiniz! Her ñeyiniz ñeriat’a baålæ, fetvaya
dayanmakta!..
Ve netice: Bu ñerefi Allah size nasib etti, Elhamdülillah!

Æñte ñu anda devletsiniz, Allah’æn indinde devletsiniz.
Vatanænæz genelde dünya, özelde Anadolu’dur. Allah,
zalimlerin, asilerin, kâfirlerin elinden alæp size teslim
edecektir.
Bir devletin vücud ve tahakkuku, bañlæca üç temel yapæya

sahip olmalædær. Bunlardan biri ve birincisi:
1- Millettir. Yani, bir cemaat ve bir topluluktur. Evet; bir

cemaat olmadan, hatta kayda deåer bir cemaat olmadan
devlet düñünülemez. Ve bu cemaat, gelip geçici deåil,
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müstekar ve devamlæ bir hayata sahib olmalædær ve manevî
baålarla birbirine baålæ bulunmalædær.
2- Æklim: Yani bir toprak parçasæna sahib olmalædær ki

insanlardan o topluluk, o toprak parçasæ üzerinde gezip
dolañacak, oturup kalkacak, hayatæ da mematæ da o
topraklar üzerinde cereyan edecektir.
3- Hakimiyyet: Ænsanlardan bir cemaat, bir toprak

parçasæ üzerinde yañasalar da ve fakat hakimiyyetleri
olmazsa, yani söz sahibi olmazlarsa devlet olamazlar.
Yani, içteki vazifelerini yapma gücüne sahip olamadæklaræ
gibi dæña karñæ da varlæklarænæ isbat edemezler.
Bize gelince: Biz bir devlet ilan ettik. Acaba, bu devlette

bu üç unsur mevcut mu idi?
Ñimdi bu sualin cevabænæ arañtæralæm: Daha önceki

konuñmalaræmæz ve yazælaræmæzda da mufassalen beyan
ve izah ettiåimiz gibi, burada da kæsaca ve icmalen
kaydedelim:
1- Millet ve ümmet:
Elhamdülillah, millet unsuru vardær. Devlet olacak kadar

hatta fazlasiyle bir insan topluluåuna sahibiz. Bu
topluluåun ismi, ñeriat nazarænda „Ümmet’tir, Ümmet-i
Muhammed’dir“. Bu ümmet; Avrupa topraklarænda da
vardær, Anadolu topraklarænda da vardær ve her iki tarafta
da günden güne sayælaræ çoåalmakta; fertler ve cemaatler
halinde iltihaklar vuku bulmaktadær. Topraåæmæz da
mevcuttur: Anadolu topraklaræ! Ecdad mirasæ, ñehidler
diyaræ! Gasiblerin, zalimlerin eline geçmesi, bu topraklaræn
dinen de hukuken de mülkiyet hakkænæn el deåiñtirip,
gasiblerin, iñgalcælaræn eline geçmesine sebebiyyet
vermez. Kaldæ ki, iñgalcilerde ümmeti idare etme ehliyeti
yoktur. Çünkü bunlar, ñeriat’æ kaldærmalariyle, ñeriat’æ hor
görmeleriyle küfre sapmæñ, kâfir ve mürted olmuñlardær.
Kâfirlerin ise, Kur’an’æn beyaniyle müslümanlaræ idare
etmeleri caiz deåildir. Bu hususlar, „Hakkæ Sahibine Æade“
isimii risalede mevcuttur.



Hakimiyyet unsuru:
Evet; hakimiyyet unsurumuz da mevcuttur. Æki türlü

hakimiyyet düñünülebilir: Maddî-manevî; hak-batæl! Mühim
olan dine dayanan, ilme istinad eden ve haklæ olan
hakimiyyettir. Ælimsiz ve haksæz hakimiyyetler, sabun
köpüåüne benzer; kæsa bir zaman kendini gösterirse de
sönmeye ve yok olmaya mahkûmdur!.. Æñte, kemalistlerin
Anadolu’daki durumlaræ bundan bañka deåildir; ihtilaller,
ihtilatlar, isyanlar, ayaklanmalar, baskænlar, katiller ve
cinayetler birbirini takib etmede; iñyerleri ve hatta evler
hayat tehlikesiyle karñæ karñæya; polisler ve askerler dahi,
evlerinden, yer ve yurtlarændan çækarken, acaba akñama
eve dönecek miyiz endiñesi içinde; insanæmæz, yabancælara
iñçi olmuñ, devlet ise borçlu düñmuñtür; Sözüm ona
hükümet adamlaræ ise emir kulu, satælmæñ birer kukla: Æñte
Bosna faciasæ, iñte Azerbaycan ñenaatæ, iñte göç kafileleri,
iñte namuslaræn pay-i mal oluñu!.. Ve nihayet içte ve dæñta
insanæmæzæn sahipsiz kalæñæ ve iñte bütün bunlar neyi
gösteriyor ve neyi isbatlæyor? Anadolu topraklaræ üzerinde
devletin olmayæñænæ! Deåil mi? Evet bu devlet emir kuludur;
Kore’ye asker gönderir, Somali’ye asker gönderir, Æncirlik
havaüssünden uçaklaræ kaldærær, Iraklæ’yæ bombalar!..
Neden? Çünkü, Amerika’næn kuklasæ, yahudinin uñaåædær.
Ama Bosna’ya, Karabaå’a ve benzeri yerlere asker
göndermez ve gönderemez! Neden? Çünkü uñaklæåænæ
yaptæåæ güçler müsaade etmemiñtir de ondan!..
Ve netice:
Æñte bütün bunlar gösteriyor ki, kemalist devlet,

müslümanlaræn devleti deåildir, kemalist devlet o
topraklarda barænma hakkæna sahip deåildir; Kemalist
devlet, güç ve hakimiyyetini Ümmet-i Muhammed’den
deåil, kâfirlerden ve kâfir güçlerden almaktadær ve
dolayæsæyla Anadolu insanænæ temsil edemez ve iñte
edemiyor ve bundan böyle de edemiyecektir. O halde
çekilip gitmeleri ve hakkæ sahibine iade etmeleri ñarttær.
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Etmedikleri takdirde bu ümmet, bunlaræn elinden hakkænæ
alacaktær; ama er ama geç ve fakat mutlaka alacaktær. Zira
bu gidiñ, o noktaya doåru bir gidiñtir. Bu gidiñi durdurmaya
ne Selanikli Mustafalar’æ kâfi gelecek ne de Devlet
Güvenlik Mahkemeler’i ve ne de üniversite rektörleri! Æñte
bunlara hodri meydan diyor, açæk oturuma davet ediyoruz
ve diyoruz ki, „Tek tek gücünüz yetmiyorsa, birleñin, bir
araya gelin! Bir araya gelin de Cemaleddin Hoca’næn iñini
bitirin! Yoksa Hoca sizin topunuzun iñini bitirecektir!..“
dediåi halde dilleri tutulmuñcasæna sesleri çækmæyor!
Elbette çækmæyacaktær, çækamaz da! Neden? Çünkü;

bunlarda ne din vardær ne de ilim, ne hukuk vardær ne de
adalet ve nihayet bunlar echel-i cüheladan tecehhül etmiñ
birer cahil, robotlañmæñ birer uñak!..
Bu cümle ile ilgili olarak Æbn-i Abidin, c. 5, s. 369; Fetavay-

i Hindiyye, c. 1, s. 146; Maverdi, Ahkâm-i Sultaniyye, s. 3
ve ma badeha); Buåyetülmüsterñidin, s. 247-248; Tefsir-
i Kurtubî, Bakara, 30 gibi kitaplara da bakæn!
Muaræz ve muhaliflerimiz:
1- Æsim olarak itirazlaræ:
Bir zamanlar bazælarænæn itirazlaræ „metod“ kelimesi

üzerinde idi ve diyorlardæ kæ, „Metod“ tâbirini kullanamayæz.
Çünkü, metod kelimesi yabancædær, batædan gelmiñtir.
Binaenaleyh, bizim bu kelimeyi kullanmamæz caiz
deåildir...
Cevabæmæz:
Kendilerine cevap vermiñtik ve demiñtik ki, „dinî“

mevzularda da olsa yabancæ kelimeleri kullanabiliriz;
bunda hiç bir sakænca yoktur. Nitekim kullanæyoruz da!
Mesela: Salât kelimesi yerine namaz kelimesini, savim
kelimesi yerine oruç kelimesini kullanmaktayæz. Burda da
öyle; ortada bir mana var: „Hedefe götüren yol“. Bu manayæ
Arab, „Vesiyle veya usul“ gibi kelimelerle ifade eder. Fürs
Ehli ise „Rah“ kelimesiyle, Türk ise „Yol“ kelimesiyle tabir
etmektedir. Bütün bunlar caiz ise, ki caizdir. Ya bu mânada



neden „Metod“ tâbiri kullanælmasæn diye yazmæñtæk. Ve
ilaveten ñunu söylemiñtik: „Ancak, Cenab-æ Hakk’æn
isimleri müstesna! Çünkü onlar tevkifîdir; genelde
Kur’an’da veya sünnet’te geçmesi lazæmdær.
Federe tâbiri:
Bazælaræ da „Federe“ kelimesine kafayæ takmæñ;

„Cemaleddin Hoca’næn, bu tabiri kullanmasæ caiz deåildir.
Çünkü, bu kelime batædan gelmiñtir...“ diyorlar.
Cevabæmæz odur ki, bu, bir tâbirdir; lafæzdan çok mânayæ

ilgilendirir. Yani bu manada bir devlet kurmak caiz midir,
deåil midir? Æñte bunun üzerinde durmak gerekirdi ki,
caizdir; isbatæ yapælmæñtær. Fakat gel gelelim: Bizim âlim
ve allameler söyliyecek bir ñey bulamæyor da „Federe“
kelimesi üzerinde duruyorlar! Be hey mübarek! Eåer „Fe-
dere“ kelimesi aåzæna sæåmæyorsa, sæåan kelimelerden bir
bañkasænæ kullan ve de ki: „Bölge devleti, muhit devleti,
kæt’a devleti, kutri devlet, beylik devleti, harb emirliåi
devleti, eyalet devleti...“ Æñte bunlardan birini kullan! Fakat;
onun maksadæ, añaåæda söyliyeceåim gibi, bañkadær!..
30 Hoca’næn Fetvasæ:
Ortada fol yok, yumurta yok! Fakat bir laf dolañæyor;

Cemaleddin Hoca’næn kurduåu devlet hakkænda fetva
vermiñler, imza koymuñlar da Hoca’ya göndermiñler ve
demiñler ki, „Senin ilanænæ yaptæåæn devlet yanlæñtær!..“ Hayær,
bize böyle bir ñey gelmemiñtir. Bu, düpe-düz yalandær,
iftiradær. Ñayet böyle bir ñey varsa, muaræz ve muhaliflerin;
hatta kemalistlerin arayæp bulamæyacaklaræ bir ñeydir, bir
færsattær. Hemen gazetelerde neñretsinler!.. Ama ortada
böyle bir ñey yoktur!..
2- Bañarælæ olamaz:
Yeni allamelerden biri de çækmæñ; saåæna bakmæñ, soluna

bakmæñ, düñünmüñ ve tañænmæñ, söyliyecek bañka söz
bulamamæñ da gayæbten haber alærcasæna „Cemaleddin
Hoca bañarælæ olamaz!..“ ñeklinde bir cevap buyurmuñ!..
Böylelerinin hali, bir nevi Velid b. Muåære’nin haline
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benzemektedir. Velid b. Muåære Kur’an’da ñöyle tasvir
ediliyor ve deniyor ki:
„Hayær! Çünkü o, bizim ayetlerimize karñæ bir inatçæ

kesildi. Onu dimdik bir yokuña sardæracaåæm! Zira o,
düñündü, ölçtü biçti. Kahrolasæ nasæl da ölçtü, biçti!
Yine kahrolasæ nasæl ölçtü biçti. Sonra baktæ. Sonra
surat astæ, kañlarænæ çattæ. Sonra arkasænæ döndü,
büyüklük tasladæ: ‘Bu, dedi; rivayet edilip öåretilen
bir sihirden bañka bir ñey deåildir! Bu, sadece insan
sözüdür.’ Onu sakar (adlæ cehenneme) sokacaåæm...“
(Müddessir, 16-26)
Hak cemaat bir tanedir:
Evet, biz: „Hak kuruluñ ve hak cemaat bir tanedir; diåer

bütün cemaatler ve kuruluñlar ise ya batældær ya da bir
ayaåæ camide, bir ayaåæ Anætkabir’de olup hakkæ batæla
karæñtæran cinstendir ki, bu da yine batældær. Hem de batælæn
en tehlikelisinden!..“ dedik.
Hakikat bu merkezde iken, ulema geçinenlerden biri

çækmæñ, diyor ki:
„Her kuruluñ, kendi çizgisinde ve kendi istikametinde

yürüsün; kimse kimseye çatmasæn ve karæñmasæn!..“ Ve
bunu söylemenin yanænda bir de teñbih yaparak diyor ki:
„Kuruluñlar, bir bedenin uzuvlaræna benzer; her uzuv,
kendine düñen görevi yapmakta ve birbirine müdahele
etmemektedir.“
Evet; allâmemiz böyle diyor ve fakat böyle derken, büyük

bir gaf yapæyor; düñünmüyor veya düñünemiyor ki, beden
organlaræ bir merkezin, bir beyin merkezinin idaresi altænda
ve onun kontrolünde fonksiyonlarænæ icra ve ifa
etmektedirler ve iñbirliåi halindedirler. Fakat, çizgileri farklæ
olan kuruluñlar, böyle bir merkeze sahip midirler; emir ve
tâlimatæ bir merkezden mi alæyorlar? Hayær, her biri ayræ
ayræ merkezlere, ayræ ayræ emir ve komutalara baålæ!..
Binaenaleyh, bu hatalæ bir teñbih deåil mi? Elbette hatalæ
bir teñbihtir ve hem öylesine! Bu hata, ñayet bile bile



yapælæyorsa, bu, hakikata karñæ iñlenen bir suçtur ve bir
zulümdür. Ñayet bilmeden yapæyorsa, yaræm mollalæåæn bir
sonucudur ve bir zulümdür. Zalimlerin ise arkalarændan
gitmek ñöyle dursun, kendilerine selâm bile verilmez!..
Kur’an ñöyle der:
„Zâlimlere en ufak meyille meyletmeyin, sonra size

ateñ dokunur; ve sizin için Allah’tan bañka ne bir dost
vardær ve ne de bir yardæmcæ.“ (Hud, 113)
Keza; bunlar lider olamazlar. Çünkü, Bakara, 124'ün

beyaniyle zalimlere liderlik hakkæ yoktur. Ayræca Æsra, 71’e
göre de mahñerde her insan lideriyle çaårælacaktær. Æñte
bu noktada insanæmæza sesleniyor ve diyoruz ki: Kendine
gel, aklænæ bañæna al; cahil ve cühelanæn arkasændan gitme,
böylelerini lider kabul etme! Zira bunlar, en azændan yaræm
mollalardær; on iki ilmi tahsil etmemiñlerdir, ilimden
behreleri yoktur; Æslam’æ yanlæñ anlamæñlardær ve yanlæñ
anlatmaktadærlar. Dolayæsæyle böylelerini liderliåe Allah da
kabul etmiyor, Peygamber de kabul etmiyor, Kur’an’da
kabul etmiyor, aklæ bañændaki müslümanlar da kabul
etmiyor!.. Pekiyi ama, sen nasæl böylelerini lider kabul edip
arkalarændan gidiyorsun? Sen hiç mi Allah’tan
korkmuyorsun? Sen hiç mi Allah’æn azab ve cezasændan
havf ve hañyet etmiyorsun? Bir gün gelecek, ne sen
bunlaræ kurtaracaksæn ne de bunlar seni! Binaenaleyh,
tekrar ediyorum ve diyorum ki kendine gel ve kendine
acæ da, ilan edilen „Æslam Devleti“ne teslim ol, bey’atænæ
yap ve bu iñi ñunun veya bunun tesiri altænda kalarak veya
malændan ve canændan korkarak geciktirme ve bu senin
için son derece mühim bir færsattær! Daha neyi bekliyorsun!
Artæk „Hilâfet Devleti“nin ihya ve ilanæ yapældæ! Bu, Allah’æn
kitabæna dayanan, Peygamber’in sünnet’ine uyan ve her
ñeyi fetvaya istinad eden bir devlettir, bir Æslam devletidir;
Anayasasæ Kur’an, bayraåæ Kelime-i Tevhid olan bir
devlettir. Ve nihayet, netice itibariyle tekrar ediyor ve
diyoruz ki, bu ilan karñæsænda müslümana iki ñeyden biri
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düñmektedir: Ya cevap verip bu hareketi çürütecekler ya
da bey’at edip teslim olacaklardær.
Ñevket kelimesi:
Abdurrahman el-Irakî tarafændan hicri 350 tarihinde

kaleme alænan ve „Buåyetül-Müsterñidin“ ismini alan
kitabæn 247. sayfasænda ñöyle denmektedir:
„Ñevket sahibi olmanæn manasæ, insanlaræn inkæyad

ve itaat etmeleri ve teslimiyyet göstermeleri demektir;
her ne kadar elinde ve emrinde silah ve savañ aletleri
ve ordu birlikleri olmasa bile!..“
Halife’yi intihab etme:
Halife’yi intihab etmenin yollarændan üçüncüsü de „Ehl-

i Hall vel-Akd“in icmai. Ñöyle ki, Æslam beldelerinden bir
beldede imamlaræ Halife’leri öldü; veliahd de tayin
edilmemiñtir. Beldenin sakinleri ne yaptælar’? Kendileri için
bir devlet reisi tayin ettiler ve bu hususta ræza gösterip
söz birliåi yaptælar. Artæk bütün bölge ve ufuklarda bulunan
bütün müslümanlara o imama bey’at ve itaat etmeleri
lazæm gelir. Açæktan bir fæskæ ve bir fesadæ yoksa. Zira bu,
herkesi kuñatan bir davettir ki, hiç bir müslümanæn geri
kalmasæ doåru olmaz; üstelik itaat ve icabet vacib olur.
Kurtubi, devamla ñöyle diyor:
Hall vel Akd ehlinden tek bir kimse Hilâfet akdini yapsa

(yani akid yapmak üzere bey’at etse) bu akid sabittir ve
bañkalarænæn bey’atini de gerektirir. Bazælaræ, „Ehl-i hall vel-
Akd“den bir cemaatæn bulunmasænæ söyliyorsa da Kurtubi
diyor ki, Hz. Ömer’in Hz. Ebu Bekir’e tek bañæna bey’at
etmesi ve sahabenin de buna karñæ çækmamasæ mezkûr
zevattan tek bir kiñinin bey’atænæn kâfi geleceåini
göstermektedir. Zira bu da diåer akidler gibi bir akiddir.
Akidlerde ise sayæya lüzum yoktur. Ebu Meali de bu
hususu teyid etmekte ve ñöyle demektedir: „Bir kimsenin
akdiyle imameti münakid olur ve bañkalarænæ da baålar
ve mucib bir sebep olmadan bu zat görevinden azl
edilmez. Ve bu muttefekun aleyhtir.“ Kurtubî aynæ



bahsin beñinci bölümünde de ñöyle diyor:
„Ehl-i hall vel-Akd’in ittifakæyla ve yukaræda geçtiåi gibi,

onlardan birisinin „Evet“ demesiyle Æmamet (ve Hilâfet)
münakid olursa, bilumum insanlara, onu dinleyip itaat
edeceklerine ve Allah’æn Kitab’ænæn ve Peygamber’inin
sünnet’inin gereåini yerine getireceklerine dair bey’at
etmeleri vacib olur. Bir muazeretinden dolayæ bey’atini
geciktirirse mâzur sayælær. Ñayet ortada meñru bir muazeret
yoksa bey’ata zorlanær ve kahredilir. Çünkü, geciktirmede
tefrika vardær (fitne olur...)! Ñayet iki Halife’ye bey’at
edilirse, Halife birincisidir, ikincisi öldürülür. Allah Resulü
(s.a.v.) ñöyle buyurdu: „Æki Halife’ye bey’at edildiåi
takdirde sonrakini öldürün!“ (Ebu Said EI-Hudri,
Müslim)“ (Tefsir-i Kuætubî, c.1, s.185-188)
Cahil, Hâif veya Mütekebbir:
Bütün bu açæklamalara raåmen, hâlâ da direnenler

ve imtina edenler varsa, bunlar; ya cahildir, ya hâiftir
veya mütekebbirdir!
Cahildir: Çünkü, ilan ve ihya edilen devletin mahiyet

ve hüviyetini henüz kavramamæñtær. Kavramæñ olsaydæ, ya
kabul eder ya da kalemi eline alær, neñriyat yoluyla çatær
çatær cevap verir ve hatalaræ ortaya koyarlar. Bunu
yapmalaræ farzdær; emr-i mâruf ve nehy-i münker
cümlesindendir.
Bir gazete veya bir mecmua çækarma:
Bunlar, bu hareketin hatalarænæ neñredecek bir neñir

vasætasæ bulamæyorlarsa veya „Biz, Æslamî yazælaræmæzæ bu
küfür gazetelerinde neñredemeyiz!..“ diyorlarsa, bir araya
gelsinler de geçici bir zaman için de olsa, bir neñir vasætasæ
çækarsænlar; Bu, din meselesidir, hayat-memat meselesidir,
Allah’æn ræzasænæ kazanma veya gazabæna uårama
meselesidir. Binaenaleyh, her ñeye para buluyorlar da
buna bulamæyorlar mæ? „Bilmediåiniz ñeyleri ehlinden
sorun!“ demiyor mu Kur’an!.. O halde bunlar cahildirler;
ne yaptæklarænæ bilmiyorlar!..
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Bunlar hâiftirler:
Kimileri de diyorlar ki, „Ælan edilen bu devlet haktær ve

doårudur; bir diyeceåimiz yoktur!.. Ancak biz bu devlete
„Evet“ dediåimiz taktirde kemalist rejim bizi yakalar da
malæmæzæ alær, canæmæza okur!..“ korkusu içindedirler ve onun
için yanañmæyorlar.
Veya mütekebbirdirler:
Bañ olmakta devam etmek istiyorlar; buyruk olmak

istiyorlar. Bir takæm kendini bilmezleri etraflaræna
toplamæñlar, üzerlerinde taht kurmuñlar, onlara emir
olmuñlardær. Æñte bu gurur, bu kibirdir ki, bunlaræ bu devlete
gelip teslim olmaktan geri bærakæyor, sudan bahanelerle
yanlaræna toplæyabildikleri insanlaræ kandærmaya ve
avutmaya devam edebiliyorlar!.. Allah, Ümmet-i
Muhammed’i bunlaræn ñerrinden muhafaza buyursun,
tuzaklaræna düñenleri kurtarsæn!..
Æman zaafæ:
Yukaræda zikri geçen üç sebebi de bir sebebe baålarsænæz,

baålayabilirsiniz. O da iman zaafædær, imanlaræ zayæftær,
Allah’tan korkmæyorlar! Zira gereåi gibi Allah’tan korkan
ne cahil kalær, ne malændan-canændan korkar ve ne de gurur
ve kibir sahibi olur!..
Hukuk ve mükellefiyeti:
Evet; „Æslam Devleti“ elbette bir takæm haklar ve bir takæm

mükellefiyetler getirecektir:
1- Her iñiniz; „Æslam’æn Devleti“ni tanæmæñ ve bey’atænæ

yapmæñ olanlarla olacaktær;
2- Bey’at meselesi:
a) Kendiniz bey’at etmiñ olacaksænæz. Kur’an bunu Fetih,

10. ayetinde müslümanlardan istemekte, emir ve tavsiye
etmektedir. Hem öyle ki, bir saat bile geciktirmesi caiz
deåildir. Bey’atsæz ölenler, cahiliyyet ölümüyle ölürler.
b) Müslümanæn imamæ da bey’at etmiñ olacaktær. Çünkü

bey’atlæ müslüman, Æslam Devleti’ne bey’at edip teslim
olmayan bir imamæn arkasænda namaz kælamaz.



c) Damadænæz da bey’at etmiñ olacaktær. Çünkü, Æslam’æn
devletine bey’at edip teslim olan bir müslüman, Kur’an
devletini kabul etmeyen bir damadæn, ne evine gider ve
ne de onu evine kabul eder!..
3- Cuma namazænæn sæhhatæ:
Artæk Kur’an devleti ilan edilmiñtir. Bu devletin Emir’inden

(yani Cemaleddin Hoca’dan veya onun naibinden) izin
almayan imamlar cuma namazænæ kældæramazlar. Bayram
namazlarænæ kældæramazlar.
4- Hacc emiri:
Peygamber devletinin getirdiåi mükellefiyetlerden biri de

hac emirliåidir. Bu sene de hac emiri tayin edilmiñtir. Bu
itibarladær ki, ñahæslaræn hac kervanæ kaldærmasæ ñöyle
dursun, Diyanet, particiler, Süleymaniler, Nursiler vesaire
hangi isim altænda olursa olsun ñer’an ve dinen hac kervanæ
kaldæramazlar ve hac emiri tayin edemezler; hacælar da,
bunlaræn emrinde hacca gidemezler. Hacca gidenler de
onlaræ götürenler de Allah’æn dininde ve Allah’æn ñeriat’ænda
günahkârdærlar.
5- Zekat:
Æslam Devleti’nin gereklerinden biri de zekat

müessesesidir. Devlet reisi ne yapar? Zekat mallarænæ,
memuru vasætasiyle mal sahiplerinden alær, Beyt’ül-mal’da
toplar ve zekat verileceklere daåætær. Binaenaleyh, Æslam
devleti ilan edildikten sonra müslüman zengin, zekatænæ
ancak bu yolla verebilir, hac mevzuunda da söylediåimiz
gibi, bundan böyle artæk zekat paralarænæ, mallarænæ, ne bir
ñahæs alabilir ne de yukaræda isimlerini saydæåæmæz
kuruluñlar.
6- Vergiler:
Æslam Devleti’ne sahip olmanæn gereklerinden biri de

vergi meselesi, vergi alma meselesidir. Devlet,
vatandañæna hizmet götürebilmek için hizmetlerin
gerektirdiåi nisbette vergi alær. Bunun belli bir ölçüsü
yoktur; miktarænæ ihtiyaç tayin eder. Ne altændan
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kalkælamæyacak derecede fazla olmalæ ve ne de ihtiyacæ
karñælamæyacak nisbette az olmalædær.
Ænsanæmæz ñunu da bilmeli ki, vergiler de hayærdær,

hasenattær, sevap defterine yazælær; Allah, geride kalan mala
bereket verir; bu itibarladær ki, verdiåinin sevabænæ alacaåæ
gibi geride kalan malænæn miktaræ da azalmaz. Æñte Æslam
budur; müslüman da bunu böyle bilmelidir.
7- Bey’atsæzlara yardæm yok:
Cami yaptærmak veya Kur’an kurslaræna yardæm istemek

üzere gelenlere insanæmæz sormalæ ve demeli ki, Æslam
Devleti’ne bey’atænæ yaptæn mæ? Yapmadænsa önce bey’atænæ
yap sonra gel, demelidir. Zira, Æslam Devleti’ni kabul
etmiyenlere yardæmda bulunmasæ sevab yerine günah
getirir.
8- Ticaretiniz ve ticarî faaliyetiniz:
„Her iñiniz, Æslam’æn devletini tanæmæñ ve bey’at etmiñ

olanlarla olmalædær!“ sözü artæk bir kaide olmuñtur. Bey’atli
müslüman, her yerde buna riayet etmeli, alæñ-veriñinde
de bunu ölçü almalædær. Almalædær ki, hem alæñ-veriñi yapmæñ
olsun hem de sevab kazansæn! Æñte bu noktadan hareketle:
a) Giyim eñyanæz, b) Gæda maddeleriniz, c) Etleriniz ve

et mamülleriniz, mutlaka Æslam Devleti’ne bey’at etmiñ
olanlaræn dükkanlarændan alænmalædær. Efendimiz (s.a.v.)
Medine’ye geldiåinde mescid yapmanæn ötesinde
müslümanlara mahsus olmak üzere bir de pazar yeri
kurdu. Zira müslümanæn görevlerinden biri de
müslümanlaræ ve Æslam Devleti’ni güçlendirmektir. Çünkü,
müslüman aynæ zamanda akællæ bir insandær; yaptæåæ alæñ-
veriñin bæraktæåæ kâræn Æslam’a, Æslam’æn yayælmasæna yardæm
edeceåini de bilir ve her attæåæ adæmæn o yönde ve o yolda
olmasæna gayret sarf eder.
b) Helal lokma yemesi:
Helal et ve et mamülleri üzerinde titizlikle durmalæ ve

bunlaræ, yüzde yüz helal ve temiz kesilen yerlerden
almalædær ve buna yüzde yüz inanmalæ, ñunun veya bunun



sözüne kanmamalædær. Çünkü, adam para kazanmak için
hile de yapæyor, yalan da söylüyor. Bunlar çok görülmüñtür.
Yani ucuzluåuna deåil, helal kesildiåine bakmalæ, görmeli
veya fetvasæ alænmæñ yerlerden almalæ ve bunu ya bizzat
kendisi görmeli ve yüzde yüz inandæåæ bir kimseden
öårenmelidir. Yoksa azcæk ñüphesi varsa yememelidir.
Çünkü, haram yiyen bir müslümanæn kærk gün ibadeti kabul
görmez. Ticarî münasebetleriniz, ñayet tebliå yapmanæza
vesile oluyorsa caizdir.
c) Kæzlarænæzæ bey’atsæzlarla evlendirmeyin: Æslam

Devleti’ne inanmæñ ve bey’atænæ yapmæñ bir hanæm, nasæl
olur da bey’atsæz bir erkeåe karælæk yapar ve nikâhæ altænda
bulunur? Çünkü, kadæn temiz, erkek ise, murdardær ve
ölürken cahiliyyet ölümü ile ölecektir. Binaenaleyh,
kæzænæza talib biri kapænæza geldiåinde ilk soracaåænæz ñey:
„Sen Æslam Devleti’ne bey’at ettin mi?“ sözü olmalædær!
„Önce git, bey’atænæ yap ondan sonra benim kapæma gel!
Zira Kur’an devletine evet demiñ bir müslüman, hâlâ evet
dememiñ bir insana kæzænæ nasæl verebilir?“ demelidir.
Bey’atsæz evlenmiñ kadænlara da sözümüz var: O

hanæmlar da, ilanæ yapælmæñ olan bu ñeriat devletine hemen
bey’atlarænæ yapmalæ ve o yolda kocalarænæ mutlaka
zorlamalædær. Yani, baålaræ koparmadan ikna etmelidir.
Yoksa her gün günah iñlemiñ olurlar!..
Devam ve bekâsæ:
Æslam Devleti’ni kurmak, ne kadar önemli ise, onu

yañatmak da en azændan bir o kadar önemlidir. Çünkü,
ne demiñtik? „Æslam devleti yoksa onu kurmak, varsa
onu korumak her müslümana farzdær.“ Keza; „Æslam’æn
devleti, dünyanæn cennetidir!“ Dolayæsæyla en büyük
nimetlerden biridir. O halde onu yañatmanæn bir takæm
ñartlaræ vardær:
1- Ñükür ve takva ehli olmak:
Akñam-sabah Rabb’isine ñükretmeli ve demeli ki, „Ya

Rabb’i! Sen bize büyük bir nimet verdin; Æslam’æn Devleti,
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Hilâfet Devleti, yani devlet nimeti! O devlet ki, anayasasæ
Kur’an, kanunu ñeriat, bayraåæ Kelime-i Tevhid’dir. Æsmi
ise Æslam Devleti’dir, Allah devletidir, Peygamber devletidir,
Kur’an devletidir!.. Böyle bir nimete ne kadar ñükretsek
de yine azdær ve böyle bir devleti bañæmæzdan eksik etme,
Ya Rabb’i!..“ demelidir ve her gittiåi yerde bunu söylemeli
ve bununla ñeref ve gurur duymalædær.
Takva ehli olmalæ; Æslam’æn ve Æslam Devleti’nin getirdiåi

emirleri mutlaka yerine getirmeli; farzlar, vacibler ñöyle
dursun, sünnet ve müstehableri de yerine getirmeli; sakal
ve ñalvaræ, cübbe ve saræåæ, tesettür ve çarñafæ yerinde
olmalæ; Selanikli Kör Kemal’æn koyduåu yasaåa raåmen
bunlara riayet etmelidir... Keza; haramlardan,
mekruhlardan sakænmasæ ñöyle dursun, hakkænda „La
be’se bih, terki evladær“ denenleri de terk etmelidir. Neden?
Çünkü, bu cemaat, Peygamber cemaatædær, tebliå
cemaatædær, örnek cemaattær. Dolayæsæyle her yönüyle
Æslam’æ, Peygamber’i temsil eden bir cemaattær ve aynæ
zaman da „Æslam Devleti’nin mümessilleridir.“
Binaenaleyh, bu cemaat sahabe hayatæ yañamalædær ve
nihayet: „Æñte Æslam budur, müslüman böyle olandær,
olmalædær!..“ lisan-i haliyle de olsa demeli ve dedirtmelidir!..
Ñükür ve takva ehli olmanæn ñartlaræ:
a) Ælim tahsil etmek ve ilim ehli olmak:
Æslamî hareketin; Tevhidî hareketin ve Hilâfet Devleti

olma hususiyetlerinden birisi de Ulum-i Arabiyye’yi ve
Ulum-i Ñer’iyye’yi tahsil etme ve ilim ehli olmadær. Bakænæz
Kur’an ne diyor?
„... Hiç bilenlerle bilmiyenler bir olur mu? Bu gerçeåi

ancak saålam (selim) akæl sahibleri düñünür. (Ya
Muhammed, benim adæma söyle ve de ki) Ey inanmæñ
kullaræm: Rabb’inizden korkun; bu dünya hayatænda
güzel davrananlara (amel ve ibadetlerini güzel
yapanlara) güzellik vardær. (Æçinizden birileri
bulunduåunuz yerde ibadet ve ubudiyyetini hakkæyle



yapamæyorsa, yapabileceåi bir yere gitsin, oraya hicret
etsin!..) Zira Allah’æn arzæ (yeri ve topraklaræ) geniñtir.
Ancak sabredenlere ecir ve mükâfatlaræ hesabsæz
ödenecektir.“ (Zümer, 9-10)
Ayetlerin tefsir ve tahlili:
1- Allah Teala diyor ki, bilenlerle bilmeyenler bir olmaz;

ben onlaræ bir tutmam; aralarænda daålar kadar fark vardær.
Zira ilim ehli olan mü’min yükseklerdedir, ilimsiz mü’min
ise alçaklardadær. Yüksekle alçaåæ terazinin aynæ kefesine
koymak benim adaletime hiç yakæñær mæ? Bu fark dünya
hayatænda böyle olduåu gibi ahiret hayatænda da böyledir!..
2- Alimle cahil, Allah’æn indinde bir olmadæåæ gibi, akl-æ

selimin ve saåduyunun yanænda da elbette böyledir. Yani
bu ikisi arasænda kæyas kabul etmez fark vardær. Fakat bunu
gereåi gibi fark eden yine Kur’an æñæåænda çalæñan akældær.
3- Takva ehli olma da yine ilim ehli olmaya baålædær; ilimsiz

takva ehli olmaz ve olamaz! Zira „Kañ yapæyorum derken
göz çækarær“ darb-æ meseli söylendiåi gibi, „Cahilin sofusu
ñeytanæn maskarasædær“ diye de söylenir.
O halde „Kañ yapæyorum derken göz çækarmamak“ ve

aynæ zamanda ñeytana maskara olmamak için, Ulum-i
Arabiyye olsun, Ulum-i Ñer ’iyye olsun ñarttær ve
kaçænælmazdær.
4- Ayette güzellikten bahsedilmektedir. Güzel nedir?

Neler güzel ve neler çirkindir; güzelliåin hükmü nedir?
Çirkinliåin hükmü nedir? Æñte bu suallerin gerçek manada
cevabænæ vermek için ñeriat’æ ve ñer’î nizamæ bilmek ñarttær
ve esastær. Aksi halde bu iki vasfæ birbirine karæñtærmæñ,
„Güzele çirkin, çirkine güzel demiñ“ olabilir.
5- Sabær nedir ve nasæl olur, nerede olur, sabræn bir sænæræ

var mædær? Asær suresindeki tavsiye edilen sabær
hangisidir?..
Yine sabær mevzuundaki bu suallere cevap vermenin tek

bir yolu vardær. O da ilimdir, ilim tahsilidir. Çekirdek kadro:
Æsterseniz, bu kuruluña „Çekirdek kadro“ deyin, isterseniz
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„Rabbanî kadro“ deyin ve isterseniz „Ñirke hayær! Tevhid’e
evet!“ diyen bir kadro deyin fark etmez. Bu ve benzeri
medih makamændaki bu tâbirler vakæa mutabæk, hakikate
uygundur. Bütün mesele ilim ehli olmak ve on iki ilmi tahsil
etmiñ bulunmaktær!.. Ñu hususu da unutmamak lazæmdær
ki; Ulum-i Arabiyye olsun, Ulum-i Ñer ’iyye olsun,
bunlardan her biri tedvin edilmiñ, kitablaræ yazælmæñtær. Vi-
deo ve bantlara çekilmiñtir. Elhamdülillah; hepinizin kafa
yapæsæ, hafæza ve zekâsæ en azændan normaldir. Ve hele
hele içinizde fevkalâde hafæza ve zekâya sahip insanlaræn
ve gençlerin sayæsæ da az deåildir. Erkek-kadæn, genç-
ihtiyar istisnasæz hepinizin günde bir-iki saatlæk zaman
ayærmasæ elbette mümkündür ve imkân dahilindedir ve
ömrünün en bereketli zamanæ, hazreti ilmi elde etmek için
harcadæåæ dakikalardær.
Ve netice:
1- Rabbanî bir cemaat olmak isteyen sizlerden ilim tahsil

etmenizi Allah Teala Hazretleri istemektedir. Ayetlerde
gördünüz!..
2- Allah Resulü (s.a.v.), „Ælmi arama erkek-kadæn her

müslümana farzdær!“ buyurmasiyle sizlerden ilim tahsilini
istemektedir.
3- Yarænæn nesli de ilim tahsil etmenizi ve kendilerine

hocalæk yapmanæzæ ve bu suretle onlaræ cehaletten kurtaræp
ihya etmenizi sizlerden istemektedirler.
4- Halife’nizin de sizlere emir ve tavsiyeleri vardær. „Bir

devlet reisi, mübah olan bir ñeyi emrederse, o farz olur!“
hükmü vardær. Kaldæ ki, ilim tahsili mübah olan ñeylerden
deåil, farzdær ve sizin gibi bir cemaat için farz-æ ayn’dær.
O halde daha neyi bekliyorsunuz? Teneñire çækmayæ mæ?

O zaman artæk herñey biter!..
Zaman zaman sizlere söylemiñtim ve de söylemekteyim:

Ælim tahsili yönünden her ev medrese, her cami üniversite!
Binaenaleyh, ne Ñam’a gitmeye ve ne de Ezher’e veya
bañka herhangi bir yere gitmeye gerek yoktur!.. Eviniz



ve caminiz size yeter; eviniz bereketli, caminiz feyizli!..
Ve iñte sizin için böyle bir nimet ve böyle bir imkân vardær.
Kaçærdæåænæz takdirde telafæsi ve tedavisi zor olur, hesabænæ
da veremezsiniz!..
Her halükârda ñehadet:
Æster evinizde ölün, ister caminizde; ister tabii bir ölümle

ölün, isterse bir kaza neticesi ruhunuzu teslim etmiñ olun,
ñehadet ñerbetini içmiñ, ñehid olmuñ olursunuz! Neden?
Çünkü, ilim tahsili yolunda ve esnasænda ölenler ñehid
olarak ölürler! Bu hususu da asla unutmayæn! Ne kârlæ iñ;
netice iki: Ælim adamæ olma, ñehid olarak ölme!..
Demek oluyor ki, talebe olmanæn hayatæ da temiz mematæ

da! Allah, cümle Ümmet-i Muhammed’e bu ñuuru ve bu
añkæ ihsan buyursun!..
b) Asker olma:
Hilâfet Devleti’nin vasæflarændan biri de herkesin, ama

erkek-kadæn herkesin, genç-ihtiyar herkesin asker
olmasædær. Binaenaleyh, Kur’an’æn beyaniyle her müslüman
askerdir, hizbullahtær, cundullahtær, ensarullahtær ve nihayet
mücahid fi-sebilillahtær!.. Ve bütün bu tâbirler Kur’an
ifadeleridir. Peygamber devrinde, Halife’ler devrinde,
tabiin ve tebe-i tabiin devrinde de ve daha müteakib
devirlerde asker olmanæn belli bir vasfæ, belli bir yañæ yoktu;
herkes askerdi! Belli vasæflar ve belli yañlar sonralaræ ihdas
edildi!..
Nübüvvet ve Hilâfet Devrine Dönüñ:
Mâlum hadis-i ñerif’de de geçtiåi üzere, bu hareketin

mümtaz vasæflarændan biri de „Nübüvvet esasæ üzerine“
kurulan Hilâfet devrine dönmektir. Binaenaleyh, askerî
yönden de Asr-æ Saadet’e dönmekte ve erkek-kadæn, genç-
ihtiyar herkesin asker olduåunu; her evin karargâh, her
mescidin kæñla olduåunu bütün bir dünyaya ilan ediyor ve
duyuruyoruz! Duyururken de gayemiz genelde saldærma
deåildir, savunmadær!..
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2- Mevcudu muhafaza:
Æslam Devleti’ne sahip olmanæn ve ñükrünü yerine

getirmenin ñartlarændan biri de „Mevcudu muhafaza“dær.
Yani; ümmet fertlerine; erkek ve kadænæna, genç ve
ihtiyaræna sahip çækmalæ ve onlaræn çobanæ, muhafæz ordusu
ve adeta koruma polisi olmalædær ve bu suretle onlaræ
kurtlara ve tilkilere kaptærmamalædær. Ve her ñeyden önce
günümüzün kurtlarænæ ve tilkilerini tanæmalædær:
Kalbleri Anætkabir’de olanlar günümüzün kurtlaræ, bir ayaåæ

camide bir ayaåæ Anætkabir’de olanlar da tilkileridir. Misal
vermek gerekirse ilham ve kaynaåænæ Anætkabir’den alan,
demokrasi ve laikliåi aåzændan düñürmiyenler kurtlardær;
zaman zaman Æslam’dan, adil düzenden söz edenler ve
zaman zaman Anætkabir ibadetini yapan ve zaman zaman
da Kærmæzæ Koltuk’a oturup arz-æ endam ederek kâfir laik
sisteme Æslam hürriyeti diyen, „Biz Atatürk’e karñæ deåiliz;
saå olsaydæ bizim partide yerini alærdæ!“ diyenler de tilkileri
temsil etmektedir.
Æñte bu kurt ve bu tilkilere karñæ mevcudu muhafaza

etmenin yolu, bu ahmaklaræn kalemlerinden çækan
yazælaræn, aåæzlarændan çækan sözlerin bantlaræ da kendileri
gibi birer kurt ve birer tilki olduklarænæ, hayær yerine ñer
getireceklerini, sevap yerine günah kazandæracaklarænæ
hatærlatmalæ, bunlara karñæ onlaræn hassasiyetlerini ve
duyarlælæklarænæ korumalædær.
3- Tedavi etmeli:
Kurt ve tilkilerin ele geçirmiñ olduklaræ koyun ve kuzularæ

tedavi etmelidir. Çünkü bunlar, yakalæyabildikleri koyun
ve kuzularæ æsærmæñlar, boåazlarænæ sækmæñlar ve kendilerini
sersemleñtirmiñlerdir. Æñte bunlaræ tedavi etme, yine sizlere
düñmektedir. Bunlara, bir taraftan ñifalæ su verirken bir
taraftan da temiz hava ile havalandæracaksænæz.
Ñifalæ su verme demek, Kur’an’æ bir bütün olarak takdim

etmek ve hususiyle cihad ayetlerini bir bir onlara
anlatmaktær. Keza; onlara temiz hava vereceksiniz, yani



onlara, kürsülerinde bir taraftan Æslam’æn devleti açæk açæk
anlatælærken, bir taraftan da Selanikli Kemal’in bir put, bir
taåut ve bir Æslam düñmanæ olduåunu, yaptæåæ inkælablaræn,
getirdiåi kanunlaræn da birer küfür ve kâfir kanunlaræ
olduklaræ tam bir metanet ve cesaretle anlatældæåæ camilere
götürüp havasænæ teneffüs ettireceksiniz ve bu suretle
onlar, ñifa-yâb olacaklar ve artæk bunlar münafæklaræn ve
ikiyüzlülerin arkasændan gitmiyeceklerdir!..
5- Din ismi altænda dini yækmak:
Æbrahim Agâh Çubukçu gibi, Necip Bilge gibi, ilahiyyat

ve benzeri makamlarda bulunup „Laik düzen Æslam diniyle
baådañær...“ diyen ve bu suretle din ismi altænda dini
yækmaya çalæñan ayælaræ yakalayæp, müslümanlara, ilim
dünyasæna tanætmak, teñhir etmek, ses ve soluklarænæ
kesmek de yine sizlere düñmektedir. Bunlaræ tâkib
edeceksiniz, bunlaræn yazælarænæ takib edeceksiniz, ve
Æslam’æn tokatænæ yüzlerine, ilmin yumruåunu tepelerine
indirip kalemlerini kæracaksænæz. Hem öyle yapacaksænæz
ki, belki akællaræ bañlaræna gelir de iñledikleri haltlaræ bir
daha iñlemeye cüret edemezler ve belki de bu onlara bir
ibret dersi olur!..
6- Dua:
Ve son olarak ñunu söyliyelim ki, dua yapmayæ eksik

etmiyeceksiniz! Bu dua hem sizin gibi hidayete ermiñ
olanlaræn hidayetlerinin olsun, devletlerinin olsun devam
ve bekâsæna vesile olacak ve hem de ihmal edilmiñ
olanlaræn hakikatleri görmelerine sebebiyet verecektir.
Kur’an’æn verdiåi bir çok dua ayetleri yanænda bilhassa ñu
duayæ sæk sæk tekrar edeceksiniz:
„Ya Rabb’i! Bize hidayet ihsan ettikten sonra,

kalplerimizi kaydærma ve indinden rahmet ihsan eyle!
Zira sensin en çok baåæñlayan!“ (Ali Æmran, 8)
Efendimiz de kendisine saldæræp yüzünü yaralæyan ve

diñini ñehid edenlere karñæ bile dua yapmayæ ihmal
etmemiñ ve ñöyle demiñtir:
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„Ya Rabb! Benim bu milletime hidayet ihsan et! Zira
bunlar ne yaptæklarænæ bilmiyorlar!..“

Not: 1- Bu, bir devlet talimatædær. Tekrar tekrar okunmasæ
ve okutulmasæ gerekir.
2- Ya cevap ya teslim! Aksi hal onu cahiliyet ölümüne

götürür!
3- Federe devletine bey’at etmiñ olanlar bey’atlarænæ

tekrar ederler!



HÆLÂFET VE
HALÆFE

„Allah sizden iman edip salih salih amelleri yapanlara
vaad etti: Onlardan öncekileri nasæl hükümran kældæ
ise, halifelik verip, devlet yaptæ ise ve kendileri için
seçip beåendiåi dinlerini kendilerine saålamlañtæracak
ve korkularænæn ardændan kendilerini tam bir güvene
kavuñturacaktær. Onlar hep bana kulluk ederler ve
hiçbir ñeyi bana ortak koñmazlar. Ama kimler de
bundan sonra inkâra saparsa, iñte onlar fasæklaræn ta
kendileridir.“
Ayetin tahlil ve tefsiri:
Bizden (istenen üç ñey):
1- Æman: Ñirksiz bir iman.
2- Amel-i salih: Ñirksiz bir amel, yani amel-i saliha,

niyyet-i sadæka.
3- Ñirksiz bir ibadet.

(Bakara, 112)
Tercemesi:
„Zira amelin makbul ve muteber olabilmesi için iki ñart

vardær: Bunlardan biri o amel ve o ibadet halis olmalædær.
Yalnæz Allah için, Allah ræzasæ için yapælmæñ olmalæ. (Riyasæz
olmalæ, dünya menfaati iñin içine girmemelidir.) Ækincisi ise
ñeriat’a uygun olmalædær. Ñeriat’a muvafæk olmadæåæ taktirde
kabul görmez!“ (Æbn-i Kesir, Mütavvel)
Efendimiz ñöyle buyurur: „Bir kimsenin amel ve ibadeti

bizim emrimizin dæñænda olursa (yani biz öyle bir ñey
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emretmemiñ isek) o amel ve o ibadet merduttur (yani
reddedilir, kabul görmez)!“ (Bu hadis-i ñerif’i Müslim
rivayet etmiñtir)
Birinciye misal: Gösteriñ için kælænan namazlar. Veya

kendisini beåenip milletvekili seçmeleri maksadæna binaen
kældæåæ namaz! Ækinciye misal ise: Papazlaræn kilise ve
manastærlarda yaptæklaræ amel ve ibadetler. Veyahut da
particilerin sandæk bañæna gidip oy vermeleri, putun önünde
divan durmalaræ!..
Bunlar her ne kadar amel ve ibadetlerini Allah için, Allah

ræzasæ için; bir bañka ifade ile, iyi niyyetle yapsalar bile;
kabul görmez, reddedilir, yüzlerine çarpælær. Bu hususu bir
cümle ile hülâsa edecek olursak:
„Bir amelin makbul olabilmesi için iki ñart: Amel-i

saliha, niyyet-i halise!“
Va’dedilen üç ñey:
1- Hilâfet Devleti’ni vermek,
2- Temkin (dinlerini saålamlañtærmak, hak yol üzerinde

olduklarænæ cihana duyurmak)!
3- Tebdil: Ba’del havf te’min, yani korkularændan

sonra onlaræ güvene kavuñturmak, onlara emn-ü eman
vermek, onlaræ teminat altæna almak.
Nur suresi olan bu ayetin müñabihleri, yani benzerleri:
a) Bu ayet-i celile En’am suresinin 82. ayetine

benzemektedir. Bu ayet-i celile’de Rabb’imiz Teala ve
Tekaddes Hazretleri ñöyle buyuruyor: „O kimseler ki
iman ettiler (Allah’æn varlæåæna, meleklerine, kitaplaræna,
peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere
inandælar) ve fakat imanlaræna zulmü (yani ñirki)
karæñtærmadælar.“ Zira Efendimiz sahabenin bir suali
üzerine ñöyle buyurmuñ: „Sizin bildiåiniz gibi deåil.
Buradaki zulüm Hz. Lokman’æn oåluna yaptæåæ
tavsiyedeki zulümden ibarettir, yani ñirkten ibarettir.“
O zaman manayæ ñöyle verebiliriz: „Ol kimseler ki iman
ettiler, „Amenna“ dediler, Tevhid akidesini, Allah’æn



birliåini ifade ettiler ve fakat ñirke „Hayær“ dediler.“
Daha bañka bir ifade ile, „Tevhid’e evet, ñirke hayær!“
dediler. Putu ve putperestliåi reddettiler.
Allahü Zülcelâl bu iki ñeyi yerine getirmeleriyle, yani

Tevhid’e evet, ñirke hayær demeleriyle onlara iki ñey
vaadetti. Ayetin ifadesi ñu: „Onlar için emn-ü eman
vardær (yani onlar benim teminatæm altændadærlar, onlara
güven ihsan ederim, güven içinde onlaræ yañatæræm).
Ækincisi de onlaræn doåru yolda olduklarænæ, bütün bir
kâinata, bütün bir dünyaya ilan ederim.“
b) "Tâ, Sin, Mim. Bunlar apaçæk olan Kitab'æn

ayetleridir. Mü'min olan bir kavim için hak olmak
üzere, Musa ve Firavun'un haberinden (bir bölümünü)
sana okuyacaåæz. Gerçek ñu ki, Firavun yeryüzünde
(Mæsær'da) büyüklenmiñ ve oranæn halkænæ birtakæm
færkalara ayæræp bölmüñtü; onlardan bir bölümünü
güçten düñürülüyor, erkek çocuklarænæ boåazlayæp
kadænlarænæ diri bærakæyordu. Çünkü o,
bozgunculardandæ. Biz ise, yeryüzünde güçten
düñürülenlere lütufta bulunmak, onlaræ önderler
yapmak ve mirasçælar kælmak istiyoruz. Ve (istiyoruz
ki) onlaræ yeryüzünde 'iktidar sahipleri olarak yerleñik
kælalæm', Firavun'a, Hâmân'a ve askerlerine, onlardan
sakænmakta olduklaræ ñeyi gösterelim." (Kassas, 1-6)
1- Geri itilenleri ayaåa kaldærmak;
2- Onlaræ öne geçirip liderler yapmak;
3- Varisler yapæp; mal-mülk sahibleri yapmak;
4- O yerden de (Mæsær’da, Ñam’da ve benzeri yerlerde)

onlaræ iktidar yapmak;
5- Kendilerinin de, ordularænæn da korktuklarænæ bañlaræna

getirmek.
Hilâfet Devleti’nin Târifi:
Ümmetin din iñlerini yürütmede Allah Resulü’ne halef

olma demektir.
Din iñleri ise ñu dört ñeyden ibaret:
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Æman, Æbadet, Hukuk (yani Æslam hukuku), Ceza Hukuku!
En çok hakarete uårayan iki kelime: Hilâfet ve Ñeriat!..

Yani Anadolu topraklaræ üzerinde yañayan kendini
bilmezler tarafændan en çok hakarete maruz kalan iki
kelime vardær. Onlardan biri Hilâfet kelimesi, diåeri ise
Ñeriat kelimesidir. Bu iki kelime hor görülmüñtür, hakarete
maruz kalmæñtær. Dibe köñeye itilmiñ ve atælmæñtær. Sözlerini
etmek bile suç sayælmæñtær. Halbuki bunlardan biri, yani
Hilâfet kelimesi, Peygamber’e vekâlet etmek demektir,
Peygamber’in vekili demektir. Ñeriat kelimesi de Kur’an’æn
muhtevasændan, O’nun getirdiåi hükümlerden, O’nun ifade
ettiåi emir ve yasaklardan ibarettir. Bir bañka ifade ile
Kur’an’æn iki kapaåæ arasænda bulunan bütün emir ve
yasaklara, hükümlere ñeriat ismi verilir. Binaenaleyh,
Hilâfet ve Ñeriat kelimelerini hor görme demek, Allah
Resulü Hz. Muhammed’i ve O’nun tebliå ettiåi Kur’an-æ
Kerim’i hor görme demektir, onlara hakaret etme demektir,
onlaræ beåenmeme demektir. Böyle bir duruma düñen
kiñiler „Biz de müslümanæz!“ deseler bile, „La ilahe illallah“
deseler bile, küfre gitmiñ, kâfir olmuñ, müñrik olmuñlardær.
Artæk onlarda ne din kalmæñtær, ne de iman ve ne de nikâh.
Bu arada bir hususa iñaret edelim:
Æslam hem dindir, hem devlettir. Devlet ise Hilâfet’tir,

yani Æslam’æn devleti Hilâfet Devleti’dir.
Hilâfet mevzuu Türkiye’nin de gündemine getirilmiñtir:
Nokta Dergisi bu mevzuyu ele almæñtær. Diyor ki: „Yetmiñ

sene önceki kurum yine gündemde!“ Devamla, „Hilâfet
çaårælarænæn ardænda kim var?“
Bu arada Hilâfet mevzuunda tarihî bir noktaya iñaret

etmek isterim:
Yavuz Selim; Æslam birliåini saålamak üzere miladî 1517

tarihinde Mæsær’æ da fethetmiñti, Sultan Selim 15 Ñubat
1517 Cuma günü büyük bir zaferle ñehre girdi. O zaman
Mæsær ñehrinin bañænda Tuman Bey bulunuyordu. Mæsær’æn
fethi tamamlanmæñ, Yavuz da aynæ zamanda Mæsær’æn da



sultanæ olmuñtu. Fakat Hilâfet mevzuu olduåu gibi
duruyordu. Son Abbasi halifesi Üçüncü Mütevekkil diåer
bazæ alimlerle birlikte Æstanbul’a gönderildi.
Mukaddes emanetler:
O tarihlerde Hicaz bölgesi, Kutabe sülalesi tarafændan

idare ediliyordu. Osmanlæ’lar bu idarecilere „Mekke Ñerifi“
derlerdi. Bunlar Mæsær Sultanlæåæ’na baålæ idi. Devrin Mekke
emiri Berekât, oålunu Mekke ve Medine anahtarlaræyla
birlikte, mukaddes emanetleri Yavuz’a göndermiñti.
Bu emanetler, genelde Efendimiz’e aitti; Efendimiz’in

hærkasæ, sancaåæ, diñi, kælæcæ, sakalænæn kælæ, ayak izi,
seccadesi, bastonu ve Kâbe’nin anahtarlarændan ibaretti.
Yavuz Sultan Selim Ayasofya Camii’nde yapælan bir

merasimle son Abbasi halifesi Üçüncü Mütevekkil’den
halifelik ünvanænæ devraldæ. Böylece Yavuz bütün
müslümanlaræn dinî ve siyasî lideri oldu. Bu suretle Yavuz,
sultanlæåæ yanænda aynæ zamanda Halife ünvanænæ da aldæ.
Hilâfet’in kaldærælmasæ:
Yavuz’un Mæsær’æ fethinden sonra Æstanbul’a getirdiåi Hilâfet

müessesesi sözüm ona meclisin 3 Mart 1924 tarihinde
aldæåæ bir kararla kaldærældæ. Ve Halife Abdülmecid’le birlikte
hanedan da yurtdæñæna sürüldü. 3 Mart 1924 tarihini
müslümanlaræn iyi bellemesi ve onu unutmamasæ gerekir!
Zira Anadolu insanæna ve Æslam âlemine vurulan en büyük
darbe bu tarihte olmuñtur. Daha önceleri, yani 2 Kasæm
1922’de de saltanat kaldærælmæñtæ.
Æki müessesenin kaldærælæñæ:
Önce saltanatæn arkasændan da Hilâfet’in kaldærælæñæ, „Hakkæ

Sahibine Æade“ risalesinin „Tehditler bañlæyor“ bendinde
görüleceåi üzere, hep Selanikli Kemal’in münafikane
oyunlaræyla, tehditleriyle olmuñtur. Ñöyle ki: Halife’miz
dediåi Abdülmecid’i Halife seçtirip, altæna da imzasænæ
koyduåu bu zatæ iki sene sonra yurtdæñæna sürmüñtür.
Önce saltanatæ sonra da Hilâfet’i laåvetmiñ, birbirini takib

eden bu iki tarihten itibaren müslümanlaræ Halife’siz
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bærakmæñtær. Aradan yetmiñ sene gibi bir zaman geçmiñtir.
Bu zaman zarfænda müslümanlaræn birliåi daåælmæñ, ahlakæ
bozulmuñ, maddeten de manen de çökmüñtür.
Gülünç bir sebep:
Emin Oktay, okul kitaplarænda kaydediyor ve diyor ki:

„Halife Abdülmecid Efendi, devlet iñlerine karæñmaya ve
beyanatlar vermeye bañlamæñtæ. Bu sebeple görevinden
alændæ ve sürgüne gönderildi!..“ Ne acaib ñey! Siz Halife
olacaksænæz ve fakat devlet iñlerine karæñmæyacaksænæz,
beyanat vermiyeceksiniz! Yoksa Halife bostan korkuluåu
mu?!. Olursa münafæklæk bu kadar olur!..
Tekrar Nokta Dergisi’ne dönelim:
„Yetmiñ sene önceki kurum yine gündemde. Hilâfet

çaårælarænæn ardænda kim var?“ Nokta Dergi’si Kemal Öke’yi,
Murat Bardakçæ’yæ, Ali Bulaç’æ, Besim Tibuk’u, Mæsæroålu’nu
konuñturuyor. Kemal Öke cevabænda diyor ki: „Avrupa
Birliåi, son tahliller neticesinde anlañælmæñtær ki, Avrupa
Birliåi hæristiyanlæk esasæna dayanmaktadær; Baåæmsæz
Devletler ise, Slav zihniyetine dayanmaktadær. Bu iki
zihniyet karñæsænda Æslam Birliåi zarureti ortaya çækabilir.
Buda Hilâfet yoluyla olur.“
Görüñleri alænan bu ñahæslar arasænda Mæsæroålu’nun ñu

sözleri enteresandær. Mæsæroålu diyor ki: „Halife
Osmanoåullaræ’ndan gelmelidir. Ben bu hususta Sultan
Hamid’in torunu 28 yañændaki Selim Faruk’u münasib
görüyor ve onu veliaht olarak yetiñtirmeye çalæñæyorum!“
Bu arada enteresan bir sözü de nakletmeyi uygun

buluyorum:
Ængiltere bañbakanæ Churchill Ækinci Dünya Harbi særasænda

Adana’da trende zamanæn Reis-i Cumhur’u olan Ænönü ile
yaptæåæ konuñmasænda diyor ki: „Biz Osmanlæ’yæ yækmakla
hata ettik! Dünyanæn Ortadoåu milletleri arasændaki baræñta
Osmanlæ’ya ihtiyaç var...“
CIA ajanæ Paul bu babda, yani Osmanlæ hususundaki

düñüncelerini ñu sözleriyle ifade ediyor: „Osmanlæ



haritasænæ yeniden diriltmek neden mümkün
olmasæn?!.“
Bu babda, yani Hilâfet mevzuunda Æslam ne diyor?
Târifinden de anlañælacaåæ üzere Æslam’da Hilâfet’in önemi

büyüktür. Ümmetin bir gün bile Halife’siz kalmasæ caiz
deåildir. Müslümanlaræn maddî-manevî buna ihtiyaçlaræ
vardær. Hilâfet müessesesini ihmal eden müslümanlar,
hem ümmet önünde hem de Allah huzurunda
mesuldurlar!..
Yukaræda isimleri geçenler, meseleyi dinî yönden ele

almæyorlar da, kendi kafalaræna göre deåerlendirmek
istiyorlar. Kimi nalæna, kimi de mæhæna vuruyor!..
Bunlar treni kaçærdælar. Bunlar kendi aralarænda veya

gazete sütunlarænda tartæña dursunlar veyahut da veliahd
yetiñtire dursunlar!..
Bütün bir dünya bilsin ki: Hilâfet Devleti’nin ihyasæ ve

ilanæ yapælmæñ, Halife’si de intihab edilmiñtir!.. Artæk
onlara düñen bir ñey var ise, gelip teslim olup, bey’at
etmektir!..
Æñte Hilâfet’in ñer’î ve hukukî hükmü:
Hilâfet Devleti’nin hükmü farzdær! (Var ise onu korumak,

yoksa onu kurmak erkek-kadæn her müslümana vacibtir!)
Öyle ki; ümmetin bir gün bile Halife’siz kalmasæ günahtær;

Ölen bir Halife’yi techiz ve tekvin etmeden, yeni Halife
intihab edilir!.. Hilâfet Devleti’nin hükmünün vücubu, yani
vacib oluñu, farz oluñu; Kitap, Sünnet, Æcma ve Kæyas ile
sabittir.
Kitap ile sabittir:
Rabb’imiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Nisa suresinin

59. ayetinde ñöyle buyurur:
„Ey iman etmiñ olanlar! Allah’a itaat edin, Allah’æn

Resulü’ne ve sizden olan emir sahiblerine de itaat
edin!“
Sünnet:
1- „Çölde ve kærda gezen üç kiñi kendilerinden birini
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bañlaræna emir seçmedikçe bunlar için gezmeleri helal
olmaz!“ (Ahmed ibni Hanbel)
2- „Üç kiñi bir sefere çækarsa kendilerinden birini

emir seçsinler!“ (Ebu Davud)
3- „Onlar üç kiñi olup, bir yolculuåa çæktæklarænda

kendilerinden bir emir seçsinler!“ (Bezzar; sahih bir
senedle)
Bu hadis-i ñerif’ler delalet ediyor ki, sayælaræ üç veya

üçten fazla insanlaræn kendilerine bir emir seçmeleri
meñrudur (ñeriat’æn tavsiyesidir). Zira bunda telefe götüren
ihtilaftan selamet vardær, sakænma vardær! Çünkü bañlaræna
biri emir seçilmediåi taktirde, her biri kendi fikrinde müstebid
olur, diktatör olur; heva ve hevesine uygun olanæ yapar da,
hep helak olur giderler!..
Ama emir seçildiåi taktirde ihtilaf azalær, sözbirliåi olur!

Düñünün bir kere, çölde dolañan üç kiñiye, sefere çækan
üç kiñiye emir seçmek meñru olup, tavsiye ediliyorsa,
köylerde ve beldelerde yañayan ve sayælaræ binleri,
milyonlaræ añan insanlar için bir taraftan ittifakæ saålamak,
sözbirliåi yapmak, diåer taraftan da zalimlerin zulmünü
bertaraf etmek, davacælaræn anlañmazlæklarænæ gidermek
için bañlaræna bir emir, bir Halife seçmeleri evlâ bit-tarik
meñrudur, sabittir ve vacibdir.
Seçilmesi:
Halife’yi seçeceklerde bulunmasæ lazæm gelen ñartlar:
Bunlara „Ehl-i Hall vel-Akd“ ismi verilir.
a) Adaletin bütün ñartlaræna sahip olmak. Bunlar dörttür:

1- Kebairden ictinab,
2- Saåayirde isrardan ictinab,
3- Hærsæzlæk gibi yüz kæzartæcæ insanæ küçük düñürten

fiillerden ictinab,
4- Ænsanæn vakaræyla mütenasib olmayan

hareketlerden ictinab.
b) Æmamet’e kimlerin ehil olduåunu bilmek (yani Æmamet’e

ehil olma ñartlarænæ);



c) Din ve dünya iñlerini tanzimde kimlerin daha selahiyetli
olduåunu bilmekten ibarettir.
Æntihab edeceklerin adedinde ihtilaf:
a) Beñ olmasænæ söyleyenler vardær,
b) Dört olmasænæ söyleyenler vardær,
c) Her beldede ekseriyetin bulunmasæ esastær söyleyenler

vardær,
d) Bir kiñinin bey’at etmesi kâfidir diyenler de vardær.
Kurtubi tefsirinde ñöyle der:

Tercemesi:
„Ñayet Ehl-i hall vel-Akd’den bir kimsenin akdi, yani

evet demesi ile de Æmamet sabit olur ve bañkalarænæn
onu kabul etmesi lazæm gelir. Ænsanlaræn bazælaræ buna
muhalefet etmiñlerdir ve demiñlerdir ki, intihab
edenlerin Ehl-i Hall vel-Akd’den bir cemaat olmalaræ
lazæmdær. Kurtubi de der ki: Bizim delilimiz vardær. O da
Hz. Ömer’in Hz. Ebu Bekir’e tek bañæna bey’at etmesi
ve buna sahabeden hiç bir kimsenin karñæ çækmamasæ
ve itiraz etmemesidir! Ve bu, yani intihab bir akiddir.
Diåer akidler gibi bu da adede, yani sayæya muhtaç
deåildir. Æmam Ebul-Meali de der ki:
Ehl-i Hall vel-Akd’den tek bir kiñinin bir bañka kiñiye
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„Evet“ demesiyle de halife seçilmiñ olur. Halife’nin
hali deåiñmedikçe, halledilmesi caiz deåildir.
Ebul-Meali böyle dedikten sonra diyor ki: Ve bu

mucmeun aleyh’dir.“
Kurtubi, tefsirinin 15. bendinde ñöyle der:
„Ehl-i Hall vel-Akd’in ittifakiyle veyahut yukaræda da

geçtiåi gibi ehl-i hall vel akd’den tek bir kiñinin „Evet“
demesiyle Æmamet munakid oldu mu, artæk bütün
müslümanlara vacibdir ki, Æmam’æ dinlesinler ve ona
itaat etsinler; Tabii Allah ve Resulü’ne itaat ettiåi
müddetçe! Bir özürden dolayæ bey’attan imtina ederse,
mazur sayælær; Meñru bir muazereti yoksa, bey’at
etmeåe zorlanær ve cebredilir! Çünkü müslümanlaræn
ittifaka ihtiyaçlaræ vardær.“
Æki Halife’ye bey’at edilirse, Halife birincidir. Ækinci æsrar

ederse öldürülür!.. Zira Allah Resulü ñöyle buyurur: „Æki
Halife’ye bey’at edilirse, onlardan sonrakini öldürün!..“
(Müslim) Bir bañka rivayet de ñöyle:
„Bir kimse bir Æmam’a bey’at eder de, elini onun eli

üzerine koyar, kalbinin meyvesini ona verirse, ona
gücü yettiåi kadar itaat etsin! Bir diåeri gelir de onunla
niza ederse onu öldürün!“ (Müslim)
Bir toprak parçasæ ve askerî kuvvet:
Topraåæmæz mevcuttur. Fakat gasb edilmiñtir. Hukuk

yoluyla dava açmæñæzdær. Æslam âleminin genelde bütün
topraklaræ gasbedilmiñ veya iñgal edilmiñtir. Ümmet
fertlerinin Æmam’æn etrafænda toplanmalaræ ve kendi
topraklaræna sahip çækmalaræ gerekir. Fakat bu bir iman ve
bir Tevhid meselesidir.
Ækincisi ise askerî kuvvete sahib olma ñartædær. Fakat

bu ñartæn ölçüsü, yani askerî kuvvete sahib olmanæn
ölçüsü nedir?
a) Bedir ve Uhud Savañæ’ndaki ölçü müdür? Mâlum

Bedir’de 310 civarænda, Uhud Savañæ’nda ise 1000
civarænda idi.



Ñayet ölçü bu ise, bizde bu adet fazlasæyla vardær. Ve
fakat ölçü Enfal suresinin 60. ayeti olan, „(Ey iman
edenler!) Onlara karñæ gücünüzün yettiåi kadar (her
türlü) kuvvetten ve baålæ (besili) atlardan hazærlayæn ki,
onunla Allah'æn düñmanænæ, sizin düñmanænæzæ ve
onlardan bañka sizin bilmediåiniz Allah'æn bildiåi diåer
(düñman) kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda sarf
ettiåiniz her ñey(in karñælæåæ) size eksiksiz ödenir, siz
hiç haksæzlæåa uåratælmazsænæz!" ayeti ise, öyle bir
noktaya gelebilmenin ñartlaræ çok uzaklarda!..
Ñöyle ki:
Æslam Devleti’nin dünya siyasetine, dünya medeniyetine

ve dünya hakimiyetine sahib olmasæna baålædær.
Bugün ise tersi hakim! Herñey gayri müslimlerin elinde

ve emrinde!
Saddam ne yapmæñtæ? Halebçe’yi bir anda yerle bir

etmiñti; Basra körfezinde 20 000 Æran askerini gaz atmak
suretiyle bir anda telef etmiñti. Ve bunun neticesidir ki,
Humeyni, savañæ durdurdu ve ñu sözü söyledi: „Öyle bir
imzayæ atmak benim için zehir içmekten daha aåær
geldi!..“
Keza; Amerika ne yapmæñtæ? Dünya devletlerini topladæ,

Kuveyt’e saldærmæñ olan Saddam’æ tepeledi ve Irak’æ yerle
bir etti!..
Yukaræda gördünüz: Herñey yabancælaræn elinde ve

emrinde!..
Dünya siyasetine, dünya medeniyetine, dünya

iktisadiyatæna, dünya istihbaratæna ve nihayet dünya aåær
silahlaræna ve dünya askerî gücüne sahiptir. Binaenaleyh
Æslam âleminin bu seviyeye gelip aradaki mesafeyi
kapatmasæ için yaræm asær da kâfi deåildir; en azændan bir
asræn geçmesi hatta birkaç asræn geçmesi lazæmdær. Zira
ehl-i küfrün ve ehl-i dalalin bu noktaya gelebilmesi için en
azændan 250 sene geçmiñti! Sizler: Bir Tanzimat devrini
düñünün, bir Æslahat devrini düñünün!
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Tanzimat Fermanæ’næn okunmasæ 1839’da olmuñtu. Bugün
üzerinden 150 seneden fazla bir zaman geçti. Ya bu
noktaya gelebilmek için 100-150 sene daha geriye
gideceksiniz! Zira tarihçiler Osmanlæ Devleti’ni üç devreye
ayærærlar: Yükselme Devri, Duraklama Devri ve Gerileme
Devri!
Yükselme Devri 16. asærda olmuñtu! Duraklama Devri

bunu takib eden asærda oldu! Siz Gerileme Devri'ni 17.
asærdan bañlatæn! Aradan 400 senelik bir zaman geçmiñtir
ve ñöyle olmuñtur: Gerileme Devri'yle dünyanæn dengesi
ters orantæ ñeklinde bozulmuñtur: Æslam âlemi geriledikçe,
gayri müslim âlem, ilerlemiñtir. Mustafa Kemal’in geliñiyle
de Æslam âlemi ipin ucunu tamamen kaçærmæñtær. Ve adeta
eli-kolu baålanmæñtær. Bañændaki idareciler pek azæ müstesna
yabancælaræn uñaåæ haline gelmiñtir. Günümüz dünyasænæn
manzarasæ bu! Ñartlaræ bu! O halde manzarayæ aslæna
döndürmek ve mevcut ñartlaræ Æslam’æn lehine çevirmek
için dörtyüz senelik bir zamana ihtiyaç vardær!.. (400 sene
sekiz nesil eder!)
Askerî güç yoktur diye bey’attan kaçanlara sorun?

„Dörtyüz senelik ömrünüz var mæ?“ Sorun! Sorun
Kerimoåullaræ’na, Kul Sadi’lere, Mahmud Efendi’lere sorun!
Sorun! Nursi’lere sorun, Süleymanî’lere, particilere sorun!
Sorun! Lütfü Doåan’lara, Hasan Mezarcæ’lara sorun! Sorun!
Diyanet’in hocalaræna, ñeyhlik makamænda oturanlara ve
onlara derviñ olanlara sorun! Æstediåiniz askerî gücün
meydana gelebilmesi için yüzlerce sene yañæyabilecek
misiniz? Böyle bir ömüre sahib misiniz? Æçinizden hanginiz
buna „Evet“ diyebilir? Hiçbiriniz!..
Ñu halde ñu aåabeyinizi, Hoca’næzæ ve Halife’nizi dinleyin!
1- Halife’nizin seçimi de usulüne uygun ve meñrudur;

Hilâfet’in ñartlaræ kendisinde mevcuttur!
2- Askerî güç mevzuunda günümüz dünyasænda sizlerden

bey’at için istenen ñart birinci ñæk deåil; ikinci ñæktær! Yani
Kur’an’æn Enfal, 60. ayetinin istediåi ve Osmanlæ’næn 16.



asærda sahib olduåu askerî güç deåildir; Allah Resulü’nün
(s.a.v.) Medine Devleti’ni kurarken sahib olduåu askerî
güç! Bu güç yukaræda dediåim gibi, Bedir’de 300, Uhud’da
1000 civarænda idi. Keza Osmanlæ Devleti’nin kuruluñundaki
askerî güç ne kadardæ? Bir düñünün!..
Bu çapta bir güç ise bizde fazlasæyla vardær, elhamdülillah!

Burada ve Anadolu’da en azændan sayælaræ binleri añan
askerimiz vardær; kaldæ ki: Abdurrahman Muhammed el-
Irakî ismindeki zatæn hicrî 350 tarihinde kaleme aldæåæ
„Buåyetu’l-Müsterñidin“ ismindeki kitabænda ñöyle diyor:
„Ñevket sahibi olmanæn, yani güç ve kuvvet sahibi

olmanæn manasæ, insanlaræn kendisine ve emrine itaat
ve inkiyad etmeleridir. Her ne kadar bir devlet reisinin
sahib olduåu harb aletlerine, savañçælara ve benzeri
ñeylere sahib olmasa bile!“
Ahmed ibni Hanbel ñöyle diyor:
„Kim Hilâfet’e geçer, insanlar da onun etrafænda

toplanær ve ræza gösterirlerse o Halife’dir.“
„Kim insanlaræn çevresinde toplandæklaræ ve

halifeliåini kabul ettikleri halifelerin birine karñæ
çækarsa, bu kiñi Æslam’æn birlik ve beraberliåini
zedelemiñ ve Resulullah’tan gelen hadislere muhalefet
etmiñtir. Karñæ çækan kiñi bu haliyle ölürse cahiliyet
ölümü ile ölmüñ olur.“ (Menakæb, Æbn-i Cevzi, s. 176)
Mute harbinde Peygamber’in (s.a.v.) tayin ettikleri

komutanlar ñehid olunca (Hz. Zeyd (r.a.), Cafer-i Tayyar
(r.a.), Abdullah ibni Revaha’ya komutanlæk verilmiñti) ordu
bañsæz kalænca Halid b. Velid, sancaåæ eline alæp komutaya
geçti. Allah Resulü (s.a.v.) de buna karñæ çækmadæ ve tasvib
etti. Bu yüzden Æmam Tahavi ñöyle diyor:
„Bu esas bir kaide olup, ondan da ñu anlañælmaktadær:
Æmam hazær olmayacak, bulunmayacak olursa hazær

olacaåæ vakte kadar müslümanlaræn, Æmam’æn yerini
tutacak birini öne geçirmeleri üzerlerine vacibtir.“
Æbn-i Hazm da bu konuda ñunlaræ ñöylemektedir:
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„Ñayet insanlaræn bir imamæ bulunmayacak olursa, o
zaman hakkæ uygulayæp, yerine getirecek herkesin iñi
geçerlidir.“ (Æbn-i Hazm, El-Muhalla, c. 22, s. 523)
„Yokluåundan doåacak büyük ve sayæsæz zararla

karñælañtæåæmæzda iki zararæ denk görmek mümkün mü?
Yokluåun doåuracaåæ zarar, kesinkez bañæboñluk,
çatæñma, zor alæm, kan dökme, haklaræn gitmesi ve
Æslam kurallarænæn hayattan kalkmasæ...“ (Æslam’da
Siyasî Düñünce Tarihi, Prof. Dr. M. Ziyauddin Rayyis)
„Halkæn kendi arasænda bir emir seçmesi halinde - ki

bu vacibtir - ona saygælæ ve itaatlæ olmalaræ gerekir.
Ñeyh Meyyare’nin naklettiåine göre:
Herhangi bir dönemde Emir (Halife) boñluåu olursa,

halk seçkin birisini Halife seçer. O kiñi cemaat hayatænæ
geliñtirir, güçlülere karñæ zayæflaræn yanænda yer alærsa,
bütün güç ve çabasænæ bu yolda harcarsa ona karñæ
ayaklanmak doåru bir davranæñ deåildir.
O ñahsæn karñæsænda olan kiñi, Æslam’æn dayandæåæ bir

büyük desteåin gücünü parçalamak istiyor ve o güzel
cemaatæ daåætmayæ hedefliyor demektir.“ (Feth’ul-
Aliyyel-Malik, c. 1, s. 385)
„Fetih’te bu konuda ñöyle denmektedir:
Eåer görev verecek sultan yoksa veya kendisinden

görev alacak bir yetkili bulunmazsa - ki bazæ
müslümanlaræn yañadæåæ bölgelerde olduåu gibi - o
bölgelere gayri müslimler hakim olmuñlar,
müslümanlar bir bakæma azænlækta kalmæñlar veya
müslümanlar mahkum durumda, gayri müslimler
hakim durumdadærlar - Kurtuba’da bugün olduåu gibi
(yani Endülüs’te bulunan durum) - bu durumda ne
yapælmalædær? Gerekli olan, müslümanlaræn kendi
aralarændan birine bu görevi vermeleridir. Onda ittifak
etmeleri vacibtir. Onu kendilerine idareci olarak
seçerler. O da kadæ tayin eder. (Böylece kendi
aralarænda vuku bulan hadiselerin yargæ organlaræna



aktarælmasæ saålanmæñ olur.) Yine buralarda
kendilerine cuma namazæ kældæracak bir imam da
nasbederler.“ (Æbni Abidin, c. 4, s. 477)
„... Æmam tayini hangi durumda olurlarsa olsunlar,

bütün müslümanlaræn boynuna yüklenmiñ bir
vazifedir, borçtur. Bu görevi yapmayacak olurlarsa,
hepsi günah ve isyan içinde olurlar. Mâlumdur ki, bu
makamæ ayakta tutmak dinî, ictimaî, siyasî bir
zarurettir. Æslam’æn korunmasæ için son derece önemli
bir husustur. Bu Æslam beldelerinde varlæåænæ canlæ bir
ñekilde hissettirmesi ñarttær. (...) Æslamî toplumun
kurulmasænda, müslümanlaræn manevî varlæåænæn
gerçekleñmesinde çok ileri derecede öneme haizdir.
Bunun için müslümanlar, imamdan mahrum
kaldæklarænda veya istenilen tarzda bir imama sahib
olmadæklaræ zaman hemen kendilerine bir Æmam bulup
bu makama oturtmalaræ ñarttær. Bu görev kifaye
farzlaræn en mühimlerindendir. Müslümanlar bu
vazifeyi yerine getirmedikleri takdirde hepsi kæyamet
günü Allah'æn huzuruna büyük bir vebal yüklenmiñ
olarak varærlar.“ (M. Said Ramazan el-Buti, Æslam
Toplumunun Oluñumu)
„Ælim adamlaræ derler ki, herhangi bir dönemde imam

bulunmayacak olur ise, her beldede sakin olan
insanlaræn aklæ, fikri yerinde, ilmi seviyesi uygun, emir
ve iñaretlerini kabul edip uygulayacaklaræ, yasak ve
engellemelerine riayet edecekleri kiñilerden birisini
öne geçirmeleri bir görevleridir.“ (Æmam Cüveyni,
Giyañ’ül-Ümem, s. 280)
„Madem ki, bir yerde müslümanlar vardær, onlar

bizzat kendi içlerinden liderlerini de çækarabilirler.
Ñayet liderlikte bir eksiklik söz konusuysa onu da
gerektiåinde tamamlayabilirler.
Fakat müslümanlaræn bañsæz kalmalaræ ise caiz

deåildir. Hele artæk lider yoktur bahanesiyle oturmamæz
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da hiç caiz deåildir.
Nitekim Ñafii fakihleri derler ki: „Halife kaybolunca,

Hilâfet hükümleri ve görevleri, o zamanæn en âlimine
intikal eder.“
Bu ñunu gösteriyor: Müslümanlaræn hiç bir vakit

emirsiz ve nizamsæz durmalaræ caiz deåildir.
Evet bizler, kimi zaman ñunu görebiliriz: Alim var,

fakat içinde yañadæåæ zamandan habersizdir. Bu âlim
ve fakih kimse emirlik ve liderlik görevlerini
yürütebilecek bir ehliyette deåildir, ileriyi de
görememektedir. Bazen de liderlik, hizmet ve iñ
yapmaya elveriñli, ileri görüñlü biri bulunabilir. Fakat
bu kimse de fakih deåildir. Kimi zaman da öyle adam
var ki, âlimdir, fakat bu adam da çekiñme ve hasæmlæk
iñlerine vakæf deåildir. Bu ve benzeri bir çok kimseler
olabilir. Fakat durumun böyle olmasæ hiç bir zaman
lidersiz kalmamæzæ gerektirmez, bundan dolayæ da
sorumluluktan kurtulmuñ olamayæz. Onun yokluåu
düñünülemez. Biz yüz kiñi de olsak, bizi yönetecek
en uygun birini aramæzdan çækartmaktan aciz olamayæz.
Mutlaka birini çækaracaåæz. Hatta belli bir konuda ve
hükümde bizi yönetmesi için de olsa aramæzda birini
tayin ederiz. Nitekim Æslam’da ñura da varlæåænæ
korumaktadær. Tecrübe ve deney ise bu noktada
ñahsiyetin geliñmesi için gayet önemlidir. Eksiklere
gelince bunlar tamamlanabilir. Yeter ki, niyet saålam
olsun ve iñin kemal noktasæ bilinebilsin.“ (Cundullah,
Allah Erinin Ahlak ve Kültürü, Said Havva, s. 588-589)
Allah Resulü (s.a.v.) Efendimiz, Taif dönüñü hâmi

(himaye edici) temin etmeden Mekke’ye girmedi. Keza;
Medine’ye hicret ederken Yesribliler’den, mâlum hayat
teminatæ almadan Medine’ye gitmeyi kabul etmedi.
Niye gitmedi ve niye kabul etmedi?
Çünkü, hayat tehlikesi vardæ; zira müñrik de olsa hayatænæ

himaye edecek biri olmadan Mekke’ye girmediåi gibi,



Yesribliler’den hayat garantisi almadan da Medine’ye
girmesi sakæncalæ idi. Ve bu, Æslam’æn bir hükmüdür.
Ñimdi muaræz ve muhaliflere sormak lazæm: Halife’nin

yeri illa da Anadolu olacak diye bir ñart var mæ? Hayær
yoktur; „Æslam âlemi“nin her yeri, bu arada Avrupa’næn
her yeri, icab ettiåi zaman muvakkat da olsa, Halife’nin
oturabileceåi yerlerden biri olabilir. Bunda ñer’an de
hukuken de bir mani yoktur. Kaldæ ki, Avrupa ülkelerinde
ikamet eden müslümanlaræn sayæsæ milyonlaræ añmaktadær.
„Halife’nin hür olmasæ lazæm. Avrupa ülkelerinden birinde

oturduåu takdirde Halife’de hürriyet yoktur...“ diyenler de
var.
Cevabæmæz odur ki, bunu söyliyenler, hürriyetin ne demek

olduåunu bilmiyorlar? Bilmiyorlar ki, hürriyetin olmadæåæ
yerde kölelik vardær. Kölelik ise mülkiyeti efendisine aittir;
efendisinin izni olmadan bir tarafa gidemez. Ñer’an ve
hukuken de bu böyledir. O halde Halife’nin Avrupa’næn
herhangi bir ülkesinde ikamet etmesinde bir sakænca
yoktur. Kaldæ ki;
1- Hoca’næn Türkiye’ye dönmesinde hayat tehlikesi

vardær!..
2- Almanya müsaade etmiñtir ve demiñtir ki; „Ben sana

eman (izin) veriyorum; gel benim ülkemde
oturabilirsin. Alman anayasasænda din hürriyeti
vardær." Æslam dini ise hem din, hem devlettir. Bunlaræ
birbirinden ayærmak mümkün deåildir. Ve bu husus bir
taraftan mahkeme dosyalaræna geçmiñ, bir taraftan da
basæna intikal etmiñtir.
Halife de ne yapæyor? Bulunduåu yerden Æslam’æn

mesajlarænæ dünyanæn her tarafæna gönderiyor ve
göndermektedir. Esasen bañta Æslam âlemi olmak üzere,
dünyada yüz-yüzelli seneden beri bir boñluk vardær, bir
ihmal vardær, bir baskæ vardær!.. Ve bu sebeplerden dolayæ
Æslam, gereåi gibi, yani ibadetiyle, siyasetiyle, devletiyle,
hukukiyle, ahlakiyle anlatælmadæ ve anlatælamadæ.
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Dolayæsæyla bütün bir dünya, tæpkæ Peygamber devrinde
Arap yaræmadasænda olduåu gibi, koyu bir cehalet devri
yañamaktadær.
O halde Halife’nin görevi devlet müesseselerini kurup

bilfiil icraattan ziyade tebliå yapmasædær. Æslam’æn sesini
dünya insanlæåæna duyurmasædær. Halife’de bütün
imkânlarænæ seferber ederek bunu yapmaktadær. Ve, esasen
dünya küçülmüñtür, iletim araçlaræ çoåalmæñ ve hæz
kazanmæñtær; telefonlar, teleksler, fakslar, basæn ve yayæn
vasætalaræ birbirini takib etmekte, dolayæsæyla istediåiniz
mesajæ, istediåiniz yere ve ülkeye kæsa zamanda ulañtærma
imkânæ elde edilmiñ bulunmaktadær. Ve bu itibarladær ki,
artæk Halife ñurda oturmalædær veya burda ikamet etmelidir,
diye bir ñey bahis mevzuu deåildir. Dolayæsæyla insan,
oturduåu yerden her tarafa tebliåat ve telkinatænæ gönderme
ve ulañtærma imkânæna kavuñmuñtur. Ve bu arada ñunu
da kaydetmeliyim: Elhamdülillah, mühim bir cemaat
Halife’nin etrafænda toplanmakta ve bey’at edenlerin sayæsæ
her gün geçtikçe çoåalmaktadær.
Ñöyle bir kaide vardær: „Mâ la yüdrekü küllühû la

yütrekü küllühû“ yani hepsi yapælamæyor diye hepsi de
terkedilmez!..
Binaenaleyh, biri çækæp, „Biz hapishaneye düñtüåümüz

zaman Halife bizi niye kurtarmæyor veya bize niye iñ
bulmuyor veyahut da bize niye pasaport almæyor?“
diyenlere Halife’nin cevabæ, Allah Resulü’nün cevabæ
olmalædær: „Sizlere cennet var!..“ Hele siz, Allah’æn ræzasænæ
ve cennetini kazanabiliriz gayesine binaen Halife’nin
etrafænda bir toplanæn bakalæm ve bu suretle kendi üzerinize
düñeni yapmæñ olun!.. Gerisini Allah’a bærakærsænæz. O her
ñeye kadirdir; sizin hatær ve hayalinize gelmiyen kapælaræ
açar, imkânlar halk eder!..
Mamafih, Halife’nin intihabænda ileride de görüleceåi

üzere bir çok faydalar vardær:
1- Bir cemaat teñekkül etmiñtir; Cenab-æ Hak,



kendilerinden razæ olsun!.. Her gün geçtikçe kemiyyet ve
keyfiyyetçe artmaktadær!.. Ve bu, Mevlâ’mæzæn bir lütfudur
ve bir hayær alametidir.
2- Halife’nin intihabæ farzdær. Æñte bu farz yerine getirilmiñ

ve Ümmet-i Muhammed mesuliyetten kurtulmuñ olur.
3- Cuma ve bayram namazlarænæn sæhhati Halife’nin iznine

baålædær;
4- Zekât paralarænæn toplatælmasæ ve mahalline tevzii;
5- Bütün bunlaræn yanænda emr-i mâruf ve nehy-i münker

yapælmasæ ve müslümanlaræ ñirke düñme tehlikesinden
kurtarmaya çalæñmasæ; Ñöyle ki; insanæmæz demokrasiye,
laikliåe, partiye sahip çækmæñ, sandæk bañæna gitmiñ, Allah’æn
hakimiyyetini ihlal etmiñ, ñeriat nizamænæ terk etmiñ ve
dolayæsæyla ñirke düñmüñtür. Æñte bütün bu belalardan
müslümanlaræ kurtarmæñ oluyor ve kurtarmaya çalæñæyor!..
Bir teñbih ve bir temsil:
Halife’yi bir çobana, ümmeti koyunlara, Æslam âlemini bir

köye benzetirsek ne olmuñ oluyor? Haydutlar, köyü
basmæñlar, iñgal etmiñler; çobanæ sürmüñler; Koyunlar
çobansæz, köy sahibsiz kalmæñ! Köyün nizamænæ, ñeriat’ænæ
deåiñtirmiñler de yerine kendi kafalaræna göre nizam
getirmiñler ve bunun adæna da „Komünizm“, „Sosyalizm“,
„Demokrasi“, „Kemalizm“ vs. demiñler! Ve bu sistemlerden
birine göre partiler kurmuñlar; köyün birliåini bozmuñlar,
ortada kalan koyunlaræ talan etmiñlerdir!..
Köylülerden biri ortaya çæktæ, baktæ ve gördü ki, haydutlar

tarafændan Kur’an nizamæ kaldærælmæñ, hatta temeline 98
dinamit yerleñtirilmiñ, koyun sürüleri ise cehennemî bir
uçurumun kenarænda!..
Baåæræyorsunuz; „Ben geldim! Kur’an nizamæna göre

geldim; size çoban olmak üzere geldim; kendim ehliyete
sahib, Kur’anî bilgi ve belgelerine malikim! Yalanæm var
ise, buyurun! Æñte Kur’an ve iñte ñeriat nizamæ! Ya cevap,
ya teslim! Æñte bizim durumumuz tæpki bu!.. Var mæ bir
diyeceåiniz?!.“
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Bütün bunlaræ söyledikten sonra ñunu da ilave edelim:
„Hakkæ Sahibine Æade“nin „Cevaplar“ bölümünde de
kaydetmiñtik ve ñöyle demiñtik:
„Yukaræda gördünüz; sualler sorulmuñ (1 ile 13) ve daha

da sorulabilir?“
Sonra:
Bu çeñit suallerin soruluñu, „Yeni bir devlet kuruldu!“

zannæna binaendir. Halbuki yeni bir devlet, yeniden bir
devlet kurulmuñ deåildir; var olan ve fakat iñgal edilip
gasbedilen, ñeriat düñmanlarænæn eline geçip, rejimi
deåiñtirilen ve dolayæsæyla Æslamî manada çalæñmaz hale
gelen bir devleti ihya etme, canlandærma, susturulmuñ ve
suskun hale gelmiñ olan bu devleti yeniden dünyanæn
gündemine getirmekten ibarettir.
Böyle bir devletin ne topraåa ihtiyacæ vardær, ne de

askere! Çünkü topraåæ da vardær, askeri de vardær. Topraåæ
Æslam âleminin bir bölümünden ibaret olan Anadolu
topraklaræ, askeri de Tevhid bayraåæ altænda toplanan
erkek-kadæn her müslüman!.. Bir kæsmæ da esir!.. Ama
oyuna getirilmiñ, boynuna gaflet zinciri vurulmuñ esirler!..
Oyuna geldiåini anlayæp boynundaki gaflet zincirini

çözenler, peyderpey de olsa gelip Æslam ordusuna iltihak
etmekte ve bu gidiñle kalpleri mühürlenmiñ olanlaræn
dæñænda geride kimse kalmæyacaktær. Bundan ümit varæz!
Çünkü mülk Allah’æn, irade Allah’æn, kalpler O’nun elinde!..
Ümitsizliåe düñmenin artæk bir sebebi yoktur!..
Bütün bu izahlar ortada dururken, halen „Ben kabul

etmiyorum, bey’at da etmiyorum!“ diyenler varsa bunlar
ya cahildir, ya haiftir, ya da mütekebbirdir!
Cahildir; yani ihya ve ilanæ yapælan devletin nasæl bir

devlet olduåunu bilmiyor; tahkik ve tedkik de etmiyor veya
etmek de istemiyor; cehaletine kurban gidiyor.
Haiftir; korkuyor ve kendi kendine diyor ki; „Ben Halife’liåi

kabul edip Cemaleddin Hoca’ya bey’at edersem, yaræn
rejim beni ele geçirirse, beni hapseder, malæma ve mülküme



el koyar, periñan olurum!..“
Mütekebbirdir; Etrafæna bir kaç kiñi toplamæñ; Düñünüyor:

„Ben bey’at ettiåim taktirde etrafæmdakiler de bey’at edecek,
artæk etrafæmdan onlar daåælacaklardær; saltanatæm
yækælacaktær. Æñte bu ve benzeri endiñeler onu Halife’ye
bey’at etmekten alækoymaktadær.
Allah (c.c.) cümleye basiretler ihsan eylesin de, dünyasænæ

ahiretine tercih eden kullarændan eylemesin!
Halife’nin; içe karñæ olsun, dæña karñæ olsun görevleri

vardær. Bunlardan bir kæsmæ:
1- Harp ilan etme:
Halife’nin durup dururken herhangi bir devlete karñæ

savañ ilan etmesinin hükmü nedir? Æslam’da aslolan savañ
deåil, tebliå ve davettir. Savañ ise aræzîdir ve genelde
zarurete binaendir. Siz ñayet Kur’an’æ tebliå ederken,
gayri müslim milletler ve devletler buna engel olurlarsa,
iñte o zaman savaña bañvurulur. Bu arada tebliå edenler
de edilenler de hür bir hava içinde olmalaræ ve hürriyete
sahip bulunmalaræ ñarttær. Ve bu, aynæ zamanda Æslam’æn bir
tavsiyesidir. Yani Æslam’da din hürriyeti, fikir ve irade
hürriyeti vardær; konuñma, korkusuz yañama hürriyeti,
seyahat hürriyeti, çalæñma ve kazanma hürriyeti, evlenme
ve evlad edinme hürriyeti vardær ve nihayet ihtiyaçlaræ
giderme hürriyeti vardær.
Kur’an-æ Kerim bu hürriyetler hakkænda 14 asær öncesinden

ayetler göndermiñtir.
Günümüz dünyasænæn ilim ve fikir adamlaræ, insan haklaræ

adæ altænda bunlardan bahsetmektedirler. Ancak tarihi ve
bugünü tedkik edenler, hürriyetlerin, hususiyle siyasî
hürriyetlerin mücadelesini göreceklerdir. Bu mücadele
genelde idarecilerle halklaræ arasænda olmuñtur.
2- Hz. Osman ñehid edilmiñti. Katillerin yakalanmasæ ve

cezalandærælmasæ icab ediyordu. Devletin bañænda Hz. Ali
vardæ. „Ñu anda devletin buna gücü yoktur!“ esbab-æ
mucibesiyle katillerin yakalanæp cezalandærælmalarænæ tehir



HÆLÂFET VE HALÆFE 1 1 4

etti. Ve bu bir ictihaddæ!..
3- Æmam-æ Azam’æn cevabæ:
Æmam-æ Azam’a sordular ve dediler ki: „Bir memlekette

idareciler küfre sapæp mürted olurlarsa, o memleket halkænæn
idareye karñæ kæyam etmeleri vacib midir?“ Cevap olarak:
„Æki ñartla: a) Kæyam ettikleri taktirde büyük bir ihtimalle
bañarælæ olacaklaræ kanaatine sahip olmalaræ; b) Yækælan
idarenin yerine yerleñtirecekleri saålam ve itaatkâr bir
kadronun bulunmasæ!..“
4- Fækæh kitaplaræmæzda vardær:
Bir Æslam devleti kâfi derecede bir kuvvete ve hazærlæåa

sahip deåilse, harbe girmez. Ve ñayet mecbur kalærsa,
siyasî bir çözüm arar.
5- Abdülmecid’in intihab ediliñi særasænda Æstanbul düñman

iñgali altænda idi. Hindistan’æn avam ve havassæ bu icraatæ
desteklemiñti.
6- Hazærlæksæz silaha sarælma umumiyetle muvaffak

olmamæñtær:
a) Ñeyh Said hareketi,
b) Æhvan’ül-Müslimin’in Suriye’deki kæyamæ,
c) PKK hareketi,
d) Æran’da Humeyni hareketinden önceki huruc

hareketlerini misal olarak verebiliriz.
ÆMAMIN VAZÆFELERÆ
Ömer Nesefi’ye göre; imamæn vazifeleri ñunlardær:
„1- Ahkâmæ tenfiz.“
Æslam nizâmænæn emirlerini tatbik etmek. (Ñer’î muhâkeme)
„2- Hadleri ikâme.“
Allah’æn hududunu (bir mü’minin dinden çækmasæ, içki

içmesi, zina etmesi, birisine zina isnat etmesi, insanlaræn
haklarænæ gasbetmesi, katl ve yaralama suçlaræ) ve Æslam
Hükümetinin emirlerini çiåneyenleri cezalandærmak.
„3- Askerî techiz.“
Topyekün millî müdafaa vazifeleri. (Bey'at eden tüm

müslümanlar.)



„4- Sadakalaræ toplamak.“
Æslam devletinde mü’minlerden ve gayri müslimlerden

alænan vergileri toplamak. (Mevcut.)
„5- Mütegallibeyi, hærsæzlaræ ve yol kesenleri

kahretmek.“
„6- Cuma ve bayram namazlarænæ kældærmak.“ (Mevcut)
„7- Ænsanlar arasænda vuku bulan ihtilaflaræ halletmek.“

(Ñer’î mahkeme)
„8- Haklaræn isbatæna vesile olan ñehadetleri (ve sair

isbat vasætalarænæ tetkik ve) kabul etmek.“ (Ñer’î mahkeme)
„9- Velisi olmayan küçükleri evlendirmek.“ (Mevcut)
Bu ve benzeri vazifelerle sosyal emniyeti ve huzuru

temin etmek.
„10- Ganimetleri (harb neticesinde husule gelen

kazançlaræ adalete uygun olarak) taksim etmek.“ (Asker:
Tüm Ümmet-i Muhammed, Toprak: Bañta Anadolu)
Ve bunlara benzeyen diåer vazifeler.

-------------------------------------------
(1-2) Ahkâmæ tenfiz, hadleri ikame; tehir edilir veya tecrid
yolu ile cezalandærælær.
(3) Bey'at edip teslim olanlarda bu mümkündür. Zira tüm
müslümanlar askerdir.
(4) Sadaka ve zekâtlaræ toplayæp müstehaklaræna daåætmak
vazifesi ifa edilmektedir.
(5) 1. ve 2. nota dahildir.
(6) Cuma ve bayram namazlarænæ kældærma ve Cuma
imamlarænæ tayin etme vazifesi ifa edilmektedir.
(7-8) Ñer'î mahkeme kurulmuñtur. Dolayæsæ ile bu vazifeler
de yerine getirilmekte.
(9) Yapælmaktadær.
(10) Ganimetlerin durumu mâlumdur.

Cemaleddin Hocaoålu
Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin
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Emir'ül-Mü'minin ve
Halifet'ül-Müslimin

Cemaleddin Hocaoålu'nun
Hal Tercemesi

Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan) kimdir?
Cemaleddin Hocaoålu, Anadolu sakinlerinden olup, Reñid

ve Hatice’den doåmadær.
Doåum tarihi ve doåum yeri:
Erzurum vilayetine baålæ Æspir kazasæ Dangis köyünde (yeni

ismi Gündoådu) dünyaya gelmiñtir. Doåum tarihi miladî
olarak 1926’dær. Rumî olarak ise 1342’dir. Hicrî tarih olarak
da 1347’dir.

a) Tahsili:
Cemaleddin Hocaoålu Kur’an-æ Kerim’in hæfzænæ (yani

hafæzlæåænæ); Sarf, Nahiv, Mantæk ve Belaåat gibi Ulum-i
Arabiyye’yi; Usul-i Fækæh, Usul-i Tefsir, Usul-i Hadis ve Usul-
i Akaid gibi usul ilimlerini; Fækæh, Tefsir, Hadis ve Kelam gibi
füru’ ilimlerini genelde babasændan tahsil etmiñtir.

Ayræca Erzurum merkezindeki imamlæåæ særasænda, Erzurum
müftüsü Merhum Sadæk Efendi’nin okutmakta olduåu Molla
Cami, Mantæk, Muhtasar’ul-Meani ve Usul-i Fækæh gibi
derslerine katælmæñtær.

b) Ælk, Orta ve Lise tahsili:
Askerliåini yaptæktan sonra Ælkokul, Ortaokul ve Lise tahsilini

haricten vermek suretiyle, üç sene civarænda Erzurum
Lisesi’nden mezun olmuñtur.

c) Üniversite tahsili:
Yañ 36 olmuñtu. Mezkûr mektepleri bitirdikten sonra bir



de üniversite tahsili yapmak üzere Ankara Ælahiyat
Fakültesi’ne kaydolmuñ, 40 yañæna yaklañænca bu fakülteden
mezun olmuñtur.

e) Resmî ve gayrî resmî olarak yaptæåæ vazifeleri:
Æmamlæk, Vaazlæk, Müfettiñlik, Diyanet Æñleri Personel Dairesi

Bañkanæ, Diyanet Æñleri Reis Muavinliåi, Adana Müftülüåü,
Türkiye Din Görevlileri Federasyon Azalæåæ, Avrupa Milli
Görüñ Teñkilatlaræ Fetva Komsiyonu Bañkanlæåæ, Avrupa
Æslamî Cemiyet ve Cemaatler Birliåi Umumî Reisliåi, Anadolu
Federe Æslam Devleti Reisliåi ve nihayet  Hilâfet  Devleti
Reisliåi, yani „Emir’ül-Mü’minin ve Halifet’ül-Müslimin“
vazifelerine getirilmiñtir. Bunlardan bir kæsmænda vazife
müddetleri kæsa olmuñ ise de bir kæsmænda uzun olmuñtur.
Mesela müfettiñlik gibi bazæ vazifeler altæ ay gibi kæsa süreli
olmuñ, imamlæk vazifesi 11 sene, müftülük vazifesi 15 sene
sürmüñ, Æslamî Cemaatler Birliåi Emirliåi 10 sene olmuñtur.
El-ân Hilâfet Makamæ’nda bulunmaktadær. Kendisine sæhhat
ve afiyetle uzun ömürler diler, daha nice nice feyizli ve
bereketli hizmetler ifa etmesini Cenab-æ Hakk’tan dua ve
niyaz ederiz!..

Tedrisat Hayatæ:
a) Köy imamlæåæ særasænda:
Erzurum merkez köylerinden Kong (yeni ismi Altuntepe)

köyünde yaptæåæ yedi senelik imamlæk vazifesi særasænda
yüzlerce talebeye Kur’an tâlimi, Tecvid dersi vermiñ, Arapça
tedrisatæ yaptærmæñtær.

b) Erzurum merkez imamlæåæ særasænda Tahtalæ Camii
Medresesi’nde muhtelif mahalle, cami ve medreselerden
gelen talebelere Ulum-i Arabiyye ve Usul-i Fækæh ve benzeri
dersler okutmuñtur. Ayræca bu esnada Erzurum Æmam-Hatip
Okulu’nda Arapça, Tefsir ve Fækæh dersleri vermiñtir.

c) Ankara’daki vazifeleri esnasænda:
Ankara merkez vaazlerinden, Æmam ve Hatip'lerinden derse

katælanlara hususiyle Usul-æ Fækæh gibi dersler vermiñtir...
d) Adana’daki müftülüåü særasænda:
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Adana Æmam-Hatip Okullaræ’nda Arapça ve benzeri ilimleri
vermenin ötesinde, Adana ortaokul ve liselerinde din dersleri
vermiñtir.

Kur’an Kurslaræ:
Hoca Efendi Adana’ya geldiåinde, Adana 57 mahalleden

ibaret olmasæna raåmen, Adana’da tek bir kæz Kur’an Kursu
yoktu; Hoca Efendi’nin gayreti sayesinde 15 sene içerisinde
Adana merkezindeki Kur’an kurslarænæn sayæsæ 33’e
yükselmiñtir.

e) Yeni tedrisat usulü:
Hoca’mæz; Anadolu’da yapælan Ulum-i Arabiyye ve Ulum-i

Ñer’iyye çalæñmalarænæ gerek Æmam-Hatip okullarænda olsun,
gerek Süleymanî’lerin ve Nursî’lerin idaresindeki kurslarda
olsun ve gerekse diåer kurslarda olsun, ilim ve tedrisat
yönünden yetersiz olduklarænæ gördüåü ve bildiåi için dinî bir
tedrisat sistemine gitmiñ, yepyeni bir tedrisat usulüne
yönelmiñtir.

Ñöyle ki:
Kur’an-æ Kerim kurslarænda okuyan, ahlaken mazbut,

zekâca hatæræ sayælær, hocalarænæn takdir ve tezkiyelerini
kazanmæñ talebeleri alarak Adana’da toplamæñ ve bunlaræn
bütün iañe ve ibatelerini üzerine almæñ, yedi senelik bir pro-
gram hazærlæyarak tedrisata bañlamæñtær. Bu müddet zarfænda
bu talebeler, hem 12 ilmi öårenmiñ olacaklar ve hem de
Æmam-Hatip okulu derslerini haricten bitirmek suretiyle
mezkur okullardan da mezun olmuñ olacaklardær.

Bu ñekilde bañlayan bu tedrisat, raåbet görmüñ, zamanla
sayælaræ 400’leri añmæñtær. Birinci mezuniyetini veren bu
medrese, ikinci mezuniyeti vermeye hazærlanærken, devrin
Diyanet Æñleri Bañkanæ Tayyar Altækulaç’æn o zamanki Adana
Sækæyönetim Komutanæ ile iñbirliåi yaparak Hoca’mæzæ elli beñ
yañænda iken mecburen emekliye sevketmiñtir. Yerine
gönderdikleri müftü, „Bunlaræn beyinleri yækanmæñ, bunlar
ñalvar giyiyor, saræk baålæyor!..“ gibi gerekçelerle, bu
talebelere sahip çækmamæñ, çil yavrusu gibi ortada bærakmæñtær.



Avrupa’ya Götürme Teñebbüsü:
„Anadolu’da umumî bir sækæyönetim mevcut olduåundan

mezkur talebeleri Türkiye’nin neresine gönderse aynæ akibet
bañlaræna gelecektir!..“ endiñesine sahip olan Hoca’mæz bu
talebeleri Avrupa’ya götürmeye ve orada derslerini ikmal
ettirmeye ve bu ñekilde tedrisatæn devamænæ saålamaya karar
vermiñ ise de karñæsæna vize meselesi çækmæñtær. Vizesiz yola
çækan talebelerin bir kæsmæ yoldan çevrilmiñ, bir kæsmæ da
Avrupa’dan geri gönderilmiñtir.

Medresenin Açælæñæ:
Hoca’mæz aynæ usul ve aynæ uslupta Köln merkezinde bir

medrese açmæñ ise de, bu medresenin bañæna gelenler,
piñmiñ tavuåun bañæna gelmemiñtir.

Ñöyle ki:
Bu medrese kæsa zamanda raåbet görmüñ, kæz ve erkek

talebelerin sayæsæ yüzleri añmæñtær. Fakat ne yazæk ki, kemalist
basænæn ve kemalistlerin baskæsæ neticesinde Avrupa basænæ
da devreye girmiñ, maalesef hoca geçinen bir takæm kendini
bilmezlerin, cübbe ve saræåæyla televizyon ekranlarændan
yalan beyanlar vererek ve hatta „Kaplan medresede silah
eåitimi yapæyor!..“ diyerek daha da iñi körüklemiñ, Avrupa
basænænæn ñu sözleri söylemesine sebebiyet vermiñtir:

„Ñayet medrese kapatælmazsa Almanya Hitler devrine
gidecektir!..“

Keza Æç Æñleri Bakanlæåæ’næn ñöyle bir beyanat vermesine
de sebebiyet vermiñtir:

„Kaplan, sadece Türkiye için deåil; aynæ zamanda bütün
bir dünya için, dünya baræñæ için tehlikelidir! Onu biz adæm
adæm takib etmekteyiz!..“

Medresenin basælmasæ:
Ve nihayet bir gece sabaha doåru yüzlerce polisin

medreseyi ablukaya alarak, medreseyi kapatmæñ, yüzlerce
talebesini daåætmæñ ve kapælarænæ da kilitlemiñtir!..

Bantlarla çalæñma ve yaygæn talim ve terbiye:
Gerek Anadolu’da ve gerekse Avrupa’da resmî hatta gayrî
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resmî Æslamî manada tâlim ve terbiyeyi yürütme mümkün
olmadæåændan, Hoca’mæz bantlarla ve yaygæn eåitim ñeklinde
bir yola gitmeyi lüzumlu görmüñ, ilim yönünden evler birer
medrese, camiler ise birer üniversite formulünü getirmiñ ise
de bazæ ñahæs ve bazæ bölgeler bunun önemini idrak
edememiñlerdir. Zaman zaman yapælan konuñmalar da ve
neñriyat yoluyla yapælan tavsiye ve teñvikler de sænærlæ
kalmæñtær. Fakat bu sene çalæñmaya mutlaka hæz verileceåi
ve istisnasæz her aileye bu kabil tedrisat tatbik edileceåi karar
altæna alænmæñ ve bu yolda birbirini takib eden üç toplantæ
yapælmæñtær; Genç gelinlerin ve gelinlik kæzlaræn toplantæsæ, Bölge
Gençlik Emirleri toplantæsæ ve nihayet Umumî Ñura Toplantæsæ
tertip edilmiñtir. Hoca’mæzæn bañkanlæåænda tertip edilen bu
üç toplantæda da bilhassa ñu mevzular ele alænmæñ;
üzerlerinde fazlaca durulmuñtur:

1- Ñirki reddetme seferberliåi,
2- Kur’an ilmini tahsil etme seferberliåi,
3- Kur’an harfleriye yazæ yazma seferberliåi,
4- Æslamî ilimleri tebliå etme seferberliåi.
Ve bu arada kontrol etme iñini de genç hanæmlaræmæza ve

bölge gençlik emirlerimize vermiñ, Hoca’mæz bu gençlerden
ayræca bir bey’at da almæñtær. Zira ilme çalæñma aynæ zamanda
bir cihad’dær! Cihad için de Efendimiz (s.a.v.) ayræ bir bey’at
almæñtær!

Tasavvuf ve tarikat babænda da birliåi saålama:
Evet; Æslam’æn özünde ve yapæsænda bulunan ve „Zühd ve

Takva“ ñeklinde ifadesi bulunan ve zamanla „Tasavvuf“ ve
„Tarikat“ isimlerini alan bu mevzuu; ehliyetsiz ellerin devreye
girmesiyle bozulmuñ; tarihin seyri içerisinde hurafe ve
bid’atlaræn ilavesiyle bu irfan müessesesi dejenere olmuñ,
cihad ruhunu kaybetmiñ, din-devlet mevzuunda olduåu gibi,
bu mevzuda da zikir cihadsæz, cihad zikirsiz kalmæñtær. Her
sabahtan kalkan; eline bir tesbih almæñ, særtæna bir cübbe
giymiñ, genelde bir de sakal bærakmæñ ve ñeyhliåini ilan
etmiñtir. Etrafæna müridler toplamæñ, küfür ve kâfir



anayasalaræna oy vermelerine, sandæk bañlaræna gidip, partileri
desteklemelerine iñaret etmiñ veyahut en azændan ona göz
yummuñtur. Çok azæ müstesna, ñeyhlerin müridlerine sözleri
ñu olmuñtur: „Sizin devletle ve siyasetle ne iñiniz var?!.
Çekin tesbihinizi, oturun añaåæ! Ñayet sizler zikrinize devam
ederseniz, Allah ne yapar? Bañænæzdaki yaramazlaræ munkaræz
eder de size Æslam’æn devletini verir!..“ demiñler ve bu suretle
onlardaki cihad ruhunu öldürmüñler, tekkeleri de birer tenbel
yataåæ haline getirmiñlerdir. Bunlar, suya sabuna
dokunmazlar. Dolayæsæyla siyasîler kendilerinden memnun,
kendileri de siyasîlerden memnundur. Onlara göre ortalæk
sanki gül ve gülistanlækdær!..

Üç müessese:
Medrese, tekke ve kæñla! Formül bu!..
Ænsanæmæzæn yetiñmesi ve adam olmasæ için birbirini takib

eden bu üç tezgahtan geçmesi lazæmdær. Medresede ñeriat’æ
öårenecek, tekkede tasavvuf ve tarikatæ; zühd ve takvayæ
yañayacak, kæñlada ise askerî eåitim ve öåretimi yapacaktær!..

Æñte mezhep ve meñrepleri ne olursa olsun, Æslam’æn
müslümanlardan istediåi bu! Daåænæklæåæ gidermenin, birliåi
saålamanæn yolu bu!.. Ama heyhat!

Ve iñte biz Rabb’imizin lütuf ve inayetiyle, Edille-i Ñer’iyye’ye
dayanan bu yolda da yürümeåe ve insanæmæzæ yürütmeåe
çalæñmaktayæz!.. Ve bu babda da bir de risale hazærlamaktayæz.

Vakæf kurma çalæñmalaræ:
Avrupa’da ümmetin parasæyla satæn alænan birçok cami

vardær. Bu camiler, ehliyetsiz ellere geçip çar-çur edilmesin;
particilerin ve kemalistlerin eline geçip Mescid-i Dærar haline
gelmesin; Minber ve kürsüsünde Ñeriat nizamæ, Æslam’æn
devleti ve Æslam’æn siyaseti bir bütün olarak serbestçe ve
korkusuzca anlatælsæn! Ve ilelebed kæyamete kadar hakikî
müslümanlaræn nezdinde ve nezaretinde kalsæn; cemiyetçilik
oyunlaræna ve parmak usüllerine kurban gitmesin.

Elhasæl:
Allah’æn evi olan bu binalar ve bu camiler, Alah’æn ñeriat’ænæn
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birer merkezi olarak devam edip gitsin diye bunlaræn vakfa
baålanmasæ gerektiåini Hoca’mæz düñünmüñtü!..

Esasen Vakæf Æslamî bir müessesedir; Peygamber’in
sünnet-i seniyye’sidir. Mal varlæåænæ korumada en saålam bir
yoldur. Æñte Hoca’mæz, bu noktada da üzerine düñeni yapmæñ,
mülkiyeti satæn alænan cami ve mülkleri vakfa baålamæñ,
kendisi bañta olmak üzere saålam kiñileri mütevelli heyetine
geçirmiñtir.

Asker Olma:
Hoca’mæz; hepimizin de erkek-kadæn, genç-ihtiyar birer

asker olduåunu üç toplantæda da dile getirmiñ; bu yönden
de evlerimiz birer karargâh, camilerimiz de birer kæñla
olduåunu tekrar etmiñtir. Ve bu arada Hoca’mæz bölge gençlik
emirlerine bir de hazærlæk çalæñmasæ programæ göndermiñtir.

Ñöyle ki:
a) Önce ailelerin mevcudiyeti ve adresleri tesbit edilecek;
b) Video ve televizyonlaræ olup olmadæåæ tesbit edilecek,
c) Ders videolaræ olup olmadæklaræ öårenilecek,
d) Çalæñmada yardæmcæ olunacak ve bu arada ayda bir sefer

aile fertleri camiye çaårælæp, erkekler bölge gençlik emirleri,
hanæmlar ve kæzlar da hanæm hocalar tarafændan kontrol
edilecektir. Ve bu suretle yaygæn teallüm ve terbiye, Cenab-
æ Hakk’æn da lütuf ve inayetiyle yerine oturmuñ, muvaffakiyete
doåru gidecek, yarænæn yetiñtiricisi olan bu çekirdek hareket,
tarihin en güzel hizmetini vermiñ olacaktær.

Hoca’mæzæn eserleri:
a) Hoca’mæzæn birçok yazlæ ve sözlü eserleri vardær. Bunlaræn

bir kæsmæ yazæya geçmiñ, kitap ve broñür halinde tesbit
edilmiñtir. Hatta bir kæsmæ da Arapça’ya, Almanca’ya,
Ængilizce’ye, Boñnakca’ya, Arnavutça’ya, Rusça’ya ve
benzeri dillere tercüme edilmiñtir ve edilmektedir. Bir kæsmæ
da tercüme edilecektir. Telif edilmiñ, tercümesi yapælmæñ olan
veya tercemeye hazær bulunan eserlerin listesi añaåædadær:

1- Æman,
2- Æslam,



3- Peygamberimiz’in Hayatæ,
4- Anayasa,
5- Æslam’da Kadæn ve Özel Halleri,
6- Æslam’æn Temel Hükümleri,
7- Æslam’da Resim ve Heykel Hakkændaki Hükümler,
8- Æslam’da Æñçi ve Æñveren Münasebetleri,
9- Æslam’da Sakal ve Kælæk-Kæyafet,
10- Æslamî Cemiyet ve Cemaatler Birliåi’nin Kuruluñu ve,
11- Tebliåcinin El Kitabæ,
12- Tebliå ve Metod,
13- Mesajlar,
14- Tebliå Mahiyetinde Açæk Mektuplar,
15- M. Kemal’in Babasæ Kimdir?
16- Beyyineler (Beyyine 1, Beyyine 2, Beyyine 3, Beyyine

4 ve Beyyine 5 -Hakimiyyet-),
17- Hakkæ Sahibine Æade,
18- Almanca Æslam Anayasasæ,
19- Æslam’dan Taviz Vermenin Hükmü,
20- Mezhepler,
21- Ñura,
22- Tasavvuf ve Ucuz Kahramanlar,
23- Æslam Akaidi,
24- Æmkânlar ve Hamleler,
25- Fetvalar.
b) Video ve bantlaræn sayæsæ çoktur. Bunlar, bilhassa 1.

Beyyine ile 2. Beyyine’nin sonuna eklenmiñtir.
c) Vaaz ve konferanslaræ:
Hoca’mæz; Ege bölgesi müstesna Anadolu’nun hemen

hemen her tarafænæ gezmiñ veya davet edilmiñ, her gittiåi
yerde vaaz ñeklinde olsun, konferans ñeklinde olsun
konuñmalar yapmæñtær.

Ezcümle:
Asker dönüñü ki, 1948’e rastlar, babasænæn imam olduåu

Hañçevenk köyünde genelde Beyzavi Tefsiri’ni esas almæñ
ve bu suretle Fatiha’dan Tefsir dersine bañlamæñ; imam-vaaz
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olduåu köy ve ñehirlerde de kürsüde olmak üzere tefsir
dersini sürdürmüñtür. Mesela: Erzurum merkezinde
imamlæåænæ yaptæåæ Tahtalæ Camii’nin dæñænda Tañ Camii’nde,
Karaköse Camii’nde, Gümrük Camii’nde, Cennetzâde gibi
mutena camilerde; Ankara’næn Hacæ Bayram, Zincirli,
Æbadullah, Cebeci, Maltepe gibi camilerinde; Adana’ya tayini
çæktæktan sonra da bir çok il ve ilçelerde vaaz ve konferanslar
vermiñtir. Hususiyle Adana’næn merkezî camilerinden biri olan
Yaå Camii’nde tefsir dersine devam etmiñtir. Avrupa’ya
geldikten sonra da yine tefsir dersine devam etmiñ ve
nihayet Almanya’næn Köln ñehrinin en büyük camisi olan
Ulu Cami’de Hilâfet’in ihya ve ilan edildiåi miladî 1994 tarihine
tekabül eden 1414 Ramazan-æ Ñerif’in Kadir Gecesi’nde
tefsir dersini bitirmiñ ve duasæ da o gece yapælmæñtær.

Bereketlerin toplandæåæ bir gece:
Hoca’mæz bu hususu ñöyle ifade etmiñti:
1- Mekânæn bereketi: Köln Ulu Cami; Allah’æn evi;
2- Ayæn bereketi: Ramazan ayæ;
3- Gecenin bereketi: Kadir Gecesi;
4- Cemaatæn bereketi: Avrupa’næn her tarafændan gelen ve

Ulu Cami’yi labe lap dolduran kalabalæk bir cemaat;
5- Hatim duasænæn bereketi:
Takriben elli sene süren Allah kelamæ Kur’an-æ Kerim’in tefsir

dersini bitirmenin hatim duasæ;
6- Æñte bu beñ berekete bir bereket daha katan bir bañka

bereket:
Yetmiñ senedir Selanikli Kemal’in kaldærdæåæ, elinin

kolunun baålanæp dibe köñeye atældæåæ, hor görülüp
sözünün bile yasak edildiåi bir sünnet-i seniyye’nin
ihyasæ ve ilanænæn getirdiåi bir bereket: Hilâfet’in ihya
ve ilanæ!..

Dua ve Ñükür:
Mezkûr beñ bereketi bizlere nasib etmenin yanænda Hilâfet

ve Halife’yi bütün bir dünyaya ihya ve ilan etmemizi bizlere
nasib etmiñtir. Bu yönden de Rabb’imize ne kadar ñükretsek



yine de azdær!..
Rabb’imizden dua ve niyazæmæz odur ki, bu

müessesenin kæyamete kadar devam ve bekâsænæ halk
etmesidir!

Mal varlæåæ:
Hoca’mæz; yaptæåæ vaazlerinden, bastærdæåæ kitaplarændan,

doldurduåu bantlarændan tek kuruñ almamæñtær. Babasændan
kalma veya kendisinin temin ettiåi mal varlæåæna kemalist
rejim el koymuñ ve satmæñtær. Binaenaleyh Hoca’mæz ñu anda
ne bañka liderler gibi evlere, malikânelere ve ne de villalara
sahibtir. Ya nedir? Dünya varlæåændan bir süpürge çöpüne
bile sahip deåildir.

Federe Devleti:
Hoca’mæzæn asæl hedeflerinden biri de Æslam âleminde

vahdeti saålamak; „Hilâfet Devleti’ne gidip tek devlet“
olmaktær. Bu noktaya varmanæn daha bañka ñekil ve yollaræ
var ise de Hoca’mæz, „Æslam Federe Devleti“ olma ñeklini
seçmiñtir (ki, bu babda „Hakkæ Sahibine Æade“ risalesinde
mâlumat vardær...) ve bu uåurda ñirki reddeden, Tevhid’e
„Evet!“ diyen devletlere ve kuruluñlara mektuplar yazmæñ,
meseleyi onlara izah etmiñtir. Cevab vermedikleri takdirde
kendi imkânlaræmæza ve salahiyyetimize istinaden „Hilâfet
Devleti“ni ihya ve ilan edeceåini de yazdæåæ mektuplarda
beyan etmiñti!.. Cevap alamayænca yukaræda da beyan
edildiåi vechiyle „Hilâfet Devleti“ni ilan etmiñtir.

„Siz üçüncü Halife’siniz!..“ diye hususiyle Misak dergisinde
çækan yazælarda da Hoca’mæzæn kendilerine yazælæ cevabæ ñu
olmuñtur: „Siz, bunlardan birincisine bey’at ettiniz mi? Æsim
ve adreslerini bize de bildirin, biz de birinciye bey’at edelim!..“
Fakat bugüne kadar cavab vermemiñlerdir. Yine de vakti
geçmemiñtir; kesin bilgileri varsa, bañta Misak ve Hilâfet
dergileri olmak üzere bütün dünya basænænæ yazmaya ve
mâlumat vermeye çaåæræyoruz! Ya hakkæ söylesinler ya da
sussunlar!..
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Mücadelesi:
Diyebiliriz ki, Hoca’mæzæn hayatæ mücadeleyle geçmiñ ve

bu arada asla taviz vermemiñtir! Ñöyle ki:
Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ’ndaki mücadelesi:
Bir ara Tevfik Gerçeker isminde danæñtaydan emekli bir

hakim Diyanet’in bañæna getirilmiñti. Bu ñahæs bir taraftan
Diyanet merkezindeki personelin namaz kælmalaræna sænær
koymuñ, bir taraftan da futbol oynamak bir ibadettir gibi
fetvalar vermiñti. Ve bu arada Diyanet’e emekli bir paña
getirilmiñti. Sadreddin Evren ismindeki bu paña ile o zamanæn
Ankara müftüsü Dr. Lütfü Doåan bir araya gelerek bir tâmim
hazærlama yoluna girmiñlerdi.

Tâmimin mahiyeti ñu idi:
„Bundan sonra vaazlar yaptæklaræ vaazlaræ üç nüsha olarak

yazacaklar; bir nüshasæ kendilerinde kalacak, bir nüshasænæ
baålæ bulunduklaræ müftülüåe verip tasdik ettirecekler ve bir
nüshasænæ da Diyanet Æñleri Bañkanlæåæ’na göndereceklerdi.
Müftülükçe tasdik edilmiñ bu nüshayæ kürsüden papaåan
gibi okuyacaklar, bunun dæñænda tek kelime
konuñmayacaklardær. Bunun haberini alan Hoca’mæz Anka-
ra merkez vaazlerinden ve Ælahiyet’teki arkadañlarændan 15
kiñilik bir ekibi bir araya getirip, meselenin vehametini onlara
anlatær! Bir-iki toplantæ neticesinde alænan karar iki safhalæ idi:
Bir heyet Dr. Lütfü Doåan’a gidecek, böyle bir icraata
gitmenin vaazlæk müessesesine darbe olacaåænæ anlatacaklar,
bu fikirden vazgeçmelerini kendilerine teklif edeceklerdi.
Kabul edilmediåi takdirde mesele Cuma günü camilerdeki
cemaata intikal ettirilecekti!..

Birinci ñæk kabul görmedi; kararda æsrar ettiler! Bu sefer
mesele camilere götürüldü! Hoca’mæz o særalarda Maltepe
Camii’nde vaaz ediyordu. O günkü vaazæ kürsüden gazete
okur gibi okumuñ, kürsüden inmiñti. Vaazden bir ñey
anlamayan cemaat yer yer gelip Hoca’mæzdan meselenin
ne olduåunu sormuñtu. Hoca’mæzæn verdiåi cevap ñu idi:

„Bundan sonra dinliyeceåiniz vaazlar böyle olacaktær;



Æzahatæ yolunda tek kelime ilave edemeyiz!..“ Cemaat
ñañærmæñtæ. Bunlardan biri ayaåa kalkæp cemaate dönerek
ñöyle haykærmæñtæ: „Kapatsænlar bu camileri de onlar da
kurtulsun, biz de kurtulalæm!..“ O zaman iktidarda Halk
Partisi var idi. Cuma namazænæ müteakib cemaat Diyanet’e
doåru yürüdü; Diyanet’in kapæsæ ana-baba günü oldu! Diyanet
kapælaræ kapadæ! Haber gönderip „Mesele yanlæñ
anlañælmæñtær!..“ diyerek ve bir nevi özür dileyerek
hazærladæklaræ tamimi akñama deåiñtirdiler.

Buraya kæsa bir not koymak gerekir:
Æñte bakæn! 15 kiñilik bir heyetin ittifakæ ve taviz yoluna

gitmeyiñi büyük bir felaketi önlemiñtir. Eåer dünün hocalaræ
da ittifak halinde olsalardæ Selanikli Kemal umduåunu
bulamaz; 98 bombayæ bu Din-i Mübin-i Ahmediyye’nin
temeline koyamazdæ!..

Devlet Bakanæ Rafet Sezgin ile mücadelesi:
Hoca’mæz, Diyanet Æñleri Bañkanlæk Muavinliåi særasænda,

zamanæn devlet bakanænæn müdahalelerine karñæ taviz
vermemiñ; Bakana, „Naklini istediåiniz din görevlileri
hakkænda yazælæ ñikâyetler var ise, bize gönderin; biz,
mahallinde tahkik ve teftiñini yaptærdæktan sonra gereåini
yaparæz!..“ demesi üzerine, devlet bakanænæn, „Bizim
sözümüz emir hükmündedir; yerine getirilmesi gerekir!..“
sözüne karñælæk Hoca’mæz, „Sözlü tâlimatlar dosyaya
girmez; ben öyle bir muameleye âlet olmam!..“ demiñtir.

Bu ve benzeri taviz vermeyiñleri ile bakanla arasæ iyice
açælmæñ, bunun üzerine Hoca’mæzæn naklini Adana
Müftülüåü’ne çækartmæñtær.

Hoca’mæzæn savcælæk ve mahkemelere götürülmesi:
Hoca’mæz; Ankara, Adana, Hatay ve benzeri cami

kürsülerinde ve konferans salonlarænda Æslam ve Ñeriat’æn
hakim olmasænæ dile getirmiñ ve hele hele üniversitedeki
hayatæ ise son derece mücadele ile geçmiñtir. Bu yüzden
üniversite idaresi kendisini altæ maddeden dolayæ disiplin
kuruluna sevketmiñtir. Fakat Hoca’mæzæn gerek disiplin
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kurullarænda ve gerekse savcælæk ve mahkemelerde net ve
kesin ilmî cevaplaræ karñæsænda bir ñey yapamamæñlar ve
mahkum edememiñlerdir.

Adana Aåær Ceza Mahkemesi:
Hoca’mæzæn bilhassa Adana Yaå Cami kürsüsünde yaptæåæ

ve bantlarla tesbit ettikleri konuñmalarænda suç unsuru
bulmuñlar,

 bu bantlaræ Adana Aåær Ceza Mahkemesi’ne sevketmiñler
ve dava açmæñlardær. Fakat bu særalarda Hoca’mæz Avrupa’ya
gelmiñti. Mezkûr mahkeme birkaç sefer radyo ve basæn
yoluyla „Gel hesap ver!“ diye çaåræda bulunmuñ ise de,
Hoca’mæz arkadañlaræyla yaptæåæ istiñare neticesinde
davetlerine icabet etmemiñti. Neticede mal varlæåæna el
koymuñlar, kendisini de vatandañlæktan ihrac etmiñlerdir.

Avrupa mahkemelerinde:
Hoca’mæz Avrupa’ya geldikten sonra da durmamæñ, gerek

Selanikli Kemal’i tanætmada, gerekse Æslam Ñeriat’ænæ tebliå
ve telkin etmede boñ durmamæñtær. Vaazler yapmæñ,
konferanslar vermiñ, broñürler neñretmiñtir; kitaplar bastærmæñ
ve bantlar doldurmuñtur. Bunun üzerine kemalist rejimin
baskæsæ, Türk ve Avrupa basænænæn yaygarasæ, Avrupa
idarecilerini harekete geçirmiñ, Hoca’mæzæ mahkemeden
mahkemeye sevketmiñlerdir. El-an mahkemeler devam
etmektedir.

Particilerle Mücadele:
Hoca’mæzæn Avrupa’ya geldiåi dönemde Kenan Evren

partileri kapatmæñtæ, parti diye bir ñey kalmamæñtæ! Biz de
partisiz bu dönemde rahat rahat konuñuyor, dinleyenler de
rahat rahat dinliyordu! Zaman geldi partilerin tekrar
kurulacaåænæ basæn yazdæ. Bizi sækæntæ aldæ; artæk partide
çalæñamayæz!.. Hoca’mæz, hal çaresini ñöyle bulmuñtur:
„Æslam’da parti olmadæåænæ, fetvasænæn alænamæyacaåænæ, fetvasæ
alænmayan bir hareketin insanæ yaræ yolda bærakacaåænæ ihtiva
eden bir rapor hazærlayæp Erbakan’a göndereceåini“
düñünmüñ ve bu noktadan hareketle:



„Devlete Gidiñ Yolu Tebliå Midir, Parti Midir?“ bañlæåænæ
tañæyan bir rapor kaleme almæñ ve bunu Erbakan’a
göndermiñtir. Göndermiñ ise de kabul görmemiñtir!
Erbakan’dan cevap alamayan Hoca’mæz, arkadañlaræyla
istiñare neticesinde mevzuyu cemaata indirmiñ, bunun için
Avrupa çapænda Köln Barbaros Cami’nde toplanan idareci
cemaate meseleyi intikal ettirmiñtir. Yapælan oylamada
Hoca’mæz ittifakla iñin bañæna getirilmiñtir. Bunu duyan
Erbakan çok aåær laflar etmiñ ve bu arada ñöyle demiñti:

„Ben orada olsaydæm, eteåime doldurduåum tañlarla
bunlaræ tañlardæm!“

Æradesi zayæf olanlar:
Ankara’næn bu sert tutumu karñæsænda ve burada merkez

idaresinin açtæklaræ yalan ve iftira kampanyasæ neticesinde
iradesi zayæf olanlar yaræ yoldan geri dönmüñlerdir. Fakat
elhamdülillah çürüklerin ayrælmasæ ve ayæklanmasæyla
Hoca’mæzæn arkasænda saf, saålam, Tevhid ehli bir cemaat
kalmæñtær. Ve bu cemaat, bañta Anadolu olmak üzere günden
güne sesini her tarafa duyurmakta ve sahasænæ
geniñletmektedir.

Kæsa bir hülâsa ile sonunu baålæyalæm:
Bir hülasa ve bir netice:
Hoca’mæzæn aslæ ve nesli bellidir; Hocaoålu’dur. Soy adænæ

buradan almæñtær. Kaplan soyadæ, Mustafa Kemal’in sünnet-
i seyyie’lerinden olduåundan dolayæ deåiñtirmiñtir.

Hafæz-æ Kelam’dær. On iki ilmi tahsil etmiñ, ilmin her dalænda
müderrisliåe yükselmiñtir. Ve bu arada bir de üniversite
bitirmiñtir.

Fetvaya muktedir olan Hoca’mæz; idarî, siyasî ve benzeri
sahalarda medenî cesarete sahibtir. Hayatænda asla tâviz
vermemiñ; görevinden alænma pahasæna da olsa da ne
müftülük binalaræna ve ne de Kur’an kurslaræna Selanikli
Kemal’in fotoåraflarænæ asmamæñ, önünde saygæ duruñu
yapmamæñtær!..

Dünyadaki devlet sistemlerini, „Hak-Batæl“ diye ikiye
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ayærmæñ; ñeriat sisteminin hak, diåer bütün sistemlerin batæl
olduklarænæ, dost-düñman bütün bir dünyaya duyurmuñtur!
Bu arada komünizm ve demokrasi sistemlerinden söz
ederken de bunlaræn, dünyayæ fesada veren iki (put) olduåunu
söylemiñtir. Particiliåin demokrasiye dayandæåænæ ve
demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduåunu dile getirmiñ,
particiliåi de ñiddetle reddetmiñ, bu sisteme göre
parlamentoya seçilmenin ve seçenlerin de müñrik olduklarænæ
ve olacaklarænæ ve hatta bu hususta verilen fetvayæ kabul
etmiyenlerin de aynæ hükme tâbi olacaklarænæ beyan etmiñtir!..

„Günümüzün putlarænæn sistemler“ olduåunu ifade
etmiñ, „Beñinci Beyyine“de bu hususa geniñ yer vermiñtir!..

Hoca’mæz aynæ zamanda Æslam’æn hakikatlarænæ yazma
cesaretini gösterdiåi gibi, hatalæ bir beyanda bulunduåu
takdirde onu tashih etme veya geri çekme tevazuunu da
göstermiñtir!

Ve netice:
Æñte Hoca’mæz ve iñte Hilâfet makamæ!.. Biçilmiñ bir kaftan!

Her yönüyle „Hilâfet Makamæ“na layæk! Dünyada bir eñini
bulmak çok enderdir!.. Kimsenin itiraz etmeye hakkæ yoktur!
Varsa, iñte meydan, buyursun; söylesinler! Bu ümmete
Cenab-æ Hakk’æn bir lütfudur! Rabb’imize ne kadar ñükretsek,
yine de azdær!..

Metin Müftüoålu (Kaplan)
Hilâfet Devleti

Riyaset Makamæ Özel Kalemi



Cemaleddin Hocaoålu (Kaplan)
Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin


