KENDÆNE DÖN;
HAKKINA VE ÑERÆAT'INA

SAHÆP ÇIK!..
Ey topraklaræ iñgal edilmiñ ve Ñeriat’æ kaldærælmæñ
Anadolu’nun insanæ!
Sana sesleniyor ve diyoruz ki:
„Sen kendi topraklaræn üzerinde esirsin; din
hürriyetinden, fikir hürriyetinden, yazæ hürriyetinden,
siyasî hürriyetten mahrumsun; medreselerin kapatælmæñ,
Kur’an kurslaræn rejimin eline verilmiñ, cami ve
mescidlerin kontrol altæna alænmæñtær!.. Bu itibarladær ki,
istenilen ñekilde, Ulum-i Arabiyye’yi ve Ulum-i Ñer’iyye’yi
okutacak medreselerin yoktur ve hem yasaklanmæñtær;
Artæk, ne gereåi gibi Arapça bilen müderrisler yetiñmekte
ve ne de Ulum-i Ñer’iyye’yi bilen fakihler! Gerçi her ne
kadar 1950’lerden sonra „Æmam-Hatib“ ismi altænda
okullar açældæ ise de bunlar birer göstermeliktir; iyi niyyetle
açælmamæñtær, programlaræ kæsærdær; Arapça öårenemezler;
diåer ilimlerin adeta isimleri, tarifleri öårenip geçilir!
Netice itibariyle diplomalæ çoktur ve fakat ilim adamæ
yoktur! Sakal ve bæyæk kesenlerin haddi hesabæ mæ var?!.
Bañænda foter veya bañæ açæk, kollar kæsa, ayaåænda
pantolon ve nihayet protestan papazændan farksæz.
Kimse darælmasæn; istisnalar son derece azdær.
Diyanet’in kontrolündeki Kur’an kurslaræ bunlardan
farksæzdær; hiçbirine melek girmez. Neden? Çünkü Hübel
putu asælæ da ondan?
Demek oluyor ki, bir Æslam memleketinde dinî tedrisat
müesseseleri, Kur’an kurslaræ, din iñleri ve diyanet,
Æslam’æn ruh ve metnine uymazsa, yaræm yamalak
mollalarla dolarsa, takva ehli olmaktan uzak, kælæk ve
kæyafetiyle papazdan farksæz olursa artæk siz o
memleketin halini ve halkænæ düñünün!.. Ve böyle bir
memlekette birlikten ve beraberlikten bahsedebilir
misiniz? Siz o memlekette varlæktan ve dirlikten söz
edebilir misiniz? Siz o memlekette huzur ve sükundan
söz edebilir misiniz? Siz o memlekette hürriyetten
bahsedebilir misiniz? Siz o memleketin yarænændan emin
olabilir misiniz; her tarafta anarñi, her tarafta felaket!
Herkes yarænændan endiñeli! Memleket keñmekeñ içinde,
millet huzursuz!..
Tek Çækæñ Yolu:
Allah’a dönme; Ñeriat’a dönme, Kur’an’a dönme,
Æslam’a dönme ve Æslam’æn devletine dönme; „Anayasa
Kur’an, kanun Ñeriat, devlet Æslam!..“ deme ve ilan

etme ve milletçe haykæræp Tevhid bayraåænæn altænda
toplanma ve hem vakit geçirmeden ve teneñire
çækmadan bunu yapma ve temin etme ve bu suretle
meseleyi kökünden halletme! Yani ñeriat’a gitme, hem
peygamberî bir metodla Allah kanunundan ibaret olan
ñeriat’a gitme ve ñeriat’æn dæñænda ve ona yabancæ ne
varsa hepsini kaldæræp çöp sepetine atma ve bu ñekilde
memleketi ñirkten ve puttan, put kanunlarændan, Ebu
Cehil yasalarændan arændærma ve bu arada binalaræ put
resimlerinden, meydanlaræ heykellerden, mahkemeleri
taåut kanunlarændan, mektepleri taåut sistemlerinden,
basænæ edepsiz ve hayasæzlardan ve nihayet devleti
meyhaneci ve kerhaneci olmaktan uzaklañtærma ve
herñeyi ñeriat ve Allah kanunu zeminine oturtma!..
„Kim de beni anmaktan (yani Kitab’æmdan,
Kitab’æmæn ayetlerinden ve ñeriat’æmdan) yüz
çevirirse, ñüphesiz ki onun için dar bir geçim vardær.
Kæyamet günü de onu kör olarak hañrederiz.“ (Taha,
124)
"Belki doåru yola dönerler diye onlara bu büyük
azabtan önce, dünyanæn yakæn azabænæn
çeñitlerinden de mutlaka tattæracaåæz.“ (Secde, 21)
„Æsrailoåullarændan inkâr edenlere, Davud ve
Meryem oålu Æsa diliyle lanet edilmiñti. Çünkü onlar
isyan etmiñlerdi ve saldæræyorlardæ. Yaptæklaræ
kötülüklerden vaz geçmiyorlardæ. Ne kötü ñey
yapæyorlardæ.“
„Ey iman etmiñ olanlar! Sizden kim dininden
dönerse (bilsin ki) Allah, yakænda öyle bir toplum
getirecek ki, Allah onlaræ sever, onlar da Allah’æ
severler. Mü’minlere karñæ alçak gönüllü, kâfirlere
karñæ izzetli ve ñiddetlidirler, Allah yolunda cihad
ederler, hiçbir kænayæcænæn kænamasændan
korkmazlar. Bu, Allah’æn bir lütfudur, onu dilediåine
verir. Allah’æn lütfu geniñtir, O, bilendir.“ (Maide, 54)
Tefsir:
Æbn-i Kesir, bu ayetin tefsirinde ñu ifadeleri ve ñu
hadisleri kaydetmekte:
„Allah, kudret-i Azimesiyle haber veriyor ve diyor
ki: Kim Allah’æn dinine sahip çækmaz, ñeriat’ænæ
ayakta tutmaz, onu hayata, dünya hayatæna hâkim
kælmazsa, yani devlet yapmazsa, hele hele ñeriat’æ
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kaldæræp onun yerine küfrün ve kâfirin kanunlarænæ
getirirse, Allah böylelerini helâk eder, yerin dibine
geçirir de onlaræn yerine hayærlæ insanlaræ; dinine
sahip, ñeriat’æna baålæ, kâr ve zararænæ bilen, dost
ve düñmanænæ tanæyan insanlaræ getirir, onlar Allah’æ
severler, Allah da onlaræ sever; imanlælara karñæ alçak
gönüllü, merhametli, kâfirlere karñæ ise ñiddetli ve
ñerefli! Bu derece mükemmel ve kâmil birer insan!..
Peygamberlerine layæk; peygamberleri gibi
dostlaræna karñæ gülen, düñmanlara karñæ savañan;
bu arada korku nedir bilmeyen ve onlaræ Allah ve
Peygamber ’ine itaattan ve ñer ’î hükümleri
uygulamaktan, emr-i mâruf, nehy-i münkerden
hiçbir engel engelliyemez ve hiçbir mani men
edemez. Zira onlar Allah’tan bañka kimseden
korkmazlar, onlaræn tek bir arzularæ vardær: O da
Rabb’lerinin ræzasæ ve cenneti!..“
Æmam Ahmed’in Said-i Hudrî’den bir rivayeti ñöyle:
„Mütenebbih olun! Gördüåün veya ñahid
olduåun hakkæ söylemeyi, hiçbir kimsenin korkusu
sizden men etmesin! Zira hakkæ söyleme veya O
Azim’i zikretme ne eceli yaklañtærær ve ne de ræzkæn
kesilmesine sebep olur.“
„Æsrailoåullaræ günaha düñünce, âlimleri
kendilerini nehyettiler. Fakat onlar günahlardan
vazgeçmediler. Alimleri ise (onlardan nefret edip
uzaklañmalaræ gerekirken tersine) meclislerine gidip
onlarla oturdular, onlarla yiyip içtiler. Dolayæsæyla
Allah onlaræn kalplerini birbirine vurdu, Davud ile
Meryem oålu Æsa’næn lisaniyle onlara lanet etti.“
„Cihadæn efdali hak kelimeyi zalim bir hükümdara
karñæ söylemektir.“ (Ebu Davud, Tirmizi, Æbn-i Mace)
Æñte ayet ve hadis-i ñerif’leri gördünüz. Bunlar hep
emr-i mâruf ve nehy-i münkerle ilgili ve farz. Devlet zora
bañvuracak, ulema diliyle söyleyecek, halk ise kalbden
buåzedecek.
Devlette iñ yok; üstelik teñvik ediyor. Çünkü Ñeriat
düñmanæ!
Halk dost ve düñmanænæ bilmiyor, Ñeriat düñmanæ
devleti destekliyor! Bu derece ñuursuz!..
Ulemaya, yani hocalara gelince; istisnalar kaideyi
bozmaz, onlar da canændan, malændan, makamændan,
maañændan korkuyor; Ñeriat’tan; Ñeriat’æn devlet
olmasændan, Kur ’an’æn anayasa olmasændan
bahsetmiyor; suya-sabuna dokunmayan meseleleri,
hikâyeleri anlatmak suretiyle vakit geçiriyor ve insanæmæzæ
uyuttukça uyutuyor ve bu ñekilde de kâfir rejimin ömrünü
uzatmæñ oluyor. Derviñler de bunlardan pek farklæ deåil!
Tavsiyelerimiz:
Ey Millet Evladæ!
Ñeriat düñmanæ devlete „Benim devletim!“ diyemezsin,
ondan yana olamazsæn. Ona düñman olmalæ ve ona:
„Çekil topraklaræmæzdan!“ demeli, „Çekil ki, bu topraklaræn
sahipleri gelsin! Ñeriat’æ hâkim kælsæn, Ñeriat devlet
olsun!“
Ve Ey Millet Evladæ!
Senin hocalara da sözün olacak! Onlara demelisin,
onlara yazmalæsæn, onlara söylemelisin ki: „Sen,

Peygamber makamænda oturuyorsun; onun varisi olup
onun namæna, Ñeriat adæna konuñuyorsun; ya neden
Ñeriat’tan, Ñeriat’æn devlet olmasændan, Kur’an’æn
ranayasa olmasændan bahsetmiyorsun? Neden
anayasasæ Ñeriat olmayan, Kur’an olmayan bir devletin
dinsiz, imansæz, kitapsæz bir devlet olduåunu
söylemiyorsun? Neden hiç olmazsa ev sohbetlerinde
anlatmæyorsun? Ve neden kürsüde, minberde ve
neñriyat hayatænda, gazete sütunlarænda, bildirilerinde
ve kitaplarænda anayasasæ Kur’an olmayan devletin,
devlet idaresinin Æslam devleti olmadæåænæ, tersine ñirk
devleti, put devleti olduåunu ve böyle bir devlete „Benim
devletim!..“ diyenlerin de o devleti idare edenlerin de
onlardan yana olanlaræn da dinden ve imandan
çækacaklarænæ, nikâhlarænæn da gideceåini, söyliyenlerin
yanænda ve safænda yer almæyorsunuz? Ve bunun
hesabænæ hem insanlæk önünde ve hem de Allah
huzurunda nasæl vereceksiniz? Kendinizi, geleceåinizi,
ahiretinizi hiç düñünmüyor musunuz? Ölüm var ölüm!..
Sizleri ne Kemal kurtarær ve ne de Kemalistler? Ne
makam kurtarær ve ne de para? Ecel gelip sizleri
bilmediåiniz bir zamanda alæp götürür, mezarda da tek
bañænæza kalærsænæz ahirette de! Ne Peygamber sahip çækar
ne de Kur’an ve ne melekler ñefaatçæ olur ne de
mü’minler? Ñeytanlarla beraber kalærsænæz, Ñeriat’æ
reddeden, demokrasiyi savunan, kemalizmi övenlerle,
illa da parti parti diyenlerle beraber hañrü neñr
olursunuz, taåut yolunda mücadele verenlerle beraber
olursunuz! Yeriniz ve yurdunuz cehennem ateñi olur!
Ñeytanlarla, kemalistlerle orada ebediyyen kalærsænæz!..
Kur’an öyle demiyor mu?
„Mü’minler Allah yolunda savañærlar (Ñeriat’æn
devlet olmasæ yolunda mücadele verirler); kâfirler
ise taåut yolunda mücadele verirler...“ Allah Resulü
(s.a.v.) de, „Kiñi kimi severse onunla beraber olur!“
demiyor mu? Rabb’ülâlemin’den cümleye hidayetler,
basiretler dua ve niyaz ederiz.
________________
NOT: 1- (1. ve 2.) Beyyineler ile „Hakkæ Sahibine Æade“
isimli risaleyi dikkatle oku ve okut!
2- Hatalæ bulduåun mevzularæn, kaynak ve delillerini
göstererek, neñriyat yoluyla tenkidini yap!..
3- Bey’attan imtina edenlerin imtina sebebi; ya devleti
ihya meselesini anlamamæñ olmasæ, ya malændan ve
canændan korkmasæ veya buyruk olma sevdasæna
kapælmæñ bulunmasædær. Bütün bunlaræn sebebi de iman
zâfædær!..

Hilâfet Devleti

Basæn-Yayæn ve Halkla Æliñkiler Müñavirliåi

Hilâfet Devleti
Neusser Str. 418, 50733 Köln, Almanya
Tlf.: +49/(0)221/976553-0 Faks: +49/(0)221/976553-6

Ænternet adresimiz:
---------------------------------------------------------------------------Hilâfet
Devleti,
Neusser Str. ve
418,http://www.hilafet.de
50733 Köln, Almanya
http://www.hilafet.org
Faksla Bildiri Çaåærma Servisi: +49/(0)30/20177000-6

-2-

