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

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)
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
Allah 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
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bina kælænmæñtær. Zira kendisine verilen emanete
hiyanet etmiñtir. Ñöyle ki: Sultan 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:
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
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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, 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 Daræ 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
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:
! ) Kur’an æñæåæ altænda Medine’de Æslam’æn hæzla
yayælmasæ,
") Allah Resulü’nün Medine’ye davet edilmesi,
#) 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:
! ) Zæmnen ve ima ile de olsa Æslam devletinin
ilan edilmesi,
" ) Hæzlæ ve aktif bir siyaset takib edilmesi ve
Æslam’æn devletine doåru adæmlar atælmasæ,
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# ) 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, Allah 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 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 elEnsari’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.
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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,
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.)
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.
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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 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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