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

„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, niyyeti 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
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 Suresi´nin 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:
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’anæ Kerim’i hor görme demektir, onlara hakaret etme demektir,

-1-

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
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 Suresi´nin
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
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
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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
„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 Suresi´nin 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 hâkimiyyetine sahib olmasæna baålædær.
Bugün ise tersi hâkim! 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 ehli küfrün ve ehl-i dalalin bu noktaya gelebilmesi için en azændan
250 sene geçmiñti! Sizler: Bir Tanzimat devrini düñünün, bir
Æslahat devrini düñünün!
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
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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’lMüsterñidin“ 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:
„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-AliyyelMalik, 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 hâkim olmuñlar, müslümanlar
bir bakæma azænlækta kalmæñlar veya müslümanlar
mahkum durumda, gayri müslimler hâkim
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’ülÜmem, 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 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
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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. 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 Hakk, 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
hâkimiyyetini 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?!.“
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
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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 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 Ümmeti 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.
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