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

HÆLÂFET 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 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,
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- Hâkimiyyet: Ænsanlardan bir cemaat, bir toprak parçasæ
üzerinde yañasalar da ve fakat hâkimiyyetleri 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
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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.
Hâkimiyyet unsuru:
Evet; hâkimiyyet unsurumuz da mevcuttur. Æki türlü
hâkimiyyet düñünülebilir: Maddî-manevî; hak-batæl! Mühim
olan dine dayanan, ilme istinad eden ve haklæ olan
hâkimiyyettir. Ælimsiz ve haksæz hâkimiyyetler, 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
hâkimiyyetini 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. 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 Mustafa'laræ 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; Fetavayi 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 „Federe“ 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 benzemektedir. Velid
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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)
Hakk cemaat bir tanedir:
Evet, biz: „Hakk 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 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 velAkd“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; emri mâruf ve nehy-i münker cümlesindendir.
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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!..
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 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
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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,
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
„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; Ulumi Arabiyye olsun, Ulum-i Ñer’iyye olsun, bunlardan her biri
tedvin edilmiñ, kitablaræ yazælmæñtær. Video 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
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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 erkekkadæn herkesin, genç-ihtiyar herkesin asker olmasædær.
Binaenaleyh, Kur’an’æn beyaniyle her müslüman askerdir,
hizbullahtær, cundullahtær, ensarullahtær ve nihayet mücahid fisebilillahtær!.. 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!..
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:
„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!
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