Emîrül-Müminîn ve Halîfetül-Müslimîn M. Metin Müftüoålu (Kaplan):

MÜSLÜMANLAR SADECE
RABBÆMÆZ ALLAH
DEDÆKLERÆNDEN DOLAYI
ZULÜM GÖRMEKTEDÆRLER!..

B

ugün müslümanlar bañta Anadolu olmak üzere,
tüm Æslam âleminde zalim, fasæk, müñrik ve
mürted olan idarecilerin eliyle zulüm
görmektedirler. Tarihte hep bu böyle olmuñtur.
Bakænæz Kuran-æ Kerimden misal verelim; Aynæ
zamanda, Kur an-æ Kerimde tarihten de
bahsedilmektedir. Çünkü Kuran nedir? Aynæ zamanda
gerçek bir tarih kitabædær. Onun için o Kitabæ dinleyelim:
Ey Ümmet-i Muhammed! Siz, sizden evvel geçen
ümmetlerin hali, sizin bañænæza hiç gelmeden
(meñakkatlar, sækæntælar çekmeden bütün ahkâm-æ
ilâhiyeyi teabbüdât-æ ameliye ile tatbik etmeden
mücerred iman ile) dâr-i selam olan cennete
gireceåinizi mi zannettiniz? O ümem-i salifeye
(geçmiñ ümmetlere) nice sækæntælar ve zaruretler
verdi de sarsældælar, o kadar sarsældælar ki, hatta
bañta bulunan Peygamber ve onunla beraber iman
edenler Allahæn nusreti ne zaman diyecek
dereceye vardælar. Lakin iyi biliniz ki, Allahæn
nusreti muhakkak yakændær. Siz bu iman-ü
hidayette sabit kadem oldukça, yakænda o nusreti
görecek, muradænæza ereceksiniz! (Bakara, 214)
Bu ayetin nüzûl sebebi ñöyledir: Rivayete göre;
Allahæn Resulü (s.a.v.), Mekkede bulunan müñriklerin
muhalefe-tinden sonra, muhacirîn (muhacirler) ile
mallarænæ ve mülklerini terk ederek Medine-i
Münevvereye hicret ettikleri zaman, öncelikle
yahudilerin düñmanlæåæna mâruz kalmæñlardæ. Bu
sebeple bu ayet nazil oldu. Ayriyeten; Uhud veya
Hendek muharebeleri sebebiyle nazil olduåu da
rivayet edilmiñtir.
Æñte bu ayet gösteriyor ki:
Ittærad kanunu mucebince Ümmet-i Muhammed
bütün ümem-i sâlifenin geçirmiñ olduåu bazæ ahvale
mâruz kalacak, ihtilaflar görecek, mukavemetlere
(karñæ çækmalara) uårayacak, sækæntælar, zaruretler

geçirecek, sabit, kadem olanlar (atæn üstünde saålam
duranlar) akibet (sonunda) muvaffak olacaklardær.
Ælk hilkatta olduåu gibi Biset-i Muhammediyeden
itibaren de fætrat-i beñer mecrayæ hakta (hakkæn yolunda)
yeni bir inkiñafe bañlayacak.
Hadis-i ñerifte beyan edildiåi gibi; Zaman, Allahæn
gökleri ve yeri yarattæåæ günden itibaren devr-ü
devan etmiñtir (dönmüñtür)! Bu Hadis-i
Nebeviyeye göre Asr-æ Muhammedî (Hz.
Muhammed (s.a.v.)in asræ) mizan-æ külle (genel bir
ölçüye) bir mebde (bañlangæç, kaynak) olacaktær.
Bundan sonra da âlemde, hakka karñæ yine baåy-ü
udvân zuhur edecek (zulüm ve düñmanlæk ortaya
çækacak), ümem-i sâlifeye gibi færkalar husule gelecek
ve bütün bunlar içinde Peygamberin ve ashabænæn
yoluna giden; kitap, sünnet ve cemaat ile korunmasænæ
bilip, Tevhid-i Hakkæ (Hakkæn tevhidini) ehass-æ âmal
(amellerin en hususisini) ittihaz eden ehl-i hak, færka-i
naciye (kurtulmuñ færka) medhûlünce:
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Yine nâs içinden kimi de vardær ki, Allahæn
ræzasæna ermek için kendini fedâ eder. (Bakara,
207) ifadesince hareket ederek sabr-ü sebat ve mesai
ile nusret-i ilâhiyeye erecek (ilâhi yardæma kavuñacak),
galebe-i hakkæ (hakkæn üstünlüåünü) görecek ve silmi
külliyi tesis edeceklerdir (büyük ve genel baræñæ
kuracaklardær).
Æñte zafere ulañmanæn bañlæca ñartlaræ:
1- Sabær ve sebat etmek,
2- Ælahî yardæma koñmak,
3- Peygamber ve ashab yoluna girmek,
4- Kitap ve Sünnete sarælmak,
5- Cemaat olmak (hak cemaat),
6- Tevhide evet, ñirke hayær demek,
7- Velhasæl, ä¾Z®³ ç¥, Allahæn yardæmæ ne

zaman? sualine cevap olarak, Ì®ä¾Z®³xZ
êZ cümlesidir. Yani Allahæn nusreti muhakkak
yakændær!
Allah (c.c.) mümin kullarænæ, çetin bir imtihandan
geçirmeden, zafere ulañtærmaz. Bu Sünnetullahdær;
Allahæn kanunudur. Kimse bu kanunu deåiñtiremez!
Müslümanlar ñunu iyice bilmelidirler ki, ne kadar çok
zulüm yapælærsa, o kadar çabuk zafere ulañælær ve Allahæn
yardæmæ hemen tecelli eder. Bu hep böyle olmuñtur!
Zulüm arña dayanmadan, zalimlerin zulmü yok
olmaz ve saltanatlaræ da yækælmaz!
Yine istibdad ve zulüm olan bir idare hiç bir zaman
sonuna kadar devam etmez! Balâda dediåimiz gibi,
bugün yeryüzünde zulme uårayan müslümanlaræn
suçlaræ nedir? Sadece, Rabbimiz Allah! demeleridir!
Æñte suçlaræ budur; hem de en büyük suçtur (!).
Dün; Mekke müñriklerine göre en büyük suç: O
zamanki müslümanlaræn sadece Rabbimiz Allah!
demeleridir.
Bugünkü müñrik olan kemalistlere göre de en büyük
suç sadece Rabbimiz Allah! demeleridir.
Æñte yeryüzündeki müslümanlar bunun için
zindanlara atælæyor, åadre uåruyorlar ve her türlü
iñkencelere, hakaretlere mâruz kalæyorlar,
dövülüyorlar, sövülüyorlar, sürülüyorlar ve daha neler
neler...
Ne yapmæñ bunlar?
- Hærsæzlæk mæ yapmæñlar? Hayær!..
- Adam mæ öldürmüñler? Hayær!..
- Namusa mæ tecavüz etmiñler? Hayær!..
- Yüz kæzartæcæ bir suçlaræ mæ var? Hayær!..
- Ñunun bunun hakkænæ mæ yemiñler? Buna da hayær,
hayær, hayær! Hepsine hayær!..
Ne yapmæñlar?
- Allah birdir! demiñler!
- Rabbimiz Allahdær! demiñler!
- Allahdan bañka ilâh yoktur! demiñler!
- Biz müslümanæz! demiñler!
- Biz Ñeriata hürmet ederiz! demiñler!
- Æslam hem dindir, hem devlettir! demiñler!
- Æslam hem ibadettir, hem siyasettir! demiñler!
- Æslamæn devleti varsa onu korumaya, yoksa onu
kurmaya çalæñmak, erkek-kadæn her müslümana
farzdær! demiñler!
- Ahirette; namazdan, oruçtan, haccdan
sorulacaåæ gibi, Æslamæn devletinden de her
müslümana aynen sorulacaktær! demiñler!
- Hâkimiyyet kayætsæz ve ñartsæz Allahændær!
demiñler!
- Æslam bir bütündür, asla parçalanamaz!
demiñler!
- Tevhide evet, ñirke hayær! demiñler!
- M. Kemal bir puttur! demiñler!

- Kemalistler de putperesttirler! demiñler!
- Yirminci asræn putlaræ sistemlerdir! demiñler!
- Putperestleri de beñerî sistemlerin arkasændan
gidenlerdir! demiñler!
- Æslamda parti yoktur! demiñler-dir!..
- Partiler demokrasinin vazgeçilmez
unsurlarændan biridir! demiñler!
- Demokrasi de bir puttur! demiñler!
Tek bir cümle ile;
Ñeriata baålæyæz, Halifeye sahibiz! demiñler!
Bunlaræn hepsi Rabbimiz Allahdær! dedikleri sözün
altænda yatmaktadær!..
Hacc suresinin 40. ayeti kerimesinde meâlen; O
mazlûmlar ki, Rabbimiz Allah demelerinden bañka
bir sebep olmaksæzæn, mallarændan ve diyarlarændan
biåayri hakkæn çækarældælar...
Buna binâen; yeryüzündeki müslümanlar da zulme
uårayæp, Rabbimiz Allahtær demekten bañka suçlaræ
(!) olmayanlar, mallarændan-mülklerinden,
diyarlarændan haksæz olarak çækartælæyorlar,
vatandañlæktan ihraç ediliyorlar...
70 seneden beri Anadoluda da aynæ uygulamalar halâ
devam etmektedir ve yapælmaktadær. Åadre
uårayanlardan birisi de Rahmetli Halifemizdir!..
Ne yaptælar?
Vatandañlæktan attælar, malæna-mülküne el koydular...
Ñimdi de aynæsænæ bizlere yapmaktadærlar...
Onun için bu gibi olan vakæalara göåsümüzü siper
etmemiz lazæmdær. Aslâ tâviz yoluna gitmememizdir...
Ey Allah ordusunun erleri ve kurmaylaræ!
Sakæn kemalistlerin sizlere yapmæñ olduklaræ zulme
karñæ fütûr göstermeyin, sabredin, sayedin, dua edin,
sebat edin! Ænñaallah, bir gün Allahæn yardæmæ gelir ve
Hilâfet Devletinin Tevhid bayraåæ, bañta Anadolu
olmak üzere tüm Æslam âleminde dalgalanær.
Ondan sonra hem müslim, hem gayr-i müslim, tüm
dünya insanlaræ da silm-ü seleme, huzur ve refaha
kavuñacaktær.
Allah sayinizi meñkûr, amellerinizi makbul, zembinizi
maåfur eylesin! (Amin!)
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