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TAKDİM
Köklü Değişim Dergisi olarak bundan tam 92 sene 

evvel ümmetin başsız bırakıldığı gün olan 3 MART 
1924 senesinin sene-i devriyesinde, ümmete bu kara 
günü hatırlatmak, inşallah çok yakında kurulacak 
olan Râşidî Hilâfet Devleti’nin artık hayal olmadığını 
ve onun detaylarıyla neler ifade ettiğini dile getirmek 
adına iki ayrı faaliyette bulunduk. Bu faaliyetlerin ilki 
Hilâfet bayrağının düşürüldüğü daru’l Hilâfe’nin son 
başkenti İstanbul’daydı. “NASIL BİR HİLÂFET” konulu 
Uluslararası Hilâfet Sempozyumu Hizb-ut Tahrir 
Türkiye Vilayeti Medya Bürosu Başkanı Mahmut KAR’ın 
açılış konuşmasıyla başladı. Yerli ve yabancı birçok 
akademisyen, gazeteci ve yazarın katılımıyla devam 
eden sempozyum basın ve medya kuruluşlarında büyük 
yankıya neden oldu.

Bu sempozyumu müteakip “HİLÂFET HAYAL Mİ, 
YAKIN BİR GELECEK Mİ?” konulu konferans ise 
yoğun bir kalabalık eşliğinde Ankara Atatürk Spor 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Ankara’daki konferansın 
hemen akabinde İslâmî kesimin büyük bir teveccühü 
ile karşılaşılırken doğal olarak laik, Kemalist kesimden 
de saldırılar, savcıları göreve çağırmalar ve hatta siyasi 
partilerden meclise fezleke verenler oldu. 

Bu faaliyetlerimizle gördük ki bir avuç laik demokratı 
dışarıda bırakırsak İslâm ümmeti Hilâfet diye yanıp 
tutuşmaktadır. 

Şimdi sizleri sempozyum ve konferans 
konuşmalarıyla baş başa bırakıyoruz.

Köklüdeğişim

Suskunluğun Kırılma Noktası...

Hilafet
ULUSLARARASI

KONFERANSI
Hilafet hayal mi, yakın bir gelecek mi?
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HİZB-UT TAHRİR TÜRKİYE MEDYA BÜROSU BAŞKANI 
MAHMUT KAR

ÜRDÜN MÜHENDİSLER BİRLİĞİ ÜYESİ / AVUSTRALYA
İSMAİL ALWAHWAH 

HİZB-UT TAHRİR MERKEZİ MEDYA BÜROSU BAŞKANI 
OSMAN BAHAŞ

ENDONEZYA ŞERİAT EKONOMİSİ VE İŞLETME ENSTİTÜSÜ BAŞKANI
M. İSMAİL YUSANTO 

KIRIM
MİKAİL ROMANİKO

KIRGIZİSTAN
ABDULLAHEV MUHAMMED

İMAM-HATİP / KUDÜS - FİLİSTİN
ŞEYH İSSAM AMİRAH

AFRİKA
MULAY JAW

HİZB-UT TAHRİR UKRAYNA MEDYA BÜROSU BAŞKANI 
FAZIL HAMZAYEV

İLAHİYATÇI YAZAR / TÜRKİYE
ABDULLAH İMAMOĞLU

İSTANBUL ULUSLARARASI HİLAFET SEMPOZYUMU

Köklü Değişim Dergisi, sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi 
de yaşanmasını esas almış bir kuruluştur. Bu cihetle Köklü Değişim, İslam’ın fikri ve siyasi 

yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İsla-
mi çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

HILAFET
SEMPOZYUMU

U L U S L A R A R A S I

İ S T A N B U L  -  2 0 1 6
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل الذي أعز المسلمين بالخالفة. وجمع شملهم باإلمامة. والصالة والسالم على نبينا محمد. أول وأشرف قائد للدولة اإلسالمية. الحمد هلل والصالة 
والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله،أحييكم بتحية اإلسالم. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

Müslümanları Hilâfetle şereflendiren Allah’a hamdolsun… Bir imamla parçalarını birleştiren Allah’a ham-
dolsun… Kâfirler istemese de, zalimler istemese de dinini bütün dinlere üstün kılmak için Rasulünü hidayet ve 
hak üzere gönderen Allah’a hamdolsun… Salât ve selam İslâm’ın ilk devlet başkanı Rasulü Ekrem efendimizin 
üzerine olsun… Salât ve selam O’nun ehline, ashabına ve O’nun yolunu takip edenlerin üzerine olsun… 

Kıymetli kardeşlerim, kıymetli bacılarım, sizleri selamların en güzeli olan İslâm’ın selamı ile selamlıyorum. 
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. 

Es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh…

HİZB-UT TAHRİR TÜRKİYE MEDYA 
BÜROSU BAŞKANI MAHMUT KAR’IN
ANKARA ULUSLARARASI HİLAFET 
KONFERANSI KONUŞMASI

MAHMUT KAR
m.kar@kokludegisimdergisi.com

facebook.com/mahmutkar

twitter.com/mk_mahmutkar
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Bugün, Ankara tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bugün bundan 
tam 92 yıl önce, hayati ve tarihi değerimiz olan Hilâfet’in kaldırıldığı 
şehirde, burada, Ankara’da, yeniden Hilâfet’in sesi yükseliyor. Bugün 
Anadolu’nun bağrında birçok medeniyete tanıklık etmiş bu şehrin, An-
kara’nın, bir Cumhuriyet şehri olmadığını, İslâm ile yoğrulmuş öz be öz 
Anadolu şehri olduğunu, cümle âleme gösteriyoruz. 

Bugün burada, Bizans’a esir düşmüş Müslüman kadını kurtarmak 
için ordusunu Amuriyye’ye yani Ankara’ya harekete geçiren Halife 
Mutasım Billah’a “Ey Mutasım! Gözün arkada kalmasın, vallahi biz se-
nin emanetine sahip çıkıyoruz, vallahi sahip çıkacağız.” diyerek söz 
veriliyor.

Bugün burada, devletlerin, koca koca yöneticilerin zelil bir şekilde 
önünde eğildiği Amerika’ya, sömürgeci Batıya, Rusya’ya şunu diyoruz: 

Ey kâfir Amerika! Ey kâfir Batı! Ey Rusya! Ey İslâm düşmanları!

Hayal kırıklığına uğradınız değil mi? Planlarınız bozuldu değil mi? 
Müslümanlar olarak bizler, küfre karşı verdiğimiz yüzyıllık mücadele-
de zayıf düştük, sarsıldık, yaralandık, ihanete uğradık ama henüz öl-
medik. Bakın işte, dimdik ayaktayız. İslâm’ın sancağını bu topraklarda 
yeniden dalgalandırıyoruz. Yeniden, yeniden adım adım Hilâfet’e doğ-
ru yürüyoruz. Aynen Necip Fazıl’ın dediği gibi:

Geçenler geçti senin uçtu papucun dama

Çatla Sodom Gomore Patla Bizans ve Roma

Ey Obama! Ey Amerika! Şunu asla unutma!

َوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا

“De ki: Hak geldi, bâtıl zail oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya 
mahkûmdur.” İsra Suresi 81

Kerim Kardeşlerim, Kerime Bacılarım,

İslâm düşmanı kâfirler 3 Mart 1924’te Hilâfet’i kaldırmakla İslâm’ı 
ilelebet tarihe gömdüklerini sandılar. Müslümanların bir daha asla 
Hilâfet’e dönemeyeceklerini zannettiler. Bugün burada bizler, bu kon-
feransta yere düşen sancağı tekrar ayağa kaldırıyoruz. Hem de sade-
ce düştüğü yerde değil, sadece İstanbul’da değil, Ankara’da bu sancak 
ayağa kaldırılıyor. Konya’da, Bursa’da ayağa kaldırılıyor. Aydın’da ve 
Van’da ayağa kaldırılıyor. Diyarbakır’da, Urfa’da da aynı gayret ve sa-
mimiyetle kaldırılıyor. Ve biz diyoruz ki: Müslümanlar ancak bu bayrak 
altında kardeş olabilirler. Ancak bu şekilde mutlu ve huzurlu olabilir-
ler. Ancak bu bayrağın gölgesinde güvenli ve izzetli bir yaşam sürdü-
rebilirler.

Kardeşlerim! Allah’ın kelimesini yüceltenlere selam olsun. Rasulul-
lah’ın ukab sancağını dalgalandıranlara selam olsun. Allah’ın davası-
na sahip çıkan Müslümanlara selam olsun. Selam olsun Hilâfet’in son 
başkenti İstanbul’a, selam olsun Anadolu toprağı Ankara’ya, selam ol-
sun Osmanlı’nın yadigârı Bursa’ya, selam olsun Nebiler şehri Urfa’ya, 
selam olsun Mersin’e, Adana’ya, Hatay’a, selam olsun Gaziantep’e, 
Maraş’a, Diyarbakır’a, selam olsun Erzurum’a, Van’a, Trabzon’a, selam 
olsun, Antalya’ya, Yalova’ya İzmit’e, selam olsun Konya’ya Karaman’a 
Bitlis’e, selam olsun Aydın’a, Sakarya’ya… Tüm Anadolu’ya, tüm Türki-
ye’ye selam olsun…

Ey kâfir Amerika! 
Ey kâfir Batı! Ey 
Rusya! Ey İslâm 
düşmanları!
Hayal kırıklığına 
uğradınız değil 
mi? Planlarınız 
bozuldu değil 
mi? Müslümanlar 
olarak bizler, 
küfre karşı 
verdiğimiz yüzyıllık 
mücadelede zayıf 
düştük, sarsıldık, 
yaralandık, ihanete 
uğradık ama 
henüz ölmedik. 
Bakın işte, 
dimdik ayaktayız. 
İslâm’ın sancağını 
bu topraklarda 
yeniden 
dalgalandırıyoruz. 
Yeniden, yeniden 
adım adım Hilâfet’e 
doğru yürüyoruz.
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Peki ya, Kelime-i Tevhid sancağı sadece bu topraklarda mı dalga-
lanıyor? Sadece buralarda mı Allah’ın kelamını yüceltmek için çalışı-
yor Müslümanlar? Hayır! 

Hilâfet’in kaldırılmasına çok üzülen bir diyar var biliyorsunuz. Hin-
distan, Pakistan ve Afganistan toprakları… Onlara da selam olsun. 
Onlar, bu değerin korunması için, Hilâfet’in baki kalması için ellerinde 
avuçlarında ne var ne yok Türkiye’ye gönderdiler ama ihanete uğra-
dılar, ama kandırıldılar… Kâfirler tarafından sömürüldüler ama yine de 
pes etmediler. İşte onlar, bugün İslâm’ın sancağını kaldırıp sömürgeci 
Batılılarla işbirliği yapan hain yöneticilerin saraylarına yürüyorlar.

Onlara diyoruz ki, emanetinize ihanet edenlere rağmen, sizi yüzüs-
tü bırakıp sömürgeci İngilizlerin insafına terk edenlere rağmen, sizi 

sırtınızdan vuranlara rağmen, biz Türkiye’deki Müslümanlar olarak 
size güzel bir haber veriyoruz; Allah’ın yardımı ve nusretiyle sizlere 
Anadolu topraklarından Hilâfet’in ayak seslerinin haberini veriyoruz 
inşaAllah.

Gözünü Türkiye’ye çevirmiş, buradan, Anadolu’dan hayırlı bir muş-
tu bekleyen, Hilâfet’in yeniden ikamesinin müjdesini bekleyen Endo-
nezya’ya, Malezya’ya ve Burma’ya selam olsun.

İslâm’ın ilk toprağına, Rasulullah’ın beldesine Mekke’ye selam ol-
sun. İslâm Devleti’nin ilk başkenti olan Medine’ye selam olsun… En-
dülüs’e, Bağdat’a, Bosna’ya selam olsun…

Selam olsun Suriye’ye, selam olsun Bilad’üş Şam’a… Allah’ın ke-
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limesini yücelten devrimcilere selam olsun. Şehitlerin kanını, ucuz 
hesaplara satmayan, ödenen bedelleri demokratik bir rejimle asla 
değişmeyen muhlislere selam olsun… Ulus devlet bayraklarının ye-
rine, İslâm’ın sancağını en yükseklerde dalgalandıran Şam ehline 
selam olsun…

Ey Şam beldesinin ehli!

Bu devrim, bize Halife Abdulhamid’in Filistin topraklarını satın al-
mak isteyen Yahudi’ye attığı tokadı hatırlattı. O tokat ki, Filistin top-
raklarının satılık olmadığını onlara gösterdi. Siz ise Beşşar Esed’e 
attığınız tokatla tüm küresel güçlere, onların işbirlikçilerine şunu 
söylediniz:

“Suriye toprakları, kokuşmuş demokrasiniz ve sömürge planları-
nız için uygun bir arazi değildir.”

Yine mazlum ve garip Doğu Türkistan’a, Özbekistan’a, Kırgı-
zistan’a, Tacikistan’a ve tüm Orta Asya’ya selam olsun… Kırım ve 
Rusya’daki, Mısır, Tunus ve Fas’taki, Tanzanya, Sudan ve Kenya’da-
ki Müslüman kardeşlerimize selam olsun… Okyanusun ortasındaki 
adalarda dahi Kelime-i Tevhid sancağını kaldıranlara, Mauritius ve 
Zangibar adalarında Hilâfet için çalışanlara da selam olsun...

Selam olsun yeryüzünün tüm mazlumlarına… Kalkanları olmadı-
ğı için, bir Halifeleri olmadığı için zulme uğrayan bütün mazlumlara 
selam olsun…

Ve selam olsun o kutsal beldeye, kendisi ve etrafı mübarek kılınan 
Mescid-i Aksa’ya selam olsun… Filistin’e selam olsun, Kudüs’e se-
lam olsun… O belde, Hilâfet’in kaldırılmasından sonra, yeniden Hilâ-
fet’in ikamesini kendisine şiar edinen ve bunun için Hizb-ut Tahrir’i 
kuran Şeyh Takiyyuddin en-Nebhani’nin beldesidir… Ömrünü İslâm 
davasına adamış, hayatı boyunca Allah’ı dost edineni dost, Allah’ı 
düşman edineni de düşman edinmiş değerli âlim Nebhani’den Allah 
razı olsun. 

Şeyh Takiyyuddin en-Nebhani’nin 1953’te kurduğu Hizb-ut Tah-
rir, bugün 50 ülkeye yayıldı, O’nun başlattığı bu hareket kâfirlerin kal-
bine korku saldı… Bu zor davada, Nebhani’ye yol arkadaşı olanların 
hepsinden de Allah razı olsun. Onlar, Müslümanları fikri ve siyasi 
çöküntüden kurtarmak, ümmetin yeniden yükselmesi için çalışan ilk 
tohum, ilk çekirdek oldular. Onlar, umutları tükenen Müslümanlara 
can suyu oldular. Allah onlardan ve İslâm’ın hâkimiyeti için çalışan 
tüm Müslümanlardan razı olsun.

Kerim kardeşlerim, kerime bacılarım!

92 yıl önce bugün elem vardı, korku vardı, yalnızlık ve çaresizlik 
vardı, fikri zafiyet vardı. Ancak bugün elem yok, bugün korku yok, 
bugün yalnız ve çaresiz değiliz. Bugün fikri zafiyet de yok.

Çünkü bugün, aranızda hayra davet eden, marufu emreden ve 
münkerden alıkoyan bir kitle var. Çünkü bugün, tüm engellemelere 
rağmen ümmetle beraber Hilâfet için çalışan Hizb-ut Tahrir var.

Hizb-ut Tahrir; Hilâfet’in unutulduğu, neredeyse zihinlerden ka-
zınırcasına silindiği bir zamanda, Hilâfet’i yeniden kurabileceklerine 
dair Müslümanlar’a umut aşıladı. Şartlara, durumlara, konjonktür-

92 yıl önce bugün 
elem vardı, korku 
vardı, yalnızlık ve 
çaresizlik vardı, 
fikri zafiyet vardı. 
Ancak bugün elem 
yok, bugün korku 
yok, bugün yalnız 
ve çaresiz değiliz. 
Bugün fikri zafiyet 
de yok. Çünkü 
bugün, aranızda 
hayra davet eden, 
marufu emreden 
ve münkerden 
alıkoyan bir kitle 
var. Çünkü bugün, 
tüm engellemelere 
rağmen ümmetle 
beraber Hilâfet için 
çalışan Hizb-ut 
Tahrir var.
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lere boyun eğmedi, Allah’ın vaadine güvendi, Rasu-
lullah’ın müjdesini haber verdi ve Müslümanları Hilâ-
fet’in kurulacağına inandırdı.

Ne dediler? “Hilâfet mi? Hayal mi görüyorsunuz.” 
“Dünyanın düzeni değişmiş, şartlar değişmiş, ülkeler 
ve kıtalar arasında köprüler kurulmuş, siz buna rağ-
men 13 asır önce var olan Hilâfet’i mi kuracaksınız?” 
dediler. 

“Hilâfet, İslâm’ın yönetim sistemi değildir, sadece 
tarihi bir tecrübedir. Zaten İslâm herhangi bir yönetim 
sistemi de belirlemedi.” dediler.

“Elli küsur parçaya bölünmüş İslâm dünyası, ce-
maat ve mezhep ayrılığı yaşayan Müslümanlar, nasıl 
olacak da vahdeti, birliği sağlayacak?” dediler. 

“Bu Müslümanlarla mı Hilâfet’i kuracaksınız, bu 
toplum mu Hilâfet’i getirecek?” dediler.

Ama Hizb-ut Tahrir bunların hiç birine aldırmadı. 
Allah’ın vaadine güvendi, O’nun yardımından ümidi-
ni hiç kesmedi. Rasulullah’ın müjdesi Hizb-ut Tah-
rir’i azimlendirdi. Ve biz bu seçkin ümmete güvendik, 
Müslümanlara güvendik! Müslümanların, adeta üzeri 
küllenmiş bir kor gibi içten içe yandıklarını gördük. 
Biz bu ümmetin, kendilerine öncülük edecek olan 
dosdoğru adamları aradığını fark ettik. Bu sebeple 
daha da azimlendik, daha çok çalıştık! 

Kıymetli Kardeşlerim!

Bugün burada, Hilâfet’in ilga edildiği, birliğimizin 
dağıtıldığı, topraklarımızın parçalandığı 3 Mart 1924 
tarihini hatırlatmak adına hüznü ve umudu aynı anda 
yaşıyoruz. Hüzünlüyüz, zira 3 Mart ümmetin kara gü-
nüdür. Hüzünlüyüz zira 3 Mart ümmetin Halifesinden 
koparıldığı ve Müslümanlar için bölünmüşlüğün baş-
ladığı bedbaht gündür. 

Ama aynı zamanda umutluyuz, coşkuluyuz ve se-
vinçliyiz. Zira Hilâfet’in ilga edildiği 3 Mart 1924’ten 
ve Hilâfet aleyhinde yapılan bunca propagandadan 
sonra, tam 92 sene sonra, bugün burada Hilâfet’in 
ilga edildiği meclisin hemen yanı başında, Hilâfet’i 
yeniden ikame edeceğimizi haykırıyoruz. Dünyanın 
dört bir tarafından gelen Müslümanların Hilâfeti iste-
diklerini, Hilâfet için çalıştıklarını görüyoruz. Elham-
dulillahi Rabbil âlemin. 

Kardeşlerim! Hilâfet sadece Hizb-ut Tahrir’in me-
selesi değildir. Hilâfet bu ümmetin ortak meselesidir. 
Hilâfet Müslümanların ölüm kalım meselesidir. Hilâ-
fet meçhul değil, gerçektir. Hilâfet Allahu Teâlâ’nın 
vadettiği, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
müjdelediği ve Râşid Halifelerin üzerinde yürüdüğü 
şer’î esaslara dayalı İslâmî bir nizamdır.

Kardeşlerim! 
Hilâfet sadece 
Hizb-ut Tahrir’in 
meselesi değildir. 
Hilâfet bu 
ümmetin ortak 
meselesidir. Hilâfet 
Müslümanların 
ölüm kalım 
meselesidir. 
Hilâfet meçhul 
değil, gerçektir. 
Hilâfet Allahu 
Teâlâ’nın vadettiği, 
Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in 
müjdelediği ve 
Râşid Halifelerin 
üzerinde yürüdüğü 
şer’î esaslara 
dayalı İslâmî bir 
nizamdır.
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Hilâfet beşeri sistemlerle kıyaslanacak bir tercih 
değildir. Aksine o şeriatımızın olmazsa olmaz bir em-
ridir.

Hilâfet ne krallıktır, ne federal sistemdir. Ne impa-
ratorluktur, ne parlamenter sistemdir. Ne de Amerikan 
tipi “Başkanlık”tır.

Hilâfet, egemenliği kayıtsız ve şartsız şeriata veren, 
sulta ve otoriteyi ümmetten alan İslâmî yönetim sis-
temidir. 

Hilâfet dünyayı kapitalist ideolojinin vahşiliğinden 
ve sömürgeci devletlerin açgözlülüğünden kurtaracak 
tek alternatiftir. 

Hilâfet Müslümanları Batılı devletlerin hegomanya-
sından, küresel sermayenin tuzaklarından, demokrasi 
ve laiklik belasından kurtaracak olan tek çaredir.

Hilâfet, Mescid-i Aksa’yı esaretten, Müslümanları 
katledilmekten ve birçok İslâm beldesini işgalden kur-
taracak tek güçtür. 

O halde buradan tüm Müslümanlara sesleniyoruz: 
Ey Müslümanlar! 

Haydi, kalkın ve davanıza sahip çıkın. Üzerine İslâm 
elbisesi giydirilmeye çalışılan demokrasiye bu toprak-
larda yer olmadığını herkese gösterin. Bu topraklar ki, 

400 yıl Hilâfet’in sancağını taşıyan, Sultan Fatih’in ve 
Abdulhamid’in size emanetidir.

Haydi, koşun Ey Müslümanlar! Hizb-ut Tahrir’in 
çağrısına kulak verin! Davet ve nusrete katılın. Hilâ-
fet’in yeniden kurulması için siz de çalışın. Sadece 
Hilâfet’in kurulmasına tanıklık etmeyin. İşte kervan 
hareket etmek üzere, haydi bu kervana siz de katılın.

Öyleyse ne diyoruz? Gayret bizden, tevfik Allahu 
Teâlâ’dandır.

َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن

ِحيُم ِ يَنُصُر َمن يََشاء َوُهَو اْلعَِزيُز الرَّ    بِنَْصِر للاَّ

“O gün Allah’ın zafer vermesiyle müminler sevi-
necektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç 
sahibidir, çok merhametlidir.” Rum Suresi 4-5

Kardeşlerim son olarak Rabbimden şunu niyaz 
ediyorum: Allah bu konferansı, varlığı ile İslâm ve 
ehlinin izzetli olacağı, küfür ve ehlinin zilleti tadacağı 
Râşidî Hilâfet’in kurulmasına vesile kılsın… 

Müslümanlara kurtuluş versin, bizleri Müslüman-
ları izzetlendirecek, kâfirleri ise zelil kılacak ikinci 
Râşidî Hilâfet ile şereflendirsin.

Ve’s Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Be-
rakâtuh
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، 
وبعد

Değerli misafirler. Allah’ın selamı rahmeti ve bere-
keti üzerinize olsun.

Hak tebâreke ve teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ةً َونَْجعَلَُهُم  َونُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ
َن لَُهْم فِي اْلَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما  اْلَواِرثِيَن، َونَُمّكِ

َكانُوا يَْحَذُروَن

“Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olan-
lara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve on-
ları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi 
kılalım ve onların eliyle Firavun’a, Hâmân’a ve ordu-
larına, çekinegeldikleri şeyleri gösterelim.”Kasas Suresi 5-6

İmam Taberî tefsirinde şöyle diyor: “Onları Şam ve 
Mısır topraklarına yerleştiririz. Katâde dedi ki: Melik-
ler ve valiler olarak.”

Değerli Kardeşlerim! Mübarek Mescid-i Aksa 
toprağından, Kudüs-ü şeriften, Allah’ın kendisini ve 
etrafını mübarek kıldığı esir Filistin’den size geldim. 

Sizinle iki meseleyi konuşma şerefine nail olmak için 
geldim. Bunlardan birisi merkezi niteliktedir. Diğeri 
ise İslâm ümmetinin yaşamakta olduğu zor ve çetin 
ortamlara ait gelecek hakkındadır.

Merkezi sorun, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İs-
lâm Devleti’nin hezimete uğramasının hemen ar-
dından bu yana bir asırdır yaşanan Filistin sorundur. 
Zira İngiliz orduları 1917 yılında Filistin’e girdiler, 30 
yıl süreyle Filistin’i işgal ettiler ve bunun ardından da 
Birleşmiş Milletlerin 1947 tarihli 181 nolu kararıy-
la Filistin’i Yahudilere teslim ettiler. Bu teslimiyetin 
ardından geçen yirmi yıllık süre içinde ise 1967 yı-
lında Altı Gün Savaşları denilen tiyatro ile Ürdün’de 
bulunan Batı Şeria ile Mısır’da bulunan Gazze deni-
len yerler Filistin tarihinde tümüyle Yahudilere teslim 
edilmiş oldu. İşte o günden bu zamana kadar Filistin 
işgal altındadır, Mescid-i Aksa da esirdir. Yönetici-
lerden hiçbiri Filistin’i ve Mescid-i Aksa’yı kurtarmak 
için herhangi bir şekilde hazırlık yapmadıkları gibi, 
buna niyetlenmediler bile! Filistin otoritesi ise ne Batı 
Şeria’da, ne de Gazze’de bir karış toprağı dahi geri 
aldı. Tam tersine; havasına, suyuna ve denizine va-
rıncaya kadar tümüyle Yahudi varlığının egemenliği 

İSSAM AMİRAH
FİLİSTİN
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altında kalmasını sağladı. Yahudi’ye herhangi bir şe-
kilde hesap soran ve sorgulayan kimse olmadan, di-
lediği silahla dilediği zaman vurması ve tozu dumana 
katması için Filistin yönetimi tarafından her iki bölge 
birden teslim edildi.

Bu sorunun merkezi nitelikte olması, iki kıblenin 
birincisi olmasından ve içinde Mescid-i Aksa’nın da 
yer aldığı mübarek toprak olmasından kaynaklan-
maktadır. Filistin, bir taraftan Şam ile geride kalan 
Asya kıtasındaki İslâm dünyası, diğer taraftan da Mı-
sır ile Afrika kıtasındaki İslâm dünyası arasında ayı-
rıcı bir bölgedir. Ona merkezi olma konumunu katan 
bir başka husus ise zehirli bir hançerle hançerlenmiş 
ve İslâm dünyasında da bu hançerlenmiş halini sür-
dürüyor olmasından kaynaklanmaktadır. 

Kardeşlerim! Hilâfet’in kaldırılıp devletlerarası 
sahneden silinmesiyle birlikte Filistin de kayboldu. 
Dolayısıyla Filistin, ancak Hilâfet ile ve Hilâfet’in or-
dularıyla kurtarılabilir.

Filistin’in geleceği ilgilendiren bir sorun olma-
sı ise, resmi olarak tam da doksan küsur yıl önce 
bunun gibi bir günde 3 Mart 1924 yılında Hilâfet’in 
kaldırılmasıyla ortaya çıkan Hilâfet sorunu olma-
sıdır. Filistin’in gelecekle alakası ise; siyasi, askeri, 
ekonomik, sosyal, eğitim ve geleceklerini ilgilendiren 
birçok alandaki işleri bakımından tüm Müslümanla-
rın gelecekleri hakkında böylesi bir yılda aleyhlerinde 
karar alınmış olmasından kaynaklanmaktadır. Zira 
Müslümanlar; İslâmî yönetim sistemlerini kaybettiler 
ve Allah’ın indirdikleri dışındaki kanunlarla hükmeder 
oldular. Orduları evvelden olduğu gibi Allah yolunda 
savaşan ordular olmadılar. Ümmete gözünü diken-
lerin, kötülük düşünenlerin, Müslümanların ordularını 
hesaba katmadığı ordular haline geldiler. Tam tersi-
ne; ordular, kâfir Batı’ya ve ateist doğuya uşaklık ya-
pan yöneticilerin elinde rehin kaldı.

Şu anda Yemen’de ve Suriye’de birbirleriyle nasıl 
savaştıklarını, birbirlerine nasıl saldırdıklarını görü-
yorsunuz. Bundan önce Afganistan’da, Irak’ta, So-
mali’de, Pakistan’da da böyle idiler. Ancak bunlar 
ümmetin düşmanları karşısında sağır ve dilsizdirler! 

Sahip oldukları devasa servetlere ve beşeri varlık-
larına rağmen ekonomik olarak fakir kaldılar. Petrol 
fiyatları düşürüldü ve gelirleri ahmakça parçalandı, 
işsizlik yükseldi, borçlar yığınlar haline geldi. 

Sosyal açıdan aileleri parçalandı, ilişkileri tahrip 
oldu, aralarındaki bağlar koptu, ayıpları ve kusurla-
rı ortaya döküldü ve kendilerinden önceki nesillerde 
görülmeyen hastalıklar ortaya çıktı. 

Eğitim bakımından, bilimsel üretkenliği kaybet-
tiler ve bilimsel alanların tümünde Batı’nın üretim-

İngiliz orduları 1917 
yılında Filistin’e 
girdiler, 30 yıl 
süreyle Filistin’i 
işgal ettiler ve 
bunun ardından da 
Birleşmiş Milletlerin 
1947 tarihli 181 
nolu kararıyla 
Filistin’i Yahudilere 
teslim ettiler. Bu 
teslimiyetin ardından 
geçen yirmi yıllık 
süre içinde ise 1967 
yılında Altı Gün 
Savaşları denilen 
tiyatro ile Ürdün’de 
bulunan Batı Şeria 
ile Mısır’da bulunan 
Gazze denilen 
yerler Filistin 
tarihinde tümüyle 
Yahudilere teslim 
edilmiş oldu. İşte o 
günden bu zamana 
kadar Filistin işgal 
altındadır, Mescid-i 
Aksa da esirdir.



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
Özel Sayı
201612

lerine muhtaç hale geldiler. Daha önce görülmemiş bir 
şekilde Müslümanlar arasında cahillik ve okuma-yazma 
bilmezlik yayıldı. Müslümanların birçoğu dinlerini, kül-
türlerini ve medeniyetlerini bilemez hale geldi. Hatta ve 
hatta az bir kısmı inançlarını ve ibadetlerini dahi bilemez 
oldu. Böylelikle dünyalarını kaybetmelerinin ardından 
ahiretlerini de kaybettiler. İşte en büyük hüsran da bu-
dur! Hilâfet kurulmadan İslâm ümmetinin kesinlikle ye-
niden ayağa kalkamayacak olması, bu meseleyi onların 
gelecekleri hakkında bir sorun haline getirmektedir.

Değerli Misafirler! Sanırım bir kısmınız Osmanlı’nın 
son zamanında Osmanlı ordusunun yenilmesine, Filis-
tin’den ve diğer bölgelerden çekilmiş olmasına rağmen, 
nöbet yerini terk etmeyi reddeden Küdüs-ü Şerif’teki 
muhafız onbaşı Hasan’ın kıssasını biliyorsunuzdur. On-
başı Hasan, 1982 yılında bu dünyadan göçüp Rabbine 
kavuşuncaya kadar, silahsız olarak şeklen dahi olsa nö-
bet yerini beklemeye devam etmiştir. Ölümünden önce 
Anadolu Ajansı muhabirlerinden olan bir Türk’ün onunla 
buluşması ile ilgili olarak etkili olan şu satırları sizlere 
hatırlatmak istiyorum:

“Sultan Selim Kudüs’e geldiği zaman Mescid-i Ak-
sa’nın avlusunda on iki bin mum yaktırmış ve Osmanlı 
ordusu bu mumların ışığında yatsı namazını kılmışlardı. 
İşte o avluda dolaşırken, köşelerden birisinde beklemek-

te olan doksan yaşlarında bir adam dikkatimi çekti. 
Üzerinde çok çok eski ve yamalarla dolu bir asker el-
bisesi vardı. Hatta bu yamalardan bazılarının üzerine 
tekrar yama yapılmıştı. Başında da fes gibi bir şey 
vardı. Yakıcı güneşin altında gururla duruyordu. Daha 
sonra rehbere onun kim olduğunu sordum. “Bilmem” 
diye cevap verdi. “Bir meczup işte! Ben bildim bile-
li, yıllardır burada dururmuş. Çakılı gibi, hâlâ duruyor 
ya… Kimseye bir şey sormaz. Kimseye bakmaz, kim-
seyi görmez.” Gazeteci içgüdüsüyle ona yaklaştım. 
Elbisesi gerçekten çok eski idi. Rengi solmuştu fakat 
temizdi. Benim kendisine yaklaştığımı fark etti, ancak 
hiçbir tepki vermedi. “Allah’ın selamı üzerine olsun Ey 
Amca.” diyerek ona Türkçe seslendim. Yüzünü hafifçe 
bana çevirdi, gözünün bir ucu ile beni süzdü, ardından 
da titrek ve endişeli bir sesle:

“Ve Aleykümü’s Selam oğul” diye cevap verdi. Ken-
di kendime dedim ki. Bana Türkçe olarak cevap verdi, 
acaba Türk olabilir mi? Ancak burada ne işi var? Ken-
di topraklarından uzakta, buraya hangi sebeple geldi 
acaba? İşte bu halde iken hemen ona: 

“Sen kimsin ve burada ne yapıyorsun ey Amca?” 
dedim. Yine bana kısık ve titrek bir sesle:

“Ben, o gün buraya bırakılmış 20. Kolordu, 36. Ta-
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bur, 8. Bölük, 11. Ağır Makineli Tüfek Takım Komutanı 
Onbaşı Hasan’ım.” diye cevap verdi. Bunun üzerine 
ona:

“Burada ne yapıyorsun?” diye sordum:

“I. Dünya Savaşı’nda İngilizler Kanal Cephesi’nde-
ki birliğimize saldırdı. Elinde bulunan çok az miktar-
daki imkânlara ve mühimmat yetersizliğine rağmen 
büyük Osmanlı ordusu o zaman birçok cephede bir-
den savaşıyordu. Sonunda ordumuz Kanal’da yenildi 
ve geri çekilmek zorunda kaldı… Soylu ecdadımızın 
toprakları birbiri ardına düşüyordu. İngilizler Kudüs’ü 
işgal ettiklerinde ise birliğimizden bu mübarek top-
rağı yağmadan korumak için buraya bırakılan artçı 
koruma bölüğündenim. Âdet odur ki eskiden dev-
letler bir şehri işgal ettikleri zaman yenilen devletten 
insanların kendilerine karşı kışkırtılmaması için artçı 
birlik bırakmalarını isterlermiş. Ve böylece biz otuz 
beş kişi Kudüs’te kaldık. Bu esnada Mondros Anlaş-
ması gereğince yüce Osmanlı Devleti ordusunun ter-
his edildiği haberi bize ulaştı. Bunun üzerine Yüzbaşı 
bize şöyle dedi: Ey bahtı karalılar. Yüce Osmanlı Dev-
leti büyük bir sıkıntı içindedir. Şanlı ordumuz terhis 
ediliyor. Komutan beni İstanbul’a çağırıyor. Benim 
emre icabet etmem gerekir. Ancak size Kudüs’ün, 
Sultan Selim’in boynunuzdaki emaneti olduğunu ha-
tırlatırım. Bu emanete ihanet etmeniz veya bundan 
vazgeçmeniz caiz değildir. Benim size nasihatim, 
burayı korumaya devam ediniz ki insanlar ‘Osmanlı 

Devleti bizleri terk etti, bizden vazgeçti.’ demesinler. 
Osmanlı Devleti Kudüs’ten vazgeçecek olursa –ki 
burası kâinatın efendisi Muhammed Sallallahu Aley-
hi ve Sellem’in ilk kıblesidir- bu durum düşmanları-
mız açısından gerçek zafer olur. İslâm’ın ve Osmanlı 
Devleti’nin izzetini ayaklar altına bırakmayın.”

“Böylelikle birliğimizin tümü Kudüs’te kaldı… Çün-
kü bizler, insanların ‘Osmanlı Devleti bizden vazgeç-
ti, bizi terk etti.’ demelerine razı olmadık… Dört asır 
sonra Mescid-i Aksa’nın ağlamasını istemedik. Ne-
bilerin sultanı Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sel-
lem’in elem duymasını arzu etmedik. İslâm dünya-
sının mateme ve hüzne boğulmasına razı olmadık. 
İşte bunun üzerinde göz açıp kapayıncaya kadar 
yıllar geçti. Arkadaşlarımın hepsi birer birer Allah’a 
kavuştular. Düşmanlarımız bizi yok edemediler. An-
cak kader ve ölüm bizi ortadan kaldırdı. İşte şu anda 
da onbaşı Hasan olarak ben Kudüs-ü Şerifi, Mescid-i 
Aksa’yı bekleme vazifeme devam ediyorum.

Ey oğul! Anadolu’ya gittiğin zaman Tokat san-
cağına git. Orada beni buraya nöbetçi olarak koyan 
kumandanım Kolağası (Önyüzbaşı) Mustafa’yı bul. 
Ellerinden benim için öp ve ona de ki: 11. Makineli 
Takım Komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu 
yana, bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Bir gün 
dahi nöbetini terk etmemiştir. O, sizin mübarek çağ-
rınızı ümit ediyor.”
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Daha sonra bana geldiğim şehir hakkında sorduğunda, İs-
tanbul’dan geldiğimi söyledim. Bunun üzerine yüzü güldü ve 
ardından da bana:

“Demek İstanbul’dan geldin. Öyleyse sen Dâr-ı Saadet’ten 
geliyorsun. Osmanlı Devleti’nin ahvali nedir?” diye sordu. 

Onun bu sorusu üzerine sustum. Osmanlı Devleti’nin yı-
kıldığını, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar uzanan 
eşsiz bucaksız topraklarından geriye bir avuç kadar yer kal-
dığını ona söyleyemedim. İngilizlerin, Ermenilerin, Rumların 
ve Fransızların yaptıklarını haber veremedim. Düşmanlarımız 
karşısında bizler sizin gibi dimdik duramadık diyemedim. 
Dün bizden; ahlak, fazilet ve bilim öğrenen kimselerin bugün 
bunları bize öğrettiklerini diyemedim. Ancak ona şunu söyle-
yebildim:

“İyidir, devletimiz iyidir.” Bunun üzerine bana şöyle dedi:

“Devletimiz iyi ise niçin gelip de Kudüs’ü bu kâfirlerden 
kurtarmıyor?” Onun bu sorusu üzerine ne söyleyeceğimi bi-
lemedim. Ona söyleyebildiklerimin tümü sadece şu sözler idi:

“Allah’ın izniyle bir gün mutlaka dönecektir.” diyerek terte-
miz ellerini hararetle öptüm ve ardından ona:

“Hasan amca, gitmem için bana izin ver. Dualarında bizleri 
unutma. Kendine iyi bak. Seni Allah’a emanet ediyorum.” Bu-
nun üzerine bana dedi ki:

“Ey oğlum, Allah senden razı olsun. Anadolu’ya selamımı 
söyle. Devlet-i Âliye’ye selamımı söyle.”

Geri döndüğümde Tokat’a gittim ve orada Yüzbaşı Mus-
tafa namındaki Osmanlı subayını aramak için tüm gücümü 
sarf ettim. Uzun yıllar önce öldüğünü öğrendim. 1982 yılında 
Anadolu Ajansında çalıştığım sırada Kudüs’ten bana birkaç 
kelimelik bir telgraf geldi. Ancak bu telgraf; şan ve şerefle, 
izzet ve keremle dolu olan bir tarihi özetliyordu: “Aksa’nın son 
nöbetçisi bugün vefat etti.”

Şimdi sizlere sesleniyor ve diyorum ki: Ey Osmanlı ordula-
rı! Geri dönünüz ve bu mukaddes nöbet yerini yeniden devra-
lınız. Geri dönünüz, onbaşı Hasan ve arkadaşlarını kabirlerine 
askeri törenle defnediniz. Ölümlerinin ardından diri oldukları-
nı onlara hatırlatınız.

Değerli kardeşlerim! Öyleyse bu toplantımızı olumlu inkı-
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labî değişim ameliyemizin güçlendirilmesi için hareket noktası haline getirelim. Böylelikle, Hilâfet güneşi 
yeniden doğsun, kerim ümmetimize tertemiz bir sayfa açalım ve ümmetin sayfaları zaferle, şan ve şerefle 
dolsun. İbni Hibbân’ın Sahîh’inde Übeyy b. Ka’b’dan (Allah ondan razı olsun) rivayet ettiği sahih hadiste yer alan 
Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in sözü gerçekleşsin:

ةَ بالنَّصِر والسَّناِء والتَّمكيِن،  ْر هذه المَّ  بّشِ
“Bu ümmet; zafere, yücelme ve yeryüzünü ele geçirme ile müjdelenmiştir.” Sahîh’te yer alan bir başka 

rivayet ise şöyledir:

يِن والتَّمكيِن في الرِض  فعِة، والّدِ ةَ بالسَّناِء والّرِ ْر هِذِه المَّ  بّشِ
“Bu ümmet, yücelme, din ve yeryüzünü ele geçirme ile müjdelenmiştir.” 

Allah’ım! Bu topluluğumuza merhamet ve mağfiret et. Buradan ayrılığımızı masum kıl. İçimizde günah-
kâr ve mahrum kimse bırakma. Allah’ım! Yeryüzünde nübüvvet metodu üzere ikinci Hilâfet’i gerçekleştir-
memize imkân ver. Kâfirlere karşı bize yardım et. Dualarımızın sonu âlemlerin Rabbi Allah’a hamd etmektir. 
Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun. 
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Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selam örneği-
miz ve sonsuza dek liderimiz olan Efendimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in üzerine olsun. 

3 Mart 1924’te haçlı kâfirler, yıllarca düşledikleri ve uğrunda nesilden 
nesle çalıştıkları hayali gerçekleştirdiler. Hilâfet ve şeriatı ilga ettiler, Müs-
lümanlara laik Batı hukukunu empoze ettiler. İslâm dünyasını parçaladılar, 
boyunduruk altına alarak sömürdüler. 

3 Mart’taki bu elim hadise, hem ümmet ve İslâm Devleti’nin yaşadığı 
içsel zayıflığın doğal bir sonucudur, hem de haçlı Avrupa ve Rusya tarafın-
dan Osmanlı Hilâfet Devleti ve Şark Sorunu’na karşı kurulan koalisyonun 
bir sonucudur. Haçlılar, Osmanlı Hilâfet Devletine karşı topyekûn bir savaş 
başlattılar. Savaşta askeri işgal yöntemini kullandılar, devleti paramparça 
ettiler. İlk önce Balkanlar’da, daha sonra devlet ve devletin temel bileşenleri 
içinde milliyetçilik naralarını körüklediler. Misyonerler, oryantalistler, ma-
sonlar, Yahudiler ve hain ajanlar bu savaşın etkin unsurlarıydı. 

Batı, Hilâfet’i yıkma stratejisini gerçekleştirdikten sonra zaferi sonsuza 
dek ebedileştirmek için kendisine yeni bir strateji belirledi. Bu yeni strate-
jiye göre İslâm’a ve Müslümanlara ait bir varlık olmamalı, Hilâfet ve şeriat 
yeniden tesis edilmemeli ve Müslümanlar Batı’nın kölesi olarak kalmalıydı. 
Müslümanların ülkeleri Batı malları için tüketici pazarı olmalı ve servetleri 
de Batılı şirketler tarafından kalıcı olarak yağmalanmalıydı. 

İSMAİL WAHWAH
AVUSTRALYA
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Ey Kardeşlerim!

Bu stratejinin yansımalarını ülkelerimizde açıkça 
görmekteyiz. Öyle ki Batı, tepemize ajan yöneticiler dikti. 
Kukla ve yozlaşmış, ümmet ve din karşıtı siyasi bir elit 
meydana getirdi. Ümmet yıllarca kendi ülkesinde İslâm’a 
yabancı olarak yaşadı. Batı, ekonomik, eğitim, ictimaî 
ve enformasyon politikaları ve politik sistemler belirle-
di. Bunlar bizi Batı ve onun icat edip insanlığa dayattığı 
uluslararası sisteme entegre ettiler. Bizleri geri bıraktılar. 

Bunun yanında Batı, bazı ülkeleri işgal ederek orada 
askeri üsler kurdu. Ümmetin ordularını zincirlere vuran, 
Batıya bağımlı hale getiren ve ajan yöneticilerin hizmet-
kârı yapan askeri anlaşmalar yaptı. İslâm ümmeti, sanki 
yitik bir ümmet gibi kimliksiz ve risaletsiz kaldı. Ümmet 
dünyanın en zengin ülkesine sahip iken yeryüzünün en 
yoksul halkı haline geldi. 

Buna rağmen Çeçenistan’dan Keşmir’e, Afganis-
tan’a, Filistin’e, Irak’a, Kıbrıs’a, Bosna’ya kadar ümmete 
karşı yürütülen savaş bir gün bile hız kesmedi. Bugün 
ümmetin devrimci halklarına karşı acımasızca savaş 
yürütülüyor. Suriye’de oluk oluk kan akıtılıyor, ümmetin 
kurtuluşunu önlemek için parçalama ve bölme projeleri 
uygulanıyor. 

Geçen yüzyılın başında Hilâfet’in, sonlarına doğru da 
komünizm ortadan kaldırılmasından sonra, kapitalist 
Batılı yönetici ve düşünürler büyüklendiler. Kapitalizmin 
insanlık tarihinin son safhası olduğunu söylediler. Tari-
hin sona erdiğini ve bunu perçinleyen yeni bir uluslara-
rası sistemden bahsettiler. Yani dünyayı elde ettiklerini 
sandılar.

Ey Kardeşlerim! 

Dayanağımız ve kaynağımız Rabbimizin Kitabı’dır. Bu 
Kitap ise Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın koruması altın-
dadır. 

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظوَن ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

“Şüphesiz zikri biz indirdik ve onun koruyucuları da 
elbette biziz.” [Hicr 9] 

Bu ümmet, maruz kaldığı yenilginin acısını unutmuş 
değildir ve bunu Kitap’ta defalarca okumaktadır: 

َوتِْلَك اليَّاُم نَُداِولَُها بَْيَن النَّاِس

“O günleri insanlar arasında döndürüp dururuz.” [Ali 

İmran 140] 

Yüce Rabbinizin şu sözünü de unutmuş değillerdir: 

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ  َعلَى الّدِ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ  ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ 
اْلُمْشِرُكوَن 

“O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini 
bütün dinlere üstün kılmak için Rasulü’nü hidayet ve 
hak din ile gönderendir.” [Saff 9] 
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Allah ve Rasulü’nün, müminleri yeryüzünün varisleri kılaca-
ğına dair vaadini de unutmuş değildir. Bu ve daha nicelerinden 
dolayı bu yenilgi ümmeti teslim alamaz. En ön saflarda ümmetin 
sadık evlatları olmak üzere bu ümmet, hadaratsal İslâm müca-
delesine dalmıştır. Anlayış, güven, bağlılık ve özlem olarak dini-
ne sımsıkı sarılmaktadır. Düşman fikirlerinden yüz çevirmiş ve 
onları bir kenara atmıştır. Nitekim hain yöneticiler ve liderlerden 
de vazgeçmiştir. Bakın işte ümmet, korku bariyerlerini ve kendi-
sini çepeçevre kuşatan zilleti kırıyor. Yıllardır düşmanlar tara-
fından bize dayatılan statükodan kurtulmak için onca kanlarının 
akıtılmasından hiç çekinmiyor! 

Ey Kardeşlerim! 

Ümmet şunun farkındadır. Haçlı Batı’dan kurtulmak, irade ve 
otoritesini geri almak ve Hilâfet Devleti altında kimliğini yeniden 
bulmak için yüksek bedel ödeyecektir. Ama aynı zamanda Rab-
bimizin şeriatından uzak kaldığında ve tüm ahlaki, manevi, insa-
ni ve ruhi değerleri kaybeden acımasız düşmana köle olduğunda 
da bedel ödediğini ve bedel ödeyeceğini ve bunun bedelinin çok 
daha büyük olacağını biliyor.  
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Ey Kardeşlerim! 

Sizler, sadece Müslümanlar için değil, aksine uğursuz 
kapitalizmin şerrinden çok çeken bütün insanlık için der-
de deva ve hastalığa şifasınız. Nitekim geçmişte atalarınız 
İslâm’la insanlığı kurtarmıştır. Dininizin bayrağını göndere 
çekmek, Peygamberinizin risaletini tamamlamak, çocukla-
rınızı, torunlarınızı, eşlerinizi ve ülkenizi, sonra da insanlığı 
kurtarmak sizin boynunuzun borcudur. 

Nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet Devleti’ni yeniden 
ihya etmek, bu görevi pratik olarak uygulamaya başlamak 
demektir. Allah’ın yardımı ve sizin de yüksek gayretinizle ya-
kında Hilâfet kurulacaktır. O gün müminler, Allah’ın zaferiy-
le sevinecekler ve Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
kalbine de mutluluk vereceklerdir. Sahabe, salih halife ve 
sultanlar, dahası tüm Müslüman erkek ve kadınlar sizin için 
duacı olacaklardır. Dünya ve ahiretin izzetine nail olacaksı-
nız. 

Ve’s Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh
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Hilâfet’in Anlamı

Hilâfet, kanun koyucunun şer’î nasslarında yer alan 
şer’î bir isimdir. Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu 
sözünde olduğu gibi: أَْن تَُكوَن ثُمَّ يَْرفَعَُها ُ ةُ فِيُكْم َما َشاَء للاَّ   تَُكوُن النُّبُوَّ
ِة  Peygamberlik“ إَِذا َشاَء أَْن يَْرفَعََها ثُمَّ تَُكوُن ِخَلفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ
sizin aranızda Allah’ın dilediği kadar kalacaktır. 
Sonra Allah dilediği zaman onu kaldıracaktır. Sonra 
nübüvvet metodu üzere Hilâfet olacaktır.”1 Hilâfet, 
temelleri Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
tarafından atılan, Sahabe tarafından miras alınan 
ve buna göre de Ebû Bekir’i Rasul’ün Halifesi olarak 
isimlendirdikleri İslâm Devleti demektir. Bu husus 
hadiste şöyle belirtilmektedir: َُوإِنَّهُ َل نَبِيَّ بَْعِدي َوَستَُكوُن ُخلَفَاء 
 Benden sonra peygamber olmayacaktır. Benden“ تَْكثُُر
sonra çok sayıda halifeler olacaktır.”2

Allame şeyh Takiyyüddîn en-Nebhânî Hilâfet’i 
şu şekilde tarif etmektedir: “Hilâfet, İslâmî şer’î 
hükümlerin uygulanması ve İslâm’ın dünyaya 
taşınması için dünyada tüm Müslümanların genel 
başkanlığıdır. Hilâfet ve imamet aynı anlama gelir. 
Hilâfet, üzerine İslâm Devleti’nin kurulması için şer’î 
hükümlerde yer alan şekildir.”3

M. İSMAİL YUSANTO
ENDONEZYA

Hilâfet’in Farziyeti

Hilâfet’in kurulması dünyanın her bir yanında bulunan 
tüm Müslümanlara farzdır. Onun farziyeti Allah’ın 
Müslümanlara farz kıldığı diğer farzlar gibidir. Hilâfet, 
hakkında tercihte bulunulamayan ve arzulara göre 
olmayan kesin bir farzdır. Onun yerine getirilmesinde 
kusur göstermek en büyük günahlardandır ve Allah, 
bu farzı yerine getirmeyenlere azab eder.

Hilâfet’in farziyetinin delili; Kitap’ta, Sünnet’te ve 
Sahabe’nin icmaından yer almaktadır. Kitap’tan delil 
şu ayettir: ُسوَل َوأُوِلي اْلَْمِر َ َوأَِطيعُوا الرَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا للاَّ
 Ey iman edenler. Allah’a itaat ediniz. Rasul’e“ ِمْنُكْم
ve sizden olan emir sahiplerine de itaat ediniz.”4 
Ayet müminlerden emir sahiplerine itaat etmelerini 
istemektedir. Emir sahipleri ise, Allah’a ve Rasûlüne 
itaat eden yöneticilerdir.5 Halife, insanların işlerini 
yürüten en büyük imam (devlet başkanı) demektir. 
Dolayısıyla halifeye itaat etmek vaciptir. Ona itaat 
etmenin emredilmesi, halifenin var olmasının da 
vacip olduğunun delilidir.  Çünkü halifeye itaat emri, 
aynı zamanda itaat edilecek olan kimsenin de var 
olmasını gerektirir. Zira Allahu Teâlâ, var olmayan bir 
kimseye itaat edilmesini emretmez.
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Sünnet’ten delil ise Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
şu hadisidir. “Her kim boynunda biat olmadan ölürse cahiliye 
ölümü ile ölmüş olur.” Bu hadiste Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem her Müslümanın boynunda biatin bulunmasını farz 
kılmış ve boynunda biat bulunmadan ölen kimsenin halini de 
cahili ölüm olarak nitelendirmiştir. Biat ise ancak halifeye yapılır, 
halifenin dışında olan kimseye yapılmaz. Bu da, her Müslümanın 
boynunda bulunması gereken biatin varlığı için halifenin 
mevcudiyetini farz kılar. Bunun aksi ise, Nebi SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in hadisinde yer alan kınama ile karşı karşıya kalmak 
demektir.

Sahabe’nin icmaından delile gelince: İbni Hacer el-Heysemî; 
“es-Savâiku’l Muhrika” isimli kitabında şöyle diyor: “Sahabe 
(Allah onlardan razı olsun) nübüvvet zamanının kalkmasından 
sonra bir halife nasb edilmesinin vacip olduğunda icma ettiler. 
Hatta ve hatta onu farzların en önemlilerinden saydılar. Öyle ki 
onlar, bununla meşgul olurken Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in defin işlemini geciktirdiler.”6

Bu hususta imam Kurtubî tefsirinde şöyle diyor:

“Hilâfet’in farziyeti hakkında ne ümmet arasında ne de imamlar 
arasında ihtilaf yoktur.” 7 Nesefî ise “el-Akâid” isimli eserinde şöyle 
diyor: “Hükümlerini uygulayacak, cezalarını yerine getirecek, 
sınırlarını koruyacak, ordularını donatacak, zekâtlarını alacak, 
zorbaları, hırsızları ve yol kesenleri cezalandıracak, Cuma ve 
bayramları kıldıracak, haklar hakkında şahitlikleri kabul edecek, 
kimseleri bulunmayan erkek ve kız çocuklarını evlendirecek ve 
ganimetleri taksim edecek bir imam Müslümanlar için mutlaka 
gereklidir. ”8

Geçmişte ve Günümüz Beşeriyetin Hayatında Hilâfet’in zarureti

 Geçmişte olduğu gibi günümüz insanlığın hayatında da Hilâfet’in 
zarureti kaynak alınan muteber imamların sözlerinde yer 
almaktadır. Öyle ki hayatta Hilâfet’in zarureti dinde zaruri olan 
hususlardan birisi olarak bilinmektedir. Hatta Hüccetü’l İslâm 
İmam Ğazalî, “el-iktisâd Fi’l İtikad” isimle eserinde bu hususta 
şöyle diyor: “Din ve sultan ikizdirler. Din baş, sultan ise bekçidir. 
Yıkılmış olanın başı yoktur. Bekçisi olmayan ise kaybolmuştur.”9

Hilafetin yokluğunda din hükümlerinden niceleri kayboldu. 
Bilakis Hilâfet’in yokluğunda kâfirler, İslâm’ın ve Müslümanların 
hürmetlerine saldırdılar. Öyle ki Avrupa’da Nebi SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e hakaretler yapıldı, Guantanamo’da ve son 
zamanlarda Endonezya’da Mushaflar ayaklar altına alınıp 
çiğnendi. Şam’da, Irak’ta ve Yemen’de Müslümanların kanları 
akıtıldı, tertemiz kızlarına saldırıldı. İşte bunlar ve daha niceleri 
ve olacak olanlar Müslümanların kendisi ile korundukları 
kalkanlarını kaybetmelerinden sonra yaşandı. Buna göre, İslâm 
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akidesinden sonra İslâm’ın en önemli esaslarından 
birisi İslâm Hilâfeti’dir. İslâm Hilâfeti olmadığından 
sömürgeci kâfir devletler, boyunlarımıza hükmetti, 
servetlerimizi yağmaladı ve aramıza düşmanlıkları 
yerleştirdiler.

İslâm Hilâfeti’nin yokluğunda Yahudiler 
Müslümanların mukaddesatlarını çiğnemeye devam 
edecekler, onları öldürecek ve zilleti düşüreceklerdir. 
Hilâfet’in yokluğunda; Filistin›de, Suriye›de, 
Yemen’de, Özbekistan’da ve daha başka yerlerdeki 
Müslümanlar; öldürülecek, topraklarından kovulacak, 
mabetleri yıkılacak ve namusları kirletilecektir.

Siyasi İslâm sultada ve yönetimde kendisini gösterir, 
siyasi karar sahibi ve yetkilerin sahibi müminlerin 
emîri halifenin varlığı ile uygulama mevkiine konur. 
İslâm, devletlerin ve devletlerarası kanunların 
şemsiyesine muhtaç olmadan sorunlarını çözer. 
Egemenlik ancak İslâm akidesine ve şer’î hükümlere 
ait olur. Fetihleriyle Müslümanlar, insanlara hayrı 
ve hidayeti götürürler, onları bulunmaları gereken 
seviyeye yükseltirler ve onları alçaltmazlar. Onlara 
verirler, onlardan almazlar, onların emniyetlerini 
sağlar, onları korur ve onlara son derece değerli bir 
hayatta yaşama fırsatını verirler.

Gerçek anlamıyla siyaset ancak İslâm’da vardır. 
Çünkü şer’î hükümlerin tatbiki ve ona bağlılık, 
gerçek anlamda görüp gözetmeyi sağlar. Bununla 
maslahatlar korunur, sorunlar çözülür, temel 
ihtiyaçlar karşılanır ve lüks ihtiyaçların da temin 
edilme imkânları sağlanır. İnsanlar gerçek anlamda 
kalp huzurunu yani Allah’ın rızasını elde etme 
fırsatlarını kazanırlar.

İslâm ümmeti başta olmak üzere halkların şu anda 
kaybetmiş oldukları hususlardır bunlar. Zira insanlar, 
dünyanın sefihlerinin, Amerika ve Avrupa’nın uşakları 
eliyle kanlarının akıtılmasına ve her türlü musibete 
duçar oldular. Şu andaki çatışma şeklinin dışında, 
Allah’ın kelimesinin yüce olması, kâfirlerin sözlerinin 
ise aşağılarda yer alması, Müslümanların başlarını 
dik ve izzetli, Allah’ın askerleri olmakla övünmeleri ve 
Allah yolunda şehit olmak için birbirleriyle yarışacakları 
şekilde devletlerarası sahneye ineceğiz.

Bizans Kralı Hirakl; “Şu iki ayağımın altında bulunanı 
kesinlikle alacaklar.” dediği zaman Arapların hacmi 
ne idi?  Rib’î b. Âmir, Müslüman olmasını veya cizye 

vermesini ya da kılıcı tercih etmesi talebi ile mağrur 
bir halde Rüstem’in yanına girdiğinde hacimleri ne 
idi? 

Birleşmiş Milletler topluluğunun nasıl bir balon 
olduğuna, Güvenlik Konseyi denilen yapının 
faaliyetlerinin ve devletlerarası şemsiye ile 
BM tarafından alınan kararların tümüyle boşa 
çıkartıldığına dünya şahit olacaktır. Hilâfet olduğu 
zaman devletlerarası siyasi sorunlar büyük zalim 
devletlerin elinde olmayacak, onların ayaklarının 
altında bulunan zemin kaldırılacak ve devletlerarası 
toplum denilen bir mahal kalmayacaktır. Devletlerarası 
denge düşüncesi ilga edilecek, kuvvetler dengesi 
adı verilen disiplin sona erdirilecektir. Nükleer silah 
yarışının sınırlandırılması düşüncesi zail olacak ve 
askeri ittifakların içine gizlenmiş olan tehlikeler geri 
teperek bu ittifakları boğazlayacaktır. 

Gelecekteki Hilâfet’le devletlerarası çatışma 
sahnesinde var olmamız açısından ise bizler, 
sahnenin ortasında bulunacağız ve halkların 
beğenilerini kazanacağız. Karanlıkta yaşayan kimse 
nasıl olurda aydınlığa aşık olmaz? Kılıçlarımızı bu 
zorbalara ve zalimlere çevireceğiz ve de melekler 
bizimle olacaktır. 

ي َمعَُكْم فَثَبِّتُوا الَّ۪ذيَن ٰاَمنُوۜا َساُْل۪قي ۪في قُلُوِب  اِْذ يُو۪حي َربَُّك اِلَى اْلَمٰلٓئَِكِة اَنّ۪
ْعَب فَاْضِربُوا فَْوَق اْلَْعنَاِق َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَاٍنۜ   الَّ۪ذيَن َكفَُروا الرُّ

“Hani Rabbin meleklere: Ben sizinle beraberim. İman 
edenlere sebat verin. Ben kâfirlerin kalplerine korku 
salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne. Vurun, 
onların bütün parmaklarına, diye vahy ediyordu.”10

O dönem itibariyle Müslümanlar Hicri 15. yılda aynı 
yıl içinde Kâdisiye ve Yermûk savaşlarında Bizans 
ve İran devleti ile savaştılar. Her iki savaşta da zafer 
Müslümanların yanında oldu. Onlardan birçokları 
öldürüldü, sayılarının ve hazırlıklarının büyüklüğüne 
rağmen her iki devlet de büyük bir yenilgi aldı. Ebû 
Ubeyde Kudüs’ü kuşattı ve anahtarlarını Ömer b. 
el-Hattâb’a teslim edip Hâlid b. Velîd ile birlikte 
Şam’a doğru yürüdü. Şam’ı fethetti ve Müslümanlar 
diğer şehirlere yöneldiler, oraları da fethettiler. Amr 
b. el-Âs, Mısır üzerine yürüdü ve orayı fethetti. 
Müslümanlar fetihlerini Batıda da sürdürdüler ve 
Endülüs’ü fethettiler. Kuteybe b. Müslim el-Bâhilî, 
Kuzey’e, Muhammed b. el-Kâsım ise doğuya doğru 
yürüdü ve Çin sınırlarına ulaştı.
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Bizler, komünizmin köklerinden hızlı bir şekilde nasıl koptuğunu ve yıkıldığını gördük. Korkulacak ve hesaba 
katılacak bir kuvvet var olduktan sonra ise dağılıp parçalanması kaçınılmaz olur. Çünkü üzerine kurulu 
olduğu akıl onun bekasını kuvvetlendirmiyor. Tam tersine o bünyesinde yok olma tohumlarını taşımaktadır. 
İnsanın ihtiyaçlarını karşılamıyor, düşüncesini ve üretkenliğini sınırlandırıyordu. Aynı şekilde kapitalizm de 
komünizmden daha üstün değildir. Ondan daha dayanıksızdır, içten içe kendisini yiyip bitiren bir yapıdadır. 
Onun kokuşmuşluğu kapitalistler açısından dahi gizli değildir. Onun ayıplarını örtüp gizleyen özgürlükler 
elbisesi ve aldatıcılığı olmasa komünizmin akıbetini hızlı bir şekilde yaşaması kaçınılmaz olur.

Ancak Allah bu dinin hâkim olmasını ve başladığı gibi dönmesini istiyor. Hilâfet Devleti dönemin Bizans ve 
Fars devletlerini ortadan kaldırdığı gibi Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdelemiş olduğu Hilâfet 
de Allah’ın izniyle yakın zamanda Amerika’yı ve Avrupa’yı silip süpürecektir.

 َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَنۙ

“O gün (Allah’ın zafer vermesiyle) mü’minler sevinecektir.”11

Dualarımızın sonu âlemlerin rabbi Allah’a hamd etmektir.

1 - Ahmed Müsned’inde rivayet etti. 4/273.
2 - Müslim sahihinde rivayet etti. Bak: Şerhu Sahîhu Müslim, H.No: 1842
3 - Bak: Allâme Şeyh Takiyyüddîn en-Nebhânî “İslam’da Yönetim Sistemi”. Daru’l Ümme, Beyrut. Altıncı baskı. H: 1422-M. 2002. S: 34
4 - Nisa Sûresi: 59
5 - Bak: Taberî tefsiri, C: 5/147. Rûhu’l Meânî: C: 5/65. Keşşâf: C: 1/535. Fethu’l Bârî: C: 3/323. Ahkâmu’l Kur’ân, İbnü’l Arabî: C: 1/251. İ’lâmu’l 
Muvakkiîn, ibnü’l Kayyım el-Cevzî C: 1/48. Es-Siyâsetü’ş Şerîyye, İbni Teymiye, S: 5-4. El-Faslu Fi’l Mâl ve’n Nahl, İbni Hazm el-Endelûsî: C: 
4/87.
6 - El-Allâme İbnü Hacer el-Heysemî eş-Şafiî, es-Savâiku’l Muhrika Fi’r Reddi Âla ehli’l Bid’i ve’z Zindikati. Mektebe Feyad Li’t Ticare ve’t Tevzî. 
Birinci Baskı, H. 1429- M: 2008. S. 55
7 - El-İmam Ebû Abdulla Muhammed b. Ahmed el-Ensârî el-Kurtubî, al-Câmiu Li-Ahkâmi’l Kur’ân C: 1/131
8 - El-Akâidu’n Nesefiyye, Taftazani: S: 173
9 - Hüccetü’l İslam, Ğazâlî, el-İktisad Fi’l İtikat, S: 255-256.
10 - Enfâl 12
11 - Rum 4
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Allah’a hamd, Allah’ın Rasulü’ne, ehline, ashâbına 
ve Kıyamet Günü’ne kadar onlara tâbi olanlara salâtu 
selâm olsun.

İki ay sonra, Nisan ayında uğursuz Sykes-Picot An-
laşması’nın 100. yıldönümü olacak. Sömürgeci Fran-
sa, İngiltere, İtalya ve Bolşevik devriminden sonra an-
laşmadan çekilen Rusya arasındaki bu anlaşma, ara-
larındaki ganimet paylaşımını belirlemişti. Böylelikle 
bu sömürgeci güçler, Müslümanların arasından çıkan 
bazı hainlerle birlikte hareket ederek Mustafa Kemal 
ve Arap Devrimi yandaşları eliyle Hilâfet Devleti’ni yık-
mayı başarmışlardı.

Bugün ise Lavrov ve Kerry gibilerinin açıklamaların-
da, devletlerinin (Amerika ve Rusya) çıkarlarına hizmet 
edecek şekilde bu sömürgecilik sistemini yenilemek 
istediklerini işitmeye başladık. Laik rejimin korunması 
gerektiğinden dem vurarak Suriye’de federal bir sis-
temden söz etmeye başladılar. Sykes-Picot sisteminin 
sona erdiğini ve artık aynı yapıya geri dönülemeyece-
ğini açıklıyorlar. Bütün bunlar Türkiye’yi de tehdit eden 
ciddi tehlikelere işaret ediyor. Güney Sudan’da neler 
yaşandığını, Sudan’dan nasıl koparıldığını gördük. 
Keza Amerika şimdi de Darfur’u koparmaya çalışıyor. 
Sudan’ın yöneticileri ise bu cürme ortak oluyor. Tıp-
kı İran yöneticilerinin Şam Devrimi’ni yok etmek için 
tüm güçlerini seferber etmelerinde olduğu gibi. İran, 
Batı sömürgeciliğinin Suriye üzerindeki hegemonya-
sını kalıcılaştırmak ve Allah’ın şeriatı ile yönetim inşa 

OSMAN BAHAŞ
HİZB-UT TAHRİR MERKEZİ MEDYA OFİSİ BAŞKANI

edilmesinin önünü kesmeye çalışıyor. Öte yandan 
Amerika, Suriye’ye tüm gücüyle müdahale etmesi 
için Rusya ile anlaşıyor ki İran’ın ve türevlerinin be-
ceremediğini gerçekleştirsin. Öyle ki Rusya, tâ Hazar 
Denizi’nden ve Akdeniz’den füzelerini Suriye’ye atı-
yor, savaş uçaklarıyla Suriyeli kardeşlerimizi bomba 
yağmuruna tutuyor.

Bütün bunlar yaşanırken, Ankara yönetimi Beşşar 
Esed’in ve Putin’in vahşetinden kaçan masum insan-
ların yüzüne sınırları kapatmaktan utanmıyor hatta 
daha da ötesi Türk sınır güçleri, üzerlerine ateş açıp 
katlediyor. 

O halde, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet 
olan bu ümmet niçin bu hale düştü?

Bir hadis-i şerifte şöyle geçer: 

َماُم ُجنَّةٌ يُقَاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتَّقَى بِِه إِنََّما اإْلِ

“İmam (Halife) bir kalkandır, onun arkasında sa-
vaşılır ve onunla korunulur.” Dolayısıyla Hilâfet Dev-
leti yıkıldıktan sonra Müslümanların beldelerinde ne 
yaşanmışsa, hepsi bir Halife olmadığı içindir. Servet-
lerimiz yağmalanmış, sömürgeci devletler başımıza 
üşüşmüş, topraklarımızı zayıf devletçiklere bölmüş, 
başımıza kendi çıkarlarını bekçi gibi koruyan ve İs-
lâm’ın yeniden hayat bulmasını engellemekle görevli 
ajanlarını dikmiştir. Hatta Müslümanların inancıyla 
tamamen zıt olan beşer mahsulü kanunlar, sistemler 
ve hükümleri dayatmışlardır. Böylelikle Allah’ın helal 
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kıldıklarını haram, haram kıldıklarını helal yapmışlardır. Her türlü 
pislik ve günaha izin verirlerken, Allah’ın hükümlerinin uygulan-
masına ve farzlarının yerine getirilmesine engel olmuşlardır.

Evet, bugün karşı karşıya olduğumuz ölüm-kalım meselesi 
şudur: Hayatın tüm işlerinde tüm şekilleriyle sömürgeci hege-
monyadan kurtulmak için ciddiyet ve ivedilikle çalışmak kaçınıl-
mazdır. Bu ise ancak Hilâfet Devleti’nin kurulmasıyla mümkün-
dür. Hilâfet’in iki temel vazifesi vardır: İlki Allah’ın tüm hüküm-
lerini tatbik etmek ve ikincisi, cihad yoluyla İslâm risaletini tüm 
dünyaya yaymaktır. Böylece ümmet, Allah’ın izniyle yeniden Al-
lah’a iman eden, iyiliği emreden ve kötülükten men eden, insan-
lar için çıkarılmış en hayırlı ümmet konumuna geri dönecektir.

Bu konuda Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bir hadi-
sini zikretmekle yetineceğim: 

“Yeryüzünden Allah’ın bir haddinin ikame edilmesi, yeryüzü 
halkı için 40 gün yağmur yağmasından daha hayırlıdır.” Allah’ın 
hadlerinin ikame edilmesi, İslâm şeriatının tüm hükümlerinin uy-
gulanması demektir. Bu hidayete götüren Rabbani bir şeriattır. 
İnsanın diğer insanlar için koyduğu beşeri sistemler ise bunun 
aksinedir. Çünkü onlar insanın aciz ve kısıtlı hevasına, menfaati-
ne ve zihniyetine göre sürekli değişmeye mahkûmdur. O yüzden 
dün haram olan onlara göre yarın helal, dün yasak olan bugün 
serbest olabilir. Finans sahipleri bu tür sistemlerde çıkarlarına 
hizmet edecek kanunlar çıkarabilir vs. Oysa Rabbani şeriat bun-
dan münezzehtir.

Allah Subhanehû ve Teâlâ Müslümanların insanlar üzerine 
şahit olmalarını emretmiştir. Bu ise onlara İslâm risaletini da-
vet ve cihad yoluyla tebliğ etmeleri demektir. Bu çağrı ulaştıktan 
sonra dileyen Allah’ın dinine girer, dileyen küfrü üzerinde ısrar 
eder. Hesabı da Kıyamet Günü Allah’a aittir.

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا  ةً َوَسًطا لِّتَُكونُواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ َوَكَذِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

“İşte böylece siz insanlara şahit olasınız, Rasul de size şahit 
olsun diye sizi vasat bir ümmet kıldık.” Bakara Suresi 143

Burada bir sahabi, Rabi b. Âmir’in bir sözünü aktarmak is-
terim. Fars ordularının komutanı Rüstem, “Size ne oldu böyle?” 
diye sorması üzerine şöyle cevap veriyordu: “Bizler, Allah’ın in-
sanları kula kulluktan, kulların rabbi olan Allah’a kulluğa, dün-
yanın darlığından dünya ve ahretin saadetine, diğer dinlerin zul-
münden İslâm’ın adaletine çıkarmak için gönderdiği bir milletiz.”

Önümüzde Rabbimizin dinine yardım ederek, Nebimiz SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’in Roma’nın fethine dair müjdesine nail 
olmak üzere Rabbimizi razı edecek şekilde hareket etmekten 
başka yol yok! Tıpkı Sultan Fatih Mehmet Han ve beraberindeki 
kahraman mücahitlerin Konstantiniyye’nin, İstanbul’un fethine 
nail olarak Allah’ın ikramına nail olmaları gibi.

Bugün karşı 
karşıya olduğumuz 
ölüm-kalım 
meselesi şudur: 
Hayatın tüm 
işlerinde tüm 
şekilleriyle 
sömürgeci 
hegemonyadan 
kurtulmak için 
ciddiyet ve 
ivedilikle çalışmak 
kaçınılmazdır. 
Bu ise ancak 
Hilâfet Devleti’nin 
kurulmasıyla 
mümkündür. 
Hilâfet’in iki temel 
vazifesi vardır: 
İlki Allah’ın tüm 
hükümlerini tatbik 
etmek ve ikincisi, 
cihad yoluyla 
İslâm risaletini tüm 
dünyaya yaymaktır

Haydi, Rabbinizi razı edecek yola koşunuz, Allah’a davet edenin davetine icabet ediniz ve Hilâfet Devleti’ni 
kurmak için çalışanlarla birlikte çalışınız.

ُسوِل إَِذا َدَعاُكم ِلَما يُْحيِيُكْم َواْعلَُمواْ أَنَّ للّاَ يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُروَن ِ َوِللرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْستَِجيبُواْ ِلّ

“Ey iman edenler! Allah ve Rasulü sizi, size hayat verecek şeye davet ettiği zaman hemen icabet edin. Bilin 
ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz muhakkak O’nun huzurunda toplanacaksınız.” Enfal Suresi 24
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Bugün burada, sizlerin huzurunda konuşuyor olmak benim için büyük bir onur…

Anadolu toprakları; asırlar boyunca İslâm ümmetinin adalet ve azametle yönetildiği topraklardır.

Fakat aynı zamanda Hilâfet’in ilga edildiğinin ilan edilişi de şu an bulunduğumuz noktaya çok yakın bir yerde 
gerçekleşmiştir.

Bu konferans göstermektedir ki HİLÂFET fikri asla ve asla ilga edilemez.

Çünkü HİLÂFET mefhumu direkt olarak İslâm akidesi ile bağlantılıdır.

Müslüman bir kimse Kur’an’ı okuduğu ve imanını muhafaza ettiği müddetçe asla “Hilâfet yeniden kurulacak 
mı?” diye bir soru sormaz. Aksine “Hilâfet ne zaman yeniden kurulacak?” sorusunu sorar. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ şöyle buyuruyor: 

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهم فِي الَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ   َوَعَد للاَّ

  “Allah iman edip salih amel işleyenlere kendilerinden öncekileri yeryüzünde iktidar yaptığı gibi kendilerini de
yeryüzünde iktidar yapacağını vadetti…” Ve efendimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem Hilâfet’in kaldırı-
 lacağını söyledikten sonra şöyle buyurdu:

ةِ ثُمَّ تَُكوُن ِخاَلفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ

 “Sonra Nübbüvvet minhacı üzere HİLAFET olacaktır.”

Dolayısıyla Allah’a ve Rasulü’ne iman eden kimse için ancak tek bir soru söz konusudur: “Ne zaman?”

Ne zaman Hilâfet geri gelecek?

Bu soruya verilecek doğru cevabı anlayabilmek için Allah Rasulü’nün sözünü “Hesap (Kıyamet) günü ne za-
man gelecek?” sorusu ile kesen adamın kıssasına göz atmak gerekir. Adam bu soruyu sorunca Allah Rasulü 
konuşmaya devam etti. Adam ikinci sefer tekrar sordu. Ve üçüncü sefer tekrar sordu. En sonunda Efendimiz Mu-
hammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle cevapladı: “Hesap günü gelecek, fakat sen o gün için ne hazırladın?” 

MULAY JAW
AFRİKA
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Değerli kardeşlerim, dünyanın neresinde yaşıyor olursak olalım, kendimize sormamız gereken gerçek soru 
budur.

Kur’an’ın hayatımızda uygulanması ve bunu uygulayacak yönetimin ikame edilmesi için biz ne yaptık?

Bana konuşmam için 8 dakika sürem olduğunu söylediler. Maalesef 8 dakika bu konu ile alakalı kalbimde 
olanları size aktarmak için çok yetersiz bir süre.

Fakat muhakkak ki Hilâfet’in yeniden kurulması için çalışıp çalışmamak konusunda karar vermek için de çok 
uzun bir süre. Zira bunun gerekliliği açıktır. 

Bu dünya hayatı sıcak, kurak bir yaz gününde toprağa düşen bir damla suyun hayatından daha kısadır.

8 dakika, sadece tarihin akışını değil ahiretimizi de etkileyecek bir tavrı ortaya koymak için bir süre.

Ve hayatımız verdiğimiz kararlar ve yaptığımız tercihlerden ibaret değilse nedir?

Buhari’de rivayet edilen bir hadiste Sahabi’den İbn-i Mesud bir defasında şöyle dedi:

“Mikdad bin Esved’in bir vakıasına şahit oldum ki hayatımda hiç bir şey bana bundan daha sevimli gelme-
miştir. Allah RasulÜ “Allah’ın gazabı müşriklerin üzerinde olsun.” Diye dua ederken Mikdad RadiyAllahu Anh 
geldi ve şöyle dedi: Ey Allah’ın Rasulü: Bizler İsrailoğulları’nın Musa Aleyhi’s Selam’a dediği gibi “Ey Musa, sen 
ve Rabbin gidin savaşın.” demeyiz. Fakat biz senin sağında, solunda, önünde ve arkanda savaşacağız. Ben o 
gün Allah Rasulü’nün suratının Mikdad’ın bu sözlerinden dolayı mutlulukla parladığını gördüm.”

Bugün, fikirler ve düşünceler arasında devam eden bir savaş var. Kalplerde ve akıllarda bir savaş var.

Hak ve batıl arasında bir savaş…

Tarafınızı seçmeyecek misiniz?

Hakkı söyleyen dilinizle ve yazan kaleminizle kendinizi bu mücadelenin içerisine atmayacak mısınız?

Kardeşleriniz arasında bu mücadeleyi ortaya koyan samimi kimselerin safına katılmayacak mısınız?

Eğer katılırsanız, bu duruşu gösterirseniz, bu şu kısacık hayatınızda gösterdiğiniz en önemli tavır olacaktır 
ve bu durum siz bu dünyadan göçseniz de kalıcı olacaktır.

Aynen sıcak ve kurak bir yaz gününde toprağa düşüp kaybolan fakat toprağı yeniden canlandıran bir damla 
suyun misali gibi…

Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i tebessüm ettiren ve Allah’ı razı eden bir duruş…

Ümmetin samimi evlatlarının arasına siz de katılın.

Rasul’ün ve Sahabe’nin uğrunda bedel ödedikleri bu davette onlara katılın.

Bu daveti her yönden koruyun. Allah Rasulü ve Sahabe’nin ortaya koyduğu gayret ve kararlılıkla onu kaldırın 
ve taşıyın.

Böylece Allah Subhanehû ve Teâlâ da sizin Cennet’teki mertebenizi yükseltsin.

Ve gelecek nesillerin size imreneceği bir fırsatı size verdiği için Allah’a şükrediciler olun. 

Benim 8 dakika sona erdi. Ve sizin de 8 dakikanız sona erdi. Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى للاَّ

“De ki: Çalışın! Çalışmanızı Allah da Rasulü de ve müminler de göreceklerdir.” Tevbe Suresi 105



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
Özel Sayı
201628

Elhamdulillahi Rabbil Âlemin

Ve’s Salatu Ve’s Selam vela Rasulillah ve Seyyidi Muhammed’in ve âlihi ve Ashabihi Ecmain

Es Selamu Aleykum Ya Türkiyun, Es Selamu Aleykum Ya Muslimun, Es Selamu Aleykum Ya Muslimun Ve 
Külli Mekân ve Bad

Elhamdulillah ben yedi yıl önce İslâm’ı kabul ettim. Hizb-ut Tahrir şebablarınızdan birisinin bana tebliğ 
etmesi vesilesiyle İslâm’ı kabul ettim. Dünya çapında Allah’ın kanunlarını yeniden dünyaya getirmeye çabası 
vesilesiyle elhamdulillah ben Müslüman oldum.

Bana üç yıl boyunca tebliğ ettiler Müslümanlar elhamdulillah ve Allah benim kalbimi açtı. Ben İslâm’ı ka-
bul etmezden önce düşünüyordum: Ben İslâm’ı kabul etsem benim ailem dostlarım benden yüz çevrilecek. 
Ama ben Allah’a kendimi teslim ettim Allah’a tevekkül ettim ve şimdi ise bir buçuk milyar kadar akrabam ve 
bir buçuk milyar kadar kardeşlerim, dostlarım var. Ve onlar bana bu zor günümde en yakın insanlar oldu ve 
elhamdulillah ben Hizb-ut Tahrir üyesi olarak İslâm çapında yaptığı çalışmaya katıldım. 

MİKAİL ROMANİKO
KIRIM
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Ben önceden bir Hristiyan olarak size bir şey söyleyeceğim bilin ki Hristiyanların ve tüm insanların kalbi 
İslâm’a açıktır ama İslâm’a gelmelerinde bir engel vardır o da onların yöneticileri ve onlar üzerinde tatbik edilen 
kapitalizm nizamıdır. İnşallah onların hepsi Allah’ın izni ile Müslüman olacaktır. Ve Müslüman olarak bizlerin 
üzerinde bir sorumluluk vardır. Zira Allah Subhanehû ve Teâlâ Kur’an’da şöyle buyuruyor. 

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا  ةً َوَسًطا لِّتَُكونُواْ ُشَهَداء َعلَى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ َوَكَذِلَك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

“Ve işte böyle sizi ortada yürüyen bir ümmet kıldık ki Siz bütün insanlar üzerinde adalet örneği ve hakkın 
şahitleri olasınız.  Peygamber’de sizin üzerinizde şahit olsun.” Bakara 143

Ve burada bilinmesi gereken çok önemli bir nokta var:  İslâm’a davet fertler tarafından taşınmayacaktır. 
Yani taşınması farzdır ama İslâm’ın koyduğu bir metot İslâm’ın koyduğu bir hüküm vardır o da İslâm devleti ile 
dünyaya taşımaktır. 

Ey Müslümanlar, muhakkak ki Hilâfet’i sadece İslâm ümmeti beklemiyor. Hilâfet’i bütün dünya, bütün insan-
lık bekliyor. Hilâfet’in 1924 senesinde yıkılması dünya çapında küfür nizamlarının tatbik edilmesine yol açmıştı 
ve bu sistemden bütün insanlık ıstırap ve zorluk çekmektedir. Müslüman milletler ve gayrimüslimlerden İslâm’ı 
kabul eden herkesin İslâm’ın geri gelmesi için çalışmaları farzdır. 

Bugün Müslümanların ellerinde Sahabelerin elinde olan Kur’an ve Sünnet vardır. İşte onlar yeterlidir ve bize 
sadece ısrarlı olmak ve amele geçmek kalıyor. İnşaAllah Allah’ın izni ile Allah kendi nusreti ile bizleri mükâfat-
landırır. Ve’s Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekâtuh.
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ِحيِم ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ

Ey ecdatları İslâm tarihinde yüzlerce sayfa yazmış Türki-
ye Müslümanları Es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Be-
rekâtuh

Ben İslâm tarihinde İslâm coğrafyasının kuzey sınırlarında 
İslâm politikasını tatbik eden Kırım Hanlığı Müslümanlarının 
torunlarından size büyük bir selam getirdim.

Bizim cesur ecdatlarımız sizin cesur ecdatlarınızla İslâm 
nurunu o coğrafyalarda yıllar boyunca taşıdılar ama maale-
sef İslâmî Hilâfet zayıfladı ve sonra yok oldu. Ondan sonra 
Ukrayna, Kırım Rusya’da yaşayan Müslümanlar ve Orta Asya 
Müslümanları zor günler yaşadı, kanlar döküldü, imamlar öl-
dürüldü. İki yüz yıldan beri bizim İslâm kimliğimizi yok etmeye 
çalışan ama başarısız olan kâfirlerin baskılarına maruz kalan 
Müslümanlardan size selamlar getirdim Es Selamu Aleykum 
ve Rahmetullahi ve Berekâtuh.

Ve bilin ki nasıl bugün bütün İslâm ümmeti bir İslâmî kal-
kınma projesi ile bir İslâm kalkınması ile nasıl ayağa kalkı-
yorsa Kırım Müslümanları, Rusya Müslümanları o coğrafyada 
yaşayan bütün Müslümanlar aynı şekilde ümmetin bir parçası 
olarak bu davaya katılmışlardır. Ve siz o coğrafyalarda özel-
likle Kırım’da İslâmî Hilâfet çağrısına katılan binlerce insanın 

FAZIL HAMZAYEV
HİZB-UT TAHRİR UKRAYNA MEDYA BÜROSU BAŞKANI

Bizim cesur 
ecdatlarımız 
sizin cesur 
ecdatlarınızla 
İslâm nurunu o 
coğrafyalarda 
yıllar boyunca 
taşıdılar ama 
maalesef İslâmî 
Hilâfet zayıfladı 
ve sonra yok 
oldu



KÖKLÜ DEĞİŞİM

www.kokludegsimdergisi.com

Özel Sayı 
201631

yaptığı etkinlikleri ve resim karelerini internetten almışsınızdır. Ama hain yöneticiler, kâfir 
Rusya, İslâm düşmanı Kâfir Rusya buna karşı çıktı ve bizim arkadaşlara ve bütün Müslü-
manlara zulüm çektirmeye başladı. İşte o Müslüman arkadaşlarımızdan size çok çok büyük 
selamlar getirdim. Ve buradan diyeceğim bir fikir var sevgili arkadaşlarım: Orada yaşayan 
Müslümanlar Türkiye, Arap ülkeleri Müslüman beldelerinde yaşayan Müslümanlara İslâmî 
bir kıskançlıkla bakıyorlar o da nedir anlatayım; bildiğiniz gibi İslâmî Hilâfet İslâm beldelerin-
de kurulacaktır. İşte bizim yaşadığımız beldelerde İslâmî Hilâfet’i kurmaya yetkimiz yok ama 
sizlerin var işte bu yüzden orada yaşayan Müslümanlar sizleri kıskanıyor. 

Onun için Ey Türkiye Müslümanları bugün size konuşuyorum Allah elinize bugün Hilâ-
fet’in kurulması için menfaatleri sağlamış, çok elverişli coğrafya, güçlü ordu ve ekonomi ve 
en önemlisi Allah’ın yolunda Peygamberin davasında malını, mülkünü ve hatta canını feda 
edebilecek milyonlarca Müslüman vermiş. İşte arkadaşlar bu fırsatları güzel bir şekilde kul-
lanalım.

Ey Türkiye Müslümanları, Ey Ecdatları hakkında hadisler geçen Müslümanlar, Ey büyük 
ecdatların torunları Peygamberimiz yoksa sizin ecdatlarınız hakkında “İstanbul’u fetheden 
komutan ne güzel komutandır o ordu ne güzel ordudur.” demedi mi?

Ey Müslümanlar ecdatlarınız bütün İslâm coğrafyasındaki Müslümanlara sahip çıkmadı 
mı? Ey Müslümanlar siz buna icabet ettiniz mi? Evet ettiniz bir iki misal getiriyim:

Sizler eğer icabet etmeseydiniz aranızda “Bayrak düştüğü yerden kalkar.” sözü yaygın-
laşmış olmazdı. Ey Türkiye Müslümanları o izzetli günleri özlemediniz mi? Tabii ki özeldiniz. 
Özlemeseydiniz o zaman bu Atatürk Spor Salonu’nda bu kadar Müslüman toplanmazdı.

Ey ecdatları Fatih Sultan Muhammed olan Müslümanlar sizin ecdadınız hayırlı müjde 
hadisinin birinci kısmını hayata geçirmedi mi? İstanbul’u fethetmedi mi?

Bütün dünyaya meydan okumuş o ecdatların torunları, hadisin ikinci kısmını hayata ge-
çirmeyecek misiniz? Tabii ki geçireceksiniz.

Onun için Ey Türkiye 
Müslümanları bilin ki 
bütün dünya ve Kırım 
Müslümanları Hilâfet’in 
yeniden gelmesini bek-
liyor. İşte buradaki bü-
tün mesele Hilâfet’in 
kurulmasında değildir. 
Yani bu Hilâfet bizim 
ellerimizle mi kurulacak 
yani sizin ellerinizle mi 
kurulacak ya da başka 
milletlerin elleri ile mi 
kurulacak mesele bu-
dur. Onun için Allah’ın 
verdiği bu fırsatı güzel 
bir şekilde değerlendi-
relim. 

Allah Subhanehû ve 
Teâlâ ayeti kerimede 
şöyle buyuruyor:

َولَِكنَّ أَْمِرِه  َعلَى  َغاِلٌب   َوللّاُ 
أَْكثََر النَّاِس لَ يَْعلَُموَن

“ Allah, işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” Yusuf Suresi 21
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كلمة عبد هللا بن محمد في المؤتمر الخالفة في أنقرة

آَمنُوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في  بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل الذي وعد الذين 
الرض وهو ال يخلف الميعاد والصالة والسالم على رسوله محمد الذي بشر بعد هذه النظمة 
النبوة والصالة والسالم على أهل بيته  الباطلة ستكون الخالفة الراشدة على منهاج  الفاسدة 

ومن وااله إلى يوم الدين.

أيها اإلخوة العزاء والذين نظموا هذه المؤتمر ألسالم عليكم وؤحمة هللا وبركاته.... 

Kerim kardeşler! Kıymetli misafirler ve bu programı düzenleyenler 
ve düzenlemede az veya çok emeği geçen herkese Es Selamu 
Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtüh. İzninizle selamlama 
konuşmamı kendi dilimde yapacağım... 

Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in mücadelesine nail olan 
Fatih Sultan Muhammed Han’ın ülkesine gelmekten, Avrupaya 
korku salan Kanuni Sultan Süleyman’ın ülkesine gelmekten, zeki 
ve faziletli olan Sultan Abdulhamid Han’ın ülkesine gelmekten 
onur duydum, hoşnut oldum. 

Benim sizlere Buhariler ülkesinden selamım var. Es Selamu 
Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtüh. Allah’ın izniyle çok yakın 
bir zamanda kurulacak olan Râşidî Hilâfet Devleti’nin ayrılmaz 
bir kısmı olmak için ciddi bir şekilde çalışan Türkistan’dan 
selamım var. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtüh.

Sizlere Kazakistan’dan, Kırgızistan’dan, Tacikistan’dan, 
Türkmenistan’dan ve Özbekistan’dan samimi selamlar getirdim. 
Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtüh. O beldelerde 

ABDULLAHEV MUHAMMED
KIRGIZİSTAN

Benim sizlere 
Buhariler 
ülkesinden 
selamım var. 
Es Selamu 
Aleyküm ve 
Rahmetullahi ve 
Berekâtüh
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geceyi gündüze katıp hiç durmadan çalışan, zalim ve tağut 
rejimlerin zulüm ve işkencelerine aldırış etmeden, kendi dinine 
sadık kalan yiğit gençlerden selam getirdim. Selamun Aleyküm 
ve Rahmetullahi ve Berekâtüh.

Evet, işte o tağut rejimlerin cezaevlerinde hergün çeşitli 
işkencelere maruz kalan ve bunlara sabreden, ancak kendi 
davasından asla vazgeçmeyen ve bu halleriyle sırayla 
şehadete yürüyen o mazlum kardeşlerinizden ve mazlume 
bacılarınızdan sizlere selam getirdim. Selamun Aleyküm ve 
Rahmetullahi ve Berekâtüh.

Değerli kardeşlerim! Benden önce konuşan konuşmacı 
kardeşler çok zaruri ve çok büyük öneme sahip olan konulara 
değindiler. Bu farzla ilgili olan ayet ve hadisleri getirerek 
konuşma yaptılar. Allah onlardan razı olsun ve bizleri böyle bir 
şerefli dava üzerinde sebatla durarak, Hilâfet Devleti kurulana 
dek bu çalışma üzerinde azimle ilerlememizi nasib etsin. 

Ben konuşmamı kısa keserek muttefekun aleyh olan İmam 
Muslim ve Buhari’nin rivayet ettiği, Ebu Zer Ğıffari RadiyAllahu 
Anh’ın hadisini söylemek istiyorum. Çünkü Allah’ın yüklemiş 
olduğu bu Hilâfet farzını yerine getirmek çok zor. Ancak 
Allah’ın bu farzı yerine getirenlere vadettiği mükâfat inanılmaz 
derecededir. Bu rivayet şöyle nakledilmiştir:

“Bir kişi sahrada susadı. Suyu yoktu ve aradı bulamadı. Belli 
bir yol katettikten sonra bir kuyu buldu. Kuyudan zorlukla 
su çıkardı ve doyasıya içti. Kuyudan uzaklaşırken bir köpeği 
gördü. O da bayağı susamıştı. O da su bulamamış ve zorluk 
çekmişti. Köpek adamın ayaklarının ıslak olduğunu görünce 
adamın ayaklarını yalamaya başladı. Adam da köpeğe: Ey 
köpek sen de benim gibi susamışsın. Senin için de benim 
içim gibi yanıyor. Gel sana da su getireyim, dedi ve tekrar 
kuyuya indi ve ayakkabısı ile köpeğe su getirdi. Köpek de 
suyu içerek bayağı rahatladı. Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem haber verdi: Allah Subhanehû ve Teâlâ bu adamın 
tüm günahlarını bağışladı.” 

Kerim Kardeşlerim! Eğer susayan, susuzluktan içi yanan bir 
köpeğe su getiren bir insanın günahlarını Allah bağışlıyorsa, o 
zaman bugün bu zalim rejimler, bu kapitalist düzenin altında 
inim-inim inleyenler, kanı dökülen, açlıktan ölen milyonlarca 
çocuk, tecavüze uğrayan sayısız bacılar... Bunların hepsini 
kurtaracak olan, tek ve biricik çözüm bu İslâmî Hilâfet 
Devleti’dir. İslâmî yönetim sistemidir. Acaba bu sistemi, bu 
Hilâfet’i ikame etmek için çalışan bir insanın sevabı ne kadar 
olabilir? Bir insan sadece bir köpeğe su verdiği için Allahu 
Teâlâ günahlarını affediyorsa, acaba bu farzı yerine getirmek 
için malını hatta canını bile feda eden Müslüman’a Allah’ın 
vereceği mükâfat ne olabilir? 

Nitekim Hilâfet Devleti Allah’ın izniyle inşallah kurulacaktır ve 
bu Hilâfet’in kurulması için çalışan herkes kesinlikle başarıya 
ulaşacaktır. Çünkü Allah Subhanehû ve Teâlâ bu Hilâfet’i bizzat 

Kerim 
Kardeşlerim! 
Eğer susayan, 
susuzluktan içi 
yanan bir köpeğe 
su getiren 
bir insanın 
günahlarını Allah 
bağışlıyorsa, o 
zaman bugün bu 
zalim rejimler, 
bu kapitalist 
düzenin altında 
inim-inim 
inleyenler, kanı 
dökülen, açlıktan 
ölen milyonlarca 
çocuk, tecavüze 
uğrayan sayısız 
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Bunların hepsini 
kurtaracak 
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bu İslâmî Hilâfet 
Devleti’dir.
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kendisi vadetti. Kur’an-ı Kerim ayetlerinde geçen Allah’ın bu vadine bugün bu toplanan kalabalık 
da inandığı için, iman ettiği için buraya geldi. Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem kendisinin 
hadislerinde de işte bu Hilâfet’in kurulacağını ve özellikle bu bozuk, fasık ve miadi dolmuş kapitalist 
düzenden sonra olacağının mücdesini vermiştir. 

Ey en hayırlı seleflerin en hayırlı halefleri, ey en hayırlı seleflerin en hayırlı halefleri! Kendimize 
yakışan neyse onu yapalım ve Hilâfet’i ikame etmek için elimizden geleni ortaya koyalım. 

Ve ben sözümün sonunda Allahu Teâlâ’dan yalvararak isteyeceğim, siz de “Âmin” deyin! Ey Allahım 
sen şahit ol, burada toplananlar senin Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerine iman ederek, senin vaadine 
inanarak, ümit ederek bu yere toplandık. Allah’ım sen şahit ol. Allah’ım şahit ol. Biz Peygamberin 
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in mücadelesine inanarak, bugün bu konferansa toplandık, 
sen şahit ol. Allah’ım sadece senden medet umuyoruz.



KÖKLÜ DEĞİŞİM

www.kokludegsimdergisi.com

Özel Sayı 
201635

 اللهم يا ربي عهدك ووعدك... يا ربي عهدك ووعدك...
Ya Rabbi biz senin kendi vaadini gerçekleştirmeni istiyoruz. Allah’ım sana iman ettik ve salih amelleri 
işlemeye karar verdik. Şimdi vadine uyarak bizlere Hilâfet Devleti’ni kurmayı acilen nasib et ya Rabbi. 

İmam Muslim’in rivayet ettiği hadiste sevgili Nebimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurdu: 

“Ben kendi kardeşlerimi görmek istiyorum. Ashab-ı kiram sordu: Ey Allah’ın Rasulü biz senin 
kardeşlerin değilmiyiz? Peygamber efendimiz dediki: Siz benim ashabımsınız, ancak kardeşlerim 
sonradan gelecekler. Onlar beni görmezler, sizleri de görmezler, ama iman edecekler.”

Allah’ım biz senin Rasulüne iman ettik, mücdesine inandık ve elimizden geldiği kadar bu çalışmaya 
yardım ettik. Allah’ım bizlere Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in zikrettiği kardeşlerinden olmayı 
nasib et. Es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekâtüh.
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Şu günlerde Hilâfet Devleti’nin yıkılışının miladi olarak 93. sene-i devriyesini idrak ediyoruz. Malum olduğu 
üzere bundan tam 92 yıl önce tarihler 3 Mart 1924’ü gösterdiğinde Hilâfet Devleti kâfirlerin ve yerli işbirlik-
çilerinin üstün gayretleri neticesinde ilga edildi. Yine hepimizce malumdur, yüz yıllar boyunca Müslümanlar 
Hilâfet Devleti’nin varlığından kaynaklı olarak tek bir devletin çatısı altında, İslâm sancağı etrafında kardeşçe, 
güven ve huzur içerisinde yaşadılar. Evet, güven ve huzur içerisinde yıllarca yaşadılar. Lakin daha da ötesi 
Allah’ın razı olduğu bir atmosferde yaşadılar. 

Peki, nasıl oldu bu? Yani İslâm ümmeti nasıl oldu da yıllarca huzur ve güven içerisinde yaşayabildiler? 
Allah’ın razı olduğu atmosferi nasıl sağladılar? El cevap: Müslümanların halifeleri vardı. Evet, tarihler 3 Mart’ı 
gösterene kadar Müslümanların hayırlı liderleri ve yöneticileri vardı. 

- Allah’ın razı olduğu dini/nizamı tatbik etmeye hırslı halifelerimiz vardı.

- Her hangi bir yerden yükselen imdat sahiplerini kurtarmadıkça sevdiği içeceği içmeyen, kendisine 
yasaklayan halifelerimiz vardı.

- Müslüman bacılarımızın namuslarına uzanan ellerden hesap soran cesur yürekli halifelerimiz vardı.

- “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu adlî ilahi sorar benden onu.” diyerek tebaasına düşkünlüğünü 
ispatlayan halifelerimiz vardı.

ABDULLAH İMAMOĞLU
İLAHİYATÇI YAZAR
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- Ya Emire’l mü’minin zekât verecek kimseyi bulamadık 
diyenlere cevaben; “Mademki zekât verecek kimseyi 
bulamadınız, öyleyse dağlara buğdaylar serpin. Serpin 
ki İslâm Devleti’nin kuşları aç kaldı demesinler.” diyen, 
ferman buyuran halifelerimiz vardı. 

- Kendisine leziz yemekler ikram edildiğinde guruldayan 
karnıyla konuşup “Guruldama ey karın. Ya da gurul-
da guruldayabildiğin kadar ümmetim daha hayırlısını 
yemediği müddetçe ben de yemeyeceğim.” diyen, te-
baasını kendisinden daha fazla düşünen halifelerimiz 
vardı.

إلّي - سيعود  مقعدك  فإّن  شئتي  أينما  -Ey bulut süzül süzüle“ اذهبي 
bildiğin yere kadar. Git gidebildiğin yere kadar. En ni-
hayetinde yağmurunu düşürdüğün toprak/yer İslâm 
Devleti’ne haraç olarak geri dönecektir.” diyen idealist, 
fatih ruhlu halifelerimiz vardı.

- Zalimlerin zulmünü işittiği anda “Ey zalim zulmüne 
son ver. Aksi takdirde duyacağın ilk şey ordumun ayak 
sesleri olacaktır.” diyen heybetli halifelerimiz vardı. 

- “Mukaddes belde Filistin’den bir karış dahi vermek-
tense vücudumun lime lime doğranmasını yeğlerim.” 
diyen, birkaç menfaat uğruna Müslümanların değerle-
rini satmayan halifelerimiz vardı. 

Evet vardı… Bu saydıklarımızın hepsi tarihte kaldı. Şimdi 
halife de yok İslâm Devleti de... Peki, Hilâfet Devleti’nin yoklu-
ğunda neler kaybettik?  Evvela, Allah’ın rızasını kaybettik ikinci 
olarak ise değerlerimize sahip çıkamaz olduk.

Allah’ın Rızasını kaybettik

Bilindiği üzere Allah Azze ve Celle İslâm dinini hayata kâmil 
manada tatbik edilsin diye göndermiştir. Dolaysıyla İslâm’ın 
hayata hâkim olmaması durumda Allah bizden razı değildir. 
Allah’ın bizden razı olması, İslâm nizamının hayatımıza ege-
men olmasıyla mümkün olacaktır. İslâm’ı hayata tatbik ede-
bilmenin şer’î yolu ise Hilâfet’tir.  İslâm’ın tatbik keyfiyeti olan 
Hilâfet’in yıkılmasıyla birlikte Allah’ın razı olduğu atmosfer de 
yerini karanlığa ve zulme bırakmıştır. Allah’ın dini yeryüzüne 
hâkim olmadıkça Allah bizden razı gelmeyecektir. Allah’ın dini 
ise ancak Hilâfet’le hayat bulacaktır. 

Değerlerimize Sahip Çıkamaz Olduk

Bu söylemi ispat etmek için bilimsel makaleler ya da araş-
tırma dosyaları okumaya gerek yoktur. Değerlerimize sahip 
çıkamıyor olduğumuzu görebilmek/fark edebilmek için Müs-
lümanların beldelerine dönüp bakmak yeterli olacaktır. Bak-
mamız halinde değerlerimize sahip çıkamıyor olduğumuza 
kolaylıkla şahit olacağız. 

- Kâfirlerin işgal ettiği beldelerimizde kirli emelleri uğ-
runda her on dakikada bir Müslüman’ın katledildiğine 
şahit oluyoruz. 

Bilindiği üzere 
Allah Azze ve Celle 
İslâm dinini hayata 
kâmil manada 
tatbik edilsin diye 
göndermiştir. 
Dolaysıyla 
İslâm’ın hayata 
hâkim olmaması 
durumda Allah 
bizden razı değildir. 
Allah’ın bizden 
razı olması, 
İslâm nizamının 
hayatımıza 
egemen olmasıyla 
mümkün olacaktır. 
İslâm’ı hayata 
tatbik edebilmenin 
şer’î yolu ise 
Hilâfet’tir.  İslâm’ın 
tatbik keyfiyeti 
olan Hilâfet’in 
yıkılmasıyla birlikte 
Allah’ın razı olduğu 
atmosfer de yerini 
karanlığa ve zulme 
bırakmıştır.
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- Bacılarımızın namuslarına tecavüz edildiğine şahit oluyo-
ruz.

- Tecavüze uğramamak için denize atlayıp boğulmak iste-
yen bacılarımızın varlığına şahit oluyoruz.  

- Sahillere vuran masum bebek cesetlerine şahit oluyoruz.

- Açlıktan ölmek üzere olan bir çocuğun “anne ölürsem 
Cennet’te bana yemek verirler mi”? diye soran ve açlıktan 
ölen çocukların varlığına ve haykırışlarına şahit oluyoruz. 

- Gasıp Yahudi varlığının necis postallarıyla Rabbimizin et-
rafını mübarek kıldığı Filistin’in işgal edildiğine/kirletildi-
ğine şahit oluyoruz. 

Kısacası yükselen feryatlara sadece uzaktan uzağa şahit olu-
yoruz. Peki, niçin sadece şahit oluyoruz? Ya da bunların hepsi ne-
den başımıza geldi? Aslında bu ve buna benzer soruların cevabı 
aşağıda paylaşacağım hadiste saklı. Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor:

 ِإنََّما اإلَماُم ُجنَّةٌ يُقَاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتَّقَى بِِه 
“İmam bir kalkandır onunla savaşılır, onunla korunulur.” Buhâri 

Evet bu felaketlerin hepsine duçar olduk. Çünkü yukarıdaki hadis 
hayatımızda canlı değil. Kalkan hayatımızda aktif değil… Mezkûr 
hadis hayatımızda faal iken izzetli olan biz, zillette olanlar ise İs-

Yükselen feryatlara 
sadece uzaktan 
uzağa şahit 
oluyoruz. Peki, 
niçin sadece şahit 
oluyoruz? Ya da 
bunların hepsi 
neden başımıza 
geldi?
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lâm düşmanlarıydı… Bunun böyle olduğunu anlatmak 
adına bir misali sizlerle paylaşmak istiyorum. 

İslâm’ın üstünlüğünü kabul etmeyip normalde ciz-
ye vermeye devam eden Bizans Devleti kralı Nakfo-
rus İslâm Hilâfet Devleti Halifesi Harun er-Reşit’e bir 
mektup yazarak şu sözlere yer vermiştir: “Bizans Kiralı 
Nakforus’dan, Arap Emiri Harun’a; İşbu dibaceden(gi-
rişten) sonra, gerçek şudur ki: Benden önceki sele fim 
kraliçe, seni satrançtaki şah yerine, kendini ise piyon 
yerine koyarak esasen senin ona ödemen gereken 
miktarlarda sana pa ralar ödemiş bulunmaktadır. Bu 
ise kadınların dayanıksız ve ap tal olmalarından kay-
naklanan bir sonuçtur. Dolayısıyla bu me sajım sana 
ulaşır ulaşmaz, onun sana ödemiş bulunduğu malla-
rı derhal bana iade et ve canını bu suretle elimden 
kurtarmaya bak. Aksi halde aramızdaki sorunu kılıç 
halleder!” Harun Nakforus’un mesajını okuyunca kan 
beynine sıçradı. Öfkesi o dereceye vardı ki hazır bu-
lunanlardan hiçbiri ne onun yüzüne bakabiliyor ne de 
kendisiyle konuşmaya cesaret edebili yordu. Huzurun-
da bulunanlar ondan korkmaya başladılar. Sonra bir 
kalem isteyerek Bizans kralına hitaben şunları yazdı:

بسم هللا الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم قد 
قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما تراه ال ما تسمعه

“Bismillahirrahmanirrahim, Emîr-ül mü’minin Ha-
run’dan Rum köpeği Nakforus’a, seni kâ fire kadının 
oğlu! Mektubunu okudum. Cevabımı, haber almana 
gerek kalmadan bizzat gözlerinle göreceksin! Ceva-
bım duyduğun şey değil gördüğün şey olacaktır.”

Kerim kardeşlerim! Eğer ki bugün zulümlerin son 
bulmasını, yaşadığımız gayri İslâmî hayatın yerini İs-
lâmî bir hayata bırakmasını istiyorsak bu ancak Râşidî 
Hilâfet’le mümkündür. Tabii Râşidî Hilâfet’in ikame-
sinden bahsettiğimiz vakit; 

- Hayalperestsiniz, hayal görüyorsunuz, diyen-
ler var. 

- Rüya âleminden uyanın, diyenler var.

- Biraz realist olun, diyenler var.

- Amerika istemedikten sonra Hilâfet’in ikame-
sinden bahsetmek gerçekçi değil, diyenler var.

- Süper güçler varken bunun olması asla müm-
kün değildir, diyenler var.

- Bu ümmet Hilâfet’i kurmaya ehil değildir, dinler 
var.

Böyle düşünenlere ve sesimizin ulaştığı her yere 
haykırıyoruz: II. Râşidî Hilâfet hayal değil, bilakis Al-
lah’ın vaadi ve Rasul’ün müjdesi olan yakın bir gele-

cektir.

Allah Azze ve Celle Nur suresi 55. ayet-i kerimede 
şöyle buyurmaktadır:

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهم فِي اْلَْرِض َكَما  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد للاَّ
اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم …

“Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işle-
yenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı 
gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağını 
vaat etti…”

Rasulullah Râşidî Hilâfet müjdesini ise şu hadisiy-
le beyan etmiştir:

ُ أَْن تَُكوَن ، ثُمَّ يَْرفَعَُها ِإَذا َشاَء أَْن يَْرفَعََها ، ثُمَّ  ةُ فِيُكْم َما َشاَء للاَّ تَُكوُن النُّبُوَّ
ُ أَْن تَُكوَن ، ثُمَّ يَْرفَعَُها ِإَذا  ةِ ، فَتَُكوُن َما َشاَء للاَّ تَُكوُن ِخالَفَةٌ َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ
ُ أَْن يَُكوَن، ثُمَّ يَْرفَعَُها  ا ، فَيَُكوُن َما َشاَء للاَّ َشاَء أَْن يَْرفَعََها ، ثُمَّ تَُكوُن ُمْلًكا َعاضًّ
ُ أَْن تَُكوَن ، ثُمَّ  ِإَذا َشاَء أَْن يَْرفَعََها ، ثُمَّ تَُكوُن ُمْلًكا َجْبِريَّةً ، فَتَُكوُن َما َشاَء للاَّ

ةٍ. ثُمَّ َسَكَت يَْرفَعَُها ِإَذا َشاَء أَْن يَْرفَعََها ،ثُمَّ تَُكوُن ِخالَفَةً َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوَّ
“Allah’ın olmasını dilediği kadar aranızda Nübü-

vvet olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde Allah onu 
kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet minhâcı üzere [Râşidî] 
Hilâfet olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği 
kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde onu da 
kaldıracaktır. Sonra ısırıcı meliklik olacaktır. Böylece 
Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldır-
mayı dilediğinde Allah onu da kaldıracaktır. Sonra 
zorba diktatörlük olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını 
dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde 
onu da kaldıracaktır. Sonra (yeniden) Nübüvvet min-
hâcı üzere [Râşidî] Hilâfet olacaktır.” Ahmed bin Hanbel

Râşidî Hilâfet Allah’ın vaadi ve Rasul’ün müjdesi 
olsa da bu ümmetin buna ehil olmadığını söyleyen-
lerin varlığı da üzücü bir hakikattir. Bunlara cevaben 
deriz ki, dün nasıl İslâm’ın hayata hâkim olması için 
canlarını veren yiğitler var idiyse bugün de var elham-
dulillah. Bugün de hayatı pahasına da olsa İslâm da-
vetini taşıyan yiğitler var… Ve Allah zaferini, yardımını 
dinine yardım edenlere ihsan edecektir. 

Râşidî Hilâfet’in hayal olduğunu söyleyenlere ce-
vap mahiyetinde tarihte tahakkuk etmiş müjde-i ha-
kikatlerden iki örnek vermek istiyorum. 

Rasulullah’ı öldürmeye gelen Sürâka’ya Rasulullah 
şöyle demiştir: “Ey Sürâka! Kisrâ’nın bileziklerini ta-
kınacağın, kemerini kuşanacağın ve tacını giyeceğin 
zaman kendini nasıl hissedecek sin?” Sürâka: “Krallar 
kralı Kisrâ b. Hürmüz’ün mü?!” diye hayretle sorunca, 
Peygamberimiz: “Evet!” buyurdu ve Fars beldelerinin 
fethedilip ve Kisrâ’nın servetinin ashabına ganimet 
kılınacağını Yüce Allah’ın kendisine müjdelediğini 
Sürâka’ya haber verdi. Hakikaten İran fütuhatında 
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Kisrâ’nın bilezikleri, kemeri ve tacı Medine’ye getirildiği zaman, Hazret-i Ömer Radı-
yallâhu anh Sürâka’yı çağırıp bunları ona taktı ve: “Ey Sürâka! Ellerini kaldırıp: Allâhu 
ekber! Hamd olsun o Allâh’a ki, bunları “Ben insanların Rabbiyim!” diyen Kisrâ bin 
Hürmüz’den çıkarıp Müdlicoğulları’ndan Sürâka bin Mâlik’e taktırdı! de!” buyurdu. 
İbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe, II, 332; İbn-i Hacer, el-İsâbe, II, 19 

Diğer örnek ise Hendek gazvesinde Rasulullah’ın hazineleri müjdelemesidir. Olay 
şöyledir:

ِ ِإنِّي  ُ أَْكبَُر ، أُْعِطيُت َمفَاتِيَح الشَّاِم ، َوللاَّ ِ » ، فََضَرَب َضْربَةً ، فََكَسَر ثُلَُث اْلَحَجِر ، َوقَاَل : » للاَّ فَقَاَل : » بِْسِم للاَّ
 ُ ِ » ، َوَضَرَب أُْخَرى ، فََكَسَر ثُلَُث اْلَحَجِر ، فَقَاَل : » للاَّ َلُْبِصُر قُُصوَرَها اْلُحْمَر ِمْن َمَكانِي َهَذا » ، ثُمَّ قَاَل : » بِْسِم للاَّ
ِ ِإنِّي َلُْبِصُر اْلَمَدائَِن ، َوأُْبِصُر قَْصَرَها اْلَْبيََض ِمْن َمَكانِي َهَذا » . ثُمَّ قَاَل : » بِْسِم  أَْكبَُر ، أُْعِطيُت َمفَاتِيَح فَاِرَس ، َوللاَّ
ِ ِإنِّي َلُْبِصُر أَْبَواَب  ُ أَْكبَُر ، أُْعِطيُت َمفَاتِيَح اْليََمِن ، َوللاَّ ِ » ، َوَضَرَب َضْربَةً أُْخَرى ، فَقَلََع بَِقيَّةَ اْلَحَجِر ، فَقَاَل : » للاَّ للاَّ

َصْنعَاَء ِمْن َمَكانِي َهَذا“ 
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“Peygamber Efendimiz, Selmân-ı Fârisî’nin balyozunu aldı. “Bis-
millah!” di ye rek kayaya bir darbe indirdi. Kayanın üçte birini yerin-
den kopardı ve ‘Al la hu Ekber! Bana Şam’ın anahtarları verildi. Val-
lahi, ben şu anda Şam’ın kırmızı köşklerini görüyorum!’ buyurdu. 
Sonra, yine “Bismillah!” deyip ka yaya bal yozla ikinci darbeyi indirdi. 
Kayanın üçte biri daha parçalandı. Yine ‘Allahu Ek ber! Ba na, Fars’ın 
anahtarları verildi! Vallahi, şu anda ben, Kis râ’nın Me dâ yin şehrini 
ve onun beyaz köşklerini görüyorum!’ buyurdu. Ondan sonra üçün-
cü defa yine ‘Bismillah!’ deyip balyozla vurdu; kayanın geri kalan 
kısmı nı da yerinden kopardı. Yine ‘Allahu Ek ber! Bana, Yemen’in 
anahtarları ve ril di! Vallahi, şu anda ben, Sa n’a’nın kapılarını görü-
yorum!’ buyurdu…”

Son olarak nasıl ki Allah Medine dışına çıkmaya muktedir olamayan ashaba binlerce km ötedeki Kis-
ra’nın hazinelerini, Şam’ın anahtarlarını ikram ettiyse,  bugün de bizlere kâfirlere rağmen, Batılı güçlere 
rağmen II. Râşidî Hilâfet’i ikram edecektir. 

Şüphesiz ki Allah emrine galiptir ve bu O’na hiç de zor değildir. 



Hilafet
ULUSLARARASI

KONFERANSI
Hilafet hayal mi, yakın bir gelecek mi?

6 MART 2016
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Açılış Konuşması
Mahmut KAR, Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti Medya Bürosu Başkanı

Kapanış Konuşması
İsmail ALWAHWAH, Hizb-ut Tahrir Avustralya Medya Bürosu Üyesi

3 Mart 1924 Sonrası Müslümanların Durumu ve İkinci Hilafet
Mustafa ÖZCAN, Gazeteci Yazar

İslam’ın Yaşanması İçin Devlet Gerekli mi?
Dr. M. Kürşat ATALAR, Yazar

Müslümanlar İçin Hilafet’in Önemi
M. İsmail YUSANTO, Şeriat Ekonomisi ve İşletme Enstitüsü Başkanı / Endonezya

Hilafet Tarihsel Bir Uygulama mı Yoksa Şer’i Bir Hüküm mü?
Muhammed Hanefi YAĞMUR, Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti Merkezi Temas Heyeti Üyesi

Misafir Konuşmacı
Şeyh İssam AMİRAH, İmam Hatib / Kudüs – Filistin

Müslümanların İhtilafı Vahdete Engel mi?
Selahattin YAZICI, TİYEMDER Onursal Başkanı

Batı, İslam ve Hilafet ‘e Neden Karşı?
Abdulkadir ŞEN, Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Enstitüsü

Hilafet’in Yeniden Kurulması Şeri Bir Zorunluluk mu, Siyasi Bir Realite mi? 
Dr. Muhammed MALKAWİ, Jadara Üniversitesi Mühendislik Fak. Dekanı / Ürdün

İslam’a Göre Meşru Yönetim: Nübüvvet Metodu Üzere Raşidi Hilafet
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Es-Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakâtuh

Değerli misafirler, kıymetli davetliler, Türkiye’den ve diğer ülkelerden davetimize icabet eden saygıdeğer 
üstatlar ve sayın medya mensupları!

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun.

Sözlerime Allah’ın kelamı ve Rasulullah’ın bir hadisi ile başlamak istiyorum.

 “Allah, içinizden iman edip salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde egemen kıldığı 
gibi onları da mutlaka egemen kılacağını vaadetti…” (Nûr Sûresi 55)

“… Sonra zorba yöneticiler olacaktır. Allah’ın dilediği kadar kalacak, Allah kaldırmayı dilediğinde onları da 
kaldıracaktır, ardından nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet olacaktır.”(Ahmed ve et-Teyâlisî rivayet etti.)

MAHMUT KAR
HİZB-UT TAHRİR TÜRKİYE MEDYA OFİSİ BAŞKANI
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Kıymetli Konuklar!

Bugün Hilâfet’in kaldırılmasının üzerinden tam 92 yıl geç-
ti. Bugün, elem ve kahırla hatırladığımız o tarihin 93. yılında-
yız. Ancak ben sözlerime elemden önce ümit ile başlamak 
istedim. Allah’ın vaadi ve Rasulullah’ın müjdesi ile başlamak 
istedim. Çünkü Allah’ın vaadi ve Rasulullah’ın müjdesi Müs-
lümanlar için hayati gerçeklik ifade ediyor. Çünkü biz şuna 
kesinlikle inanıyoruz; İslâm, yeryüzünde fiili olarak tatbik 
edilsin diye gönderildi. Çünkü biz şunu biliyoruz; Rasulul-
lah’ın risaletinde insanlığa ulaşan İslâm, kısa sürede hüküm-
leri tatbik eden, Allah yolunda hakkıyla cihad eden, adaleti 
tesis edip dünyanın dört bir köşesine iyiliği ve hayrı yayan bir 
devlete kavuştu. Önce Rasulullah’ın nübüvvetiyle, sonra da 
Râşid Halifelerin Hilâfeti ile İslâm Devleti, büyük bir coğraf-
yaya hâkim oldu ve küfre karşı Müslümanları tek çatı altında 
topladı. 

Ta ki 3 Mart 1924’te Hilâfet İstanbul’da kaldırılıncaya ka-
dar…

İngilizler ve işbirlikçileri olan Türk ve Arap hainlerin eliyle 
Hilâfet ilga edildi. Ankara’daki Meclis, 3 Mart 1924 Pazartesi 
günkü oturumunda Hilâfet’in ilga edilmesi kararını, gizli oy-
lama ile değil açık oylama ile aldı. Dikkatlerinizi buraya çek-
mek istiyorum; tam 13 asır boyunca yeryüzünde hâkimiyet 
süren, insanlığı uçurumun kenarından kurtarıp ona büyük bir 
medeniyet ve kültür mirasını emanet eden İslâm Devleti, bir 
oldubittiye getirilerek yıkıldı, hayatımızdan uzaklaştırıldı. 

Hilâfet’in yıkılmasıyla İslâm ümmetinin birliği dağıldı ve o 
büyük devlet param parça oldu. Tek devletleri, tek bayrakları 
ve bir tek halifeleri bulunan İslâm ümmeti elliden fazla parça-
ya bölündü. İslâm kardeşliği etrafında birleşen Müslümanlar, 
milliyetçilik fitnesi ile birbirine düşman edildiler. Sonra Ya-
hudiler Filistin’i işgal edip gasıp devletlerini kurunca, “İsrail” 
devletini tanıyan ilk Müslüman belde maalesef Hilâfet’in en-
kazı üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu.

Kıymetli Misafirler Değerli Davetliler!

Bu kısa konuşmamda sizlere Hilâfet’in yokluğunda ger-
çekleşen Amerikan işgallerini tek tek anlatacak değilim. İn-
gilizlerin ve Fransızların sömürülerinden, Komünist Rusya ve 
Çin’in soykırımlarından bahsedecek de değilim. Zira tüm bu 
işgalleri, vahşi katliamları ve soykırımları hepiniz çok iyi bi-
liyorsunuz! Ben sizlere işgal edilen gönüllerden ve dumura 
uğrayan dimağlardan bahsetmek istiyorum. 

Hilâfet, tarih boyunca Müslümanlar için izzetin kaynağı ve 
kuvvetin yegâne adresi oldu. Allah’ın izniyle bizler, şu an sa-
hip olmadığımız bu izzet ve kuvvete ancak Hilâfet’in yeniden 
ikamesi ile kavuşabiliriz. İşte Hilâfet’in bu gücünü sömürge-
ci Batı gerçekten iyi tespit etmişti. Hilâfet’in kaldırılmasının 
hemen sonrasında İngiliz Avam Kamarası’nda konuşan Lord 
Curzon ne demişti hatırlayalım: “Osmanlı meselesi artık ke-
sin olarak bitmiştir. Çünkü biz onun manevi gücünü yok ettik. 
Hilâfet’i ve İslâm’ı ortadan kaldırdık.”
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Evet, asırlar boyunca İslâm karşısında hezimete uğrayan 
kâfir Batılar, Hilâfet’in bu gücünü bildikleri için sadece onu 
yıkmakla yetinmediler. Bir daha geri dönmemesi için İslâm 
ve Hilâfet’e karşı çalışmalar yürüttüler ve hâlâ da bu çalış-
malara devam ediyorlar. Peki, ne yaptılar; önce İslâm’ın de-
ğerlerine karşı fikri saldırılar başlattılar. Çirkin hilelerle kendi 
kültürlerini Müslümanlara dayattılar. İslâm’ın bir yönetim 
sistemi yoktur, Hilâfet İslâm’ın emrettiği bir yönetim siste-
mi değildir, sadece tarihsel bir uygulamadır, dediler! Hatta 
Hilâfet’in diktatörlük olduğunu söyleyerek Müslümanları 
demokrasiye ve laikliğe çağırdılar. Müslümanlar ise o gün 
siyasi basiretten yoksun olduklarından bu savaşta, bu fikri 
savaşta yenik düştüler.

Ancak şu hakikat kesinlikle unutulmamalıdır; bu yenilgi 
İslâm’ın yenilgisi değildir. Bu yenilgi, sırtını Batı’ya dayayan, 
izzeti onların yanında arayan hain ve zalim yöneticilerin, yö-
netimlerin yenilgisidir. Bu yenilgi, zengin İslâm kültüründen 
nasibini alamamış Batı hayranı ilmi şahsiyetlerin yenilgisi-
dir. Çünkü İslâm hiçbir zaman hezimete uğramamıştır, uğra-
mayacaktır. Fakat süvarisi yenik düşmüş bir at, savaş mey-
danında daha ne kadar ayakta kalabilirdi?

Asırlar boyunca 
İslâm karşısında 
hezimete uğrayan kâfir 
Batılar, Hilâfet’in bu 
gücünü bildikleri için 
sadece onu yıkmakla 
yetinmediler. Bir daha 
geri dönmemesi için 
İslâm ve Hilâfet’e 
karşı çalışmalar 
yürüttüler ve hâlâ da 
bu çalışmalara devam 
ediyorlar. 
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Kıymetli Konuklar! 

Hal böyle iken ümmet içinden bir grup, Müslümanları bu yenilgi ve hüsrandan kurtaracak bir mücadele 
başlattı Allah’a hamdolsun. Kapitalist Batılı fikirlere karşı, İslâm’ın fikri liderliğini ümmete taşıdı. Hilâfet’in 
unutulduğu, neredeyse zihinlerden kazınırcasına silindiği bir zamanda, Hilâfet’in yeniden kurulabileceğine 
dair Müslümanlara umut aşıladı. Allah’ın vaadine güvendi. Rasulullah’ın müjdesini Müslümanlara haber 
verdi ve Müslümanları Hilâfet’in kurulacağına inandırdı. İşte bu grup, bugün 50 ülkede siyasi çalışma yapan 
Hizb-ut Tahrir’dir.

İşte bugün Hizb-ut Tahrir olarak, Hilâfet’in son başkenti İstanbul’da Uluslararası Hilâfet Sempozyumu 
düzenliyoruz. Müslümanların zihinlerinde Hilâfet’e dair her şeyin açık ve net olmasını istiyoruz. Hilâfet’in 
çokça konuşulduğu, sahtesinin türetildiği bir zamanda, Müslümanların nasıl bir Hilâfet istediğini konuş-
mak ve tartışmak istiyoruz. Allah’a hamdolsun, bugün bu programda Hilâfet olmalı mı olmamalı mı diye bir 
konuyu tartışmayacağız. Çünkü bu tercih bize bırakılmamıştır. Zira Hilâfet’in yeniden kurulması konusun-
da Müslümanların bir ihtilafı da yoktur. Müslümanlar düne nazaran bugün İslâmî davet konusunda daha 
istekli, İslâm hakkında daha bilinçliler. İslâm beldelerinde Hilâfet için canla başla çalışan ve kurulmasını 
dört gözle bekleyen Müslümanlar var elhamdulillah… Onun için bu sempozyumun konu başlığını “Nasıl Bir 
Hilâfet?” olarak belirledik. Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen değerli üstatların sunumları ile 
Batı’nın Hilâfet’i karalayıp itibarsızlaştırma gayreti suya düşecek. Onların tezleri tüm yönleri ile çürütülecek 
ve planları bozulacak inşaAllah. 

Kıymetli davetliler!
Sömürgeci Batılılar, Hilâfet’in yeniden ikame edilme çalışmalarını 

engellemede nasıl başarısız oldular ise, Allah’ın izniyle onu sahtesiyle 
karalama girişiminde de öyle başarısız olacaklar. Çünkü Müslüman-
lar gerçek Hilâfet’in ne olduğunu idrak ettiler. Sözde Hilâfet ile gerçek 
Hilâfet arasındaki ayrımı kavradılar. Unutmayalım ki, gerçek Hilâfet 
meçhul değildir. Gerçek Hilâfet, Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın vaadi, 
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesidir. Gerçek Hilâfet, 
Râşid Halifelerin üzerinde yürüdüğü İkinci Râşidî Hilâfet Devleti’dir. 

Bu sempozyumun İkinci Râşidî Hilâfet Devleti’nin kurulmasına ve hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
temenni ediyorum ve son olarak davetimize icabet eden üstatlara, misafirlere ve tüm dinleyicilere tekrar 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullah…
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Es-Selamu Aleykum

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşaAllah İstanbul’da akdedilen Hilâ-
fet Sempozyumu hayırlara vesile olur. Bana burada tevdi edilen konu “3 
Mart 1924 sonrası Müslümanların Durumu ve İkinci Hilâfet” ben bunu bir 
tebliğ suretinde yazmıştım fakat uzun olduğu için irticalen sizlerle görüş-
lerimi paylaşmaya çalışacağım. Allah hayırlara vesile kılsın.

Öncelikli olarak İslâm dünyası, 1400 yıllık tarihi seyr-u seferi sırasın-
da iki tane fetret dönemi ile karşı karşıya kalıyor. Biz şimdi ikinci fetret 
döneminin sonundayız. Bu fetret döneminin sonu da tekrar  ‘El Hilafe Ala 
minhacun nübüvveh’ denildiği gibi inşaAllah bir kez daha yeniden Hilâ-
fet ile taçlanır. Çünkü 1400 yıllık süre içerisinde birikmiş birçok problem 
var. Bu problemlerin hallu faslı özellikle içerisinde yaşadığımız dönem-
de dediğimiz gibi Müslümanların sisteminin tekrar hayata geçirilmesiyle 
mümkündür.

İki tane fetret döneminden bahsetmiştim. 1400 yıllık İslâm tarihi yak-
laşık olarak 10 yüz yıl boyunca Müslümanların zaferleriyle taçlanmıştır. 
400 yıllık iki dönemlik bir fetret döneminden bahsetmemiz mümkün. He-
pimizin bildiği gibi birinci fetret haçlılarla ve Moğollarla yoluna devam 
eden 200 yıllık bir süreçti. Bu süreçte Kudüs kaybedilmişti. Nüreddin 
Zengi ve Selahattin Eyyubi nesliyle birlikte tekrar Müslümanların kayıp 
minaresi, kayıp şehri veya Kudüs Peygamberler şehri geri alınmıştı, istir-
dat edilmişti. Hepimizin bildiği gibi biz ikinci devresini yaşıyoruz bugün. 
Ne zaman başladı bu, 1800’lü yıllardan itibaren başladı. Fransız Devrimi 
ve akabinde Mısır’a yapılan Napolyon hamlesi ve Osmanlı Devleti için-
de reformlarla birlikte 1808-1826 süreciyle birlikte ikinci fetret dönemi 
başlamıştır. İkinci fetret döneminin birinci dönemi Osmanlıların yıkılma-
sıyla sona ermiştir. İkinci dönemi de Osmanlı’nın yıkılmasıyla başlamış-

3 Mart 1924 Sonrası Müslümanların Durumu ve İkinci Hilâfet
 MUSTAFA ÖZCAN - GAZETECİ YAZAR
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tır. Bugünlere kadar geliyor. 200 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. 
Bununla ilgili Vahididdün Han’ın bir kitabı var. El-İslâm Fil Asrıl 
Hadis (Modern Çağda İslâm) diye. Modern Çağda İslâm kitabın-
da bazı hadislere dayanılarak İslâm’ın yenilenmesinin 200 yıllık 
bir süreci kapsayacağı ifade ediliyor. Biz inşaAllah sonunda ol-
duğumuzu umut ediyoruz.

Ama şunu söyleyelim son dönemlerde özellikle İslâm dün-
yasını derinden sarsan dört tane olay var. Bu olayları icmalen 
arz etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşların da de-
diği gibi Osmanlı Hilâfet Devleti’nin yıkılmasıdır.  Aslında Abba-
silerin yıkılmasına Nekbetü’l İslâm (İslâm’ın felaketi) diyorlardı. 
Osmanlıların yıkılmasına da Nekbetül Ümme (ümmetin yıkılma-
sı, felaketi) denilebilir. Biliyorsunuz Filistinlilerin bir deyimi var. 
“Nekbe” felaket anlamına geliyor. Gerçekten günümüzde “fela-
ketlerin anası” Osmanlıların yıkılmasıyla başlamıştır. Konu,  Ab-
dulkadir Muhammed El Hayr’ın Nekbetü’ml Ümmeti’l Arabiyye 
Bisukuti’l Hilâfeti’l Osmaniyye kitabında etraflıca ele alınmıştır. 
(http://www.alkutubcafe.com/book/71tlms.html)

Hepimiz biliyoruz bunu. İkinci kademede bunu pekiştiren 
husus “İsrail” devletinin kurulmasıydı. Zaten Osmanlı Devleti 
yıkılmasaydı “İsrail” devleti kurulamazdı. Üçüncüsü, maalesef 
ümmet içinde kutuplaşmayı ve karışıklığı artıran, enerjisini he-
der eden İran Devrimi’dir. Dördüncüsü Amerikan müdahaleleri-
dir. Osmanlı’nın yıkılmasıyla neler kaybettik, bunu Muhammed 
el-Behiy  şöyle hülasa ediyor;  “Ortak davamız bitti.” Peki, nedir 
ortak davamız? Özellikle de Filistin meselesi. Osmanlı’nın yıkıl-
masıyla birlikte Müslümanların iki yakası açıldı. İki yakasından 
kasıt nedir? Türkler ve Arapların birbirinden kopması... Churc-
hill’in bu arada bir vasiyeti var; “Mutlaka Araplar ile Türkleri bir 
araya getirmeyin, İngiltere’nin en önemli çıkarı Araplarla Türkle-
rin bir araya gelmemesidir.” diyor. Dolayısıyla Hilâfetin yıkılma-
sıyla birlikte Araplar ile gayri Arapların aralarındaki münasebet 
kesilmiş, kopmuştur. Peki Araplar arasında münasebetler sağ-
lıklı bir şekilde devam etmiş midir? Hayır. Şerif Hüseyin’e veya 
Faysal’a verilen sözler unutulmuştur. Araplara verilen sözler 
tutulmamıştır. 20 küsur devletten oluşan Arap dünyası bugün 
bir ulus devleti mi temsil ediyor? Hayır. Kesinlikle etmiyor. Arap 
dünyası ulus devlet olsa bir tane Arap devleti olması lazım… 
Dolayısıyla bunlar ulus devlet değil! Toprağa dayalı, coğrafya-
ya dayalı “kutur/bölgesel” devletlerdir. Arapların ifadesiyle ger-
çekten öyledir. Araplara verilen Hilâfet sözü çiğnendiği gibi aynı 
zamanda bir Arap ulusunu temsil eden bir devlet formülü de ha-
yata geçirilmemiştir. Çünkü Arapların bir olması bile Batılılar için 
tehlikelidir. Yoksa nasıl sömürecekler? Dolayısıyla böyle bir nok-
tadayız. Maalesef onca Arap devleti de sadra şifa olmamıştır. 
Fehmi Şinnavi’nin ifadesiyle  ulus devlet seviyesine bile erişme-
yen Arap devletlerinin birbirlerinin vatandaşlarına karşı tutumu, 
davranışı  onları fişlemek ve emdiği sütü burnundan getirmek 
suretinde olmuştur.
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Müslümanların durumunu en iyi özetleyen kitaplardan bir 
tanesi Brezenski’nin Out of Control kitabıdır.  1990’lı yıllar da 
dünyayı altı bloğa ayırıyor. Hepsinin başı var. Rusya, Slavların, 
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile Meksika bloğunun lideri. 
Avrupa Birliği; her ne kadar siyasi yönü gelişmemiş olsa da te-
kevvün halinde bir yapı. Bunun dışında gayrimüslim olarak beş 
tane blok oluşum var. Ama İslâm dünyasına baktığınız zaman 
“Out of Control” kitabında şunu söylüyor; “Başsız tek dünya 
İslâm dünyası, başı bir tarafta organları bir tarafta.” İşte bu ne 
zaman oldu; Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasıyla oldu. Os-
manlı İmparatorluğu yıkılmadan evvel de tabii bünye zayıflama-
ya başlamıştı. Bugün İslâm dünyasında tartışılan hususlardan 
bir tanesi “vatandaşlık meselesi”dir. Vatandaşlık meselesini bu-
gün İslâmî kesimler de tartışıyor. Vatandaşlık meselesi İslâm’ı 
sekülerize etmenin yollarından birisidir. Osmanlı Devleti bir va-
kıa, ideal, olurdu olmazdı. Fakat siz Osmanlı milleti dediğiniz za-
man İslâm milletine alternatif olarak sekülerleşme süreci başla-
mıştır. Osmanlı Devleti olur ama milleti olmaz.  Bu bir özentidir. 
İdealin yerine vakıayı koyduğunuzda sekülerleştirme sürecini 
başlatmış olursunuz. Milleti sekülerleştirirsiniz. Çünkü tek bir 
millet var. Müslümanlar olarak “İslâm milleti” ama onun dışında 
devletler olabilir. Zaman zaman vakıa gereği bu devleti, idealin 
yerine koyduğunuzda, realiteyi idealin mevkiine çıkarttığınızda 
değerlerde bir aşınma ve sapma söz konusu olur. Onun için de-
ğerleri yerli yerine koymamız lazım. Günümüzün en önemli fela-
ketlerinden bir tanesi İslâm dünyasına yönelik olarak Amerikan 
müdahaleleridir. Bu müdahale sonra Rusların müdahalelerini de 
beraberinde getirdi. Hepimiz görüyoruz. Bugün Suriye, bütün 
dünyanın müdahale ettiği Müslümanların da aciz kaldığı bir yer. 
Hâlbuki Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde olsa öyle olur 
mu?

Muhammed Behi ile devam edecek olursak şunu söylüyor; 
“Araplar ile gayri Araplar, Hilâfet’in yıkılmasıyla birlikte ayrıldı. 
Ortak dava ortada kaldı.” Neydi bu ortak dava? Ortak dava Ku-
düs davası... Mihver dava gerçekten ortada kaldı. Şunu söylü-
yor; “Osmanlı’nın yıkılmasıyla birlikte oluşan ulus devletlerin 
hepsinin çıkarları farklı, korkuları farklı.” Dolayısıyla bu korkular, 
bu çıkarlar bir araya gelemiyor. Bir araya gelmedikçe de Müs-
lümanların nabzı bir yerde atmıyor. Neresi burası? Kudüs’tür, 
Irak’tır, Suriye’nin işgalidir vs. Dolayısıyla ortak bir sisteme ha-
kikaten ihtiyacımız var. Hilâfet bu anlamda mevcut dünya dü-
zenine alternatiftir. Müslümanların küresel sistemde var olma 
mücadelesi ve iddiasıdır. 1990’lı yıllarda 2000’li yıllarda Irak iş-
gal edilirken Dick Cheney sürekli olarak neden bahsediyordu? 
Diyordu ki; “Küresel bir Hilâfet tehlikesi var.” İslâm dünyasının 
Batı yakasından başlayıp, Endonezya’ya kadar giden yay hat-
tında, çizgide yer alan kuşağı, Hilâfet kuşağı olarak değerlen-
diriyordu ki bu doğrudur. Soğuk savaş sırasında, sıcak savaşın 
tohumları atılmıştı. Bu tohumları atanlardan birisi olan Richard 
Nixon tezini “Nasr’un Bila Harb” savaşsız zafer kitabında ortaya 
koymuştur.  İslâm dünyasına karşı bu asimetrik savaşın ipuçları 
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o kitapta yer alıyor.  Diyor ki; “Sovyetler Birliğinden 
sonra (Soğuk Savaşı kazanmalarından sonra) bizim 
karşımıza çıkacak en büyük tehlike İslâm kütlesidir. 
Bu Kazablanka’dan yani Atlas Okyanusu kıyıların-
dan başladığınız zaman Çin seddine kadar gider 
veya Endonezya’ya kadar ulaşır. Burada yekpare bir 
kültür var. Bu kültür bize karşı en fazla meydan oku-
yabilecek kültür havzasını teşkil ediyor.”  Dolayısıyla 
Richard Nixon’ın yapmış olduğu tespit, Dick Cheney 
ve diğerleri tarafından da ifade edildi. “Savaşsız Za-
fer” kitabında diyor ki; “Biz Rusları alt ettikten, yen-
dikten sonra devreye İslâm dünyası girecek. Onlara 
karşı asimetrik bir savaş uygulayacağız.” Ne demek 
bu? İslâm’a karşı örtülü bir savaş uygulayacağız, 
demek istiyor! Örtülü savaş ne demek? “Terör” üze-
rinden, “terör” algısı üzerinden kahpece ve düzmece 
bir savaş. Bunun bir kısmı üretme bir kısmı gerçek 
olabilir. Ama sonuç itibariyle İslâm’a karşı maske-
li, örtülü bir savaş uygulayacağını beyan ediyor. O 
günler işte bu günlerdir!

“Nasr’un Bila Harb” (Savaşsız Zafer) kitabında, 
savaşsız zaferin nasıl olacağını anlatıyor! Müslü-
manları sindirmenin yolu ve gerekçesi nedir? Terör 
yaftası. Suriye’de bugün görüyorsunuz. Suriyelileri 
öldürmek serbest, savunmak yasak! Bugünkü dün-
ya düzeni böyle bir şey... Bundan dolayı Hilâfet sis-
temi kurulduğu zaman, yani Müslümanlar bir araya 
geldiği zaman dünya düzeni yıkılacak. Bir başka 
dünya düzeni kurulacaktır. Mevcut dünya düze-
ni yıkılacaktır. Ondan dolayı korkuyorlar. Kissinger 
söylüyor; “Suriye devrimi başarıya ulaşırsa Vestfal-
ya sistemi sona erer.”  Yani bugünkü mevcut dünya 
düzeni sona erer. Gerçekten bu böyledir. Ondan do-
layı Suriye ile ilgili küçük bir toprak parçasında bile 

asla Müslümanların zafere ulaşmasını istemiyorlar. 
Çünkü bir gedik açıldığı zaman sonunda bir kale yı-
kılacaktır. O kalenin yıkılmasını istemiyorlar. O kale-
nin yıkılması gediğin açılmasıyla alakalı.

Hilâfet sistemine de kısaca temas etmek istiyo-
rum.  Aslında Hilâfet’in birçok boyutu var. Bunlardan 
bir tanesi ilahi sistem… Cenabı Allah buyuruyor ki; 
“Ben yeryüzünde Halife, temsilci vekil atayacağım.” 
Bu mutlak mana da insan… İnsan, âlim olarak cena-
bı Hakk’ın ilim sıfatını taşıyor. İlim sıfatının Halife-
si. Siyasi olarak, teşri olarak Peygamberler Allah’ın 
yeryüzündeki Halifeleri. Yani ontolojik düzeyde bir 
Hilâfet var. Bunu insanoğlu temsil ediyor. Ama in-
sanoğlu içerisinde seçilmişler var ve cenabı Hakk’ın 
teşri/yasama ile birlikte davet ile birlikte göndermiş 
olduğu Peygamberler var. Peygamberlerde farklı bir 
makamda Allah’ın Halifeleri ki, cenabı Hakk, Davud 
Aleyhi’s Selam’a öyle diyor. Bir de Peygamberlerin 
teşri düzeyde Halifeleri var. Onların ardılları var. Bu 
dediğimizi gibi skala biçimde bir Hilâfet sistemidir. 
Dolayısıyla yeryüzündeki sistem Hilâfet sistemidir. 
Gerek ontolojik düzeyde, gerek kanuni, teşri/yasa-
ma düzeyinde gerekse siyasi düzeyde bir Hilâfet 
sisteminden bahsetmek mümkün. Bu Allah’ın vaz 
etmiş olduğu skala biçimindeki bir sistemdir. Bunun 
ontolojik düzeyi var, dediğimiz gibi Peygamberlik 
düzeyi var. Yani ne demek ilahi sistem, Peygamber-
ler sistemi. Biz Peygamberlerden devreden sisteme 
de, Hilâfet sistemi diyoruz.

İnsanoğlu netice olarak ontolojik düzeyde cenabı 
Hakk’ın yeryüzündeki kılavuzudur.  Kâinat düzeyin-
de insanlık, insanlık düzeyinde de Hilâfet veya Ha-
lifeler kılavuzluk yapmaktadır. Yani şöyle diyebiliriz; 
Müslümanlar son mesajın sahipleri olarak üstadiyet 



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
Özel Sayı
201654

makamındadır, Hilâfet Müslümanlara insanlık ve başka milletler 
düzeyinde tanıklık görevi de yüklemektedir.  Yani Hilâfet sadece 
Müslümanlar arası bir yönetim şekli değil, aynı zamanda İslâmî 
bir tebliğ sistemidir. Ondan dolayı da biliyorsunuz; “Ümmete 
davet, ümmete icabet.” diye bir tanım vardır. Dolayısıyla Hilâfet 
sadece ümmete icabetle kaim değil, ümmete davetle de kaim-
dir. Hilâfet’in tebliğ üzerinden muhatap kitlesi bütün insanlıktır. 
Dolayısıyla Allah’ın değerlerini yeryüzüne yaymakla da mükel-
leftir. İnsanoğlu kâinat çapında bir kılavuz, kitle olarak mü’min-
ler, kurum olarak da Hilâfet insanlık çapında bir kılavuzdur. On-
dan dolayı da Müslüman’ın vazifesini  beni beşere pişdar yani 
insanlığa öncü ve önder olmaktır. Rehberlik makamıdır. Hilâfet 
aynı zamanda seçilmiş milletleri de kapsıyor. Geçmiş dönemde 
beni İsrail, günümüzde Müslümanlar halife ve halaif milletlerdir. 
Müslümanlar arasında seçilmiş milletler de var. Bunların birinci 
kısmı Araplardan müteşekkil idi. İslâm’ın nesi idiler?  İslâm’ın 
mayasını ve asabiyetini temsil ediyorlardı. İslâm’ın mesajını 
yaydılar. Ondan dolayı Hz. Ömer RadiyAllahu Anh Araplara bu 
manayı ifade ettiklerinden dolayı farklı bir anlam, farklı bir de-
ğer yüklemiştir.  Onlara İslâm’ın mayası ve hamuru olarak bak-
mıştır.  Günümüzde kimileri ise Arapları küçümseyerek aslında 
İslâm adına şuubilik yapmaktadır.  Bu Halife milletler veya öncü 
milletler zaman zaman yer değiştiriyorlar. İslâm hamulesinin ilk 
hamilleri/taşıyıcıları Araplar ikincisi de Türkler olmuştur.  Ame-
rikalı oryantalist Marshall G. S. Hodgson İslâm’ın Serüveni kita-
bında bunu iktidarla ortaya koymaktadır.

 Zannettiğim kadarıyla Mahmut Bey’de söyledi: İnşaAllah 
İslâm’ın yeryüzü yürüyüşünün beşinci döneminin kıyılarında 
dolaşıyoruz. İslâm tarihinin beşinci dilimi, dönemi Peygam-
ber efendimizin tebşir ettiği, müjdelediği yeniden ve beklenen 
Hilâfet dönemidir. Veya illa da numaralandıracak olursak; İkinci 
Hilâfet dönemidir.  Orijinal Hilâfet’e yani Peygamberlik metodu 
üzere Hilâfet’e dönüş döneminin idrak aşamasındayız.

Burada sahte halifelerden veya heveskârlardan bahsetti-
ler.  Uzatmayacağım. Bu konuda da epey kafa karışıklığı var. 
İlahiyatçılarda da var. Sahte Mesihler cirit atıyor diye akait ala-
nında kendilerine göre seddi zerai (bahane, mazeretlerin önüne 
geçmek) bahsi kurguluyor, kuralı uyguluyorlar. “Sahtesi varken 
bırakın sahihi de gelmesin.” diyorlar. Böylece imtihan sırrını or-
tadan kaldırmak için sahtesiyle birlikte sahihini de ortadan kal-
dırıyorlar.  “Evanjelikler Mesih’ten bahsediyorlar öyleyse Mehdi 
de öyledir; defterlerini beraber dürelim.” yaklaşımını sergiliyor-
lar. İşbu teoloji de yeni çıktı. Oryantalizmden mülhem. Bunların 
hakkından Ziya Paşa gibiler gelebilir. İslâm imiş devlete pâ-
bend-i terakki, Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı! Batı mukallit-
leri ilahiyat alanında da Batı’yı taklit ediyor. Ar olarak bize yeter!

 Şinasi Gündüz veya Ramazan Kurtoğlu gibiler bu mantı-
ğa teslim olarak Müslümanlara evanjelik muamelesi yapıyor-
lar.  Sapla samanı birbirine karıştırıyorlar. “Öyleyse Mesih’in 
sahteleri varsa gerçeğine de gerek yok.” şeklinde akıl yürütüyor-
lar. Bu akıl yürütme akıl tutulmasının kendisi olsa gerek!  Keza 
Mehdi heveskârları var diye Mehdi’ye de gerek yok diyorlar. 
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Keza Halife heveskârları da var. Dolayısıyla zaman zaman heveskârlar ortaya çıkıyorlar. Kur’an taklit edi-
liyor ve Furkan diye sahte bir kopyası yapıldı diye sonunda Kur’an’dan da mı vazgeçeceğiz?  Meczubin 
tarifesinden bazı insanlar, yetkileri, etkileri ve tesirleri olmadan kendilerinin halife olduğunu zannediyorlar. 
Bu hastalıklar her zaman var. Hastalıklar gerçeğin inkârını getirmez. Mesela Batı’da özellikle Fransa’da Na-
polyon hastalığı diye bilinen maruf bir hastalık tipi ve türü var. Yani oradaki meczuplar zaman zaman ben 
Napolyon’um diye ortaya çıkarlarmış.  Onun kılığına giriyorlar. Yani “kurtarıcıyım” diye ete kemiğe bürü-
nüyorlar. Bu bir hastalık… Napolyon heveskârları var diye Napolyon gerçeğini inkâr edecek halimiz var mı? 
Yok. Onun dışında De Gaulle hastalığı var İslâm dünyasında. Mesela Kenan Evren; “Ben ikinci defa De Gaul-
le gibi gelebilirim, ülkemi kurtarabilirim.” diyordu. Saddam Hüseyin’den birçok şahsiyete kadar; misyonları 
tamamlanan kimseler, “Biz kurtarıcı olarak geri dönebiliriz.” diyorlardı. Dolayısıyla De Gaulle heveskârları 
yüzünden De Gaulle’u, Napolyon heveskârları yüzünden Napolyon’u inkâr edecek halimiz yok. O zaman 
biz divane oluruz. Dolayısıyla buradaki ilahiyatçıların bir kısmı halt ediyorlar. Toparlarsak; bugün dünyada 
herkesin bir sahibi var. Azınlıkların, çoğunlukların herkesin ama maalesef Müslümanların bir sahibi yok. 
Niye? Az veya azınlık olmalarından değil. Bilakis çokluklar. Ama çer çöp misali… Cihadı bıraktıklarından ve 
dünyaya kapıldıklarından, kapaklandıklarından dolayı ölüm korkusuna kapılmışlar düşmanları nezdinde de 
heybetleri tükenmiş.  Caydırıcı olmamaları siyasi ve ortak sistemleri ve dolayısıyla kimlikleri olmadığından 
ileri geliyor, kaynaklanıyor! Tekrar edecek olursak bugünkü dünya düzeninde Hilâfet’e yer yok. Hilâfet gel-
diği zaman da dünya düzeni tepetaklak gitmiş olacaktır.

Ben bu sözlerimle birlikte tebliğimi sona erdirmiş olayım. Bir ayet-i celile ile konuşmamı tamamlayalım. 
Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor;

“Allah’a ortak koşanlar istemese de, hak dini bütün dinlerden üstün kılmak için Peygamberini hidayetle 
ve hak dinle gönderen O’dur.” (Saff 9)

Dolayısıyla cenabı Hakk’ın bu müjdesi ilk asrısaadet diliminde birinci Hilâfet döneminde idrak edilmiştir. 
İkincisi de yoldadır. İslâm ümmeti müjdelenen ve beklenen ikincisini de intizar etmektedir. İnşaAllah bu 
vesile ile İslâm dünyasının gözyaşları da diner. Zira dünyada olan Müslümanlara oluyor. Akif’in ifadesiyle 
yaşadığımız âlem mazluma yaman bir âlem! Müslümanlar sahipsiz. İnşaAllah cenabı Hakk sahibini gön-
derir. Bu beklenen sistemin adı da Hz. Ebubekir sistemi ve Peygamberimizin müjdelemiş olduğu Hilâfet 
sistemidir.

Bu sözlerimle sizleri Allah’a emanet ediyorum.

Es-Selamu Aleykum
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ِحيِم ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ

Devletin niçin gerekli olduğunu ortaya koyabilmek için öncelikle devletin ne olduğunu bilmemiz gerekir. 
Üzerinde fikir birliğine varılmış bir devlet tanımının olmadığını söyleyebiliriz. Fakat bu, bir ‘devlet’ tanımının 
yapılamayacağı anlamına gelmez. Tanımsal farklılıklar çoğunlukla, ideolojik veya konumsal farklılıklardan, 
başka bir ifadeyle, sübjektif tercihlerden kaynaklanır. Burada tipik olarak olan şudur: Tanımı yapan olguyu 
kendi zaviyesinden, yani kendi ideolojik anlayışı veya ekonomik, siyasi vs. çıkarları doğrultusunda tanımlama 
eğilimine girer. Bu da yapılan tanımın, doğal olarak ‘eksik’ veya ‘hatalı’ olmasına neden olur. Burada sıklıkla 
yapılan yanlış, eksik tanımın, bütüncül tanım yerine konulmasıdır. Doğru olan yaklaşım ise şudur: bir olgunun 
boyutları çokludur; doğru tanıma ulaşmak için bu boyutların tümünün bilinmesi gerekir. Fakat insan ‘zaaf’la 
malul bir varlık olduğu için, genellikle bunu yapamaz. Hata yapma ihtimalleri sıradan insanlara göre daha 
düşük olsa da, düşünürler, filozoflar, aydınlar dahi bu noktada zaafla maluldürler. 

Bu hususu, bugüne kadar yapılmış bazı popüler devlet tanımlarına baktığımızda net bir biçimde görürüz. 
Örneğin, Eflatun için devlet, “Birlikte yaşama zorunluluğundan doğan.” bir kurum iken, Aristo’ya göre, doğal 
bir oluşumdur ve özgür ve eşit insanların birliğine karşılık gelir. Hobbes için birbirinin kurdu olan insanların 
birbirlerine karşı savaşını önlemek için ihdas olunan bir aygıt iken, Rousseau ve Locke’a göre toplumsal 
sözleşme sonucu ortaya çıkan ve bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlayan bir siyasal organi-
zasyondur. Hegel için, genel iradenin somut varlık kazandığı, aklın kendi özüne en uygun olarak kendini ger-
çekleştirdiği, insan özgürlüğünü kemale erdirecek olan ahlaki geist (ruh) iken, Marks için, altyapı şartlarının 
belirlediği, hâkim ekonomik sınıfa hizmet eden bir üstyapı kurumudur. Öte yandan, Farabi’ye göre akıl ilkesi-
ne dayalı olarak kurulan ve erdemi amaçlayan bir yapı iken, İbni Teymiyye’ye göre topluluk halinde yaşama 
ihtiyacından doğmuş bir siyasal örgütlenmedir. Maverdi için amacı, doğaları gereği kendi türüyle rekabet ve 
çatışma içinde bulunan insanlara doğruyu göstermek ve kesin hükümlerle aralarını düzeltmek olan bir ku-
rum iken, Gazali için, yokluğu halinde insanların can ve mal güvenliklerinin kalmayacağı bir müessesedir. Bu 

İslâm’ın Yaşanması İçin Devlet Gerekli mi?
 Dr. M. Kürşat Atalar - Yazar
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tanımları çoğaltmak hatta bunlara ideolojik etkiden 
veya değer-yargılarından görece daha bağımsız yeni 
tanımları eklemek de mümkündür. Örneğin, devleti 
toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan 
örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluş-
turduğu tüzel varlık olarak tanımlamak da mümkün-
dür ama bu tanımda dahi, belirli bir anlayışın izleri 
görülebilir. Zira bu tanım, ‘vatan’ ve ‘millet’ unsurları 
gözetilerek yapılmıştır ve modern döneme özgü ‘ulu-
salcı/milliyetçi’ hassasiyetleri içinde barındırmakta-
dır. 

Peki, devlet bütüncül yahut ‘doğru’ bir şekilde ta-
nımlanamaz mı? Yahut da devlet olgusunun kişilere 
göre değişmeyen veçheleri yok mudur? Bu soruya 
‘insan’ tanımı örneğinden yola çıkarak cevap ara-
yabiliriz. Bilindiği üzere, ‘insan’ın ‘ne’ olduğu, nasıl 
tanımlanması gerektiği hususunda, öteden beri bir 
tartışma vardır. Kimileri ‘akıl’ kavramını, kimileri ‘ruh’ 
kavramını öne çıkararak, kimileri de onun ‘sosyal 
çevre’sini de hesaba katarak bir insan tanımı yapıl-
ması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Burada sorulan 
tipik sorulardan biri şudur: “Aklı olmayana insan de-
nir mi?” Bu soruya elbette farklı cevaplar verilebilir. 
Kimileri için, bu kişiye aklı olmayan insan demek 
gerekir, kimileri için ise, akıl, insanın en bariz vasfı-
dır, o yoksa insan sıfatını almak da mümkün değil-
dir. Burada karşımıza ‘evrensel dualizm’ ve ‘özünde 
tartışmalı kavramlar’ mevzularıyla alakalı bir mesele 
çıkmaktadır ki, bu türden tartışmalarda, bir uzlaşıya 
varmak zordur ve taraflar genellikle düzlemin iki uç 
kutbunda yer almayı, yani ifrat ve tefrit noktalarına 
savrulmayı tercih ederler. Peki, doğru olan, bu iki yak-
laşımın ‘ortasını’ bulmak yahut ‘altın orta’ ilkesini sa-
vunmak mıdır? Bunu da söylemek zordur. Zira “biraz 
ondan, biraz bundan” yaklaşımı da, çözüm olmaktan 
uzak bir kolaycılığı içinde barındırmaktadır. O halde 
doğru olan nedir? İnsan örneğinde bu hususu şu şe-
kilde ifade etmek mümkündür: “İnsanı tanımlamak 
için, onun bütün boyutlarını bilmek gerekir.” 

Fakat burada da şöyle bir mesele vardır: ‘Bütün 
boyutlar’ ile kast edilen nedir? Örneğin insanı tanım-
larken ‘vazgeçilmez’ özellikler olarak kabul edilen, 
‘akıl’, ‘ruh’ ve ‘beden’ sahibi olmanın yanı sıra renk, 
ırk, cinsiyet gibi özellikler de aynı önemi haiz midir-
ler? Eğer değillerse, burada nasıl bir ‘hiyerarşik’ dü-
zen kurulmalıdır? Bu soruya şöyle cevap verebiliriz:

‘İnsan’ tanımında ‘akıl’ boyutu merkezi önemi 
haiz olsa da, tek başına bu özellik yeterli değildir. 
Zira ‘melek’ veya ‘cin’in de ‘aklı’ olduğu söylenebi-
lir. Kur’an’da gerek meleklerle gerekse cinlerle ilgili 
ayetlere bakıldığında, bu varlıkların da ‘bilinç’ sahibi 
oldukları (yani bir anlamda ‘akıllı’ oldukları) söyle-
nebilir. Fakat bu varlıklar ile insanın farklı olduğunu 

biliyoruz. Burada farkı doğuran boyut, insanın ‘be-
den’idir, yani ‘beşeriyet’ vasfıdır. Demek ki, ‘insan’ı, 
sadece ‘akıllı’ bir varlık olarak tanımlamak, onu ‘bü-
tün boyutlarıyla’ tanımlamak için yeterli olmamakta-
dır. Bunun yanında, onu, ‘beşer’ dediğimiz vasıflara 
sahip olan (yani iki ayağı, iki eli, başı, kolları, gövdesi 
vs.) varlık olarak vasıflandırmak da gerekmektedir. 
Bir başka ifadeyle, daha doğru bir tarif yapmak için 
‘insan’ı, “Beşer olup aklı olan bir varlık.” olarak tav-
sif etmek gerekir. Ancak bu da yeterli değildir: Tanımı 
daha bütüncül yapmak için, onun ‘ruh’ boyutunun 
da dikkate alınması gerekmektedir. İnsan, “Aklı ve 
bedeni olup ruhu olmayan bir varlık.” olarak da ta-
nımlanamaz. Bunu, beşerin ölümü anında daha iyi 
anlarız. Burada, aklın değil, ruhun (veya ‘can’ın vs.) 
yokluğu söz konusudur. Yeter şart olarak ifade edi-
lebilecek bu üçünün dışında da ‘insan’ın (tali deni-
lebilecek) özellikleri vardır. Bunları da, siyah-beyaz, 
Çinli Alman, uzun-kısa vs. şeklinde ifade edebiliriz. 
Bu özelliklerin değişmesi, insan tanımı yapmaya en-
gel değildir. Dolayısıyla, bir ‘insan’ tanımında, zorun-
lu özellikler ve tali özellikler olduğunu söyleyebiliriz. 
Zorunlu özelliklerden birinin yokluğu tanımı imkânsız 
hale getirirken, tali özelliklerin yokluğu, tanımda asli 
bir kusur doğurmaz.

Bu şablonu, ‘devlet’ kavramı için de kullanabili-
riz. Bir ‘devlet’ tanımında da, yokluğu halinde tanım-
da asli bir kusurun bulunduğu özellikler olduğu gibi, 
yokluğunun tanıma özden zarar vermediği özellikler 
de vardır. Bilindiği gibi, bir devletin olabilmesi için, 
öncelikle, birlikte yaşama iradesi gösteren insan 
topluluğunun olması gerekir. Fakat bu yeterli değil-
dir; bunun yanında bu insanların yaşamlarını sürdü-
recekleri, sınırları belirli bir toprak parçasının, yani bir 
‘ülke’nin olması lazımdır. Bu da yetmez, bu insanla-
rın, bir siyasal organizasyonu olmalıdır ve bu yapı, 
ülke sınırları içerisinde biricik meşru güç kaynağı 
iken, ülke sınırları dışında, yani diğer devletlere kar-
şı da ‘bağımsız’ olmalıdır. Bu özelliklerden herhangi 
birinin yokluğu, o yapının, ‘devlet’ olarak adlandırıl-
masını imkânsız hale getirir. Fakat örneğin bir ‘site 
devleti’ni de, bir modern-ulus devleti de, devlet ola-
rak görmek mümkündür. Çünkü bunların her ikisin-
de de, sınırların genişliği, ülke içinde yaşayan insan 
sayısı, siyasi organizasyonun gücü vb. tali özellikler 
bakımından büyük değişiklikler gözlemlense de, bu 
üç asli özellik mevcuttur.

Hukuki açıdan yapılan bu tanımı, ‘işlevsel’ açı-
dan yapmak da mümkündür. Burada birçok boyutu 
bünyesinde toplayan ‘yönetim’ kavramının (ya da 
‘yönetilme ihtiyacı’nın) belirleyici olduğunu söyle-
yebiliriz. Zira topluluk halinde yaşama ihtiyacı, ‘çı-
karları’ bakımından uzlaşamayacak olan üyelerden 
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oluşan toplumda (yani daimi surette ‘çatışma’ po-
tansiyeli taşıyan toplum hayatında) anlaşmazlıkla-
rı sona erdirecek, yani ‘yönetim’i gerçekleştirecek 
bir ‘otorite’yi zorunlu kılar. Bu bir ‘monark’, ‘sultan’, 
‘oligarşi’, ‘aristokrasi’ vs. olabileceği gibi, bir ‘yasa’ 
veya ‘kutsal kitap’ da olabilir. Bu otorite, o toplum-
da, bir ‘güce’ dayalı olarak görev yapmalıdır ve yeri 
geldiğinde de ‘zor’a (cebr’e) başvurabilmelidir. Aksi 
takdirde, ‘düzen’ sağlanamaz. Ve bu otorite, doğal 
veya toplumsal olarak üretilen ‘kaynaklar’ı üyeleri 
arasında paylaştırmalıdır. Bunun için de, bir tercih-
te/yargıda bulunmalı ve ‘karar almalıdır.’ Bu karar, 
hangi kaynağın, kime, ne kadar verileceğiyle ilgilidir. 
Dolayısıyla, bir ‘gücü’ olmayan ve bu gücü toplumsal 
kaynakların tahsisi noktasında kullanamayan, yani 
karar-alma iradesine sahip olmayan bir yapıya ‘dev-
let’ denilemez. O halde devleti, ‘işlevleri’ bakımından, 
“toplumsal anlaşmazlıkları çözme noktasında karar 
alma ve uygulama gücü bulunan tüzel kişilik” olarak 
tanımlamak mümkündür. Ancak örneğin, ‘adalet’ bu 
siyasal organizasyonun, bir ‘devlet’ olarak nitelendi-
rilmesinin ‘asli’ şartlarından değildir. Bir monark, bir 
sultan veya bir üst otorite, toplum hayatını ilgilendi-
ren bir konuda ‘adil olmayan’ bir karar alabilir ve bu, 
o siyasi organizasyonun ‘devlet’ olarak nitelendiril-
mesine engel teşkil etmez. Burada, ancak, o yapı-
nın, ‘adil olmayan bir devlet’ olduğu söylenebilir. Zira 
‘adalet’ kriteri, devletin ‘amacı’ ile ilgilidir, ‘mahiyeti’ 
ile ilgili değildir.    

‘Devlet’in mahiyetini tartışırken, Max Weber’in 
‘devlet’ tanımına değinmemek olmaz, zira bu tanım, 
çağdaş dönemde en çok atıf yapılan ve genellikle de 
siyaset bilimi çevrelerinde kabul gören kavramsal-
laştırmalardan biridir. Burada Weber’in devleti, ‘ye-
ter şartlar’ temelinde tanımlama çabası gösterdiği 
görülmektedir. Ona göre devlet, ‘zorunlu bir siyasi 
organizasyon’dur ve alamet-i farikası da “belirli bir 
coğrafyada, meşru cebre başvurma tekelini elinde 
bulunduran merkezi hükümet”tir. Bu tanımda öne 
çıkan terimler ‘siyasi organizasyon’, ‘merkezi hükü-
met’ ve ‘meşru cebre başvurma tekeli’ kavramlarıdır. 
‘Siyasi’ organizasyon, ‘özel’ manaları haiz bir terim-
dir; zira ‘siyasi’ olan ile ‘toplumsal’ olan (veya ‘eko-
nomik’ olan) arasında fark vardır. Örneğin bir şirket 
yönetiminde de, yönetici, bir karar alabilir ve bunu 
uygulamak için önceden belirlenmiş kurallara göre 
zora (yani ‘meşru’ cebre) başvurabilir. Fakat burada 
bir ‘siyasi’ icraattan bahsedilemez. Bir ilişkide veya 
durumda ‘siyaset’ten bahsedilebilmesi için, onun 
‘toplum adına’ yapılan bir uygulama olması gere-

kir. Her toplumda bu tür icraatları yapan organlar, 
‘merkezi hükümet’lerdir. Bunlar, toplum adına almış 
oldukları kararları uygularken, toplumdan (veya ‘ya-
sa’dan) aldıkları güçle hareket ederler ve gerektiği 
durumlarda zora (cebre) başvururlar. Zorun ‘meşru-
iyeti’ni sağlayan da budur. Ancak, bilinmelidir ki, bir-
çok çağdaş siyaset bilimci tarafından kabul gören bu 
tanım, ‘yasal/akli’ kriterler ölçeğinde yapılmıştır. Yani 
Weber’de hükümetlerin ‘meşru’ zora başvurma hak-
kı, akılcı temelde yapılmış yasalardan kaynaklanır. 
Fakat biliyoruz ki, tarih boyunca ‘meşruiyet’ açısın-
dan sorunlu siyasal iktidarlar da olagelmiştir. Bunla-
ra tiranlar, despotlar, zalim sultanlar örnek verilebilir. 
Burada ‘meşruiyet’ kavramının yeterince açıklayıcı 
olmadığı görülmektedir; zira meşru olmadığı veya 
halkı tarafından meşru sayılmadığı halde (geçici de 
olsa) iktidarlarını sürdüren yöneticiler (yahut dev-
letler) olagelmiştir. Örneğin, 13. asırda Müslüman 
coğrafyasının önemli bir bölümünü ele geçiren Mo-
ğollar’ın iktidarı bu türdendir. Hakeza Haçlı Savaşları 
sırasında, haçlı güçlerince Müslüman coğrafyasında 
kurulan devletlerin durumu da böyledir. II. Dünya Sa-
vaşı’nda Fransa’yı işgal eden Almanya ile Filistinli-
lerin topraklarını işgal yoluyla elinde tutan İsrail’in 
durumu da bundan farklı değildir. Dolayısıyla, bir 
‘devlet’ tanımında, (tıpkı ‘adil olmak’ vasfında olduğu 
gibi), ‘meşruiyet’in de ‘asli’ özelliklerden biri olduğu 
söylenemez.

Buraya kadar yapmış olduğumuz izahlardan or-
taya çıkan netice şudur: Devlet tanımları, ideolojik 
tercihler, çıkar-temelli yanlı yaklaşım gibi ‘sübjektif 
etkiler’ nedeniyle farklılaşabilir. Ancak, yine de bir 
‘devlet’ tanımı yapılabilir ve bunu, ‘yeter şartlar’ tayin 
eder. Bu, bizi, ‘asli özellikler’ temelinde tanımlanmış 
bir ‘siyasal organizasyon’un bütün toplumlarda şu 
veya bu şekilde var olduğu sonucuna götürür. Nite-
kim ister ‘hukuki’ açıdan isterse de ‘işlevleri’ açısın-
dan tanımlanmış olsun, hem Müslüman hem de gay-
rimüslim toplumların, tarih boyunca öyle veya böyle 
bir devletleri (yani siyasal organizasyonları) olmuş-
tur. Bunu, en özet ifadesiyle, “Devlet, topluluk halin-
de yaşamanın beraberinde getirdiği bir ‘ihtiyaç’tır.” 
şeklinde ifade etmek mümkündür. Burada, en temel 
işlev, tekil şahıslar tarafından gerçekleştirilemeyecek 
işlerin, yetkilendirilmiş bir otorite tarafından icrasıdır.  

Bu ‘devlet’ tanımı, bize, Müslümanların tarihleri 
boyunca niçin bir devlete sahip olduklarının ‘aklî’ ge-
rekçesini verir. Fakat bundan başka, devletin gerekli-
liğinin bir de ‘dinî’ gerekçesi vardır. 
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İslâm’ın Yaşanması için Devlet Gerekli midir?

‘Devlet’in İslâm açısından bir ‘gereklilik’ olduğu kolaylıkla 
ispatlanabilir. Bunun için ayetlerden, hadislerden ve Sahabe 
uygulamalarından birçok delil getirebiliriz. Örneğin, “Hüküm 
yalnız Allah’ındır.” Yusuf Suresi 67 ve “Yaratmak da emretmek de 
O’na mahsustur.” A’raf Suresi 54 ayetlerinden yahut da “Allah’ın 
hükümleriyle hükmetmeyenler, kâfirlerdir, zalimlerdir, fasık-
lardır.” Maide Suresi 44, 45 ve 47 ayetlerinden, ‘hükmetme yetkisi’nin 
Allah’a ait olduğu, dolayısıyla bu hükümleri uygulamak için 
de bir ‘organizasyon’a ihtiyaç olduğu sonucu rahatlıkla çı-
karılabilir. Hakeza “Allah yolunda cihadı” emreden ayetler-
den (Tevbe Suresi 41, Saff Suresi 11), “Onlara karşı kuvvet ve savaş atları 
hazırlayın.” Enfal Suresi 6 ayetinden “Emr-i bi’l-ma’ruf ve nehyi 
ani’l-münker”i emreden ayetlerden (Ali İmran Suresi 104, 110) veya ‘si-
yasi otorite’nin gerekliliğine en çok delil gösterilen “Allah, 
emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmet-
tiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” ve “Allah’a, 
Resule ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin” Nisa Suresi 58, 59 
ayetlerinden, vacibin uygulanması için gerekli olan ‘güç’ün 
de vacip olduğu ve ‘adalet’in tesisi için yetkilendirilmiş oto-
riteye ve ‘itaat ilişkileri’nin doğru kurulmasına ihtiyaç oldu-
ğu neticesine ulaşılabilir. Sünnet’ten de konuyla ilgili benzer 
sonuçlar çıkarmak mümkündür. Her şeyden önce, Hz. Pey-
gamber’in Mekke’de ‘örgütlü’ bir mücadele verdikten sonra, 
Medine’ye hicret etmesi ve orada sınırları olan, askeri güçle 
korunan ve örgütlü bir cemaate dayanan bir ‘dâr’ kurması, 
devletin gerekliliğine dair ‘pratik’ bir delil olarak karşımız-
da durmaktadır. “Hepiniz çobansınız ve elinizin altındaki-
lerden sorumlusunuz.” Buhari “Bir imama bağlı olmadan ölen, 
cahiliye ölümü üzerine ölür.” Müslim ve “Kim Müslümanların 
işini üstlenir de, daha ehil olanı varken başkasına bir iş ve-
rirse, Allah ve peygamberine hainlik etmiş olur.” Buhari ve Müslim 
gibi hadislerde de, doğrudan veya dolaylı olarak, ‘devlet’ ve 
‘siyaset’ olgusunun kaçınılmazlığına dair işaretler bulmak 
mümkündür. Bunların dışında Sahabelerin söz ve icraatları 
da vardır ve bunlardan da devletin gerekliliğine ilişkin ne-
ticeler çıkarılabilir. Hz. Ali’nin “İnsanlar bir imam olmadan 
doğrulmazlar.” sözü ile Hz. Ömer’in “Adalet mülkün teme-
lidir.” sözlerini buna örnek gösterebiliriz. Fakat bunlardan 
belki daha önemlisi, Hz. Peygamber’in vefatında, defninden 
önce bir halifenin seçilmesi için acele edilmesi hadisesidir. 
Burada ‘yönetim’ ihtiyacının ne denli önemli olduğuna dair 
açık bir delil olduğuna kuşku yoktur. 

Müslüman ulema da, siyasi organizasyonun gerekliliği 
konusunda pek çok şey söylemiştir. Ulemanın bu hususta 
dayandığı temel gerekçe, dinin hükümlerinin uygulanması 
için bir siyasi otoriteye ihtiyaç olduğudur. Buna göre “İyilikle 
emretmek ve kötülükten menetmek.” görevinin yerine geti-
rilmesi, hadlerin uygulanması, yolların emniyet altına alın-
ması, düşmanla savaşılması ve fey’in bölüşülmesi ancak bir 
otorite varsa söz konusu olur. Konuyla ilgili özel eserler yaz-
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mış âlimler arasında bulunan İbni Teymiyye ve Ma-
verdi bu hususta net ifadeler kullanmışlardır. Siyasi 
otorite ve ‘devlet’ meselesini ‘halifelik’ kavramı etra-
fında inceleyen Maverdi için, Hilâfet (yahut ‘imamet’) 
“Dinin korunması ve dünyanın siyaset edilmesi için.” 
gereklidir. Konuyu ‘yönetim’ (rai) ve ‘yönetilen’ (raiy-
ye) kavramları çerçevesinde ele alan İbni Teymiyye 
için ise, siyasi otoritenin varlık nedeni “Kaybettikle-
rinde açıkça hüsrana uğrayacakları ve dünya nimet-
lerinin fayda vermemesi sonucunu doğuran, halkın 
dininin ve dinin de ancak kendisiyle ayakta durabile-
ceği dünya işlerinin düzgünleştirilmesi.”dir ve gayesi 
de “Emr-i bi’l maruf ve nehyi anil münker yapmak.”tır. 

Görüldüğü gibi, devletin gerekliliğini ‘gelenek-
sel’ veya ‘dinî’ gerekçelendirmeler ile izah etmek zor 
değildir. Fakat burada başka bir husus daha vardır 
ki asıl bunun üzerinde durulmalıdır. Acaba devletin 
gerekliliği hususu, bu gerekçelendirmeler açısından 
değil de ‘yeter şartlar’ ve ‘aklî’ ölçüt temelinde orta-
ya konulduğunda ne olur? Bu, geleneksel veya dinî 
gerekçelendirmeyi önemsizleştirir mi, yoksa onu, 
bir başka açıdan güçlendirir mi? Bu sorunun cevabı, 
özellikle de ‘çağdaş dönem’de yaşayan Müslüman-
lar için önemlidir. Zira bu dönemde Müslümanlar 
‘siyasal güçleri’ni büyük ölçüde yitirmişlerdir ve onu 
yeniden elde etmek için uğraş vermektedirler. Bu dö-
nemde hakim paradigma olan modernitenin özellikle 
de dinî gerekçelendirmelere karşı bir iddiası vardır 
ve o da siyasi organizasyonun ‘bilim’ temeline da-
yalı olarak (yani ‘dinden bağımsız’ bir şekilde) inşa 
edilmesi gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Bu 
tezi savunanlar, devletin gerekliliğini dinsel gerekçe-
ye dayandıran yaklaşımları ‘konu dışı’ kabul ederek 
dikkate almamaktadırlar. İşte ‘aklî’ gerekçe, bu iddia-
ya cevap vermek bakımından önemlidir. Zira devletin 
gerekliliğinin, zaman ve mekân farklılıklarından ba-
ğımsız olarak ortaya konulması durumunda, modern 
paradigmanın temel tezi ciddi bir yara almış olur. 

Bu noktada şu gözlemi yapmakta fayda vardır: Her 
ne kadar modern dönemi ‘siyaset bilimi’ modernlik 
öncesinde ‘siyaset’in ‘etik’ temele dayalı olarak ta-
nımlandığını iddia etse de, Müslüman âlim ve düşü-
nürlerin eserleri bunu doğrulamamaktadır. Bu bağ-
lamda, Müslüman dünyasında en çok atıf yapılan üç 
ismin (Maverdi, İbni Teymiyye ve İbni Haldun) ortaya 
koyduğu çalışmalarda yeterince veri vardır. Bu ilim 
adamlarının eserleri dikkatli bir gözle incelendiğin-
de şu görülmektedir: Her üç ilim adamı da ‘siyaset’ 
(yahut ‘devlet’) olgusunu, birçok bakımdan modern 
dönem ‘siyaset bilimi’nin kavramsallaştırmalarına 
benzer şekilde tanımlamaktadırlar. Örneğin Maverdi, 
Hilâfet/imametin niçin gerekli olduğunu izah eder-
ken, dinî ve aklî gerekçeleri zikrettikten sonra şu ifa-

deleri kullanmaktadır. “Hilâfet otoritesinin asli gerek-
çesi, ‘toplum düzeni’nin sağlanmasıdır; bunun için 
bir üst karar merciinin olması gerekir ki, ihtilaflar çö-
zümlensin; zira insan tabiatı gereği, hoşlandığı şey-
leri elde etmek için mücadele ve rekabet içindedir.” 
Bu ifadeler, tipik manada siyaset biliminin ‘siyaset’ 
olgusunu tanımlama çabası gösterirken ‘çatışma’ ve 
‘kaynakların dağıtımı’ kavramları bağlamında yap-
mış olduğu izahlarla benzerlik göstermektedir. Hake-
za İbni Teymiyye’nin şu ifadeleri de, onun, ‘yönetim’ 
olgusunun kaçınılmazlığı ve ‘kaynakların dağıtımı’ 
işlevlerini, siyaset olgusunun unsurları arasında gör-
düğü şeklinde yorumlanabilir: “Vilayetin, dini farzla-
rın en büyüklerinden olduğunun hatta dinin ayakta 
durmasının ancak onunla mümkün olduğunun bilin-
mesi gerekir. Âdemoğullarının çıkarı, birbirlerine ihti-
yaç duymalarından ötürü, toplum halinde yaşamakla 
gerçekleşir. Toplum halinde yaşayınca da bir başın 
bulunması gerekir… Vilayetin gerekliliği, halkın dini-
nin ve dinin de ancak kendisiyle ayakta durabilece-
ği dünya işlerinin düzgünleştirilmesidir. Dini ayakta 
tutan dünya işleri, malın hak sahipleri arasında bö-
lüştürülmesi ve mütecavizlerin cezalandırılmasıdır.” 
İbni Teymiyye’nin şu ifadeleri ise, siyaset olgusun-
da ‘karar alma’ süreçlerinin önemine işaret etmesi 
bakımından önemlidir: “Kadı (hâkim), -çocukların 
hangisinin daha güzel yazdığı konusundaki çekişme 
ve tartışmalarına varıncaya kadar- iki kişi arasında 
hüküm veren ve hakemlik yapanların genel adıdır. 
Bu anlamda halife, sultan veya naibi, vali, yargı gö-
revi için tayin edilen kişi veya naibi, yerine göre birer 
hâkim rolünde olabilirler. Konuyu Peygamberimizin 
Ashabı böyle anlamıştır, işin gerçeği de zaten budur.” 
İbni Haldun ise, (birçok Batılı tarihçi ve analiste göre 
de) siyaset olgusunu tarihte ilk kez ‘değer yargıları’n-
dan bağımsız olarak inceleyen bir ilim adamı olarak 
bilinmektedir. O, ‘mülk’ kavramı çerçevesinde yaptığı 
analizlerde ‘yönetim’ olgusunun bütün toplumlarda 
‘galebe çalma’ ve ‘tahakküm’ esasına dayalı olarak 
var olduğu tespitinde bulunmakta ve şunları söy-
lemektedir: “Toplumsal hayatın oluşmasıyla dünya 
imar edilir; böyle bir hayat tarzında ise, insanların 
saldırganlıklarından korunmak için bir yasakçıya 
ihtiyaç duyulur. Yasakçı, iktidarı eline alır, insanla-
rı kendisine itaat ettirir.” Bu ifadeler, onun, ‘siyaset’ 
olgusunu, ‘güç’ kavramı çerçevesinde tanımlanabile-
cek ‘evrensel’ bir gerçeklik olarak gördüğünün delili-
dir. İşte Müslüman ilim adamlarının cümlelerinde yer 
alan bu ifadeler, bize şunu göstermektedir: ‘siyaset’ 
(veya ‘devlet’), mahiyeti itibarıyla, bütün insan top-
luluklarında görülen bir olgudur. O halde, Müslüman 
olsun, gayrimüslim olsun, bütün toplumların bir siya-
sal organizasyonu olacaktır. 
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Bu sonuç da bizi şu yargıya götürür: Gerekliliği noktasında Kur’an ve Sünnet’ten hiçbir delil bulunamasaydı 
bile, devlet, İslâm’ın yaşanması için şart olurdu. Zira Müslüman bir ümmet’in ‘var olması’ veya ‘varlığını sür-
dürmesi’ için ‘siyasal organizasyon’a ihtiyacı vardır. 

Bu noktada, bir başka önemli tespitte daha bulunmamız gerekmektedir. Bilindiği gibi, klasik dönem ulema-
sı, devletin gerekliliği meselesini, dar’ul-İslâm’ın mevcut olduğu şartlarda tartışmışlardır. Çağdaş dönemde ise 
‘altyapı şartları’ değişmiş; dar’ul-İslâm dağılmış, Müslümanlar ‘siyasal güç’ten mahrum olarak seküler-de-
mokratik düzenler içerisinde yaşamak durumunda kalmışlardır. Buradaki mesele şudur: Acaba alt yapı şartla-
rının temelden değiştiği bu şartlarda da, devletin gerekliliği meselesini, klasik dönem ulemasının tartıştığı gibi 
mi ele almak gerekir, yoksa ‘içtihat’ müessesesinden yararlanarak, meseleyi daha farklı bir şekilde ele almak 
mümkün müdür? Örneğin, devletin gerekliliğini ‘dinî’ veya ‘aklî’ gerekçelere dayanmadan, ‘hakikat’ iddiası te-
melinde açıklayabilir miyiz? Bu soruya şu bakımdan olumlu cevap verilebileceğini düşünüyorum. Bilindiği gibi, 
şartların değişmesi ile birlikte fetva da değişebilir. Bu, her durumda geçerli olmamakla birlikte, bazı hallerde 
söz konusu olabilir. Örneğin, hükümlerin uygulanması için ‘siyasal güce’ ihtiyaç olduğu naklen ve aklen sabit 
bir husus olmasına rağmen, bu gücün ‘mahiyeti’ veya ‘vasıfları’ konusunda (değişen şartlara göre) farklı fet-
valar verilebilir. Nitekim çağdaş dönemde Müslümanların içinde bulundukları siyasal şartlar, birçok bakımdan, 
Mekke Dönemi şartlarıyla benzerlik göstermektedir. Hâlbuki klasik dönem ulemasının ‘siyaset olgusu’na dair 
yazdığı eserlerde, hep Medine Dönemi şartları göz önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla, çağdaş dönemde 
siyaset olgusunu tanımlama noktasında doğru olan yaklaşım, Mekke Dönemi şartlarını gözetmektir. Başka 
bir ifadeyle, klasik dönem eserleri, Dar’ul-İslâm/Dar’ul-Harp zıtlığı esasına göre yazılmış ve fetvalar da buna 
göre verilmiş iken, çağdaş dönemde Müslüman ülkelerde genellikle Dar’ul-Küfr şartları hâkimdir. Şu halde, 
siyasetin yahut devletin mahiyeti konusunda bu şartlar gözetilerek hüküm verilmelidir. Bu bağlamda, Hz. Pey-
gamber’in Mekke Dönemi pratiğine baktığımızda şunu görürüz: Müslümanlar bir yandan müşriklerle sıcak 
çatışmaya girmekten kaçınmakta, fakat bir yandan da ‘siyasal iktidar’ı ele geçirmek için sıkı bir örgütlenme 
çabası göstermekte ve ‘davet’ çalışması yürütmektedirler. Burada davet çalışmasının ana eksenini, yeni bir 
‘cemaat’ oluşturma ve Hakikat İddiası’nı güçlü bir şekilde savunma amaçlarının belirlediği görülmektedir. İşte 
benzer şartlara sahip çağdaş dönemde de yapılması gereken budur. Yani çağdaş dönemde de, siyasal güce 
sahip olmak için, ilk olarak, ‘davet’ çalışmalarına ve ‘toplum’un inşasına öncelik verilmelidir. Çünkü güçlü bir 
siyasal organizasyonun (ya da ‘devlet’in) kurulması için, öncelikle, güçlü bir ‘toplum’a ihtiyaç vardır. Mekke 
Dönemi şartlarında güçlü bir toplumun inşası ise ancak ve ancak Hakikat İddiası’nın güçlü bir şekilde savu-
nulması ile mümkündür. Hakikati temsil etme noktasında gösterilecek en küçük zaaf bile, toplumun inşası 
sürecini olumsuz etkiler. 

Sözün özü; Mekke Dönemi şartlarının büyük ölçüde geçerli olduğu çağdaş dönemde Müslümanların yap-
ması gereken şey, ‘hakikat iddiası’ ile ‘iktidar talebi’ arasındaki doğrudan ilişkiyi vurgulamaktır. Zira İslâm 
bizatihi Hakikat’tir ve o yüzden de toplum hayatında da kendi hükümlerinin geçerli olması gerektiğini söyler.  
Mademki “Yaratma Allah’a aittir.”, o halde “Emretme de O’na ait olmalıdır.” Mademki “Hükmetme yetkisi Al-
lah’ındır.”, o halde asli karar-alma mercii de O olmalıdır. Bir konuda ‘doğru hükmü’ ancak O verir; çünkü ilmi 
mutlak olan ancak O’dur. O yüzden, insana ve toplumlara düşen (ve tabii ki ‘doğru’ olan) O’nun emrine uymak-
tır. Şu halde, hem fert hayatında hem de toplum hayatında (yani siyasal alanda) O’nun emirlerine uymak, sa-
dece Yaratıcı’ya itaat anlamına gelmez, ayrıca Hakikat’e tabi olmak anlamına da gelir. Özetle, İslâm’da siyasal 
güç, yalnızca bir takım hükümlerin uygulanması için talep edilmez, aynı zamanda ‘Hakikat İddiası’nın toplum 
hayatındaki pratik karşılığıdır. Esasen, bütün ideolojiler de, devleti, bir ‘amaç’ için talep ederler. Buna modern 
ulus-devlet de dâhildir. Bunun kanıtı, modern ulus-devletin meşruiyetini ‘bilim’e dayandırmış olmasıdır. Bu-
gün demokrasi, özgürlük ve insan hakları temelinde kurulmuş olan Batılı devletlerin varlıklarını meşrulaştırma 
gerekçesi, aslında, Hakikat’i kendilerinin temsil ettiği yönündeki iddialarıdır. Hakikatin gerçek temsilcisi olma 
noktasında ısrarcı olan İslâm’ın ‘iktidar’ talebi de bu şekilde anlaşılabilir. Bunu şu şekilde özetlemek mümkün-
dür: “Kim hakikati temsil ediyorsa, siyaset alanında da o egemen olmalıdır.” 
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ِحيِم ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ

Halkının kendi isteği ile Müslüman olduğu, Hilâfet ordularının zorla fethetmediği topraktan, Sultanlarının 
İstanbul’daki Hilâfet sancağı altında yaşamayı kabul ettiği, Halifenin, Portekiz işgaline karşı halkının yardım 
talebine cevap verdiği topraktan, halkının Hilâfet bayrağının yeniden dalgalanmasını özlediği toprak olan 
Endonezya’dan, Endonezyalı Müslümanlar adına sizleri İslâm’ın selamı ile selamlıyorum. Allah’ın rahmeti ve 
bereketi üzerinize olsun. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun. Zorbaların iflahını kesen Allah’a hamdolsun. 
Değerli Kitabında اْلُمْؤِمنِيَن َعلَْينَا نَْصُر   Müminlere yardım etmek üzerimize bir haktır.” [Rûm Suresi 47] buyuran“ َوَكاَن َحقًّا 
Allah’a hamdolsun.

Değerli Hazırun!

Hilâfet’in yıkılmasının ardından tapınılacak olan tek Rab, belirlenen günde Hilâfet’in tekrar geri döneceğini 
ve kurulacağını vadetmektedir:

ن بَْعِد لَنَُّهم ّمِ نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَيُبَّدِ اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنَُّهم فِي اْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َولَيَُمّكِ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ  َوَعَد للاَّ
َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُُدونَنِي اَل يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمن َكفََر بَْعَد َذِلَك فَأُْولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُوَن

“Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi 
onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştire-
ceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulun-
muştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, 
işte onlar fasıkların ta kendileridir.” [Nûr 55]

Değerli Konuklar!

Hilâfet’in zaruretinin İslâm’dan olduğu malum olan bir husustur. Hatta hüccetü’l İslâm Ebû Hâmid el-
Ğazâlî “el-İktisadu Fi’l İslâm” isimli eserinde şöyle demektedir: “Din ve sultan ikizdirler. Din temeldir sultan 
ise bekçidir. Yıkıntının ise temeli de yoktur. Bekçisi olmayanın ise kaybı var demektir.” Nitekim Hilâfet’in yok-
luğunda nice dini hükümler kayboldu. Hatta kâfirler, Hilâfet’in yokluğunda İslâm’ın ve Müslümanların hür-
metlerine saldırdılar. 

Müslümanlar İçin Hilâfet’in Önemi
 M. İsmail Yusanto
 Şeriat Ekonomisi ve İşletme Enstitüsü Başkanı / Endonezya
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İslâm akidesinden sonra İslâmî esaslardan en önemli-
si, kuşkusuz ki İslâm Hilâfeti’dir. İslâm Hilâfeti olmadığında 
sömürgeci küfür devletleri üzerimize çöktüler, servetlerimizi 
yağmaladılar ve birliğimizi dağıttılar. İslâm Hilâfeti olmadığın-
da Yahudiler mukaddesatlarımızı işgal ettiler, bizleri öldürül-
me ve zilletle karşı karşıya getirdiler. Hilâfet olmadığı zaman 
Filistin, Suriye, Yemen ve Özbekistan’daki Müslüman halklar 
ve diğerleri ölümle, topraklarından kovulmakla, ibadethanele-
rinin yıkılmasıyla ve namuslarının çiğnenmesiyle karşı karşı-
ya kaldılar ve kurtarıcıları da olmadı!

Bu nedenledir ki İmam Kurtubî tefsirinde şöyle demek-
tedir: “Hilâfetin farziyeti hakkında ne ümmet arasında ne 
de imamlar arasında ihtilaf yoktur.” Nesefi ise “el-Akâid” de 
şöyle demektedir: “Hükümlerini uygulayacak, hadlerini yerine 
getirecek, sınırlarını koruyacak, ordularını donatacak, zekât-
larını alacak, zorbaları, hırsızları, yol kesenleri cezalandıracak, 
Cuma ve bayram namazlarını kıldıracak, haklar hakkında şa-
hitlikleri kabul edecek, kimseleri bulunmayan erkek ve kız ço-
cuklarını evlendirecek ve ganimetleri taksim edecek bir imam, 
Müslümanlar için mutlaka gereklidir.”

Hilâfet işte böyle idi ve böyle de olacaktır. İbni Hacer 
el-Heysemî, “es-Savâiku’l Muhrika” isimli eserinde şöyle di-
yor: “Sahabeler, peygamberliğin sona ermesinden sonra bir 
imam nasbedilmesi hususunda icma ettiler. Daha doğrusu 
bunu farzların en önemlisi olarak gördüler. Öyle ki Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in defin işlemleri yerine bu farzı 
yerine getirme işi ile meşgul oldular.”

Kerim Kardeşlerim, Kıymetli Müslümanlar! Yeniden geri 
dönmesi uğrundaki bunca taleplerden sonra artık Hilâfet’in 
zamanı geldi. Kapitalizmin ayıpları ve bozuklukları ortaya çık-
tı ve eceli yaklaştı. Öyleyse ey Müslümanlar ayağa kalkınız! 
Fatihlerin torunları ayağa kalkınız! Dedeleriniz gibi olunuz. 
Hizb-ut Tahrir’le birlikte nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâ-
fet’in ikame edilmesi için çalışınız. Zira sizin izzetiniz, şanınız 
ve şerefiniz oradadır.

Sulta ve yönetimde siyasi İslâm tecelli etmiştir. Siyasi ka-
rar ve yetkiler sahibi olan mü’minlerin emiri, yani halifesinin 
varlığı ile bunu uygulamaya koyunuz. Hilâfet’in kaldırılma-
sından sonra ortaya çıkan boşluğu doldurması ve devletle-
rarası sorunlarla ilgilenmek için ortaya çıkan Amerika, Avru-
pa ve Rusya gibi birbiri ile çatışan iki tarafın faydasına olan 
hususlara karşı koymak için İslâm, devletlerarası sahneye 
yeniden iniyor. İslâm, devletlerarası sorunlarla; ne devletle-
rarası kararlar, ne de devletlerarası kanun şemsiyesi altında 
ilgilenmez. Ancak İslâm akidesinin liderliğinde, şer’î hüküm-
lere göre meseleyi ele alır. İslâm, gerçekleştirdiği fetihlerle 
insanlara hayrı ve hidayeti taşıdı. Onları bulundukları halden 
yukarılara taşıdı ve zillete düşürmedi. Onlara daima bir şeyler 
verdi, onlardan almadı. Onları himaye etmek ve emniyetlerini 
sağlamak için koşturdu ve onlara son derece değerli bir hayat 
sağladı.

Sahabelerin söz ve 
icraatları da vardır 
ve bunlardan da 
devletin gerekliliğine 
ilişkin neticeler 
çıkarılabilir. Hz. 
Ali’nin “İnsanlar 
bir imam olmadan 
doğrulmazlar.” 
sözü ile Hz. 
Ömer’in “Adalet 
mülkün temelidir.” 
sözlerini buna 
örnek gösterebiliriz. 
Fakat bunlardan 
belki daha önemlisi, 
Hz. Peygamber’in 
vefatında, defninden 
önce bir halifenin 
seçilmesi için acele 
edilmesi hadisesidir. 
Burada ‘yönetim’ 
ihtiyacının ne denli 
önemli olduğuna 
dair açık bir delil 
olduğuna kuşku 
yoktur. 
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Bugün insanlık, güçsüz halkların üzerlerine gelip 
yağmalamak, kanlarını emmek, onları köleleştirmek 
ve onları alçak bir hayatın köşesine sıkıştırmak iste-
yen kimseler ile onları yücelten, “Bizim lehimize olan 
onların da lehine, bizim aleyhimize olan onların da 
aleyhine.” kaidesine istinaden onlara veren, onları 
ve ümmetin evlatlarını eşit tutan kimseler arasın-
daki farkı hissetmelidir. Bu anlamıyla gerçek siyaset 
ancak İslâm’da vardır. Çünkü şer’î hükümler, onla-
rın tatbik edilmesi, onlara bağlı kalınması, çıkarların 
korunması, sorunların çözülmesi, temel ihtiyaçların 
karşılanması, lüks ihtiyaçları gerçekleştirebilme im-
kânlarının sağlanmasıyla hakiki anlamda görüp gö-
zetme gerçekleştirilmiş olur. İnsanın gerçek anlamda 
huzuru, saadeti elde edebilmesi için nefisleri mutma-
in kılar. Bu saadet, Allah’ın rızasının elde edilmesiyle 
kazanılan bir mutmainliktir.

Aşağılanma, musibetlere duçar olma, Amerika ve 
Avrupa gibi dünya liderlerinin elleriyle akıtılan kan-
lar sebebiyle İslâm ümmeti başta olmak üzere tüm 
halkların şu anda kaybettikleri husus işte budur. İn-
şaAllah, şu andaki çatışma şeklinin dışında devletle-
rarası sahneye yeniden ineceğiz. Ancak bu, Allah’ın 
kelimesinin yüce olması, kâfirlerin sözlerinin ise al-
çaltılması, Müslümanların izzetli ve saygın bir şekil-
de başlarının dik olması ve Allah yolunda şahadet 
için yarışmaları için yapılır. 

Değerli Hazırun! Bizans kralı Herakles; “Şu iki 
ayağımın altında bulunanı kesinlikle alacaklar.” de-
diği zaman Arapların hacmi, kapasitesi ne idi? Rib’î 
b. Âmir, Müslüman olmasını veya cizye vermesini 
ya da kılıcı tercih etmesi talebi ile mağrur bir halde 
Rüstem’in yanına girdiğinde hacimleri ne idi? Peki, 
şu anda Arap olanların ve olmayanların hacimleri ve 
kapasiteleri nedir?

Dünya, Birleşmiş Milletler topluluğunun nasıl bir 
balon olduğunu, Güvenlik Konseyi denilen yapının 
faaliyetleri ve devletlerarası şemsiye ile BM tara-
fından alınan kararların tümüyle boşa çıkartıldığına 
şahit olmaktadır. Oysa Hilâfet olduğu zaman devlet-
lerarası siyasi sorunlar büyük zalim devletlerin elin-
de olmayacak, onların ayaklarının altında bulunan 
zemin kaldırılacak ve devletlerarası sorun denilen bir 
mahal kalmayacaktır. Devletlerarası denge düşünce-
si ilga edilecek, kuvvetler dengesi adı verilen disiplin 
sona erdirilecektir. Nükleer silah yarışının sınırlandı-
rılması düşüncesi zail olacak ve askeri ittifakların içi-
ne gizlenmiş olan tehlikeler geri teperek bu ittifaklar 
sonlanacaktır. 

Devletlerarası çatışma sahnesinde var olmamız 
açısından ise bizler, sahnenin ortasında bulunacak 
ve halkların beğenilerini kazanacağız. Zira karanlık-
ta yaşayan kimse nasıl olurda aydınlığa âşık olmaz? 

Kılıçlarımızı zorbalara ve zalimlere çevireceğiz ve de 
melekler bizimle olacaktır. 

 إِْذ يُوِحي َربَُّك إِلَى اْلَمآلئَِكِة أَنِّي َمعَُكْم فَثَبِّتُواْ الَِّذيَن آَمنُواْ َسأُْلِقي فِي قُلُوِب
ْعَب فَاْضِربُواْ فَْوَق الَْعنَاِق َواْضِربُواْ ِمْنُهْم ُكلَّ بَنَاٍن الَِّذيَن َكفَُرواْ الرَّ

“Hani Rabbin meleklere, “Ben sizinle beraberim. 
İman edenlere sebat verin. Ben kâfirlerin kalplerine 
korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne. 
Vurun, onların bütün parmaklarına” diye vahy edi-
yordu.” [Enfâl 12] O dönem itibariyle Müslümanlar Hicri 
15. yılda aynı yıl içinde Kâdisiye ve Yermûk savaşla-
rında Bizans ve İran ile savaştılar. Her iki savaşta da 
zafer Müslümanların yanında oldu. Onlardan birçok-
ları öldürüldü, sayılarının ve hazırlıklarının büyüklü-
ğüne rağmen her iki devlet de büyük bir yenilgi aldı.

Ebû Ubeyde Kudüs’ü kuşattı ve anahtarlarını Ömer 
b. el-Hattâb’a teslim edip Hâlid b. Velîd ile birlikte 
Şam’a doğru yürüdü. Şam’ı fethetti ve Müslümanlar 
diğer şehirlere yöneldiler, oraları da fethettiler. Amr b. 
el-Âs, Mısır üzerine yürüdü ve orayı fethetti. Müslü-
manlar fetihlerini batıda da sürdürdüler ve Endülüs’ü 
fethettiler. Kuteybe b. Müslim el-Bâhilî, Kuzey’e, Mu-
hammed b. el-Kâsım ise doğuya doğru yürüdü ve Çin 
sınırlarına ulaştı.

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, İstan-
bul’un fethini müjdeledi ve fethedildi. Ve sizler İstan-
bul’u fethedenlerin torunlarısınız. Roma’nın fethini 
de müjdeledi, Allah’ın izniyle orası da fethedilecek-
tir. Allah’ın izniyle de bizler oranın fatihleri olacağız. 
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem bu dinin, gü-
neşin doğup battığı yere kadar ulaşacağını müjde-
lediği gibi, nübüvvet metodu üzere Hilâfet’in tekrar 
döneceğini de müjdeledi. Öyleyse Allah’ın emri ve 
Allah’ın vaadi hakkında acele etmeyiniz. Ancak ih-
lâsınızda ve bu husustaki fedakârlıklarınızda acele 
ediniz. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

يِن ُكلِِّه َولَْو َعلَى الّدِ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ   ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ 
َكِرهَ اْلُمْشِرُكوَن

“O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile di-
nini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini 
hidayetle ve hak dinle gönderendir.”  [Tevbe 33]

Ancak bu halde iken bizler, düşüncemizi kendi-
mizi kurtarmakla değil, bütün gücümüzü İslâm üm-
metinin kurtarılması hususuna odaklandırmalıyız. 
Düşüncemizi ve çabalarımızı dünyanın kurtarılması 
noktasına odaklaştırmalıyız. Doğrularımızın içine, in-
sanlığın hidayetine vesile olmayı ve kapana sıkışmış 
olan insanları bu zulümden kurtarmayı da koymalı-
yız. İnsanların karanlıktan nura çıkmaları, dalalet-
ten hidayete, kula kulluktan kulların Rabbine ibadet 
etmelerini sağlamak için çalışmalıyız. Çünkü İslâm 
tüm insanlar için gelmiştir.  
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َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َكافَّةً لِّلنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْعلَُموَن

“Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.” 
[Sebe 28]

Sizler bir risalet ve hidayet meşalesini taşıyanlarsınız, sizler salih arkadaşların varislerisiniz. Münafıklar 
ve menfaatçiler çoğaldığında, muhlislerin yerini doldurarak bu dinin güvendiği kimseler olacaksınız. Yükünüz 
ağır, yolunuz ise çetindir. Ancak kararlı ve sabırlı olmak daha kuvvetlidir. Azimetler belirleyici, ihlâs ise daha 
faydalıdır. 

َولَن يَتَِرُكْم أَْعَمالَُكْم

“… Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.” [Muhammed 35]

Değerli Konuklar! Hilâfet’in tekrar dönmesi için çalışmak Allah’ın vacip kıldığı bir farzdır. Allah’ın hü-
kümlerinin tatbik edilmesi, Müslümanların vakıasının da gerektirdiği bir husustur. Müslüman bir halifenin 
liderliğinde cihad bayrağının kaldırılması, bu boşluğun doldurulmasının yegâne yoludur. Unutmayın ki bizler, 
komünizmin köklerinden hızlı bir şekilde nasıl koptuğunu ve yıkıldığını gördük. Korkulacak ve hesaba katı-
lacak bir kuvvet var olduktan sonra, dağılıp parçalanması kaçınılmaz olur. Çünkü üzerine kurulu olduğu akıl, 
onun bekasını kuvvetlendirmiyordu. Tam tersine, o bünyesinde yok olma tohumlarını taşımaktaydı. İnsanın 
ihtiyaçlarını karşılamıyor, düşüncesini ve üretkenliğini sınırlandırıyordu. Aynı şekilde kapitalizm de komü-
nizmden daha üstün değildir. Ondan daha dayanıksızdır, içten içe kendisini yiyip bitiren bir yapıdadır. Onun 
kokuşmuşluğu, kapitalistler açısından dahi gizli değildir. Onun ayıplarını örtüp gizleyen özgürlükler elbisesi 
ve aldatıcılığı olmasa, komünizmin akıbetini hızlı bir şekilde yaşaması kaçınılmaz olurdu.

Ancak Allah Azze ve Celle bu dinin hâkim olmasını ve başladığı gibi dönmesini istiyor. Hilâfet Devleti, 
dönemin Bizans ve Fars devletlerini ortadan kaldırdığı gibi, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjde-
lemiş olduğu Hilâfet de, Allah’ın izniyle yakın zamanda Amerika’yı ve Avrupa’yı silip süpürecektir.

Öyleyse bizler ancak, Allah’ın vaadinde müjdelemiş olduğu bu hususa inanmalıyız. 

ِحيُم ِ يَنُصُر َمن يََشاء َوُهَو اْلعَِزيُز الرَّ  بِنَْصِر للاَّ

“Allah’ın yardımıyla. Allah dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.” [Rûm 5] Bizler, 
Allah’ın azabından korktuğumuz ve Allah’ın sevabını arzuladığımız ve bu farzın önemini idrak ettiğimizden 
dolayı bunun için çalışıyoruz. Bu nedenledir ki tüm ciddiyetle onun kurulması gerçekleşinceye kadar bunun 
için çalışmalıyız. 

َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن

“O gün (Allah’ın zafer vermesiyle) mü’minler sevinecektir”  [Rûm 4]

Dualarımızın sonu âlemlerin rabbi Allah’a hamd etmektir.

Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun.
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ِحيِم ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ

Allah’ım, bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasîb et. Bâtılı bâtıl olarak göster ve ondan sakınma-
ya muvaffak kıl. Onu bize karmaşık kılıp da sapıtmamızı önle. Ve bizi müttakîlere önder kıl. 

Muteber olan İslâmî kaynakların tümünde, Hilâfet’in farziyetinden ve şer’î hükümlerden olduğu belirtilme-
sine ve İslâm tarihi boyunca da Müslümanların her vakit için halifelerinin bulunmasına rağmen, “Hilâfet’in 
tarihi bir kurum olduğu” hususundaki sözlerin nereden ve neden çıktığına dikkatlice bakmak gereklidir.

Rabbimizin efendimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e indirmiş olduğu bu din, Rasûlü aracılığıyla 
Medine’de devlet olarak varlık bulmasının ardından, Osmanlı Hilâfet Devleti’nin yıkılmasına kadar dünyanın 
parlayan yıldızı oldu. İnsanlığı, içerisinde boğulduğu her türlü sapıklıktan kurtarıp, onlara insan fıtratına uygun 
bir hayat fırsatı verdi. 

Ancak şeytan ve dostları, İslâm risaletinin Medine’de devlet olarak varlık bulmasının ardından göstermiş 
olduğu hızlı büyüme karşısında son derece rahatsız oldular. Çünkü İslâm, insanların kalplerini ve zihinlerini 
etkiliyor ve birbirinden farklı ırklara sahip olan insanları birbirleriyle kardeş yapıyordu. Böylece kâfirler, İslâm’ın 
nurunu söndürmek için bütün güçleriyle saldırılarda bulundular. Tarih boyunca dünyanın değişik bölgelerinde 
yüzlerce defa Müslümanların üzerine yüz binleri aşan ordularla saldırdılar ve büyük bir bölümünde de yenilgi-
ye uğradılar. Allah’ın lütfuyla Müslümanları hezimete uğratamadılar.

Bunun üzerine İslâm’a ve Müslümanlara yönelik kültürel ve fikri saldırılarını başlattılar. Başlatmış oldukları 
bu kültürel saldırılar, İslâmî asırların sonlarına kadar Müslümanların şer’î nasslara bağlılık hususunda göster-
dikleri sadakat ve samimiyet nedeniyle fazla etkili olmadı. Bütün saptırma faaliyetlerine rağmen Müslümanlar, 
İslâm hükümlerine olan bağlılıklarını korudular. Fakat özellikle 18. ve 19. yüzyıllardaki kapitalizmin gelişme 
döneminde, İngilizler başta olmak üzere tüm kâfirlerin ve müsteşriklerin İslâm dünyasına yönelik kültürel fa-
aliyetleriyle bu saldırılar farklı bir boyut kazandı.

Hilâfet Tarihsel Bir Kurum mu Yoksa Şer’î Bir Hüküm mü?
 Muhammed Hanefi Yağmur
 Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti Merkezi Temas Heyeti Üyesi
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Özellikle sömürgecilikte önemli bir mesafe kat etmiş olan İn-
gilizler, 1700’lü yılların sonlarına doğru Hindistan’a gittiklerinde, 
“Halife’nin” ve “Hilâfet Müessesesinin” etkisini daha yakinen fark 
ettiler. Bu etkiyi kırmak, zayıflatmak ve nihayetinde yok etmek için 
çok yönlü Hilâfet politikasının zaruri olduğuna kanaat getirdiler. 
“Hilâfet kurumunun Müslümanlar üzerinde var olan dini-siyasi 
ağırlığının, şartlar değiştiği zaman kendi aleyhlerine de kullanı-
labileceği endişesiyle 1870’lerde İngilizler, öncelikle ve özellikle 
kendi sömürgelerinde yaşayan Müslümanlar arasında Osmanlı 
Hilâfeti’nin nüfuzunu yok etmeye yönelik tedbirler düşünmeye 
başladılar. Bu durum, İngiltere’de çok yönlü bir hilâfet politikasına 
ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkardı.”1

- İngiliz Dışişleri Bakanlığı Danışmanı ve Arap dili-kültürü uz-
manı olan George Percy Badger, Ocak 1873’de bu hususta izlene-
cek politikalar hakkında kapsamlı bir rapor hazırladı. 

- Kanûn-i Esâsî’de Osmanlı sultanının bütün Müslümanların 
halifesi olduğunun belirtilmesi üzerine ise İngiliz gazete ve der-
gilerinde bu alanda yoğun bir yazı trafiği başladı. Bu yazılardan 
birisini kaleme alan Sir George Campbell şöyle diyordu: “Rus çarı, 
Katolikler ile İngiliz Protestanlarının ne kadar lideriyse, Osmanlı 
sultanı da Müslümanların o kadar halifesidir.”

- Eski bir Hindistan bürokratı olan George M. Birdwood: “Sul-
tanın halifeliği gerçek değildir ve bu haliyle de Hindistan’daki İn-
giliz çıkarları açısından bir tehdit oluşturabilir. Bunu önlemek için 
oradaki Müslümanlara bu iddianın gayri meşru ve zındıklık oldu-
ğunu özellikle vurgulamamız lazımdır.”

- 10 Ekim 1877 tarihli Times gazetesindeki yazısında ise şöyle 
diyordu: “Osmanlı Hilâfeti gayri meşru olup İslâmî temeli bulun-
mamaktadır.”

İngilizler, Osmanlı Hilâfeti hakkında yürütmüş oldukları kam-
panyaları güya meşru esaslara oturtabilmek için ise şu iddiaları 
ortaya atmışlardır:

a- Osmanlı Hilâfeti tüm dünya Müslümanları tarafından tasdik 
edilmemiştir.

b- Hilâfet Kureyş’e aittir, Osmanlılar ise Kureyş’ten değildir.

c- Osmanlı Hilâfeti seçim ve biatla değil, zorla ele geçirmekle 
ve tevarüsle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Hilâfet değil saltanattır.

d- Müslüman dünyası için “İttihad-ı İslâm” yani İslâm Birliği 
gerekir.

O dönemin İngiliz gazete ve dergilerinde yer alan iddialar sa-
dece bunlardan ibaret değildir. Zira İngilizler bu hususta son de-
rece geniş kapsamlı bir faaliyet başlattılar ve yetiştirmiş oldukları 
adamlarını İslâm coğrafyasının her bir yanına gönderdiler. Kendi 
yanlarına çekmiş oldukları bir takım Müslüman şahsiyetler aracı-
lığıyla da bu düşüncelerine destek buldular. O dönem itibariyle İn-
gilizlerin bu hususlarda görüşmüş olduğu kişilerden birisi de Mu-
hammed Abduh’tur. Arapları Osmanlı Devleti’nden koparmak için 
planlar ortaya koyan İngiliz dışişleri diplomatı Blunt, bu amaçla 
Osmanlı toprakları içinde dolaşmaya başlamış ve 1881 yılında 
Kahire’de Muhammed Abduh’la görüşmüştür.

1 İngiltere’de hilâfet tartışmaları 1873-1909, Azmi Özcan
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Daha sonraki yıllarda “Hilâfet” isimli bir kitap ya-
zan İngiliz tarihçi Arnold Joseph Toynbee, Hilâfet 
hakkında şöyle diyor: “Hilâfet zorba bir sistemdir… 
Müslümanların kitabında “hilâfet” diye bir sistem 
yoktur. Onun için hilâfet İslâm’a ait değil de Araplara 
aittir. Özellikle Muhammed’den sonra Arap geleneği-
ne uygun olarak ortaya çıkmış tarihi bir kurumdur.”2

Bu çerçevede günümüz Müslümanları tarafından 
da sık sık kullanılan ve bu yönde birtakım faaliyetle-
rin de yer aldığı “İttihad-ı İslâm” yani “İslâm Birliği” 
kavramı üzerinde de bir miktar durmak istiyorum.

“İttihâd-ı İslâm kavramı ilk defa Nâmık Kemal ta-
rafından Hürriyet gazetesinin 10 Mayıs 1869 tarihli 
sayısında kullanılmış, ardından Yeni Osmanlılar’ın 
diğer yayın organlarında ve özellikle Basîret Gaze-
tesi’nde tartışılmaya başlanmıştır.”3 XIX. yüzyılın 
sonlarından itibaren İslâm dünyasında etkin olan İt-
tihad-ı İslâm düşüncesinin önde gelen temsilcilerin-
den bazıları şunlardır: Cemaleddin Afgani, (ö.1898), 
Seyyid Ahmet Han, (ö.1898), Muhammed Abduh 
(ö.1905), Reşid Rıza (ö.1935)

“İttihad-ı İslâm” kavramının ortaya çıkarılma 
amacına ve kaynağına olan vukufiyeti sebebiyle Sul-
tan Abdulhamid, bir taraftan Hilâfet müessesesine 
vurgu yaparken diğer taraftan da İslâm Birliğini Os-
manlı Devleti’nin içindeki ve dışındaki Müslümanlara 
yönelik boyutu itibariyle iki yönlü bir siyasette kul-
lanmıştır. O dönem itibariyle sultan Abdulhamid’in 
bu kavramın farkında olarak onu Hilâfet’in lehinde 
kullanması neticesinde zaman zaman Avrupa ül-
keleri bundan rahatsız olmuşlardır. Çünkü Sultan 
Abdulhamid Osmanlı Devleti içinde yaşayan Müs-
lümanlar açısından farklı bir boyutuyla bu kavram 
çerçevesinde faaliyet yürütürken, Osmanlı Devleti 
sınırları dışında yaşayan Müslümanlar açısından ise 
2 (T. Arnold, TheCaliphate)
3 TDV Ansiklopedisi İttihad-ı İslam mad. Azmi Özcan

onların Osmanlı Halifesine bağlılıklarının sağlanması 
yönünde çalışmalarda kullanmıştır.

Günümüzdeki kullanılan anlamı itibariyle ise mev-
cut sınırların ve devletlerin olduğu gibi kabul edilme-
leri esasına göre (İslâm İşbirliği Teşkilatı) örneğinde 
olduğu gibi bir yapıyı esas alan İslâm Birliği kavramı-
nın Müslümanların birliğini sağlaması aklen de, nak-
len de ve vakıası itibariyle de mümkün değildir. Zira 
günümüz İslâm dünyasının başında bulunan yöneti-
cilerinin, kendi halklarına düşman oldukları, koltukla-
rından ve servetlerinden başka bir şeyi düşünmedik-
leri, İslâm’a ve Müslümanlara düşmanlık bakımından 
sömürgeci devletlerle her türlü işbirliğine giriştikleri 
açık ve net bir şekilde görülmektedir.

Osmanlı Hilâfeti’ni hedef alan ancak bununla bir-
likte aynı zamanda “Hilâfet” müessesesini de tümüy-
le hedefe koyan bu çalışmaları ne yazık ki o dönem 
itibariyle bir takım Müslüman şahsiyetler ve onların 
yolunu izleyen diğerleri takip etmiştir.

Bu konu ile ilgili olarak gerek Türkiye’de ve gerek-
se İslâm dünyasının diğer bölgelerinde kaleme alınan 
yazılar dikkatli bir şekilde incelendiğinde, neredeyse 
bunların tümünde İngiliz siyasileri ve müsteşrikler 
tarafından ortaya konulan iddiaların referans ve esas 
olarak alındığı, “tarihsellik” kavramı adı altında daha 
başka hususların da ilave edildiği görülmektedir. Bi-
lerek veya bilmeyerek bu düşünceyi dillerine dolayan 
kimseler gerçekte İngilizlerin ortaya attığı düşünce-
leri yaymaktadırlar. Zira bu türden iddiaları ortaya 
atan kimseler sadece Hilâfet’in tarihselliğinden bah-
setmemekte, aynı zamanda Kur’an’da var olan hü-
kümlerin de tarihselliğinden bahsetmektedirler. 

İslâm dünyasında Hilâfet konusunda Batılıların 
ağzı ile konuşanların başında Ezher âlimi ve o dönem 
itibariyle Mansûra Şeriat Mahkemesi Kâdısı olan Mı-
sırlı Ali Abdurrâzık gelmektedir. “el-İslâm ve Usûlu’l 
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Hükm/İslâm ve Yönetim Esasları” isimli bu kitabı Hilâfet’in ilgasından bir yıl sonra kaleme almıştır. 1927 
yılında Ömer Rıza Doğrul tarafından “İslâmiyet ve Hükümet” adıyla Türkçeye tercüme edilen bu kitap, ne 
ilginçtir ki Hizb-ut Tahrir’in 1994 yılında gerçekleştirmiş olduğu Hilâfet Konferansı’nın hemen ardından 
Mart 1995 tarihinde, “İslâm’da İktidarın Temelleri: Bir İdeolojik Devlet Eleştirisi” adı altında sadeleştirilerek 
yeniden yayınlanmıştır.

İngilizler tarafından özelde Osmanlı Hilâfeti’ne, temelde ise “Hilâfet” müessesine yönelik saldırılara bağlı 
olarak İslâm dünyasında farklı kişiler tarafından kaleme alınan yazılara, bunların kaynaklarına, bu yazılarda 
kullanılan cümlelere ve iddialara bakıldığı zaman, bunların tümünün İngiliz kaynaklarında, müsteşriklerin 
eserlerinde yer alan cümlelerle hatta kelimelerle birebir aynı olma özelliğini taşıdığı görülür.

Osmanlı Hilâfeti’ni ortadan kaldırmak için her türlü yolu deneyen İngilizler, o dönem itibariyle Müslü-
manların Osmanlı Hilâfeti’ne ne kadar derin bir sadakatle bağlı olduklarını gördüklerinden, saldırılarını 
doğrudan doğruya “Hilâfet” müessesesi üzerinde yoğunlaştırmaya cesaret edemediler. Hilâfet’in ilgasının 
ardından İngiliz sömürgeciliğinin egemen olduğu bölgelerde Müslümanlar arasında bu haberi gizlemeye 
dahi çalıştılar.

3 Mart 1924 tarihinde Mustafa Kemal tarafından Hilâfet’in kaldırılmasının ardından ise meydanı boş bu-
lan İngilizler, müsteşrikler ve bunların etkisi altında bulunan; Muhammed Abduh, Cemaleddin Afgani, Reşid 
Rıza ve Ahmet Emin gibi şahsiyetlerin yolundan giden Müslümanlar, ne yazık ki bilerek veya bilmeyerek 
bu düşünceyi daha ileri bir noktaya götürdüler. Ne yazık ki birtakım Müslüman şahsiyetler müsteşriklerin 
sözlerinin de ötesine giderek, Hilâfet’in şer’î hükümlerden olmadığını, tam tersine tarihi bir kurum olduğu 
tezini İslâm ümmeti arasında yaymaya çalıştılar. İslâm’ın ilk dönemlerine kadar gidip, Râşidî Halifeler Dö-
nemi’nden sonra Hilâfet kurumunun bulunmadığı, tam tersine saltanatın var olduğu gibi fikirler konuştular. 
Hilâfet sisteminde hukuki boşlukların bulunduğu gibi iddialar ortaya attılar. Bugün Suriye olaylarının ardın-
dan Suriye halkı nezdinde “Hilâfet” düşüncesinin yer bulması üzerine de bu konuda yazılar ve konuşmalar 
tekrar ortaya çıkmaya başladı. 

Nitekim Müslüman Kardeşler Hareketi’nin Suriye’deki Genel Murâkıbı Muhammed Hikmet Velîd, “İs-
lâmî Hilâfet: Tarih mi, Akide mi?” başlıklı makalesinde şöyle diyordu: “İslâm, herhangi bir yönetim biçimi 
belirlememiştir. Aksine zamanın ve mekânın koşullarına göre uygun bir yönetim biçimi inşa etmeleri için 
Müslümanlara ilham veren genel ilkeler koymuştur. Hilâfet ise İslâm Devleti’nin tarihsel bir yönetim biçi-
midir. Müslümanlar, İslâm’ın ilk asırlarında içtihat etmişler, bir yönetim biçimi geliştirip buna Hilâfet adını 
vermişlerdir. Dolayısıyla bugün Müslümanların başka yönetim biçimleri geliştirmeleri mümkündür. (Baş-
kanlık sistemi, parlamenter sistem, anayasal monarşi gibi…) İslâm’ın değerlerini, adaletini ve rahmetini 
temsil etsin yeter.”

Meselenin kaynağı ile ilgili olarak kısa değerlendirmemiz bu şekildedir. Yani “Hilâfet’in tarihi bir kurum 
olduğu, dört halife döneminden sonra Hilâfet değil de saltanatın var olduğu, Hilâfet yerine İslâm Birliği’nin 
olması gerektiği gibi düşüncelerin tümünün kaynağı, İslâm’ın, Müslümanların ve Osmanlı Hilâfeti’nin düş-
manı olan İngilizler başta olmak üzere Amerika’sından Fransa’sına varıncaya kadar tüm sömürgecilerdir, 
kâfirlerdir. Dolayısıyla bu türden düşünceleri dile getiren samimi Müslümanların da meseleyi bu açıdan 
düşünmeleri gerekir. 

Netice olarak hiç şüphesiz ki Hilâfet, şer’î hükümlerdendir ve bu husustaki deliller tümüyle sahih delil-
lerdir. Hilâfet’in tarihi bir kurum olduğu gibi aleyhteki görüşler ise tümüyle Batılı müsteşrikler tarafından 
üretilip Müslümanlar arasında pazarlanan düşüncelerdir. İslâmî açıdan ise bunların hiçbir surette dikkate 
alınır bir tarafı yoktur.

İslâm’a ve Müslümanlara düşman olan sömürgeci kâfirler, Müslümanları tek devlet, tek vücut haline ge-
tirecek, onları eskiden olduğu gibi izzetli ve güçlü kılacak olan Hilâfet’ten korktukları için bu şer’î hükmü bir 
takım Müslüman şahsiyetler aracılığıyla da karartmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla samimi Müslümanlar 
bu türden tuzaklara karşı son derece uyanık olmalı ve şer’î nasslara olan bağlılıktan katiyen uzaklaşma-
malıdırlar.

Dualarımızın sonu âlemleri Rabbi Allah’a hamddır.
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ِحيِم ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ

Değerli misafirler. Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Hak Tebâreke ve Teâlâ şöyle buyurmaktadı:. 

َن لَُهْم فِي  ةً َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِيَن، َونَُمّكِ  َونُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اْلَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ
اْلَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكانُوا يَْحَذُرون

“Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, 
onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret 
sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun’a, Hâmân’a ve ordularına, çekine gel-
dikleri şeyleri gösterelim.” [Kasas 5-6]

Değerli kardeşlerim. Mübarek Mescid-i Aksa toprağından, Kudüs-ü şe-
riften, Allah’ın kendisini ve etrafını mübarek kıldığı esir Filistin’den size gel-
dim. Sizinle iki meseleyi konuşma şerefine nail olmak için geldim. Bunlar-
dan birisi merkezi niteliktedir. Diğeri ise İslâm ümmetinin yaşamakta olduğu 
zor ve çetin ortamlara ait gelecek hakkındadır.

Merkezi sorun, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İslâm Devleti’nin hezimete 
uğramasının hemen ardından bu yana bir asırdır yaşanan Filistin sorundur. 
Zira İngiliz orduları 1917 yılında Filistin’e girdiler, 30 yıl süreyle Filistin’i işgal 
ettiler ve bunun ardından da Birleşmiş Milletler’in 1947 tarihli 181 nolu ka-
rarıyla Filistin’i Yahudilere teslim ettiler. Bu teslimiyetin ardından geçen yir-
mi yıllık süre içinde ise 1967 yılında Altı Gün Savaşları denilen tiyatro ile Batı 
Şeria ve Gazze, Filistin tarihinde tümüyle Yahudilere teslim edilmiş oldu.

Filistin otoritesi ise ne Batı Şeria’da ne de Gazze’de bir karış toprağı dahi 
geri alamadı. Tam tersine; havasına, suyuna ve denizine varıncaya kadar 
tümüyle Yahudi varlığının egemenliği altında kalmasını sağladı. Yahudi’ye 
herhangi bir şekilde hesap soran ve sorgulayan kimse olmadan, dilediği si-
lahla dilediği zaman vurması ve tozu dumana katması için Filistin yönetimi 
tarafından her iki bölge birden teslim edildi.

Şeyh İssam AMİRAH
İmam-Hatib / Kudüs-Filistin

İngiliz orduları 
1917 yılında 
Filistin’e 
girdiler, 30 yıl 
süreyle Filistin’i 
işgal ettiler ve 
bunun ardından 
da Birleşmiş 
Milletler’in 
1947 tarihli 181 
nolu kararıyla 
Filistin’i 
Yahudilere 
teslim ettiler
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Bunun merkezi nitelikte olması iki kıblenin birincisi olmasından ve içinde Mescid-i Aksa’nın da yer aldığı 
mübarek toprak olmasından kaynaklanmaktadır. Filistin, bir taraftan Şam ile geride kalan Asya kıtasındaki İs-
lâm dünyası arasında, diğer taraftan da Mısır ile Afrika kıtasındaki İslâm dünyası arasında ayırıcı bir bölgedir. 
Ona merkezi olma konumunu katan bir başka husus ise zehirli bir hançerle hançerlenmiş ve İslâm dünyasın-
da da bu hançerlenmiş halini sürdürüyor olmasından kaynaklanmaktadır. Hilâfet’in kaldırılıp devletlerarası 
sahneden silinmesiyle Filistin de kayboldu.

Filistin’in geleceğini ilgilendiren başka bir sorun olması ise, resmi olarak tam da doksan küsur yıl önce 
bunun gibi bir günde, 3 Mart 1924 yılında Hilâfet’in kaldırılmasıyla ortaya çıkan Hilâfet sorunu olmasıdır.

Filistin’in gelecekle alakası siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, eğitim ve geleceklerini ilgilendiren birçok 
alandaki işleri bakımından tüm Müslümanların gelecekleri hakkında aleyhlerinde karar alınmış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Zira Müslümanlar; İslâmî yönetim sistemlerini kaybettiler ve Allah’ın indirdikleri dışın-
daki kanunlarla hükmeder oldular. Orduları önceden olduğu gibi Allah yolunda savaşan ordular olmadılar. 
Ümmete gözünü dikenlerin, kötülük düşünenlerin Müslümanların ordularını hesaba katmadığı ordular haline 
geldiler. Tam tersine; ordular, kâfir Batı’ya ve ateist doğuya uşaklık yapan yöneticilerin elinde rehin kaldı. 
Sahip oldukları devasa servetlere ve beşeri varlıklarına rağmen ekonomik olarak fakir kaldılar. Aileleri parça-
landı, ilişkileri tahrip oldu, aralarındaki bağlar koptu, ayıpları ve kusurları ortaya döküldü ve kendilerinden ön-
ceki nesillerde görülmeyen hastalıklar yayıldı. Eğitim bakımından bilimsel üretkenliği kaybettiler ve bilimsel 
alanların tümünde Batı’nın üretimlerine muhtaç hale geldiler. Daha önce görülmemiş bir şekilde Müslümanlar 
arasında cahillik ve okuma-yazma bilmezlik yayıldı. Müslümanların birçoğu; dinlerini, kültürlerini ve medeni-
yetlerini bilemez hale geldi. Hatta ve hatta az bir kısmı inançlarını ve ibadetlerini dahi bilemez oldu. Böylelikle 
dünyalarını kaybetmelerinin ardından ahiretlerini de kaybettiler. İşte en büyük hüsran da budur. Hilâfet ku-
rulmadan İslâm ümmetinin yeniden kesinlikle ayağa kalkamayacak olması, bu meseleyi onların gelecekleri 
hakkında bir sorun haline getirmektedir.

Değerli Misafirler! Biz bugün burada Hilâfet’in son başkentinde bir araya geldik. Bu öyle bir başkentti ki, 
bunun değişimi ile İslâm tarihinin yüzü olumsuz bir şekilde tümüyle değişti. Böylelikle gelecek nesillerin 
üzerine uyanmasından utandığımız o tarihe kapkara bir sayfa yazıldı. Öyleyse bu toplantımızı olumlu inkılabi 
değişim ameliyemizin güçlendirilmesi için hareket noktası haline getirelim. Böylelikle, Hilâfet güneşi yeniden 
doğsun, kerim ümmetimize tertemiz bir sayfa açalım ve ümmetin sayfaları zaferle, şan ve şerefle dolsun. İbni 
Hibbân’ın Sahîhinde Übeyy b. Ka’b’dan (Allah ondan razı olsun) rivayet ettiği sahih hadiste yer alan Rasulullah (Sallallahu 

aleyhi vesellem)’in sözü gerçekleşsin: 

“Bu ümmet; zaferle, yücelme ve yeryüzünü ele geçirme ile müjdelenmiştir.” 

Sahih’te yer alan bir başka rivayet ise şöyledir: “Bu ümmet, yücelme, din ve yeryüzünü ele geçirme ile 
müjdelenmiştir.”

Allah’ım! Bu topluluğumuza merhamet ve mağfiret et. Buradan ayrılığımızı masum kıl. İçimizde günahkâr 
ve mahrum kimse bırakma. Allah’ım! Yeryüzünde Nübüvvet metodu üzere ikinci Hilâfet’i gerçekleştirmemize 
imkân ver. Kâfirlere karşı bize yardım et. Dualarımızın sonu âlemlerin Rabbi Allah’a hamd etmektir. Allah’ın 
rahmeti, bereketi ve selamı üzerinize olsun.
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İslâm Ansiklopedisi’nde tarif edilen “Hilâfet” maddesinin her mü’min tarafından ısrarla okunmasını teklif 
ederim. Yıllarca dilimizde tüy bitercesine anlatmaya çalıştığımız Hilâfet’in çok daha kapsamlı, kuşatıcı manalar 
taşıdığını bir kez daha yeniden keşfetmeliyiz. Sözlükte birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun 
yerini almak, vekâlet veya temsil etmek anlamlarına gelen Hilâfet sözcüğü, terim olarak İslâm devletlerinde 
Hz. Peygamber’den sonraki “devlet başkanlığı” kurumunu ifade eder.  İslâm tarihinde devlet başkanına Resul-i 
Ekrem’in vekili olarak O’nun adına toplumu yönettiği için Halife; mü’minlerin lideri, önderi olması hasebiyle de 
İmam denildiğini bilmekteyiz. 

Hz. Ömer devrinden itibaren “Emiru’l-mü’minin” tabiri “Halife” yerine kullanılmıştır. Müslümanlar arasındaki 
ihtilaflar Hilâfet’ten daha çok farklı politik içerikler ya da milliyetçi, ırkçı tutumlar dolayısıyla ortaya çıkmıştır. 
18. yüzyıldan itibaren Batı’nın ilerleyişiyle gelişip güçlenen yeni dünya düzeni, İslâm toplumlarına musallat olan 
eziklik ve güven kaybının da tesiriyle içimize kendi kültür ve medeniyetimize yabancı hatta düşman nazarıyla 
bakan önemli miktarda devşirilmiş insan yerleştirmiştir. Küresel yapıya hizmet eden ve oradan kopmayı bir kı-
yamet gibi algılayan bu devşirmelerin topluma saldığı “irtica” korkusu, kültür ve medeniyetimizin en halis kav-
ramlarının bile uzun yıllar ağza alınamamasına neden olmuştur. Okuyan, yazan, dolayısıyla İslâm toplumlarının 
kaymak tabakasını oluşturan aydınlarımızı istila eden bu zihinsel korku atmosferi zamanla halk tabakasındaki 
sıradan insanlarımızı da etkilemiş ve dinine bağlı bu kesimin de kendi otantik müesseselerine, İslâm’dan besle-
nerek oluşmuş sosyokültürel yapılara kuşkuyla bakmasına, bigâne kalmasına yol açmıştır. Bütün bu handikap-
ları aşma yolunda son yıllarda kat edilen mesafe umut vericidir. Bu iyileşme ve rehabilitasyon sürecine devam 
edilmeli, ne olursa olsun kendi kültür ve medeniyetimizin müesseselerine olan güvenimizi yeniden kazanma-
lıyız. Bunun için de öncelikle inancımızı billurlaştırmalı ve ne yapmamız gerektiğine ilişkin berrak bir vizyona 
sahip olmalıyız. Bilmeliyiz ki, Çanakkale’yi en yıkık dökük zamanımızda bile geçemeyen yedi düvel yani küresel 

Müslümanların İhtilafı Vahdete Engel mi?
 Selahattin Yazıcı
 TİYEMDER Onursal Başkanı
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sistem bizi sonsuza kadar kendi emellerinin zebunu yap-
maya muktedir değildir. Bu millet Çanakkale tabyalarını 
bu kez vatanın tüm sathına yayarak kendi medeniyet de-
ğerlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere modern dünyanın 
haset ve fesat mekanizmalarını parçalamak azmindedir. 

  Millet olarak artık bu özgüveni kazandığımızı söyle-
yebiliriz. İman ve ibadetimize sarılarak manevi anlamda 
yeniden dirildikten sonra ilk ve en önemli görevimiz siyasi 
anlamda birlik ve beraberliğimizi sağlayacak Hilâfet mü-
essesemize gereken önemi vermektir. Asıl olan kelimelerin 
kabuğunu korumak değil, icra ettikleri işlevin bilincinde ol-
maktır. Hilâfet Müslüman toplumların birlik ve beraberliği-
nin sembolüdür. İman, ibadet ve siyasi birlik Müslümanlar 
için hayati öneme sahip kavramlardır. Bu üçlü sacayağını 
yerli yerine koyarsak üzerinde her türlü yemeği pişirebili-
riz. Aksi halde zalimlerce işletilen küresel sistem, zehirle 
pişmiş aşı bize yedirmeye devam edecektir. Müslüman 
toplumlar arasındaki birlik ve beraberliği, bize özgü otantik 
kavramla ifade etmek gerekirse, Vahdeti gerektiren konu-
larda tüm ihtilaflar ileriki dönemlere ertelenmelidir. Avrupa 
Birliği’nin kuruluş öyküsü bir beşeri tecrübe örneği olarak 
önümüzde durmaktadır. Yüzyıllarca birbirinin kanını dök-
müş Batılı öncü devletler Kömür Çelik Birliği gibi gerçekçi, 
uygulanabilir projeleri önceleyerek ihtilaflarını ertelemiş-
ler, “step by step [adım adım]” politikasıyla gerçekçi, uy-
gulanabilir, sürdürülebilir bir beraberliği tesis etmeyi ba-
şarmışlardır. Gerçekçi olmayan, hayalci, aceleci, romantik 
birleşme girişimleri sadece zaman kaybıyla neticelenme-
ye mahkûm girişimlerdir. Nitekim geçmişte Suriye-Mısır, 
Libya-Mısır birleşmeleri bu romantik maceralara örnektir. 

Her konuda uzlaşamayan birçok parti ve devlet, elzem 
konularda koalisyon ya da birlik oluşturabilir. Bunun ör-
nekleri yaşadığımız çağda mebzul miktarda mevcuttur. 
Hilâfet’in tarihi bir kurum olarak sona erdiği/erdirildiği 
coğrafya burasıdır. Dolayısıyla “Yiğit düştüğü yerden kal-
kar.” atalar sözü mucibince bütün dünya Müslümanlığı 
hasretle, hararetle ve büyük umutlarla yiğidin yine bura-
dan, yani düştüğü yerden kalkmasını beklemektedir. Dün-
yanın neresine giderseniz gidin, orada bu beklentiyi dile 
getiren mazlum, mağdur, ezilen, horlanan Müslümanları 
göreceksiniz. Aklın yolu da aynı gerçeği işaret etmektedir. 
Müslümanların vahdetini sağlayacak yegâne müessese, 
modern dünyanın işleyiş mekanizmaları hesaba katıla-
rak adım adım gerçekleştirilmesi mümkün olan Hilâfet’tir. 
Hilâfet’in bugünün şartlarına uygun halini, AB’nin kurum-
sal yapısıyla örnekleyebiliriz. Brüksel bu yapının karar 
alma merkezidir. Kendi içlerinde serbest olan ülkeler, üst 
bir çerçevede siyasi ve ekonomik bir birliğin parçaları ol-
mayı, dolayısıyla güç birliği yapmayı başararak önemli bir 
siyasi güç merkezi olmuştur. 

Hilâfet’in tarihi bir 
kurum olarak sona 
erdiği/erdirildiği 
coğrafya burasıdır. 
Dolayısıyla “Yiğit 
düştüğü yerden 
kalkar.” atalar 
sözü mucibince 
bütün dünya 
Müslümanlığı 
hasretle, hararetle 
ve büyük umutlarla 
yiğidin yine 
buradan, yani 
düştüğü yerden 
kalkmasını 
beklemektedir. 
Dünyanın neresine 
giderseniz gidin, 
orada bu beklentiyi 
dile getiren 
mazlum, mağdur, 
ezilen, horlanan 
Müslümanları 
göreceksiniz
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Müslüman toplumların hayalindeki birlik hasreti de böyle 
bir gerçekliğe kavuşturulmalıdır. Aklıselimin, sağduyu ve ger-
çekçiliğin yolu da budur. Tek çare Hilâfet’in yeniden ayağa 
kaldırılmasıdır. Bu manada “Mü’minler ancak ve ancak kar-
deştir.” ile “Allah’ın ipine topluca sımsıkı sarılın!” ayetlerini ve 
o ayetlerin devamını Hilâfet’in gerekliliği yönünde rahatlıkla 
yorumlayabiliriz. Çünkü başsız vücut olmaz.

Yaklaşık yüz yıldır siyasi birliğimizi kaybetmenin neden ol-
duğu büyük güç kaybı sonucunda ümmetçe derin acılar, san-
cılar, kanamalar, ölümler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. 
İhtilafları rahmete dönüştürecek değişim ve dönüşüm süreci 
ancak Hilâfet yöntemiyle gerçekleştirilebilir. 

Esasen Hilâfet zarurat-ı diniyenin, zarurat-ı dünyeviyenin 
olmazsa olmazıdır. Eğer tevhidden, birlikten, vahdetten bah-
sedilecekse, öncelikle Hilâfet kurumunun ne olduğu, ne işlev 
göreceği incelenerek işe başlanmalıdır. Mevcut ihtilaflar yalnız 
Hilâfet makamının ihdası için yok sayılsa veya ertelenmiş olsa, 
belki de ana problemlerimizin önemli bir kısmı kendiliğinden 
ortadan kalkacaktır. Müslüman toplulukların sağlıklı bir seçim 
mekanizmasıyla seçtikleri bir halife ile onu her bakımdan de-
netleyip destekleyecek bir meclis, İslâm dünyasındaki birçok 
ihtilafı çözüp ortadan kaldırabilir. Hele hele Katolik, Ortodoks 
dünyanın kendi aralarında güçlü birlikler oluşturduğu günü-
müzde Müslümanların sahipsiz, dağınık ve ihtilaf yumağı için-
de bulunması son derece acı vericidir.   

Osmanlı İslâm Devleti’nin hükümferma olduğu dönemin 
dünyasıyla bugünün dünyası Müslümanların hali pürmelâli 
açısından mukayese edilebilir mi? Mahkûmiyet, esaret altında 
paramparça olmuş bir ümmet… İmparatorluğa bağlı şehirler, 
eyaletler güya bağımsız birer devlet olmuşlar. Ne var ki, hepsi 
de sahip olmaları gereken izzet ve onurdan binasip, zavallı ve 
himayeye muhtaç durumdalar. Yazık ki, himaye aradıkları güç 
de bizzat zebunu oldukları Batı’nın müstevli, sömürücü, men-
faatçi devletleri…

Asr-ı Saadet’in Hilâfeti’ni bir rüya gibi ne kadar anlatsak o 
kadar dinlenmeye değer güzellikler içerir. Düşmanların dille-
rine doladığı 33 yılda 3 hadise: Sıffın, Cemel, Kerbela… Ecdat 
bu üzücü olaylardan ders çıkartarak uzun yüzyıllar dünyaya 
hâkim oldu. Gittiği her yerde, fethettiği her bölgede adaleti 
tesis etti. Gittiği hiçbir yerde milyonların öldüğü, yüz binlerce 
insanın katledildiği bir insanlık mezbahası oluşmadı. Hilâfet 
varken ümmet ve dünya insanı ne haldeydi, şimdi ne halde? 
Bu soruya verilecek adil ve doğru cevap, Hilâfetsizliğin önce-
likle ümmetin birliğini yok ettiği, buna bağlı olarak da dünya-
nın zalim ve acımasız bir sömürü ağına teslim olmak zorunda 
kaldığıdır. Hilâfetsizlik dünya Müslümanlarının canlarını ucuz-
lattı. Hilâfetsizlik zarurat-ı diniyeyi yani can güvenliğini, mal 
güvenliğini, nesil, akıl ve din (inanç ve ibadet) güvenliğini orta-
dan kaldırdı. Gücü yetenin gücü yetmeyen üzerinde zulüm icra 
ettiği yoğun bir kaos dönemi oluştu. Ümmetin ve insanların 
ihtiyaçları adaletli paylaşılmadığı için toplumlar arasında ha-
set, fesat, kin ve intikam hisleri yayıldı.

Hilâfet varken 
ümmet ve 
dünya insanı ne 
haldeydi, şimdi ne 
halde? Bu soruya 
verilecek adil 
ve doğru cevap, 
Hilâfetsizliğin 
öncelikle ümmetin 
birliğini yok ettiği, 
buna bağlı olarak 
da dünyanın zalim 
ve acımasız bir 
sömürü ağına 
teslim olmak 
zorunda kaldığıdır. 
Hilâfetsizlik dünya 
Müslümanlarının 
canlarını ucuzlattı. 
Hilâfetsizlik 
zarurat-ı 
diniyeyi yani 
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din güvenliğini 
ortadan kaldırdı
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Müslümanların yaşadığı tüm zamanların olmazsa olmaz yönetim şekli Hilâfet’tir. Ya evvelinde ya da 
eninde sonunda halifelik Müslümanların vahdeti için tek çare olarak görülmüştür. Beşeri planda vahdete 
ulaşmanın matematiksel tek formülü Hilâfet’in ihyasıdır. Bu 2 kere 2 dört eder gibi kesin bir gerçektir.

Bu yazıyı kaleme aldığım İstanbul’un tarihi isimlerinden biri de “Daru’l-Hilafe”dir. Batızede olmuş Türk 
aydınları II. Abdulhamid Han’dan itibaren Hilâfet bilincini kaybetmiş, İttihat ve Terakki iktidarı sürecinde bu 
bilinç daha da zayıflayarak büyük imparatorluk coğrafyasının 15’te 1’e düşürüldüğü acı bir yenilgi dönemi 
yaşanmıştır. Bu yenilgi dar ve ufuksuzluğun bir sonucudur. Eğer Halife Abdulhamid ve onun Hilâfet siyaseti 
doğru anlaşılıp bu siyasete yeterli destek verilebilseydi kim bilir tarihin akışı nasıl cereyan ederdi?

Son halifeden bu yana İslâm toplumlarının başına gelmedik zillet ve rezalet kalmamıştır. Hilâfet’in yani 
İslâm Devleti’nin ayakta tuttuğu can, mal, nesil, akıl, onur, haysiyet, şeref, namus gibi değerlerimiz adına 
ortada ne kalmıştır? 

Bugünkü dünyada İslâm toplumları arasındaki siyasi ihtilaflar ümmetin sosyal, siyasi ve ekonomik ko-
nularda birlikte hareket etmesini engelleyen en önemli unsurlardır. Farklılıkları ve ayrılıkları tevhid etmek için 
Vahdeti sağlayacak bir merkez olmalıdır. Hilâfet kurumu bu merkezin ta kendisidir. Vahdeti sağlayabilecek 
ikinci bir teklif yüzyıllar boyu ortaya konulamamıştır. İstanbul bu şerefli kuruma ev sahipliği yaptığı için “Da-
ru’l-Hilafe” unvanıyla anılır. Bu, yüzyıllar boyu İstanbul’u dünyanın başkenti yapan, onu bir marka konumuna 
taşıyan bir unvandır. Bu unvanın elinden alınmasıyla özelde Müslümanların genelde ise tüm insanlığın onur, 
şeref ve haysiyetinin korunurluğu ve korunaklılığı ortadan kalktı. Ümmet arasındaki ihtilafların bir çözüm 
mercii ve meclisi yok edildi. Hilâfet müessesesi Hz. Peygamber Aleyhi’s Selam’ın bize bir emanetidir. Müs-
lümanların ihtilaflarının ortadan kaldırılması ancak böyle kurumsal bir organizasyonla mümkündür. 

Müslümanlar yoğun musibetler yaşayarak da olsa eninde sonunda Hilâfet’e sarılacaklardır. Zararın ne-
resinden dönülürse kârdır. Gelecekte daha yoğun düşmanlıkların ve rekabetlerin yaşanacağı bir dünyada 
Müslüman toplumlar külfette boğulmadan ülfete sarılmalıdır.
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Yüzlerce farklı milletin yaşadığı ve 300’e yakın ülkenin bulunduğu dünyada farklı ırk, din, kültür ve uluslara 
göre bir rekabetin ve hatta yer yer çatışmanın olduğu bir hakikattir. Ancak bütün bu farklılık, zenginlik ve çe-
şitliliğe rağmen dünya üzerinde etkin bazı inanç ve medeniyetlerin diğerlerine göre daha baskın, daha etkin, 
daha fazla asabiyet ile birbirine bağlı ve daha güçlü olduğu rahatlıkla söylenebilir. Huntington medeniyeti 
“Halkların en yüksek kültürel gruplaşması, insanları diğer türlerden ayırmasa da halkların en geniş kültürel 
kimliği” olarak değerlendirmektedir. Bazı medeniyetlerin geçmişte güçlenip günümüzde zayıfladığı, yerleri-
ni bir diğerine bıraktığı, yeryüzünün yükselen ve düşen güçlerinin bulunduğu ve bunların birbirini etkilediği 
görülmektedir. Milletlerin yükselişi ve düşüşü belirli kurallara bağlıdır ve bu kurallar yüzyıllar geçse de ben-
zer özellikler arz etmektedir. Medeniyetlerin kaderi birbiri ile bağlantılıdır ve kardeşlerin dahi birbirine rakip 
olabildiği, çekişebildiği ya da çarpışabildiği bir dünyada, medeniyetler arasında da kaçınılmaz bir çatışma 
gerçeği durmaktadır.  

Günümüzde İslâm medeniyeti, Batı medeniyeti, (Hıristiyan Batı) Çin ve Hint Medeniyeti, gibi medeniyetler 
yükselmekte ve birbiri ile ittifak, çekişme, rekabet ya da çatışma temelli ilişki kurmaktadır. Ancak, İslâm Hilâ-
feti’nin ilga edildiği son yüzyıl boyunca dünyaya hâkim tek gücün Batı olduğu görülmektedir. Batı 13. yüzyıla 
dek süren Haçlı Seferleri’nden günümüze kadar asıl düşmanı ve “öteki” olarak İslâm dünyasını görmüş, tehdit 
algısında da İslâm’ı baş rakip ve tehdit olarak tanımlamıştır. Bu, İslâm dünyasının Batı’ya rakip ya da alternatif 
olması dolayısıyla değildir. Bilakis Batı aslında İslâm dünyasında bulunması gereken otoriteyi gasp etmiştir 
ve bu gasp ve sömürüsünden sahte güç ve içi boş bir takım değerlerini koruyup, dayatmayı amaçlamaktadır.

Batı dünyası ile İslâm Hilâfeti arasında var olduğu günden bu yana devam eden çatışmanın dini, siyasi, 
iktisadi nedenleri bulunmaktadır ve Batı dünyası günümüzde de doğrudan ve dolaylı yöntemlerle İslâm Hilâ-
feti’nin ya da buna benzer bir alternatif politik birliğin gerçekleşmemesi için elinden geleni yapmaktadır. 

Batı İslâm ve Hilâfet’e Neden Karşı?
 Abdulkadir Şen
 Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü
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Bu çatışmayı incelemeden önce “Batı” kavramı ile neden 
bahsettiğimize değinmek yerinde olacaktır. Batı olarak ifade 
edilen kavram ile genelde  “Yeni Dünya Düzeni” ifade edil-
mektedir. Bu dünya düzeni ise II. Dünya Savaşı sonrasında 
güçlü ülkelerin zayıf ülkeleri nazikçe ve diplomatik yollarla 
sömürdüğü kurum olmakla eleştirilen, sadece 5 ülkenin veto 
yetkisinin bulunduğu BM’nin kurulması ve ardından inşa edi-
len uluslararası ve uluslar üstü kurumlar ile bu adaletsiz iliş-
kinin kurumsallaşıp kökleşmesine tekabül eder. Bu durumda, 
Doğu’da olan Rusya, Çin, İsrail, Güney Kore, Suudi Arabistan 
gibi ülkeler coğrafi olarak “Doğulu”, aidiyet olarak “Batılı” 
olurlar. Ünlü Sosyolog Edward Said de bu görüştedir. 

Batı dünyası bu yönü ile kendi içerisinde sistematize et-
tiği bir dünya düzeni kurmuştur ve bu dünya düzeni açık bir 
şekilde İslâm’ı ve hatta İslâmî olan her şeyi devre dışı bırak-
makta, onu düşman kategorisinde değerlendirmekte ve hatta 
reddetmektedir. Kısacası Batı ile İslâm arasında bir çatışma 
vardır ve Hilâfet sistemi İslâm siyasi sisteminde en üst düzey 
otoriteyi temsil etmekte, bu da doğal olarak Batı dünyasında 
Hilâfet karşıtı retorik ve eylemlerin arkasındaki asıl motivas-
yon kaynağı olarak durmaktadır. 

İslâm’ın ön gördüğü dünya sistemi ile Batı dünyasında ka-
bul gören sistem arasındaki farklılıklar zorunlu olarak sadece 
iki farklı dünya görüşünün çıkar çatışması ya da rekabetine 
dayanmaz. Bilakis iki sistem ve tecrübe arasındaki farklılığın 
sonuçlara dayalı rekabet ve çatışmanın yanında kökeni açı-
sından da varoluşsal bir farklılık arz ettiği ortadadır. Öncelikle 
dinin yanlış yorumlanıp, dini kuralların bir baskı aracına dö-
nüştürülerek Batı halkları için bir kâbusa dönüştürülmesi tec-
rübesini kilise uygulamalarıyla yaşayan ve Rönesans Dönemi 
sonrasında sadece dine değil bütünüyle manevi olan her şeye 
karşı bir reaksiyon geliştiren modern Batı düşüncesi özü iti-
bariyle sekülerdir. Hatta laikliğin bir çözüm olarak İslâm dün-
yasına uyarlanması konusunda ilk itiraz edilecek konulardan 
biri belki de İslâm dünyasının hem böylesi bir baskıcı dini 
tecrübe yaşamamış olması hem de dine karşı topyekûn bir 
tutum geliştirmemiş olmasıdır. Batı’da laiklik ile yoğrulmuş 
bulunan bilimsel düşüncenin (özellikle de siyasi düşünce) bir 
çelişki arz eder biçimde özünde Protestan ahlakı barındırıyor 
olması, İslâm’ın dünya görüşü ile çatışan ayrı bir boyuttur. Bu 
çatışmalara kapitalizm tecrübeleri, faize dayalı dünya eko-
nomik sistemi, materyalist yaşam biçimi, çoğunlukla tarihi 
kökenleri olan kin ve düşmanlıklar ile çıkar ve güç mücade-
lesi de eklendiğinde İslâm’ın siyasi ve dini bir kurum olarak 
vazgeçilmez bulduğu Hilâfet mekanizmasını Batı’nın neden 
tehdit olarak algıladığı daha açık biçimde ortaya çıkar. Batı ile 
İslâm arasında devam eden çatışmanın sadece dini kökenleri 
bulunmamaktadır. Batı materyalist ve modern olduğu kadar 
Protestan ve yerine göre köktencidir. George W. Bush’un 11 
Eylül sonrası Afganistan işgalini ilan ettiği konuşmasında 
tüm dünya önünde ve İslâm’a karşı geleneksel Batı öfkesi-
ni ve tarihi düşmanlığı da uyandırmak amacıyla “Bu bir haçlı 
savaşıdır.” demesi ve çok sayıda Batılı liderin de savaşa haçlı 
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savaşı tanımlaması yapması çatışmanın dini yönüne 
işaret etmektedir. Bush bu açıklamasında El Kaide’yi 
Ortadoğu’dan İspanya’ya, Kafkaslardan Balkanlara 
uzanan bir İslâm Hilâfeti kurma planı ile suçlamak-
tadır ve “Dünya onların nefret dolu ideolojisi ile yö-
netilecek.” diyerek de dünyaya korku pompalamıştır. 

Batı ile İslâm dünyası arasında yaşanan çatış-
maya dair siyasi ve iktisadi bakışın özü itibariyle 
çatışmanın bir inanç savaşı olduğu yönünü gizleme-
ye çalıştığı görülmektedir. Bu bilinçli ya da bilinçsiz 
olsun böyledir. Çatışmanın dini yönüne aşırı vurgu 
ise siyasi ve ekonomik yönünü ihmal etmek olarak 
değerlendirilebilir. Oysa muhtemel bir Hilâfet siste-
minin başarısı Batı için hem inanç açısından hem de 
ekonomi ve siyaset açısından kabul edilebilir değildir 
ve karşıt reaksiyonu besleyecektir. 

Batı zihni dünyayı merkez ve periferi olarak ikiye 
ayırmaktadır. Merkez periferi (çevreyi)  sürekli biçim-
de yönetir, değiştirir ve dönüştürür. II. Dünya Savaşı 
sonrasında şekillenen bu yenidünya düzenine bir ta-
kım mukavemetler gelişmiştir. Batılı düşünürlerden 
William Blum Doğu’nun Batı’ya 5 temel isyanından 
bahseder ve bunları aşağıdaki gibi sıralar:

1- Uluslararası sistemin parçası olmak ve kurum-
lara üyelik talebi.

2- Sömürgeciliğe isyan, ırksal isyan. 

3- Özgürlük ve onur arayışı.

4- Küresel sisteme iktisadi İsyan.

5- Kültürel sömürgeciliğe isyan.

Blum Batı’ya yönelik bu 5 temel isyanın en tehli-
kelisinin sonuncusu olduğunu ve halkların Batı tara-
fından kendilerine dayatılan kültür ve dünya görüş-
lerini benimsemeyip buna meydan okumaya eğilimli 
olduklarını belirtmektedir. Arap Baharı ve özellikle de 
Suriye krizinin Batı’nın İslâm dünyasını tanımlama/
şekillendirme projelerine bir isyan niteliği taşıdığı da 
sıklıkla dile getirilmiştir. 

Batı dünyası bir yandan kendisine alternatif ola-
cak her gücü hedefe oturtup, sindirmeye çalışırken, 
diğer yandan kendini en mütekâmil medeniyet ve in-
sanlığın ulaşabileceği son nokta olarak sunmaktadır. 

1990’lı yılların sonunda yoğun olarak tartışılan 
ancak daha sonraları kuramına ciddi eleştiriler yö-
neltilen Tarihin Sonu kitabının yazarı Francis Fuku-
yama dünyanın Amerikan değerlerine göre yeniden 
şekillenmesinin aslında medeniyetin tüm ülkelerde 
yaygınlaşması olduğunu ve Amerikan değerlerinin 
evrenselliğini sorgulayanların hatalı olduklarını sa-
vunarak bu tek tipleşmeden övgüyle söz etmekte-
dir. Ona göre, yaygınlaşan küresel Batı kültürü insan 

ırkının ulaştığı son noktayı temsil etmektedir. Batı 
kültürü, Batı değerleri, Batı medeniyeti gibi terimleri 
kullanırken Batı’nın tam olarak ne olduğu sorunsalı 
gündeme gelmektedir. Bu konudaki araştırmalarıyla 
bilinen Huntington Batı’nın her ne kadar pusula yö-
nüne işaret etse de Hristiyan Avrupa ve Amerika an-
lamına geldiğini düşünmektedir.

Fukuyama Tarihin Sonu isimli kitabının giriş bö-
lümünde Liberal Demokrasi’nin insanoğlunun ilerle-
yişinde son noktayı oluşturuyor olabileceğini, diğer 
birçok dünya görüşünü etkisizleştirerek tüm dün-
yada etkin olan bu anlayışın insanlığın ulaştığı son 
nokta olarak yeni bir rakibinin olamayacağını iddia 
etmektedir. Bu görüşün fazla iddialı olduğu hatta te-
oriyi mutlak gerçek olarak göstermekle eleştirildiği 
bilinmektedir. Küreselleşme ile beraber kültürel de-
ğerlerin, insanların, paranın ve bilginin devasa akış-
kanlığının tüm dünyada Batı merkezli dünya görüşü-
nü yaygınlaştırdığı ve kültürel bir tek tipleş-tir-meye 
kapı araladığı görüşü Fukuyama’nın teorileriyle ciddi 
oranda gündeme gelmiştir. 

Tıpkı Liberal demokrasinin insanlık tarihinin en 
son ve en mükemmel buluşu olduğunu ve bunun ev-
rensel gerçeği temsil eden bir Batı ürünü olduğunu 
iddia eden Fukuyama gibi Huntington da Batı siyasal 
medeniyetinin en üretken ve en mükemmel sistem 
olduğunu iddia etmekte ve bu görüşünü “Başka hiç-
bir medeniyet önemli bir siyasal ideoloji yaratama-
mıştır.” sözleriyle dile getirmektedir. Ancak ona göre 
dünyada artık Batı’da ortaya çıkan medeniyet içi si-
yasal düşünceler değil din ve kültür çatışmaların te-
mel nedeni olacaktır. 

Küreselleşmenin yaygınlaşması da dünyaya kimin 
değerlerinin hüküm süreceği tartışmasını gündeme 
getirmektedir. Küreselleşme geliştikçe hiç şüphesiz 
yaygınlaştırdığı değerler Batılı değerler olmakta ve 
Batı bundan politik ve iktisadi fayda sağlamaktadır. 

Kumaravadivelu’ya göre kültürel küreselleşme 
dünyadaki kültürel akışkanlığın artması olarak ta-
nımlanabilir. “Dünyada insanlar ve kültürleri-fikirleri, 
değerleri, yaşam biçimleri arasındaki ilişki daha önce 
hiç olmadığı kadar gelişmekte ve derinleşmektedir.” 
Dünyanın artık küresel bir mahalle olduğuna değinen 
yazar; televizyon, sinema, internet gibi araçlarla es-
kiden yabancı olan kültürlerin artık bize o kadar da 
yabancı olmadığına değinmektedir. 

Kumaravadivelu’nun sınıflandırmasıyla Benja-
min Barber, Francis Fukuyama ve George Ritzer gibi 
araştırmacılar küreselleşmenin kültürler üzerinde 
homojenleşme etkisine neden olacağını savunmak-
tadırlar. Bu düşünceye göre Amerikan tarzı tüketicilik 
bu sürecin başat etkenidir. Samuel Huntington, Ant-
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hony Giddens ve John Tomlinson gibi uzmanlar ise tam tersi bir süreç olan kültürel heterojenleşmeyi savun-
maktadırlar. Üçüncü bir grup olan Robbie Robertson, Roland Robertson ve Arjun Appadurai ise bu iki etkinin 
beraberce kültürleri etkiliyor oldukları tezini savunmaktadırlar.

Shomoossi ve arkadaşlarının aktarımıyla Appadurai küreselleşmenin kalbinde homojenleşme ile hete-
rojenleşme tansiyonunun bulunduğunu belirtmektedir. Politik bilimci Benjamin Barber tarihçi Francis Fuku-
yama ve sosyolog George Ritzer gibi düşünürler, küreselleşme ile beraber dünyada Amerikan tarzı tüketici 
kültürün başat rol üstlendiği bir tek tipleşmenin gerçekleştiğini düşünmektedirler. Hiper-küreselciler olarak 
tanımlanan bazı düşünürler de küreselleşme ile beraber küresel bir kültürün ortaya çıktığını savunmaktadır-
lar. Bu kesim, oluştuğunu savundukları küresel kültürün Batı değer motifleriyle süslenmiş olmasını olumlu 
bir gelişme olarak algılamaktadırlar. Ritzer dünyanın kültürel açıdan tek tipleşmesini dünyanın McDonaldlaş-
ması olarak değerlendirmekte ve tıpkı McDonald şirketinin tüm dünyadaki restoranlarında servislerin, giyim 
şeklinin, ürünlerin ve sunum tarzlarının aynı olması gibi bu süreçle dünya insanlarının da üretkenliğini yitiren 
robotlara dönme tehlikesini gündeme getirmektedir. McDonald şirketinin örnekliği standart yemek servisle-
riyle hem bir tüketim kültürünü sembolize ettiği hem de yemek kültürüne etkisi dolayısıyladır. 

Cihad ve McDünya isimli kitabın yazarı Amerikalı siyasal kuramcı Benjamin Barber ise küreselleşmenin 
tek tipleştirici etkisine karşı dünyanın birçok yerinde lokal tepkilerin gerçekleştiği ve fundamentalist olarak 
tanımlanan örgütlerin bu kültürel Batılılaşmaya meydan okumalarının küreselleşmenin aynı zamanda kültü-
rel çatışmaları da ürettiği tezini desteklediğini savunmaktadır. Yazar birbirinden farklı kültür ve değerler ta-
şıyan halk kitlelerinin giderek daha fazla tekdüzeleşen, kapitalizmin popüler kültürden yaşam biçimine kadar 
ürettiği yeni ürünleri sorgulamayan tüketicilere dönüştüğü görüşündedir.

Batı’nın güçlendiği ve dünya sisteminin lideri olduğu, İslâm dünyasının bir duraklama ve gerileme döne-
mine girdiği İslâm Hilâfeti’nin ilga edilmesi sürecinden günümüze İslâm dünyasının yeniden bir Hilâfet niza-
mı tesis etmesi ihtimali her zaman Batı açısından öncelikli tehdit konusu olagelmiştir. Eğitimden, siyasete, 
medyadan, ekonomiye, mikro ve makro ilişkilerden İslâm dünyasında yaşanan yerel ve bölgesel çatışmalara 
dek tüm ilişki ve çatışmalarda İslâm coğrafyasının yeniden Hilâfet temelli politik bütünlüğünü elde edeceği 
korkusu mutlaka hatırı sayılır bir etkide bulunmuştur. İslâm dünyası Ortadoğu kavramında atfedildiği gibi 
artık birilerinin “Orta’sının Doğu’su” olmayı reddetmektedir ve küreselleşme basitçe İslâm dünyasında Batı 
tandanslı değerler ve yaşam biçimlerinin yaygınlaşmasının yanında ümmetçi düşünceyi de yaygınlaştırmak-
tadır. Gelecek yüzyılın ana çatışma ve tartışma konusunun dünya sisteminde Batı liderliğindeki seküler güç-
lerin mi yoksa İslâm dünyasının mı söz sahibi olacağı ya da kimin ne denli söz sahibi olacağı konusu üzerinde 
yoğunlaşacağını şimdiden öngörmek mümkündür. 
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ِحيِم ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ

Es-Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakâtuh

A. Hilâfet’in Dönüşü Beşeri Bir Zarurettir:

Dünya nizamı olarak Hilâfet’in; zorla, zulüm ve aldatma ile kaldırılmasının üzerinden yaklaşık bir asra yakın 
bir zaman geçtikten sonra, Hilâfet’in tekrar dönmesi beşeri bir talep ve kesin bir insani zaruret haline geldi. Zira 
tüm dünya zalim sistemlerin zulmü altında inlemekte ve halklar üzerinde egemenlik kurabilmek için göz göre 
göre hakikatler perdelenmektedir.

BM Güvenlik Konseyi, IMF ve Dünya Bankası şemsiyesi altında beşeriyetin yaşamış olduğu onlarca terör tür-
lerine rağmen, yalan ve sahtekârlıkla İslâm’ın terörle ilişkilendirilmesi bunun en net delilidir.

Hilâfet’in kaldırılmasından bu yana geçen 90 yılda dünya, milyonlarca insana karşı kimyasal silah kullanımına 
şahit oldu. Yine dünya; Bosna-Hersek’te, Vietnam’da, Kore’de, Latin Amerika’da, Cezayir’de, Filistin’de, Afrika’da, 
Rohingya Müslümanların’da, Keşmir’de ve Arnavutluk’ta olduğu gibi bir bölge halkının neredeyse tümünün kat-
ledildiği olaylara şahit oldu. Bu katliamların tümü, halkların sömürülmesi ve servetlerinin yağmalanması için 
yapıldı. Bütün bunlara rağmen; Amerika, İngiltere, Fransa ve Rusya borazanları İslâm’ın terörle irtibatlandırılması 
saçmalığından vazgeçmediler.

Amerika ve Rusya; canlı cansız ayırımı yapmaksızın Suriye’de zalimce bir savaşa liderlik etmekte oldukları 
halde, halen daha terörle savaştıklarını iddia ediyorlar. Terörle suçlayarak Mısır’da Mursî’yi görevden uzaklaştır-
dılar ve yerine terörle mücadele ettiğini iddia ettikleri Sisî’ye getirdiler.

Bugün, Dünya Bankası ve IMF kredileri altında bitip tükenmiş bir halde olan dünya şiddetli bir şekilde fakirliği 
yaşıyor. Milyarlarca insan günlük olarak iki dolardan daha az bir gelirle hayatını sürdürürken, bir takım şirketler 
fiyatların düşmesini engellemek için binlerce ton gıda maddesini imha ile meşgul oluyor. Dünyanın en zengin 60 
kişisi, neredeyse dünya nüfusunun yarısından daha fazlasının servetine sahip! Gıda, sağlık ve can güvenliğinin 
olmamasının yanında, yarına ait güvenlik endişesinin de bulunduğu bir ortamda, her Müslüman gerçek emniyeti 
sağlayan İslâmî terörle suçlanmaktadır. Oysa Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır: 

Hilâfet’in Yeniden Kurulması Şer’î Bir Zorunluluk mu, Siyasi Bir Realite mi?
 Dr. Muhammed Malkawi
 Jadara Üniversitesi Mühendislik Fak. Dekanı / Ürdün
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“Her kim sağlıklı bir şekilde sabahlar, yatağında güvenli bir şe-
kilde uyur ve yanında da günlük yiyeceği varsa bütün dünya ona 
verilmiş gibi olur.” 

Aynı şekilde dünya, her şeyi bilen ve yaratan Allah Azze ve Cel-
le’nin kanunlarının hayattan uzaklaştırılmasının ardından, demok-
rasi ve laiklik altında zulüm ve fesat kanunlarının üzerlerine tatbik 
edilmesiyle karşı karşıya kaldı. Allah’ın şeriatının uygulanmasını 
istemek terör, Allah’ın rubûbiyetine boyun eğmek ise şer olarak 
görülürken, Dünya Bankası’na, Para Fonuna ve terör konseyine 
boyun eğmek zorbalıkla mecburiyet haline getirildi.

Hilâfet’in devletlerarası sahneden uzaklaştırılmasının ardından 
Amerika, Fransa ve İngiltere tarafından dayatılan zalim sistemlerle 
hükmedilmesinin neticesinde, diğer insanların yaşamakta olduk-
ları; geri kalmışlık, cahillik, fakirlik ve zulüm Müslümanlara da isa-
bet etti. Nitekim Hilâfet kaldırıldığında Lord Curzon şöyle demişti: 
“Hilâfet Devleti’ni yok etmeyi başardık. Şimdi ise Müslümanların 
birliğinin sağlanmamasını garanti etmemiz gerekir.” İşte bu ne-
denle tüm rejimler, Müslümanlar arasındaki herhangi bir fikri ha-
reketi tüm güçleriyle ezdiler. Öyle ki İslâm dünyası; zulüm ve baskı 
itibariyle dünya beldelerinin en kötüsü haline geldi. Müslümanlara 
uygulanan baskı %75’lerin üzerine çıktı. Afganistan, Moritanya ve 
Yemen’de okuma-yazma bilmeyenlerin oranı %80’lere ulaştı. 700 
milyon Müslüman, günlük 2 doların altında bir gelire sahip olur 
hale geldi.

Allah’ın bu ümmete lütfetmiş olduğu petrol, bizzat bu ümme-
tin kendisine karşı düşmanları tarafından kullanılan bir silah oldu. 
Ümmet, sahip olduğu servetlere göre daha fazla gelişmişliğe ve 
kuvvete sahibi olması gerekirken, daha fazla işgallere ve fakirliğe 
sahip oldu. Şu anda yaşamış olduğumuz petrol fiyatlarındaki dü-
şüş, Amerika’nın onu dilediği şekilde silah olarak kullandığının en 
net göstergesidir.

İslâm dünyası halen daha süregelen bölünmüşlüğü yaşıyor. 
Sudan, güney ve kuzey olarak ikiye ayrıldı. Irak; Kürt bölgesi, Şii 
ve Sünni bölgesi olmak üzere üç parçaya ayrıldı. Suriye ise; Rus-
ya, İran ve Esed milislerinin elinde bölünmeyi yaşıyor. Suud’un 
bölünmesi ise uzak değildir. Filistin’in kantonlara bölünmesi ise 
dünyanın şahit olduğu bölünme hallerinin en şiddetlisidir. Kutsal-
lığına rağmen Filistin’in işgal edilmesi ve Yahudilere teslimi ise 
ümmetin yaşadığı en büyük yenilgidir. Askeri işgaller döneminin 
geri dönmesi ile Amerika; Afganistan’ı ve Irak’ı işgal etti ve şimdi 
ise Suriye’yi işgal ediyor. Hindistan, Keşmir’i işgal ederken, Nepal 
de Meyanmar’ı işgal etti. Oysa böylesi bir zamanda Allah Azze ve 
Celle’nin:  

َجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَقُولُوَن   َوَما لَُكْم الَ تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل للّاِ َواْلُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الّرِ
َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلقَْريَِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجعَل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َوِليًّا َواْجعَل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصيًرا

“Size ne oluyor da, Allah yolunda ve ‘Ey Rabbimiz! Bizleri halkı 
zâlim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize 
katından bir yardımcı ver.’ diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı er-
kekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?” 
[Nisâ 75] ayetinde emrettiği gibi Müslümanların; kadınları, çocukları 
ve takatsiz halde bulunan yaşlılarının kurtarmaları gerekirdi. Oy-
saki Müslümanlar, onların karşılaşmakta oldukları zulme çare ol-
maktan aciz kaldılar.

Hilâfet’in 
devletlerarası 
sahneden 
uzaklaştırılmasının 
ardından Amerika, 
Fransa ve İngiltere 
tarafından dayatılan 
zalim sistemlerle 
hükmedilmesinin 
neticesinde, 
diğer insanların 
yaşamakta 
oldukları; geri 
kalmışlık, cahillik, 
fakirlik ve zulüm 
Müslümanlara 
da isabet etti. 
Nitekim Hilâfet 
kaldırıldığında 
Lord Curzon 
şöyle demişti: 
“Hilâfet Devleti’ni 
yok etmeyi 
başardık. Şimdi 
ise Müslümanların 
birliğinin 
sağlanmamasını 
garanti etmemiz 
gerekir.”
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İşte bütün bunlar, dünyanın, insanları karanlıklar-
dan, kapitalizmden, demokrasiden ve laiklikten çıkartıp, 
İslâm’ın adaletine teslim edecek olan yeni bir nizama 
muhtaç olduğunu göstermektedir. Amerikan dolarına, 
Güvenlik Konseyine, IMF’ye kulluktan, Allah’a kulluğa, 
geçim sıkıntısının bulunduğu bir hayattan, İslâm’ın göl-
gesinde dünya saadetine kavuşturacak yeni bir sisteme 
muhtaçtır dünya. Günümüzün dünyası adaletle hükme-
decek, servetin sadece zenginlere ait olmadığı, ahlaki 
değerlerin şartlara ve maslahata göre değişmediği, renk, 
ırk, dil, cins ve zenginlik ayırımının yapılmadığı, herkes 
için tek ölçünün kullanıldığı bir sistemin özlemi içindedir.

İşte bu sistem; İslâm’ı ve nizamını bilen ya da bilme-
yen, İslâm ile hükmetmenin ne anlama geldiğini idrak 
eden veya etmeyen, Hilâfet’i bilen ya da bilmeyen her 
kim olursa olsun, her bir insanın ısrarla dile getirdiği 
Nübüvvet metodu üzere İslâm Hilâfeti’nden başka bir 
nizam değildir. Zira insanlar, kapitalist hayatın zorluğu-
nu, demokratik laikliğin saçmalığını, var olan sistemlerin 
zorbalığını ve Amerika’nın liderlik ettiği düzenin cana-
varlığını biliyorlar.

B. Hilâfet’in Dönüşü Siyaseten Kaçınılmazdır:

Hilâfet’in dönüşü, beşeri bir zaruret olmasının yanı 
sıra aynı zamanda siyaseten de bir zarurettir. Artık onun 
fecirden doğması ve yayılmasından başka bir şey kal-
mamıştır. Hilâfet Devleti’nin mücrim Mustafa Kemal 
eliyle zorla kaldırılmasından bu yana ümmet, Hilâfet’in 
yeniden kurulması hususundaki hareketlilikten bir gün 
dahi geri kalmadı. Hizb-ut Tahrir ise siyasi çalışmasın-
da, esasi bir sorun olarak Hilâfet üzerinde yoğunlaşarak 
bu hareketliliği taçlandırdı. Öyle ki bu çalışma sadece İs-
lâm dünyası seviyesinde kalmadı, tüm dünya düzeyinde 
İslâm Hilâfeti’nin tekrar dönüşünün yakın olduğu husu-
sunda kamuoyu yapıldı. 

2008 yılında Amerikan Başkan adaylarından Patrick 
Buchanan tarafından kaleme alınan bir makalede şöyle 
denilmektedir: “İslâm düşüncesi Müslümanlar arasında 
kök saldı, artık onun meyve verme zamanı geldi ve büyük 
güçlerin orduları kesinlikle ona güç yetiremeyecektir.” 
ABD ulusal güvenlik danışmanı Muhammed Ebyârî ise 
İslâm Halifeliğinin görünmesinin önlenemez bir gerçek-
lik haline geldiğini, Amerika’nın ise onu engellemeye ça-
lışmak yerine onu kuşatması ve onunla çalışması gerek-
tiğini vurguladı. 2003 yılında ise Irak işgalinin ardından 
Rumsfeld, Amerika’nın Irak ve Körfez’deki askerlerinin 
çekmesi halinde, Hilâfet Devleti’nin ortaya çıkabileceği 
hususunda uyarıda bulundu.

Müslümanlar nezdinde Hilâfet’in farziyeti hakkında 
ve zalim dünya düzeninin değişmesinin zarureti hak-
kında gerekli kamuoyu oluşmuştur. Çalışmalarını İslâm 

Hilâfeti’nin kurulmasında yoğunlaştıran siyasi bir 
partinin varlığıyla birlikte, Hilâfet’in kurulmasının 
önünde yalnızca tek bir engel kalmıştır. Bu engel, 
Amerika’nın liderlik ettiği dünya düzenidir. Bu dü-
zen ise neredeyse örümcek ağından daha dayanık-
sız bir hale gelmiştir.

Küresel sistem yirmi yıl öncesinde olduğu gibi 
sağlam değildir. Bilakis, devletlerarasında var olan 
rekabet neticesinde kırılgan hale geldi. Rusya’ya 
baskı uygulamak ve körfez ülkelerini zayıflatmak 
için Amerika petrol fiyatlarını düşürdü. Mali piya-
salarda istikrarsızlığı yaydı. Finans krizi rüzgârları, 
siyasi yıkımlara ve küresel sistemin yerle bir ol-
masına yol açabilir. Yığınlar halindeki borç sorunu 
özellikle Amerika, Yunanistan, İspanya, İtalya ve 
Pakistan gibi devletlerde var olan banka sistemini 
çökertebilir ve buna bağlı olarak da çok hızlı bir şe-
kilde mali krizlere neden olabilir.

Diğer taraftan Amerika, İran ile Lübnan’daki par-
tisini Suriye’ye sürüklemekle birçok kartı birbirine 
karıştırdı. Ardından Rusya’yı getirdi ve onu paray-
la, pazarlıklarla sakatladı. Türkiye ve Suud ile itti-
fak oluşturdu. Sığınmacıların geçiş yolunu açması 
için Avrupa’yı zora soktu. Dar bir Suriye sahasına, 
birbiriyle zıt olan güçleri topladı. Her gün binlerce 
Suriyelinin öldürülmesine sebep oldu. Diğer yandan 
ise bunların tümüne rağmen, Suriye’de İslâm Hilâ-
feti’nin ortaya çıkmasını engelleyecek bir kuvveti 
kesinlikle oluşturamadı.

Bunlara ilave olarak Amerika, Avrupa’yı ve para 
birimini zayıflatmak, Yunanistan gibi birlik içerisin-
deki zayıf devletlerde sorunlar meydana getirmek 
suretiyle, Almanya ve Fransa gibi güçlü devletleri 
telaşlandırarak Avrupa üzerinde şiddetli baskı uy-
guladı. İngiltere’yi zayıflatmak için Avrupa Birliği’n-
den çıkmaya teşvik etti. Öldürücü seviyede enf-
lasyonun meydana gelmesi için Avrupa’yı parasal 
genişlemeden mahrum etmeye çalıştı. Avrupa’da 
var olan bağları zayıflatmak için, binlerce Suriyeli 
sığınmacıyı Avrupa’ya sürükledi. İşte böylece Ame-
rika ile Avrupa arasında var olan çatışmalar, küresel 
sistemin çöküşünü ve Hilâfet karşısındaki engelin 
izale edileceğini göstermektedir.

İşte tüm küresel sistemin her ne kadar dış gö-
rünüşü sağlam gözükse de, içi parçalanmış ve bö-
lünmüş bir haldedir. Bu durum ise, İslâm Devleti’nin 
kurulma ve ortaya çıkma fırsatını siyasi olarak güç-
lü ve kuvvetli bir realite haline getirmektedir. 

C. Hilâfet’in Kurulması Fikri Hakikattir:

İslâm Hilâfeti’nin kurulmasının zorla gerçekle-
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şecek olan bir eylem olmadığının veya güçlü ve zayıf kimsele-
re rağmen yapılacak bir iş olmadığının kesinlikle bilinmesi ge-
rekir. Bilakis Hilâfet’in kurulmasındaki İslâmî metot, siyasi ve 
fikri çalışmaya dayanır. Şiddete ve zor kullanmaya dayanmaz! 
Yani düşüncenin kuvvetine, nizamın sağlıklı olmasına, toprak-
lar ve yöneticiler üzerinde hâkimiyet kurmadan önce, otorite-
nin nefislerde ve düşüncede gerçekleştirilmesine dayanır.

D. Seçkin Bir Sistem:

Feldman, “Yıkım ve İslâm Devleti’nin Yükselişi” isimli ki-
tabından Hilâfet devletindeki siyasi sistem ve onun niteliğini 
şöyle anlatmaktadır: “İslâm Devleti, aslında yasal bir sistemi 
olan vizyon odaklı bir hukuk sistemidir. Devletin anayasası 
İslâm Devleti’ni hukuk devleti yapar. Yasal gerekçe devletin 
hukuk çerçevesinde kalmasını sağlar… İnsanlardan birçoğu, 
İslâm şeriatının; kadınların başını örtmelerinden ve işlenen 
suçların cezalandırılmasından ibaret olduğunu sanır. Gerçek-
te ise İslâm şeriatı; bireyin, toplumun ve hayata ait tüm işleri 
Kur’ân ve Sünnet’ten çıkartılan kanuna göre düzenler.” Yani 
devlette egemenlik yöneticiye değil, şeriata aittir. Her ne kadar 
sulta, halifenin veya devlet başkanının şahsında temsil edili-
yor olsa da halife, otoritesini, yönetim hususunda biat almış 
olduğu ümmete dayandırır.

Ayrıca İslâm, iktisadi sistemini; özel, kamu ve devlet mül-
kiyeti sistemi çerçevesinden sistematik bir şekilde servetin 
dağıtılması üzerine kurar. Harcamalara ait sistem, fertlerin 
ihtiyaçlarının garantilenmesine göredir. Servetin belirli bir 
cihetin elinde kalmasını engelleyen miras sistemi ile bu da-
ğıtımı gerçekleştirir. Faizi haram kılar, üretim olmadan malın 
artmasını engeller ve hayali ekonomiyi ve paranın stoklanma-
sını yasaklar. Altın sistemini zorunlu kılmak suretiyle paranın 
korunmasını sağlar. Batı’nın azınlıklar, etnik gruplar ve millet-
ler dediği hususta eşsiz bir sistem getirir. Halklar arasındaki 
sınırları kaldırmadan önce, nefislerde var olan sınırları kaldırır. 
Ayrıcalığı insanlara göre değil, Allah’a göre belirler ve insan-
ların en değerlisinin Allah katında en takvalı kimse olduğunu 
söyler. İnsanların tek bir potada eritildiği ve ayrıcalığı olan bir 
medeniyet kurar. Hatta bu ümmet içerisinde muhtelif kavim-
lere ve ırklara mensup kimselerden âlimler ve liderler yetiştirir. 
Arap İbnü’l Heysem, Özbek İbn-i Sina, Türk Fârâbî ve Endülüs-
lü İbn-i Rüşd gibi… 

E. Üstün Bir Kanun: Allah’tan Daha Güzel Kim Hüküm Ve-
rebilir?

Yasama açısından İslâm, adaleti gerçekleştirmek üzere 
beşeriyetin bildiği en üstün kanunu getirmiştir. Allah Azze ve 
Celle şöyle buyurmaktadır: 

 لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط

“Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve 
beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar 
adaleti yerine getirsinler.”[Hadîd 25] İslâm şeriatında adalet dört 
temel üzere kuruludur:

İslâm, iktisadi 
sistemini; özel, 
kamu ve devlet 
mülkiyeti sistemi 
çerçevesinden 
sistematik bir 
şekilde servetin 
dağıtılması üzerine 
kurar. Harcamalara 
ait sistem, fertlerin 
ihtiyaçlarının 
garantilenmesine 
göredir. Servetin 
belirli bir cihetin 
elinde kalmasını 
engelleyen 
miras sistemi 
ile bu dağıtımı 
gerçekleştirir. Faizi 
haram kılar, üretim 
olmadan malın 
artmasını engeller 
ve hayali ekonomiyi 
ve paranın 
stoklanmasını 
yasaklar. Altın 
sistemini 
zorunlu kılmak 
suretiyle paranın 
korunmasını sağlar



www.kokludegsimdergisi.com

KÖKLÜ DEĞİŞİM
Özel Sayı
201684

1- Kanun koyucu tarafından arzulardan tümüyle arındırılmış olmak,

2- İnsanların durumlarını her yönüyle kuşatmak,

3- Yasamanın gerektirdiği soruna ait hususu bilmek,

4- Kanunun otoritesi/Kanun insanın davranışlarına göredir.

İslâm nizamının ve İslâmî teşriin büyüklüğü, bu esasların tümünü bünyesinde barındırmasında gizlidir. Di-
ğer sistemler ise bu esaslardan herhangi birisini gerçekleştirmekten dahi acizdir. Russo ve Volter tarafından 
müjdelenen şehir devleti; demokrasi ve laiklikle daha farklı şekillerde tezahür etmiştir. Toplu irade ve toplum-
sal sözleşme nazariyesine göre, yasama hususunda adalet ilkelerinden herhangi birisini gerçekleştirmede 
tümüyle başarısız olmuştur.

İslâmî teşrîî ise Allah’ın kanun koyucu olması esası üzere kurulur. O, tektir ve ortağı yoktur. Onun çocuğu 
veya babası da yoktur ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. Şöyle buyurmaktadır: 

َولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْهَواءُهْم لَفََسَدِت السََّماَواُت َواْلَْرُض

“Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi.” [Mü’minûn 71] 
Yine Allah Azze ve Celle geçmiş, gelecek ve şu an itibariyle insanlara ait her hali bilir. Yerde ve göklerde, büyük 
ve küçük hiçbir şey onun bilgisinden gizli kalamaz.
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أَفََمن يَْعلَُم أَنََّما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى إِنََّما يَتََذكَُّر أُْولُواْ الَْلبَاِب

“Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, (onu bilemeyen) kör gibi olur mu? (Bunu) 
ancak akıl sahipleri anlar.”  [Ra’d 19]

İslâm’da yasama otoritesinin kaynağı Allahu Teâlâ’dır. O, dünya ve ahret işlerinin sahibi, öldüren ve 
diriltendir ve hesapsız olarak rızık verendir. Şöyle buyurmaktadır: 

ا قََضْيَت َويَُسلُِّمواْ تَْسِليًما مَّ ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ الَ يَِجُدواْ فِي أَنفُِسِهْم َحَرًجا ّمِ فاَلَ َوَربَِّك الَ يُْؤِمنُوَن َحتََّى يَُحّكِ

“Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da ver-
diğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş ol-
mazlar.”  [Nisâ 65]

İşte böylece İslâmî düşünce ve İslâm akidesi üzerine kurulu olan İslâm Hilâfet Devleti, yönettiği ve 
işlerini yürüttüğü topluma karşı adaleti gerçekleştirme gücüne sahip tek sistemdir. Bunu ise kişisel arzu-
larla karıştırmadan, sınırlı olan insanın yetersizliğinden uzak bir şekilde yapar. İşte bunlar, adaletle yaşa-
yabilmelerini sağlayacak olan Hilâfet Devleti’ni insanlık için zaruret haline getirmektedir.

İslâm’ın ve Hilâfet’in beşeri zaruret, siyasi kesinlik, fikri ve şer’î olarak hakikat olmasının yanında inanç 
bakımından da hakikattir. Yani Allah Azze ve Celle yeryüzünün halifeleri olmayı kıyamete kadar vadet-
miştir. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ise şöyle buyurmaktadır:  “Sonra nübüvvet metodu üzere hilâfet 
olacaktır.” Bir başka hadiste ise şöyle buyurmaktadır: “Allah’a yemin olsun ki bu iş elbette tamamlana-
caktır. Öyle ki bineği olan birisi San’â’dan Hadramevt’e kadar Allah’tan başka hiçbir kimseden korkma-
dan gidecektir. Ancak koyunu olan kimse kurttan korkacaktır. Ancak siz acele ediyorsunuz.”
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ِحيِم ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ

3 Mart 1924’te kaldırıldığı günden bugüne bir devlet ve yönetim sistemi olarak Hilâfet, Müslümanların ha-
yatlarından uzaklaştırıldığı gibi zihinlerinden de uzaklaştırıldı. Geride bıraktığımız doksan küsur yıllık süreçte 
Batılı fikirlerin saldırıları sonucunda ve Batılı yönetim sistemlerinin gölgesinde yaşıyor olmaları nedeniyle Müs-
lüman toplumlar, demokrasinin dışında bir yönetim sistemi tasavvur edemez oldular. 

Doksanlı yılların başında ‘Federe İslâm Devleti’ adıyla ve 2014 Haziran’ında IŞİD’in ilanıyla gündeme gelen 
Hilâfet,  Türkiye’de de zaman zaman Başkanlık Sistemi tartışmalarına paralel olarak gündeme gelmektedir. 
Ayrıca Hilâfet sitemi, İslâm dünyasında kimi düşünür, entelektüel ve akademik çevrelerde ‘Demokratik Hilâfet’ 
vb. çeşitli nitelemelere konu olmaktadır. Bütün bunlar Müslümanların zihninde ‘Hilâfet nedir?’, ‘Nasıl bir yöne-
tim sistemidir?’, “İslâm’a göre yönetimin meşruiyet ölçüleri nelerdir?’, ‘IŞİD’in ilan ettiği Hilâfet meşru mudur?’ 
‘Demokratik Hilâfet olur mu?’, ‘Başkanlık Sistemi Hilâfet Sistemi midir?’, ‘Nübüvvet Metodu Üzere Râşidî Hilâ-
fet ne demektir? vb. birçok soruların oluşmasına neden olmuştur. Biz “İslâm’a Göre Meşru Yönetim/Nübüvvet 
Metodu Üzere Râşidî Hilâfet “ başlıklı bu tebliğimizde kamuoyunun zihninde oluşan bu sorulara cevap vermeye 
çalışacağız. 

Gayret bizden tevfîk yüce Allah Subhanehû ve Teâlâ’dandır.

İslâm’da yönetimin meşruiyeti konusu, fıkıh literatüründe Dâr’ul-İslâm, İmamet, Hilâfet ve Bey’at başlıkları 
altında incelenmektedir. Fakihler meşru bir yönetim için bir takım şartlar belirlemişlerdir. Bu şartlar devletin 
kurulduğu toprak parçası (dâr), halifenin kendisi, bey’at akdi ve bu akdi gerçekleştirecek seçici kurulla ilgilidir. 

1- Bey’atın Gerçekleştiği Belde İle İlgili Şartlar: 

A. Emanın Müslümanlar tarafından sağlanıyor olması. Yani beldenin hiçbir yabancı gücün nüfuzu altında 
olmayıp, yönetimin tamamen Müslümanların elinde olması. 

B. İslâm şeriatının tatbik edilmesi. 

İslâm mezheplerinin konuyla ilgili serdettiği görüşlerin hepsini burada zikredecek değiliz. Ancak Rasul Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in önderliğinde, ilk İslâm devletinin kurulması sırasında öne çıkan pratik deliller üze-
rinden meseleyi değerlendirmeyi daha uygun görüyoruz. 

İslâm’a Göre Meşru Yönetim / Nübüvvet Metodu Üzere Râşidî Hilâfet 
Abdurrahim Şen - İlahiyatçı Yazar



KÖKLÜ DEĞİŞİM

www.kokludegsimdergisi.com

Özel Sayı 
201687

İkinci Akabe’de Ensar’la görüşmesi sırasında Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in “Rabbim için sizden istediğim 
O’na hiçbir şeyi ortak koşmamanız ve O’na ibadet etmenizdir. 
Kendim ve Ashabım için isteğime gelince; kendinizi savun-
duğunuz ve koruduğunuz şeylerden, bizleri de savunup koru-
manızdır.” sözleri İslâmî bir yönetimin meşruiyeti için gerekli 
olan egemenlik ve güvenlik unsuruna işaret etmektedir. Ra-
sul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in burada, Rabbi için istediği, 
O’na hiçbir şeyin ortak koşulmaması ve yalnız O’na ibadet 
edilmesi, Şer’î siyasi terminolojide ”egemenlik” unsurunun 
bölünmez bir şekilde Allah’ın şeriatına ait olmasını ifade eder. 
Savunma ve koruma talebi ise, bu siyasal toplumun güvenli-
ğinin, o coğrafyada bizzat bu onu benimsemiş yerli unsurlar 
tarafından sağlanması gerektiğine işaret etmektedir.

Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bu talebi kar-
şısında Ensar’ın cevabı şu şekilde olmuştur. “Seni hak din ile 
gönderen Allah’a yemin olsun ki, kendimizi ve aile efradımızı 
koruyup kolladığımız şeylerden seni de koruyacağız. Vallahi 
biz savaşmasını iyi bilen kimseleriz. Bu bize atalarımızdan 
miras kalmıştır.” Görüldüğü gibi Ensar, Rasul SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’in getirdiği dini hak din olarak kabul ediyor ve 
ona koruma güvencesi veriyor.

İbn Hişam’ın naklettiğine göre Rasul SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem Medineli Müslümanlardan önce otuza yakın kabile 
ile görüşme yapmış lakin bu taleplerinin karşılanmamasın-
dan dolayı onların beldesine hicret etmeyi düşünmemiştir. 
Örneğin, Beni Şeyban kabilesiyle yaptığı görüşmede dinini 
koruyup kollamak konusunda tam bir eman veremeyecekle-
rini anladığında görüşmeyi sonlandırmıştı. Toprakları, bir ta-
raftan Arap yarımadası diğer taraftan Fars İmparatorluğuna 
komşu olan Beni Şeyban Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e, Arap Yarımadası taraflarında bulunan topraklarında 
koruyabilecekleri, ancak -daha önceden aralarında anlaşma 
bulunduğu ve anlaşmayı bozamayacakları gerekçesiyle- 
Fars imparatorluğuna komşu olan topraklarında kendisini 
koruyamayacaklarını söylediklerinde Rasul SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem “Şüphesiz, her tarafını emin kılmaya gücü yetme-
yen kimseler Allah’ın dinine yardım edemezler.” buyurarak 
onların tekliflerini reddetmişti. Bu örnekten de anlaşıldığı 
gibi, devletin ikame edilmesi aşamasında son derece önemli 
stratejik adımlarını atarken Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
eman ve korumanın olmadığı hiçbir yurda hicret etmeyi dü-
şünmüyordu.  

Ancak benzer bir talep karşısında Ensar’ın bu güvenceyi 
verdiğini görüyoruz. Hâlbuki onların da gerek Medine içinde 
gerek çevreleyen yerleşkelerde yaşayan Yahudilerle sözleş-
meleri vardı. Lakin Ensar bu sözleşmelerin tümünü feshe-
debilecekleri sözünü vermişti. Hatta bizzat kendi ifadeleriyle 
“Siyahı ve beyazı ile bütün insanlarla savaşmayı göze almak 
üzere…” bey’at ettiler. Bu sözler Medine’nin, bir İslâm Devleti 
kurulması için gerekli emana sahip olduğunu göstermektedir.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve Ebu Bekir Ra-
diyAllahu Anh Medine’ye girdiklerinde onları Ensar’dan yak-
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laşık beş yüz kişi karşıladı. Ve Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e ilk sözleri şu oldu: ”Emin ve itaat 
olunmuş olarak hareket edin.” Bu cümledeki, “Emin 
olarak hareket edin.” sözü Medine’nin eman krite-
rine sahip bir yurt olduğunu ve bu emanın beldenin 
bizatihi yerli unsurlarına dayandığını teyid etmek-
tedir. ”İtaat olunmuş olarak hareket edin.” sözü ise 
beldenin yerli unsurlarının Rasul SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in şahsında İslâm’ın siyasal iktidarına bağ-
lılıklarını ifade etmektedir. İşte bu iki şart; eman ve 
ahkâmın tatbiki, Medine’de yerine geldiği için Medine 
İslâm’ın dâr’ı/devleti, Dâru’l-İslâm olmuştur.

Ayrıca Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
Ashabına hicret emri verirken söylediği “Allah Azze 
ve Celle size kardeşler ve güvende olacağınız bir dâr 
verdi.” sözü O’nun, İslâm Devleti’nin bekasını ve gü-
venliğini sağlayabilecek niteliğe sahip olduğu sürece 
tamamlanmadan Medine’ye hicret etmediğini gös-
termektedir. 

2- Bey’at Edilen Şahısla İlgili Şartlar:

Bunlar: Müslüman ve erkek olmak, akıllı, baliğ, 
adil, hür ve Hilâfet görevini deruhte edebilecek dira-
yete sahip olmak. 

3- Halifeyi Seçecek Kişilerle İlgili Şartlar

Müslüman ve adil olmak, siyaset ve devlet yöneti-
minden anlamak gibi bazı şartlar aransa da bu kim-
seler açısından esas önemli olan toplumu şu ya da 
bu şekilde temsil etme konumunda olmalarıdır. 

İslâm, halifeyi belirleme yetkisini ne bir sınıfa ne 
bir cemaate ne de seçkin bir topluluğa değil ümme-
te vermiştir. “Kim bey’atsız ölürse cahiliye ölümüy-
le ölür.” mealindeki hadis Müslümanların tümünü 
bey’at sözleşmesinin tarafı haline getirmektedir. 
Lakin bu, fert fert her bir Müslümanın gerçekleştir-
mek zorunda olduğu bir farz değildir. Bu, onlar için 
hak, lakin zorunluluk değildir. Çünkü bey’at aynî 
değil, kifâî bir farzdır. Müslümanlardan bir kısmının 
gerçekleştirmesiyle diğerlerinden sorumluluk düşer. 
Bundan dolayı Müslümanları temsil niteliğine sahip 
kimselerin (İslâm hukuk literatüründe ehli hal ve’l 
akd olarak bilinen seçici kurulun) seçimi ile bey’at 
akdi gerçekleşmiş olur. Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in II. Akabe Bey’atı’nda, Ensar’a “İçinizden 
on iki delege seçiniz.” ve delegelere “Siz, kavmini-
zin kefillerisiniz…” buyurması bey’atın, halkın seçtiği 
temsilciler aracılığıyla da gerçekleşebileceğinin delili 
olmaktadır. 

Bu değerlendirmeler ışığında IŞİD’in ilan ettiği 
Hilâfet’in meşru olmama gerekçelerini şu şekilde sı-
ralayabiliriz:

1. Eman yok.

IŞİD’in ne Suriye ne de Irak’ta, yerli unsurlara da-
yanan bir otoritesinin olmadığı görülmektedir. Halife 
iddiasıyla bey’at çağrısında bulunan kişi, ilan etti-
ği devletin sokaklarında güven içinde dolaşmaktan 
acizdir. Hatta bey’at etmek için kendisine gelen in-
sanları karşılayamayacak kadar eman yoksunudur. 
Hâlbuki Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem Medine’de 
devlet ikame ettikten sonra elçiler gönderiyor, elçiler 
karşılıyor, çarşı pazar dolaşıyor, insanların davalarına 
bakıyor kısaca toplum içinde onlarla birlikte yaşıyor 
ve işlerini siyaset ediyordu. Bundan dolayı IŞİD’in 
Hilâfet’i gerçeklikten uzak, zaman zaman toplum 
içinde, kendilerini tatmin için mehdilik iddiasında bu-
lunan kimselerden farksızdır.

2. Bey’at Akdinin Tarafları Yok

Hilâfet Devleti’nde bey’at, bir grubun kendi için-
de liderlerine yaptığı bey’at değildir. Böyle bir şahsa 
bey’at verenlerin Hilâfet Devleti’nin ilan edildiği böl-
gede yaşayan Müslümanları temsil niteliğine sa-
hip olmaları gerekir. Bey’at akdinin aslî tarafı olan 
Müslüman halkı temsil etme konumunda olmayan 
insanların vermiş olduğu bey’at batıldır. Bu, sahibi 
olmadığınız halde bir malı başkasına hibe etmeni-
ze benzer. Nasıl bir kişi, mülkiyetine sahip olmadığı 
malı satma, bağışlama veya hibe etme hakkına sahip 
değilse, şeriatın ümmetin mülkiyetine verdiği seçme 
hakkını kendi mülkiyetindeymiş gibi görüp tasarrufta 
da bulunamaz. Bulunursa da bu tasarrufun meşrui-
yeti olmaz. 

Bunun delili Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
bey’atı, o güne kadar kendisine tabi olan Muhacir 
topluluğundan değil, Ensar topluluğundan almış ol-
masıdır. Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
“İçinizden –toplumunuza kefil olmak üzere- on iki 
kişi çıkartın.” derken bunu Ensar’a söylüyordu. Zira 
İslâm’ın dârının merkezi onların toprakları olacaktı. 
“Medine halkının kefillerisiniz.” buyurduğu kimseler 
gerçek manada Medine halkını temsil etme potan-
siyeli olan kimselerdi. Nitekim Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem Medine’ye vardığında onları 
Ensar’dan beş yüz kişilik bir topluluğun karşılaması 
bunu teyit etmektedir. 

Hilâfet ilanında bulunan şahsa bey’at edenler ise, 
bırakın toplumu temsil etmelerini, toplum tarafın-
dan ismi, cismi bilinmeyen kimselerdir. Bundan do-
layı bu kimselerin yaptığı bey’at şer’an batıldır. Batıl 
olan akit nâfiz/geçerliliği olmayan akit hükmünde-
dir. Hilâfet seçim ve karşılıklı rızaya dayalı bir akit-
tir. Buna bey’at denilmesinin nedeni, yönetici ve yö-
netilen taraflar arasında -alma ve satma işleminde 
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olduğu gibi- karşılıklı rıza ile gerçekleşen bir sözleşmeyi 
içeriyor olmasıdır. Gizli, saklı, nerede ve kimler tarafından 
gerçekleştiği meçhul olan sözde bey’at akdi ile kurulduğu 
iddia edilen Hilâfet’in hiçbir meşruiyeti yoktur. Esasında 
IŞİD, sözde Hilâfet ilanı öncesinde nasıl silahlı bir örgüt ise 
bugün de silahlı bir örgüttür, bir devlet, asla değildir.

Bu durum, bey’at kavramının içerdiği ıstılahî anlamların 
birbirine karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Literatür-
de, muayyen bir iş için bir lidere bağlılık yemini anlamına 
gelen Rıdvan bey’atıyla, din ile dünyayı idare etmek için 
kurulan hükümet sözleşmesi anlamındaki bey’at birbirine 
karıştırılmaktadır. Tekrar etmek istiyoruz. Bey’at, her hangi 
bir cemaat ya da topluluğa intisab etmek ya da cihad et-
mek için bir lidere bağlanmak veya sadece İslâm’ın ceza 
hukukuna dair hükümlerini tatbik etmesi için bir “emirliğe” 
bey’at etmek değildir.

Demokratik Hilâfet ve Başkanlık Sistemi 

Bu konu ile ilgili birkaç kelam etmek istiyorum; öncelikle 
yönetim sistemleri birbirlerine benzerlikleri üzerinden de-
ğerlendirilemez. Her mantarın birbirine benzer yönleri var-
dır. Lakin aralarındaki bazı farklılıklar ölümcül olabilir.  Sa-
dece başkanı halkın seçmesinden ötürü Hilâfet sistemine 
benzetilemez. Geçen yüzyılın başında “şura” gibi benzer-
likleriyle Parlamenter Sistem Müslümanlara pazarlamıştı. 
Şimdi de Başkanlık Sistemi Hilâfet’le benzerliği kurularak 
pazarlanıyor. Yine egemenlik meselesi dikkatlerden kaçı-
rılıyor. Hâlbuki “meşruiyet” tartışmalarının ekseninde dön-
düğü kavram seçim değil “egemenlik” kavramıdır. 

İslâm hukuk literatüründe Halife âmme adına velayet 
görevini yürüten kişidir. Ümmet asıl, halife vekildir. Halife-
yi seçerek siyasal iktidarına onay verecek ümmettir. Yani 
gerçekte otorite ümmete aittir. Ancak otoritenin ümmete 
ait olduğundan söz ederken, herhangi bir ümmete değil, 
İslâm ümmetine yani tamlayanı İslâm olan bir ümmete ait 
olduğundan söz ediyoruz. İslâm ümmeti, milletin oldu-
ğuna inanılan sözde egemenlik hakkını kullanmak üzere 
değil, şer’î hükümleri uygulamak üzere kendisine vekâlet 
etmesi için halifeye bu görevi vermektedir. 

Sonuç olarak, İslâm hukukunda akitler hem rükünler 
açısından hem de konuları açısından değerlendirilir. Rü-
künleri yerine getirilmemiş bir akit batıl olduğu gibi konu-
su batıl olan akit de esastan batıldır. Bir hükümet sözleş-
mesi niteliğindeki bey’at akdinin tarafları ümmet ve ha-
life adayıdır. Taraflardan birinin, hükümet sözleşmesinde 
asıl taraf olan ümmet iradesini baypas ederek ilan ettiği 
Hilâfet’in meşruiyeti olmadığı gibi, konusu, Allah’ın Kita-
bı ve Rasulü’nün Sünneti olmayan, yani şeriatla yönetmek 
üzere yapılmayan bey’at/seçim sözleşmeleri de esastan 
batıldır. Bir içki satım akdinde, akdin konusu olan içkinin 
haram olmasından dolayı akdin meşruiyetinin olmaması 
gibi… Bundan dolayı egemenliğin millete verildiği siyasal 
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sistemi ifade eden demokrasi ile egemenliği şeriata veren Hilâfet sisteminin kombinasyonu olan Demokratik 
Hilâfet ve Başkanlık Sistemi, zıtların bir araya getirilmesi çabasından başka bir şey değildir. Bir zihin konfo-
runun ötesinde pratikte ilmi değeri olmayan fantastik bir düşüncedir.

Nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet sisteminde egemenlik hiçbir zümrenin, ulusal ya da global şirket lo-
bilerinin, enerji trollerinin, silah tüccarlarının, burjuvanın kısaca herhangi bir çıkar grubunun üzerinde vesayet 
oluşturabileceği aciz, zayıf, değişken insana değil, hiçbir çıkar grubu ve lobinin, üzerinde vesayet kuramaya-
cağı Malikelmülk olan Allah’ın şeriatına aittir. 

Nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet, toplumun iradesini temsil ettikleri tartışmasız olan Ensar ve Mu-
hacirinin ileri gelenleri tarafından seçildikten sonra üç gün mescidin kapısına dikilip “İçinizde bu işten hoş-
lanmayan var mı? Hemen biat halkasını boynumdan çıkarayım!” diyerek toplumun tercihinden emin olmak 
isteyen Hz. Ebu Bekir RadiyAllahu Anh gibilerinin yönettiği Hilâfet’tir. 

Nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet Hz. Osman’ın şehid edilmesinin ardından ısrarla halife olması is-
tendiğinde onlara mescidin yolunu gösteren ve mescitte “Ey İnsanlar! Bu iş sizin bileceğiniz bir iştir. Hiç 
kimse size rağmen bu işte karar verme hakkına sahip değildir. Sizler gerçekten beni seçmek istiyorsanız 
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hilâfet makamını kabul ederim. Yoksa bunun başka bir yolu yoktur.” diyen Hz. Ali RadiyAllahu Anh gibilerinin 
yönettiği Hilâfet’tir.

Nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet, babasını evladına infaz ettiren değil,  kucağındaki torununu sevdiği 
ve öptüğü bir sırada, “Ya Ömer! Sen çocukları sever misin? Vallahi benim on tane torunum var, daha bugüne 
kadar birisini kucağıma alıp sevmedim.” diyen vali adayının “Allah senden merhameti almış, çocukları sev-
meyen halkı hiç sevemez.” diyerek oracıkta valilik kararnamesini, imzalamadan yırtan Hz. Ömer RadiyAllahu 
Anh gibilerinin yönettiği Hilâfet’tir.

Nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet, askeri ve bürokratik vesayeti kaldırırken Allah’ın ve Müslüman olan 
bu halkın iradesi üzerinde bir vesayet aracı olarak demokrasiyi vazgeçilmez kılan; ekonomiden, dış politikaya, 
güvenlikten stratejik alanlara kadar ümmet otoritesini, sömürgeci devletlerin kendi otoritelerini tesis etmek 
için icat ettikleri küresel kuruluşların nüfuzu altına sokan Demokratik Başkanlık Sistemi değildir. 

Nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet, tıkanmış parlamenter sistemin yedeği olması istenen Başkan-
lık Sistemi değil, yabancı unsurların konusunu ilga ve taraflarını baypas ettikleri bey’at akdini yeniden bu 
ümmetle tazeleyecek olan Hilâfet’tir. İşte o vakit, sömürgeci devletlerin gasp ettikleri otorite/ümmet iradesi 
gerçek manasıyla bu toprakların yerli unsurlarına iade edilerek Dâru’l-İslâm için İslâm’ın ön gördüğü eman ve 
ahkâmın tatbiki sağlanacak, böylece Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdelediği Nübüvvet Metodu 
Üzere Râşidî Hilâfet tüm insanlığa rahmet olarak dünya siyasi sahnesinde hak ettiği yerini alacaktır.
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ِحيِم ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ بِْسِم اللَـّ

Hamd âlemlerin Rabbine, salât ve selam Rasulullah’a, Âlinin ve Sahabelerinin üzerine olsun.

Değerli Kardeşlerim, Kıymetli Müslümanlar! 

Es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh,

Benden sizin huzurunuzda “Hilâfeti Kurmak İçin Çalışanlar Hangi Aşamadalar” sorusuna yanıt vermem is-
tendi.

Gerçek şu ki 3 Mart’ta Osmanlı’nın son başkenti olan İstanbul’da Hilâfet’in kuruluşundan bahsediyor olma-
mız, belki de bu sorunun yanıtıdır. 

Bu meşum günde -3 Mart 1924- İslâm düşmanı kâfirler, Hilâfeti kaldırmakla ümmetin kalbinin derinliklerine 
indiklerini ve İslâm’ı ilelebet tarihe gömdüklerini sandılar. Bugün burada siz, bu sempozyumda ve o gün sanca-
ğın yere düştüğü şehirde diyorsunuz ki; 

Ey Kâfirler! Hayal kırıklığına uğradınız ve beklentileriniz yerle yeksan oldu. Evet, belki mücadelede yenildik 
ama savaşı kaybetmedik. Bakın dimdik ayaklarımız üstünde duruyor ve sancağı dalgalandırıyoruz. Yeniden 
adım adım Hilâfet’e doğru yürüyoruz. 

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor: 

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكوَن ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الّدِ

“O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için Rasulü’nü hidayet ve hak 
din ile gönderendir.” [Saff 9]

Haçlı Batı’nın, ebediyen öldü, teslim oldu ve çepeçevre kuşatıldı sandığı Ümmet bugün sömürgecilik kalıntısı 
yöneticilere, sistemlere, köleliğe ve haksız uluslararası düzene başkaldırmaktadır. Korku prangalarını kırarak 
İslâm’ın sancak ve sloganlarını yükseltmekte, kurtuluş ve azade olacağı günü beklemektedir. Müslümanlar net 
bir mesaj vermektedirler. Zira İslâm, ümmetin derinliklerinde ve ümmet imanı küfre değiştirmez! Muhammed 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem tartışmasız lider ve ebedi komutandır.  

Hilâfeti Kurmak İçin Çalışanlar Hangi Aşamadalar
İsmail ALWAHWAH
Hizb-ut Tahrir Avustralya Medya Bürosu Üyesi
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Bakınız zalimler tarafından paramparça edilen, kâfir ve 
masonlara peşkeş çekilen İslâm’ın kalbi Şam topraklarına! 
Haçlı seferleri ve Tatarları geri püskürttüğü için Şam toprak-
larından intikam alınmıştı. Şam, fetihlerin başlangıç nokta-
sıdır. Şu an orada olup bitenler tüm küffarı şaşırtmaktadır. 
Şam, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in sancağını 
dalgalandırıyor ve Hilâfet projesini taşıyor. İşte bugün bu 
barbarca savaşın tek gerekçesi budur. İslâm düşmanları, ye-
niden sancağı dalgalandıran, İslâm ve Hilâfet’i haykıran Şam 
halkından intikam almak için acımasızca savaşmaktadır. 

Kerim Kardeşlerim!

Hilâfet ilga edildikten ve ümmet, Haçlı sömürgeciliğin 
hegemonyası altına girdikten sonra işgal, yoksulluk, geri 
kalmışlık, parçalanma, oluk oluk akan kan ve ihlal edilen 
onurlar gibi sayısız bela ve felakete duçar kaldı. Unutmayın 
ki dermandan önce derdin sebebini araştırmak elzemdir. 
Bu sebeple biz, derin ve aydın araştırmadan sonra sorunun 
özünün ve İslâm ümmetinin karşılaştığı tüm sorunların ne-
deninin, Hilâfet’in kaldırılması, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın 
şeriatının yönetimden dışlanması, yerine insan yapımı ya-
saların konması, ümmetin irade ve otoritesini kaybetmesi, 
sömürgeci Batı’nın hâkimiyetine girmesi olduğuna kanaat 
getirdik. 

Yeniden Hilâfet’i kurmak için çalışmaya koyulmadan 
önce durup etraflıca düşünmeliyiz. Eylemden önce bilgi sa-
hibi olmalıyız. Çünkü bilgi ve düşünce, eylemden önce gelir. 
Aksi takdirde eylem, duygusal ve tepkisel olur. Böyle olunca 
da hiç bir yere varılmaz! 

Ümmetin şuan içerisinde bulunduğu durumun tamamen 
farkındayız. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığını da biliyoruz. 
Dolayısıyla Hilâfet’i yeniden kurmak için çalışmanın, sonuç-
lar elde etmenin ve şu dört alanda hazırlıklı olmanın kaçınıl-
maz olduğunun bilincindeyiz:

Birincisi: Hilâfet, bir devlettir. Devlet ise yürütme orga-
nıdır. Dolayısıyla devletin üzerine kurulu olacağı anayasa, 
yasalar, sistemler, fikirler ve ilişkileri billurlaştırmak kaçınıl-
mazdır. Bu nedenle İslâm Devleti için sadece İslâm akide-
sinden türetilen bir anayasa hazırladık. Cumhuriyet, impa-
ratorluk veya krallık gibi etrafımızdaki kâfir devletlerin tüm 
yönetim biçimlerinden zerre kadar etkilenmedik. Onun için 
bu anayasa, içimi lezzetli olan saf süt gibidir! Yanı sıra sa-
dece Kur’an, Sünnet, icma’us Sahabe ve şer’î kıyas’tan çı-
karılan şer’î hükümler de benimsedik. Nitekim Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in kurduğu ilk İslâm Devleti ve 
ondan sonraki Râşidî Halifeler, Roma, Pers, Sasani ve Habeş 
imparatorlukları gibi Arap Yarımadası’nda bulunan cahiliye 
yönetim sistemlerinden etkilenmemişti.

Bizim anayasamız, bir yazar veya fakih tarafından yazılan 
salt sözcüklerden ibaret değildir. Aksine İslâmî fikirlerdir. Bu-
gün binlerce Müslüman bu fikirleri etüt etmekte, anlamakta 
ve en ince ayrıntılarını, bunların hayata nasıl geçirileceğini 
ve uygulanması yolunda duran tüm engelleri öğrenmektedir. 
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Yine Hizb-ut Tahrir olarak; ister sivil anayasa, faiz sistemi, kapitalist şirketler, uluslararası anlaşmalar, dış 
borçlar, para birimlerinin dolara bağımlılığı, altın sistemine dönüş gibi yürürlükteki sistemlerin ümmet üzerine 
uygulanmasından kaynaklansın, ister yabancı müdahaleler, elçilikler, şirketler ve ülkemizdeki mevcut askeri 
üsler gibi Hilâfetin uluslararası düzeyde karşılaşacağı meydan okumalar olsun, isterse sözde uluslararası hu-
kuk, uluslararası sistem, BM ve Güvenlik Konseyi gibi uluslararası örgütlerin hâkimiyetinden kurtulmak olsun, 
Hilâfet kurulduktan sonra karşılaşacağı sorunlara ilişkin pratik çözümler de geliştirdik. 

Biz, bunları yok etmek ve yerine uluslararası adil yeni bir örf oluşturmak için çalışacağız. Ayrıca devletlerin 
genelini ilgilendiren uluslararası sorunlara yönelik çözümler de ürettik.   

Yani kısaca bu alandaki projelerimiz hazırdır. Tamamen billur ve berraktır. Gerek yönetim ve ekonomide 
olsun, gerek ictimai ve ukubat nizamında olsun, gerekse sanayi, tarım, eğitim ve medyada olsun, tüm bunlar 
uygulama ve hayata geçirilmeye hazırdır. Bu bağlamda taşımak ve ekleme yapmak için herkesi bu projeye agâh 
olmaya çağırıyorum. Bu proje, ümmetin projesidir ve ümmetin evlatlarından katılmak isteyen herkese kapılar 
ardına kadar açıktır. 

İkincisi: Bu proje, öyle kendiliğinden hayata geçmez. Aksine projeyi kavrayacak, anlayacak, varlığının bir par-
çası haline getirecek ve bunun için ağır bedel ödeyecek Müslümanlara muhtaçtır. Bu alan ile ilgili olarak derim 
ki, Allah’ın lütfu sayesinde biz, kâfirlerin ümmete aşıladığı ölümcül vatancılık, milliyetçilik, siyasal mezhepçilik 
ve yapay coğrafi sınırlar engelini aştık. Evet, Allah’a hamdolsun biz, tüm bunları geçtik. Kalbi ve aklı sadece İs-
lâm için atan, Allah ve Rasulü şöyle dedi diyen, sadakati mutlak olarak Allah’a, Rasulü’ne ve müminlere ait kılan 
Müslümanlardan yeni bir nesil oluşturduk. Bunların İslâm ve Müslümanlardan başka bir gündemi yok. Onları 
bir araya getiren tek unsur, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın “Müminler ancak kardeştir.” ve Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in “Müslüman Müslümanın kardeşidir.” sözleridir. Bu nesil sadece Jakarta ve Tanca’da değil, 
İslâm dünyası dışında da mevcuttur. İslâm Devleti ve Hilâfet kurulduğunda onun askerleri olacaklardır inşallah. 

Üçüncüsü: Hilâfet, Hizb-ut Tahrir’e ait bir devlet değildir. Zaten Hizb-ut Tahrir’e ait bir devlet olması caiz 
de olmaz. Aksine tam anlamıyla ümmete ait bir devlettir. Fıkhi mezhepleriyle, içtihadi okullarıyla, çeşitliliğiyle, 
coğrafi uzantılarıyla, farklı dil ve renkleriyle bu ümmet, hâlâ İslâm’ın geniş şemsiyesi altında yaşamaktadır. Bu 
yüzden ümmete Hilâfet projesini taşımak, şeriatı uygulamak, yeniden bütünleşmek, sözleri birleştirmek, ara-
larındaki sınırları yerle yeksan etmek ve onu Kitap ve Sünnet’e göre hükmeden, onunla beraber âleme İslâm 
davetini taşıyan tek bir Halife etrafında toplamak kaçınılmazdır. 
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Bu nedenle davete başlar başlamaz hemen sömürgecilik boyunduruğu altında ezilen, okul, üniversite, 
medya ve sokaklarda dezenformasyona maruz kalan ümmete yöneldik. Sebatkâr bir şekilde bıkmadan ve 
yorulmadan çalıştık. Aynı zamanda ümmete alternatif sunduk. Akide ve şeriat olarak, hükümler, değerler ve 
davranış biçimi olarak İslâm’ın hayata yeniden hâkim olması gerektiği fikrini aşıladık. 

Dördüncüsü: Hilâfeti yeniden kurmak için hain liderleri, işbirlikçi yöneticileri ve İslâm düşmanlarını yerle 
yeksan etmek gerekir. Bunlar, Hilâfet yıkıldıktan sonra kendi namına küfrü uygulasınlar ve ümmetin dinine 
dönüşünü önlesinler diye sömürgeci kâfir Batı tarafından atanmışlardır. Biz, bu yöneticiler ile zorlu bir siyasi 
mücadeleye girdik. Onların yanlışlarını, ihanetlerini ve ümmete söyledikleri yalanları, ümmeti ve dini koruya-
mama görevlerini bir bir açıkladık. Hatta bundan çok daha fazlasını da yaptık. Allah’a hamdolsun ki bugün 
ümmet, Batı hadaratına, sömürgeci güçlere, sembollerine, düşünürlerine ya da uluslararası kurumlara güve-
nini yitirmiştir. Artık onlara düşmanlar, suçlular, katiller, vampirler ve Müslümanlar hakkında zimmet ve ahit 
gözetmeyen eşkıyalar gözüyle bakmaya başlamıştır.  

Değerli kardeşlerim!

Yukarıda belirtilenler yerine getirilmeden Hilâfet’i yeniden kuramayız. Bakın bugün nice mesafeler kat et-
tik. Kâfir Batı ve onun ajanlarının ülkelerimiz üzerindeki demir yumruğu gün geçtikçe zayıflıyor. Arap Baharı 
devrimlerinden sonra ümmet, korku duvarlarını yıkmıştır. Şam’ın kalbinde ve İstanbul surlarında Muhammed 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in sancağını göndere çekmek için adım adım ilerlemekte ve gün saymaktadır. Ge-
riye sadece Müslüman evlatlarından güç ve kuvvet sahibi bir grubun, prangaları kırıp ümmetle kenetlenmeleri 
ve güçlerini Hilâfet projesinin kurulması emrine amade kılmaları kalmıştır.  

Biz, Hilâfet’in ilanının, atılacak adımların ve ümmetin uzun zamandır beklediği büyük eylemlerin ulus-
lararası sistem üzerinde deprem etkisi yaratacağına inanıyoruz. Bu fasit sistemler birçoklarının hayal bile 
edemeyeceğinden daha hızlı çökecektir. Bu nedenle biz Batı’nın, Şam’daki ve diğer ülkelerdeki uluslararası 
sistemin, İslâm sancağının göklerde dalgalanmasını ve gerçek Hilâfet Devleti’nin kurulmasını önlemek için 
var gücüyle çalıştıklarını görüyoruz. Çünkü Batı ve uluslararası sistem şunu kesin olarak biliyor ki, Hilâfet’in 
kurulmasının yankıları çok büyük olacaktır. Ne kadar güç ve ceberuta sahip olursa olsunlar, Batı ve bu ulus-
lararası sistem, Hilâfet’in yankılarını kuşatamayacaklardır. Devasa fiziksel güç, inanan milletlerin iradesinin 
üstesinden gelemez. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

“Size yardım ederse, sizi yenecek yoktur.” [Ali İmran 160]

Allah’ım! Senden İslâm’a ve Müslümanlara yardım etmeni istiyoruz. Allah’ım, Senden Nübüvvet metodu 
üzere Râşidî Hilâfet istiyoruz. Allah’ım, Senden Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali gibi, Müslüman salih Halifeler 
ve tarihteki Sultanlar gibi Râşid bir Halife istiyoruz.
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