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Mart 2017

Yönetim nizamı/sistemi ve hâkimiyet konusu tarih boyunca insanoğlu ve toplumların 
en önemli meselesi hâline gelmiştir. Toplumların hayatının düzenlenmesi ve insanlar arasında 
cari bir hukuk düzeninin oluşturulması elzemdir. Zira insan hayatı bunu gerekli kılmaktadır. 
Dolayısıyla yönetme ve hükmetme meselesi bir hakikattir.

Yönetim, tarihte ve günümüzde kendisi üzerinde yoğun araştırmaların, sıkı 
tartışmaların ve hatta uzun yıllar süren savaşların yapıldığı meseledir. Sadece son yüzyılda 
İslâm coğrafyasında yaşananlar bunun en açık kanıtıdır. Osmanlı Hilâfet Devleti ’nin yıkılması 
sonrasında onu yıkanlar, İslâmi beldelerde hiç bir şekilde yönetim boşluğuna müsaade 
etmemişlerdir. Çünkü yönetmek hâkim olmak demektir. Batılı devletler İslâmi beldelerin 
yönetimini önce kendi valileri ile sonra ise kukla veya diktatör ya da sivil veya askerî demokratik 
yönetimler ile ellerinde tutmuşlardır. Bir ülkenin yönetimine hâkim olmak/nüfuz etmek o 
ülkenin mali ve fikrî kaynaklarına da hâkim olmak demektir. Onun için Batılı devletler ülkeleri 
yönetme konusunda kendi aralarında uzun yıllar çıkar mücadelesi verdiler. Türkiye özelinde 
son zamanların en sıcak konusu olan anayasa meselesi ve parlamenter sitem mi başkanlık 
mı tartışmalarını bu bağlamda değerlendirebiliriz. 

Anayasalar, bir devletin insanlar üzerinde ne ile hükmedeceğini, onlar arasındaki 
ilişkileri hangi ilkeler doğrultusunda tanzim edeceğini; devletin üniter yapısının ne 
olacağını, hangi esaslar üzerine kaim olduğunu, tebaanın devletle, fertlerin de birbirleri ile 
münasebetlerinin nasıl olması gerektiğini ortaya koyan “ana/esasi” yasalardır. Buradan 
hareketle şunu diyebiliriz; üzerine kaim olduğu anayasaya bakmadan bir devletin “temel 
esasları” hakkında hüküm vermek mümkün değildir. Çünkü anayasalar devlet nizamının 
belirlenmesinin esasi unsurudur. Eğer bir anayasa laik esaslara dayalı ise o anayasa üzerine 
kaim olmuş devletin İslâmi olması beklenemeyeceği gibi o anayasadan İslâmi bir kanunun 
çıkması da beklenemez.

Yönetim nizamı ve esasi yasa/anayasa hakkında yaptığımız bu kısa açıklamadan 
sonra; Köklü Değişim Dergisi ’ni sizlerle yeniden buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Dergimizin bundan sonra üçer aylık periyotlarda yılda dört defa yayımlanacağı müjdesini 
vererek sizleri yeniden selamlıyoruz.

2017’nin ilk, dergimizin 140. sayısını yönetim meselesine ayırdık. Fakat biz, mücerret 
manada sadece “yönetim” konusunu bir kavram olarak ele almadık. Bu sayıda şu an dünyada 
tek başına hayatta uygulanır hâlde olan kapitalist yönetimlerin insanlığı sürüklediği buhranları 
ve buhranlardan kurtuluşun ne ile olacağını sizlere aktarmaya çalıştık. İnsanların kendilerini 
yönetecek sağlıklı bir yönetim modeline muhtaç oldukları inkâr edilemez bir gerçektir. Bu 
yönetim Müslümanların ve tüm insanlığın sorunlarını çözme kudretine sahip olması gerekir. 
Çünkü insanlık ona muhtaçtır. İnsanlık adil ve huzurlu bir dünyada yaşamaya muhtaçtır. İşte 
biz Mart 2017 sayımızın kapağında “Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?” diyerek karşınıza 
çıkıyoruz. 

“Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?” soru cümlesi olmasına rağmen açık ve net bir 
şekilde yargı ifade ediyor. Evet doğru, biz dünya Hilâfet’e muhtaç mı değil mi sorusunun 
cevabını çoktan verdik. Çünkü bu cevabı bize çok önceden vahiy haber verdi. İnsanlığın 
İslâm’a ve Hilâfet’e muhtaç olduğu ilahi bir hakikattir. İnanıyoruz ki, neden muhtaç olduğunu 
dergimizdeki makaleleri okuyunca daha iyi anlayacaksınız. Zira beşerî nizamların insanlığı 
getirdiği içler acısı durum ortadadır. İşte bakın; eğitimden siyasete, sağlıktan ekonomi ve sosyal 
hayata, hukuktan devletlerarası ilişkilere kadar hemen her türlü konu bu hakikati haykırıyor. 
Hakkı haykırmak bizim şiarımız, kendimizi ve sizleri suskunluğun kırılma noktasında gördük, 
her daim öyle görmeye devam edeceğiz. 

O hâlde buyurun bu hakikati birlikte yeniden bir kez daha haykıralım!

“Dünya Hilâfet’e Muhtaç!”

Selam ile...
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4 Köklü Değişim

Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?

İslâm’ın yegâne yönetim biçimi “el- 
Hilafetü’r Raşide”dir. İslâm’ın bir 
yönetim biçiminin olmadığını iddia 

etmek, İslâm’a en büyük iftirada bulun-
maktır. Böyle bir iddiada bulunmak, İs-
lâm’ın ana kaynaklarında mevcut olan bü-
tün kavramları inkâr etmek anlamına gelir. 
Şunu bilelim ki; İslâm’da devleti, yönetimi 
inşa eden kavramlar mevcuttur. İslâmi li-
teratürde devlet yönetimi imamet, hilafet 
ve imaret kavramlarıyla ifade edilir. Arap-
ça’da değişmek, bir halden bir hale geç-
mek, dolaşmak, nöbetleşe birbiri ardın-
ca gelmek anlamındaki “DVL” kökünden 
gelen devlet ise1 Kur’ân’da geçmez; ancak 
aynı kökten gelen iki kelime, birisi Uhud 
Gazvesi’nde nisbi yenilgiye uğramış Müs-
lümanlara ilahi sünneti beyan vesilesiyle2, 
diğeri ganimetlerin çeşitli kesimler arasın-
da taksiminin hikmetini belirtmek üzere3 
sözlük anlamında iki yerde kullanılır. Aynı 
şekilde hadislerde de devlet sadece söz-
lük anlamında zikredilir.4 Tekrarlamak 
gerekirse, devlet, “halk, ülke ve egemen 
siyasal otoritenin birlikteliğinden oluşan 
siyasal bir teşkilatlanma” anlamında5 âyet 
ve hadislerde yer almaz. Ama devletin 
mahiyetini ifade eden kavram ve terimler 
Kur’ân ve Sünnet’te vardır.

İslâm’da yönetimin ifade edildiği kav-
ramlardan imamet ise sözlükte öne geç-
mek, başta bulunmak, çekip çevirmek, yol 
göstermek manasındaki “EMM” kökünden 
gelir. Terim olarak mezhep ve müelliflere 
göre farklı biçimlerde tanımlanmakla bir-
likte mesela Ehl-i Sünnet’ten Cüveynî’ye 
(478/1085) göre “din ve dünya işlerinin 
idaresi için genel başkanlık,”6 Şia’dan Mik-
dad b. Abdillah’a (862/1475) göre “ger-
çek sahibi olarak bir kişinin din ve dünya 
işlerinde umumi riyaseti”7 şeklinde tarif 
edilir. Bu tanımlarda ortak nokta imame-
tin genel anlamda devlet yönetimini yahut 

devlet başkanlığını ifade etmesidir. İmam 
da devlet yöneticisi yahut başkanı demek-
tir. Kur’ân-ı Kerim’de imamet kelimesi 
geçmemekle birlikte, aynı kökten imam 
kelimesi tekil ve çoğul (eimme) olarak be-
şer âyette olmak üzere on yerde geçer. 
Bunların hemen hepsinde imam sözlük 
anlamına uygun olarak önder manasında 
kullanılır. Mesela bu âyetlerden birisinde 
Allah’ın bir zamanlar Hz. İbrahim’i imtihan 
ettiği anlatılır. Onun bu imtihanda başarılı 
olması karşısında Allah “Ben seni insan-
lara önder (imam) kılacağım.” buyu-
rur. Hz. İbrahim bunun üzerine “soyumu 
da” demiş, Allah da “Ahdim zalimlere 
ulaşmaz.” buyurmuştur.8 Keza iki âyette 
Hz. Musa’ya verilen kitabın imam ve rah-
met vasfı taşıdığına işaret edilir.9 Başka bir 
âyette ise kıyamet gününde bütün insanla-
rın liderleriyle (bi imamihim) çağrılacağı10 
belirtilir. Ayrıca diğer bir âyette antlaş-
malardan sonra yeminlerini bozmaları ve 
dine saldırmaları karşısında küfrün önder-
lerine (eimmetü’l-küfr) karşı savaş açmak 
gerektiğinden11 bahsedilir. Hadislerde ise 
imam sözlük anlamından başka ıstılahi ola-
rak hem namaz kıldıran kişi, hem de dev-
let başkanı anlamında müteaddit defalar 
geçer. Meselâ kıyamet gününde Allah’ın 

İSLÂM’IN YÖNETİM ŞEKLİ
OLDUĞU İÇİN

DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Mustafa ÇELİK
sine1@hotmail.com
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Mustafa Çelik [İslâm’ın Yönetim Şekli Olduğu İçin Dünya Hilafete Muhtaçtır]

arşının altında gölgelenecek kimseler sa-
yılırken bunların başında adaletli devlet 
yöneticisi (imamün âdil) zikredilir.12 Keza 
Allah’ın en çok buğzettiği kimsenin zalim 
devlet yöneticisi (imamün cair) olduğu 
belirtilir.13 Görüldüğü gibi, imam kelimesi 
Kur’ân’da devlet yöneticisi anlamında hiç 
kullanılmamış, hadislerde ise yer yer kul-
lanılmıştır.

Yönetimle ilgili diğer bir kavram 
olan hilafete gelince “HLF” kökün-
den gelen bu kelime sözlükte temsil 
etmek, peşinden gelmek ve yerini 
tutmak gibi anlamları ihtiva eder.14 
Istılahta ise tıpkı imamet gibi, dev-
let yönetimini ifade eden bir terim 
olup; halife de devlet yöneticisi 
yahut devlet başkanı anlamına gel-
mektedir. Kur’ân-ı Kerim’de hali-
fe kelimesi çoğullarıyla birlikte 11 
âyette geçmekte olup,15 birisi hariç 
bunların tamamında (yaratılışça) 
Allah’ın yeryüzünde temsilcisi an-
lamında16, bir âyette ise devlet yöneticisi 
anlamında kullanılmaktadır. Devlet yöne-
ticisi anlamındaki âyetin meali şöyledir; 
“Ey Davud! Biz seni yeryüzünde ha-
life (yönetici) yaptık. O halde insanlar 
arasında adaletle hükmet. Heva ve 
hevese uyma, sonra bu seni Allah’ın 
yolundan saptırır. Doğrusu Allah’ın 
yolundan sapanlara Hesap Gününü 
unutmalarına karşılık çetin bir azap 
vardır.”17 Görüldüğü gibi burada Davud 

Peygamberin halife, yani yönetici kılındı-
ğına dikkat çekilmekte ve adaletle hük-
metmesinin emredildiği söylenmektedir. 
Hadislerde ise hilafet ve halife kelimeleri 
hem sözlük anlamında, hem de devlet yö-
neticisi anlamında birçok defa geçmekte-
dir. Hilafetin 30 yıl olduğunu, ondan sonra 
saltanatın başlayacağını, keza hilafetin Ku-
reyş’ten olması gerektiğini belirten hadis-
lerdeki hilafet, devlet yöneticisi anlamın-
dadır.18 

Yönetimle ilgili diğer bir kavram ima-
rettir. Sözlükte emir verme, çoğalma, 
işleri yürütme ve başkanlık yapma ma-
nasındaki “EMR” kökünden gelen imaret 
son anlamı bakımından yöneticiliği de ifa-
de eder. Küçük bir topluluktan geniş ke-
simlere kadar insan gruplarında yönetici 
vasfını taşıyanlara “emîr” denir.19 Kur’ân-ı 

göre halledin); bu hem hayırlı, hem 
de netice bakımından daha güzel-
dir.”20 Hadislerde imaret emir vermek, 
işleri yürütmek ve idareci olmak anlamın-
da birçok rivâyette yer alır. İdarecilerin sı-
fatlarını sayan, kendisinden sonra gelecek 
yöneticilerin yapacakları olumsuzluklara 
temas eden ve onların akıbetlerine işaret 
eden hadislerde geçen emîr (çoğulu üme-
ra) devlet yöneticisi anlamındadır.21  

İslâm, Müslümanlara yönetim siste-
minin temel ilkelerini vermiştir. Bunlar; 
şura, biat, adalet, işin ehil olana verilmesi, 
yöneticilerin yönetilenlerden olmasıdır.22 
Bu temel ilkelerin en mükemmel uygu-
lama örneklerini ise Raşid Halifeler dö-
neminde bulan ulema, konuyla ilgili izah-
larında sık sık bu döneme atıfta bulunur. 
Hz. Ebûbekr’in önce bir grup Müslüman 
tarafından seçilmesi ve sonra umumî bia-
tin yapılması; Hz. Ömer’in Hz. Ebûbekr’in 
tavsiyesi ve Müslümanların biati ile seçil-
mesi; Hz. Ömer’in kendisinden sonraki 
halife için şura oluşturması ve bu şuranın 
Hz. Osman’ı seçmeleri ve umumî biatin 
yapılması; nihayet Hz. Ali’nin önceki gele-

neğe uygun ve fakat anarşik bir dö-
nemde alelacele hilafete getirilme-
si; bu Halifelerin icraatları, yönetim 
biçimleri, kararları, savaş usulleri, 
müslim ve gayr-ı müslimlerle iliş-
kileri hep örnek davranışlar olarak 
gösterilmiştir. Hilafetle ilgili ahkâm 
tespit edilirken de mükemmel ola-
rak kabul edilen bu dönem model 
alınmıştır. Ancak bazı âlimler bu 
örnek dönemden sonra yönetim 
sisteminin değiştiğini fark etmekte 
gecikmemişler, konuyla ilgili izahla-
rını buna göre yapmışlardır. Nite-
kim İbn-i Haldun Mukaddime’sinde 

imameti üçe ayırır: a- Tabiî Mülk: Tüm 
halkı belli bir maksadın ve arzunun icabına 
göre sevk ve idare (zorba ve despotik ida-
re); b- Siyasî Mülk: Dünyevî maslahatların 
celbi ve zararlarının def‟i hususunda na-
zar-ı aklînin gereğine göre tüm halkı sevk 
ve idare; c- Uhrevî maslahatlar ile bunlara 
raci olan dünyevî maslahatlar hususunda, 
nazar-ı şer’înin gereğine göre tüm insan-
ları sevk ve idare etmektir.23 Bu tasnifte 
ikinci şık birincinin daha gelişmiş ve rasyo-

Kerim’de buyurmak, emir vermek anla-
mında birçok âyette geçen bu kelime dev-
let yöneticisi anlamında “ulu’l-emr” (emir 
sahibi) şeklinde bir âyette geçer. İlgili âye-
tin meali şöyledir: “Ey iman edenler! 
Allah’a itaat edin, Peygambere ve siz-
den olan ulu’l-emr’e (idarecilere) de 
itaat edin. Bir hususta anlaşmazlığa 
düştüğünüzde Allah’a ve ahirete ger-
çekten inanıyorsanız onu Allah’a ve 
Resul’e götürün (onların talimatına 

İslâm’ın Cihanşümul
İdare Sistemi

El-Hilafetü’r-Raşide
Müslümanların Kanı,

Cihanın Canıdır

“

“
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Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?

nel olanını ifade eder ve idarecinin tavrına 
göre dinî bakımdan müspet ya da menfî 
bir seyir takip eder. Dolayısıyla Raşidi hila-
fet denildiğinde İslâm’ın bir bütün halinde 
tatbiki anlaşılmalıdır.

Hilafet, asabiyetin tepesine indirilen 
nebevî asanın adıdır. Araplarda toplum 
düzeninin esasını, fertleri aileye, 
aileleri de kabileye bağlayan kabile 
ruhu asabiyet oluşturur. Asabiyet 
kişinin dar anlamıyla baba tara-
fından akrabasını, genel anlamıyla 
da kabilesini desteklemesi, her 
durumda kabilesi adına hareket 
etmesi duygusudur. Çöl şartla-
rında düzenli merkezî bir devlet 
teşkilatı ve sistemli bir hukuk or-
ganizasyonundan mahrum olan 
Arap toplumunda, bir ferdin veya 
kabilenin başkaları tarafından sal-
dırıya uğramasını engelleyen, bir 
saldırının meydana gelmesi sonu-
cunda bunun tazminini sağlayan 
en önemli unsur asabiyettir. Asa-
biyet düşüncesi Arap toplumunda 
güvenliğin sigortası olarak kabul 
edilmekle birlikte, aynı zamanda 
küçük çatışmaların büyük kabile 
savaşlarına dönüşmesinin de çokça sebebi 
olabilmektedir. Bu nedenle cahiliye hayatı 
yıllar süren yıkıcı kabile savaşlarına sahne 
olmuştur.24 Hilafet terimi; Resul-i Ekrem 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in vefatından 
sonra, siyasi rejimi ifade için kullanılmıştır. 
Aynı tarihlerde Kisra ve Kayser de birer 
Tağuti Rejim olarak yürürlükte idiler. İşte 
bu rejimlerden ayrı ve farklı niteliği belirt-
mek için Hilafet ve Halife ismi kullanılmış-
tır. 

Allah Celle Celâlehû insanı halife ya-
ratmıştır. Herkesin hafızasında halife lafzı 
müzekker yani eril olarak yer alıyor ama 
hakikat böyle değildir. Evet, yanlış duy-
madınız halife lafzı dişil bir lafızdır. Çoğu 
zevat bunu örtbas etmiş olsa da Arapça 
dil kurallarına göre Halife lafzı kadınsı bir 
lafızdır. Bu da halifelikte dişil bir boyutun 
olması gerektiği mesajını veriyor. Zira 
ancak bu şekilde halifeliğin bünyesinde 
ihtiva ettiği ihtilaf ve muhalefet potansiye-
li kontrol altında tutulabilir. Yani halifelik 

salt erkeklerin işi değildir. Böyle olduğun-
da çekişme, savaş alır başını gider. Bunda 
müennesliğin, dişiliğin var olması gere-
kir ki bu boyut dengelensin. Çünkü Hak 
Teâlâ kadınlar için “Onlar kavgadan ve 
husumetten çekinir”25 buyurur. İşte 
halifelikte böyle bir sır vardır. İnsan ken-

dini halife görüyor ama bu lafızda rahme-
ti, selameti,  ülfeti ve sükûneti ifade eden 
dişilik boyutunu unutuyor. Erkek toplumu 
bunu zihninden ve hafızasından öyle bir 
silmiş ki halife lafzının müennes olduğunu 
lügat kitaplarından bile silip atmıştır. Böyle 
olduğu için halifeliğin çekişme, mücadele, 
acımasızlık ve ihtilaf boyutu kalmıştır. O 
halde çare Kur’an’da geçtiği şekli ile hali-
fe(t) olmaktır. Bu lafzın sonunda bulunan 
ve kadınlığı, ümm ve ümmeti ifade eden o 
yuvarlak (ة-t) harfini yeniden fark etmek-
tir. O yuvarlak  (ة-t) öyle bir sırra sahiptir 
ki derlemeyi, toplamayı, uzlaştırmayı ifa-
de eder. Bugün insan yeryüzünün halife(t)
i değil, halifesidir. Bu da insandan düzeni, 
dengeyi, sükûneti, aşkı alıp götürmüştür. 
Yuvarlak  (ة-t) kadınlığın sırrıdır. Aynı te 
ümme(ة-t) lafzında da mevcuttur. Arapça-
da bir kelimeden bu yuvarlak  (ة-t) harfini 
aldığınızda lafız erkekleşir. İpini koparır. 
Özgürleşir. Agresif hale gelir. Çünkü bu 
yuvarlak ve kapalı (ة-t), erkeği aşkın daire-

sinde tutar. Onu huzura ve sükûna erdirir. 
Tabi bunun için hani kadın da kadın olma-
lıdır. O da halifeliğin bu boyutunu, dişiliğin 
bu büyüsünü anlamalıdır. Sadece erkekle-
rin kendilerini halife gördüğü bir dünyada 
kimse kusura bakmasın ama Müslüman-
lar arasındaki ihtilaflar bitmez. Muhalefet 

bitmez. Çünkü erkekçilik sorunları 
çözmez, çözüm merhamettedir. O 
halde şimdi halife(t) olma zamanıdır. 
Hilafet, insanlığın annesi hükmünde-
dir. İnsanlığı hilafet nizamından gay-
risine teslim etmek, insanlığa ihanet 
etmektir.

Hilafet; bir cemaat ve ümmet 
meselesidir. Cemaat olmayanlar, 
olamayanlar, ümmet ve hilafet me-
selesini hal edemezler.  “Cemaat” 
kelimesi mutlak kullanıldığında ne-
bevî cemaat murad edilir. İmam-ı 
Berbehârî’ye göre “ehl-i sünnet ve 
cemaat” deyimindeki cemaatten ka-
sıt, nebevî sünnetin ilk tâbileri olan 
sahâbe-i kirâm rıdvânullâhi ‘aleyhim 
ecmaîndir. Seyyidü’lKevneyn ‘aley-
hi’s-salâtü ve’s-selâm Efendimiz, 
sünnetini ümmetine beyan, ashâbı-
na izah etmiştir ki onlar cemaat ve 
sevâd-ı a’zam, sevâd-ı a’zam da hak 

ve ehlidir.26 Bu şekilde cemaatin sahâbeye 
hasrı, onların Mescid-i Nebî’nin cemaati 
olmasındandır. Yaygın anlayışa göre cema-
ate sahâbenin yanında tâbiîn de ilave edi-
lir: “Cemaat-i sahâbe ve tâbiînin meslek-
lerine mütabaatı tarik-ı necât ve selâmet 
bilip kader-i ilâhiyi mukır olanlara ehl-i 
sünnet dendiği gibi ehlü’s-sünne ve’l-ce-
maa da ıtlak olunur.27 Buna göre ehl-i sün-
net ve cemaat, “Peygamber’e tâbi sahâbe, 
tâbiîn ve tebe-i tâbiîni kapsayan selef-i sâ-
lihînin yolundan gidenler”dir.

Hilafet nizamında karar kılmak, Pey-
gamberin, Sahâbenin, tâbiînin ve tebe-i 
tâbiînin yolunda olmaktır. Hilafeti ve Ha-
lifeliği inkâr ve red, küfre götüren bir köp-
rüdür. Müslümanlara hilafetsizliği ve hali-
fesizliği dayatanlar, Peygamberin, sahâbe-
nin, tâbiînin ve tebe-i tâbiînin yolundan 
ayrılanlardır.

Asrımız küresel çapta organize olma-
nın zorunlu hale geldiği bir asırdır. Çünkü 

Hilafetli günler, 
kansız ve katliamsız 

günleridir. 
Hilafetsiz, cihan 

cansızdır. 
Hilafeti ilga edenler,

cihanın canına 
kastettiler

“

“
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asrımızda Müslümanlar sadece bölgesel 
kuşatmayla değil, aynı zamanda küresel 
kuşatmayla da karşı karşıyadırlar.

Müslümanlar için firavunların küresel 
kuşatmasını kırmanın yegâne meşru ça-
resi, el-Hilafetü’r Raşide’dir. Hilafet; yerel 
bir mesele değil, evrensel bir meseledir.  
Cezayirli mütefekkir Malik bin Nebi bu 
hususta şunları söylüyor: 

“Çok açıktır ki, insanın iç dünyası, yirmin-
ci asırda, vatan, memleket... gibi kavramların 
etrafında şekillenmeyecektir. Yirminci asırda 
insanın iç dünyası, sorumluluğundan bîgâne 
kalamayacağı global hadiseler ışığında şekil-
lenecektir. Herhangi bir insan topluluğunun 
akibeti/geleceği, kısmen üzerinde yaşadığı 
coğrafyanın dışında belirlenecek. Dolayısıyla 
kültür, ahlaki ve tarihi boyutlarıyla global bir 
plan dahilinde şekillenecektir.”28

Dini cihanşümul olan Müslümanların, 
cihan çapında müessir olan müesseselere 
ihtiyaçları vardır. Hilafet bu müesseselerin 
başında gelir. Hilafet nizamına sahip 
olmayan Müslümanların cihan ça-
pında bir tesirleri olmaz. Asrımızda 
yerel yönetimler küresel yönetim-
lerden bağımsız hareket etmiyor-
lar. Çağımızda idare, ilim, artık glo-
bal bir nitelik kazanmıştır, onun için 
insan da, bakış açısıyla, metoduyla, 
idrakiyle, hareket ve tesir alanıyla 
global olmalıdır. Kaynağı, metodu, 
projesi ve kullanılan araçları itiba-
riyle, hilafet de yeni global çağın 
şartları çerçevesinde sunulmalıdır. 
Bir başka ifadeyle, ümmetin, “hak 
dini evrensel planda üstün kılma” 
emanetini yüklenmiş olarak “ev-
rensel medeniyet” rolünü hakkıyla 
yerine getirebilmesi için, ilim, insan 
ve hilafet mefhumlarına yönelik 
idrak seviyesi, global çağın ve me-
todolojik, bilimsel, kültürel ve tek-
no-elektronik araçlarıyla evrensel 
medeniyetin seviyesine yükselmelidir. Bu 
yükselme, bakış açısında, metotta ve me-
deniyet projesinde büyük bir değişim ma-
nasına gelir. şu an mevcut sorunun kendi-
ne has bir özellik arz etmesi, global çağda 
ilim, insan ve hilafetin yapısını ve işlevini 
anlamak için, kendine has metod ve bakış 

açısının varlığını gerektirir.

Bilginin karekteristik özelliği, ilmin 
tabiatı, insanın yapısı ve bakış açısı, hila-
fet eksenli metodoloji... İslam ümmetine 
mensup kimseler nezdinde, bugün, hâlâ 
maziye özlem duymaktadır. Yani, her gün, 
insanlık sorununun birleşmesi ve ortak 
kader, siyasi, kültürel, medeniyetsel, eko-
nomik, sosyal, demografik, ilmi, atomik 
ve savaşsal seviyede ani ve sürpriz dolu 
sahneleri yaşanan ve etkisi evrensel olan 
global çağ öncesi medeniyet asrına olan 
özlemleri, hâlâ devam etmektedir. “Bu 
yaklaşımlar, medeniyet sorununu global 
bir düzleme çekmektedir.”29 Bundan do-
layı tevhid merciiyyeti ışığında ilim, insan 
ve hilafet misyonunun gerçekleştirilmesi 
yönünde medeniyet eksenli değişim im-
kânları, beşeriyetin yüz yüze olduğu ken-
dine has meydan okuma seviyesinde glo-
bal bir medeniyet metodu ve bakış açısına 
muhtaçtır. Hilafet, cihanşümul medeniye-

te açılan meşru kapıdır. Hilafet kapısından 
girmeyenler medeniyet yerine edeniyete/
alçaklığa, anlamsızlığa, basitliğe yenik dü-
şerler.

Hilafet, ümmet-i vasat’ın kıvamıdır. 
Cezayirli düşünür Malik bin Nebi’nin ifa-
desiyle, yeniden hilafet deyip meydana in-

mek bir diriliş ve direniş alâmetidir. 

Yeniden hilafet deyip meydana inmek, 
iman gayretidir. Bu İslâm âleminin kendi 
manevi alanda ortaya koyduğu gayrettir 
ki, bu gayret, Kur’ân’ın tefekkür usulün-
den geri kalmışlığını telafi etmeye yönelik 
bir vicdan hareketidir.30 Dolayısıyla Hila-
fet, bir iman ve vicdan hareketidir. Müs-
lümanları imansız ve vicdansız kılmadıkça 
onları cihan çapında hilafetten vazgeçir-
mek, onlara hilafeti unutturmak asla ve 
kat’a mümkün değildir. Müslümanları hila-
fetsiz ve halifesiz bırakanlar, onlara hilafeti 
unutturmak için çalışanlar, Müslümanları 
imansız ve vicdansız kılmaya çalışanlardır.

Hilafetli günler, kansız ve katliamsız 
günleridir. Hilafetsiz, cihan cansızdır. Hila-
feti ilga edenler, cihanın canına kastettiler. 
Hilafet denilince, Halife denilince bizim 
muhayyilemizde gayr-i müslimlerin koşup 
sığındığı, emniyet içerisinde birlikte yaşa-
mak için can attığı bir ülke, bir dünya gelir. 

Çünkü hilafet, insanlık için kurtu-
luş adasıdır. Dünyada mazlumların 
yegâne hamisidir. Hilafet denilince, 
Şeriat denilince bizim gözlerimizin 
önüne, Allahû Teâlâ’nın yeryüzün-
deki kapısı gibi şeriatullah ile hük-
meden mahkemeler gelir. Yüzleri-
ne baktığında güven veren muhte-
şem kadılar, hâkimler gelir. Onların 
verdiği dağ gibi yerine oturmuş hü-
kümler gelir, verilen bu hükme te-
reddütsüz teslim olan insanlar gelir. 
Hilafet denilince, Halife denilince 
ister en yakındaki, ister en uzaktaki 
hiçbir kâfirin İslâm ve Müslümanlar 
aleyhine hiçbir kötü niyet besleye-
mediği bir dünya gelir. Hilafet deni-
lince bizim aklımıza adalet gelir, hak 
gelir, hakkaniyet gelir, hukuk gelir, 
hukukun önünde herkesin eşit ol-
duğu mükemmel bir İslâm Devleti 
gelir… Hilafet; velâyetin, vekâletin, 

fütüvvetin, ehliyetin, liyakatin ve temsili-
yetin gerçek ifadesidir. Hilafetin olmadığı 
yerde imansız âlimler, ilimsiz cahiller söz 
sahibi olur. Hilafetin ilgasından bu yana 
sadece ülkemizde, sadece İslam coğraf-
yasında değil, cihan çapında insanlık âlemi 
can, akıl, din, mal ve nesil emniyetini kay-

Mustafa Çelik [İslâm’ın Yönetim Şekli Olduğu İçin Dünya Hilafete Muhtaçtır]

Müslümanlar 
dinlerinden, 
imanlarından 

vazgeçemedikleri
gibi, hilafetten de 
vazgeçemezler

“

“
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betmiş durumdadır. Hilafet nizamının var-
lık sebebi; can, akıl, din, mal ve nesil em-
niyetlerini sağlamaktır. Hilafet nizamının 
dışındaki bütün idare sistemlerinin varlık 
sebepleri; insanlığın can, akıl, din, mal ve 
nesil emniyetlerine ihanet etmektir.

Genelde insanlık âlemi, özelde ise İs-
lâm ümmeti hilafetle imtihan olunmak-
tadır. Hilafet, kölelikten sultanlığa giden 
yoldur. Bu yolda olmayanlar köle kalmaya 
ve köle olmaya mahkûmdurlar. Kuyuda-
ki Yusuf’u Mısır’a sultan eden Allah Celle 
Celâlehû bizi yeryüzünün varisi 
kılmak istemektedir. Kuyudaki Yu-
suf’u Mısır’a sultan eden Allah bi-
zim ellerimizle zalimleri cezalandır-
mak ve mazlumlara yardım etmek 
istemektedir. Kuyudaki Yusuf’u Mı-
sır’a sultan eden Allah, yeryüzünü 
bize mescid kılmak istemektedir. 
Tabii Yusuf’un önce olgunlaşması 
gerekiyor. Medrese-i Yusufiye bir 
çile mektebidir aslında...  Hz. Mu-
sa’yı hatırlayalım. Bir yanda denizin 
yarılması, kudret helvası, bıldırcın 
kebabı ve ardından 40 yıl süren 
Tih çölü imtihanı… Hz. Süleyman’ı 
hatırlayalım... Ya da Ebrehe’nin or-
dusunu. Ebabil kuşlarını... Biz hâlâ 
bu mucizelerin içinden geçiyoruz. 
Tarih tekerrür ediyor. Asrımızda 
genelde insanlığın, özelde İslâm 
ümmetinin müşterek özlemi el- 
Hilafet-i Raşide’nin ihyasıdır. Hi-
lafet makamı ilga edildiği günden 
bu yana İslâm coğrafyası şirazesi 
kopmuş kitap gibi, darmadağın olmuş-
tur. Müslümanlar cemaat olmadan birlik 
gerçekleşmeden biri gelir halifelik iddia 
etmeye kalkarsa; o hilafet başınıza belâ 
olur... Müslümanların cemaat olmaları ve 
cemaat halinde hareket etmeleri, el-Hila-
fetü’r Raşide’ye hazırlık yapmalarıdır. Şer’i 
asıl ve usule uygun bir şekilde cemaat inşa 
olunursa ancak güçlü ve doğru bir hilafet 
inşası mümkün olur.

Kur’an-ı Kerim, bu tür “melikî” düzen-
lere Firavun gibi kişileri örnek göstererek 
onlardan nefret ettirdiği gibi; “Şüphesiz, 
melikler bir ülkeye girdiklerinde ora-
yı ifsâd ederler, o ülke halkının aziz 

olanlarını zelîl ederler. (Evet) onlar 
böyle yaparlar...”31 ayetiyle de genel ola-
rak melikler hakkındaki olumsuz hükmü-
nü belirtmektedir. Kur’ân-ı Kerim melikî 
yönetimlerin temelinin zulme dayalı oldu-
ğunu belirtir ve bazı, zalim meliklerden de 
söz eder:

“Arkalarında her sağlam gemiyi 
zorla alan bir melik vardı.”32  

Görülüyor ki Kur’ân-ı Kerim, Kisra-
ların, Kayserlerin, Firavunların yönetim 

biçimini gayet açık bir dille eleştirmekte 
ve reddetmektedir. Bu ruh ile yetişen ilk 
Müslüman nesil bu tür yönetim şekilleri-
ne karşı oldukça hassas idi; onlar İslâmî 
yönetimin melikliğe dönüşmemesi için 
büyük bir özen gösteriyorlardı.33 İslâm’da 
esas olan hilafet nizamıdır. İslâm’da halife 
ulu’l emr’dir. Kişinin ulu’l emr seçilmesi 
nesebinden, kan bağından, asabiyetin-
den değil, Rasûlüllah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e tabi olmasından dolayıdır. İslâm 
ümmeti, ulu’l emr olana Peygamber Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in örnekliğine ve 
önderliğine tabi olmadıkça itaat etmez.34 

Raşid halifelik; ırsî değil, şer’idir. Ha-

life, ümmet tarafından istişare ile intihap 
olunur. Hatta Hz. Ömer RadiyAllahu Anh 
ashab-ı şuraya oğlu Abdullah’ı intihap et-
memelerini tenbih etmiştir. Bilindiği gibi, 
Hz. Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem son nebidir. Her hususta olduğu gibi, 
idare hususunda da örnek ve önderimiz-
dir. Hilafet, minhac-ı nebevînin bir neticesi 
olması nedeniyle insanlar için rahmet ve 
saadettir.35 Hilafet, şer’an ve aklen zaru-
ridir. Hilafetin önemi beşeriyet âlemini 
saadete kavuşturması, bütün Müslüman 
dünyayı birleştirmesi, askeri ve siyasi bir 

güç temin etmesinden dolayıdır. 
Halife yeryüzünde yaşayan bütün 
Müslümanların fıtri lideri ve itaat 
edilmesi gereken amiridir. Bu da 
İslam dünyasının birlik ve beraber-
liğinin bir sigortası oluyor. Hilafet-i 
Raşide’nin ilgasından sonra genelde 
insanlık âlemi, özelde ise İslâm üm-
meti kış mevsimine girmiştir. Ama 
her kıştan sonra bir bahar, her ge-
ceden sonra bir sabah olduğu gibi, 
nev’-i beşerin dahi bir sabahı, bir 
baharı olacaksa o da hiç şüphesiz 
fıtrî bir nizam olan el- Hilafetü’r Ra-
şide olacaktır. Dünyevî-uhrevî saa-
dete sevk edecek, dünya barışının 
teminine ve “bu zamanın farz va-
zifesi olan İttihad-ı İslâm” sur’unun 
tesisine vesile olacak yine Hilafetü’r 
Raşide’dir. 

El- Hilafetü’r Raşide Müslüman-
lara kuvvet, kan, cihana candır. 
Cihan Müslüman’sız, Müslümanlar 
hilafetsiz, halifesiz, devletsiz ola-

mazlar. İslâm’da devlet zarurettir. Zekât, 
hadler gibi Ahkâm-ı Kur’âniyyenin ten-
fizi, devlet olmaksızın gerçekleşemez. 
Kur’ân’daki içtimaiyat ilgili hükümlerin 
gerektirdiği devlet, devletü’l İslâm’dır.  Bu 
devleti ikame eden de bizzat Nebi SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’dir.36 Hz. Peygamber 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem kurduğu devleti 
imana dayandırarak muhkemleştirdi. İma-
na dayanan devletten de adalet neşet etti. 
Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. 
Ebu Bekir RadiyAllahu Anh Müslümanla-
ra; “Sizin işlerinizi üstlenecek, size namaz 
kıldıracak, düşmanlarınıza karşı savaşacak 
ve size emredecek bir adam gerekir.” hita-

Hilafet;
İslâm’ın cevheridir, 

saadetin de mihveridir. 
İnsan olmak, insan ve 
Müslüman kalmak için 

din nasıl Allah’ın bir 
nimeti ise hilafet ve 
ümmet öyle Allah’ın 

nimetleridir

“
“
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16 - msl. bk. el-Bakara 2/30, Yunus 10/14
17 - Sâd Sûresi/26
18 - Bk. Wensinck, el-Mu’cemü’l-müfehres, “HLF” md.
19 - Bk. İbn Manzûr, Lisânü’l- Arab, “EMR” md.
20 - en-Nisa Sûresi/59
21 - Bk. Wensinck, el-Mu’cemü’l-müfehres, “EMR” md.
22 - Bk. Sahabe Devri Siyasî Hadiselerinin Kelamî Problemlere Etkileri, 17-18. 
Bu ilkeler Kuran kaynaklı olup şu ayetlerde ifade edilmiştir: Şura, 38; Ali İmran, 

159; Mümtehine, 12; Fetih, 10; Maide, 8; Enam, 152; Nahl, 90; Mümtehine, 8; Nisa, 58-59; Necm Sûresi/ 39; 
Müddesir Sûresi/ 38
23 - İbni Haldun, Mukaddime, I/542-543
24 - Dayf, Şevki, el-Asru’l-cahilî, Kahire 1960, s. 62; Ahmed Emin, Fecru’l-İslâm, Kahire 1975, Sh: 9; Aselî, 
Bessam, Amr b. el-Âs, Sh: 123, Beyrut/1991
25 - Zuhruf Sûresi/18
26 - el-Medhalî, Rebî’ b. Hâdî ‘Umeyr: Avnü’l-Bârî Beyânü Mâ Tezammenehü Şerhu’s-Sünneti li’l-İmâ-
mi’l-Berbehârî, Sh: 56, 62 Cezayir: Dâru’l-Muhsin/1432
27 -  Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (Pakalın, M. Z.), I/ 511, İstanbul/ 1983 Millî Eğitim Basımevi.
28 - Mâlikbin Nebî, Müşkilatü’s-Sikâfe,Terc:Abdüssabûr şâhîn,Sh: 121
29 - Mâlikbin Nebî, Fikretu’l-İfrikiyyeti’l-Asyaviyyefi Dav’i Mu’temeri Bandung, Terc:Abdüssabûr şâhîn, Dâ-
ru’l-Fikr, Dimaşk, 1981,Sh: 212
30 - Mâlik b. Nebî, Vichetu’l-âlemi’l-İslamî, Sh: 125, Terc. Abdüssabûr şahin, Darul-Fikr, Dimeşk (şam), 1986, 
Sh: 125
31 - en-Neml Sûresi/34
32 - el-Kehf Sûresi/79
33 - bk. M. Ziyauddin er-Reyyis, en-Nazariyyatu’s-Siyasiyyeti’l-İslâmiyye, Kahire 1979, Sh: 114 vd.
34 - el- İslâmü ve Devletü (Dr. Muhammed el Behiyy) Sh: 8, Kahire/ 1981
35 -  Nizamu Siyaseti Fil İslâm/İhsan Abdulmun’im Abdül Hadî Samara, Sh: 19, Amman/ 2000
36 - Nizamu’l İslâmi Fil Hükmi ve devleti (Muhammed el- Mübarek) Sh: 12, Beyrut/ 1981
37 - İdaretü Devleti Fil İslâm (Muhammed Mahmud Ali Sabah, Sh: 133, Filistin/ 2011
38 - en-Nekîr alâ Munkiri’n-Ni’meti mine’d-Dîni ve’l-Hilâfati ve’l-Ummeti (Şeyhulislâm Mustafa  Sabrî), Bey-
rut/ 1991, Dâru’l-Kâdirî.

bından sonra sahâbeler devlet idaresinde 
hilafet nizamında karar kıldılar. Bu hususta 
icma ettiler.37 Hilafet; İslâm’ın cevheridir, 
saadetin de mihveridir. İnsan olmak, insan 
ve Müslüman kalmak için din nasıl Allah’ın 
bir nimeti ise hilafet ve ümmet öyle Al-
lah’ın nimetleridir.38 Dolayısıyla azâmetli 
bahtsız bir cihanın, sahipsiz kavimlerin, 
imamesi kopmuş ve her bir tanesi bir ta-
rafa dağılmış tesbih gibi yetim kalmış üm-
metin reçetesi; “el-Hilafetü’r Raşide”dir. 

Hilafet nizamına ihtiyaç duyulmayan hiçbir 
mekân ve zaman yoktur. Hz. Ebubekir, Hz. 
Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali (Allahû Teâlâ 
hepsinden razı olsun) “Hilafet” makamı-
nı ihya edip Müslümanlara halife oldular.  
Hilafete gerek olmasaydı bu mübarekler 
neden Halife oldular? Haşa, dinde olma-
yan bir şey mi icat ettiler? Hilafetin dinde 
yeri olmadığını bu mübarekler -haşa- bi-
lemediler de hilafet düşmanları mı bildi? 
Müslümanlar dinlerinden, imanlarından 

vazgeçemedikleri gibi, hilafetten de vaz-
geçemezler. Hilafet olmazsa insanlık ve 
Müslümanlık olmaz. Hilafet nizamı; insan 
olmanın, insan ve Müslüman kalmanın 
vazgeçilmezidir. Hilafet nizamından vaz-
geçilen her yerde insanlık ve Müslüman-
lık tehlikededir. Cihana cihanşümul olan 
hilafet nizamını hâkim kılmak, insanlığı ve 
Müslümanlığı tehlikeden kurtarmaktır.
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Geçmiş ümmetlerde olduğu 
gibi, Rasulullah SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’in risaleti ilk tebliğ 

ettiği andan günümüze kadar hak ile ba-
tıl arasındaki mücadele hiç hız kesmeden 
devam etti. Hakkın bir nur ve hidayet kay-
nağı olarak insanlığın önüne sunulmasına, 
fetihler yoluyla tebaası yaptığı çeşitli mil-
letleri İslâm potasında eritip tek toplum 
hâline getirerek, merhamet ve adaletle 
kuşatmak suretiyle bütün insanlığın zir-
vesine çıkarmasına batılın karşılığı her za-
man sert olmuştur. Karanlık zihniyetlerin 
ve körelmiş vicdanların uyduruk nizamla-
rı, buldukları her fırsatta İslâm beldeleri-
nin üzerine çullanarak katliam, tecavüz, 
yağmalama gibi yöntemlerle çocuk, kadın 
ve yaşlı demeden bütün vahşiliklerini ser-

gilemekte bir beis görmemişlerdir. Üste-
lik bugün dünden farklı olarak, kendisini 
Müslüman olarak tanıtan ve İslâm belde-
lerindeki Müslümanların başında yönetici 
olarak bulunan işbirlikçi ve hain kişiliklerin 
nezaretinde bu zulümler gerçekleşmek-
te ve diğer beldelerdeki Müslümanlar da 
maddi yardımlar dışında hiçbir şey yapa-
madan olan biteni seyretmektedir.

İslâm ümmeti daha önceleri de çok 
büyük musibete maruz kaldı. Tatar ve 
haçlı saldırıları ile İslâm topraklarında iş-
galler ve çok büyük katliamlar yaşandı. 
Nitekim I. Haçlı Seferi’nin ardından Kudüs 
işgal edildi ve mübarek Mescid-i Aksa top-
rakları büyük komutan Selahaddin Eyyubi 
tarafından kurtarılasıya kadar (1099-1187) 
tam 88 yıl haçlı işgali altında kaldı. Bu 

süre zarfında 70.000 Müslüman katledil-
di. İslâm topraklarına yönelik bir asırdan 
fazla bir süre devam eden bu saldırılar 
Müslümanlar açısından büyük yıkımların 
ve kayıpların yaşandığı bir dönem olarak 
kayıtlara geçmiştir. Çünkü Müslümanlar, 
haçlılara karşı birçok savaşta mağlup ol-
muşlar Kudüs’le birlikte Lübnan ve Suri-
ye de (Şam Vilayeti) uzun yıllar boyunca 
haçlı işgali altında yaşamak zorunda kal-
mışlardır. Haçlılar karşısındaki bu hezi-
metin neticesinde yaşanan zillet ve hayal 
kırıklıkları, Müslümanları yeni fetihlerden 
ve mücadelelerden uzak tutmuş, bütün 
güçlerini haçlıları topraklarında uzaklaş-
tırmaya harcamak zorunda bırakmıştır. 
Ancak ümmet ne pahasına olursa olsun 
sonunda bu haçlı güruhunu toprakların-

İŞGAL EDİLMİŞ 
TOPRAKLARIMIZIN 

TEK BİR ÇATI ALTINDA 
TOPLANMASI İÇİN

DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

İbrahim ER
ibrahimer1971@gmail.com
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dan çıkarmayı başarmış ve onlara karşı 
galip gelmiştir.

Haçlı saldırılarının ardından ümmetin 
yaşadığı başka büyük işgal ise 1258 yılında-
ki Moğol istilasıdır. Bağdat’ı işgal eden Mo-
ğollar burada büyük bir katliam gerçekleş-
tirdiler ve bir hafta içerisinde tam 90.000 
Müslümanı kadın ve çocuk demeden 
katlettiler. Bağdat’ı yağmaladılar, yakıp 
yıktılar ve canlı kimseyi bırakmamacasına 
ölüm kustular. Ardından aynı yıl Şam Vila-
yetini de işgal ettiler. Ancak Müslümanlar 
haçlılara yaptıklarının aynısını Moğollara 
da yaptılar ve Baybars komutasındaki bir 
orduyla 1260 yılındaki Ayn Calut Sava-
şı’nın sonrasında Moğolları mağlup ede-
rek İslâm topraklarından attılar.

Bu işgaller ümmeti zillet içerisinde 
bırakıp çok büyük zararlara ve kayıplara 
sebep olmuş olsa da, ümmette küfür tara-
fına fikrî ve ruhi bir kayma meydana 
getirmemiştir. Dolayısıyla var olan 
işgaller askerî işgalin ötesine geç-
memiştir. Ümmet üzerinde kâfirler 
lehine fikrî ve ruhi kaymanın başla-
dığı dönem ise 19. yüzyılın başları 
ve sonrasıdır. İşte bu dönemin son-
rasındaki siyasi gelişmeler, I. Dün-
ya Savaşı sonrası Osmanlı Hilâfet 
Devleti’nin Lozan Antlaşmasıyla 
birlikte resmen ortadan kaldırılma-
sı ve akabinde Hilâfet’in ilgası, İslâm 
topraklarındaki işgalin niteliğini de 
değiştirmiştir. 

Şöyle ki: İslâm topraklarında 
yüzyılı bulan işgaller bile yaşansa o 
zaman ümmetin birliğini sağlayan 
ve Müslümanları koruyup gözet-
mekle yükümlü olan halifeler yani 
Müslümanların kendilerine ait bir 
devletleri vardı. Bu devletin varlığı, 
ümmette en ağır işgaller karşısında 
bile bir gün kurtulacağı umudunu 
ve beklentisini daima diri tutmuş-
tur. Halifeler, saldırılara ve işgallere 
karşı harekete geçmeye, Müslü-
manları kâfirlerin elinden kurtarmak için 
ordularını harekete geçirmeye sürekli 
olarak gayret göstermişlerdir. Sonuçta 
haçlı ve Tatar saldırılarında olduğu gibi bir 
asır süren işgallere ve büyük katliamlara 

maruz kalmış olsalar bile, İslâm Devle-
ti’nin halifeleri ne pahasına olursa olsun 
saldırıları püskürtmüşler ve işgalleri kal-
dırmışlardır. İşte ümmetin işgal altındaki 
durumunu öncekilerden ayıran en önemli 
fark budur. Zira bugün ümmet için ordula-
rını harekete geçirecek ne bir halife vardır, 
ne de ümmetin kurtuluşunu sağlayacak bir 
birlik söz konusudur.

Fransa’da gerçekleşen 1789 ihtilalinin 
ardından kalkınma sürecine giren Avru-
pa, ardı ardına gerçekleşen icatlarla hızlı 
bir sanayileşme sürecine girdi ve sanayiye 
dayalı bir ekonomi hamlesiyle büyük ser-
mayelere hükmeden toplulukların ortaya 
çıkmasını sağladı. Kısa süre içerisinde bu 
sermaye sahipleri yönetimde etkili hâle 
gelirlerken kapitalist nizamın fiilen haya-
ta geçmesini de sağlamış oldular. Ortaya 
çıkan bu yeni ideolojinin yayılmacılığının 

bu devletler içerisinde dikkatlerini en faz-
la çeken ve gözlerini kamaştıran yer ise 
“Hasta Adam” olarak isimlendirdikleri 
Osmanlı İslâm Devleti idi.

Ancak bu sömürgeci kâfirler (haçlılar), 
Müslümanların birliğinin ve devletlerinin 
varlığının ne anlama geldiğini geçmişten 
gelen tecrübelerle çok iyi biliyorlardı. 
Müslümanların topraklarını ve dolayı-
sıyla yer altı ve yer üstü zenginliklerini 
ele geçirmenin ve buralara kalıcı olarak 
yerleşilmenin yolunun devletlerini yok 
etmekten ve topraklarını parçalamaktan 
geçtiği konusunda en ufak bir şüpheleri 
yoktu. Bunun için 19. yüzyılın başlarında 
harekete geçerek Araplardan ve Türkler-
den kendilerine ajanlık edecek çok sayıda 
hain buldular. İslâm topraklarında isyanlar 
başlattılar, milliyetçi ve vatancı duyguları 
tahrik edip kitleleri devlete karşı harekete 

geçirdiler. Ekonomik açıdan zaten 
iyi durumda olmayan Osmanlı İs-
lâm Devleti’ni isyanlar ve işgallerle 
daha da sıkıntılı bir duruma soktu-
lar. Siyasi açıdan ise Batı kültürüyle 
yozlaşmış Avrupa destekli güya ay-
dınlanma hareketlerinin oluşturdu-
ğu siyasi zorluklar, son dönemlerde 
yerini yönetime karşı darbelere ve 
baskınlara bıraktı. Böylece bu şart-
lar altında daha da zayıflayan Os-
manlı Devleti, sömürgeci Batı’nın 
kendisini yıkmak için başlattığı I. 
Dünya Savaşı’nı kaybetmiş oldu.

Sömürgeci Batı için İslâm Dev-
leti’nin varlığı öylesine büyük bir 
tehdit oluşturuyordu ki onun 
“Hasta Adam” olarak kalmasına ve 
nefes almaya devam etmesine bile 
izin vermediler. Onu öldürmekten 
başka bir çarelerinin olmadığını 
biliyorlardı. Zira o nefes almaya 
devam ettiği müddetçe isyancının 
da, işgalcinin de topraklarına kalıcı 
olarak yerleşme imkânı yoktu. O, 
varlığını devam ettirdiği müddetçe 

ümmetin birliğinin kalıcı olarak parçalan-
ması söz konusu olmayacaktı. İşte işin 
kâfir Batı adına kalan bu kısmını hallet-
mek de Tanzimat’tan günümüze kadar bu 
topraklarda varlığını sürdüren, kendile-

Sömürgeci Batı için 
İslâm Devleti’nin 
varlığı öylesine 

büyük bir tehdit 
oluşturuyordu ki 

onun “Hasta Adam” 
olarak kalmasına ve 
nefes almaya devam 

etmesine bile izin 
vermediler

“

“

İbrahim Er [İşgal Edilmiş Topraklarımızın Tek Bir Çatı Altında Toplanması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

sömürü esasına dayanması ise kaçınılmaz 
bir durumdu. Ekonomik açıdan güçlenen 
kapitalist Avrupa devletlerinin gözlerini 
zayıf durumda olan ülkelere, onların yer 
altı ve yer üstü zenginliklerine dikmeleri 
fazla zaman almadı. Sömürgeci kâfirlerin 
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rine “aydınlanmacı” ve “vatansever” gibi 
isimler takan, Batı kültürünü benimseyip 
aynen Batı gibi Osmanlı İslâm Devleti’n-
den nefret eden laik yobazlara kalmıştır. 
Onlar da hayranı oldukları Avrupalı efen-
dileriyle birlikte yüz yıl boyunca yıkmak 
için uğraştıkları Hilâfet’i, bir İngiliz tertibi 
olan Kurtuluş Savaşı’nın ardından önce 1 
Kasım 1922’de Saltanatı kaldırıp, sonra da 
3 Mart 1924 tarihinde Halifeliği kaldırarak 
resmen bitirmiş oldular.   

Topraklarımız sömürgeci kâfirler ta-
rafından bu şekilde işgal edildikten sonra 
onlar bu işgalin kalıcı olması için harekete 
geçtiler ve parçalara ayırdıkları bu toprak-
ların yeniden bir çatı altında toplanmasının 
önüne geçmek için kendi kültürlerini üm-

mete empoze etmeye başladılar. Araların-
daki sınırların yeniden kaldırılmaması için 
vatancı ve milliyetçi duyguları sürekli ola-
rak bağımsızlık naralarıyla tahrik ederek 
yapay sınırları ve üzerlerinde yaşadıkları 
toprakları kutsal olarak kabul etmelerini 
sağladılar. Maalesef ümmetin evlatları on-
ların bu pis fikirlerini benimser ve savunur 
hâle geldiler. Onlar ise ümmetin içine düş-
müş olduğu bu hâlin devamını sağlayarak 
ümmet üzerindeki işgallerini, en az kendi-
leri kadar Batı kültürünü benimsemiş ve 
sahiplenmiş olsan ajanlar üzerinden siyasi 
olarak yürütmeye devam etmektedirler.

Bugün parçalanmış İslâm toprakların-
da oluşturulan güya bağımsız devletlerin 
sayısı ellinin üzerindedir. Bunların her biri, 

kendi aralarında milletinin ve sömürgeci-
ler tarafından belirlenmiş topraklarının 
(vatanının) kutsallığı esası üzerine birbir-
lerine bağlanmışlardır. Bunun sonucu ola-
rak da, İslâm toprakları üzerinde olması 
gereken ümmet bilincinin yerini vatancı ve 
milliyetçi duygular almıştır. Bu yüzden İs-
lâm topraklarında bulunmalarına rağmen, 
bu devletlerden birinin başına gelenler di-
ğerini hiç bir şekilde ilgilendirmemektedir. 
Her biri, kendisi dışında kalan ümmetin 
diğer evlatlarına karşı yapılanlara duyarsız 
ve sorumsuz bir şekilde hareket etmek-
tedirler. Bu parçalanma ve işgalin ümmet 
üzerindeki tesiri öylesine büyük olmuştur 
ki; ümmetin en cengâver evlatları olan ve 
İslâm sancağını yüceltmek için cepheden 



13suskunluğun kırılma noktası

cepheye koşan Kürt, Türk ve Araplar bir-
birlerinden nefret eder hale getirilmişler-
dir.  Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle buyu-
ruyor:

َوتَْذَهَب  َفَتْفَشلُواْ  تََناَزُعواْ  َوالَ  َوَرُسولَُه  اللَّه  َوأَِطيُعواْ 
اِبِرين ِريُحكُْم َواْصِبُواْ إِنَّ اللَّه َمَع الصَّ

“Allah’a ve Rasulün itaat edin ve 
çekişmeye girmeyin. Yoksa gücünüz, 
devletiniz gider. Sabredin. Al-
lah sabredenlerle beraberdir.”1

َواْعَتِصُمواْ ِبَحْبِل اللِّه َجِميًعا َوالَ تََفرَُّقو  

“Hep birlikte Allah’ın ipine 
sarılın ve ayrılığa düşmeyin.”2

Sömürgeci kâfirlerin İslâm bel-
delerine sokmuş olduğu fitneler 
ve ümmetin zamanla sahiplenmiş 
olduğu Batı kültürü bugün şüphe-
siz işleri daha da zorlaştırmakta ve 
aradaki sınırları daha da kalınlaş-
tırmaktadır. Onlar ise bu durumu 
değerlendirerek topraklarımda 
yeraltı ve yerüstü zenginliklerimize 
el koymak ve bizleri sömürmek için 
proje üzerine proje uygulamakta 
ve hatta bu projeleri uygularken 
birbirleri ile açıkça yarışmakta bir 
sakınca görmemektedirler. İslâm 
topraklarındaki bu hayâsız yarışın 
bedeli Hilâfet’in ilgasından günü-
müze kadar milyonlarca Müslüma-
nın katledilmesi, namuslarının kir-
letilmesi, mallarının yağmalanması, 
zindanlarda çürümeye terk edilme-
si ve topraklarından sürülüp kamplarda 
yaşamaya mahkûm edilmesidir. Sadece 
2001 yılında ABD tarafından başlatılan 
Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında kat-
ledilen Müslüman sayısı milyonu çoktan 
aşmıştır. Sudan, Afganistan, Pakistan, Irak, 
Suriye, Yemen, Tunus, Libya ve Mısır gibi 
ülkelerin halkları Genişletilmiş Ortadoğu 
Projesi kapsamında hâlen bedel ödeme-
ye devam etmektedirler. Filistin, Doğu 
Türkistan, Arakan gibi Hilâfet’in ardından 
üzerlerindeki zulmün kronikleştiği bölge-
leri ise saymaya gerek bile yoktur.  

Müslümanlar, kendilerine koruyu-
cu kalkan olan devletlerini kaybedip de 
akıbetleri kapitalist sırtlanların ve en az 
onlar kadar sırtlanlaşmış olan işbirlik-

çi hain yöneticilerin insafına(!) kaldıktan 
sonra, içinde bulundukları durumun far-
kına varıp kurtuluş amacı ve umuduyla 
elbette birtakım hareketlerde bulundular. 
Ancak bu hareketlerin neredeyse tamamı 
duygusal ve doğaçlama ortaya çıkan hare-
ketlerdi. Çünkü bu hareketler, soykırım 
derecesine varan katliamların, yağmala-

maların, tecavüzlerin karşısında daha fazla 
dayanamayan, bir şey yapmak isteyip de 
eli kolu kendilerine uygulanan sistemler ve 
ajan yöneticiler tarafından bağlanmış olan 
Müslümanların öfkeli haykırışlarından iba-
retti. Sonuç olarak bu hareketlerin hiç bi-
risi; meselenin İslâm topraklarının sömür-
geci kâfirler tarafından parçalanarak işgal 
edilmesinden ve başlarındaki hain yöneti-
ciler ile onlara ait sistemler tarafından sıkı 
sıkıya kuşatılmasından ibaret olduğunun 
ya da bir başka ifade ile Hilâfet Devleti’nin 
ortadan kaldırılmasından kaynaklandığının 
farkında değildiler. İşte ümmet nezdinde 
var olan bu belirsizlik Müslümanların için-
de bulundukları acziyetin boyutlarını daha 
da büyütmüştür. Öyle ki, son iki asırdır 

ümmetin başına gelen musibetlerin nere-
deyse tamamının sömürgeci Batı’nın hile, 
tuzak, fitne ve en nihayetinde işgallerin-
den kaynaklandığı gün gibi ortadadır. Üs-
telik onlar tüm bu zulümleri demokrasi, 
özgürlükler ve insan hakları gibi söylem ve 
uygulamalar üzerinden yürütmektedirler.  
Ancak tüm bunlara rağmen Müslümanlar, 

kurtuluşu ve çözüm reçetesini hâlâ 
onların bu işgal ve sömürü araçla-
rında yer alan söylem ve eylemler-
de aramaktadırlar. İşte ümmet için 
asıl yıkıcı olan husus da budur. Bu 
konuda sömürgecilerin ajanlığını/
işbirlikçiliğini yapan ve ümmetine 
ihanette sınır tanımayan yöneticile-
re ise değinmeye gerek bile yoktur. 
Onlar bu gibi durumlarda Müslü-
manları oyalamak, işgalleri ve kat-
liamların meşrulaştırılması için ku-
rulduğu aşikâr olan ve bu zamana 
kadar Müslümanların yararına bir 
tane bile kararı bulunmayan Birleş-
miş Milletlere (BM) başvurarak zu-
lümlere ortak olmaktan başka bir 
şey yapmamışlardır.

Ümmetin topraklarındaki bu 
işgalin ağırlığını hisseden bazı has-
sasiyet sahibi Müslümanlar ise 
kendilerini bir takım ameli işlere, 
hayır ve yardım faaliyetlerine ya da 
ahlaki çalışmalara adamak suretiy-
le ümmeti uyandırıp üzerlerindeki 
sömürgeci kuşatmayı kırabilecek-

lerini sandılar. Ama ne yazıktır ki bu gay-
retler de ümmetin üzerindeki sömürgeci 
işgalini kaldırmayı başaramadı ve daha 
önceki başarısızlıklarda olduğu gibi her 
seferinde hayal kırıklığı ve umutsuzluk ola-
rak geri döndü. Bu arada, ümmetin işgal 
edilmiş toprakları üzerindeki yöneticileri/
sömürge valileri de Müslümanların içinde 
bulunduğu bu zillete karşı duyarsız kalma-
dılar ve boş durmadılar. Ümmetin bağrın-
da oluşturulan ve adeta bir ölüm makinası 
gibi Müslüman katleden Yahudi varlığına 
ses çıkarmamalarına ve onu kollayıp bü-
yütmelerine rağmen, bir Hristiyan’ın 21 
Ağustos 1969 tarihinde Mescid-i Aksa’yı 
kundaklamayı denemesinden sonra der-
hal(!) BM’de daimi olarak temsil de edilen 
İslâm Konferansı Teşkilatını kurdular. Son-

İbrahim Er [İşgal Edilmiş Topraklarımızın Tek Bir Çatı Altında Toplanması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

Ümmetin işgal 
altındaki topraklarını 
sömürgeci kâfirlerin 
elinden kurtaracak 

olan yegâne güç 
Hilâfet Devleti 

ve onun dirayetli 
halifeleridir

“

“
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ra da Müslümanların maruz kaldığı 
her katliamın ardından almış olduk-
ları tavsiye kararlarını BM genel ku-
rulunda gündeme getirdiler.

Ümmetin gücü onun birlik ol-
masına, parçalanıp bölünmeden tek 
çatı altında toplanmasına bağlıdır. 
Yüzyıllar boyunca Müslümanları alt 
etmek için uğraşan kâfirler bu uğur-
da aralarındaki kavgaları ve mezhep 
savaşlarını bir kenara bırakarak birlik 
olmuşlar ve Müslümanlara topyekûn 
saldırmışlardır. Müslümanlar karşı-
sında zafer elde etseler ve bazı böl-
geleri uzun yıllar işgal altında tutmuş 
olsalar da sonunda mutlaka mağlup 
olmuşlar ve İslâm topraklarını terk 
etmek zorunda kalmışlardır. Ta ki 
Osmanlı İslâm Devleti’ni ortadan 
kaldırasıya kadar…

İşte meselenin özü budur, yani 
Müslümanların toprakları üzerinde-
ki işgali bitirecek ve ümmeti yeniden 
tek çatı altında toplayacak, birliğini 
muhafaza edecek, canının, malının 
ve namusunun koruyucusu olacak yegâne 
güç Hilâfet Devleti’dir. Nasıl ki kâfirler, 
Müslümanlar karşısında zafere ulaşmanın 

yolunu onları tek çatı altında 
tutan devletlerini yıkmak-

ta görerek bu 

yolla topraklarımızı parçalayıp işgal etti-
lerse onları bu topraklardan kovmanın, 
parçalanmış toprakları birleştirmenin ve 
ümmetin birliğini tesis etmenin yolu da 
Hilâfet Devleti’nin ikamesinden geçmek-
tedir. Bu nedenle ümmetin kurtuluşu ve 
tekrar izzetli ve şerefli günlerine dönüşü 
için yapılacak olan tek çalışma, Rasulullah 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in meto-
duna uygun olarak II. Râşidî Hilâ-

fet Devleti’nin kurulması için 
yapılacak çalışmadır. Bunun 

dışında yapılacak olan bir 
çalışma, ne kadar samimi 

duygularla yapılırsa ya-
pılsın, daha önce 

defalarca tec-
rübe edil-

diği gibi 

ümmetin enerjisini boşa harca-
maktan ve tekrar tekrar aynı ba-
şarısızlığı yaşayıp sonra da karam-
sarlığa kapılmaktan başka bir şey 
getirmeyecektir. 

Ümmetin işgal altındaki top-
raklarını sömürgeci kâfirlerin 
elinden kurtaracak olan yegâne 
güç yukarıda da anlatmaya çalıştı-
ğımız gibi Hilâfet Devleti ve onun 
dirayetli halifeleridir. O halifeler 
ki, devletin bekası ve ümmetin se-
lametinin tesisi ancak onlarla olur. 
Onlar bugünkü hainler gibi küfre 
ve küfrün necis nizamlarına mey-
letmezler, toplumu kandırarak 
bu nizamları benimsemeye sevk 
etmezler. Tam tersi bu nizamları 
şiddetle reddederler ve yeryü-
zünden kaldırmak için ordularını 
harekete geçirirler. Onların ada-
leti Allah’ın emir ve nehiylerin-
den ibaret olan hak çizgisidir. Bu 
çizgiye bağlı kalarak tesis ettikleri 
adaletle anılırlar; bugün hâlâ ada-
letiyle anılan ve kıyamete kadar 

da anılacak olan Halife Hz. Ömer gibi… 

O halifeler ki; bugünkü yöneticiler 
gibi meydanlarda esip gürledikten sonra 
kapalı kapılar ardında ümmeti satmazlar, 
kâfirlere ve zalimlere karşı destansı bir di-
reniş örneği sergileyerek canlarını ortaya 
koyan müminlere yanındayız görüntüsü 
verdikten sonra Halep’te olduğu gibi sırt-
larından vurmazlar. Onları ve bu direniş 
esnasında küçücük bir alana sıkıştırılmış 
hâlde yardım bekleyen savunmasız siville-
ri düşmanın insafına terk ederek onların 
canlarının ve namuslarının heder edilme-
sine izin vermezler. Onlar için ordularını 
harekete geçirirler tıpkı, Rum şehri Amu-
riye valisinin eline esir düşen Müslüman bir 
kadının feryadına büyük bir orduyla cevap 
vererek, o şehri fethedip Rum valiyi öl-

dürdükten sonra yardım dileyen kadını 
kendi elleriyle kurtaran Mu’tasım 

B i l l a h gibi… 

Ümmetin gücü
onun birlik olmasına,

parçalanıp 
bölünmeden

tek çatı altında 
toplanmasına

bağlıdır

“

“
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O Halifeler ki; bugünkü işbirlikçiler 
gibi, ne kâfirlere ne de onların maşalarına 
karşı asla taviz vermezler. Onların oyunla-
rına gelmezler, kendi dünyalık menfaatleri 
için asla Müslümanlara ihanet etmezler. 
Bütün gayretlerini Allah’ın dininin yücel-
mesine ve ümmetin parçalanmamasının 
önüne geçilmesine sarf ederler tıpkı, Os-
manlı Hilâfeti’ni işgallere, isyanlara ve en 
önemlisi Batı kültürüyle kendilerinden 
geçmiş, benliklerini kaybetmiş hainlere 
rağmen 32 yıl boyunca ayakta tutmayı ba-
şarmış Abdülhamit Han gibi…

İbrahim Er [İşgal Edilmiş Topraklarımızın Tek Bir Çatı Altında Toplanması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

İşte İslâm ümmetini sömürgeci kâfir 
Batı’nın işgalinden kurtararak topraklarını 
yeniden birleştirecek ve ümmetin gücünü 
yeniden tesis ederek eski izzetli ve şerefli 
günlerine tekrar döndürecek olan yegâne 
güç II. Râşidî Hilâfet Devleti’nden başkası 
değildir. Bunu bize geçmişin ve günümü-
zün vakıaları açık bir şekilde göstermekte, 
daha da önemlisi şer’î naslar bizi bununla 
yani Hilâfet Devleti’ni kurmak için Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in metoduna 
uygun olarak çalışmakla yükümlü kılmak-
tadır. Hem ümmetin kurtuluşu, hem de 

dünya ve ahiret saadetinin tesisi bu çalış-
madan geçmektedir.

لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمْل الَْعاِملُوَن  

“Artık çalışanlar böylesi için çalış-
sınlar.”3

[1] Enfal Suresi 46
[2] Ali İmran Suresi 103
[3] Saffat Suresi 61
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Yahudilerin Avrupa ülkelerinde 
(Almanya, İspanya, Macaris-
tan, Polonya) işledikleri suçlar 

artınca, bu ülkeler Yahudilerin kötülükle-
rinden kurtulmaya karar verdiler. İngiltere 
kararın uygulanmasını üstlendi ve Yahu-
dilerin suçlarından istifade ederek İslâm 
ümmetinin bünyesinde kanserli bir varlık 
oluşturma kararı aldı. Böylece bu kanserli 
varlık İslâm ümmetini takatsiz ve mecal-
siz bıraksın, yeniden kalkınmasına engel 
olsun. Bu yüzden İngiltere, İsra ve Mirac 

topraklarında İslâm ümmetinin bağrına 
hatta kalbine mücrim Yahudi varlığını han-
çer gibi sapladı. Eş zamanlı olarak entrika-
lar çevirerek, milletlerin kuduz köpekler 
gibi üzerine üşüşmesi ve büyük Arap dev-
riminde düşmanla işbirliği yapan Araplar 
nedeniyle yorgun düşen Osmanlı Hilâfet 
Devleti’ni yıkmak için çalıştı. 

Abdülhamid’in Filistin topraklarını pa-
rayla satın almak isteyen Yahudilerin tek-
lifini reddetmesinin ardından Yahudiler de 
Hilâfet Devleti’nin yıkılmasında belli rol al-

dılar. Yahudi varlığının kuruluşu, Hilâfet’in 
ortadan kaldırılmasının bir sonucudur. Bu 
nedenle Yahudilerin Filistin ve dünyadaki 
kötülüklerinden kurtulmak, Hilâfet’in ku-
rulmasına bağlıdır. Onun için Hilâfet ile 
Filistin ayrılmaz siyam ikizleri gibidir der-
sek abartmış olmayız. Hilâfet’in ilgasıyla 
birlikte Filistin işgal edilmiş ve dolayısıyla 
Hilâfet’in yeniden kurulmasıyla Filistin de 
yeniden kurtulacaktır... Bu nedenle bu 
makale, Filistin’in kaderinin Hilâfet’le olan 
ilişkisine, bu çirkin varlığı ortadan kaldır-

KANLI YAHUDİ 
VARLIĞINDAN KURTULMAK 

İÇİN İSLÂM ÜMMETİ VE 
TÜM DÜNYA

RÂŞİDÎ HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Dr. Mahir EL-CABERİ
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mak ve sonsuza dek kötülüklerinden kur-
tulmak için Hilâfet’e olan gereksinime ışık 
tutacaktır. 

Kurulduğu günden itibaren siyonist 
varlık, kapitalistlerin maşası olmuş-
tur. Bu gerçek, Amerika’nın Yahu-
di lobisinin kontrolünde olduğunu 
iddia eden siyasi (yanlış) hipotezle 
taban tabana zıttır. Yahudi İşçi Par-
tisi’nin ilk kurucuları, eski sömürge-
ci İngiltere yanlısıdır. Filistin ile ilgili 
siyasi vizyonunu belirleyen İngilte-
re’nin bu vizyona göre birden çok 
topluluk için tek bir devlet kuru-
lacak ama bu devlette baskın güç 
Yahudiler olacaktı. 

Amerika geçen yüzyılın orta-
larında izolasyon politikasından 
çıkınca, Amerikan çevrelerinde 
ABD dış politikasını İngiliz politika-
sından ayırma önerisine ilişkin stra-
tejik tartışmalar baş gösterdi. 1951 
yılında İstanbul’da gerçekleşen bü-
yükelçiler toplantısında İngiliz viz-
yonunun aksine “iki devletli çözüm” 
vizyonu ortaya çıktı. Böylece Ame-
rika, ekonomik yardımlar yaparak, 
askeri destek vererek ve ulusla-
rarası kuruluşlarda politik kalkan 
olma politikası izleyerek Yahudi liderleri 
kendi tarafına çekmeye başladı. Bu açıdan 
Yahudi varlığı, kuruluş ve misyon açısın-
dan kapitalist sömürgeciliğin bir maşası-
dır ve şu an bu maşa, İngilizlerin elinden 
Amerikalıların eline geçmiştir. Sömürgeci-
lik vizyonu da tek devletli İngiliz çözümün-
den iki devletli Amerikan çözümüne inti-
kal etmiştir. Ancak her ne kadar Siyonist 
varlığın başbakanı Netanyahu liderliğinde 
Yahudi Likud Partisi yayılmacı Tevrat viz-
yonunu benimsese de Yahudi varlığı maşa 
olmaktan kurtulamamıştır.. Yahudi Likud 
Partisi, Amerika’nın iki devletli çözüm viz-
yonundan kurtulmaya çalışmaktadır. Çün-
kü Likud Partisi’nin genişlemeci vizyonu, 
Filistin’in tek bir karış toprağı üzerinden 
bile Yahudilerin hegemonyasının kalkma-
sını reddetmektedir.  

Siyonist varlığın maşa olmayı kabul et-
tiği doğrudur. Nitekim eski Başbakan Şa-
ron ve işgal ordusunun eski Bakanı Moşe 

Ernst bunu şu sözlerle itiraf etmiştir. “İs-
rail”, demir atmış bir Amerikan uçak gemisi-
dir.”  [17.02.2015 Filistin gazetesi] Ama aynı zamanda 
da bu rolü suiistimal ederek güvenlik ve 

çıkarları için çizilen planların dışına çık-
maktadır. Filistin ve dünya çapında birçok 
kutsalı ayaklar altına alan siyonist varlık, 
kendi bünyesini korumak için Mısır, Tür-
kiye, Katar ve Suudi Arabistan rejimleri 
gibi İslâm dünyasındaki devletlerle işbir-
liği yaparak çeşitli komplolar kurmuştur. 
Yayılmacı ilkesini geliştirerek birçok ülke 
ve rejime ekonomik, politik ve istihbarat 
açısından sızma ilkesine geçiş yapmıştır. 
Kötülükleri Filistin sınırlarını aşmış; ent-

rikalar, savaşlar, suikastlar, ekonomik an-
laşmalar, bozgunculuk, ifsat ve casusluk 
yoluyla bu kötülükler, diğer ülke ve bölge-
lere taşmıştır. Bunlar, Yahudilerin karak-

teristik özelliğidir. Nitekim Kur’an 
onları şöyle nitelemektedir: 

 َوَقَضْيَنآ إَِلَ بَِني إِْسَائِيَل ِف الِْكَتاِب لَُتْفِسُدّن
-Biz, Ki“ ِف األْرِض َمرّتَْيِ َولََتْعلُّن ُعلُّواً كَِبرياً 
tap’ta İsrail oğullarına: Sizler, 
yeryüzünde iki defa fesat çıka-
racaksınız ve azgınlık derece-
sinde bir kibre kapılacaksınız, 
diye bildirdik.”1 Bu bozgunculuk 
yeryüzünde istikrarsızlık ve kar-
gaşanın yayılmasına katkıda bu-
lunmuştur. Bu bozgunculuk şunu 
iyice pekiştirmektedir: Bu varlığı 
ortadan kaldırmak küresel ihtiyaç 
olduğu kadar evrensel uzantısı olan 
İslâm ümmetinin de bir ihtiyacıdır. 
Zira bu varlık ortadan kalkmadan 
dünyada gerçek barış ve huzurdan 
söz edilemez. Hakları elde edeme-
mek bir yana yüzyıllar boyunca İs-
lâm Hilâfeti’nde olduğu gibi Filistin 
tekrar İslâm ümmetinin bağrına 
iade edilemez. 

Hiç şüphe yok ki sömürgecilik 
ve onun maşaları, tüm dünya için 

özellikle de İslâm ümmeti için bir kötülük-
tür. Sömürgecilik, halkları sömürmek ve 
kanlarını emmek için çalıştığından dolayı 
insanlığı savaş ve felaketlere sürüklemiştir. 
Sömürgecilik karşısında ancak ideolojik 
evrensel güçlü bir devlet durabilir ve bu 
çirkin Yahudi varlığı dâhil dünyayı sömür-
geciliğin maşalarından kurtarılabilir. Tabii 
ki o ideolojik devlet de Allah’ın vaadi ve 
yardımıyla kurulacak olan Râşidî Hilâ-
fet’tir. Bu maşayı ortadan kaldırmak ve 
köklerini söküp atmak, İslâm dünyasının 
olduğu kadar tüm dünyanın da bir gerek-
sinimidir. İşte buna ışık tutmak amacıyla 
Yahudilerin Filistin ve dünya çapında işle-
diği terör, sabotaj ve bozgunculuk türleri-
ne kısa bir göz atacağız: 

1) Filistin ve komşu ülkelerde Ya-
hudilerin işlediği kanlı cinayetler ve 
çıkardığı savaşlar 

Yahudiler, Deir Yasin, Kâfur Kasım ve 

İngiltere,
İsra ve Mirac 

topraklarında İslâm 
ümmetinin bağrına 

hatta kalbine mücrim 
Yahudi varlığını

hançer gibi sapladı

“

“

Dr. Mahir El-Caberi [Kanlı Yahudi Varlığından Kurtulmak İçin İslâm Ümmeti Ve Tüm Dünya Râşidî Hilâfet’e Muhtaçtır]
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diğer şehirlerde ırkçı çetelerin işlediği kat-
liamlar nedeniyle Filistin halkının cesedi 
üzerine kurulan varlıklarının ilk yıllarından 
itibaren terör ve cinayet işlemekten bir an 
olsun bile geri durmadılar. Daha sonraki 
yıllarda İslâm ümmeti ile kanlı savaşlara 
girdiler. Mısır’da cinayetler işlediler, esir-
leri katlettiler hatta diri diri toprağa göm-
düler. Güney Lübnan’ı işgal ettikten sonra 
Beyrut’u yerle bir ettiler. Lübnan ve halkı-
na karşı tekrar tekrar suç işlediler. Fosfor 
bombaları ile Gazze ve Cenin’de defalar-
ca katliam yaptılar. Son Gazze savaşında 
çocukların kanı ve lime lime olmuş organ-
ları, oruçluların iftar sofrasına karışmıştır. 
Uluslararası kuruluşlarda ayıplarını kamuf-
le edecek Amerikan siyasi pelerininden 
emin olan Yahudiler terör estirdiler.  

2) Yargısız infaz yoluyla Filistin ve 
diğer ülkelerde işlenen suikast ve ci-
nayetler 

Bazı komutan ve direnişçileri hava 
bombardımanlarıyla katlettiler. Örneğin 
şehit Rantisi, şehit Ahmed Yasin ve nice-
leri şehitler kervanına katıldı. Biz bunların 
şehit olduğunu düşünüyoruz. Değilse biz 

kimseyi Allah adına tezkiye edecek de-
ğiliz. Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Ürdün’de olduğu gibi direniş liderlerine 
suikast düzenlediler. “Özgürlük Filosu’na” 
gönüllü olarak eşlik eden Mavi Marmara 
gemisindeki Türkleri öldürdüler. Çetele-
rin yaptığı gibi yargısız infaz yaparak sui-
kast ve cinayet işlediler. Ancak öldürülen 
kimselerin terörist olduğunu iddia etmek-
ten de geri durmadılar. 

3) Bir takım hain yönetici ve kira-
lık liderlerce verilen destek

Yahudiler, ümmetin vücudunda ye-
şeren varlıklarını güvence altına almak 
için 1967 yılında Hartum Zirvesi’nde şu 
üç prensiple övünen yönetici ve rejim-
lerle haince normalleşme antlaşmaları 
imzaladılar: “Barış yok, tanıma yok, mü-
zakere yok.”  Türkiye de dâhil teslimiyet-
çi rejimler, Yahudi işgalini yerleştirmek 
ve tanımak için gerekçeler ileri sürmeye 
başladılar. Bundan önce Yahudi varlığı ile 
ilişkilere girmenin ihanet olduğu konusun-
da hiçbir anlaşmazlık yoktu. Normalleşme 
antlaşmaları, kültürel ve siyasal bir suçtur. 
Siyonist varlık kadar otoriter rejimler de 

bu konuda suç ortaklarıdır. Haince antlaş-
malar, işgali ve yerleşimcilerin güvenliğini 
korumak için komşu ülkeleri ve Filistin 
Yönetimi’nin liderlerini “sınır muhafızları” 
hâline getirmiştir. 

4) Diplomatik destek almak ve 
pazarlar açmak için bölgesel ülkelere 
siyasal olarak nüfuz etmek 

Arap rejimleriyle sınırlı kalmayan Siyo-
nist varlık, İslâm ümmetinin “arka bahçe-
sindeki” ülkelerde de yayılmacı politikalar 
güttü. Nitekim Netanyahu, tarihi olarak 
nitelenen son Afrika turunda Uganda, 
Kenya, Ruanda ve Etiyopya’ya birer zi-
yarette bulundu. Yeni pazarlar açmak ve 
uluslararası kuruluşlarda Yahudi varlığına 
destek toplamak için bu ülke liderleri ile 
bir araya geldi. Bu ziyaretler sırasında si-
yonist hükümetin, dört ülkede “Uluslara-
rası İsrail Kalkınma Ajansı” ofisleri açılma-
sına karar verdiği duyuruldu. 

5) Ülke ve kurumlar için casusluk 
ve güvenlik hamleleri 

Yahudiler, sözde “terörle” mücadele 
bahanesiyle birçok ülke ile güvenlik iliş-
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kisi kurdular. İslâm dünyasındaki mevcut 
rejimlerle istihbarat ilişkisini geliştirmek 
için bu sloganı istismar ettiler. İslâmi ha-
reketlere saldırma konusunda rejimlere 
her türlü hizmeti sundular. Afrika turunda 
Netanyahu, “terörle” mücadele uzmanı 
olarak lanse edilen MOSSAD’ın Afrika ül-
kelerindeki ağlarını etkinleştirmek için ça-
lışmıştır. Kenya, Uganda, Ruanda, Etiyop-
ya askerî kuvvetlerini eğitmek için bir an-
laşma yapıldı. Etiyopya, Eritre ve Ugandalı 
askerlerin eğitimine MOSSAD elemanları 
da katıldı. 

6) Yahudi çıkarlarını gerçekleştir-
mek için ahlaki yozlaşma ve kadınlar 
fitnesini istismar etmek 

Modern tarih uzmanları ve akade-
misyenlerce Yahudilerin küresel ahlaki 
yozlaşma sicili, kadınlar fitnesi ve onurları 
istismar etmeleri iyi bilinmektedir. O de-
rece ki eski Dışişleri Bakanı Livni, bir dizi 
Filistin ve Arap liderlerle cinsel ilişkiye 
girdiğini itiraf etmiştir. Tüm bunlar, gaye-
ye ulaşmak için her türlü vasıtayı meşru 
gören düşük Makyavelist prensipten ha-
reketle MOSSAD’ın kadın ve onurları is-
tismar etme politikasının bir parçasıdır. 

7) Talmud ve Siyonist Yahudi he-
deflerine hizmet için, tarihî gerçekler 
ve yansımalarını tahrif etmek 

Bu bağlamda Yahudiler, daha fazla 
kazanım elde etmek ve Avrupa’ya siyasi 
şantaj yapmak için “Holokost”tan dem 
vurmayı sürdürüyorlar. Yahudileştirmek, 
Filistin ve Kudüs üzerinde tarihsel hak id-
diasında bulunmak için Filistin’de özellikle 
de Kudüs’te İslâmi anıtları sildiler, eserleri 
tezyif ettiler. 

Tüm bu cürümlere ek olarak İslâm 
ümmeti ve İslâm dinine karşı büyük bir 
suç işlediler. Ümmetin akidesi ile ilintili 
İsra ve Miraç topraklarını işgal ederek İs-
lâm ümmetine meydan okudular. 

الَْحَراِم الَْمْسِجِد  ِمَن  لَْيًل  ِبَعْبِدِه  أَْسَى  الَِّذي   ُسْبَحاَن 
َحْولَُه  بَاَركَْنا  الَِّذي  اأْلَْقَص  الَْمْسِجِد   ,Bir gece“ إَِل 
kendisine ayetlerimizden bir kısmını 
gösterelim diye (Muhammed) kulunu 
Mescidi Haram’dan, çevresini müba-
rek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götü-
ren Allah noksan sıfatlardan münez-

zehtir.”2 O topraklar üzerinde pis varlık-
larını kuran Yahudiler, ilk kıble ve üçüncü 
kutsal mekân Mescid-i Aksa’yı postallarıy-
la kirlettiler. Böylece bununla İslâm ülke-
sinin yönetimine meydan okudular. Oysa 
bu topraklarda gayrimüslimlerin hüküm-
dar olması haramdır. 

اَعُة َحتَّى يَُقاتَِل اْلُمْسلُِموَن الَْيُهوَد، َفَيْقُتلُُهُم  ال تَُقوُم السَّ
َجِر،  اْلُمْسلُِموَن َحتَّى يَْخَتِبَئ الَْيُهوِديُّ ِمْن َوَراِء اْلَحَجِر َوالشَّ
َجُر: يَا ُمْسلُِم يَا َعْبَد اللَِّه َهَذا يَُهوِديٌّ  َفَيُقوُل اْلَحَجُر أَِو الشَّ
الَْيُهوِد َشَجِر  ِمْن  َفإِنَُّه  اْلَغرَْقَد  إاِلَّ  َفاْقُتلُْه،  َفَتَعاَل    َخلِْفي 
“Müslümanlar Yahudilerle savaşmadık-
ça kıyamet kopmaz. Bu savaşta Müslü-
manlar Yahudileri öldürürler. Hatta bir 
Yahudi taşın, ağacın arkasına gizlenir. 
Bunun üzerine o taş, o ağaç, ‘Ey Müs-
lüman! Ey Allah’ın kulu! İşte arkamda 
bir Yahudi. Gel, onu öldür.’ der. Yalnızca 
Garkad bir şey söylemez. Zira o, Yahudi-
lerin ağaçlarındandır.”3

Râşidî Hilâfet, Filistin’e yardım etme 
farzını yerine getirmek üzere İslâm üm-
metine ait orduların askerî iradesini kur-
tarabilecek kapasitededir. Râşidî Hilâfet, 
askerî cihat ruhunu yeniden diriltecek, 
Allah ve ümmet korkusu olan Halife lider-
liğinde ve İslâm sancağı altında subaylar 
ve generallere izzet ve haysiyeti yeniden 
kazandıracaktır. 

Hatırlarsanız bu makaleye Filistin ve 
Hilâfet ayrılmaz siyam ikizi gibidir diyerek 
başlamıştım. Şu imani söylemle de bitiri-
yorum: Allah’ın yardımıyla Filistin, İslâm 
ümmetiyle birlikte, Râşidî Hilâfet’in kuru-
luşuyla sömürgecilerin boyunduruğundan 
kurtulacaktır. Beytü’l Makdis’ten başlayan 
Hilâfet çağrısı -ki Hizb-ut Tahrir orada 
kurulmuştur- bugün dünyada ışık hızıyla 
ilerlemektedir. Bu çağrı, ümmette köklü 
değişim denklemini gerçekleştirmek için 
çalışmaktadır. Söz konusu çağrı, nusret 
ehlini ümmette kamuoyu olan bu feno-
men düşünceyle buluşturma temeline 
dayalıdır. Değişim dümeni nusret ehline 
bağlıdır. Nusret ehli, Türkiye, Pakistan 
gibi ilahi doğuşa ev sahipliği yapma nite-
liğindeki bir ülkede Hilâfet’in yeniden do-
ğuşunu sağlayacaktır inşaAllah.

ِبَقِريٍب  ْبُح  الصُّ أَلَْيَس  ْبُح  الصُّ َمْوِعَدُهُم  -Onla“إِنَّ 
rın azapla buluşma zamanı sabahtır. 
Sabah yakın değil midir?”4

1 İsra Suresi 4
2 İsra Suresi 1
3 Müslim
4 Hud Suresi 81

Yahudi varlığı, hem İslâm ümmetine 
hem de dünyaya karşı envai çeşit suç iş-
ledi. Bu yüzden dünya onun kötülüklerin-
den kurtarılmalıdır. Bu, politik olarak bu 
varlığın kökünü kazımayı gerektirir. Politik 
düzeyde dünya çapında bu varlık ve küs-
tahlığına ilişkin “tiksinti” giderek artmak-
tadır. Söz konusu tiksinti, Yahudi varlığını 
ortadan kaldırmak ve haritadan silmek 
için aleyhinde küresel atmosfer yaratılma-
sına katkıda bulunacaktır. 

Bu politik motivasyona ek olarak fer-
man-ı ilahi de, kutsal toprakları Yahu-
dilerin pislik ve kirinden arındırmak için 
ümmetin seferber olmasını ferman bu-
yurmaktadır. Diplomatik kanallar yoluy-
la, başarısız ve sahte müzakerelerle bu 
çözüme ulaşılamaz. Aksine bunun yolu, 
cihat meydanlarıdır. Cihat meydanlarında 
Allah’ın Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın yeni-
den Müslümanların otoritesine geri döne-
ceği vaadinden esinlenen ordular, Allahu 
Ekber tekbir ve tahlilleri saçacaktır. Ebu 
Hurayra’dan Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in şöyle dediği rivayet edildi: 

Dr. Mahir El-Caberi [Kanlı Yahudi Varlığından Kurtulmak İçin İslâm Ümmeti Ve Tüm Dünya Râşidî Hilâfet’e Muhtaçtır]
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Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?

“Diğer hiçbir ülke, uluslararası 
topluma liderlik edecek istek, güç, 
kapasite ve müttefikler ağına sahip 
değil. Ancak liderliği sürdürmek, 
sadece gücümüzü giderek artır-
mamıza değil, sınırlarımızı bilme-
ye ve etkimizi akıllıca kullanmaya 
da bağlı. Amerika’nın düşüşüne 
dair yanlış algılara kapılmamalıyız. 
Dünyanın tek lideri olmaya devam 
ediyoruz. Ama kibir hastalığı da 
Amerika’nın büyük gücünü geri çe-
virebilir. Bu hataya da düşmemeli-
yiz.”

Bu sözler bir Amerikalıya ait. Eski 
bir senatör ve savunma baka-
nı olan Chuck Hagel’in endişe 

duyduğu şey ABD’nin birinci devlet olma 
özelliğini kaybetmesi. Amerikalı yönetici-
ler kendi ülkelerinin artık dünyaya lider-
lik edecek özelliklerini yitirdiğine bizzat 
tanık olmaya başladılar. Şu an dünya siya-
setinde Amerika’nın içinde bulunduğu si-
yasi, ekonomik ve toplumsal çıkmazlara 
ve çalkantılara da bakınca onun devlet-
lerarası konumunu kaybetme ihtimalinin 
çok yüksek olduğunu biz de rahatça söy-
leyebiliriz. Amerika’nın liderlik koltuğun-
dan düşmesi sonrasında dünyadaki birin-
ci devlet makamı boş kalacak. Bu makam 

tarih boyunca hep bir devlet tarafından 
doldurulmuştur. Yani dünyaya liderlik 
eden birinci devlet her dönemde olmuş-
tur. Şimdi tam da burada, hem Amerika 
hem tüm Batılı devletler hem de Batı ve 
ABD’nin yörüngesinden hiç ayrılmayan 
sözde bağımsız ama kukla devletlerin giz-
li kalmasını istedikleri şey, Amerika’nın 
düşmesinden sonra bu makamı doldu-
racak siyasi liderliğin kim olduğudur. Bu 
makamı dolduracak yeni devletin isminin 
ne olduğu konusudur. 

İşte Amerikalı senatör Hagel bu boş-
luğu dolduracak herhangi bir devletin ol-
madığını söyleyerek kendini, dolayısıyla 
özelde Amerikalıları ve tüm dünyayı ra-

AMERİKAN KİBİR VE 
KÜSTAHLIĞINDAN 
KURTULMAK İÇİN

DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Mahmut KAR
karmahmut@hotmail.com
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hatlatmaya çalışıyor. Hagel’in “...diğer 
hiçbir ülke, uluslararası topluma 
liderlik edecek istek, güç, kapasite 
ve müttefikler ağına sahip değil.” 
sözü çok yerinde ve doğru bir sözdür. 
Bugün Türkiye’nin güya ABD ve Avru-
pa’ya sırtını dönerek yeni ve farklı ilişki-
ler geliştirmek için kendisi ile yakınlaştığı, 
ileriye dönük hiç bir gelecek stratejisi 
olmayan, 50-100 yıl sonrası için öngörü-
leri olmayan ve dahi parmaklarının ucu-
nu dahi göremeyen Rusya mı bu 
makamı dolduracak? Suriye me-
selesinde Amerika’nın kendisine 
vermiş olduğu inisiyatif ile rolden 
rol çalarak Suriye’yi bombalayan 
ve böylece de büyük devlet olma 
arzusunu bu şekilde tatmin eden 
Rusya, dünyaya nasıl liderlik ede-
bilir ve birinci devlet olabilir?

I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
İslâm beldelerinin tamamında 
paylaşım yapıp toprakları sömür-
geleştiren, tüm zenginliklerimi-
zi sömürdükten sonra da kendi 
aralarında II. Dünya Savaşı’nı çı-
karıp birbirlerini tarumar eden 
Avrupa’dan hangi ülke bu maka-
mı doldurabilecek? İngiltere mi, 
yoksa Almanya mı ya da Fransa 
mı? Avrupa Birliği içindeki ülkeler 
tarafından dahi kendisine güven 
duyulmayan İngiltere bu makamı 
doldurabilir mi? Amerika’nın ken-
disine İngiltere’den daha az değer 
verdiği Fransa mı ya da sadece sa-
nayi ve ekonomik alanda zenginle-
şip ideolojik, siyasi hiç bir stratejisi 
olmayan Almanya mı? 20. yüzyılın 
ortalarında birbirleri ile savaşan ve sa-
dece ekonomik anlamda büyümeyi ve 
dünyaya fason üretim yapmayı amaçla-
yan Çin ya da Japonya mı dünyaya liderlik 
edebilecek? Hiçbirinin ideolojik anlamda 
geniş bir hinterlandı yok. Hiçbirinin dün-
yaya liderlik edecek istek ve gücü yok. 
Dünyanın birinci devleti olması için ge-
rekli olan uluslararası müttefiklik ağı ve 
yönetim kapasitesi hiçbirinde yok.

Ama biri var ki, işte onun dünya hin-
terlandı tüm Batı ve ABD’yi korkutuyor. 

İşte o ABD eski savunma bakanı Hagel’in 
dediği gibi “uluslararası topluma li-
derlik edecek istek, güç, kapasite 
ve müttefikler ağına sahip” olan bir 
devlettir. İşte o dünyayı Amerika’nın ki-
rinden kurtaracak olan Hilâfet’tir. İşte o 
Râşidî Hilâfet Devleti’dir. ABD’nin Suriye 
savaşının sonuçlarından endişe duyduğu 
en önemli şey işte bu Hilâfet Devleti’nin 
kurulma ihtimalidir. Demokrasiyi des-
teklediğini söyleyen ABD’nin Mısır’daki 

despot yöneticileri ve kanlı darbeyi des-
teklemesindeki aşırı küstahlığı ve kibri bu 
bölgede kurulması muhtemel bir Hilâfet 
Devleti’nin oluşturacağı bölgesel ve kü-
resel etkiden duyduğu endişe ve korku-
dur.

Amerikan Kibri

Amerika küstah bir siyaset üslubuna 
sahiptir. İngilizler gibi sinsi, derin ve gizli 
siyasetler yerine açık, kibirli ve küstahça 
siyasetleri dünya üzerinde uygulama ko-

nusunda mahirdir. Amerikalılar ulusla-
rarası kurumlar üzerinden dünyaya hem 
demokrasi ve özgürlük dersi vermeyi 
hem de aynı zamanda hiç bir uluslara-
rası hukuku tanımadan işgal ve talanlar 
gerçekleştirmeyi becerebilirler. Irak ve 
Afganistan işgalleri bunun için verilecek 
en öncelikli örneklerdir. Yüce değerler 
olarak gördükleri insan haklarına saygı, 
ezilen ve zulüm görenlerin savunulması 
sloganları ise hep havada kalmıştır. Sade-

ce Müslümanlara karşı değil kendi 
halkı ve tüm insanlık karşısında bu 
değerlerin hepsini ezip geçtiler. 
Kendisine %100 dost olmayan yani 
açıkça kendi hesabına çalışmayan 
ülkeleri tehdit ettiler. 11 Eylül sal-
dırıları sonrası ABD Başkanı Geo-
rge W. Bush, Kongre’nin olağanüs-
tü oturumunda konuşurken aynen 
şu sözleri sarf etmişti: “Bundan 
böyle ya bizimlesiniz, ya da 
teröristlerle” Bush’un biz dedi-
ği Amerikan çıkarları, teröristler 
dediği ise Müslümanlardır...

Amerikalılar kibir ve küstahlık-
ta ileri gidince, işgal ve talanlarına 
karşı direnen halkı ve Müslüman-
ları ise hukuk dışı muamele ile yar-
gılayıp en düşük şekilde aşağılama-
ya çalıştılar. Guantanamo’daki cü-
rüm ve eşkıyalıklarına son vermeyi 
vadeden Obama gibi yöneticiler 
eliyle bu küstahlığını gizlemeyi ba-
şarsa da aslında sömürgeciliğini bu 
kibir ve küstahlıkla yürütmekte 
ve birinci devlet koltuğunu buna 
rağmen korumaktadırlar. Ameri-
ka’nın bu küstahlığına direnecek, 

karşı gelecek ve onu liderlikten düşürüp 
yerine geçecek bir ülke yok maalesef. 
Kibir ve küstahlığını sorgulayıp muhase-
be etmeyi bırakın, onun kuyruğundan 
hiç ayrılmayan devletler mi birinci dev-
let olmayı başaracaklar? Örneğin İslâm 
coğrafyasında lider olma arzusu güden 
ve bunu gerekli zamanlarda dile getiren 
Türkiye gibi ülkeler tam da bu günlerde 
Amerikan tipi bir yönetim modelini inşa 
etmek için var güçleri ile çalışıyorlar.

Amerika bu kibir ve küstahlığını aleni 

Mahmut Kar [Amerikan Kibir Ve Küstahlığından Kurtulmak İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

Amerika küstah bir 
siyaset üslubuna 

sahiptir. İngilizler gibi 
sinsi, derin ve gizli 

siyasetler yerine açık, 
kibirli ve küstahça 
siyasetleri dünya 

üzerinde uygulama 
konusunda mahirdir

“
“
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Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?

İran-Irak Savaşı sürecinde Saddam ile görüşen 
ve Irak’a silah satarak büyümesini, güçlenmesini 

sağlayan ABD, aynı zamanda varlığına kendisi dahi 
inanmadığı kitle imha silahlarını bahane ederek 

kendisine karşı olduğu için Saddam rejimini düşürdü

“

“

bir şekilde tüm dünyaya göstermekten 
de geri durmadı hâlâ da durmuyor. Af-
gan-Rus savaşında Afganistanlı mücahit-
leri Rusya’ya karşı destekleyen ABD, 11 
Eylül hadisesini bahane ederek tüm Af-
ganistan’ı işgal etti. Sonra da tüm dünya-
nın gözüne baka baka Afganistan’da “de-
mokratik seçimler” yolu ile ajanı Hamid 
Karzai’yi yönetime getirdi. Türkiye ve 
diğer İslâm beldeleri onun bu küstahlığını 

ve kibrini görmediler mi? Gördüler tabii 
ki ama buna rağmen ses çıkarmadılar ve 
üstüne üstük Afganistan’daki NATO güç-
lerine askerî destek sağlayarak işgaldeki 
kana ellerini buladılar.

İran-Irak Savaşı sürecinde Saddam ile 
görüşen ve Irak’a silah satarak büyüme-
sini, güçlenmesini sağlayan ABD, aynı za-
manda varlığına kendisi dahi inanmadığı 
kitle imha silahlarını bahane ederek ken-

disine karşı olduğu için Saddam rejimini 
düşürdü, Irak’ı işgal edip güya oraya de-
mokrasi getirmeye çalıştı. Sonra da ken-
disine sadık İran destekli Şii yöneticileri 
Irak’ın başına atadı. Mısır’da da öyle ol-
madı mı? Demokrasinin beşiği Avrupa ve 
tüm dünyanın gözleri önünde; Mursi baş-
kanlığında desteklenen demokrasi yeri-
ne, darbeyi destekledi. Kibir ve küstah-
lıkta ileri giderek açıkça darbe ile Mısır’a 
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Mahmut Kar [Amerikan Kibir Ve Küstahlığından Kurtulmak İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

demokrasinin geleceğini savundu. Şimdi 
Obama sonrası yeni başkan daha aleni 
bir şekilde Amerikan küstahlığı ve kib-
rini tüm dünyaya göstermeye çalışıyor. 
Trump daha başkanlık koltuğuna oturur 
oturmaz Amerikan küstahlığını kendi 
kibri ile harmanlayıp Amerika’ya giriş ya-
sağı getiren kararnameyi imzaladı. Bu du-
rum seyahat edebilmek ve yaşayabilmek 
için Amerika’nın hiç de güvenli bir ülke 
olmadığının göstergesidir aslında. Ama 
ABD kendi ülkesinin ve halkının diğer 
ülke ve halklardan “farkını” göstermek 
için kibirli davranıyor. Kendisini dünyanın 
efendisi görmeye devam ediyor.

Bugün artık sadece İslâm beldeleri 
değil tüm dünya, küstahlığı, kibri, iki-
yüzlülüğü, yalancılığı, sahtekârlığı, kendi 
kapitalistlerinin ve Amerikan halkının çı-

karları için tüm dünyayı hiçe sayması se-
bebi ile Amerika’ya büyük öfke duyuyor. 
Artık Müslümanlar ve tüm dünya Ame-
rika’ya karşı bu öfkelerini gizlemiyorlar. 

İşte tam da burada Amerika’nın kibir 
ve küstahlığından dünyayı kurtaracak ye-
gâne ideolojinin İslâm ideolojisi ve onun 
yönetim sitemi olan Râşidî Hilâfet oldu-
ğunu söyleme vakti gelmiştir. Zira Hilâ-
fet Devleti kurulduğunda Müslümanlar, 
Amerikan küstahlığı ve kibrinden musta-
rip olan tüm dünya ülkelerinin ve halkla-
rının desteğini kazanma fırsatını yakala-
mış olacaklar. Hilâfet Devleti bu fırsattan 
istifade tüm dünya halklarına Amerika ve 
Batı’da olmayan güven ve samimiyetini 
gösterecektir. 

İşte o zaman insanlık; işgal ve talan 
eden, sömürüp fakirleştiren, tüketen, 

katledip öldüren, ezen, yok sayan, aşa-
ğılayan, kandıran, fitne yayan, bölüp par-
çalayan, satan, zulüm ve işkence eden 
Amerikan barbarlığından sonra fethe-
den, koruyup gözeten, üretip dağıtan, 
zenginleştiren, merhamet eden, yaşatan, 
bir araya toplayan, yücelten, güven ve-
ren, adalet dağıtan bir İslâm medeniyeti 
ile tanışacak. 

İşte o zaman Hilâfet dünyanın ümidi 
hâline gelmiş olacak. 

İşte o zaman tüm halklar Hilâfet’e gü-
ven ve sevgi ile bağlanıp destek verecek. 

İşte o zaman Hilâfet dünyanın ve tüm 
halkların lideri ve önderi olacak.

İşte tüm bunların gerçekleşmesi, 
Amerikan kibir ve küstahlığından kurtul-
ması için dünya Hilâfet’e muhtaçtır. 



Sipariş için:
+90(312) 229 77 91
facebook/kokludegisimyayinlari

1010

Çıktı!Çıktı!

Küfrün ve kâfirlerin vaziyeti ortadadır. Öyleyse 
bu büyük tuzağa ve apaçık belaya karşı nasıl 
mukavemet gösterilecektir? 
İstediğimiz kalkınmayı gerçekleştirebilmek ve 
arzuladığımız İslâmî hayatı yeniden başlatabilmek 
için var olan mücadeleyi aydın fikir silahıyla 
yapmak, küfürle ve küfrün kültürüyle, onun 
hadaratına/hayat tarzına hayranlık duyan ve küfre 
yardımcı olan yöneticilerle çekişmeyi kaçınılmaz 
kılmaktadır. Bunları yapabilmek için ise temiz ve 
izzetli nefislere ihtiyaç vardır. Böylesi nefislere 
sahip olmak için âlemlerin Rabbi olan Allah Azze 
ve Celle ile bağları kuvvetlendirmekten, yalnızca 
O’ndan yardım dilemekten, hakkıyla Allah Azze ve 
Celle’ye tevekkül etmekten, Allah Azze ve Celle’nin 
rızasını kazanmayı bu dünya hayatında gayelerin 
gayesi hâline getirmekten başka yol yoktur.

Zafere Götüren

Kulluk
1414

Çıktı
!Çıktı
!
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Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?

Sanayi Devrimi ile birlikte güçlü 
bir devlet olmanın yolunun enerji 
sorununu çözmekten geçtiği dü-

şüncesi hâsıl olmuştur. Günümüzde de 
geçerliliğini devam ettiren bu düşünceye 
göre eğer bir devlet enerji sorununu çö-
zebiliyorsa ekonomik anlamda belli bir 
gücü elde etmiş demektir. Bunun doğal bir 
sonucu olarak da bu ekonomik gücü elde 
edebilmiş devletler dünya siyasetine yön 
veren devletler olacaktır.

Her ne kadar konuyu enerji kaynakla-
rı açısından ele alsak ve değerlendirsek de 
esasen üzerinde duracağımız husus daha 

çok sömürgeci zihniyetten kaynaklanan 
sorunlar olacaktır. Sömürgeciliğin ve onun 
temsilcisi olan devletlerin, günümüze ka-
dar olan süreçte bir güç savaşı daima var 
olmuştur. Eskiden verimli arazileri ele ge-
çirme ve bu yerlerin halklarını köleleştirme 
mantığı üzerinden verilen güç savaşı gü-
nümüzde zengin enerji kaynaklarına sahip 
toprakların paylaşımı üzerinden cereyan 
etmektedir. Günümüz dünyasında gerek 
güçlü devletler, gerekse onların maşaları 
konumundaki terör örgütleri enerji odaklı 
bir strateji izlemektedir. Yaşanan çatışma-
ların, uluslararası siyasi krizlerin perde ar-

kasına baktığımızda da ağırlıklı olarak enerji 
faktörü karşımıza çıkmaktadır. 

Sömürgeciliğin günümüz versiyonu 
olan kapitalizmin insanı ve çevreyi bir pa-
razit gibi sömüren barbarlığı ve zorbalığı 
su götürmez bir gerçek hâlini almıştır. Onu 
dinamik tutan tek güç ise sömürme azmi-
dir. Bunun neticesinde de dünya doğal ola-
rak kan, kaos, kavga, nefret ve düşmanlığa 
boğulmuştur. Esasen kapitalizm, doğduğu 
günden bu yana hep yıkıcı olmuştur. Gü-
nümüzde ise dünyaya yönelik kapitalizmin 
tahribatı daha da hızlanmıştır. İnsanda ve 
çevrede gerçekleşen bu yıkım, kapitalizmin 

SERVETLERİN 
ÇALINMASINA

ENGEL OLMAK İÇİN
DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Kurtuluş SEVİNÇ
kurtulussevinc@gmail.com
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rastlantısal bir özelliği değil, bilakis onun 
hücrelerindeki kodlarda, DNA’sında mev-
cuttur.

Evet, kapitalizm her zaman yıkıcı ol-
muştur. Enerji santralleri, ormanlar, petrol 
kuyuları ve daha birçok hususta küresel 
sömürü dürtüsü ile kapitalizm hayata ta-
rif edilemeyecek zararlar vermeyi sür-
dürmüştür. Kapitalizm, insanlık ve hayatın 
başlıca düşmanıdır ve onu yok etmek için 
çalışmak hiçbir zaman günümüzdeki kadar 
gerekli ve daha acil olmamıştır.

Bakınız dünyaya! Gerçekten de 
ne denli bu mücadeleye muhtacız? 

Günümüz enerji kaynakları; 
yenilenebilir yani bioyakıt, bioküt-
le, jeotermal, hidroelektrik, güneş 
enerjisi, gelgit enerjisi, dalga ener-
jisi ve rüzgâr enerjisi gibi türler ile 
tükenebilir enerji kaynakları yani 
organik yakıtlar olan odun, biogaz 
gibi doğada kendiliğinden var olan 
yakıt türleri ve fosil yakıtlardır ki 
bunlar kömür, linyit, petrol, doğal-
gaz vb.leridir. Bunların yanında bir 
de radyoaktif elementlerden üre-
tilen nükleer enerji vardır.

Dünyada mücadelesi verilen 
enerji çatışmalarının başında ise 
hiç tartışmasız tükenebilir enerji 
kaynakları olan fosil yakıt grubu; 
petrol, doğalgaz, kömür gibi kay-
naklar gelir.

Dünyada fosil yakıtların günü-
müzde enerji için kullanım oranı %87’dir. 
Petrol ve doğalgaz rezervleri içinde en 
çok paya sahip olan ülkeler ise Ortadoğu 
ülkeleridir. Dünyada birincil enerji kaynak-
larındaki bu oranda Ortadoğu’nun payı 
%48’dir. İşte bu özelliğinden dolayı Orta-
doğu bugün bütün dünyadaki güç odakları-
nın ilgisini üzerine çekmiş olan bir bölgedir. 
Doğal olarak bu bölgedeki gelişmeler bir-
çok ülkenin dış politikasında da belirleyici 
unsurdur. Gerçi Ortadoğu’ya karşı gerçek-
leştirilen bu saldırının tek ve birinci sebebi 
Ortadoğu bölgesinin zengin petrol yatakla-
rına ve yerel zenginliklere sahip olması de-
ğildir. Asıl önemli sebep, kâfirlerce malum 
olan ancak bölge halkına hissettirilmeyen 

hatta değişik manipülasyonlarla örtbas 
edilen İslâmi ve siyasi bir otoritenin oradan 
ayağa kalkma ihtimalidir. 

Elbette bu siyasi maksat ile servetlerin 
sömürülmesi birbirinden ayrılması müm-
kün olmayan girift bir ilişkiye sahiptir. Doğal 
olarak da sömürü açısından bitmez tüken-
mez bir mücadelenin varlığı inkâr edilemez 
bir gerçektir hatta bu mücadelede doruk 
noktasına ulaşılmıştır. Nitekim kapitalist 
devletlerdeki fosil yakıtlara olan ihtiyaç çok 

sağlamak olarak özetlemişti. ABD Başkanı 
George Bush da “Amacımız Irak’ın pet-
rolüne sahip olmak değil!” demişti. An-
cak İngiliz The Independent gazetesinin 
ele geçirdiği, Irak Hidrokarbon (petrol) 
Yasası Taslağı bu sözlerin pek de samimi 
olmadığını kanıtlar nitelikteydi. Gazete, 
dünyanın üçüncü en büyük rezervine sahip 
Irak petrolünün ABD ve İngiltere merkezli 
şirketlerin kontrolüne bırakılacağını ortaya 
koymuştu. Yasanın BP, Chevron, Shell ve 
Exxon gibi petrol devlerine 30 yıllık söz-

leşmeyle Irak’a girme şansı vere-
ceğini, bunun da Irak petrollerinin 
1972 yılında millileştirilmesinden 
sonra yabancılara ilk kez bu imkâ-
nın sağlanması anlamına geldiğini 
vurgulayan Independent, “Bu du-
rum, Irak’a yapılan müdahalenin tek 
amacının ülkenin petrol kaynaklarını 
ele geçirmek olduğunu savunanların 
elini de güçlendirecek.”1 diyerek du-
rumu özetlemiştir.

Daha önceleri tarihî İpek Yo-
lu’nun güzergâhı olan, Hilâfet’in 
hâkim olup koruması altında bu-
lunduğu bölge yaklaşık yüz küsur 
yıldır çalkantılarla yoğrulmuş; ge-
rek Osmanlı Hilâfet Devleti’nin 
hayat sahnesinden silinmesi sü-
recinde gerek daha sonra Süveyş 
Kanalı’nın açılması ve sonraki nü-
fuz savaşları sürecinde sömürgeci 
kâfirlerin oyunlarıyla zulüm altında 
kalmıştır.

Bu kirli savaşın Ortadoğu’ya maliyeti 
çok ağır olmuştur ve bu savaşın maliyetini 
sadece para ile ölçmek de doğru değildir. 
Bu savaş, yalnızca Suriye’de 3 milyondan 
fazla cana mal olmuştur. 4 milyon kişi ül-
kesini terk ederken 8 milyon kişi ise kendi 
ülkesi içinde şehrinden, kasabasından ayrı 
yaşamak zorunda kalmıştır. Sadece Tür-
kiye’de yaklaşık 3 milyon Suriyeli göçmen 
kardeşimiz vardır. Ülkesini terk etmek 
zorunda olan kadın, çocuk ve erkeklerin 
4000’den fazlası deniz yoluyla göç esnasın-
da boğularak can vermiştir.

Kapitalizmin kan ve kaos götürdüğü 
yerler tabii ki Ortadoğu’yla sınırlı değildir. 
Yine bakın Afrika’ya! “Afrika’nın kapışılma-

Kurtuluş Sevinç [Servetlerin Çalınmasına Engel Olmak İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

Kapitalizm her zaman 
yıkıcı olmuştur. Enerji 
santralleri, ormanlar, 

petrol kuyuları ve daha 
birçok hususta küresel 

sömürü dürtüsü ile 
kapitalizm hayata tarif 
edilemeyecek zararlar 
vermeyi sürdürmüştür

“
“

fazladır ve gerek ihtiyaçlarını karşılamak 
gerekse ihtiyacı olan diğer devletleri baskı 
altında tutabilmek açısından bölge, kapita-
list devletler için çok önemli bir zenginliğe 
sahiptir. Bu sebeple de Ortadoğu, sömür-
geci kâfir devletlerin nüfuzlarını güçlendir-
mek için her şeyi yapabilecekleri bir bölge 
hâline gelmiştir. Yakın zamanda şahit oldu-
ğumuz savaşlar ve nüfuz elde etme çabaları 
bu beldeleri kan gölüne çevirmiştir. 

Hatırlarsanız Irak Savaşı’nın ilk gün-
lerinde parlamentoda konuşan İngiltere 
Başbakanı Tony Blair, amaçlarının Irak 
petrollerini ele geçirmek olduğu yolundaki 
suçlamaları reddetmiş, amaçlarını Irak’ın 
“özgür ve demokratik” bir ülke olmasını 
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sı” sürecinde kıtada Avrupalı devletlerce 
sömürgeleştirilmemiş bir tek ülke kalma-
mıştır.

Bugün Nijer Deltası diye bilinen yer-
lerde yaşayanlar, yıllardır bölgede çıkarılan 
petrolün hayatlarını altüst ettiğini, çevre 
kirlenmesine karşı hiçbir önlem alınmadığı-
nı hatta bazı yerlerde sızan petrolün topra-
ğın 20 metre derinliğine kadar işlediğini, in-
san hayatının hiçe sayıldığını söylemekteler. 
Petrol üretimi Nijerya’da tarımı mahvet-
miş, Afrika’nın en büyük tarım havzaların-
dan biri olan Nijer Deltası’nda yaşayanlar 
kirlenen su ve topraktan nasibini fakirlik 
olarak almıştır.

Bazı hesaplamalarda 50 yıldır Nijer Del-
tası’nda neredeyse hemen her hafta petrol 
sızıntısı olduğu bildirilmiş ve bölgedeki bazı 
sulak arazilerde artık hiçbir canlı yaşamaz 
hâle gelmiştir. Bu, barbarca ve acımasızca 
sömürü değil de nedir, yorumu okuyucuya 
bırakıyorum…

Bilindiği gibi İngilizler kadim sömürge-
cilerdir ve bu kimlikleriyle bilinirler. İngiliz 
tarihçi Stuart Laycock’un 11 yaşındaki oğlu 
Frederick’in “İngilizler kaç ülke işgal etti?” 
sorusu üzerine araştırma yaparak yayım-
ladığı kitabında

2
 dünyadaki 192 ülkeden 

sadece 22’sinin tarih içinde hiçbir dönem 
İngiliz işgaline uğramadığını, diğerlerinin ise 
kısa bir süre de olsa İngiliz işgaline uğradı-
ğını ifade etmiştir. Bu ise dünyanın %90’ına 
tekabül etmektedir. 

İngiliz sömürgeciliğinin bittiğini ve bu 
verilerin eskide kaldığını sanmayın! Daha 
2010 yılında iktidara gelen Avustralya Baş-
bakanı Julia Gillard’a İngiltere kraliçesinin 
verdiği hediyelerin faturası yine kraliçe 
tarafından Avustralya hükûmetine yollan-
mıştır. Gillard’ın: “Bugüne kadar Kraliyet ai-
lesinin bize verdiği tüm hediyeleri devletimiz 
karşılamıştır.” şeklindeki açıklaması devam 
eden sömürgeciliği gözler önüne sermek-
tedir.

Fransa’nın da bu konuda sicili İngilte-
re’den farklı değildir. Fransa 1958 yılına 
kadar sömürdüğü Afrika ülkelerini, bu ül-
keler, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra 
da sömürmeye devam etmiştir. Fransa’nın 
Afrika ülkeleri üzerindeki fiilî sömürge-
ciliği bitmiş gibi görünse de bu sömürü 
hâlâ devam etmektedir. Sıkı durun çünkü 
okuyacaklarınıza gerçekten şaşıracaksınız: 
Fransa her yıl Afrika’daki 14 eski sömürgesi 
olan ülkelerden “koloni vergisi” adı altında 
yaklaşık 500 milyar dolar para alıyor. Bu ül-
kelerin yıllık gelirlerinin %85’i her yıl Fransa 
Merkez Bankası’nda toplanıyor, kalan %15 
ile ekonomisini yürütmeye çalışan Afrika 
ülkeleri, mali sıkıntı yaşadıkları takdirde, 
Fransa Merkez Bankası’na yatırdıkları ken-
dilerine ait paralarını borç olarak almak zo-
runda kalıyorlar. 

Sizce sömürgecilik bitmiş mi? Bence baş-
ka açılardan bakarsanız eskisinden beter bir 
tarzda hâlâ azgınca devam etmektedir.

Eskide kalmış zannettiğimiz bu tür ser-
vetlerin sömürülmesine dair daha yüzlerce 
örnek vermek mümkündür. Bunun için sa-
dece eskiden sömürge olan ve “bağımsızlık 
savaşı” verilerek sömürgecilerden “vatan 
kahramanları” eliyle kurtarılan yeni devle-
tin anlaşmalarına bakmanız yeterlidir. Gö-
rülecektir ki, bağımsızlıktan sonra yapılan 
ikili anlaşmalar sömürgeciliği devam ettir-
mektedir.

Başta da değindiğimiz gibi sömürgecilik 
dendiğinde öncelikle beyaz adamların yani 
Batılıların 15. yüzyıldan başlayarak dünya 
ülkelerinin kaynaklarını sömürmesi akla 
gelir. Sömürgeciliğin bu türü günümüzde 
de yine yukarıda bahsettiğimiz yer altı zen-
ginlikleri ve diğer zenginlikler olan altın, el-
mas, petrol gibi doğal kaynaklar üzerinden 
devam ediyor. Çünkü onlara dur diyecek 
ve halklarının hamisi olan şahsiyetli liderler-
den artık kalmadı. Hatta halklarının hayrına 
çalışan bir tek lider kalmadı! Öyle ki bu du-
rum, İslâm coğrafyasını bile sarmalamıştır. 

Sömürülmek diğer halklardan bekle-
nebilir nitekim onların ahiretleriyle bağ-
ları kopmuştur ama ya Müslümanlar? İşte 
onlar bu duruma nasıl katlanırlar ve bu 
gidişata nasıl dur demezler! Onların kay-
bedecekleri neleri var? Zaten onlar Allah 
rızası ve cennet için yaşamıyorlar mı, bu 
dünya onlar için az bir geçimlik değil mi? 
Evet, öyle olmalıydı ama ne yazık ki henüz 
Müslümanlar silkelenip kendilerine gelmiş 
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değiller. Henüz güçlerinin farkında değiller. 
İşte bu sebeple şanlı tarihimizden bir örnek 
vererek bu silkelenişe belki de katkıda bu-
lunabilirim: 

Bugünkü İspanya beş kıtada topra-
ğı olan, dünyanın ilk küresel sömürgeci 
devletidir. 18. yüzyılın sonunda 18 milyon 
kilometre kare toprağı işgal ettiği söylen-
mektedir. Günümüzde Filipinler olarak 
bildiğimiz adalardan müteşekkil devlet ise 
Müslüman ticaret erbabı eliyle H. 270 yıl-
larında İslâm’la tanışmıştır. Hicri onuncu 
yüzyıla gelindiğinde adalardan oluşan bu 
ülkede birçok İslâm beylikleri bulunuyor-
du. İspanya kralı Charles, az sayıda adamla 
kazandığı birçok savaştan sonra henüz adı 
Filipinler olmayan bu adalara gözünü çe-
virdi. Nitekim bu adalarda yüklü miktarda 
altın mevcuttu. 

Bizlere ders kitaplarımızda büyük kâşif 
olarak tanıtılan yağmacı da bu vereceğim 
örneğin figürlerinden biridir. Onun adı Fer-
nao de Magalhaes’tir. Bizlere bu yağmacı 
“kâşif” Macellan olarak tanıtılmıştır. H. 927 
yılında, Amerika taraflarından gelen haçlı, 
yağmacı Macellan, İspanya kraliyet tacı-
na bağlı olarak üst paragrafta bahsettiğim 
Müslüman beyliklerin bulunduğu bu adaları 
işgal etme görevini üstlendi. Tüm bu ada-
ların İspanya krallığına bağlanması için 49 
İspanyol denizci ve 11 botla yola çıktı.

İspanyollar Makatan kıyılarına vardıkla-
rında, Makatan Adası’ndaki beyliğin başın-
da Labulabu adında Müslüman bir bey bu-
lunuyordu. İspanyollar bu kadar uzak ülke-
lerde bile Müslüman bulunduğu anlayınca, 
ta İspanya’dan taşıyıp getirmiş oldukları iç-
lerindeki haçlı kiniyle kudurmaya başladılar 
ve halka karşı vahşiyane cinayetler işlemeye 
başladılar. Macellan’ın adamları kadınlara 
tecavüz ediyor, halkın yiyecek maddelerini 
ellerinden gasp ederek alıyorlardı. Bu ne-
denle yerli halk onlara karşı direnişe geçti. 
Kâfirler de bu hareketlere karşılık yerlilerin 
evlerini ateşe verdiler. Nihayetinde insan-
lar bu vahşetlere dayanamadılar. 

Makatan Beyi Labulabu ise Macellan’da-
ki haçlı kin ve küstahlığını görünce onun 
karşısında dimdik durdu ve ona boyun eğ-
medi. Diğer adalardaki Müslümanları da 

Kurtuluş Sevinç [Servetlerin Çalınmasına Engel Olmak İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

Macellan’a karşı harekete geçirmeye çalıştı. 
Bunun üzerine bölge halkının ruhundaki İs-
lâm duyguları kabardı ve imanları şahlandı. 

Şanlı komutan Labulabu (Allah ondan 
razı olsun) yaptığı taarruzla yağmacı, haçlı 
Macellan’ı bizzat elleriyle öldürdü ve onun 
emrindeki birliği darmadağın etti. Gerisin 
geri ülkelerine dönmek için aylarca yalvar-
malarına rağmen de Macellan’ın necis ce-
sedini onlara teslim etmedi, onların istek-
lerini reddetti. Macellan’ın adamları Güney 
Asya yoluyla ülkelerine döndüler ve H. 928 
yılı Şevval ayında İspanya’ya ulaştılar3. 

Daha sonraları başka işgal seferleriyle 
kaybettiğimiz bu adalar şimdi artık ne yazık 
ki Filipinler olarak anılmaktadır. 

Günümüzde yağma seferlerine çıkmış 
başta ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve 
diğer sömürgeci devletler ise hâlâ utanma-
dan gittikleri yerlerin yer altı ve yer üstü 
kaynaklarını talan etmenin kılıfını “barbar 
halklara medeniyet ihraç etmek” fikriyle 
oluşturuyorlar. 

Onların bu azgınlıklarının artması sona 
yaklaşmalarındandır. Şafak sökmesine az 
kaldı, Müslümanlara müjdesi verilen günler 
ufukta görünmektedir. 

Bununla birlikte sömürgecilik bir has-
talıktır ve bu hastalık dünya nimetlerinin 
insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetme-
yecek miktarda olduğu iktisadi görüşünün 
bir neticesidir. 

Dünyada gerçekleşen tüm sömürü faa-
liyetlerinin maddi ve manevi faturasını ise 7 
milyar insan toplu olarak ödemektedir. 

Servetlerin yağmalanmasının, menşei 
sömürgeci devletler olan ultra zengin ka-
pital sahiplerinin vahşi, sonu gelmez katli-
amlardan beslenmesinin önüne geçilmeli; 
insanı, hayatı ve eşyayı tarumar eden zihni-
yet artık yok edilmelidir. 

İşte bu yüzden dünya, Râşidî Hilâfet 
Devleti’ne muhtaçtır. 

1 - Vatan Gazetesi 08.01.2007
2 - All the Countries We’ve Ever Invaded: And the Few 
Never Got Round To (İşgal Ettiğimiz Tüm Ülkeler: Ve 
Hiçbir Zaman Ayak Basamadıklarımız)
3 - Mahmut Şakir, İslâm Tarihi

Macellan’ı, emrindeki güçler ve elinde-
ki modern silahlar şımartıyordu. Macellan, 
düşmanına güçlü bir darbe indirerek diğer 
adalarda bulunanlara da bu suretle bir göz-
dağı vermek istiyordu. Bu amaçla, modern 
teçhizat ve donanıma sahip askerlerinden 
bir birliğin başına geçerek Makatan Beyi 
Labulabu’nun üzerine yürümeye başladı. 
Nitekim onu yenmek bütün adaları sindir-
mek ve ele geçirmek demekti.

Küstahça savurduğu kuru sıkı sözlerine 
göre o, Labulabu’yu sözde cezalandırmak 
istiyordu. Nihayet Macellan, Labulabu ile 
karşılaştı ve onu teslim olmaya çağırarak 
şöyle seslendi: “Ben seni Hz. İsa adına teslim 
olmaya davet ediyorum. Biz çağdaş uygarlığın 
öncüleri, soylu beyaz ırkın mensupları olarak 
bu ülkenin yönetimini üstlenmekte sizden 
daha üstünüz!”

Makatan Beyi Müslüman Labulabu, Ma-
cellan’a şu karşılığı verdi: “Din Allah’ındır. 
Benim ibadet etmekte olduğum yüce Allah 
çeşitli renklerdeki tüm insanların yaratıcısıdır.” 
Ondan sonra da Labulabu, Macellan’nın 
üzerine hücum etti. Taarruz esnasında şu 
sözü haykırıyordu: “Üstünlük takvadadır!”
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Ekonomik krizler kapitalist sistem 
açısından yeni ortaya çıkmış bir 
şey değildir. Geçtiğimiz yüz yıl 

içerisinde Amerika ve Avrupa birçok defa 
ölümcül durgunluk dönemlerini yaşa-
dı. Geçmişte meydana gelen krizlerin ve 
çalkantıların aksine 2008 yılında yaşanan 
mali kriz, şu andaki ekonominin ve mali 
sistemin belkemiği ve alt yapısı bakımın-
dan son derece önemli oldu. 2008 yılında 

borsa ve emtia fiyatlarında meydana gelen 
düşüş, kapitalist sisteme ciddi bir hasta 
gibi bakılmasına neden olmuştur. Tarihte 
yaşanan bir takım olayların birbirlerine 
benzeşmesi ne kadar da şaşırtıcıdır. Zira 
19. yy. sonlarında da Osmanlı Devleti’ne 
karşı dünyanın “hasta adamı” olarak bakıl-
dığı bir dönemde kapitalist sistem genç ve 
dinamik bir delikanlı sayılıyordu. Bugün ise 
kapitalizmin başarısının üzerinden uzun 

bir asır geçtikten sonra kapitalizmin ken-
disi hasta adam olurken İslâm ise, insanlığı 
kurtaracak sapasağlam bir adam olarak 
yeniden sahneye çıkmak üzeredir. 

Financial Times gazetesi “Kapitalizmin 
Geleceği” başlıklı bir yazı dizisi yayınladı. 
Bu yazıda büyük durgunluğun yaşandığı 
2007-2009 yıllarının tarihin dönüm nok-
tası olduğu hususunda ekonomistlerin, 
siyasilerin ve felsefecilerin görüşlerine yer 

DÜNYAYI SARSAN 
EKONOMİK KRİZLERİN 

GİDERİLMESİ İÇİN
DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Dr. Muhammed MALKÂVÎ
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verilmiştir. Bu boğucu krizden çıkmak için 
kapitalist sistem hakkında yeni değişiklik 
şekilleri hakkındaki girişimler, araştırma-
lar dile getirildi. İngiliz Financial Times’de-
ki makalesinde önemli iktisatçılardan 
Martin Wolf şu ifadelere yer verdi: “Bu, 
anlık bir krizdir. Ancak bu, kesin bir an mıdır? 
Öyle zannediyorum ki bu kriz bazı alanlarda 
çok hızlı hareket ederken bazı yönlerde ise 
sürekliliğinin imkânsız olduğunu ispat etti. 
Bu kriz ekonominin şanına sirayet etmiştir ve 
dünyada sert bir etki bırakacaktır. Ancak ta-
rihsel ayrım bırakmadan kalacaktır. Kralların 
vefatı hakkında insanların söyledikleri kalıbın 
geri dönmesi için: Kapitalizm kesinlikle öldü. 
Kapitalizm yaşatılmalıdır.”

Leszek Balcerowicz, Polonya’nın ön-
ceki Başbakan Yardımcısı, kapitalist siste-
mi sıkıntıya sokan mali krizin kapitalizmin 
muhtemel bir zayıflamasına işaret etmek-
tedir. Makalesinde bu düşüncesini şu şe-
kilde özetlemektedir: “Piyasalar açısında 
bu tam bir başarısızlık değildir. Dinamik ve 
girişimci özelliklerine sahip şu andaki kapi-
talizm için harici iki 
düşman yoktur. Dola-
yısıyla kapitalizm an-
cak içeriden zayıflatı-
labilir.” Bu sözleriyle 
başarısızlığa dönüş-
me ihtimali bulunan, 
bünyesinde bulunan 
esasi kusurlarına işa-
ret etmektedir.

2006 yılında No-
bel Ekonomi ödülü-
nü alan Kolombiya 
Üniversitesi Kapi-
talizm ve Toplum 
Merkezi Müdürü 
Edmund Phelps, 
“kapitalist sisteme 
isabet eden büyük 
zararlar onun yeniden 
şekillenecek şekilde iskeletinin yeniden ele 
alınmasını zorunlu hâle getirmiştir,” demek-
tedir. Dünyanın önde gelen pazarlama ve 
reklam hizmetleri CEO’su olan Sir Martin 
Sorrell şöyle demektedir: “Açıkça kapita-
lizmin bozuk olduğunu söylemek veya kapi-
talizmin bozgunculuğu hakkında daha fazla 

dikkatli olmamız gerekir.” Oysa 1991 yılında 
Sovyetler Birliği çöküp ardında dünyanın 
tümü üzerinde ekonomik hegemonyasını 
ilan eden kapitalizmi bıraktığında Francis 
Fukayama, komünizme alternatif olarak 
ideolojik evrimin insanlığı nihayetinde  
(içinde kapitalizmin de yer aldığı)  liberal 
demokrasiye ulaştırmıştır, demişti. Ancak 
Fkuyuma’nın öngörüleri devam etmedi ve 
ideolojilerin evrimi hakkındaki kehaneti 
uzun sürmedi. Kapitalist devletlerdeki pi-
yasalarda çöküş başladığında bankalarda 
da başarısızlık tekrar açığa çıktı ve kapita-
list rüya yerle bir oldu.

Zamana bağlı olarak 18. yy. ortala-
rında kapitalist teorilerde bir tırmanma 
yaşandı. Bunun öncesinde de “kilise ile 
devletin arasının ayrılması” ve “aydınlan-
ma çağı” gibi birtakım önemli hususlar 
gündeme gelmişti. Bu olgulardan alınan 
düşünceler, toplumdaki mali ve ekono-
mik işlemlerin düzenlenmesi kapsamında 
kapitalizmin gelişimi üzerinde çok büyük 
etkisi oldu. Dolayısıyla vakıası itibariyle 

kilise ile devletin birbirinden ayrılmasının 
doğal bir sonucu olarak ortaya kapitaliz-
min çıktığını söylemek mümkündür. Zira 
kilise ile devletin birbirinden ayrılması dü-
şüncesi, kilise tarafından belirlenen çizgi-
ler dışına çıkılmak suretiyle ideolojiler ve 
dinî öğretiler karşısında insanı özgür dav-
ranmaya mecbur kılmaktadır. Buna bağlı 

olarak da bu özgürlük düşüncesi; ifade öz-
gürlüğü, mülk edinme özgürlüğü, ibadet 
özgürlüğü ve şahsi özgürlük olmak üzere 
dört ana sahada kendisini göstermekte-
dir. Mülk edinme özgürlüğü ise bunun ge-
reklerinden faydalanmayı ve tam anlamıy-
la da geliştirilmesini gündeme getirmiştir. 
Buna göre toplum için gerekli olan ekono-
mik sistem kapitalizmi muhtelif şekilleriyle 
ortaya çıkartmıştır. Şahsi, din ve ibadet 
özgürlükleri ise toplumdaki bireysel nite-
liklere belli şekillerin verilmesine ve sınır-
landırılmasına neden olmuş buna bağlık 
olarak da; din, gelenekler, örfler, terbiye, 
ahlak ve maddeye bakış hakkında muhtelif 
şekillerde sıçramalara neden olmuştur.

Durum bu olduğu müddetçe de bu 
düşüncelerden en üst seviyede faydala-
nılmış, geliştirilmiş ve içtimai nizamın şekli 
belirlenmiştir. Dinin devletten ayrılması 
düşüncesinin yanında demokrasi siya-
si sistemi, kapitalizm ekonomik sistemi 
meydana getirirken bireysellik de içtimai 

nizam hâline gelmiş-
tir. Böylelikle kapita-
list demokratik sis-
tem olarak kavram-
laştırılan kapsamlı 
bir ideolojinin yapısı 
şekillenmiştir.

Ku r u l u ş u n d a n 
bu yana kapitalizm 
ve ilkeleri, mercek 
altına alınmış ve ilk 
sırada Marx, Engels 
ve Lenin gibi sosya-
list felsefecilerden 
kaynaklanan tehli-
keli saldırılarla karşı 
karşıya kalmıştır. İs-
lâmi düşünürlerden 
bazıları da farklı bir 
açıdan eleştirilerde 

bulunmuşlardır. Fakat kapitalist sistemin 
esaslarına karşı kapsamlı bir şekilde ide-
olojik eleştirilerin en fazlası Karl Marx’tan 
gelmiştir. Artı değer tarifini ortaya çı-
karttığında Marx, kapitalizme yöneltmiş 
olduğu eleştirileri “değer” kavramının 
tarifinde yoğunlaştırmış ve bunu kapitalist 
ideolojinin en büyük ve temel açığı olarak 

Dr. Muhammed Malkâvî [Dünyayı Sarsan Ekonomik Krizlerin Giderilmesi İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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değerlendirmiştir. Buna ilave olarak Surin 
Kokiraa kapitalizm hakkında şunları söy-
ledi: “İnsanların doğrudan yiyeceğe ve sığı-
nacak bir yere ulaşmalarının engellenmesi 
özgürlüğün ve kapitalizmin parlaklığındaki 
paradokslardandır. Yani kapitalist sistemde 
yaşayan herhangi bir bireyin istikrarsız ve 
son derece zayıf bir şekilde yaşaması kapi-
talizmin esasıdır.”

Takiyyuddin en-Nebhânî ve Muham-
med Bakır es-Sadr gibi bariz İslâmi düşü-
nürler tarafından da kapitalizmin esas ilke-
lerine ciddi ve önemli eleştiriler yapılmış-
tır. İslâm’da İktisadi Sistem isimli kitabında 
Nebhânî, bu eleştirilerine detaylı 
bir şekilde yer vermekte ve kapita-
list sisteme ait eleştirilerini göreceli 
olarak az bulunurluk, değer, fiyat 
ve mülkiyet mekanizması ilkele-
ri üzerinde yoğunlaştırmaktadır. 
Eleştirilerinin odak noktasında özel 
ve kamu mülkiyeti yer almaktadır. 
Zira kapitalist sistemdeki kusur-
ların ve yanlışlıkların, onun temel 
ilkelerinden ayrılması mümkün de-
ğildir ve bunlar Adem Smith ve Da-
vid Ricardo gibi kişiler tarafından 
geliştirilmiştir. Bu ilkeler, “göreceli 
olarak az bulunurluk”, “üretim de-
ğeri” ve “fiyat mekanizmasıdır.”

Bunlara ilave olarak kapita-
list ekonomik sistemde yer alan 
en temel açıklarından birisi de bu 
sistemin boğucu ekonomik kriz-
lerle yüz yüze gelmesidir. Ekono-
mistlerin ve siyasilerin iddialarına 
göre tekrarlanan mali krizlerin 
ardında açgözlülük ve korku gibi 
hususlar yer almaktadır. Tanınmış 
bazı düşünürlere göre kapitalizmin 
başarısızlığının ardında geniş ölçü-
de ahlaki krizler yer almaktadır. 
Carter yönetiminde eski ulusal güvenlik 
danışmanı Zbigniew Brzezinski, Birleşik 
Devletlerin kendisini dünyanın liderliğine 
ulaştıracak olan ahlaki pusulayı kaybetti-
ği uyarısında bulunmaktadır. Bu hususta 
Cimy Carter da şöyle diyor: “Şu anda te-
mel ahlaki değerlerimizde, genele hitapta ve 
siyaset felsefesinde geniş ve derin değişimler 
yaşanmaktadır.” Onlarca ekonomist ve 

siyasetçi birbirini takip eden mali krizleri 
piyasada ahlaki ve manevi değerlerin yok-
luğuna bağlamaktadırlar. Barak Obama 
bu hususta şu değerlendirmeyi yaptı: “Aşı-
rı hırs ve açgözlülük şeklinde kendisini gös-
teren ahlaki kusuru meydana getirdik hatta 
ve hatta onu kucaklayıp bağrımıza bastık.” 
Cumhuriyetçilerin başkan adayı John Mc-
Cain, “ekonomik kriz; açgözlülükte, fesatta 
ve tecavüzlerde gizlidir. Öyle ki Wall Street, 
Amerikan ekonomisine karşı gazino kültürü 
ile muamele ediyor.” George Bush, şirket-
leri açgözlülüklerine, piyasaya saldırma-
larına şahit olduğunda şu açıklamayı yap-

mak zorunda kalmıştı: “Wall Setreet sarhoş 
gibi.” Ralph Nader, Wall Street krizinin 
meydana gelmesinin tek nedeninin sade-
ce açgözlülük olduğunu söylüyor. CNN 
muhabiri normal olmayan bir biçimde ve 
dikkat çekecek şekilde şu açıklamayı yaptı: 
“Piyasalar iki şeyle meşgul oluyor: Korku ve 
açgözlülük.”

Finlandiya’da Uluslararası Ekonomi 

Hukuku Enstitüsü’nde araştırmacı Oskari 
Juurikkala “Acı açgözlülük” başlığı altında-
ki makalesinde küresel mali krizin sebep-
lerini yazdı. Oskari, dünyanın karşı karşı-
ya kaldığı mali kriz, “açgözlülüğün bir şer” 
olduğunu ispat etmiştir, demek suretiyle 
aşırı hırsın, mali krizin sebeplerinden bi-
risi olduğuna işaret etmektedir. İş ve Mali 
Tarih uzmanı John Steele Gordon Servet 
İmparatorluğu: Amerikan Ekonomik Gücüne 
Ait Savaş Yerinin Tarihi isimli kitabında “aşırı 
hırsı ve kuruntu küresel mali krizin başlıca 
etkenlerindendir” demektedir.

Inner Porjection dergisi 23 Ocak 2009 
tarihli “İç Çöküş” başlıklı makale-
de şöyle diyor: “Mali çöküş, mali 
değil ahlaki çöküştür.” Bu yorumda 
şu ifadeler yer almaktadır: “Mate-
matik sahasından, iş dünyasından, 
siyasi toplantılardan, okul binaların-
dan, üniversite fakültelerinden, özel 
ve genel mekânlardan olmak üzere 
hangi yerden bakıldığına bakılmak-
sızın kapitalist dünyadaki insanlar 
daha az ahlak sahibi ve medeni oldu-
lar. Ekonomik olarak son derece zor 
günler geçirdik. Fakat ahlaki açıdan 
sert değil derin bir şekilde düştük.” 
Conner, ahlaki krizin tüm kurumla-
rı tehdit ettiğine inanmakta ve de-
ğersel olarak ahlaki krizin hacmini 
şu sözleriyle ifade etmektedir: “Şu 
anda biz sadece mali bir kargaşa ile 
karşı karşıya değiliz. Diğer önemli 
kurumların tümü de yaklaşık olarak 
tehdit altındadır. Siyasi sistem çöküş 
yolundadır. Kamu okulları başarısızdır 
ve sınırların çiğnenmesi kolaylaşmış-
tır. İstihbarat birimleri işlevsel olarak 
yanlış bir yoldadır. Şehrin içleri uyuş-
turucu ve çetelerle müpteladır. Aileler 
yerle bir olmuş ve milyonlar kiliselerin-

den kaçmaktadır.” Suite101.com dergisi in-
ternet üzerinden yayınladığı makalede şu 
ifadelere yer vermektedir: “Ahlaki krizler 
ve sorunlar modern kapitalizmle birliktedir.” 
İrlandalı yazar Timothy Woods yazıla-
rında şu ifadelere yer veriyor: “Mali kriz 
uyuzu, modern kapitalizmin kasisleridir. Şu 
andaki nesil, rastgele dünyanın her bir yanın-
da koruduğumuz ve desteklediğimiz serbest 
pazardan kaynaklanan kökleşmiş aşırı hırs 

Ekonomistlerin ve 
siyasilerin iddialarına 

göre tekrarlanan 
mali krizlerin ardında 
açgözlülük ve korku 

gibi hususlar yer 
almaktadır.

“
“
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ve açgözlülükle, değer duygularını ve ahlaki 
sistemi sonsuza kadar kaybetme tehlikesi ile 
karşı karşıyadır.”

Dünya Ekonomik Kalkınma eski baş-
kanı Theodore Roosevelt Malloch şöyle 
diyor: “Şu anda yaşanan mali krizin ardında 
tehlikeli bir ahlaki kriz yatmaktadır. Bu ne-
denle de uygun çözümün ortaya konulması 
gereklidir. Bu (ahlaki) sebeplere karşı ko-
nulmaması hâlinde hasta olan parmakların 
tümü ve önerilen tüm çözümler kötü bir urun 
üzerinin sargı bezi ile sarılması gibi olacak-
tır.”

Ancak İslâm kapitalizme nasıl alterna-
tif olur? Hangi sıfatla İslâm bu sahaya gi-
recektir? İslâm, Hristiyanlık ve Yahudilik 
gibi sadece bir din değil midir? On dört 
asırdan bu yana hakkında konuştuğumuz 
İslâm’ın “tırmanışı ve ortaya çıkışı” husu-
sunun türü ne olacak? Belki de Charles 
Tripp’in İslâm ve Ahlaki İktisat: Kapitaliz-
me Meydan Okuyor kitabı bu konuya daha 
fazla açıklık getirmektedir. Çünkü kitabın-
da mali krizin zirveye çıkmasıyla birlikte 
İslâm’ı doğrudan kapitalizmin karşısına 
koymakta, siyasilerin ve ekonomistlerin 
İslâm’ı daha fazla istikrarın kaynağı olarak 
gördüklerine işaret etmektedir. Almanya 
Cumhurbaşkanı Horst Köhler yeni bir 
anayasaya ihtiyaç bulunduğunu söylüyor.

İslâmi mali sistemin, kapitalizm üzere 
kurulu olan şu andaki sistemden daha faz-
la istikrarı sağlayacağında, kapitalizm se-
bebiyle karşı karşıya kalınan yıkım, bela ve 
musibetler karşısında insanlığın tek kurtu-
luşu olduğunda elbette ki şüphe yoktur. 
İçerisinde çalışılan çevrenin İslâmi pers-
pektifle mütecanis ve uyumlu olmadığı 
müddetçe İslâmi mali sistemin, İslâm niza-
mından beklenen kâmil neticeleri sunma-
ya kesinlikle kadir olamayacağına dikkat 
etmek isterim. Şu andaki mali krizin bizzat 
kendisi toplumdaki mali işleri düzenlemek 
için İslâm’ın kendine has bir metodunun 
bulunduğunu ortaya çıkartmıştır. Yine bu 
mali kriz, İslâmi mali sistemin daha fazla 
istikrar sağlama gücüne sahip olduğunu da 
göstermiştir. Bu istikrarlı sistem üzerinde 
etkili olan mali sistemin, toplumda var 
olan diğer nizamlarla eşgüdümlü bir şekil-
de yürümedikçe de bu istikrarlı nizamın 

tüm gücüyle çalışması mümkün olmaz. Bir 
başka ifade ile ekonomik sistemin siyasi 
sistemle, ahlaki değerler manzumesiyle, 
hukuk sistemiyle, içtimai nizamla yan yana 
yer alması ve bu sistemleri uygulamaya 
çalışan bir devletin çatısı altında bulun-
ması gereklidir. İşte bu durumda sistemin 
sürekliliği sağlanır ve dünyanın muhtelif 
halklarına canlı ve pratik bir örnek olarak 
sunulabilir. İşte bu özelliklerin tümü, tün 
dünyanın beklediği Nübüvvet metodu 
üzere kurulacak olan Râşidî Hilâfet Dev-
leti’nde ancak mümkündür.

Dünyanın büyük bir sabırla bekle-
mekte olduğu Hilâfet Devleti, Muham-
med SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in kurmuş 
olduğu devletin aynısıdır. Ki düşünür ve 
araştırmacılardan birçoğu bunun dünya 
üzerindeki etkilerini nitelendirmektedir-
ler. Napolyon kanunu 1887 yılında bunu 
şu şekilde nitelendirmiştir: “İslâm kula bir 
ümit vermekte, insanlığa kardeşlik sağla-
makta ve beşer tabiatının temel hakikatle-
rini kabul etmektedir.” A. R. Jeep 1932’de 
şöyle dedi: “Irk, âdet ve gelenekler gibi 

aralarında uyumsuzluğun görüldüğü unsurlar 
arasında uyum sağlamaya İslâm hâlen daha 
muktedirdir.” Yine A. C. Tonby 1948 yılın-
da şöyle dedi: “Yaşadığımız bu çağda İslâm 
tarafından belirlenen faziletlerin yayılmasına 
son derece muhtacız.” Patrick Buchanan ise 
2005 yılında şu açıklamayı yapmıştır: “Gü-
nümüzde görünen o ki milyonlarca Müslü-
man köklerine, daha fazla berrak bir İslâm’a 

dönüyor.” 2008 yılında ise Noah Feldman 
şöyle dedi: “Endonezya’dan Fas’a kadar 
olan coğrafyada yere alan İslâm ülkelerinin 
tümünde İslâm şeriatının kanunların kaynağı 
olması gerektiği yönünde bir tarz vardır.”

Günümüzde İslâm hakkında yapılan 
tartışmalar tarihin hiçbir döneminde gü-
nümüzdeki kadar olmamıştır. Karşı karşı-
ya kaldığı mali krizleri çözebilmek için cid-
di bir şekilde İslâm’ın görüşünü öğrenmek 
üzere çok aceleci olarak dünyanın İslâm’ın 
peşinden koştuğu bir zaman diliminde İs-
lâm’ın dünyanın her bir yanında “terör” ile 
yaftalandığına ve kovalandığına şahit olun-
maktadır. Öyle ki günümüzde dünyanın 
her bir yanındaki medya platformlarında 
“terör eylemlerinden” “İslâm’ın ne derece 
sorumlu olduğu” tartışılmaktadır.

Yine aynı zaman diliminde günden 
güne faal ve sağlıklı bir ekonomik sistemi 
bina etme hususunda İslâm’ın gücü tartı-
şılmaktadır. İslâm hakkındaki bu türden 
düşünce tartışmasına İslâm’ın, beşer va-
kıasına şekil verebilecek mütekâmil bir 

hayat nizamı ve ayrıcalıklı hayata tarzına 
sahip olması da dahil edilmektedir. Bütün 
bu hususlar hakkında yapılan tartışmala-
rın yanında İslâm’ın terörle yaftalanıyor 
olması da dramatik bir durumdur. Müs-
lüman olan ve olmayan âlimlerden, düşü-
nürlerden, akademisyenlerden onlarcası, 
Mısır ayaklanmasının ardından Müslüman 
Kardeşler, Tunus’ta Nahda hareketinde 

Dr. Muhammed Malkâvî [Dünyayı Sarsan Ekonomik Krizlerin Giderilmesi İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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olduğu gibi geçici olarak olsa dahi dünya-
nın muhtelif yerlerinde İslâm’ın yönetime 
gelmesi ve gelecekte de bu türden sıç-
ramalar hakkında konuşmuşlar ve bunu 
mercek altına almışlardır.

İslâm’ın ortaya çıkması sadece Hilâfet 
Devleti’nin kurulmasından veya “teknik” 
olarak şer’î hükümlerin tatbik edilme-
sinden, İslâmi fetihlerin yeniden başla-
masından ve İslâmi yargı sisteminin İslâm 
mahkemelerine nakledilmesinden bah-
sedilmesi demek değildir. Her ne kadar 
bunların tümü İslâm’ın ayrılmaz birer par-
çası olsa da İslâm’ın ortaya çıkması, taşı-
mış olduğu tüm manasıyla İslâmi hayatın 
yeniden başlatılması, faydacı zihniyetin 
yerini takvanın alması, beşerin arzusuna 
dayanan kanunlar yerine ilaha ait kanunun 
öne çıkması demektir. İslâm, maddeyi in-
san hayatı için yaratılış hedeflerine uygun 
hâle getirir, onu gaye hâline getirmez ve 
maddeyi lider yapmaz. İslâm, kanun yap-
ma hakkını yaratıkların tümünden alır ve 
Allah’a verir.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
peygamberliğinin yirmi üç yıllık süresi-

nin ilk on üç yılında Kur’ân’ın 
büyük bir kısmının 

inmiş ol-

masına rağmen herkes 
bilmektedir ki şeriat veya 
cihad veya İslâmi mahke-
meler bu süreç içerisinde 
İslâm kültüründe yer alan 
en bariz hususlar değildir. 
Bilakis bu süreç içerisin-
den üzerinde yoğunlaşılan 
başlıca husus, dinin fikri 
ve akaidi esaslarıdır. Mu-
hammed SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in liderliğindeki 
Ashabı (Allah onların hep-
sinden razı olsun) mad-
di eylemlerin hiçbirisine 
kalkışmadan fikri ve siyasi 
alanda ideoloji mücadele-
sini yürütmüşlerdir.

Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem, peygam-
berliğinin son on yılında ise 
devletin güçlendirilmesi ve 
toplumun bina edilmesine 
çalışmıştır. Allahu Teâlâ, 
Rasulü Muhammed SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’i katı-
na alıncaya kadar topluma 
tedrici olarak indirmek su-
retiyle İslâm şeriatını tamamlamıştır. Buna 
bağlı olarak şöyle söylemek mümkündür: 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 

peygamberliğinin ilk on üç yılında 
fikri kaide tesis edilmiş ve 

ardından gelen yıl-
lar içeri-

sinde de Kur’ânî vahyin desteğiyle devlet 
ve toplum bina edilmiştir. Bu fikri esas 
olmadan İslâm’ın; siyasi, iktisadi ve ictimai 
sistemi hakkında mütekâmil bir tasavvur 
tahakkuk etmez. Bu fikri esas olmadan 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
vefatının ardından bu toplum nizamları 
yıkılıp gidecek ve devamlılığı Rasul SallAl-

lahu Aleyhi ve Sellem’in hayatı ile sınırlı 
kalacaktı. Fakat hakikatte İs-

lâm’ın nizamları on 
üç asırdan 

İslâm hadâratı 
toplumsal seviyede 

sürekli olarak parlak 
bir ekonomiye 

sahip olmuş ve ferdi 
düzeyde de fakirliği 
ortadan kaldırmıştır

“

“
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daha uzun bir süre yaşamıştır. Tabilerinin 
beğenisini kazanmış dostları ve düşman-
ları tarafından övülmüştür. Bernard Shaw 
(İrlandalı yazar ve 1925 yılında Nobel 
Ödülü kazanan) efendimiz Muhammed’in 
liderliği hakkında şu değerlendirmeyi ya-
pıyor: “Onun gibi bir adam, ‘modern dünya-
nın diktatörü olarak’ bugün dünyanın idare-
sini eline alsa, eminim ki dünyayı, hasretini 
çektiğimiz barış ve saadete kavuşturur.”

İslâm’dan bahsettiğimiz zaman İslâm’ın 
esaslarını ve bünyesini de tartışmalıyız. 
Zira bu İslâm’ın ideolojik çerçevesini bize 
verir. Komünist ve kapitalist ideolojiyi tar-
tıştığımız zaman, İslâm’ın ideolojisi hakkın-
da özel bir önem arz eder. Özellikle kapi-
talizm ve komünizm, İslâm ideolojisi açı-
sından son derece ciddi meydan okuma-
larla karşılaşmıştır. Küresel sistem, mali ve 
ekonomik sistemi kontrolü ve egemenliği 
altına alan ideolojiden kaynaklı sıkıntılarla 
karşılaştığında insanlar zihinlerinde alter-
natif ideoloji arayışı içine girdiler. Tıpkı 
eski Sovyetler Birliği’nde komünist ideo-
loji yıkıldığı zaman ülke içindeki yerel top-
luluklar ve dünyadaki küresel toplulukla-
rın komünizme alternatif ideoloji arayışına 
giriştikleri gibi. Kapitalist ideoloji, alterna-
tifler konusunda araştırmacıların akıllarını 
etkin bir şekilde meşgul etti ve komüniz-
min çöküşü neticesinde meydana gelen 
boşluğu doldurdu. Dolayısıyla komünizm-
den boşalan yerin kapitalizm tarafından 
doldurulması doğal bir işlemdi.

Bugün ise kapitalizm ideolojisi fela-
ketlerle karşı karşıya kalmış ve buna bağlı 
olarak da dünyanın tümünde çökme teh-
ditlerinin muhatabı olan ideoloji hâline 
gelmiştir. Bilakis dünyanın tümünde in-

sanın hayatını tehdit eder hâle gelmiştir 
ve doğal olarak da insanlar kapitalizme 
alternatif ideoloji arayışı içine girmişler-
dir. Günümüz dünyası şu anda iki açmazla 
karşı karşıyadır. Bu açmaz, şu andaki ideo-
lojinin yerini hemen doldurması mümkün 
olmayan iki ideoloji açmazıdır. Komünizm 
ideolojisi yirmi yıl kadar önce çökmüş ve 
tekrar geri dönmesi hususunda da dikka-
te alınır herhangi bir girişim söz konusu 
değildir. İslâm ideolojisi ise 1924 yılında 
İstanbul’da Hilâfet’in yıkılmasından sonra-
ki doksan yıldan bu yana dünya sahnesin-
de yoktur. Fakat İslâm’ın yeniden hayata 
dönmesi hususunda son derece ciddi ve 
önemli çabalar söz konusudur.

Günümüzde kâmil bir şekilde İslâm’ı 
tatbik eden bir dünya devleti bulunsaydı 
kapitalizmin yıkılmasından sonraki boş-
luğu doldurması doğal olurdu. Üstelik 
İslâm ideolojisi, yirminci asrın sonlarında 
komünizm ideolojisinin yıkılmasının ardın-
dan kapitalist ideoloji ile rekabet etmesi 
mümkün olan bir ideoloji idi. Zira İslâm 
hadâratı toplumsal seviyede sürekli olarak 
parlak bir ekonomiye sahip olmuş ve ferdi 
düzeyde de fakirliği ortadan kaldırmıştır. 
Marvin Ira Lapidus İslâm Toplumunun Tari-
hi isimli kitabında İslâm’ın ekonomik refahı 
hakkında şöyle demektedir: “Kuzey Afrika 
ve İspanya’daki medeniyet, istisnai bir eko-
nomik refahla destekleniyordu.” İbni Kesir 
ve Taberî gibi tarihçiler, İslâm’ın ortaya 
çıktığı ilk altmış yıllık dönemde, hâkimiyeti 
altında bulunan her yerde fakirliği tümüy-
le ortadan kaldırdığını aktarmaktadırlar. 
İslâm’da sadakalar ve zekât, paranın da-
ğıtımı ve dolaşımında olumlu bir etki bı-
rakmıştır. Bu ideolojinin tatbik edilmesine 

bağlı olarak toplumun tümünü kapsamına 
alan bolluk ve istikrar, şeran zekât alma-
yı hak eden (fakir) kimseleri azaltmış ve 
böylelikle İslâm ekonomisi fakirliği pratik 
olarak ortadan kaldırmıştır.

Ancak yirminci asrın başlarında devleti 
ile temsil edilen İslâm ideolojisinin dünya 
sahnesinden ameli olarak izale edilmesi 
ideolojik çerçeve bakımından ayırıcı bir 
durumdur. Çünkü İslâm amelî olarak tat-
bik edilmesi mümkün olan bir alternatif-
tir. Şu andaki ideolojilerin yerini alıncaya 
kadar, değiştirme gücüne sahip bir fikir ve 
ideoloji olarak tekrar yönetime getirilme-
si için çalışılmalıdır. İslâm’ın fiilî olarak or-
taya çıkmasının göstergelerinin görünme-
ye başladığı hususunda şüphe yoktur. Çok 
fazla bir zaman geçmeden İslâm’ı ameli 
olarak reayasına tatbik edecek ve tüm 
dünyaya taşıyacak şekilde İslâm ideolojisi-
nin tatbik tecrübesini dünyanın yaşaması 
kesinlikle uzak değildir. ABD eski başkan 
adayı Patrick Buchanan, bir yazısında bu 
aşama hakkında şu ifadelere yer veriyor: 
“Ortaya çıkmak üzere olan bir düşünce.” 
Yani İslâm’ın ameli olarak sahneye çıkma-
sının vakti geldiğini belirterek dünyada 
bunun önünde duracak bir gücün de bu-
lunmadığını sözlerine ilave ediyor. 

ُه َغالٌِب َعَلٰ أَْمرِِه َولَـِٰكنَّ أَكَْثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن َواللَـّ

“Şüphesiz ki Allah emrini yerine 
getirme gücüne sahiptir. Ancak in-
sanların çoğu bilmiyorlar.” (Yusuf Sûresi: 21) 

Dr. Muhammed Malkâvî [Dünyayı Sarsan Ekonomik Krizlerin Giderilmesi İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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İslâm coğrafyası, stratejik ve jeost-
ratejik olarak önemli su yollarının, 
denizlerin, enerji kaynaklarının,  yer 

altı madenlerinin, tarım alanlarının olduk-
ça zengin olduğu üç kıtanın yani Asya, 
Avrupa ve Afrika’nın kesişim alanında 
bulunmaktadır. Yine bu coğrafyanın tüm 
ana ulaşım hatlarının merkezinde olması 
coğrafyanın stratejik önemini daha da art-
tırmaktadır. Bu kadar zengin yer altı ve yer 
üstü kaynağa sahip, stratejik açıdan muaz-
zam bir konumda olması bu bölgenin ta-
rih boyunca çatışma ortamının odağında 
olmasını kaçınılmaz kılmıştır. 

Bu muazzam kaynaklara sahip olma 
adına sömürgeciler her ne kadar organize 
bir şekilde haçlı savaşlarıyla emperyalist 
faaliyetlerine başlasalar da bu dürtünün 
zirvesi Fransız İhtilali, sonrasında ise Sana-
yi Devrimi ile birlikte günümüze kadar ke-
sintisiz bir şekilde devam etmiştir. Batı’nın 
bu coğrafya ya sahip olma isteği her ne 
kadar ideolojilerinin hâkimiyeti kabilinden 
değerlendirilse de bu, buradaki kaynakla-
ra hâkim olma isteğinden ayrı düşünüle-
meyecek kadar önem arz etmektedir. 

Şimdi Müslümanların yaşadığı coğraf-

yada sömürgecilerin iştahını bu denli ka-
bartan ve hiçbir değer tanımaksızın her 
türlü yola, katliama başvurmaktan geri 
durmamalarına sebep olan zenginlikler 
nelermiş bir bakalım:

İslâm Coğrafyası enerji kaynakları ba-
kımından ki özellikle petrol ve doğalgazda 
tartışmasız bir gerçek olarak dünyanın en 
zengin rezervine sahiptir. Sadece Ortado-
ğu ülkelerinin petrol rezervi dünya toplam 
petrol rezervinin  %50 sinin üzerinde iken 
tüm İslâm coğrafyasının toplam petrol ve 
doğalgaz rezervi dünya toplam rezervle-

YER ALTI VE YER ÜSTÜ 
ZENGİNLİKLERİMİZİN 

KORUNMASI İÇİN
DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR
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rinin % 70’ine tekabül etmektedir ki bu 
yüzlerce trilyon dolar değerinde ener-
ji kaynağı anlamına gelmektedir. Hâlâ 
keşfedilmeyi bekleyen kaynaklar da göz 
önüne alındığında bu zenginliğin nedenli 
büyük olduğu gözler önüne serilecektir. 
Yine nükleer enerjinin hammaddesi olan 
stratejik öneme sahip uranyumun dünya 
toplam rezervinin yarısına yakınının İslâm 
coğrafyasında bulunması bölgenin önemi-
nin daha bir arttırmıştır.

Sanayinin hammaddesi olan maden-
ler ki özellikle ağır sanayi için gerekli olan 
krom, demir gibi madenler bu 
coğrafyada fazlasıyla bulun-
makta yine gübre sanayisinde 
kullanılacak fosfat özellikle 
Kuzey Afrika ülkelerinde ol-
dukça yoğundur. Manganez, 
kobalt, bor ve diğer yüzlerce 
maden çeşidinin bu coğrafya-
da oldukça zengin bir rezerve 
sahip olması tüm gözlerin bu 
coğrafyanın hazinelerine çev-
rilmesine sebep olmuştur.

Yer üstü kaynaklarına bak-
tığımızda üç kıtanın kesişim 
alanında bulunan İslâm coğ-
rafyasının milyonlarca hektar 
verimli tarım alanlarına ve 
bu tarım alanlarını sulayacak 
önemli akarsu ve nehirlere sa-
hip olduğu görülebilir. Fırat ve 
Dicle nehirleri ki Türkiye’den 
başlayıp Irak ve Suriye’de 
dünyanın en verimli toprak-
ları olan Mezopotamya’yı su-
lamaktadır. Yine Asya’da Asi, 
Ceyhun, Seyhun, Ganj, Ürdün 
nehirleri,  Afrika’da Nil, Nijer 
gibi nehirler, geçtikleri toprakları sulaya-
rak oralara hayat vermektedir. Verimli 
topraklara bol su taşıyan akarsu ve çeşitli 
iklimlerin kesişim merkezinde bulunan İs-
lâm coğrafyası dünyanın en çeşitli ve bere-
ketli tarım ürünlerinin doğal yetişme alanı 
olmaktadır ki bu tarım alanları işletildiğin-
de tüm dünyanın tamamına yetecek gıdayı 
üretecek bolluğa ve berekete sahiptir.

Deniz ve okyanuslara komşu olan ve 
İstanbul, Çanakkale, Cebelitarık, Hürmüz 

ve Bab ul Mendap gibi boğaz ve Süveyş 
kanalı gibi dünyanın en stratejik su yolları-
na ev sahipliği yapması bu coğrafyanın ne 
denli jeostratejik bir konumda olduğunu 
göstermeye yeterlidir. Dünya toplam ti-
caretinin %50 sinden fazlasının bu su yol-
ları üzerinden gerçekleşmesi önemli ada, 
limanlara sahip olması İpek ve Baharat 
yollarının İslâm coğrafyasından geçmesi 
bu coğrafyaya hem ticari, hem askerî hem 
de siyasi olarak büyük üstünlükler sağla-
maktadır.

aracının kullanmaktan geri kalmadığı bir 
coğrafya olmuştur. Bu sömürünün, günü-
müzdeki kadar vahşileştiği hiçbir dönem 
olmamıştır. Bugün ederi yüzlerce trilyon 
dolar değerindeki petrol ve doğalgazımız 
ajan, uşak, kukla yöneticilerin elleriyle 
sadece kendi menfaatleri ekseninde çok 
cüzi paralara Avrupa ülkelerine, Ameri-
ka’ya, Çin’e, Japonya’ya peşkeş çekilmek-
tedir ki onlar ümmetin enerji kaynaklarıy-
la güçlerine güç katarken ümmet ise heba 
olan bu kaynakları sadece seyreder du-
ruma gelmektedir. Bu sömürgecilerin en 

kadim olanlarından olan İn-
gilizlerin, eski başbakanların-
dan Whinston Churchill “Bir 
damla petrol bir damla kandan 
değerlidir.” sözüyle ne kadar 
vahşi bir zihniyete sahip ol-
duklarını beyan etmiştir. Şhit 
olduğumuz birçok bir vakıa 
da damla petrol için yüzlerce, 
binlerce insanı katletmekten 
çekinmediklerini bizlere gös-
termiştir. Yine içerisinde on-
larcası stratejik öneme sahip 
yer altı kaynaklarımızın, yüz-
lerce çeşit madenimizin üm-
metin sanayisine hammadde 
olacak yerde, çok küçük para-
lar karşılığında heba edildiğini 
müşahede etmekteyiz.

Yer üstü kaynaklarımızın 
en değerli olanlarından olan 
tarım alanlarımız ise Batılı 
efendilere satılarak, uzun sü-
reli kiralamalar yapılarak ya 
da bazı müktesebatlar çerçe-
vesinde kullanılmaz bir hâle 
getirildi. Kendi gıda ürünle-
rimizi üretmekten aciz bir 

duruma düşerek temel gıda ürünlerimizi 
dahi bu sömürgecilerden almaya mahkûm 
edilmekteyiz. Bu bağımlılık sayesinde biz-
leri istedikleri gibi yönetmekteler. Bu me-
yanda eski ABD Dış İşleri Bakanlarından 
Henry Kissinger’ın “Petrolü kontrol eder-
seniz milletleri, gıdayı kontrol ederseniz 
insanları kontrol edersiniz.” şeklindeki 
sözü bugün her yıl milyonlarca insanın aç-
lıktan, yeterli besinsizlikten ölmesini açık-
lar niteliktedir. Yine genç dinamik nüfusu-

Yer üstü kaynaklarımızın 
en değerli olanlarından 
olan tarım alanlarımız 

ise Batılı efendilere 
satılarak, uzun süreli 

kiralamalar yapılarak ya 
da bazı müktesebatlar 

çerçevesinde kullanılmaz 
bir hâle getirildi

“
“

Ahmet Sapa [Yer Altı Ve Yer Üstü Zenginliklerimizin Korunması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

Yine dünyanın en genç ve aktif nüfu-
suna sahip bu coğrafya büyük bir askerî 
gücü, önemli iş gücü potansiyelini, güçlü 
bir demografik yapıyı oluşturmakta ve 
bölgeye muazzam üstünlük sağlayacak 
potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır.

İşte bu saydığımız ve de burada saya-
madığımız yüzlerce zenginlikten ötürü bu 
coğrafya tarih boyunca Batı’nın sahip ol-
mak istediği ve uğrunda her türlü sömürü 
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muzun kimi zaman Batının sanayi 
çarkında işçi, kimi zaman maden 
ocaklarında ve tarım arazilerinde 
karın tokluğuna çalışan amele ola-
rak enerjisi, zamanı sömürülmek-
tedir.  Nüfusun önemli bir kısmı 
çok daha verimli olabilecek insan 
kaynağı olmasına rağmen yaşa-
dığımız coğrafyada tatbik edilen 
kapitalist nizamlar sebebiyle cüzi 
ücretlere karşılık günün neredey-
se 2/3’ünde çalıştırılmak suretiyle 
adeta köleleştirilmekte bu insan 
kaynağı heba edilmektedir.  

Osmanlı bakiyesi üzerine 
kurulan ve elliden fazla devle-
te ayrılan İslâm coğrafyasındaki 
ümmetin evlatları milliyetçilik, 
vatancılık, laiklik, sosyalizm, li-
beralizm, demokrasi gibi bizlere 
yabancı Batı menşeli fikirleriyle 
zehirlenmektedir. Elbette Batı bu 
zehri direk kendisi enjekte etmi-
yor bunu kendi içimizden çıkan, 
isimleri yerli, renkleri yerli, fakat zihinleri 
ithal olan ajan, uşak yöneticilerin elleriy-
le gerçekleştiriyor. Kirli fikirlerle bulan-
dırılan dimağların sonucunda işgale ve 
sömürüye hazır hâle gelen bedenlerimiz 
üzerinde sömürü, kılcal damarlarımıza 
kadar nüfuz ettirildi. Sonuçta zamanımızı, 
eylemlerimizi, insanlarımızı, yer altı ve yer 
üstü kaynaklarımızı bu sinsilikle çalanları 
gözümüz görmesine, kulağımız işitmesine 

rağmen batıl ve yönlendirici fikirlerle do-
lan zihinlerimiz bu sömürüyü, bu hırsızlığı 
maalesef algılayamaz oldu.

İslâm coğrafyasında Müslümanların 
başındaki yöneticiler -istisnasız tama-
mı için söylüyorum- varlıklarını Batıdaki 
efendilerine adamışlardır ve bu yönetici-
ler ümmetin paha biçilmez yer altı ve üstü 
kaynaklarını korumaktan ziyade bu kay-
nakları talan ettirmektedirler. 

Bu yağma ve talana son ver-
menin şüphesiz yine bizlerin elin-
de olduğu gerçeğini hatırlatarak 
emaneti aslına, ehline tevdi etmek 
artık kaçınılmaz bir hâl almıştır.

Peki bugünkü yöneticiler bu 
zenginlikleri korumaktan aciz 
iken bu zenginlikleri kim ve nasıl 
koruyacak sorusu akla gelecek-
tir: Şüphesiz bu, 1400 yıl boyunca 
doğu da Çin sınırına batıda İspan-
ya’ya, güneyde Afrika’nın ortala-
rına kadar üç kıtada milyonlarca 
kilometre kare toprağa hâkim 
olmuş, yüzlerce farklı inanç ve 
kültürden olan milyonlarca insanı 
adaletle yönetmiş, bünyesindeki 
gayrimüslimlerin dahi canını, ma-
lını ırzını koruyup kollamış Hilâfet 
düzeninden başkası değildir. 

Bakın İslâm bir din, bir nizam 
olarak bu kaynakların önce kime 
ait olduğunu yani hak sahipleri-

nin kimler olduğunu şu hükümle beyan 
ediyor: َوالنَّاِر والكأل  الَْمِء  ثَلٍث:  ِف  ُشَكَاُء   اْلُمْسلُِموَن 
“Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: su, 
mera ve ateş.”1 hadisi ile ister enerji kay-
nakları ister madenler ister akarsular is-
terse de mera alanlarının ümmetin malı 
olduğu belirtilmektedir.  Sonrasında ise 
artık halifenin bunları koruma, kollama 
yükümlülüğü doğmaktadır ki halifeler bu 
sorumluluğu tarihin her döneminde istis-

Yağma ve talana son 
vermenin şüphesiz yine 
bizlerin elinde olduğu 
gerçeğini hatırlatarak 
emaneti aslına, ehline 

tevdi etmek artık 
kaçınılmaz bir hâl 

almıştır

“

“
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nasız yerine getirdiler. Ömer b. AbdulA-
ziz’in kendi özel işinde ayrı, devlet işinde 
ayrı mum kullanması ümmetin kaynakla-
rına, malına hangi naiflikle yaklaşıldığının 
ibretlik bir örneğidir. Yine Sultan Abdul-
hamit hanın ümmetin arazisi olan Filistin 
topraklarını kendisine çok büyük bedeller 
teklif edilmesine rağmen hiç düşünmeden 
ve de tarihe altın harflerle yazılan “O ara-
zilerin bir karışını dahi vermektense vücudu-
nun lime lime olmasını yeğlerim.” meşhur 
sözleriyle bu teklifleri elinin tersiyle iterek 
ümmetin kaynaklarının nasıl korunması 
gerektiği gerçeğini adeta bugünkü yöneti-
cilerin gözünün içine sokmaktadır.

Yine fetihlerle Akdeniz’i, Karadeniz’i 
göl hâline getiren halifeler, stratejik öne-
me sahip Kıbrıs’ı,  önemli su yollarından 
Hürmüz, Bab ul Mendap, İstanbul, Çanak-
kale, Cebeli Tarık gibi boğazları kontrol 
ederek düşmanlarına karşı askerî ve ticari 
üstünlük sağlamış ümmetin hem güvenliği 
hem de refahını korumuştur.  

Bugün dünyayı yakıp yıkan ABD, Rus-
ya, Çin ve Avrupa ülkelerinin, İslâm coğ-
rafyasındaki bu su yollarını kullanarak bir 
gün Afganistan’ı diğer gün Irak’ı, Libya’yı, 
Suriye’yi, başka bir gün daha başka bir 
İslâm beldesini yakıp yıkmaları, buradaki 

kardeşlerimizin canlarının, ırzlarının he-
der edilmesi ve ümmetin zenginliklerinin 
çalınmasının tek mesulü kapitalist düzen 
ve onun demokrat yöneticileri ile geçmiş-
teki Hilâfet düzeni ve izzetli yöneticileri 
olan halifelerin farkı ortadadır.

Sonuçta bu savaş, bir damla petrolü, 
bir doları insan kanından değerli görüp 
zulüm ideolojilerini dayatmak için şey-
tandan daha şeytan bir şekilde sinsilikle, 
vahşilikle, değer bilmezlikle isteklerini 
elde etme adına hiçbir yolu denemekten 
geri kalmayanlar ile bir damla kanı yeryü-
zündeki bütün her şeyden değerli gören 
insanın canını, malını, ırzını kutsal kabul 
edip bunlara halel gelmemesi için orduları 
harekete geçirmekten geri durmayacak, 
uğrunda ne kadar büyük bedeller öde-
nirse ödensin bu kutsallardan vazgeçme-
yecek olan Hilâfet’i isteyenler arasındaki 
savaştır. 

Her ne kadar bugün yaptığı katliamla-
rının büyüklüğüne atfen yok etme üzeri-
ne kurulan bu zulüm ideolojisi kazanmış 
gözükse de değerleri, kutsalları öne çıka-
ran/çıkaracak olan Hilâfet karşısında kay-
betmeye mahkûmdur. 

Yer altı ve üstü zenginliklerimizin ko-
runmasının siyasi uyanıklığa sahip İslâm 

Ahmet Sapa [Yer Altı Ve Yer Üstü Zenginliklerimizin Korunması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

akidesine dayalı olan Hilâfet ile mümkün 
olacağı ortadadır. Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmuştur:

َا اإلَماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه  إِنَّ

“Muhakkak ki İmam (Halife) kal-
kandır. Onunla savaşılır ve korunulur.”2 

İmam/Halife, cihat ile daveti yeryüzü-
ne taşırken, aynı zamanda devlet içerisin-
deki ümmetin canı, ırzı, malı, yer altı ve 
yer üstü zenginliklerinin tamamı İslâm’ın 
emri gereği yine onun yani halifenin koru-
ması altındadır. Çünkü bir mumun hesa-
bını yapan, bir karış toprağı vermektense 
bedeninin parçalanmasını göze alan, bir 
Müslüman’ın ırzına halel geldiğinde ordu-
ları harekete geçirmekten geri durmayan 
tek gerçek insani ideolojidir İslâm. Do-
layısıyla yer altı ve üstü zenginliklerimizi 
korumak için İslâm’ın tek uygulama şekli 
olan Hilâfet’e dünyanın muhtaç olduğu 
aşikârdır.

1 Ebu Davud, İbni Mace, Ahmet b. Hanbel
2 Müslim K. İmara 1841
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“Sanayi devrimi 5.0” Muhte-
melen bu makaleyi okuyan 
ve sanayi ile doğrudan ilgisi 

olmayan birçok kişinin yanında sanayici-
ler içinden de azımsanmayacak bir kesim 
bu kavramdan bihaberdir. Bu konuya az 
sonra değinmek üzere bir kenarda tuta-
lım ve dünyamızın dışına doğru kısa süre-
liğine uzun bir yolculuğa çıkalım. Hayatta 
üstlendiğimiz misyon ne olursa olsun bu 
yazıyı okuduktan sonra ideolojik bakış 
açısına sahip olmanın ve hayat görüşü-
nün sanayi ve teknolojinin geleceğini nasıl 
etkilediği konusunda bakış açımızın deği-
şeceğini taahhüt edebilirim.

Şimdi gözlerinizi kapatıp zihninizde 
evrenin derinliklerine kısaca bir gezinti 
yapmanızı isteyeceğim. Devasa boyutları 

üzerinde tefekkür ederken bu müthiş kâi-
nat olgusu karşısında bir beşer olarak ne 
kadar küçük ve aciz olduğumuzu kim inkâr 
edebilir ki?

İnsanoğlu kültür mirası ve bilgi biriki-
mi ile ulaştığı çağdaş düzey ve deneyim 
sayesinde içinde yaşadığı evreni birçok 
boyutuyla tanıma imkânı bulmuştur. Buna 
rağmen içinde barındırdığı sayılamaya-
cak ölçüdeki zenginlik içinde keşfedildiği 
kadarıyla mavi gezegenimiz dışında hiç-
bir ortamda yaşam için gerekli koşullar 
bulamamıştır. Bu küçük dünyamızda bir 
misyon üstlenmemiz gerekirse bunun adı 
Hilâfet’tir. Zira birçok ayette Rabbimiz 
bizi yeryüzüne halife olarak gönderdiğini 
beyan ediyor. Bu anlamıyla yeryüzünün 
halifesi olan insanoğlu onu imar ve iskân 

etmekle, onu geliştirmekle mükelleftir. 
Mevzu hakkında kafa yoran insanlar sa-
hip oldukları ideoloji ve hayat görüşlerine 
göre bu geliştirme işine farklı yönlerden 
yaklaşmışlardır. Bu yaklaşımlar özünde 
kapitalist, sosyalist ve İslâmi olarak 3 ana 
grupta toplanabilir.

Konumuz sanayi ve teknolojinin teknik 
yönünden ziyade, sanayi ve teknolojinin 
sağlıklı ve sürekli gelişimi için daha önemli 
olan sanayi siyaseti boyutudur. Bu bo-
yut ne ölçüde akla ve hayat gerçeklerine 
uygun ele alınırsa o ölçüde sağlıklı sonuç-
lar verecektir. İslâm’ın sanayi siyasetine 
bakışı diğer beşerî ideolojilerin bakış nok-
tasından fersah fersah uzak ve üstündür. 
Zira kapitalizm ve sosyalizm gibi beşerî 
ideolojiler endüstriyel politikalarını eko-

GÜÇLÜ VE BÜYÜYEN BİR 
SANAYİ İÇİN

DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Bekir KURTULUŞ
bekir.kurtulus@hotmail.com
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nomi üzerine temellendirirler. Onların 
bakışından etkilenen Müslüman siyaset 
yapıcılar da kendi akidelerinden uzakla-
şıp Batılıların hayat görüşlerinin tesirinde 
kaldıklarından aynı düşünceyi taklit ettiler. 
Ekonomi politikaları dış güdümlü olduğu 
için İslâm beldeleri hiçbir zaman sanayi 
devrimlerini gerçekleştiremediler. Batı 
ülkeleri, kendi politikalarını sömürü ve 
sanayi esası üzerine kurarken; İslâm bel-
delerini ise finans ve hizmet sektörüne 
mahkûm ettiler. Hâlbuki Müslümanlar sa-
nayi siyasetine İslâm akidesi zaviyesinden 
baksalardı onu; dış siyasetin esası olan 
davet boyutu üzerine inşa ederlerdi. Bu 
boyutun önemi dış siyasetin ve cihadın 
davet eksenine dayalı olmasından da an-
laşılabilir.1 Davet stratejisi İslâm davasının 
dünyaya taşınması ve İslâm toplumunun 
dünyaya hâkimiyet vizyonunun vazgeçil-
mez bir parçasıdır.

نُورِِه  ُمِتمُّ  َواللَُّه  ِبأَْفَواِهِهْم  اللَِّه  نُوَر  لُِيطِْفُؤوا  يُِريُدوَن 
َوِديِن  ِبالُْهَدى  َرُسولَُه  أَْرَسَل  الَِّذي  الْكَاِفُروَن ُهَو  كَرَِه  َولَْو 

يِن كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشِكُوَن الَْحقِّ لُِيظِْهرَُه َعَل الدِّ

“Allah’ın nurunu ağızlarıyla sön-
dürmek istiyorlar. Ama kâfirler iste-
mese de Allah nurunu tamamlaya-
caktır. Allah’a ortak koşanlar isteme-
se de, hak dini bütün dinlerden üstün 
kılmak için Peygamber’ini hidayetle 
ve hak dinle gönderen O’dur.”2

Yine bu davet ilkesi amacı İ’lâ-yı Ke-
limetullah (Allah’ın dininin yüceltilmesi) 
olan cihadın da temel prensibidir.

لِلّه  كُلُُّه  يُن  الدِّ َويَكُوَن  ِفْتَنٌة  تَكُوَن  الَ  َحتَّى  َوَقاتِلُوُهْم 

َفإِِن انَتَهْواْ َفإِنَّ اللَّه ِبَا يَْعَملُوَن بَِصريٌ

“Fitne ortadan kalkıncaya ve din 
tamamen Allah’ın oluncaya kadar 
onlarla cihad edin. (İnkâra) Son verir-
lerse şüphesiz ki Allah onların yaptık-
larını çok iyi görür.”3

Sorunun önemi ve yaklaşım metodu-
muzu ortaya koyduktan sonra bu bakış 
farklılığının pratik neticelerinin neler ola-
cağını, ilerleyen satırlarda daha iyi ifade 
edebiliriz.

İslâm ümmeti Hilâfet Devleti olarak 
dünya sahnesine geri döndüğü zaman en 
kısa süre içinde sanayi devrimini ger-
çekleştirip ekonomik ve teknolojik açıdan 
Batıya olan bağımlılığını bertaraf edecek-
tir. Bunu yapmak için ne yeraltı kaynakları 
ne nüfus ve işgücü, ne de bilgi ve kaynak 
sıkıntısı yoktur. Zira petrol, doğalgaz, na-
dir elementler ve sanayi devrimini gerçek-
leştirebilmek için gerekli demir, çelik gibi 
stratejik maddeler açısından ümmet eşsiz 
bir konumda bulunmaktadır. 

İslâm beldelerinin dünya petrol re-
zervlerinin %74’üne sahip olması bir yana 
Türkiye’nin yıllık ziraat ihracatı bile tek 
başına dış borçlarını ödemeye yetecek 
kapasitededir. Diğer yandan Endonezya 
kömür, yaş sebze, kalay ve LNG alanla-
rında dünyanın en büyük ihracatçılarından 
biridir. Hâlen dünyada enerji üretiminde 
petrolden fazla yer tutan kömür açısından 
Pakistan Ortadoğu petrolünü aratmaya-
cak zenginliktedir.

Bu sanayi devrimi sürecinde İslâm 
Devleti’nin aşağıdaki politikalara odakla-
ması gerekecek4:

1- Enerji kaynaklarının ve cevher ayrış-
tırma altyapısının güvenliğini sağlamak ve 
çoğaltmak.

2- Sanayi için kritik olan mineral, 
maden ve hammadde tesisleri üzerinde 
kontrol sağlamak ve onları işlemek için 
teknoloji ve yetenek transferi yapmak.

3- İslâm âleminin ekonomisini ziraat 
ve bankacılık ekseninden çıkarıp sanayi 
öncülüğünde bir ekonomiye çevirmek.

4- Ağır sanayi için gerekli demir ve çe-
lik fabrikaları ile enerji üretimi için gerekli 
petrol rafinerileri inşa etmek

5- Savunma ve askerî sanayiyi geliştir-
mek. Zira bu sektördeki etkinlik devlete 
caydırıcılık kazandırır ve teknolojide ino-
vasyona öncülük eder.

6- Ulaşım, tren yolları, su kaynakları 
ve altyapısı, ülke içi telekomünikasyon ve 
iletişim ağı gibi iç ekonomiyi güçlendire-
cek altyapıyı geliştirmek.

7- Afrika’dan Endonezya’ya İslâm âle-
mi çapında okuryazarlık oranını arttırmak 
ve sanayileşme için gerekli profesyoneller 
yetiştirebilecek yepyeni bir eğitim progra-
mı finanse etmek. Yeterli yetişmiş perso-
nele sahip olana kadarki geçiş sürecinde 
ise tersine beyin göçü ve yabancı personel 
transferi yaparak bu ihtiyacını karşılamak.

Bekir Kurtuluş [Güçlü Ve Büyüyen Bir Sanayi İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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Sanayi siyasetinin hedefi daru’l İslâm’ı/ 
İslâm ülkesini sanayileşmiş ülkeler seviye-
sine getirmektir. Bunun ise önce ağır sa-
nayiyi kurmak sonra da diğer sanayileri 
kurmaktan başka yolu yoktur. Yani her 
şeyden önce motor sanayi, takım tez-
gâhları sanayi kurulur sonra da kurulan 
bu sanayiden faydalanılarak diğer fabrika-
lar kurulur. 

“Ülkeyi sanayileşmiş bir ülke hâline getir-
mek için her şeyden önce ağır sanayiden işe 
başlamak uzun bir zamana ihtiyaç gösterir. 
Bu nedenle temel ihtiyaçları üreten 
fabrikalardan başlamak gereklidir.” 
sözü tamamen aldatıcı bir sözdür. 
Bu söz bir aldatmacadır. Bu sö-
zün amacı ağır sanayi çalışmalarını 
baltalamak ve ülkeyi Amerika’nın 
ve Avrupa’nın tüketim pazarları 
hâlinde kalmasını sağlamak için ül-
kenin servetini tüketim sanayinde 
harcamaktır. Üstelik içerisinde ya-
şadığımız vakıa da bu sözü yalanla-
maktadır. Çarlık Rusya’sı I. Dünya 
Savaşı’ndan çıktığında Avrupa ai-
lesinden sayılıyordu ve elinde ağır 
sanayi namına bir şey yoktu. Hatta 
Lenin’den ziraî üretimi geliştirmek 
ve tarımda modern aletlerin kul-
lanılması istenildiğinde Lenin şöyle 
cevap verir: “Modern tarım aletle-
rini, kendimiz üretinceye kadar kul-
lanmayacağız. Ne zaman üretirsek 
o zaman kullanacağız.” Gerçekten 
de Rusya’da çok uzun bir süre geç-
meden ağır sanayi kuruldu. Rusya 
1960’lı yıllarda uzay teknolojisinde 
Amerika’yı geçti ve dünyada birinci 
devlet hâline geldi.

“Makine sanayisinin kurulması, 
mühendislerden ve teknik adamlar-
dan oluşan sanayi ortamının varlığını 
gerektirmektedir.” şeklindeki sözler 
de saptırıcı ve kafa bulandırıcı sözlerdir. 
Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinin elinde 
ihtiyaç fazlası birçok mühendis ve teknik 
eleman vardır. İşe başlama anında onlar-
dan yüzlercesini getirmek mümkündür. 
Aynı zamanda, ağır sanayi ve çelik sana-
yisi dallarında mühendislik eğitimi almaları 
için, yüzlerce hatta binlerce gencimizi ora-
lara göndermek mümkündür. Üstelik bu 
iş çok kolay ve yapılabilecek şeylerdendir.5

Hilafet Devleti İslâm’ı davet ve cihad 
yoluyla dünyaya hâkim kılma vizyonu ge-
reği dünyada birinci devlet konumunu 

elde edene kadar siyasi, askerî, ekonomik 
ve endüstriyel hamleler gerçekleştirir.6 
Bu pozisyonu ele geçirince de hamlelerini 
yavaşlatmaz, bilakis konumunu korumak 
ve Allah’ın nurunu dünyaya hâkim kılmak 
için kararlılıkla atılımlarına devam eder. 
Sanayi devrimini gerçekleştirdikten sonra 
endüstriyel, teknolojik ve askerî liderliği-
ni korumak için savunma, uzay ve AR-GE 
projelerine beytu’l malın cihad divanın-
dan7 hatırı sayılır bütçeler ayırarak davet 
amacına hizmet etmeye devam eder. 

Yeni nesil yazılım ve donanımlarla 
nesnelerin interneti (İoT) konularının 
senkronize ve uyum içinde kullanımını 
öngören “Sanayi Devrimi 4.0” konusu 
henüz emekleme aşamasındayken “Sa-
nayi Devrimi 5.0” konusu konuşulmaya 
başlandı. Kendi kendini yönetebilen akıllı 
fabrikalar diyebileceğimiz hedefe odakla-
nan “Endüstri 4.0” yaklaşımına insan do-
kunuşu öngören ve insanların robotlarla 
güven içinde beraber çalışabileceği bir 
ortam geliştirmeye çalışan sanayiciler En-
düstri 5.0 konusunu geliştirmeye çalışıyor. 
Gerçek sanayi devrimleri devlet politikası 

ve desteği olmaz ise bu çabalar teorik ve 
akim kalmaya mahkûmdur. Zira doğası 
gereği ticari kaygılar taşıyan sanayicilerin 
devrim olarak nitelendirilebilecek atlama 
platformları inşa etmeleri çok zordur. 
Bunu sağlayabilecek olan büyük kapital 
sahibi şirketler ise bedeller ödeyerek sa-
hip oldukları bu know-how incilerini pay-
laşmaktan haz etmeyecektir. Bu yüzden 
sanayi devrimi sağlıklı ve samimi devlet 
gayretleri ile ortaya konabilir. Bu konu 
hakkında Hizb-ut Tahrir’in emîri Mühen-

dis Ata Ebu Raşta’nın Sanayileşme Si-
yaseti ve Sınai Devletin İnşası8 isimli 
kitabı, İslâmi ideolojik bakış açısıyla 
yazılmış felsefi olmayan, pratik ve 
uygulanabilir çözümler sunan belki 
de tek çalışmadır.

Günümüz beşerî ideolojilerinin 
sanayileşme konusuna bakış açıla-
rını birkaç başlık altında mukayese 
edecek olursak İslâm ideolojisinin 
üstünlüğü bariz olarak ortaya çıkar. 

PATENT

Fikrî mülkiyeti koruma kanunla-
rı sömürgeciliğin ekonomik ve kül-
türel kanunlarından birer üslûptur. 
Büyük kapitalist devletler, Dünya 
Ticaret Örgütü (WHO) yoluyla di-
ğer dünya devletlerine ve halklarına 
bu kanunları kabul ettirdi. Bu kapi-
talist devletler, teknolojiye (sanayi 
malları üretmek ve hizmetlerle ilgili 
bilgilere) sahip olunca bu bilgileri 
ellerinde tutmak ve diğer halkların 
bunlardan gerçek şekilde faydalan-
malarını engellemek için bu kanun-
ları diğer ülkelere kabul ettirdiler. 
Bu şekilde, bu memleketler kapi-
talist devletlerin ürünleri için birer 
tüketici pazarları oldular ve onların 
egemenlikleri altında kaldılar. Bu 

sayede kapitalist devletler yatırım yapmak 
ve globallik adı altında diğer memleketle-
rin servetlerini ve değerli mallarını çalma-
ya devam ederler.

Kapitalist devletlerin hedef edindiği 
ümmetlerin başında İslâm ümmeti gel-
mektedir. Çünkü kâfirler, bu ümmetin 
İslâm ideolojisine tekrar dönmesiyle çok 
güçlü olacağını ve böylelikle kendilerinin 
de sonunun geleceğini çok iyi bilmekte-
dirler. Bu sebeple, Müslümanlara kendi 
çıkardıkları küfür kanunlarını çeşitli oyun-
larla kabul ettirdiler. Fikrî mülkiyeti koru-

Sanayi siyasetinin 
hedefi İslâm ülkesini 
sanayileşmiş ülkeler 

seviyesine getirmektir. 
Bunun ise önce ağır 

sanayiyi kurmak sonra 
da diğer sanayileri 

kurmaktan başka yolu 
yoktur. 

“
“



43suskunluğun kırılma noktası

ma kanunu bu kanunlardan biridir. 
Bu kanunlardan başka İslâm üm-
metine yönelik hedefleri de var; bu 
ümmetin kuvvete sahip olmasını 
engellemek ve İslâm ideolojisinden 
uzaklaştırmaktır. Müslümanlar bu 
beşerî kanunların dinlerine ve ha-
yatlarına yönelik ne kadar tehlikeli 
fikir ve kanunlar olduklarını idrak 
etmelidirler. Zira bu kanunların he-
defi bilimsel bilgileri ihtikâr etmek 
ve Müslümanların bunlardan istifa-
de etmelerini engellemek olduğu 
gibi, İslâm’a dayalı olarak kalkınma-
larını engellemektir. Bu nedenle, 
Müslümanlar bu kanunları reddet-
meli ve onlara bağlanmamalıdırlar. 
Nitekim bunlar İslâm’dan değildir, 
Müslümanlara zarar vermek onları 
parçalamak amacıyla çıkarılmıştır.9

Patent kurumu sayesinde tek-
noloji kontrol altında tutulmakta, 
böylece kapitalist devletler ve on-
ların arkasındaki büyük sermaye 
sahiplerinin stoklarındaki düşük 
maliyetli eski teknoloji yüksek fi-
yatlarla satılabilmektedir. Diğer 
yandan patent güvencesi sayesinde 
“ileri teknoloji” tabana yayılma-
makta ve “teknoloji tekeli” mey-
dana gelmektedir. Bu da tröstlerin 
gücüne güç katarken küçük ve orta 
ölçekli girişimcilerin bileklerine kelepçe 
vurmaktadır. İnovatif icatların belli kişi 
veya şirketlerde hapsolması mucit, yete-
nekli insanların bunlara erişememesi ve 
kullanamaması teknolojinin atılım yapması 
karşısındaki en büyük engeldir.

UZAY

İnsanoğlunun uzaya çıkamadığı kadim 
medeniyetler ihtişam ve güç göstergesi 
olsun diye görkemli saraylar inşa ederler-
di. Bazıları da bu sarayların bahçelerine 

dönemin en iyi mühendislerine son 
teknoloji mekanizmalar yaptırır-
lardı. İslâm Devleti de güçlü oldu-
ğu dönemlerinde her köşesi hâlen 
çözümlenememiş meslek sırları 
ile dolu saraylar, camiler ve yapılar 
inşa etmiştir. Bence günümüzün 
sarayları artık devlet binalarından 
ziyade yörüngeye inşa edilen uzay 
istasyonlarıdır. Uzay yarışı10 so-
ğuk savaş döneminde dünyada 
birden fazla ideolojik kutup varken 
devam eden bir üstünlük göster-
gesiydi. Sovyetler Birliği dağılıp 
Rusya kapitalist dünyaya boyun 
büken müflis bir federasyona dö-
nüşünce; yörüngedeki Rus Uzay 
istasyonu MIR “hijyenik” olmadığı 
sağlıksız hâle geldiği gerekçesiyle 
bir medeniyetin çöküşünü sembo-
lize eder şekilde 2001’de okyanusa 
düşürüldü. Onun yerini NASA ön-
cülüğünde kurulan ve 2000 yılında 
astronot ağırlamaya başlayan Ulus-
lararası Uzay İstasyonu (UUİ) aldı. 
Dünya tek kutuplu kapitalist bir 
hâle dönüşünce uzay programla-
rı yavaşladı ve kâr marjı düşük bir 
alan olduğu için sadece ticari işler-
le sınırlı hâle geldi. Mesela değerli 
madenler bulunduğu için kuyruklu 
yıldızlara dahi sondaj yapıldı ama 
NASA’nın küçültülmesine karar 
verildi ve çalışan sayısı 16.500’den 

4.500’e düşürüldü.

İdeolojik bakışın teknolojiye etkisine ör-
nek olarak Rusya Federasyonu’nun da mo-
dül katkısı olan ve 2024’te görev süresi sona 
erecek olan UUİ’nun akıbeti hakkındaki yak-
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Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?

laşım farklılığına bakabiliriz. Kapitalist 
kültürle yetişen NASA uzmanları gö-
rev süresi dolduktan sonra UUİ’nun 
yeryüzüne kontrollü bir düşüş ile in-
dirilmesini planlıyorlar. Kullan at tipi 
tüketim zihniyetinin tasarıma yansı-
ması olarak değerlendirilebilecek bu 
yaklaşım karşısında sosyalist kültürle 
yetişen Rus kozmonotlar UUİ’na bağ-
lanan kendi modüllerinin; 2024’den 
sonra da küçük revizyonlarla kullanı-
labilmesi öngörülerek tasarlandığını 
ve en az 30 sene daha göreve devam 
edebileceğini açıkladılar.

Uzay çöplüğü meselesi de bu 
konuya örnek olabilir. Özellikle 
uzay yürüyüşlerini kapsayan mis-
yonlar için büyük tehdit olan ve 
saatte 28.000 km hızla (mermiden 
10 kat daha hızlı) serseri mayın gibi 
yörüngede dolanan 170 Milyondan 
fazla uzay çöpü bulunuyor. Bu konu 
“çevreci” kapitalist ve “devletçi” 
sosyalist yetkililerce felsefesi yapı-
lan bir konu olmaktan öte geçme-
mektedir. İslâm ideolojisi nazarıyla 
bakan Hilâfet Devleti yetkilileri 
ise “Kenâr-ı Dicle’de bir kurt aşırsa 
bir koyunu, Gelir de adl-i İlâhî sorar 
Ömer’den onu!” bilinciyle bir kamu 
hizmeti olarak kapitalizmin dünya-
ya sardığı diğer belaları temizleye-

ceği gibi onu da temizleyecektir.

SAVAŞ

Dünyanın ekonomik hatta si-
yasi gidişatını etkileyen, savaşların 
ve ülkelere biçilen rollerin forma-
tını belirleyen 3 ana sektör vardır. 
Bunlar silah, kimya ve ilaç sanayile-
ridir. Savunma ve silah sanayisi her 
zaman teknolojinin öncü sektörü 
olagelmiştir. Hilâfet Devleti’nde de 
bu böyle olacaktır ama vizyon far-
kıyla. Sosyalist ideoloji için toplum-
da sınıflar arasında çatışmalar icat 
etmek zaten temel yayılma meto-
dudur. Bu yayılım politikaları; insan 
dâhil her şeyi madde olarak gören 
materyalist paradigmanın “evrimle-
şeme” uğruna katliam ve soykırım-
lar yapmaktan geri kalmamasının 
temel sebebidir. Kapitalist ideoloji 
ise “gaye vasıtayı meşru kılar” bakı-
şıyla sömürü alanlarını genişletmek 
için kitle imha silahları geliştirmeyi 
hayati bir gereklilik olarak görür. 
Bunları da siviller ve çocuklar üze-
rinde kullanmaktan çekinmediğine 
Japonya’da, Cezayir’de, Filistin’de, 
Irak’ta ve Suriye’de defalarca şahit 
olduk. Batılılar mertçe savaşmak 
yerine proxy/vekil devlet veya 

örgütleri savaştırır, kendi askerleri 
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yerine savaşacak avatar robotlar ve exos-
keletonlar geliştirme peşindedir. Uzaydan 
savaşma planları yaparlar. Kendi askerleri 
savaşmak zorunda kalırsa da go-pill türü 
cesaret haplarıyla cepheye giderler. 

Hilâfet Devleti ise cihadı İ’la-yı Keli-
metullah için yapar ve onun savaş ahlakı 
en üstün ahlaktır. Kadınlara, çocuklara 
ve yaşlılara zarar vermeyi yasaklar, geçti-
ği tarladan yediği üzümün ücretini dalına 
asar. 

GENETİK

İnsan genomu projeleri oldum 
olası Batılı hâkim zümrenin ve bi-
lim insanlarının hayalini süslüyor. 
Onları bu araştırmaları yapmaya 
iten faktör 1000 yıl yaşamayı iste-
melerinin yanında GDO’lu asker-
ler yetiştirmektir. Bir de yaratmaya 
özenmeleri yönü var. 

Genetik konusunda gelişmele-
rin karşısında duran engel ise ide-
olojik ve fıkhi bakış açısına sahip 
olmayan hurafeci İslâmi kesim. Bu 
konu doğru değerlendirilmediği 
için çekinceli yaklaşımlar sergilen-
mektedir. Hâlbuki konu tedavi ve 
ilaç ise delillere ve akla uygun şe-
kilde çalışmalar yapılmasında mah-
zur yoktur. Hilâfet Devleti genetik 
araştırmalara engel olacak hurafeci 
kesimi ve onlardan etkilenen ka-
muoyunu bilinçlendirerek makul 
sınırlar içindeki araştırmaları teşvik 
edecektir. Bu konudaki ilk kitap-
lardan biri Hizb-ut Tahrir’in ikin-
ci lideri Abdülkadim Zellum’a ait 
1997’de yapılmış çalışmadır. O kaynakta 
konu şu şekilde izah edilir:

“Bitkilerde ve hayvanlarda kalitenin yük-
seltilmesi ve üretkenliğin artırılması noktasın-
da şer’î bir yasaklama yoktur ve izin verilen 
şeylerdendir. İslâm, insanların hastalıklarına 
-özellikle tehlikeli olanlarına- şifa bulmak için 
bitki ve hayvan klonlama için de izin vermiş-
tir. Hatta önerilmiştir. Çünkü hastalıklar için 
bir ilaç aramak da, şifa için ilaç üretmek de 
tavsiye edilmiştir.

Bu arada bitkilerin kalitesinin ve verimi-
nin artırması için de klonlama yapılmasına 
izin verilmiştir. Aynı zamanda; ineklerin, ko-
yunların, develerin, atların ve diğer hayvan-
ların verimliliğinin ve kalitesinin yükselmesi, 
sayılarının artması ve birçok insan hastalık-

larına, özellikle ölümcül/tehlikeli hastalıklara 
şifa olması için hayvan klonlamaya da izin 
verilmiştir.

Cenin klonlamada zigot; babanın spermi 
ile annenin yumurtasının bir sonucu olarak 
anne rahminde şekillenmektedir. Bu zigot, 
bölünebilen ve gelişebilen birçok hücre için-
de bölünmektedir. Bu hücreler bölünüyorlar 
ki; her bir hücre, orijinal zigotun bir kopyası 
olarak, kendi başına bir fetüs (cenin) hâline 

geliyor. Daha sonra eğer, bu hücreler, yaban-
cı bir kadının veya kocanın ikinci karısının 
rahmine yerleştirilirse, Klonlamanın bu her 
iki türü de HARAM olur. Çünkü bu akraba-
lık (bağlarının) karışması ile sonuçlanacaktır. 
Sonra bu, akrabalığın (soyun) kaybolmasına 
neden olur ki, İslâm bunu yasaklamıştır.

Diğer taraftan eğer, bu zigotların bir veya 
daha fazlası (orijinal hücrenin kaynağı olan) 
kadının rahmine yerleştirilirse, klonlamanın 
bu türü HELAL olur. Bunun nedeni şudur: 
Çünkü burada anne rahminde bulunan zigo-
tun tıbbi bir operasyon yoluyla çoğaltılması 
vardır.”11 

İslâm ideolojisinin üstünlüğünü ha-
berleşme, yazılım, elektronik, çev-
re, teknik eğitim, ekonomi, siyasi 

irade gibi sanayileşme konusuyla ilişki-
li başlıklar altında inceleyip çoğaltmak 
mümkündür. Konuyu daha detaylı ele al-
mak kitap kapsamını hak ediyor. Bu ma-
kaledeki maksadımız ise İslâm’ın ideolojik 
üstünlüğünü ortaya koymak ve ideolojik 
bakış açısının önemine dikkat çekmekti.

Haydi, ey Müslümanlar; İslâm ümmeti-
nin dünya sahnesine tekrar güçlü bir aktör 
olarak dönmesi için Hilâfet’in bir an önce 
kurulması ve sanayi devrimini gerçekleş-

tirmesi için mücadele edelim. Sahip 
olduğumuz izzeti dünyaya hâkim 
kılmak, harsı ve nesli ifsat eden-
lerden dünyayı kurtarmak için en 
hayırlı akıbet uğrunda azami gayret 
sarf edelim.

Yeryüzünün halifeliği misyo-
numuzun gereği dünyanın imar ve 
iskânını sağlayacak inovatif tek-
nolojilerin atılım yapması, uzayın 
temizlenmesi, savaşların mertçe 
yapılması, teknolojinin hurafeler-
den arınması ve beşerî ideolojilerin 
kirlettiği dünyamızın tekrar sağlığı-
na kavuşması için dünya Hilâfet’e 
muhtaçtır. 
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org/wiki/Uzay_Yarışı
11 - Abdülkadim Zellum: Klonlama, Organ Nakli, 
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Haydi, ey 
Müslümanlar; İslâm 
ümmetinin dünya 
sahnesine tekrar 

güçlü bir aktör olarak 
dönmesi için Hilâfet’in 
bir an önce kurulması 

ve sanayi devrimini 
gerçekleştirmesi için 

mücadele edelim

“

“

Bekir Kurtuluş [Güçlü Ve Büyüyen Bir Sanayi İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]



Sipariş için:
+90(312) 229 77 91
facebook/kokludegisimyayinlari

Bu konu İslâmî sahada çok önemli bir yer teşkil 
eden ve hakkında birçok tez ileri sürülen hayati 
bir konudur. Öyle ki bu konu birçok kolları ve 
ayrıntıları olan çetin ve bir o kadar da hassas bir 
konudur. Selefimiz müçtehit imamlar (Allah 
onlardan razı olsun) ibadet, muamelat, içtimai 
nizam, miras ve buna benzer konuları ayrı ayrı 
ele almışlar ancak müstakil olarak bu konuyu ele 
almamışlardır. Onların İslâm’a davet konusunda 
söyledikleri hep emr-i bi’l maruf ve nehy-i ani’l 
münker ve ferdî davet ekseninde dönüp durmuştur. 
Çünkü onlar İslâm Hilâfet Devleti’nin bir gün 
kaldırılacağını, İslâm Devleti’nin yıkılacağını, 
şeriatın yürürlükten kaldırılacağını asla ve asla 
tahayyül dahi edememişlerdir. 
“İslâm’a Davet” isimli bu eser İslâm Hilâfet 
Devleti’nin yeniden kurulmasına yapılacak daveti 
sadece İslâmî kaynakları referans alarak ortaya 
koymuş, konusunda benzersiz bir eserdir.
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Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?

İnsanın sosyal ve toplumsal bir varlık 
olmasından dolayı hayatını düzenli 
bir şekilde devam ettirebilmesi, an-

cak ilişkilerini tanzim edecek ve toplumsal 
düzeni sağlayacak kurallar manzumesi ile 
mümkündür. Bu nedenle tarih boyunca 
her toplumun kabul ettiği farklı hukuk 
düzenleri olmuştur. Çünkü insan, fıtraten 
kaos ve kargaşa içerisinde yaşayamayacak 
şekilde yaratılmıştır. Tarihin tanık olduğu 
hukuk sistemleri farklılıklar arz etse de, 
esas olarak hepsinin ortak olduğu husus-
lar bellidir. Bunlar insanın canının, malının, 
ailesinin, onurunun vb. gibi temel hakla-
rın korunmasıdır. Dünyadaki ilk hukuk 
sistemlerinden tutun da, günümüzdeki 
hukuk kurallarının hepsinde korunmaya 
çalışılan hususlar bu temel haklardır. Fark-
lılıklar ise hakların tanımlanması ve korun-
ması amacıyla ortaya konulan önlemler-
den ibarettir. Buradan hareketle hukuk 

düzeni, haklar, suçlar ve cezalar olarak 
tanımlanmıştır.

Dünya tarihine baktığımızda genel 
olarak hukuk kurallarının esasının din kay-
naklı olduğu görülür. İlahi dinlerin indiriliş 
amacı da zaten bu değil midir? Yeryüzün-
de ne zaman isyan, tuğyan ve kaos ortamı 
oluşsa, âlemleri Rabbi Allah Azze ve Celle 
ifsat edilen toplumları düzeltmek adına 
Rasuller göndermiştir.

ٍة رَُّسوالً أَِن اْعُبُدواْ اللَّه َواْجَتِنُبواْ   َولََقْد بََعْثَنا ِف كُلِّ أُمَّ
َعلَْيِه  ْت  َحقَّ ْن  مَّ َوِمْنُهم  اللُّه  َهَدى  ْن  مَّ َفِمْنُهم  الطَّاُغوَت 

للَُة   الضَّ

“Biz, her ümmete ‘Allah’a kulluk 
edin ve tağuttan sakının!’ diye uya-
ran bir peygamber gönderdik. Son-
ra içlerinden kimine Allah hidayet 
nasip etti, kimine de sapıklık hak 
oldu.”1 Ancak tarih boyunca bir kısım in-
sanlar ve toplumlar Rasulleri yalanlamışlar 

ve getirdikleri dini sırtlarının arkasına at-
mışlardır. Böylece o toplumlarda kaos ve 
tuğyan daha da artmış ve sonunda kendi 
elleri ile kendi sonlarını hazırlamışlardır. 

Hukuk sisteminin bir tek amacı vardır 
ki o da, adaletin tesis edilmesidir. Peki, 
adalet nedir ve adaletin tesis edilmesi 
niçin önemlidir? Adalete çeşitli anlamlar 
yüklenebilir, ancak adalet için “hakkın ye-
rini bulması” ve “tarafların hükümden razı 
olması” tanımlaması yapılabilir. Hüküm 
hakkın yerini bulması için verildiğine göre 
hak nedir diye bir soru akla gelebilir. Hak, 
üstün bir güç tarafından bahşedilen mas-
lahatlar olarak tanımlanabilir. Bu durumda 
şöyle bir tespitte bulunulabilir; üstün bir 
güç tarafından bize bahşedilen maslahat-
lar ve menfaatlerin güvence altında olması 
adaletli bir düzenin var olduğuna işarettir. 
İşte günümüz dünyasının en büyük sorunu 
da budur. Bu üstün güç kimdir? Yani hu-

ADİL BİR HUKUK 
DÜZENİ İÇİN

DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Serdar YILMAZ
serdaryilmaz1924@gmail.com
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kuk düzenlerinin kaynağı ne olmalıdır? Din 
kaynaklı mı olmalı, yoksa insan mahsulü 
mü olmalıdır? Bugün neredeyse dünya-
nın tamamında evrensel hukuk normları 
olarak tabir edilen ve Batı merkezli olan 
hukuk sistemleri uygulanmaktadır. Ki bu 
hukuk sistemlerinin tamamının kaynağı 
insandır. 

Bir hukuk düzenindeki en önemli un-
sur adalettir. İnsanların haklarını koruya-
cak, hak ihlallerinin oluşmasına engel ola-
cak ve caydırıcı cezaları barındıracak adil 
bir sistem olmasıdır. O halde esas soru 
şudur: İnsan adil bir sistem ortaya koyabi-
lir mi? Bu soruya en güzel cevap, insanla-
rın koymuş olduğu hukuk sistemlerindeki 
uygulamalardır. Örneğin dünyanın en ge-
lişmiş ülkesi kabul edilen ABD’de yıllarca 
ırkçı kanunlar uygulanmamış mıdır? De-
mokrasinin beşiği olan Avrupa’da 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra gayri 
insani hükümler uygulanmamış 
mıdır? Bolşevik ihtilalinden son-
ra Sovyetlerde minyonlarca insan 
katledilmemiş midir? Tüm bunlar o 
günkü hukuk kuralları çerçevesinde 
yapılmamış mıdır? 

Bugün için de aynı şeyler geçerli-
dir. Kapitalizmin hâkim olduğu dün-
yada insan kaynaklı hukuk sistem-
lerinin marifeti ortadadır. Dünya 
bir suç arenasına dönmüş, demok-
rasinin ifsat ettiği insan adeta bir 
suç makinesi hâline gelmiş ve her 
ülkede cezaevleri dolup taşmıştır. 
Haklı ile haksız ayırt edilememekte 
ve doğal olarak haklılar her zaman 
güçlüler olmaktadır. Adeta dünya-
nın çivisi çıkmış ve insanlar huzurlu 
ve güvenli bir yaşama hasret kal-
mışlardır. Cinayetler, tecavüzler, 
uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcı-
lık vb. suçlar tarihin hiç görmediği 
oranda artmıştır. Dünyada en çok 
suç işlenen ülkelerin başında ise 
ABD gelmektedir. Bunu sırasıyla Kanada, 
Almanya ve İtalya takip etmektedir. Bazı 
ülkelerdeki suç örgütleriyle devletler dahi 
baş edemeyecek düzeye gelmiş ve bazı 
devletler uyuşturucu ticaretinin merkezi 
hâline gelmişlerdir. İnsanı bu denli yoldan 

çıkaran, ifsat eden ve azgınlaştıran sebep 
ise kapitalizm kaynaklı yaşam tarzı, insan-
lara verilen sınırsız hürriyetler ve beşerin 
aklından çıkan hukuk kurallarıdır. 

Ülkemizde de aynı durum ziyadesiyle 
geçerlidir. Uygulanan hukuk sistemi her 
ne kadar evrensel bir sistem gibi tarif edil-
se de, vakıa hiç de böyle değildir. 1923 yı-
lında kurulan cumhuriyetin 93 yılda 5 kere 
anayasa değiştirdiğini düşündüğümüzde, 
diğer hukuk kurallarının hâlini varın siz dü-
şünün. Cumhuriyet tarihi boyunca hukuk, 
iktidarın kullandığı bir silah hâlini almıştır. 
Önce laik Kemalistler tarafından rejimin 
kabullenilmesi için göstermelik mahke-
melerde on binlerce Müslüman idam 
edilmiştir. Uzun yıllar Kemalistlerin hük-
mü altında kalan hukuk sistemi hiçbir za-
man bağımsız olmamıştır. Kemalistlerden 

sonra Gülenciler, Gülencilerden sonra da 
şimdi, iktidar yanlısı karma bir ekip tara-
fından sözde hukuk düzeni işletilmeye ça-
lışılmaktadır. Bir yalan olan demokrasinin; 
kuvvetler ayrılığı ilkesinin de kocaman bir 
yalan olduğu ortadadır. Zira hiçbir zaman 

bağımsız bir yargı söz konusu olmamıştır 
ve olması da mümkün değildir. 

İşte ülkemizdeki gerçek vakıa budur. 
Cezaevleri kapasitelerinin çok çok üstün-
de bir doluluğa sahiptir. Her geçen gün 
suç oranları artmaktadır ve cezaevlerinde 
yer olmadığı için hırsızlık gibi adi suçları iş-
leyenlerin tutuklanamadığı, ekonomik suç 
işleyenlerin rutin olarak affedildiği bir sü-
reç yürütülmektedir. Ve yine yargının en 
güvenilmeyen kurumların başında geldiği 
de acı bir vakıadır! 

Dünyanın ve ülkemizin hâli pürmelali 
budur! Uygulanan hukuk sistemi ile dün-
yanın ve ülkemizin daha fazla yol alamaya-
cağı da aşikârdır. İşte bu nedenle adil bir 
hukuk sistemi olan İslâm’a ve bu hukuk 
sistemini uygulayacak olan Hilâfet’e olan 
ihtiyaç büyüktür. Hilâfet’in uygulayacağı 

hukuk sistemi aciz, sınırlı ve muh-
taç olan ve çelişkili, ihtilaflı ve de-
ğişik hükümler ihdas eden insan 
kaynaklı hukuk sistemleri gibi ol-
mayacaktır. Onun uygulayacağı hu-
kuk sistemi İslâm’dır ve vahiy kay-
naklıdır. Çünkü Allahu Teâlâ şöyle 
buyurmaktadır:

َوأَِن اْحكُم بَْيَنُهم ِبَآ أَنَزَل اللُّه

“Onların arasında Allah’ın 
indirdiği ile hükmet.”2 

Ve yine şöyle buyurmaktadır: 

َفاْحكُم بَْيَ النَّاِس ِبالَْحقِّ

“İnsanlar arasında hak ile 
hükmet.”3

İnsan ve eşya ilişkilerini, insan-
ların birbirleriyle olan münasebet-
lerini ve insanın devletle olan alâ-
kasını, Allahu Teâlâ’nın indirdiği hü-
kümlere göre düzenlemeye “ada-
let” denir. Bu bir anlamda, Allahu 
Teâlâ’nın emrini, emrettiği şekilde 
yerine getirmektir. Zıddı, zulüm ve 
haddi aşmaktır. Lügatlerde hakka-

niyet, doğruluk ve müsavat gibi mefhum-
larla açıklanmaya çalışılmıştır. İbn-i Hacer, 
“Adl ve âdilden murad, takva ve mürüvvete 
bağlanmayı sağlayacak bir melekesi olan 
kimsedir. Takva ise şirk, fısk ve bid’at gibi 
kötü işlerden sakınmaktır.” demektedir. 

Serdar Yılmaz [Adil Bir Hukuk Düzeni İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

Hukuk sisteminin 
bir tek amacı vardır 

ki o da, adaletin 
tesis edilmesidir. 

Peki, adalet nedir ve 
adaletin tesis edilmesi 

niçin önemlidir?

“

“
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Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?

İmam Şafii, “Adalet, Allahu Teâlâ’nın emrine 
uygun şekilde amelde bulunmaktır.” demiş-
tir.  Dünyaya adaleti ile nam salmış olan 
Halife Ömer RadiyAllahu Anh ise “Adalet 
mülkün temelidir.” diyerek adaletin önemi-
ne dikkat çekmiştir. Yine ünlü bir filozof 
olan Aristo “Adalet önce devletten gelir.” 
diyerek bu konuda toplumsal adaletin 
sağlanabilmesi için devlete dikkat edilmesi 
gerektiğini bildirmiştir. 

Gerçekten de bir toplumun var 
olabilmesi ve o toplumdaki birey-
lerin hayatlarını sağlıklı ve düzenli 
bir şekilde idame ettirmesi için var 
olması gereken, adaletli bir nizam 
ve o nizamın adil bir şekilde uygu-
lanmasıdır. Fakat maalesef insanoğ-
lu fıtratı gereği adaletli bir nizam 
ortaya koyamayacağı gibi ona dü-
şen sadece var olan adaleti, adil bir 
şekilde uygulayabilmesidir. İslâm, 
insana dair her meseleye ilişkin hü-
kümler ihtiva eden kâmil bir dindir. 
İnsanların beşerî münasebetleri 
gereği kendi aralarındaki alakaları 
düzenleyen hükümler belirleyerek 
toplumsal düzeni tesis etmiştir. 
Muamelat ve ukubat ile alakalı olan 
bu şer’î hükümler hukuk sisteminin 
temelini oluşturmaktadır. 

İslâm’ın hâkim oluğu ve Hilâ-
fet’in hüküm sürdüğü dönemler-
de İslâm toprağı hâline gelen tüm 
beldeler, bu adil hukuk sistemi ile 
hem huzuru sağlamış, hem de eş-
siz bir örneklik oluşturmuştur. Hilâfet, 
gerek Müslüman, gerekse gayrimüslim te-
baa arasında bir ayrım gözetmemiş ve bu 
adaleti gören nicelerinin İslâm ile müşer-
ref olmasına vesile olmuştur. Aynen Fatih 
Sultan Muhammed Han’ı yargılayan Kadı 
Hızır Beyin kıssasında olduğu gibi.

 İstanbul’da kadılık görevini yapan Hı-
zır Bey’in evine bir akşam tebaadan gayri-
müslim olan bir kişi gelir. Kadı, onu güler 
yüzle karşılar ve ikramda bulunur. Ancak 
gayrimüslim olan bu kişi çok tedirgin ve sı-
kıntılıdır. Zira eli kolu sarılıdır. Hızır Bey’le 
aralarında şu konuşma geçer: 

-Eline n’oldu? 

-Kırdırdılar efendim. 

-Kim kırdırdı? 

-Sultanımız! 

-Öyle bir hakkı var mıymış? 

-Bilmiyorum efendim. 

-Mevzu ne peki! 

gergindir, devlet erkânını eşikte durdurur. 
“Siz şurada bekleyeceksiniz!” der, Fatih’e 
kapıyı gösterir: “Sen gir içeri!” Bu ne hey-
bettir ya Rabbi! Sultan Fatih’in benzi solar. 
Dizleri tutmaz olur. Sedire doğru yönelir, 
tam oturmak üzeredir ki, Hızır Bey azar-
layan bir ses tonuyla;

-Oturma! Mademki hasmın ayakta, 
sen de ayakta durmalısın! 

Ve sil baştan meseleyi dinler. 
Fatih Sultan Muhammed Han in-
şaat olayı ile ilgili hususları anlatır-
ken Hızır Bey orasını hiç dinlemez. 
“İnşaat ayrı bir dava konusu” der, 
“Şimdi söyle bakalım! Sen Murat 
oğlu Mehmet, bu zimminin elini 
kırdırdın mı, kırdırmadın mı?” 

Sonuçta Hızır Bey hükmü açık-
lar. “Şimdi sana kısas lazım. Bileğini 
kırdırmam gerek.” Mimar ağlamak-
lıdır. “Sakın ha!” diye bağırarak Fa-
tih’in önüne geçer. “Ben davamdan 
vazgeçtim! der ” 

İslâm Tarihi bu tarzda örnek-
lerle doludur. İşte bu minvalde; 
İslâm’a göre adalet, hukuk önünde 
herkese eşit davranmak, kültür, bil-
gi ve mevki farklılıklarından dolayı 
insanlara başka başka davranma-
mak demektir. İslâm bu anlamda 
her ferdin ve her toplumun karşı-
lıklı olarak işlerinde değişmez bir 
ölçü şeklinde yerini almış, istek ve 
heveslere yer vermemiş, sevgi ve 

nefretlere uymamış, akrabalık ve yakınlık 
bağlarına göre ayarlanmamış, zengin fakir 
ayırımı gözetmemiş, kuvvetli ve zayıf far-
kını göz önüne almamış bir adalet anlayışı 
getirmiştir. Bunun için İslâm, toplum içinde 
yaşayan bütün kesimlerin birliğini sağlayan 
prensipler koymuş, ümmetin güvenliğini 
garanti altına alan bir düzen kurmuştur. 

Bununla ilgili olarak Yüce Rabbimiz:

لِلِّه  ُشَهَداء  ِبالِْقْسِط  اِمَي  َقوَّ كُونُواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 
أَْو  َغِنيًّا  يَكُْن  إِن  َواألَْقَرِبَي  الَْوالَِديِْن  أَِو  أَنُفِسكُْم  َعَل  َولَْو 
َفَقريًا َفاللُّه أَْوَل ِبِهَم َفلَ تَتَِّبُعواْ الَْهَوى أَن تَْعِدلُواْ َوإِن تَلُْوواْ 

أَْو تُْعرُِضواْ َفإِنَّ اللَّه كَاَن ِبَا تَْعَملُوَن َخِبريًا

“Ey iman edenler adaleti ayak-
ta tutarak Allah için şahitlik edenler 

İslâm’ın hâkim oluğu 
ve Hilâfet’in hüküm 

sürdüğü dönemlerde 
İslâm toprağı hâline 
gelen tüm beldeler, 
adil hukuk sistemi 

ile hem huzuru 
sağlamış, hem de 
eşsiz bir örneklik 

oluşturmuştur

“

“

-Ben mimarım efendim. Sultanımıza 
kubbeleri Ayasofya’dan geniş ve yüksek 
bir cami yapabileceğimi vaat ettim ama... 

Hızır Bey gerisini dinlemez. Adamları-
na:

-Gidin getirin şunu! der. 

Mimarın dudakları uçuklamak üzere-
dir. “Getirin şunu” dediği üç kıtaya yayılan 
bir devletin hünkârıdır. Hâlbuki Avrupa’da 
derebeyleri bile yargılanamaz. Hele böyle 
akşamın alacasında apar topar mahkeme-
ye çekmek kimin haddine. 

Çok geçmez Fatih adamlarıyla görü-
nür. Sanki o gül yüzlü Hızır Bey gitmiş, 
yerinde başkası peydahlanmıştır. Çehresi 
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olun. Kendinizin, ana ve babanızın 
aleyhinde bile olsa (şahitlik ettiğiniz 
kimseler) zengin veya fakir de olsalar 
(adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah 
ikisine de daha yakındır. Adaleti yeri-
ne getirebilmek için hevâ ve hevesini-
ze uymayın. Eğer eğri davranır veya 
yüz çevirirseniz, Allah yaptıklarınız-
dan haberdardır.”4 buyurmuştur.

Bugünkü beşerî sistemlerde hâkim 
zümre ve belirli sınıflar için dokunulmaz-
lıklar söz konusu olduğu hâlde İslâm hu-
kuku önünde hiç kimsenin bir ayrıcalığı ve 
imtiyaz hakkı yoktur. Bir komutanın, bir 
devlet başkanının yargılanması için türlü 
yerlerden izin alınması vb. gibi bürokratik 
engeller yoktur. Adalet en kısa zamanda 
ve en adilane şekilde tecelli eder. 

Yine aynı şekilde Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem: 

“Kimin malını almışsam işte malım 
gelsin ondan alsın, kimin sırtına vurmuş-
sam işte sırtım gelsin ona kısas uygula-
sın.” [Ebu Yale, Fadi İbnu Abbas’tan tahric etti] buyurdu. 
İslâm ile demokratik nizamın arasındaki 
fark işte bu kadar barizdir. Bir yanda ken-
dilerini yargıdan muaf tutmak için müca-
dele verenler, diğer yanda yaptıklarına 
binaen hak almadan Allah’ın huzuruna 
çıkmayı arzulayanlar. 

İslâm nazarında ve onun getirmiş ol-
duğu hukuk sistemi önünde herkes eşit-
tir. Allah Azze ve Celle, kendi Rasullerine 
dahi bir imtiyaz hakkı tanımamıştır. Zaten 
böyle bir imtiyaz veya tolerans olsaydı, 

dilmesini istediler. Usame’nin böyle bir 
şefaatte bulunması Rasulullah’a çok ağır 
geldi. Hemen ashabını mescitte toplayıp 
bu konuda onlara şöyle hitap etti: 

“Ey insanlar! Sizden evvel yaşamış 
toplumların neden dolayı yollarını şaşırıp 
saptıklarını biliyor musunuz? Asilzadeleri 
bir hırsızlık yaptığı zaman onu affeder, 
zayıf ve kimsesizleri bir şey çalarsa onla-
rı cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim 
ki, böylesine kötü bir hırsızlığı Mahzum 
kabilesine mensup Fatıma değil, kendi 
kızım Fatıma yapmış olsaydı, kesinlikle 
onun elini kestirirdim.”

Tüm bunlara bakınca demokrasinin 
eşitlik ilkesinin sadece lafı güzaf olduğu 
daha somut bir şekilde anlaşılmaktadır. İn-

Serdar Yılmaz [Adil Bir Hukuk Düzeni İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

Günümüzde ise bırakın devlet baş-
kanlarını, üst düzey bürokratların ve mil-
letvekillerinin dahi dokunulmazlıkları bu-
lunmaktadır. Bağımsız olduğu ileri sürülen 
yargı, sömürgeci güçlerin veya iktidarını 
korumak isteyen hükümetlerin hegoman-
ya mücadelesinin bir aracı hâline gelmiş-
tir. Yöneticiler, kendi adalet sistemlerine 
güvenmedikleri için kanun veya anayasa 
koruması altına girmeye çalışmaktadırlar. 
Oysaki Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurmaktaydı: 

“Ben, ne kan ne de mal hususunda 
herhangi bir kimseye yaptığım herhangi 
bir mazlime benden talep edilmeksizin 
Allah ile karşılaşmayı umarım.” [Ahmed, Enes 

İbnu Malik’ten rivayet etti] 

İslâm düşmanları bunu açığa çıkartırlar-
dı. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
de aynı şekilde ne kendisine, ne de bir 
başka yakınına karşı asla bir imtiyaz sağ-
lamamış, kendisini ve ümmetinin herhan-
gi bir ferdini şer’î hükümlerle kayıtlı ve 
sorumlu olmaktan muaf tutmamıştır. Bir 
gün Mahzumoğulları Kabilesi’ne mensup 
eşraftan Fatıma adında bir kadının hırsızlık 
yaptığı söylenerek Rasulullah’ın huzuru-
na getirilmişti. Kadının elinin kesilmesine 
hükmedildi. Fakat daha önceki gelenek 
ve alışkanlıklara göre Kureyş’ten olan asil 
bir kadın hakkında; suç işlemiş olsa dahi 
böyle bir hüküm verilemezdi. Hükmün 
infazının durdurulması için Kureyş’in ileri 
gelenleri Rasulullah’ın çok sevdiği Usame 
b. Zeyd’i araya koyarak bu kadının affe-

san kaynaklı kurallar yöneticilerin, zengin-
lerin ve güçlülerin yanındadır ve istenildiği 
zaman hukuk kuralları değiştirilmektedir. 
Bugün suç olan bir şey, yarın belli masla-
hatlar gereği suç olmaktan çıkarılmakta-
dır. Böyle bir hukuk düzeni ise asla adaleti 
tesis edemeyecektir. Dolayısıyla adil bir 
hukuk düzeni için adaletin yani İslâm’ın ol-
ması gerekmektedir. Bu nedenle de dün-
ya İslâm’ı tatbik edecek olan Hilâfet’e her 
zamankinden daha çok muhtaçtır! 

[1] Nahl Suresi 36
[2] Maide Suresi 49
[3] Sad Suresi 26
[4] Nisa Suresi 135
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Fakihlerin çoğunluğu evliliğin ibadet 
olduğu konusunda müttefiklerdir. 
Evlilik ve aile ile ilgili tüm hüküm-

leri İslâm belirlemiştir ve bunlara Allah’ın 
emri olduğundan dolayı uyan her mümin 
bu amellerinden dolayı sevap kazanacak-
tır. Bu konuda İbnü’l Hümâm şöyle der: 
“Nikâh, ibadetlere daha yakındır. Hatta ev-
lenmek, devamlı nafile ibadet etmek kastı ile 
bekâr kalmaktan daha faziletlidir.”1  İmtihan 
için gönderildiğimiz dünya hayatında bi-
reyden aileye, aileden topluma, toplum-
dan devlete birçok yapı ile kulluk vazife-
mizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Her ko-
nuda kulluğumuzun gereği olarak Allah’ı 
razı etmek istediğimiz gibi evlilik ve aile 
konusunda da hedefimiz Allah’ın rızasını 
kazanmaktır. Evlenen her Müslüman’ın 
gayesi Allah’a yakınlaşmak, hedefinde de 
hem fıtri hem de sosyal ihtiyaçlarını karşı-
lamak olmalıdır.

Aile, şer’î şartları yerine getirerek bir 
araya gelen erkeğin eksiklerinin kadınla, 
kadının eksiklerinin de erkekle tamam-
landığı, birbirlerinin ihtiyaçlarının temin 
edildiği sevgi, saygı, huzur, merhamet ve 
sükûnet yuvasıdır. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ şöyle buyurmuştur:

ْن أَنُفِسكُْم أَْزَواًجا لَِّتْسكُُنوا  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُم مِّ
لَِّقْوٍم  َليَاٍت  َذلَِك  ِف  إِنَّ  َوَرْحَمًة  ًة  َودَّ مَّ بَْيَنكُم  َوَجَعَل  إِلَْيَها 

يََتَفكَُّروَن

“Kendileriyle huzur bulasınız diye 
size kendi (cinsi)nizden eşler yarat-
ması ve aranıza bir sevgi ve merha-
met vermesi de O’nun (varlığının ve 
kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz 
bunda düşünen topluluk için ibretler 
vardır.”2 

Aile olmak Allah’ın üzerinde düşün-
memiz gereken ayetlerinden bir tanesi-

dir. İyi okumamız, anlamamız, yaşamamız 
ve korumamız gereken bizi biz yapan en 
önemli ayetlerdendir, kalemizdir. Evveli 
Âdem Aleyhi’s Selam ve Havva annemiz 
ile cennette atılan kıyamete kadar devam 
edecek tüm peygamberlerin sünnetidir. 
Şahidi Allah olan nikâh akdinin şartları ye-
rine getirilirse sonu başladığı yerde yani 
cennette devam edecektir. İbn Abidin 
nikâh konusunda şu cümleleri söyler: “Bi-
zim için Hz. Âdem Aleyhi’s Selam devrinden 
bugüne kadar meşru olmuş, sonra cennette 
de devam edecek, nikâh ile imandan başka 
ibadet yoktur.”3

Allah Resulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem yüzüne baktığı zaman kendisini mutlu 
eden bir kadınla evlenmeyi, aile olmayı en 
değerli nimetlerden biri saymıştır. Toplu-
mun özü ve temeli ailedir. İslâm evliliğe, 
aile kurumuna ve aile bireyleri arasındaki 

AİLE YAPISININ 
KORUNMASI İÇİN

DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Musa Bayoğlu
musabayoglu@hotmail.com
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ilişki ve bağlara büyük önem vermiş ve on-
ları mükemmel şekilde bir nizama bağla-
mıştır. Erkek ve kadını yaratan, erkeğin ve 
kadının durumunu en iyi bilen hiç şüphesiz 
ki âlemlerin Rabbi olan Allah Subhanehû 
ve Teâlâ’dır. İslâm, insanın dünya hayatın-
da mutlu olmasını, neslin devam etmesi-
ni, ihtiyaçlarını gidermesini sağlamak için 
evlilik ile bireyleri koruyarak sağlam top-
lumlar ve devletler inşa etmiştir. Rabbimiz 
şöyle buyurmaktadır: 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقواْ َربَّكُُم الَِّذي َخلََقُكم مِّ
َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَم رَِجاالً كَِثريًا َونَِساء َواتَُّقواْ اللَّه 

الَِّذي تََساءلُوَن ِبِه َواألَْرَحاَم 

“Ey insanlar, sizleri bir tek şahıs-
tan (Hz. Âdem’den) yaratan, o şahıs-
tan da eşini (Havva’yı) vücuda geti-
ren, ikisinden birçok erkeklerle 
kadınlar üreten Rabbinizden 
korkun ve günah işlemekten 
sakının.”4

Toplumun erkek kadın ilişkile-
rine bakışının, toplumun kalkınma-
sında çok önemli etkisi vardır. İslâm 
tarihinde Saadet Asrı İslâm üzere 
inşa edilmiş aileler ile oluşturulmuş 
ve yüzyıllar boyu tüm dünyaya ör-
nek olmuştur. Yine İslâm tarihinde 
kadın bir âlime, siyasetçi, iş kadını, 
fakih ve doktordur. İslâm Devleti’n-
de ilk İslâmi kural, kadınların özel 
servet sahibi olması hakkıdır ve 
bu hak yasa ile güvence altına alın-
mıştır. Kadınların kendi iradesiyle 
isteyerek evlenme hakkına sahip 
olması ve erkeklerin sahip olduğu 
gibi eğitimden yararlanma hakkının 
verilmesi de Medine’de ilk kurulan 
devlette ve sonraki dönemlerde 
geçerliydi ve Müslümanlar yüzyıl-
larca bu kurallarla yönetildi. İslâm 
tarih kitaplarında önemli işlere 
imza atmış yüzlerce kadın mev-
cuttur. Örneğin, Aişe annemiz fakih, ilim 
ehli bir âlimeydi. Fatıma el-Fihri, 859 H. 
yılında Fez’de üniversite kurdu ve Ümmü 
Derda Suriye’de fıkıh dersleri veriyordu. 
Nitekim Endülüs’ten Hindistan’a kadar 
ülkeyi yöneten Emevi döneminin beşinci 
Halifesi, Ümmü Derda’dan fıkıh dersleri 
almıştır. Ayrıca kadınların toplumda et-

kindiler. Tüm modern demokrasilerin 
kanunlarında kadınlara yönelik istismar ve 
küçük düşürücü ameller mevcutken İslâm 
hukukunda böyle bir boşluk yoktur. Ak-
sine hakaret, iftira ve cinsel taciz apaçık 
suçtur, günahtır.  

Bu anlayışa sahip olan Batı’da aile ku-
rumu çökmüş, nesiller tükenmiş, insani, 
ahlaki, ruhi kıymetler neredeyse bitme 
noktasına gelmiştir. Hem kapitalist ide-
olojiye inanan Batılılar hem de komünist 
ideolojiye inanan Doğulular, erkek kadın 
arasındaki ilişkilere insan türünün bekası 
yerine sadece cinsel ilişki açısından bak-
maktadırlar. Batı, kadın ile erkek ilişkile-
rinde insan fıtratını, tabiatını esas almadığı 
ve insana erkeklik ve dişilik nazarıyla bak-

tığı için ortaya koyduğu çözümler de yan-
lıştır. Bu, toplumların evlerde, parklarda, 
yollarda ve denizlerde kadınlarla erkekle-
rin içten içten insan onurunu, şerefini, na-
musunu yerle bir eden bir hayat yaşama-
sıdır. Çünkü Batı, insanın bu hayat tarzını 
hayattan lezzet almak olarak görüyor ve 
buna inanıyor. Bununla da yetinmeyerek, 

erkek ve kadının cinsi ihtiyaçlarını iste-
dikleri şekilde serbestçe doyuramadıkları 
takdirde bedensel, psikolojik ve akli bir-
çok rahatsızlıkların gündeme geleceğini 
iddia ediyor ve bunu pazarlıyor... 

Eurostat Avrupa istatistik Kurumu’nun 
yayınladığı son araştırma Batı toplumunun 
geldiği vahim tabloyu yansıtmaktadır. Bo-
şanma oranları Belçika’da %70, Çek Cum-
huriyeti’nde %67, Macaristan’da %55, 
İsveç’te %54, Almanya’da %52, Avustur-
ya’da %50, Finlandiya’da %49, İngiltere’de 
%45’i bulmuş durumdadır. Yine aynı araş-
tırmaya göre İzlanda’da dünyaya gelen 
çocukların %64’ü evlilik dışı birliktelik so-
nucu doğuyor. Bu oran Fransa’da %55, İn-
giltere’de %47 ve Almanya’da %33 olarak 

belirlenmiş. İngiliz Ulusal İstatistik 
Bürosu’nun yaptığı araştırmaya 
göre ülkede evli olan 1 milyon çift 
aynı evde yaşamıyor. Araştırmada 
İngiltere’deki çocukların %46’sının 
16 yaşından önce ebeveynlerin-
den ayrıldıkları görülüyor. Özel-
likle Avrupa’da bu krizin önüne 
geçmek için aile kurumunu teşvik 
edici yasalar çıkarılmasına rağmen, 
boşanma ve evlilik dışı ilişki oranı 
her geçen gün artıyor. Bununla bir-
likte Avrupa ve ABD’de “yeni bir 
başlangıç” adıyla boşanma fuarla-
rı düzenleniyor. Bu fuarlar ayrılan 
çiftlere psikolojik destek sağlayarak 
bu zor dönemlerini atlatabilmek 
için onlara yardımcı olmayı amaç-
lıyor. İnsan fıtratına ve ihtiyaçlarına 
karşı Rabbi ile mücadele etmenin 
Batı toplumlarını getirdiği acınası, 
ancak doğal sonucu ortadadır.  

Ülkemizdeki durum ise Batı’dan 
daha iyi olsa da her geçen gün kö-
tüye doğru gitmektedir. Batı hayat 
tarzının ve nizamlarının esas alındı-

ğı ve Müslümanlara zorla dayatıldığı gün-
den bugüne evlilik oranları azalıyor, aile 
yapısı bozuluyor, problemler artıyor ve 
milyonlarca aile yıkılıyor. Planlı ve örgütlü 
şekilde film ve dizilerde evlilik dışı ilişkiler, 
nikâhsız birliktelikler normalleştiriliyor, 
bu tür gayri ahlaki ilişkiler ünlü kişiler ta-
rafından topluma pazarlanıyor. İffetini ve 

İslâm, insanın dünya 
hayatında mutlu 

olmasını, neslin devam 
etmesini, ihtiyaçlarını 
gidermesini sağlamak 
için evlilik ile bireyleri 

koruyarak sağlam 
toplumlar ve devletler 

inşa etmiştir

“

“

Musa Bayoğlu [Aile Yapısının Korunması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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ahlakını tertemiz tutmak isteyen gençler 
için flört adı altında gayri insani ve ahlakı 
ilişkiler özendiriliyor. Gençlerin evlenme-
lerinin önü gereksiz ve sebepsiz neden-
lerden dolayı zorlaştırılırken, haramların 
önü açılıyor ve çeşitli ahlâksızlıklar, maddi 
ve manevi nice hastalıklar, zina, fuhuş ve 
sapık ilişkiler yaygınlaşıyor.  Doğal sonuç 
olarak da şiddet, taciz, tecavüz ve çeşitli 
problemler beraberinde artıyor. 

 Kadına karşı şiddet ve hatta cinayetler 
tüm alınan tedbirlere, koruma kanunları-
na, sığınma evlerine rağmen artarak de-
vam ediyor. Mutlu ve huzurlu yuvaların 
sayıları her geçen gün azalıyor. Demok-
rasinin kuralsız özgürlük anlayışı, kadın 
hakları ve kadın erkek eşitliği anlayışları ve 
ekonomik sarmallar aileleri vuruyor. Ço-
cuk yaşta ebeveynine itaat etmeyen asi bir 
gençlik yetişiyor. Uygarlığı Batı hayat tar-
zında arayan ve özenti içinde olan Müslü-
man kadınlar, erkeklerle eşit haklara sahip 
olmak ve özgür olmak adına izzetini, şere-
fini kaybediyor. Müslüman kadınlar devlet 
kontrolünde genelevlerde kanuna uygun 
şekilde vergi adına pazarlanıyor. Fuhuş 
sektörü her geçen gün artarak işlemeye 
devam ediyor! Bunu engelleyecek hiçbir 
ciddi tedbir de alınmıyor… 

Ülkemizdeki bu vahim tabloyu TÜİK’in 
verileri gözler önüne seriyor. 2013 yılında 
yıkılan yuva sayısı 125 bin iken 2014 yılında 
ise bu sayı artarak 130 bin 913’e,  2015 yı-
lında 131 bin 830’a yükselmiş durumda. Bu 
korkunç rakamlar dünya ve ahiret saadeti 
ile kurulması gereken, sadece dünya değil 
ahirete taşınması gereken yuvalardan her 
gün 366 tanesinin yıkılması anlamına ge-
liyor. Cinsel saldırı ve tecavüz suçlarında 

%400 gibi korkunç artışlar, kadın cinayet-
lerinde aynı oranlarda artışlar maalesef 
yine ülkemizde yaşanıyor. Fuhuş %220 
artarken bu bataklığa saplananların sayısı 
kat kat artarak on binler hatta yüz binlerle 
ifade ediliyor. Ne yazık ki bu resmi rakam-
lar ve resmi olmayan ilişkiler, bu yuvaların 
yıkılma sürecinde işlenen cinayetler, anne-
siz-babasız yetişen çocuklar, huzursuzluk-
ların hat safhaya ulaşması ve daha birçok 
sorun Allah ve Resulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in bizleri hayat verene çağırdığı hal-
de icabet etmeyişimizin sonucu olan ağır 
faturalardan bir kısmını oluşturuyor. 

Sorunun temeli var olan laik, demok-
ratik kapitalist sistemdir. Kadını, erkeği ve 
çocuklarımızı bu durumu düşüren aileleri 
işlevsiz hâle getirerek yıkılmasını sağlayan 
da sistemin ta kendisidir. Bu yüzden bu 

sorunların düzeltilebilmesi için Allah’tan 
gelen sisteme ihtiyaç vardır. Çünkü İslâm, 
insanın Rabbinden gelen nizam olduğu 
için elbette tüm insanlara, kadın ve erke-
ğe kaldırabileceği yükleri yüklemiştir ki bu 
adalettir. İslâm tüm sorunların çözümünü 
içeren bir nizam olduğu gibi evlilik ve aile 
konusunda da kadın ve erkek ilişkilerini  
insan türünün bekasını sağlayacak bir ba-
kış açısı ve çözümler ile düzenlemiştir. Bu 
düzenleme insanın ihtiyaçlarını ve fıtratını 
tatmin etmiş, toplumun bozulmasına se-
bep olan gayri ahlaki ve insani durumları, 
ilişkileri yasaklamıştır. Bu yüzden İslâm 
Devleti’nde kadının bu hâle düşmesi im-
kânsızdır. Hem eş, hem toplum, hem de 
devlet buna müsaade etmeyecektir. 

İslâm, evliliği ve aileyi korumak için içti-
mai esasları belirlemiştir. Ben makalemde 
bu esaslardan bazılarını belirterek İslâmi 
çözümü sunmak istiyorum. 

1- İslâm kadın ve erkek için vakıaya ve 
fıtrata uygun hükümler koymuştur. Fıtra-
tı ve vakıasına uygun; sadece erkeğe ve 
sadece kadınlara ait hükümler koymakla 
birlikte, insan olmaları hasebiyle erkek ve 
kadını kapsayan hükümler de koymuştur. 
İman etmek, salih amel işlemek, namaz 
kılmak, zekât vermek, iyiliği emredip kö-
tülükten sakındırmak, yalan söylememek, 
içki içmemek, zina yapmamak ve benzeri 
hükümleri kadın ve erkek ayrımı yapmak-
sızın tüm fertlere farz veya haram kılmış-
tır. Çalışma, evin ihtiyaçlarını karşılama, 
hanımını düşmandan, açlıktan, soğuktan, 
hastalıktan, yaşamın her türlü sert ve katı 
koşullarından koruma, hayatıyla ilgili tüm 
işleri sevk ve idare etme, cihat etmeyi 
ve benzeri görevleri sadece erkeğe farz 
kılmıştır. Hanımlarını mümin erkeklere; 
Allah’ın dünyada verdiği en önemli ema-
netler olarak emanet etmiştir. Allah Resu-
lü SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyur-
muştur:

“... Kadınlara karşı hayırhah olun. 
Çünkü onlar sizin yanınızda emanet gi-
bidirler. Onlara iyi davranmaktan başka 
bir hakkınız yok, yeter ki onlar açık bir 
çirkinlik işlemesinler.”5

Kadını bir ana ve evinin eğitimcisi ola-
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rak takdim edilmiş ve onun hakkında ha-
milelik, doğum, süt emzirme, çocuğun 
bakımı, terbiyesi ve iddet ile ilgili olarak 
birtakım hükümler getirilmiştir. Yine kadı-
na haram olmayan tüm işlerde eşine itaat 
etmesi emredilmiştir. İşte evlilik hayatı-
nın sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için 
erkek gözetim ve koruma, kadın ise ana, 
eğitimci ve itaat görevlerini yerine getir-
melidir. Ayrıca bu amellerinden dolayı 
her ikisine de büyük sevaplar vardır. Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle 
buyurmuştur: 

“Kadın beş vakit namazını kıldığı, 
Ramazan orucunu tuttuğu, namusunu 
koruyarak kocasına itaat ettiği zaman 
ahirette kendisine: Artık dilediğin kapı-
dan cennete gir, denilir.”6

2- İslâm, erken evlenmeyi teş-
vik etmiş, böylece erkek ve kadın 
ile ilgili cinsi ilişkileri erken yaşlarda 
evlenmekle sapkınlıklardan koru-
muştur. Evlilik, kişiyi zinadan ko-
rur, insan neslinin devamını sağlar. 
Nikâhsız kurulan ilişkiler toplumu 
yozlaştırır, aile mefhumunu yıkar. 
Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle bu-
yurmaktadır:

ِمْن  الِِحَي  َوالصَّ ِمنكُْم  اأْلَيَاَمى  َوأَنِكُحوا 
ِعَباِدكُْم َوإَِمائِكُْم إِن يَكُونُوا ُفَقَراء يُْغِنِهُم اللَُّه ِمن 

َفْضلِِه َواللَُّه َواِسٌع َعلِيٌم

“Aranızdaki bekârları, köle-
lerinizden ve cariyelerinizden 
elverişli olanları evlendirin. 
Eğer bunlar fakir iseler, Allah 
kendi lütfu ile onları zenginleş-
tirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve 
(her şeyi) bilendir.”7

ُهنَّ لَِباٌس لَّكُْم َوأَنُتْم لَِباٌس لَُّهنَّ

“... Onlar sizin için birer el-
bise, siz de onlar için birer elbi-
sesiniz...”8 

Allah’ın Resulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şöyle buyurmaktadır: 

“Ey gençler topluluğu! Sizden, ki-
min gücü yetiyorsa evlensin.”

3- Evlilik hayatı imanın kemale erebil-
mesi, Allah’ın rızasına ulaşılabilmesi için 

gereklidir. Aynı şekilde nevi içgüdüsünün 
tatmin edilebilmesi, fıtri ihtiyaçlarının kar-
şılanabilmesi de yine evliliğe bağlıdır. Allah 
Resulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu-
yurmaktadır:

“Kişi evlendiği zaman dininin yarısını 
korumuş olur. (Bir başka rivayette ‘Allah 
ona bu şekilde dininin yarısında yardım 
etmiş olur.’ Şeklindedir.) Geriye kalan 
yarısı için de Allah’a karşı gelmekten sa-
kınsın.”9

4- Yeni ve temiz nesillerin devam ede-
bilmesi nikâha ve aile hayatına bağlıdır. Bir 
Müslüman için, meşru yoldan nesil sahibi 
olmak evlilikten gözetilen en önemli kasıt-
lardandır. Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle 
buyurmuştur:

üretip yayan Rabbinizden sakının...”10

5- İslâm zinanın oluşmasına neden 
olabilecek tüm yolları kapatmış ve erkek 
ve kadına Allah’tan sakınmayı, takvayı 
emretmiştir. Müslüman takvalı olunca, 
Allah’ın azabından korkar, rızasına ka-
vuşmak ve cennetine girmeyi arzu eder. 
Bu takva onu kötülüklerden ve isyandan 
uzaklaştırır. Kadın veya erkeğin, harama 
bakmaktan gözlerini sakındırmaları, her 
biri için hakiki bir korumadır. Allah Subha-
nehû ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:

وا ِمْن أَبَْصارِِهْم َويَْحَفظُوا ُفُروَجُهْم  ِّلُْمْؤِمِنَي يَُغضُّ ُقل لل
َذلَِك أَْزَك لَُهْم إِنَّ اللََّه َخِبريٌ ِبَا يَْصَنُعوَن

“Mü’min erkeklere söyle: Gözle-
rini haramdan sakınsınlar ve ırzları-
nı korusunlar. Bu, kendileri için daha 

temizdir. Allah, yaptıklarından 
şüphesiz haberdardır.”11  

أَبَْصارِِهنَّ  ِمْن  يَْغُضْضَن  ِّلُْمْؤِمَناِت  لل َوُقل 
َويَْحَفظَْن ُفُروَجُهنَّ

“Mü’min kadınlara da söyle: 
Gözlerini haramdan sakınsın-
lar ve ırzlarını korusunlar.”12 

6- İslâm, evlenmek için imkân 
bulamayan kimselere, iffetli olma-
larını ve nefislerini kontrol altına al-
malarını emretmiştir. Cinsi içgüdü-
yü tedavi edebilmek için evlenme-
ye imkân bulamayan gençlerin oruç 
tutmalarını emretmiştir. Böylelikle 
Allah ile olan bağlarını kuvvetlen-
diren itaat ve ibadetlerle meşgul 
olsunlar. Allah Resulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

“Ey gençler topluluğu! Sizden 
kim evlenmeye güç yetirirse evlen-
sin. Zira evlenmek, gözü ve mah-
rem yeri en çok koruyandır. Kim 
de evlenmeye güç yetiremezse 
oruç tutsun. Zira oruç şehvetten 
uzaklaştırır, şehveti kırar.” 

7- İslâm, genel hayatta kadı-
nın vakarlı olarak tam bir şekilde 

örtünmesini emretmiş, özel hayatını da 
sadece kadınlara ve mahrem olanlarla 
örtünmeden yaşayabileceği kuralları koy-
muştur. Vakar ve ciddiyetini takınarak top-
luma çıkan bir kadının bu tavrı, Allah’tan 

İslâm tüm sorunların 
çözümünü içeren 
bir nizam olduğu 
gibi evlilik ve aile 

konusunda da kadın 
ve erkek ilişkilerini 

insan türünün bekasını 
sağlayacak bir bakış 
açısı ve çözümler ile 

düzenlemiştir

“

“

Musa Bayoğlu [Aile Yapısının Korunması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقواْ َربَّكُُم الَِّذي َخلََقُكم مِّ

َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَم رَِجاالً كَِثريًا َونَِساء َواتَُّقواْ اللَّه 

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten 
yaratan ve ondan da eşini yaratan ve 
ikisinden birçok erkekler ve kadınlar 
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korkmayanların şüpheci bakışlarına engel 
olur. Buna göre bir kadın, normalin dışın-
da erkeklerin dikkatini çeken ziynet ve 
güzelliğini açığa çıkaran kıyafetlerle soka-
ğa çıktığında ya da bu hâliyle özel hayatta 
yabancı erkeklerin huzuruna çıktığında 
“teberrüc” yapmış, yani açılıp saçılmış sa-
yılır ki bu haramdır. Bu açılıp saçılma, te-
meli temizlik ve takvaya dayanan gerçek 
yakınlaşmaya engel olur. Hayatın her anını 
cinsel arzuların doyurulması, içgüdünün 
tahrik edilmesi düşüncesi ile doldurur. Te-
berrücü yasaklayan birçok hadisi şerif va-
rit olmuştur. Allah Resulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şöyle buyurdu:

 “Kokusunu başkasına hissettirmek 
için koku sürüp dışarı çıkan ve halkın 
arasına giren kadın zina etmektedir.”

8- İslâm, namahrem olan bir kadın ile 
erkeğin yalnız kalmasını yani halvet hâlini 
yasaklamıştır. Halvete mani olmakla İs-
lâm, kadın ile erkek arasına koruma du-
varı çekmektedir. Halvet; erkeğe, kadının 
kadınlığından, kadına da erkeğin erkekli-
ğinden başka bir şeyi hatırlatmaz. Allah 
Resulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu-
yurmuştur:

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden 
kimse; yanında 
mahremi olma-
dıkça bir kadınla 
yalnız kalma-
sın. Zira onların 
üçüncüsü şey-
tandır.” 

9- Evlilik ha-
yatı sadece mut-
luluğun yaşandığı 
bir ortamdan 
ziyade zaman za-
man imtihanların 
çetin olduğu zor-
lukların, sıkıntıla-
rın da yaşandığı 
bir hayattır. Hat-
ta zaman zaman 
sabredilmesi çok 
zor bir imtihana 
dönüşebilir. İs-
lâm hem erkeğe 

hem de kadına sabretmesini tavsiye etmiş 
ve bunu ecirlerin en büyüğü ile mükâfat-
landırmıştır. Allah Resulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şöyle buyurmuştur:  “İnanan bir 
erkek ve kadın, kendisine, çocuğuna ve 
malının başına gelen bir felâkete sabre-
derse, bu sabır, günahsız olarak Allah’a 
kavuşmasına neden olur.”13

10- İslâm, namuslu kadına zina iftirası-
nı kesinlikle yasaklamıştır. İslâm, iffetli ka-
dına iftira yapmayı yasaklamakla, kötülük-
le meşgul olan ve kötülüğü kendisine âdet 
edinmiş olan dilleri susturmuş olmaktadır. 
Böylece bu diller, insanların ırz ve namus-
larını lekelemekten alıkonmuş, İslâmi top-
lumda kötülüğün yayılmasına ve söylen-
mesine engel olunmuş olur. Nitekim Allah 
Celle Celâlehû şöyle buyurmaktadır.  

إِنَّ الَِّذيَن يَرُْموَن الُْمْحَصَناِت الَْغاِفَلِت الُْمْؤِمَناِت لُِعُنوا 
نَْيا َواْلِخرَِة َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم ِف الدُّ

“İffetli ve bir şeyden habersiz mü-
min kadınlara iftira atanlar; dünyada 
da ahirette de lanetlenmişlerdir. Ve 
onlar için büyük bir azap vardır.”14

Ailede ancak eşler beraberce taşın 
altına ellerini koyarsalar sorunları aşmak 
kolaylaşır, hayat çekilir hâle gelir ve zor-

luklar aşılabilir. Müslüman her işte olduğu 
gibi evlenirken de, evlilik hayatını devam 
ettirirken de sadece ve sadece Allah’ı 
razı etmeyi hedeflemeli ve bu gayeyi bir 
an olsun aklından çıkarmamalıdır.  Ancak 
böyle yaparsa ailesini koruyabilecek ve 
ahrete ebediyete taşıyabilecektir. Aksi 
hâlde vakıadan kopuk, hayalci yaklaşım-
lar ile beklentiler içinde olmak ve yaşanan 
sıkıntılarda vahyin çözümlerine uymamak 
kişinin önce kendisini sonra da yuvasını 
bitirmesine neden olur. Yeryüzüne halife 
olarak gönderilmiş insanoğlunun dünyayı 
idare etmek bir yana bir evi idare etmek-
ten çekiniyor, kaçıyor olması bu yüzden-
dir. Seleflerinin devlet yönettiği, çağ açıp 
çağ kapadığı yaşlardakiler şimdilerde ev-
lenmeye adım atamamaları Allah’a tevek-
kül etmemelerindendir. 

Her konuda olduğu gibi evlilik ve aile 
konusunda da örneğimiz Allah Rasu-
lü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’dir. Allah Ra-
sulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem en iyi aile 
reisiydi ve yumuşak huyluydu ama aynı za-
manda ailesini cehennem ateşinden koru-
maya çalışan bir eşti. Hanımlarıyla oturup 
sohbet ediyor, onları yetiştiriyor, hâl ve 
hatırlarını soruyor, şakalaşıyor, hanımları-
nın düşünce ve fikirlerine vahiy almasına 

rağmen önem 
veriyor ve onlar-
la istişare ediyor-
du. Allah’ın Rasu-
lü devlet başkanı 
olması, ibadet 
hayatı ve insan-
ların sorunlarını 
çözmek zorunda 
olmasına rağmen 
asla ailesini ihmal 
etmiyordu. Üm-
metinden olan 
biz erkeklere de 
bir anlamda ha-
yatı ile nasihat 
ediyordu. Ha-
nımlarının dünya 
hayatı namına is-
teklerine karşılık 
sade bir hayatı 
benimsiyor, eli-
ne büyük gani-
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metler geçtiği zaman dahi bunları İslâm’a 
hizmet yolunda harcıyor, ailesine ancak 
yetecek kadar nafaka sağlıyordu.  

Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’e َوثَِيابََك  ْ َفكَبِّ َوَربََّك  َفأَنِذْر  ُقْم  ثُِّر  الُْمدَّ أَيَُّها   يَا 
َفاْهُجْر َوالرُّْجَز  ْر   Ey örtüye bürünen“ َفطَهِّ
Rasulüm! Kalk ve insanları Allah’ın 
azabından sakındır...”15 ayetleri indiril-
diğinde eşi Hatice RadiyAllahu Anhâ an-
nemize: “Hatice dedi. Uyku ve istirahat 
devri artık geçti. Cebrail Aleyhi’s Selam 
bana insanları hak dinine, Allah’a ibade-
te davet emrini getirdi ama kimi davet 
edeceğim? Kim icabet edecek?” Hati-
ce RadiyAllahu Anhâ, heyecan ve imanla 
haykırdı: “Ben icabet edeceğim, Ey Mu-
hammed! Herkesten, her insandan evvel 
beni davet et. İşte ben, sana inana rak 
Müslüman oldum. Allah Teâlâ’nın Rasü-
lü olduğunu tasdik ediyor, inandığın Al-
lah Teâlâ’ya inanıyorum.”

Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem en büyük desteği eşinden almış ve 

kimsenin inanmadığı zamanda önce eşi 
iman etmişti. Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem bu davaya eşiyle başlamış ve bu 
yolun rahat olmayan bir yol olduğunu an-
latarak önce eşini bu davaya hazırlamıştır. 
Eşlerimize kördüğüm misali bir sevgiyle, 
bu yolda rahat olmayan bir anlayışla Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in evini 
örnek alarak yaklaşabilirsek; Allah’ın izni 
ile bu imtihan kolaylaşacak ve inşaAllah 
kazananlardan olacağız. Aksi hâlde dünya-
yı fethe çıkan dava adamlarının önündeki 
en büyük engel eşleri olacaktır. Bu engel, 
belki de aşılması en zor olan engellerden-
dir. Bu yüzden eşlerimizi yanımıza alarak 
hem Allah’ın rızasına hem de dünya mut-
luluğuna erişenlerden olmaya çalışalım.

İşte, kadın ve erkek birlikteliklerinden 
kaynaklanan problemleri tedavi eden İs-
lâm’ın ortaya koyduğu içtimai nizamın 
özü budur. Bu nizamın kadın ve erkeğin 
bir arada bulunmalarından dolayı ortaya 
çıkması muhtemel kötülükleri engelleme-

ye yeterli olabilecek şer’î 
hükümleri bünyesinde ta-
şıdığı on üç asırlık İslâm 
tarihiyle ispatlanmıştır. İn-
sanlığın yaşadığı bu içtimai 
ve diğer sorunlardan kur-
tulabilmesinin yolu onu ya-
ratan Rabbinin hükmü olan 
İslâm’a sımsıkı sarılmasıdır. 
Tabii ki bu sadece birey-
lerin, ailelerin yapabilece-
ği bir şey değil topyekûn 
uygulanması gereken bir 
sistemdir. İslâm’ı tatbik et-
mek ise ancak İslâm yöne-
tim nizamı Râşidî Hilâfet ile 
mümkündür. Ancak bu ni-
zam insanlık için rahat ede-
bileceği, sıkıntılardan uzak, 
özel ve genel hayatı garanti 
altına alabilecek, mutlu, 
huzurlu bir hayat sunabile-
cektir. Rabbimizden niyazı-
mız bu hayatı ve yönetimi 
bizlere ikram etmesidir.    

1 - İbnül-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, Bulak 1315, 
II, 340
2 - Rum Suresi 21
3 - Reddü’l-Muhtar adlı II, 258
4 - Nisa Suresi 1
5 - Tirmizi
6 - Ahmed b. Hanbel
7 - Nur Suresi 32
8 - Bakara Suresi 187
9 - En-Nisabûrî el-Hakim, Müstedrek 
ale’s-Sahihayn, Nikah/10 nr: 268. Aclûnî, 
Keşfu’l-Hafâu, nr: 2432. 2 /284
10 - Nisa Suresi 1
11 - Nur Suresi 30
12 - Nur Suresi 31
13 - Tirmizi
14 - Nur Suresi 23
15 - Müddesir Suresi 1-5

İslâm’ı tatbik etmek 
İslâm yönetim nizamı 

Râşidî Hilâfet ile 
mümkündür. Ancak 
bu nizam insanlık için 

rahat edebileceği, 
sıkıntılardan uzak, özel 
ve genel hayatı garanti 

altına alabilecek, 
mutlu, huzurlu bir 

hayat sunabilecektir 

“

“
Musa Bayoğlu [Aile Yapısının Korunması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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Dünyamızı 1300 yıl kendisiy-
le imar ettiğimiz dinimizi ha-
yattan ayıran ve onu vicdana 

hapseden laik fikirler “hayata, hangimizin 
daha güzel davranışlar sergileyeceğinin sı-
nanacağı”1 bir yaşam alanı olarak bakmaya 
ayarlanmış zihinlerimizde çözücü bir etki 
yarattı. Nesillerimizin zihnine ilmek ilmek 
işlenen bu ecnebi kültür, hayata, daha faz-
la maddi kazanç elde edilmesi, daha lükse 
ve konfora erişilmesi gereken bir yaşam 
alanı olarak bakmayı telkin etti. Buna bağ-
lı olarak salt dünyevi anlamda “başarı” 
odaklı ve “kariyer” endeksli bir nesil ye-

tişti. Nesillerimiz tek dünyalı bir hayatın 
kurbanı edildi. 

Bu hayat felsefesi üzerine bina edilmiş 
eğitim sistemi tıp fakültesini başarıyla bi-
tirmiş mezunlarının organ mafyasıyla ça-
lışan “başarılı” cerrahlar olmalarına mani 
olamadı. İnsanın etinden ve yağından pa-
zarlar oluşturdu. Şu kozmetik endüstri-
sinin en kaliteli mamullerini üretmek için 
kullandıkları insan yağının, en pahalı or-
ganlar arasında olduğunu biliyor muydu-
nuz? Evet, insanları köleleştirdikten sonra 
bir de onların organ borsasını icat eden, 
Batı!

Batı’nın ürettiği fikirler üzerine inşa 
edilmiş eğitim sistemi gıda mühendisli-
ğini başarıyla tamamlamış mezunlarının, 
her yıl yüzbinlerce insanımızın kanser vb. 
ölümcül hastalıklara yakalanmasına neden 
olan katkı maddelerinin iç edildiği gıdaları 
hazırlayan “başarılı” laborantlar olmaları-
na engel olamadı. Bu eğitim sistemi, işlet-
me fakültelerinin “başarılı” mezunlarından 
on binlercesinin, 500 milyar doları bulan 
cirosuyla dünyada üçüncü en büyük sek-
tör olan küresel ilaç tröstlerinin,  ürünle-
rini satmak için çok “başarılı” pazarlama-
cılar olarak kullanılmalarına mani olamadı. 

DONANIMLI, AHLAKLI 
VE SORUMLULUK SAHİBİ 

NESİLLER İÇİN
DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Abdurrahim ŞEN
abdurrahimsen@hotmail.com
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Ray Moynihan-Alan Cassels’in “Satılık 
Hastalıklar” adlı kitapta ifşa ettikleri gibi, 
sabahtan akşama kadar işi gücü, olmayan 
hastalıklar icat etmek olan “profesyonel-
lerin”, ar-ge elemanları olarak istihdam 
edildiği devasa ilaç tröstleri/teröristleri, 
hep bu seküler eğitim sisteminin mezun 
ettiği “başarılı” insanlar arasından çıktı. 

Milyonlarca insanı bir anda yok ede-
bilecek nükleer silahları üreten ve kullan-
ma yetkisinin eline verildiği (ABD) 
başkanının aynı sistemin “başarılı” 
mezunları arasında olduğunu bu-
rada yazarken bile, insanlık adına 
dehşete kapılmadan yazamıyorum. 
Irak’ta ABD politikaları nedeniyle 
500 bin çocuğun öldürüldüğünü 
ve bunun “başarı” için ödenmesi 
gereken bir bedel olduğunu söyle-
yen Albright gibi “başarılı” siyasileri 
varken. Çünkü zihniyet bu: “Arazi-
de dolanırken mayınlı olup olmadığını 
anlamak için yanımıza çocukları alı-
yorduk. Mayın olabileceğinden endi-
şe ettiğimiz bir noktaya geldiğimizde 
elimizdeki çikolata ve şekerleri atıyor, 
çocukların oraya yönelmelerini sağlı-
yorduk. Patlarlarsa arazinin mayınlı 
olduğunu düşünüyor, güzergâhımızı 
değiştiriyorduk” diyen Afganistan’da 
görev yapmış Alman askeri, işte 
bu “gelişmiş” ülkelerden birinde 
yetişmiş, üst düzey askerî akademi-
lerden mezun olmuş “başarılı” bir 
askerdi.

Bir milyara yakın insanın açlık-
tan ölümle pençeleştiği ama nüfu-
sunun yarısının servetine sadece 67 
kişinin sahip olduğu şu dünyada, iktisadi 
problemin ihtiyaçların sınırsız, kaynakla-
rın sınırlı olmasından kaynaklandığı vb. en 
pembe yalanları, bize hep iktisat fakültele-
rinden başarıyla mezun olmuşların söylü-
yor olması bir tesadüf mü?

Bir maden ocağında çocuğunun çerez 
parasına çalıştırdığı işçilerin hayatlarını 
kurtaracak yaşam odalarının olmayışını, 
kanuni zorunluluk bulunmuyor diye açık-
layan “başarılı” işveren nasıl yetişti? Ka-
nunda o boşluğu bırakan siyasiyi kim ye-
tiştirdi? Bir zamanlar ayağının altında cen-

net var deyip öptüğü annesinin, kara gün 
için sakladığı kolundaki bilezikleri, müp-
telası olduğu uyuşturucuyu temin etmek 
için cebren ve hile ile alan, onu darp eden 
nesilleri hangi düşünce yetiştirdi? Boyunu 
çoktan aştığı babasına kendisine bakmaya 
mahkûm bir köle muamelesi yapan; baba-
larını dahi ağlatan nesiller nerede yetişti? 
Burnunu göstermeye hayâ eden ahlak 
abidesi ninelerin torunlarına, şöhret pa-
zarının yolunu gösteren ve onları şehvet 

azgınlarının nesnesi hâline getiren reyting 
cambazını kim yetiştirdi? 

Bu ecnebi kültür ve fikirler insanı, 
hemcinslerinin kuyusunu kazan barbarla-
ra dönüştürdü.  

النَّاِس  أَيِْدي  كََسَبْت  ِبَا  َوالَْبْحِر  الَْبِّ  ِف  الَْفَساُد  ظََهَر 
لُِيِذيَقُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن

“İşte karada ve denizde (her yer-
de) bozulmalar, insanların elleriyle 

yaptıkları yüzünden oldu. Ne-
ticede (Allah), yaptıklarının 
(kötü sonuçlarından) bir kıs-
mını kendilerine tattıracaktır; 
umulur ki (yol yakınken) döner-
ler.”2 Umulur ki donanımlı, ahlaklı 
ve sorumluluk sahibi nesiller için 
ihtiyaç duyduğumuz Hilâfet’e dö-
neriz. Zira Hilâfet, yüzyıllar boyu 
coğrafyamızı, beldelerimizi, yuva-
larımızı cennete çeviren, insanımızı 
ve yavrularımızı meleklerin gıpta 
ettiği insanlar hâline getiren fikirler 
üzerine yükselmiş görkemli devle-
timizdi.  

Hz. Ömer RadiyAllahu Anh’ın 
başından geçen şu meşhur hikâ-
yenin bize anlattığı gerçek nedir? 
Hani şu süte su karıştırma hikâyesi. 
Hayatı boyunca mektep görme-
miş, ömrünü devenin peşinde, sü-
tünü sağarak geçirmiş, son derece 
iptidai koşullarda; çamurdan evde 
yaşayan, “Ömer görmüyorsa da bir 
gören var.” diyen kızı kastediyorum. 
Bu kız İslâm akidesi sayesinde ha-
yatı öncesiyle rapt etmeyi öğren-
di. Bu akideye göre hiç kimsenin 

olmadığı yer bile kimsesiz değildir. Diğer 

Abdurrahim Şen [Donanımlı, Ahlaklı Ve Sorumluluk Sahibi Nesiller İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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bir ifadeyle, bir kez 
Allah’a inanmış bir 
kişi için, şu varlık âle-
minde hiç kimsenin 
olmadığı bir yer diye 
bir yer yoktur. Çün-
kü Allah her yerde 
hazır ve nazırdır. 
İşte bu akideye sa-
hip bu kız bugün gen 
mühendisi olsaydı 
milyonlarca insanın 
ölümcül hastalıklara 
kapılmasına neden 
olan gıdaların gen-
leriyle oynar mıydı? 
Hangi kariyer çılgın-
lığı, hangi lüks yaşam 
hırsı, hangi gözünü 
para bürümüş pat-
ron ona bunu yaptı-
rabilirdi? 

Abbasi Halifesi 
Harun Reşid tarafın-
dan Bağdat’ta bundan tam 1200 yıl 
önce “Beytü’l Hikme” adındaki bi-
lim merkezleri kurulduğunda, halife 
proje getiren her bir bilim adamını 
eserinin ağırlığınca altınla ödüllen-
diriyordu. Ulemanın eserlerini ağır 
olsun diye manda derisinden kapla-
dıklarını söyleyen vezirine “Olsun. 
Onlar bize daha kıymetli şeyler ve-
riyor.” diyerek bilimsel faaliyetlere 
verdiği maddi teşvikler dünyada 
benzeri görülmemiş bir kalkınma 
hamlesini gerçekleştirdi. Şimdi tek 
mahareti, içinde hava dolu bir kü-
reyi çok iyi oynatmak olan bir fut-
bolcuya milyonlarca dolar transfer 
ücretini layık görüp, bilim adamla-
rını karın tokluğuna çalıştıran bu 
sistemin nesillerimizi geleceğe ha-
zırlamasını mı bekliyoruz! 

“Kıyametin kopacağını bilse-
niz dahi elinizdeki fidanı dikin.” 
diyen Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in bu öğretisini siyasiler, 
bilim adamları ve sanayiciler be-
nimsemiş olsaydı ve kalkınma plan-
larını buna göre yapmış olsalardı 

dünyanın ekolojik 
dengesinin bozuldu-
ğundan söz ediyor 
olur muyduk? Sanayi 
ve endüstri devrimi, 
elindeki fidanı dik-
mediğinde kıyameti 
kendi ellerimizle ha-
zırlamış olacağımızı 
haber veren bu öğ-
retinin sahipleri ta-
rafından gerçekleşti-
rilmiş olsaydı, bugün 
içinde yaşadığımız 
dünya daha yaşana-
bilir bir dünya olmaz 
mıydı?

Dükkânına ikin-
ci kez alışveriş için 
giren Sultan Fatih’e 
“Komşum siftah et-
medi, bu sefer ondan 
alın.” diyen esnafın 
taşıdığı fikirler hâ-

kim olsa insan insanın kurdu olur 
muydu? Rekabet adı altına birbir-
lerinin kuyusunu kazan, birbirleri-
ne karşı öfke yüklü toplum hâline 
dönüşür müydük?

Örtünme ayeti indiğinde, her 
nerede bulunuyorlarsa hemen 
oracıkta kıyafetlerinin fazla kısımla-
rını yırtıp başlarına geçirecek kadar 
Allah’ın emrine ram olmuş, sorum-
luluk abidesi hanımlardı bu ümme-
tin hanımları. Erkekleri de, kıblenin 
mescidi harama döndürüldüğünü 
ifade eden ayeti duyduklarında, 
rükûdayken istikametlerini Allah’ın 
istediği yöne çeviren sorumluluk 
abidesi erkeklerdi. Çünkü İslâm’ın 
eğitim sistemi, güneşin insan boyu 
yaklaştığı o dehşet gününde Al-
lah’ın gölgesinde gölgelenecek yedi 
sınıf insanı sayarken, baştan çıkarıcı 
bir hanımın davetini, “ben Allah’tan 
korkarım” diyerek hayır diyebilmeyi 
öğreten İslâm akidesine dayanıyor-
du. 

Şimdi ne oldu da bu ümmetin 
evlatları, topraklarına ayak bastı-

Örtünme ayeti 
indiğinde, her nerede 
bulunuyorlarsa hemen 
oracıkta kıyafetlerinin 

fazla kısımlarını 
yırtıp başlarına 
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“

“
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ğında iffeti harimine dokunur diye deni-
ze döktükleri Yunan’ın rolüne soyunup 
ekranlarda kadınlarının iffetlerini reyting 
cambazlarına teslim ettiler!? Ne oldu bili-
yor musunuz? Sırtlanlar gibi coğrafyamıza 
üşüştüklerinde işgal ordularının tank ve 
toplarının arkasında ölüm saçan bombala-
rından başka bir de, ölümden beter bu zil-
let hayatına insanlığı ve bizi mahkûm eden 
fikirleri vardı ve biz bu barbarların bom-
balarına değil fikirleri(yle)ne vurulduk. 

Bu sebeple bu makalenin hacmini fer-
sah fersah aşan birçok sebepten ötürü 
diyoruz ki, dünya donanımlı, ahlaklı ve 
sorumluluk sahibi nesillerin yetiştirilmesi 
için eğitim sistemini bütün bu değerleri 
donatabilecek İslâm akidesi üzerine bina 
eden Hilâfet’e muhtaçtır. Çünkü sadece 
Hilâfet bir eğitim sisteminden amaçla-
nan bu hedefleri gerçekleştirebilir. Diğer 
sistemler ise amaçlarını şu şekilde izah 
ederler: “Dogmadan uzak, özgür, akılcı 
ve bilimsel düşünebilen, 
kendini gerçekleştirmiş bi-
reyler yetiştirmek.” Burada 
“dogmadan uzak” derken 
dogma olarak gördüğü dini 
inançlardan, “özgür birey-
ler” derken kulu ve kölesi 
olduğu Allah’tan, “akılcı” 
derken O’nun vahyinden 
bağımsız, “bilimsel düşüne-
bilen” derken de pozitivist 
düşünen bir neslin yetişti-
rilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu sebeple eğitim sistemi-
nin ve yaygın eğitim araç-
ları (medya)nın ayarttığı 
gençler özgür olduklarına 
inandırıldıkları için ebevey-
nlerini özgürlük alanlarını 
kısıtlayan gardiyan gibi gör-

mektedirler. Çünkü çocuklarımız bu sis-
temde, Froude’un “alt benlik” dediği din, 
ahlak ve geleneksel düşüncelerin sebep 
olduğu bastırılmış kimliklerden sıyrılıp, 
“içinden geldiği gibi” yaşamaya tahrik edi-
liyorlar. Buna göre, her türlü çarpık ilişki-
nin, her türlü düzenbazlığın ve sahtekârlı-
ğın meşru olabilmesi için “içinden geliyor” 
olması yeterlidir. Froude’un bu şeytani 
teorisine göre birisi yaptığınız bir davranı-
şın “dine”, “ahlaka” ve “geleneğimize” ay-
kırı olduğunu söylerse ve siz de içinizden 
gelen arzuları gemlerseniz sizde bir alt 
benlik oluşur. Bütün davranış bozuklukları 
içinizden gelenin “din” ve “ahlak” gerek-
çesiyle sürekli baskılanmış olmasından 
kaynaklanır. Bu sebeple içinizden geldiği 
gibi davranın. Yukarıda anlattığımız, için-
den geldiği gibi, sadece daha fazla zengin 
olmak ve konforlu bir yaşama erişmek için 
yaşamaya endekslenmiş “başarılı” profes-
yonellerin dünyamızı ne hâle getirdiklerini 
düşündüğümüzde Froude’un bu teorisinin 

dünyamızdaki tüm davranış bozuklukla-
rının asıl nedeni olduğu gerçeğiyle yüzle-
şiriz. Bu, aslında insanı hayvanla eşitleyen 
bir eğitim kuramıdır. Zira hayvan kayıtsız 
olarak içinden geldiği gibi yani tamamen 
içgüdüsel davranır. Hâlbuki İslâm’ın eğitim 
sisteminin dayandığı akide bize, içimizden 
gelenin Allah’tan gelenle tevcih ve terbi-
ye edilmesini telkin eder. Modern eğitim 
sistemleri ise nesillerimize hayvan dere-
kesinde bir yaşamı telkin eder. 

Bu sebeple nesillerimizi dinden bağım-
sızlaştırırken kurulu düzenlerinin uysal 
yurttaşları hâline getiren, özgürleştirirken 
onları tüketim sarmalı içinde markalarının 
kölesi hâline getiren, iş kadını yapıyoruz 
derken ucuz işçiliğinden yararlanmayı 
hesap eden, mutlu ediyoruz derken eğ-
lence ve fuhuş sektörünün ucuz işçileri 
hâline getiren bu kirli düzeneğin değiş-
mesi için nesillerimizin Hilâfet’e ihtiyacı 
var.  Ebeveyninin ayağının altında cennet 

var bilincine sahip, başarıyı 
önce Allah’ın razı olduğu 
sonra insanların faydasına 
olan şeyde gören, edindiği 
bilgisini insanların hayatını 
kolaylaştırmak için tekno-
lojiye dönüştüren, beceri-
sini kapitalist tröstlerin kâr 
marjlarının daha da artırıl-
ması adına “insanları işlet-
mek” için değil, sivil, siyasi 
ve iktisadi hangi kurumda 
bulunuyorsa, ahirette he-
sabı verilebilir bir şekilde 
işletmek için kullanan ne-
siller için dünya Hilâfet’e ne 
kadar muhtaç…

1 - Mülk Suresi 2
2 - Rum Suresi 41
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İnsan, fıtratı gereği sosyal bir yaşam 
sürmek ve diğer insanlarla beşerî 
münasebetler kurmak zorundadır. 

Bu sebeple insan, tarihin bütün dönemle-
rinde bir arada yaşamış ve cemaî bir hayat 
sürmüştür. Toplumdaki fertlerin birbirleri 
ile münasebetler kurması insanda fıtraten 
var olan ihtiyaçları karşılamak içindir. İn-
san bir yandan bu ihtiyaçlarını karşılarken 
diğer yandan da toplumsal anlamda huzur 
ve güven içerisinde yaşamak istemiştir. O 
zaman hem insanı hem de toplumu bu 
güven ve huzura kavuşturacak olan bir 
kurallar manzumesi zorunlu olmaktadır. 
İşte ideolojiler de esasî bir fikir olmaları 
açısından bu ihtiyacı karşılamak için doğ-
muşlardır. İslâm dini de bu ihtiyacı doğru 
şekilde karşılayan tek ideolojidir.

Bireyin ve toplumun huzurunu sağla-
yan ideolojiler hayat sahasında bulunmuş 
olsa da her asırda ve her toplumda doğ-
rudan yana meyil alabilen insanlar olduğu 
gibi, yanlıştan yana yön alabilen insanlar 
da olmuştur. İhtiyaçlarını insana yakışma-
yacak şekilde karşılamak isteyenler, fıt-
ratlarına aykırı ameller işlemeyi özgürlük 
zannedenler, kendi ihtiyaçları için başka 
insanların haklarına tecavüz edenler ve 
kolay olduğu için haram üzerinde yürü-
mek isteyenler her zaman olmuştur ve de 
olacaktır. Aynen Kur’an-ı Kerim’de belir-
tildiği gibi insan iki yol ile karşı karşıyadır 
ve yaptığı tercih onu ya kurtaracak ya da 
cezalandırılmasına sebep olacaktır.

َوَهَديَْناُه النَّْجَديِْن

“Biz insana iki yol gösterdik.”1

İdeolojiler; insanın ihtiyaçlarının doğru 
bir şekilde nasıl karşılanması gerektiği yö-
nünde hayat hakkında mefhumlar ortaya 
koydukları gibi, toplumsal huzurun sağlan-
ması ve toplumun korunması konusunda 
da bir takım düzenlemeler belirleyerek 
birey ve toplum açısından kaos çıkmasına 
engel olurlar. Toplumun huzurunun mu-
hafazasına yönelik olan bu düzenlemeler 
insanın davranışlarını kontrol altına alır ve 
hatalı davranışlarda bulunanları düzeltir. 
Ancak insanın insan olması hasebiyle ken-
disinde var olan ihtiyaçları doğru şekilde 
karşılaması elbette onu yaratan ve mü-
debbir olan bir yaratıcı tarafından konul-
malıdır. Çünkü o insanı yaratmış, heva ve 

BİREYİN VE TOPLUMUN 
MUHAFAZASI İÇİN

DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Mehmet ÇETİNBUDAK
cetinbudak@hotmail.com
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hevesine göre de başıboş bırakmamıştır.

أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَكُوا أَن يَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُْفَتُنوَن

“Siz iman ettik demekle başıboş 
bırakılacağınızı mı zannettiniz.”2 

İnsanın ihtiyaçlarının doğru bir şekilde 
karşılanması tabii olarak huzurlu bir top-
lumun oluşmasına vesile olacaktır. Ter-
sinde ise insanın ihtiyaçlarının yanlış ve 
sapıkça karşılanması huzursuz ve güven 
duyulmayan bir toplumun doğmasına se-
bep olacaktır.

İslâm, tevhid akidesine iman eden tüm 
fertleri, tafsili olarak İslâm akidesine iman 
etme ve fiillerinde şer’î hükümlere göre 

durumlarda ferdin onu uygulaması caizdir. 
Bazı şer’î hükümler de bir cemaatin mev-
cudiyetini gerektirir.

Ferde bağlı bulunan hükümler; namaz, 
oruç, zekât gibi farzların edası; içki, ku-
mar, faiz, hırsızlık, adam öldürme, zina, 
yalan, hile, gıybet vb. haramlardan da 
kaçınmaktır. Müslümanlar ister İslâm di-
yarında ister küfür diyarında bulunsunlar 
her hâlükârda bu türden farzları eda edip 
haramlardan sakınmalılardır. Zira ibadet, 
muamelat, yeme içme, giyinme, ahlâk ve 
İslâm akidesini ilgilendiren hususlardan 
fert fert tüm Müslümanların yapmaları ge-
reken şer’î hükümler vardır.

ve benzeri işlerin uygulanmasını şeriat sa-
dece ve sadece halifeye münhasır kılmış-
tır. Onun mevcudiyetine ve sorumlulu-
ğuna vermiştir. Başkası bunları yürürlüğe 
koyamaz.

Diğer bir takım hükümler de vardır ki, 
Şâri’ onu halifeye bağlamakla birlikte bazı 
durumlarda fertlerin onunla amel etme-
si caizdir. Mesela cihat aslında halifenin 
sorumluluğundadır. Onun işlerindendir. 
Ancak düşman aniden Müslümanlara sal-
dırırsa halifenin emri ve izni olmadan da 
cihat edilir. Hatta Müslümanların halifesi 
olmadığında ve cihat yapmak gerektiğin-
de, günahkâr yönetici ile de hatta ve hatta 
Müslüman bir topluluğun emîri ile de cihat 

Mehmet Çetinbudak [Bireyin Ve Toplumun Muhafazası İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

Bireyin ve toplumun huzurunu sağlayan ideolojiler 
hayat sahasında bulunmuş olsa da her asırda ve her 
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amel etme ile mükellef ve mesul tutmuş-
tur. Yine İslâm, İslâmî akideyi tek esas ka-
bul eden ve bu akideden fışkıran hüküm 
ve fikirlerle hayatlarını tanzim eden bir 
ümmet oluşturmayı hedeflemiştir.

Ümmet ise fertler, yöneticiler ve kit-
lelerden müteşekkildir. Şer’î hükümle-
rin bunların her birine yüklediği ayrı ayrı 
sorumluluklar vardır. Şer’î hükümlerden 
bir kısmı, bir emîr veya halifenin varlığını 
gerektirmektedir. Bunlardan başkasının 
ilgili şer’î hükümleri infaz etmeleri caiz 
değildir. Diğer taraftan fertlerle bağlantısı 
olan ancak fertler yerine getirmedikleri 
zaman halifenin ikame ettiği şer’î hüküm-
ler vardır. Bazı şer’î hükümler de vardır 
ki, halifeye bağlı kılınmakla beraber bazı 

Fertlere bağlı olmakla beraber fertler 
onu ikamede yetersiz kaldığında halifenin 
ikame edeceği vecibelere ise nafakalarını 
temin etmede aciz kalanlara nafakaları-
nı temin etmek, nahiyelerde ve köylerde 
mescitler inşa etmek gibi fertlerin görüp 
gözetmede aciz kaldıkları hususlarda fert-
lerin işlerini görüp gözetmektir. Bu vb. 
şeyler gerektiğinde halife tarafından ika-
me edilir.

Yalnız halifeye hasredilen ancak onun 
tarafından ikame edilebilecek hükümlere 
ise hadlerin uygulanması, düşmana harp 
ilanı veya onunla barış antlaşmasının ak-
dedilmesi, bağlayıcı kanunların benimse-
nip uygulanması veya yapılması gereken 
bazı işlerin gözetilmesidir. İşte bütün bu 

yapılır. Fakat asıl olan Müslümanların son 
iki duruma razı olmamalarıdır. Yani Müslü-
manların halifesiz ve zalim bir yöneticinin 
emri altında yaşamaya razı olmamalarıdır.

İkamesi cemaate/kitleye hasredilen 
hükümlere gelince bunlar da Hilâfet’i ika-
me etmek için çalışmak, yöneticiyi muha-
sebe etmek ve onun hak üzere devamını 
sağlamak gibi işlerdir. İşte her İslâmî parti, 
teşekkül veya kitlenin bu çerçevede faali-
yet göstermesi gerekir.

İşte genel olarak Müslümanların me-
suliyetleri ve mükellefiyetleri bu şekilde-
dir. Bu mesuliyetler ister İslâm’ın hâkim 
olduğu bir dönem ve mekânda olsun, is-
ter İslâm’ın hâkim olmadığı bir dönem ve 
mekânda olsun, Müslümanların sorumlu 



64 Köklü Değişim

Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?

olduğu mükellefiyetlerdir. Bundan dola-
yı her bir Müslüman’ın, içinde bulunduğu 
şart ve ortamla ilgili kendisine terettüp 
eden ferdî veya kitlesel şer’î yükümlülük-
leri öğrenmesi, ihmal ve gevşeklik göster-
meden yerine getirmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde çetin bir hesap ve azap ile 
karşılaşacaktır.

İslâm şeriatı, bireyi ve toplumu mu-
hafaza altına almak için bir takım yüksek 
hedefler belirlemiştir. Bu yüksek hedef-
ler, insan tarafından belirlenmez. Bilakis 
Allah’ın emirleri ve nehiyleri tarafından 

sı ve dinin muhafazası da şeriat tarafından 
kayıt altına alınmıştır. Toplumu kalkındır-
mak için alınan bu kararlar yalnızca Al-
lah’ın Rasulü’ne indirmiş olduğu vahiyden 
dolayı alınmıştır. Yoksa Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem bir yönetici olarak ve 
kendi aklı bunları öngördüğü için alınma-
mıştır. Zira Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى

“O hevadan konuşmuyor. Söyle-
dikleri kendisine indirilen bir vahiy-
dir.”3

tır ve bunlar karşısında toplumsal baskı 
oluşturulamaz. Bu tip toplumlar suçu ve 
suçluyu barındırmaya ve hatta el üstün-
de tutmaya elverişlidirler. İşte bu yüzden 
de toplumun tamamı devletin gözünde 
potansiyel bir suçlu konumundadır. Bu 
nedenle hem devletin güvenliği açısından 
hem de toplumsal huzurun tesisi açısın-
dan tebaanın sürekli takip edilmesi ve 
kontrol altında tutulması devlet için zaru-
ridir. İdeolojik olsun ya da olmasın kapita-
lizmin tatbik edildiği bütün devletler için 
bu durum geçerlidir.

belirlenir. Bu yüksek değerler sabittir, 
değişmez ve evrimleşmez! Nitekim insan 
türünü, aklı, insan onurunu, insan canını, 
mülkiyeti, dini, emniyeti ve devleti muha-
faza toplumu korumaya yönelik değişime 
ve evrime uğramayan sabit yüce hedefler-
dir. İslâm toplumunu korumak için belir-
lenen yüksek hedefler, sübutu ve delale-
ti kati hedeflerdir. Nitekim onlar ile ilgili 
nasslar, katidir.

Şeriat, insan aklını korumak için içkiyi 
yasakladığı gibi insanların malını korumak 
için de faizi kaldırmıştır. Yine şeriat, insan 
nevini korumak için zinayı yasaklayıp ev-
lenmeye teşvik ettiği gibi insan canını ko-
rumak için de kısas hükmünü getirmiştir. 
Emniyetin muhafazası, devletin muhafaza-

İslâm nizamında bireyin ve toplumun 
muhafazası garanti altına alınabilirken, 
mevcut devletler tebaasından olan insan-
ların özel konuşmalarını dinlemek ve sü-
rekli onları takip altında tutmak zorunda 
kalır. Peki, böyle bir uygulamayı neden 
kendi bekası açısından ve toplumun gü-
venliğinin sağlanması açısından kaçınılmaz 
bir uygulama olarak görür?

Çünkü devlette tatbik edilen ideoloji 
ile toplumu oluşturan fikir, duygu ve ni-
zamların varlığının sonucu olarak ortaya 
çıkan ruhi, ahlaki, fikrî ve maddi çökün-
tüler, toplumun suç işlemeye son derece 
meyilli bir toplum hâline gelmesine neden 
olmuştur. Böyle toplumlarda toplumsal 
yapı suçu ve suçluyu dışlamaktan uzak-

Yine, devlet ile toplumun aynı cinsten 
olmadığı, toplumun iman ettiği akideyle 
devletin ideolojisinin fışkırdığı akidenin 
tamamen tezat teşkil ettiği toplumlar da 
durum böyledir. İslâm akidesine iman et-
tikleri halde kendilerine kapitalist ideolo-
jinin tatbik edildiği yani halkı Müslüman 
olup gayri İslâmi nizamlarla yönetilen İs-
lâm beldelerindeki toplumlar bu konuya 
örnek teşkil ederler. Bu gibi toplumlarda 
egemen olan kapitalist otorite için, insan-
ları kontrol altında tutmayı, dinleyip takip 
etmeyi gerektirecek çok daha fazla neden 
bulunmaktadır. 

Kapitalizmin tatbikiyle oluşan ruhi, fik-
rî, ahlaki ve maddi çöküntüler bu toplum-
lar için geçerlidir. Dolayısıyla suç işleme ve 
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toplumsal huzursuzluk üst seviyededir ve 
devlete göre toplum, yine potansiyel suç-
lu konumundadır. Bu yüzden de sürekli 
takip edilmesi ve kontrol altında tutulması 
gerekmektedir. Ayrıca bu tip toplumlarda 
otorite sahibi olan devletler, sömürgeci 
kâfirlerin tesiri ve kontrolü altında olan 
devletlerdir.

İslâm’ın egemen olduğu bir toplumda 
insanları günah işlemekten alıkoyan en 
önemli unsur Allahu Teâlâ’ya olan iman-
ları, yaptıkları her fiilin âlemlerin 
Rabbi tarafından görüldüğü ve me-
leklerce kayıt altına alındığı ve bu 
kayıtlar neticesinde ahiret hayatla-
rının belirleneceği inancıdır. Yine, 
kalplerdeki, Allah korkusu ve insa-
na ilişkin duyulan sevgidir. Böylesi 
toplumlarda ferdî olarak cürüm 
işleyenler elbette olacaktır ama 
toplum, cemaî olarak böyle bir at-
mosferde bulunmayacaktır. İnsan-
lar tek başlarına kaldıklarında Allah 
korkusu ve imanları sayesinde suça 
meyletmekten geri duracaklardır.

İnsanı günah işlemekten alı-
koyan ilk unsur imanı, fikirleri ve 
bunlarla şekillenen kişiliği olacaktır. 
İmanı sağlam olmayan, fikirleri İslâ-
mi fikirlerle bağdaşmayan insanları 
engelleyen bir haram anlayışı olma-
dığından her türlü suç ve günahı iş-
lemeleri gayet doğaldır.

َخاِشِعَي لِلِّه

“(O iman edenler ki) Al-
lah’tan korkarlar…”4

İnsanı günah işlemekten alıko-
yan ikinci unsur ise birbirlerinden çekin-
meleri ve kendi aralarında bir otokontrol 
sistemi oluşturmalarıdır. Bu otokontrol 
Müslümanların kardeşlerine karşı gö-
revleri olan emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l 
munker ilahi düsturunu yerine getirerek 
kardeşlerini günahtan alıkoymaları şek-
linde cereyan eder. Birbirlerine dünyalık 
menfaatleri uğrunda değil, ahiret hayatı 
mükâfatını hatırlatarak hakkı ve sabrı tav-
siye ederler. Birbirlerine tavsiyelerde bu-
lunmayı kendilerinin ve toplumun huzuru 
için görev edinen Müslümanlar, böylelik-

le suçu engellelerler. Bu sebepten kimse 

böylesi bir toplumda alenen günah işle-

yemeyecektir. Çünkü Allah Subhanehû ve 

Teâlâ’nın ayetlerde övdüğü Müslümanlar 

şöyledir:

ٍة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس كُنُتْم َخرْيَ أُمَّ

“Sizler insanlık için çıkarılmış en 
hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder 
kötülükten alıkoyarsınız.”5

Mehmet Çetinbudak [Bireyin Ve Toplumun Muhafazası İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

“Kısas ta sizin için hayat vardır.”6

İslâm, kendi nizamına ve Müslümanla-
ra o kadar güveniyor ki, insanlar hakkında 
gizli teftiş yapmaya gerek duymamakta ve 
dört duvarın arasına yani onların özel ha-
yatlarına karışmamaktadır.

İnsanlarda öyle bir inanç oluşturuyor 
ki; Müslümanlar kadınıyla, erkeğiyle, gen-
ciyle, yaşlısıyla bu nizamın ve düzenin ko-
runması için her türlü fedakârlığı yapmak-

ta ve şehit olmak için yarışmakta-
dırlar. Kendi aleyhlerine olsa da 
şahitlik yapmakta ve ahireti, dünya 
hayatına tercih etmektedirler. Ay-
nen zina ederek zani hükmünde 
olan ve recmedileceğini bildiği hâl-
de Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’e itirafta bulunan kadı-
nın vakıasında olduğu gibi. Kadın 
Rasulullah’ın göndermek istemesi 
üzerine tekrar gelmekte ve “ben 
zina ettim” demektedir. Kimse 
bilmediği halde, gelip suçunu itiraf 
etmektedir. Çünkü Allah katında 
temizlenmek ve günahının hesabı-
nı dünyada çekmek istemektedir. 
Ancak bu tür uygulamalar, İslâm’ın 
hâkim olduğu toplumlarda olur ve 
Müslümanlar birbirlerini bir güven 
abidesi görerek, gerektiğinde kar-
deşlerini nefislerine tercih ederler.

İslâm nizamının tatbik edildiği 
İslâm Devleti, Müslüman bireyler 
ve İslâm toplumu için İslâm dininin 
yaşanabilmesinin garantisi, gayri-
müslim bireyler ve toplumlar içinse 
doğru davetin anahtarıdır.

İşte yapılması gereken, bireyi ve 
toplumu muhafaza edecek, kalkındıracak 
ve Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın razı ola-
cağı bir hâle getirecek olan İslâm nizamını 
tatbik etmektir. Dünya, bireyin ve toplu-
mun muhafazası için Hilâfet’e muhtaçtır.

1 - Beled Suresi 10
2 - Ankebut Suresi 2
3 - Necm Suresi 3-4
4 - Âli İmran Suresi 199
5 - Âli İmran Suresi 110
6 - Bakara Suresi 179

İslâm, kendi nizamına 
ve Müslümanlara o 
kadar güveniyor ki, 
insanlar hakkında 

gizli teftiş yapmaya 
gerek duymamakta 

ve dört duvarın 
arasına yani onların 

özel hayatlarına 
karışmamaktadır

“
“

İnsanları suçtan alıkoyan bir diğer 
önemli unsur da, bu alanda Allah Azze 
ve Celle’nin koyduğu had cezalarıdır. Mu-
hakkak ki bu cezaların caydırıcı olma 
gücü, bugün uygulanan ve sürekli yapboz 
mantığıyla değiştirilen mevcut cezalardan 
katbekat daha etkilidir. İslâm’ın getirdiği 
bu cezalar ise toplumun muhafazası açı-
sından kaçınılmaz olduğu kadar, insanlar 
açısından da rahmetin kendisidir. Zira on-
larda hayat vardır.

َولَكُْم ِف الِْقَصاِص َحَياٌة
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İnsanlığın bugün geldiği noktada insa-
ni ve ahlaki standartlardan bahset-
mek çok da tutarlı değildir. Gayri in-

sani ve ahlaki ne varsa maalesef hayatımızı 
kuşatmış vaziyette. Dünya genelinde ger-
çekleşen hırsızlık vakalarının, gayri meşru 
ilişkilerin, çocuk istismarcılığının, uyuş-
turucu ve alkol kullanımının ve gündeme 
getirmediğimiz daha nice ahlaksızlıkların 
haddi hesabı yoktur. Bu gelinen noktadan 
fıtraten bütün insanlık rahatsızlığını dek-
lare ederken diğer taraftan da bu haddi 
aşmışlığın çaresini de konuşur ve tartışır 
hale geldi. Hangi kalkınma projesi olursa 
olsun, ileri sürülen projelerin kayda değer 
oluşları üzerine bina edildiği inanç siste-

miyle alakalıdır. Eğer ki insanlığın kalkın-
masını sağlayacağı iddia edilen kalkınma 
projesi akla kanaat etmeyen, fıtrata mu-
vafakat sağlamayan ve nihayetinde kalbe 
güven vermeyen bir inanç esasından ne-
şet ettiyse, insanlığı kurtarmaya ve kalkın-
dırmaya asla uygun değildir. Bu gerçekten 
hareketle mevcut inançlar ve ideolojiler 
arasında insanlığın fıtratına muvafakat sağ-
layan ve kalbi mutmain kılan yegâne hayat 
nizamı şüphesiz ki İslâm’dır. Dolaysıyla in-
sanlığın çıkmak isteyip de bir türlü çıkama-
dığı karanlık dünyanın ve ahiretin aydınlık 
garantörü İslâmi hayat nizamıdır. 

İslâm’ın, cahiliye karanlığını asrısaade-
te dönüştürmüş olması, günümüz karan-

lığını da aydınlığa dönüştürebileceğinin 
teminatıdır. Nasıl ki cahiliye asrında ölmüş 
bedenlere, solmuş hayatlara can suyu 
olduysa İslâm, bugün de aynısı yapmaya 
muktedir yegâne hayat nizamıdır. Yeter 
ki nizam olarak teoriden öteye taşınsın ve 
tatbik edilsin. 

 “Arap Cahiliyesi”nden “Çağdaş 
Cahiliye”ye; Değişen Bir Şey Yok!

İnsanlığın bugünkü yaşadığı ahlaki ve 
insani çöküşü Mekke dönemindeki çö-
küşle mukayese ettiğimiz vakit esaslarda 
çok büyük farklılıkların olmadığını kolay-
lıkla görmemiz mümkün olacaktır. Hatta 
çağdaş cahiliyenin fazlası var eksiği yoktur 

İNSANLARIN DÜNYA
VE AHİRETİNİ 

KURTARMAK İÇİN
DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Abdullah İMAMOĞLU
abdullahimamoglu06@gmail.com
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desek yanlış da konuşmuş olmayız. 
Dünün cahiliyesi ile bugünün cahi-
liyesini birer örnekle tasvir etmek 
istiyorum ki böylelikle dünün ca-
hiliyesini değiştiren İslâm’ın bugü-
nün cahiliyesini de değiştirebileceği 
daha iyi tasavvur edilebilsin. 

Rivayet şöyledir: 

“Bir adam Rasulullah’a gele-
rek, biz cahiliye insanlarıydık, putlara 
tapar; çocukları öldürürdük. Benim bir 
kızım vardı. Anlayacak yaşa geldiğinde, 
onu çağırdığım zaman sevinerek koşa 
koşa yanıma gelirdi. Bir gün onu çağı-
rınca peşimden geldi. Onu bize ait, uzak 
olmayan bir kuyuya götürdüm. Elinden 
tutarak onu kuyuya attım. Duyduğum 
son sözleri, babacığım, babacığım! çığlık-
larıydı. Rasulullah’ın gözlerinden yaşlar 
süzüldü. Orada oturanlardan biri, Rasu-
lullah’ı üzdün! diyerek adama sitem etti. 
Rasulullah, bırak kendisi için önemli olan 
şeyi soruyor, dedi. Sonra adama döne-
rek, hadiseyi yeniden anlat diye buyurdu. 
Adam olayı yeniden anlattı; Rasulullah 
da sakalı ıslanıncaya değin ağladı. Daha 
sonra adama, Allah, cahiliye döneminde 
yapılanları affetti. Sen iyi davranışlarına 
devam et, dedi.”1 

Paylaştığım dünün cahiliyesinden bir 
babanın hikâyesiydi. İsterseniz şimdi de 
bugünün cahiliyesinden bir babanın hikâ-
yesine uzanalım.  

İddiaya göre bir baba zihinsel engelli 
kızına, 6 yıl boyunca tecavüz etti. 2008 
yılında babasından hamile kalarak düşük 
yapan kız, bu tecavüzlerden 2012 ve 2014 
yılında doğan biri erkek 2 bebeğin de canlı 
canlı boş araziye atılarak ölüme terk edil-
di.2

Dün toprağın altında ölüme terk edi-
len masum çocuklar bugün ise toprağın 
üstünde daha yaşarken belki yüzlerce bel-
ki binlerce kez ölen masum çocuklar! 

Aklımıza gelebilecek ne kadar insan-
lık ve ahlak dışı davranışlar varsa hepsi 
hayatımızı tamamıyla kuşatmış vaziyette. 
Sadece ülkelere ait hırsızlık raporları ve 
rakamları dünyanın ahlaki yozlaşmada 
geldiği noktayı anlatmak adına yeterlidir. 
Mesela ABD’de bir yılda çalınan otomobil 
sayısı Türkiye’nin yıllık üretiminin bile üze-
rinde. Her yıl 1 milyon 200 binden fazla 
otomobil Amerikan sokaklarından kay-
boluyor. Yıllık kapkaç hırsızlığı sayısı ise 
6 milyon 700 binin üzerinde. Daha ilginci 
ise ABD’de her iki dakikada bir tecavüz 

vakası yaşanıyor. ABD dünyanın en 
çok tecavüz yaşanan ülkelerinden 
biri. ABD Federal Soruşturma Da-
iresinin (FBI) 2015 yılında işlenen 
suçlara ilişkin yayınladığı raporun-
da, geçen seneye göre ülkede suç 
oranının daha da arttığına dikkat 
çekildi. ABD Adalet eski Bakanı 
Loretta Lynch, rapora ilişkin yap-
tığı değerlendirmede, “Hala yapa-

cak çok işimiz var.” ifadesini kullandı.3 

İnsanlığa İslâm’ın adaletini uygula-
yacak olan Râşidî Hilâfet Devletidir. 

Suç işleme oranlarının azalması için 
ne kadar çalışılırsa çalışılsın İslâm’ın sağla-
yacağı adaletin ve güvenin sağlanabilmesi 
asla mümkün değildir. 

İslâm yeter ki tatbik edilsin. Ölü hücre-
lere can veren ilaç misali tatbik edilen İs-
lâm, karanlığın girdabında boğulmaya terk 
edilmiş genelde insanlık özelde de Müslü-
manlar için kurtuluşun yegâne kaynağı ola-
caktır. Ama inkâr edilmez bir gerçek var ki 
o da kurtuluş vaat eden hayat nizamının 
teori olmaktan öteye taşınması gerektiği-
dir. Hayata taşınmayan İslâm’dan kurtuluş 
beklemek, yaraya sürülmeyip televizyon 
dolabı üzerinde bekletilen merheme ben-
zer. Nasıl ki yaraya fayda sağlaması bekle-
nen merhem uzaktan fayda sağlamayacak 
ve istenilen etkiyi gerçekleştirmeyecekse 
tatbikten uzak, hayatımızdaki problemle-
re indirgenmeyen İslâm’ın da insanlığa hiç-

İslâm yeter ki tatbik edilsin. Ölü hücrelere can veren 
ilaç misali tatbik edilen İslâm, karanlığın girdabında 

boğulmaya terk edilmiş genelde insanlık özelde 
de Müslümanlar için kurtuluşun yegâne kaynağı 

olacaktır

“

“

Abdullah İmamoğlu [İnsaların Dünya Ve Ahiretini Kurtarmak İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaç]
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bir hayrı ve kurtuluş getirmesi mümkün 
olmayacaktır. Mademki insanlığın kurtulu-
şunun ancak teoriden öteye taşınıp tatbik 
edilen İslâm’la olacağı aşikârdır, sorulması 
kaçınılmaz olan soru şudur: İslâm’ın ha-
yata tatbiki nasıl gerçekleşecek? Do-
laysıyla asıl üzerinde yoğunlaşılması icap 
eden konu kurtuluşun İslâm’da olduğu 
konusu değil, yaştılmayan, tatbik edil-
meyen teorik ders maddeleri olmaktan 
öteye geçirilmeyen İslâm’ın pratiğe nasıl 
yansıyacağıdır. Başka bir ifadeyle İslâm’ın 
tatbik keyfiyeti nedir?

El cevap: Râşidî Hilâfet’tir. İn-
sanlık Hilâfet Devleti’nin uygula-
yacağı İslâm’a ve İslâm’dan sadır 
olacak adalete muhtaçtır. Dolay-
sıyla Hilâfet olmadan yeryüzüne 
adaletin hâkim olmasını beklemek 
beyhudedir. Çünkü adaletin ve 
huzurun garantörü İslâm, ya-
şanabilir İslâm’ın garantörü ise 
Hilâfet Devleti’dir. Hilâfet Dev-
leti’nde ayırma ve kayırma olmaz. 
Bugün kapitalist ülkelerde olduğu 
gibi zenginler daha çok zengin fa-
kirler ise daha çok fakir olmaz. İs-
lâm’ın bir adalet terazisi vardır ve 
bu herkes için aynı hassasiyette iş-
lev görür. Yoksa zengine ayrı fakire 
ayrı değil…

Hz. Aişe RadiyAllahu Anhâ anla-
tıyor:

ُهْم َشأُْن املَْرأَِة املَْخُزوِميَِّة الَِّتي   أَنَّ ُقَريًْشا أََهمَّ
َسََقْت ، َفَقاُلوا : َوَمْن يُكَلُِّم ِفيَها َرُسوَل اللَِّه َصلَّ 
إاِلَّ  َعلَْيِه  يَْجَتُِئ  َوَمْن   : َفَقاُلوا  ؟  َوَسلََّم  َعلَْيِه  اللُه 
َعلَْيِه  اللُه  اللَِّه َصلَّ  َرُسوِل  ، ِحبُّ  َزيٍْد  بُْن  أَُساَمُة 
َوَسلََّم َفَكلََّمُه أَُساَمُة ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم 
: أَتَْشَفُع ِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه ، ثُمَّ َقاَم َفاْخَتطََب ، ثُمَّ َقاَل  
يُف  ِ َا أَْهَلَك الَِّذيَن َقْبَلكُْم ، أَنَُّهْم كَانُوا إَِذا َسََق ِفيِهُم الشَّ إِنَّ
ِعيُف أََقاُموا َعلَْيِه الَحدَّ ، َوايُْم  تََركُوُه ، َوإَِذا َسََق ِفيِهُم الضَّ

ٍد َسََقْت لََقطَْعُت يََدَها اللَِّه َلْو أَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ

 “Hırsızlık yapan Mahzumlu kadı-
nın durumu Kureyşlileri fazlasıyla üzdü. 
Bu kadın hakkında Rasulullah nezdinde 
kim müessir bir şefaatte bulunabilir, diye 
adam aradılar. Bu işe, sadece Rasulul-
lah’ın çok sevdiği Üsame İbnu Zeyd Radi-
yAllahu Anh cüret edebilir dediler. Üsa-
me (huzura çıkarak), Rasulullah’a şefaat 

talebinde bulundu. Efendimiz: Allah’ın 
hududundan bir hadd hususunda şefaat 
mi talep ediyorsun? diye çıkıştı. Sonra 
kalkıp cemaate şu hitabede bulundu: 
Sizden öncekileri helak eden şey şudur: 
İçlerinden şerefli birisi hırsızlık yaptı mı 
onu terk edip (ceza vermezlerdi). Ara-
larında kimsesiz zayıf birisi hırsızlık ya-
pınca derhal ona hadd tatbik ederlerdi. 
Allah’a yemin olsun! Muhammed’in kızı 
Fatıma hırsızlık yapmış olsa mutlaka 
onun da elini keserdim.”4

Adaletin kaynağı olan İslâm’ın uygula-
yıcısı Hilâfet Devleti’nin yöneticilerinden 
adaletle hükmetmek bağlamında bir ör-
nek vermek istiyorum. 

“Hz. Ali pazara çıktığı bir gün, daha önce 
kaybettiği kürkünün bir Hristiyan tarafından 
satılmakta olduğunu gördü. Yanına vararak; 
bu kürk benimdir, ben bunu kaybetmiştim. 
Gidelim aramızda Müslümanların kadısı 
hükmetsin dedi. O sıralar Müslümanların 
kadısı Şureyh’ti. Onu bizzat Hz. Ali tayin 
etmişti. Şureyh, Hz. Ali’nin geldiğini görün-

ce yerinden kalktı. Hz. Ali’yi oraya oturttu. 
Kendisi de gidip Hristiyan’ın yanına oturdu. 
Hz. Ali: Ey Şureyh! Eğer hasmım Müslüman 
olsaydı kesinlikle onunla beraber otururdum. 
Fakat ben Hz. Peygamber’den şunları işit-
tim: ‘Onlarla musafaha etmeyiniz. Karşı-
laştığınızda ilk selam veren siz olmayınız. 
Hastalarını ziyaret etmeyiniz ve cenaze 
namazlarını kılmayınız. Onları yolların 
dar kesimlerinden geçmeye zorlayınız. 
Allah’ın zelil kıldığı gibi siz de onları zelil 
ediniz.’ Benimle şu kişi arasında sen hüküm 

ver ey Şureyh!’ dedi. Şureyh: peki, 
ey müminlerin emîri! Sen ne diyor-
sun? diye sordu. Hz. Ali: Bu benim 
kürkümdür, ben onu uzun bir süre 
önce düşürerek kaybetmiştim, dedi. 
Şureyh: Ey Hristiyan! Sen ne diyor-
sun? dedi. Hristiyan: Ben müminlerin 
emîrini yalanlamıyorum, fakat kürk 
benimdir, dedi. Şureyh, Hz. Ali’ye 
hitaben: Eğer delilin yoksa bu kürkü 
ondan alamazsın, dedi. Hz. Ali de: 
Doğru söylüyorsun ey Şureyh! dedi. 
Bunun üzerine Hristiyan: Ben şehadet 
ederim ki bu hüküm, peygamberlerin 
hükümlerindendir. Müminlerin emîri 
kendi kadısına gidiyor, kadısı ise onun 
aleyhinde hüküm veriyor. Andolsunki 
ey müminlerin emîri bu kürk senindir. 
Sen bu kürkü düşürdüğün sırada ben 
arkanda bulunuyordum. Onu düşür-
düğün yerden ben almıştım. Şehadet 
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur 
ve yine şehadet ederim ki Muham-
med O’nun Rasulüdür! dedi ve Müs-
lüman oldu. Bu manzara karşısında 
Hz. Ali: Müslüman olduğuna göre 
kürk de senin olsun, dedi ve ayrıca 

kendisine bir de at hediye etti.”5

Belki paylaştığım bu misal insanlığın 
dünya ve ukba saadeti için Hilâfet Devle-
ti’nin ne denli kıymetli olduğunu anlatmak 
adına yeterlidir ama ben Hilâfet Devle-
ti’nin güven ve huzuru sağlayacak siyasi 
otorite olduğunu Müslüman olmayan ta-
rihçilerin kaleminden bir örnekle zengin-
leştirmek istiyorum.  

Osmanlı Hilâfet Devleti varken İs-
lâm’ın adaletinden, verdiği huzur ve gü-
venden sadece küçük bir misal: 

İnsanlık Hilâfet 
Devleti’nin 

uygulayacağı İslâm’a ve 
İslâm’dan sadır olacak 

adalete muhtaçtır. 
Dolaysıyla Hilâfet 

olmadan yeryüzüne 
adaletin hâkim 

olmasını beklemek 
beyhudedir

“
“
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İstanbul’da bir kaç sene tetkikatta bu-
lunduktan sonra, 1855 tarihinde La Turqu-
ie actuelle ismindeki eserini Paris’te yayın-
lamış olan tarihçi A. Ubicini, Ezan’ın okun-
masıyla esnafın camiye gittiğini ve dönüşte 
her şeyi yerli yerinde bulduğunu yazdıktan 
sonra şöyle diyor: 

“Patronların belli ve önceden bilinen sa-
atlerde dükkânları terk ettiği ve geceleri ev-
lerin kapılarının basit bir sürgüyle kapatıldığı 
o koca payitahtta, yılda sadece 4 hırsızlık 
vakası kaydedilmektedir.”

Ubicini devamında şu hadiseyi nakledi-
yor: “Bir İngiliz seyyahının anlattığı şu men-
kıbeyi lütfen dinleyin. Bugün kendi eşyamla 
yol arkadaşım olan eski bir Macar zabitinin 
eşyasını nakletmek üzere bir köylünün yük 
arabasını kiraladım. Sandıklar, port-manto-
lar, paltolar, kürkler, atkılar hep açıktaydı. 
Buralarda yatağın hayali bile mevcut olma-
dığı için, gece üstüne uzanmak üzere ben 
biraz kuru ot satın almak isteyince son de-
rece nazik bir Müslüman Türk bana refa-
kat teklifinde bulundu. Köylü de öküzlerini 
koşumdan çıkarıp bizim bütün eşyamızla 
beraber sokağın ortasında bıraktı. Ben onun 
uzaklaştığını görünce: Burada birisi kalmalı! 
dedim. Yanımdaki Müslüman Türk hayretle 
sordu: Niçin?

Eşyalarımızı beklemek için. Müslüman 
Türk şu cevabı verdi: A! ne lüzumu var? Eşya-
nız bir hafta gece gündüz burada kalsa bile 
dokunan olmaz. Ben bu sözü kabul ettim ve 
dönüşümde her şeyi yerli yerinde buldum. 
Şu noktayı da unutmamalı ki o sırada İslâm 
askerleri sürekli gelip geçmekteydi. Bu vakıa 
bütün Londra kiliselerinden Hıristiyanlara 
ilan edilmelidir. Gerçi içlerinden bazıları rüya 
gördüklerini zannedeceklerdir. Artık uykula-
rından uyansınlar!”6

İnsanlığa İslâm’ın Nur’unu taşıya-
cak olan Râşidî Hilâfet’tir. 

Takdir edersiniz ki İslâm dini sadece 
Arap yarımadasına inmiş bir din değildir. 
Bilakis evrensel bir hayat nizamıdır. Tüm 
insanlığa hitap eden bir din olduğuna Al-
lah Subhânehû ve Teâlâ’nın şu kavli delâlet 
etmektedir.

أَكَْثَ  َولَِكنَّ  َونَِذيًرا  بَِشريًا  لِّلنَّاِس  كَافًَّة  إِالَّ  أَْرَسلَْناَك  َوَما 
النَّاِس اَل يَْعلَُموَن 

“Biz seni bütün insanlara ancak 
müjdeleyici ve uyarıcı olarak gön-
derdik; fakat insanların çoğu bunu 
bilmezler.”7 Yine başka bir ayette Alla-
hu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ُقْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِنِّ َرُسوُل اللِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا 

“De ki: Ey insanlar! Gerçekten 

ben sizin hepinize (gönderilmiş) olan 
Allah’ın Rasulüyüm.”8 

O zaman soruyoruz, ayetlerden anla-
şıldığı üzere tüm insanlığa uyarıcı olması 
için gönderilmiş rahmet kaynağını ve tüm 
insanlığın kurtuluş reçetesi olan İslâm ri-
saletini insanlığa taşımanın şer’î yolu ne-
dir? Karanlıklar yerine aydınlığın, fitnelerin 
yerine huzurun ve fesadın yerine güvenin 
insanlığı kuşatmasının ve bu ilahi mesajı 
insanlığa ulaştırmanın şerî metodu nedir? 
Şüphesiz ki bunu gerçekleştirmenin şer’î 
keyfiyeti Râşidî Hilâfet Devleti’nin gerçek-
leştireceği “davet ve cihattır.” 

Nitekim Hilâfet tarihi boyunca da böy-
le olmuştur. Ulaştığı her yere güveni gö-
türmüş ve insanların Nasr Suresi’nde de 
beyan edildiği gibi fevç fevç İslâm’a girme-
lerine zemin hazırlamıştır. 

Slovak tarihçi Michael Matunak, Krem-
nice isimli eserinde şöyle yazar: “Oçova’da 
Slovak halk, Almanya egemenliğinde bulun-
dukları zamanlarda ormanlara kaçarlardı. 
Osmanlı egemenliğinde oldukları tarihlerde 
ise köylerinde huzur içinde otururlardı. Al-
man hâkimiyeti sırasında silahsız gezemez-
lerdi ama Osmanlı hâkimiyetinde sopa bile 
taşımaya gerek duymazlardı…” 

Onun için ısrarla yeniden ve yine diyo-
ruz ki insanlığın dünya ve ahiret saadetinin 
teminatı İslâm’ın uygulayıcısı, taşıyıcısı ve 
koruyucusu olan Râşidî Hilâfet’tir. 

1 - Darimi
2 - http://www.milliyet.com.tr/oz-kizina-6-yil-teca-
vuz-eden-gundem-2324579/
3 - http://www.yenisafak.com/dunya/abdde-suc-o-
raninda-artis-2537406
4 - Buhari, Muslim
5 - Tirmizi, Hakim
6 - J.H.A. Ubicini, Ubicini, La Turquie Actuelle, L. 
Hachette et C. Kitabevi, Paris 1855, sayfa 329, 330
7 - Sebe Suresi 28
8 - Ârâf Suresi 158

Abdullah İmamoğlu [İnsaların Dünya Ve Ahiretini Kurtarmak İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaç]
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Kadın; varlığı da yokluğu da imti-
han olan…

Kadın; geleceği yetiştiren…

Kadın; huzur yolculuğunun vazgeçil-
mezi…

Kadın; dünün ve bugünün değişmeyen 
mağduru…

Kadın; haklarını sadece İslâm ile kaza-
nan…

Hayatının her anında, en çok alaka ve 
korunmaya muhtaç olandır, kadın…

“Kadın” deyince birçok şey gelir aklı-
mıza; her fikir yapısında farklı farklı tarifle-
ri vardır kadının…

İnsanlık tarihi boyunca yeri nedir, ne 

değildir diye düşünülmüştür hep… Bazı 
çağlarda tapılacak kadar yüce(!), bazı çağ-
larda köle olacak kadar düşük seviyede 
kalmıştır… 

Yaşarken kadın, kendini bulma serüve-
ni ile birçok yolculuk yapmış, doğru veya 
yanlış birçok fikrî akıma öncülük etmiş-
tir…

Bu akımlardan en çok göze çarpanı, 
zamanımızda revaçta olan feminizmdir. 
Feminizm öyle gizli, dolambaçlı, mugalata-
lı ifadeler kullanarak yaklaşmıştır ki kadı-
na, hem kapitalist kadınlar hem komünist 
kadınlar hem de Müslüman kadınlar femi-
nizmin etkisine girmiş ve bazen açıktan 
bazen ise gizliden bu fikrin tesiri altında 
kalmışlardır.

Bir komünist veya bir kapitalist için bir 
şey kaybettirmeyebilir feminizm, ancak 
bir Müslüman için çok şey kaybettirir!

 Çalışmak, okumak, aldatılmak veya 
aldatmak, psikolojik hasta olmak… 

Bu dörtlü çarkın içinde dolanıp duru-
yor kadınlarımız…

“Çalışan olmak zor olsa da hayatının 
büyük bir bölümünü bu hedef uğruna, fark-
lı gerekçelerle  (ekonomi, kariyer, “özgür-
lük” gibi) çalışarak geçiriyor kadınlarımızın 
%30’u…

Okumak “gerekli” ama hayatta ne için 
olduğunu anlamlandırmaya yetmeyen bir 
olgu… Onun için sırf herkes okuduğu için 
okumak, istemediği bir alan da olsa okumak 

KADININ HAK ETTİĞİ 
DEĞERE KAVUŞMASI İÇİN
DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Tûba SİVREN
leylinur09@hotmail.com
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zorunda kalmak gibi çelişkilerle doluyor ka-
dınlarımızın %13’ü…

Televizyon ve dizilerde gökkuşağı gibi 
renklendirilerek anlatılan  “sevgi” ve “aşk” 
uğruna yaşamayı tercih edenler ise aldatmak 
veya aldatılmak ile karşı karşıya kalıyor ve 
boşanma ile sonuçlanan hayatlar yaşıyor ka-
dınlarımızın %40’ı…

Psikolojik rahatsızlık sonucu depresyon 
ilacı kullanıyor kadınlarımızın %56’sı…”1

Bütün bunların nedeni aslında; “hayat-
ta niçin olduğunu bilememek”, “bu 
dünyaya ne amaçla geldiğinin farkın-
da olamamak”, “varlığının gayesini 
keşfedememiş” olmaktır…

Peki, nasıl anlayabilir bu hakika-
ti, etrafında bunu hatırlayan insan 
sayısı yok denecek kadar az iken! 
Nasıl hatırlayacak bu hakikati, etra-
fındaki insanlar yemek, içmek, giy-
mek ve eşya almak ile ilgilenirken! 
Nasıl hatırlayacak TV’lerde sürekli 
aşk hikâyeleri ve sanal ortamın al-
datması dolu iken ve reklamlarda 
sürekli insanın her şeyi başarabile-
ceği anlatılırken! 

Tüm bunlara rağmen kâinatın 
yaratıcısı için yapması gerekenlerin 
olduğunu nasıl hatırlayacak kadın?

“Düşünerek, aklederek!” diye-
biliriz belki.

Ancak, kapitalist sistemin dü-
şünme seviyesini sürekli düşürdü-
ğü, üniversiteli gençliğin bile düşün-
meye üşendiği ve düşünemediği bir 
zamanda, kadın nasıl düşünsün ki!

“Okuyarak” diyebiliriz belki. 

Ancak okuma seviyesinin ve sayısının 
çok az olduğu (kişi başına yıllık 8 kitap) ve 
okullarda okutulan kitapların hayal ürünü, 
hikâye, roman, fantastik türlerden müte-
şekkil olduğu bir zamanda neyi, nasıl oku-
yacak ki kadın?

Böylesi bir düzende çektikleri sıkıntı-
lar ve bu sıkıntılardan kurtaracak çözüm 
yoluna bir türlü kavuşamayan kadınlar için 
işin bir de hukuksal yönü var ki, o daha 
acı…  

Yaşadığı sıkıntılar karşısında çaresiz 
bırakan, onun sorununu çözemeyen bir 
hukuk ile karşı karşıya kadınlarımız…

Mesela, kavga eden ve eşinden dayak 
yiyen bir kadın; polise gidip “darp raporu” 
alıp şikâyette bulunuyor, polis memuru 
verilecek cezanın uzaklaştırma olduğunu 
hatırlatınca, kadın çocuklarını düşünerek 
vazgeçiyor. Ya da polis memuru karşılıklı 
vuruştuklarını söyleyerek dava açılma-
masını talep ediyor. Fakat müracaatları 

alındığı için kamu davası açılmış oluyor… 
Sonuç; hem kadına hem erkeğe para ce-
zası! Eski eşi tarafından bıçaklanan, öldü-
rülen kadınlar ya da komşusunun kızını 
taciz ettiği için cezaevine giren ve iki yıl 
sonra çıkıp aynı binada komşu olmaya de-
vam eden adam yüzünden, bunalıma giren 
genç kız! Yasal evlilik yaşının altında, kendi 
rızasıyla gayri resmi evlendiği için reşit ol-
mayan biriyle evlenmek suçlamasıyla, ko-
cası tutuklanan kadınlar! Bunlar ve daha 
nicesi de kadının maruz kaldığı mer’i yasa-
lar çerçevesindeki örneklerdir.

Her ne kadar hak alma ve huzurlu bir 
yaşamı paylaşma noktasında kadınlarla 
beraber erkekler ve çocuklar da mağdur 
oluyorsa da konumuz kadın odaklı oldu-
ğundan burada sadece kadınlar açısından 
meseleyi ele alıyoruz ve çözüm olarak da 
hemcinslerimize tüm bu sorunlarının çö-
zümünün İslâm’da, onun yönetim nizamı 
olan Hilâfet’te olduğunu söylüyoruz. 

Tabii ki İslâm’a dair bu çözüm öneri-
lerimizi toplumun tüm kesimleri büyük 
bir özlemle kucaklamıyor maalesef. Hatta 

öyle ki, bizler İslâm’ı ve onun tatmin 
edici çözümlerini sunduğumuz za-
man bazı marjinal kesimlerden çok 
farklı tepkiler alıyoruz. “Siz kadınlar 
nasıl olur da şeriatı istersiniz? Şeriatta 
dört evlilik var, kadın mirastan yarım 
pay alıyor.” vs. gibi ifadelerle, şaş-
kınlıklarını dile getiriyorlar. 

Hâlbuki bizler, onların bilme-
diklerini biliyor ve onların bakma-
dıkları bir zaviyeden hayata bakı-
yoruz. Çünkü bizler, hem günümüz 
şartları gereği fıtrata ve akla aykırı 
bir nizam olan kapitalizmi yaşı-
yoruz hem de tarihin şanlı sayfa-
larındaki İslâmi hayatı okuyor ve 
onu tasavvur ediyoruz. Dolayısıyla 
günümüz kadınına söylenecek söz-
lerin ve gösterilecek örneklerin en 
güzelleri İslâm kültüründe/fıkhında 
ve tarihin altın sayfalarındadır. O 
halde, bahsettiğimiz örnekleri için-
de barındıran tarihin ve İslâm kül-
türünün o huzurlu sayfalarını hep 
birlikte karıştıralım…

Önce sorumuzu soralım ve cevabını 
arayalım: Kadınlar, insanlık tarihi boyunca 
huzur yüzü hiç mi görmediler, haklarından 
sürekli mahrum mu yaşadılar? 

Tarih, gelecek için ibret alınması ge-
reken bir kaynaktır fakat Müslümanlar 
tarihi, hep oryantalistlerden ve sair Batılı 
yazarlardan öğrendiklerinden, ümmetin 
heybetli devleti Osmanlı’ya bile şüpheyle 
bakar oldular. Oysa Hilâfet’in son merkezi 
olan Osmanlı Devleti’ndeki binlerce mah-
keme sicili, İslâmî kanunlar altında yaşayan 
kadınların statüleri, hakları ve hayatlarına 

Tûba Sivren [Kadının Hak Ettiği Değere Kavuşması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

Kapitalist sistemin 
düşünme seviyesini 
sürekli düşürdüğü, 

üniversiteli gençliğin 
bile düşünmeye 

üşendiği ve 
düşünemediği bir 

zamanda, kadın nasıl 
düşünsün ki!

“
“
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dair Batılılarca kaleme alınmış birçok tarih 
kitabından çok daha farklı bir portre or-
taya koyuyor!

17. yüzyıl Kayseri ve başka şehirlere 
ait mahkeme kayıtları, kadınların İslâm’ın 
egemenliği altında sürdürmüş oldukları 
hayatlara ışık tutmaktadır:

Kadınlar, kişisel ve mülkiyet haklarını 
müdafaa etmek üzere mahkemelere ken-
dileri başvurmuş ve davalarda kendilerini 
temsil etmişlerdir. 1600-1625 yılları ara-
sında Kayseri’de yürütülen mahkemele-
rin %17’den fazlasında kadınlar davacı ol-
muştur. Kayıtlar, verilen kararların şeriata 
göre verildiğini de göstermiştir ve davala-
rın çoğunu da kadınlar kazanmışlardır.

Toplum işlerini üstlenme ve özel ve 
resmî kurumlarda konum sahibi olma 
noktasında da kadın, İslâm toplumunda 
önemli bir yere sahiptir. İslâm tarihi, bir-
çok bilimsel ve kültürel çalışmalara imza 
atan kadın bilim ve kültür insanı ile do-
ludur. Bu bilim insanlarına örnek olarak 
Fatıma el-Fihrî’yi zikredebiliriz. Fatıma 
el-Fihrî, Fas’ın Fes şehrinde 859 yılında, 
günümüzde Karaviyyîn Üniversitesi olarak 
anılan dünyanın ilk üniversitesini kurmuş-
tur. Kütüphanesi son dönemde restore 
edilmiştir ve Mayıs 2016’da tekrar açılmış-
tır. Kütüphanenin koleksiyonunda 4000’in 
üzerinde el yazması eser bulunmaktadır.2

Tarihte, İslâm toplumunda kadının po-

re ilgili yasada yapılmak istenen değişiklik 
ve bu değişikliğin oluşturacağı sonuçların 
yaşatacağı kargaşa gündemi bayağı meşgul 
etti. Gündemdeki tartışmaların akabinde 
tasarının geri çekilmesi ile ailelerin mağ-
duriyetlerinde hiçbir değişiklik olmadı. 
Zira beşer aklının koymuş olduğu yasa-
larca oluşan bir sorun, yine beşer aklının 
çözümsüzlüğüyle tarihin umursamazlığına 
terkedildi.

İnsanlık tarihinin Asrı Saadet’i yaşadığı 
yıllar ile ardı sıra gelen asırlardaki Hilâfet 
dönemlerinde İslâm nizamının zaman za-
man eksikliği de olsa uygulandığı zamanda 
kadınlar, haklarını en güzel ve en doğru 
şekilde elde etmişlerdir. İslâm nizamının 

Toplum işlerini üstlenme ve özel ve resmî 
kurumlarda konum sahibi olma noktasında da kadın, 

İslâm toplumunda önemli bir yere sahiptir. İslâm 
tarihi, birçok bilimsel ve kültürel çalışmalara imza 

atan kadın bilim ve kültür insanı ile doludur

“
“

Mahkemeler, kadınların refahını koru-
mada devletin bir kolu görevini üstleniyor 
ve evlilik, boşanma, miras, nafaka gibi 
mülkî ve diğer hakları için bu mahkemeleri 
rahatlıkla kullanabiliyorlardı. Kadına karşı 
işlenen şiddet suçları ihtar, hapis ve fiziksel 
cezalar ile sonuçlanıyordu. Çoğu zaman 
mahkeme kocaya; eşini şeriata ters düşe-
cek bir şekilde tekrar dövmesinin boşan-
maya sebep olacağı ikazında bulunuyor ve 
dövmenin vukuu hâlinde tarafları, kadının 
maddi haklarını kaybetmemiş olacağı bir 
kararla boşuyordu. Kısacası, hukuk ve ni-
zam karşısında kadının hakları mevcut ve 
korunmuş bir hâldeydi. Kadın, ister Müs-
lüman ister gayrimüslim olsun fark etmez; 
tebaadan olduğu müddetçe, bu yasal ko-
rumanın altındaydı. 

zisyonu ve kendisine sağlanan haklar ko-
nusunda daha detaylı bir çalışmaya, Hizb-
ut Tahrir Kadınlar Kısmı tarafından hazır-
lanan “Women and Shariah” adlı kampan-
yasının ilgili bölümünden ulaşılabilir.

İslâm tarihinde ve özellikle Osman-
lı Devleti’nde sağlanan bu haklar, tabii ki 
beşer mahsulü kanunların ortaya koydu-
ğu nizamlardan kaynaklanmamaktadır. 
Zira insan aklından çıkma kanunların, 
İslâm’dan önce ve İslâm’ın hükümlerinin 
kaldırılmasından sonra hiçbir probleme 
çözüm üretemediğine şahitlik ettik, et-
meye de devam ediyoruz… Güncel bir 
örnek olması açısından, “cinsel istismar” 
isimlendirmesiyle maruf, yasal evlilik yaşı 
öncesinde evlenen çiftler ile ilgili yasa ta-
sarısını burada zikredebiliriz. Bilindiği üze-

hâkimiyetinin sonlarına doğru ve yıkılma-
sının ardından yani İslâm nizamının tatbik 
edilmediği dönemlerde ise kadınlar, hem 
kültürel anlamda, hem de hayatta varlık 
gösterme anlamında oldukça geri planda 
kalmışlardır.

Bugün de kadınlara, siyasi ve sosyal 
mugalatalı ifadelerle sanki kendisine bir 
değer veriliyormuş, özel ve genel hayat-
ta bir varlık gösteriyormuş izlenimi ve-
rilmeye çalışılmaktadır. Hemen hemen 
her sektörde “istihdam” edilmek sure-
tiyle ekonomik özgürlüğünü kazanmış ya 
da kazandırılmış kadının, erkeklerle her 
alanda “eşit” olduğunu düşünmesi sağlan-
mıştır. 

Hâlbuki kapitalizmin duyguları tah-
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rik üzerine kurgulanmış sömürü düzeni, 
tam dişine göre gördüğü kadını, bir cinsel 
obje olarak, vitrinlik bir malzeme olarak iş 
hayatında istihdam etmek suretiyle açılıp 
saçıldıkça değerli(!) olan bir eşya hâline 
getirmiştir! Ancak kadınlar bunun farkın-
da değildir…

Maalesef kadınlarımız, hem kendi-
ni bulma konusunda arayışa yöneleceği 
noktayı kestirememekte, hem de içine 
düşürüldüğü bu açmazdan kanunların yar-
dımıyla da olsa kurtulamamaktadır…

Dünden bugüne kadın -İslâm’ın hâkim 
olduğu dönemler hariç- bir değer bulma, 
bir kendini konumlandırma mücadelesi 
içindedir. Bugün de hak ettiği değeri elde 
etmek için, ne kendini bulma konusunda 
doğru kaynaklara ulaşabilme imkânına, ne 
de kanunları değiştirmeye gücüne sahip-
tir. Bu nedenle kadınını huzurlu kılamayan 
toplum, huzursuzluğu kendine gelecek 
kılmıştır. 

Var olan sömürü çarkları içinde adeta 
bataklıkta çırpınan, özünü gitgide kaybet-
mekte olan ve İslâm’ın özellikle doğurgan-
lık yönü ile övdüğü kadın, doğurmaktan 
kaçınmakta ve dolayısıyla annelik özelliğini 
giderek kaybetmektedir. Zira kapitalizmin 
çarklarında bir çalışan olmak, çocuk doğu-
rup bakmaktan daha üstün, daha özgürce 
gösterilmekte! Maaşı kadar zamanının ve 
kimliğinin ve hatta kişiliğinin yok olduğu-
nun farkına bile varamamaktadır kadın. 
Hâlbuki Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem “Kocasını sevebilen doğurgan kadın-
la evlenin. Çünkü ben kıyamet gününde 
diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla 
övüneceğim.”3

 
diyerek çocuk doğurmanın 

önemine vurgu yapmıştır…

Kapitalist sistemin etkisiyle menfaatçi 
bakış açısı içinde yoğrulan kadınlarımızın, 
sadece rabbinin rızasına güvenerek ve 
inanarak, onu razı etmenin telaşı içerisin-
de olup, kocasına, evladına, akrabalarına 
bu bakış açısından sıyrılıp, insanı yükselten 
bakış açısına sahip olabilmesi için,  İslâm’ın 
kültürü ile kültürlenmesi gerekir. Bu kül-
tür ise ancak İslâm nizamı ile insanları 
yönetecek olan nübüvvet metodu üzere 
Râşidî Hilâfet ile tüm kadınlara ulaşabilir. 

Zira İslâm Devleti, İslâmi şahsiyet kazan-
dıracak bu kültürü, bütün tebaasına ver-
mekle sorumludur!

Yine İslâm Devleti, adaleti gereği hem 
kadınların, hem de erkeklerin refah ve 
huzurunu sağlamak ile mesuldür… Geç-
mişte bunu başardığı gibi bu günde başa-
racaktır…

Son olarak, biz kadınların şeriatı iste-
mesini hayretle karşılayan kesim için deriz 
ki:

Sizin gözünüzde İslâm, sadece dört eş-
lilik ve mirasta yarım pay sahibi olmak… 
Meseleye böyle baktığınız için cüzlerde 
kalıyor ve bütünü göremiyorsunuz! Oysa 
İslâm’ın külli hükümleri ile kapitalizmin 
hükümlerini objektif olarak karşılaştırdığı-
nızda, kadınların gerçek haklarına İslâm ile 
kavuştuğunu sizler de rahatlıkla görebilir-
siniz! Ya da daha iyi anlaşılması açısından 
şöyle örneklendirelim: Kapitalist bakış 
açısına sahip kadınların, sistemin çarkları 
içinde para ve kariyer uğruna yaptıkları 
“fedakârlıkları”, biz Rabbimizin rızası uğ-
runa yapıyoruz! Mesela, patronu istediği 
için her türlü yoğun iş temposuna katlan-
maktan daha ziyade, kocalarımıza itaati 
önceliyoruz! Ya da hostesler gibi para için 
herkese güler yüz göstermek, “iyi günler”, 

“hoşçakalın” demeyi “iş icabı” yapmak ye-
rine, bizler sevap umduğumuz için güler 
yüzlü oluyoruz! Ya da herkesin kendi kü-
çük dünyasında hapsolduğu, güvensizlik, 
yalan-dolan dolu bir takım mesleklerle iş-
tigal etmek yerine, başkalarına (çocukları-
na veya eşlerine) güven ve huzur dolu bir 
dünya olan annelik/eşlik gibi bir özveriyi 
icra ediyoruz!  

Dolayısıyla biz Müslüman kadınlar hiç 
kimse için değil,  Allah için yaşamanın 
onur ve izzetini, başka hiçbir mefhumda 
tadamıyoruz, tadamayız!

Emin olun, patronuna, iş kurallarına, 
hayat şartlarına uyum sağlamak zorunda 
olan, cari ideolojiyi benimseyen birçok 
kapitalist kadından çok daha huzurlu, çok 
daha mutluyuz! Huzurumuzu kaçıran tek 
bir şey var ki o da, rızası için yaşadığımız 
Rabbimizin, emir ve nehiylerinin yeryü-
zünde hâkim olamaması… Ne zaman ki 
bu hâkimiyet yeryüzünde tesis edilir, işte 
o zaman hep birlikte onurlu ve izzetli ya-
şamanın tadını çıkarırız…

Râşidî Hilâfet, kadını da, erkeği de sö-
mürü çarkının dişlileri arasından çekip ala-
cak yegâne vadedilen ve zamanı yaklaşan 
kaçınılmaz bir hakikattir. 

 ِ َوبَشِّ َقِريٌب  َوَفْتٌح  اللَِّه  َن  مِّ نَْصٌ  تُِحبُّونََها  َوأُْخَرى 
الُْمْؤِمِنَي 

“Seveceğiniz başka bir şey daha 
var; Allah katında yardım ve yakın bir 
fetih ve mü’minleri müjdele.”4

1 - İstatistiklerde Kadın 2015-TÜİK
2 - Vikipedi
3 - Ebu Davud
4 - Saf Suresi 13

Tûba Sivren [Kadının Hak Ettiği Değere Kavuşması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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َوإَِذا  أَْهلَِها  إَِل  األََمانَاِت  واْ  تُؤدُّ أَن  يَأُْمُركُْم  اللَّه  إِنَّ 
َحكَْمُتم بَْيَ النَّاِس أَن تَْحكُُمواْ ِبالَْعْدِل إِنَّ اللَّه نِِعمَّ يَِعظُكُم 

ِبِه إِنَّ اللَّه كَاَن َسِميًعا بَِصريًا

“Şübhesiz Allah, size emanetleri 
ehline (sahiplerine) teslim etmenizi 
ve insanlar arasında hükmettiğinizde 
adaletle hükmetmenizi emrediyor. 
Bununla Allah,  size ne güzel öğüt ve-
riyor. Doğrusu Allah, işitendir gören-
dir.”1

Böyle buyurdu Rabbimiz Allah Teâlâ! 

Emanet!.. Ehline teslim edilmesi 
gereken her şey bir emanettir ve 
emanet ehline, yani sahibine tes-

lim edilmelidir… İnsanın üzerinde birçok 
emanetler vardır… Çünkü insan emaneti 
yüklenen ve en güzel kıvamda yaratılan bir 
varlıktır…

Rabbimiz Allah:

َمَواِت َواأْلَْرِض َوالِْجَباِل َفأَبَْيَ  إِنَّا َعرَْضَنا اأْلََمانََة َعَل السَّ
إِنَُّه كَاَن ظَلُوًما  أَن يَْحِملَْنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإْلِنَساُن 

َجُهواًل

“Gerçek şu ki, Biz emanetleri 
göklere, yere ve dağlara sunduk da 
onlar, bunu yüklenmekten kaçındılar 
ve ondan korkuya kapıldılar. Onu, in-
san yüklendi. Çünkü o, çok zalim, çok 
cahildir.”2 buyurmaktadır…

Ayet-i kerimede beyan buyrulan 
“emanet” konusunda İslâm âlimleri olan 
müfessirler şunları söylemişlerdir:

“Bunda iki görüş vardır:

Birincisi: O, farzlardır. Allah onu, göklere, 
yere ve dağlara teklif etti. Eğer onu yerine 
getirirlerse, ona sevap verecek, eğer onu zayi 

ederlerse, ona azap edecektir. Bunlar, bunu 
istemediler. Onu,  Âdem’e teklif etti. O, her 
şeyiyle kabul etti.

Bunu, İbn Ebi Talha, İbn Abbas’tan riva-
yet etmiştir.

İkincisi: O, insanların birbirine ettikleri 
emanetlerdir.”3

İmam Kurtubî Rahimetullahu Aleyh 
meşhur eseri olan el-Câmîu li Ahkâmi’l- 
Kur’ân adlı tefsirinde şöyle der:

“Emanet, bu husustaki en sahih görüşe 
göre, dinin bütün görevlerini kapsamaktadır. 
Cumhur’un görüşü budur.

Buna göre emanet, yüce Allah’ın kulları-
na emanet olarak verdiği farzlardır.

İbn Mes’ud (r.a.) dedi ki:

İSLÂM KARDEŞLİĞİ VE 
ÜMMETİN BİRLİĞİ İÇİN
DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Abdullah DAİ
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Bu buyruk emanet olarak bırakılan şey-
ler ve benzeri mal emanetleri hakkındadır. 
Bütün farzlardır. Bunların en ağırı ise, mal 
emanetidir.”4 

İmam Kurtubî Rahimetullahu Aleyh’in 
beyan ettiği üzere cumhurun görüşü ve 
sahih olan görüş emanetin, dinin, yani ye-
gâne hayat nizamı İslâm’ın kula, yüklemiş 
olduğu bütün görevlerdir… Allah’ın ve 
Rasulü Muhammed SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in emrettiklerine itaat edip yerine 
getirmek, nehyettiklerinden tamamen sa-
kınıp uzak kalmak emanettir…

Rabbimiz Allah Teâlâ:

“Şüphesiz Allah, size emanetleri 
ehline (sahibine) teslim etmenizi em-
rediyor.” buyurmakta ve o emanetlerden 
birisi olan Allah’a, Rasulüne ve sizden olan 
ulu’l emre itaat etmeyi emretmektedir…

Emanet, mutlaka sahibine teslim edil-
melidir!.. Allah’ın emri bu!..

Şöyle buyurdu yegâne Rabbimiz ve İlâ-
hımız Allah Azze ve Celle:

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَِطيُعواْ اللَّه َوأَِطيُعواْ الرَُّسوَل َوأُْوِل 
وُه إَِل اللِّه َوالرَُّسوِل إِن  ٍء َفرُدُّ األَْمِر ِمنكُْم َفإِن تََناَزْعُتْم ِف َشْ

كُنُتْم تُْؤِمُنوَن ِباللِّه َوالَْيْوِم الِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوأَْحَسُن تَأِْويلً

“Ey iman edenler, Allah’a itaat 
edin, Rasul’e itaat edin ve sizden olan 
emir sahiplerine de (itaat edin). Eğer 
bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, 
artık onu Allah’a ve Rasulüne döndü-
rün. Şayet Allah’a ve Ahiret Günü’ne 
iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç 
bakımından daha güzeldir.”5

Katıksız iman eden muvahhid mü’min-
lerin kulluk görevidir bu… Bu, yüklenilen 
emanetin, sahibine teslim edilmesi gere-
ğidir…

Ey iman edenler, Allah’a ve Ahiret 
Günü’ne iman ediyorsanız, Allah’a itaat 
edin!..

Ey iman edenler, Allah’a ve Ahiret Gü-

nü’ne iman ediyorsanız, Rasul SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e itaat edin!..

Ey iman edenler, Allah’a ve Ahiret 
Günü’ne iman ediyorsanız, sizden olan, 
Allah’a ve Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e katıksız iman ederek itaat eden 
ve sizleri, Allah’ın indirdikleriyle hükme-
dip Kitab ve Sünnet’e göre yöneten emir 
sahiplerine de itaat edin!..

Ey iman edenler, Allah’a ve Ahiret Gü-
nü’ne iman ediyorsanız, bütün ihtilaflarını-
zın çözümünü Allah’a ve Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e havale edin, Allah ve 
Rasulü ne hüküm verirlerse, hemen ona 
tabi olup itaat edin!..

“Bu, hayırlı ve sonuç bakımından 
daha güzeldir.”

İman ettiklerini beyan edenlere ema-
net edilen itaat vazifesi yerine getirilmeli-
dir… Çünkü emanet, ehline, yani sahibine 
teslim edilmelidir…  Adalet budur… 
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“Allah’a itaat edin,” bir emanettir ve 
Allah’a itaat edilerek, emanet, sahibine 
teslim edilmelidir…

“Rasul’e itaat edin,” bir emanettir ve 
emanet, sahibine teslim edilmelidir…

“Sizden olan emir sahiplerine de (itaat 
edin,) bir emanettir ve emanet, sahibine 
teslim edilmelidir…

Allah’a iman edip itaat eden, Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e iman 
edip itaat eden mü’min Müslüman kullar, 
kendileri gibi Allah’a ve Rasulüne iman 
edip itaat eden, Allah’ın indirdiği 
hükümlerle hükmedip, Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
Sünneti’ne uyan bir kulu başlarına 
yönetici seçerler… Bu yönetici, 
Allah’a ve Rasulü’ne itaat ettikçe, 
aralarında Allah’ın indirdiği hü-
kümlerle hükmettikçe ona itaat 
ederler… Onların bu ulu’l-emr’e 
itaat etmeleri, ulu’l-emrin,  Allah’a 
ve Rasulü’ne itaat etmesinden do-
layıdır… Ulu’l-emr, yani yönetici, 
emir, imam, halife, devlet başkanı, 
Allah’a ve Rasulüne itaat ettiği için 
kendisine itaat etmek, emanettir… 
Emanet de, mutlaka sahibine tes-
lim edilmelidir…

Allah Teâlâ bunu emrediyor!

Hiç şüphesiz, katıksız iman eden 
mü’minler ve tam teslimiyet ile tes-
lim olmuş Müslümanlar bu emri, 
emrolundukları gibi dosdoğru ye-
rine getirirler… Mü’min Müslüman 
yönetici, bir emanetçidir… Emane-
tin gereğini dosdoğru yapmalıdır… 
O, Allah’ın Kitabıyla yönetecek, 
yönetiminde adaletli olacak ve yönetilen-
lerde, böyle davranan yöneticilerine itaat 
edecekler… İtaat etmek ve itaat olunmak 
tek şarta bağlanmıştır: Allah’a ve Rasulü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e itaat etmek!..

Yöneten, Allah’a ve Rasulüne itaat et-
tikçe, Allah’a ve Rasulüne itaat eden yö-
netilen, ona itaat edecektir… Neticede 
her iki taraf da Allah’a ve Rasulü’ne itaat 
etmektedirler… Çünkü yönetilenler, ka-
tıksız imanlarının gereği olarak Allah’a ve 
Rasulullah Muhammed SallAllahu Aleyhi 

ve Sellem’e itaat etmekte, onların içinden, 
onlar gibi iman edip onlar gibi itaat eden 
bir mü’min Müslümanı yönetici olarak se-
çerler, seçtikleri kişi, Allah’a ve Rasulü’ne 
itaat ettiği müddetçe, ona itaat, onlara 
farz olur…

“İnsanlar arasında hükmettiğiniz-
de adaletle hükmedin.” diye emreden 
âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ, adaletle hük-
metmenin ancak Allah’ın indirdiği hüküm-
lerle hükmetmek ile gerçekleşeceğini be-
yan buyurur:

َوأَِن اْحكُم بَْيَنُهم ِبَآ أَنَزَل اللُّه َوالَ تَتَِّبْع أَْهَواءُهْم

“Aralarında Allah’ın indirdiği ile 
hükmet ve onların hevâlarına uyma.”6

Rabbimiz Allah, O’nun hükümleriyle 
hükmetmeyenlerin kâfirlerin, zalimlerin 
ve fasıkların tâ kendileri olduğunu7 beyan 
buyurmakla adaletin, ancak O’nun indir-
dikleriyle hükmetme sonucu toplumda 
hâkim olacağını, O’nun hükümlerinin dı-
şında başka yasalarla hükmetmenin küfür, 
zulüm ve fısk olduğu için böyle toplumda 

adaletin asla olmayacağını apaçık bildir-
miştir…

“Sizden olan emir sahiplerine 
de (itaat edin).” Emri, Müslümanların 
arasında Allah’ın indirdiği hükümlerle 
hükmeden adil yöneticiye itaat edin de-
mektir… Böyle yöneticiye itaat, Allah’a 
ve Rasulü’ne itaattir… Yönetiminde bu-
lunduğu ülkede Allah’a ve Rasulüne itaat 
eden, Kitab ve Sünnet ile yöneten, Al-
lah’ın hükümleriyle hükmeden bir emîre, 
bir imama, bir halifeye ve bir sultana itaat, 
O’nun hükümleriyle hükmettiği Kitab ve 

Sünnet’e itaattir… 

Ebu Hüreyre RadiyAllahu Anh’ın 
rivayetiyle şöyle buyurur Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem:

َمْن أَطَاَعِني َفَقْد أَطَاَع اللََّه، َوَمْن َعَصاِن َفَقْد 
َوَمْن  أَطَاَعِني،  َفَقْد  أَِمريِي  أَطَاَع  َوَمْن  اللََّه،  َعَص 

َعَص أَِمريِي َفَقْد َعَصاِن

“Her kim bana itaat ederse, 
Allah’a itaat etmiştir. Her kim 
bana isyan ederse, Allah’a isyan 
etmiştir. Her kim benim emîrime 
itaat ederse, bana itaat etmiştir. 
Her kim de benim emîrime isyan 
ederse, bana isyan etmiştir.”8 

Muttakilerin ve mücahitlerin 
önderi Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in bu beyanı, Rabbimiz 
Allah’ın şu buyruğunun açıklama-
sıdır:

ْن يُِطعِ الرَُّسوَل َفَقْد أَطَاَع اللَّه مَّ

“Kim Rasul’e itaat ederse, 
gerçekten Allah’a itaat etmiş 
olur.”9

Bu hadisin şerhinde Allâme İbn Hacer 
el-Askalânî Rahimetullahu Aleyh şunları 
kaydeder:

“Tîbî şöyle demiştir: Yüce Allah, ‘Rasul’e 
itaat edin’ cümlesinde fiili tekrarlayarak, Hz. 
Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
itaatte müstakil olduğunu işaret etmiştir. 
Bunu, ulu’l-emr’de tekrarlamayarak, onların 
içinde itaati gerekli olmayan kişiler bulunabi-
leceğine işaret etmiştir. Yüce Allah bu husu-
su, ‘eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerse-
niz’ ifadesiyle belirtilmiştir.

Yönetici, imam, 
emir ve halifedir… 

Allah’ın hükümleriyle 
hükmettikçe, 

Allah’a ve Rasulü 
SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e itaat ettikçe 
yöneticiye itaat edilir

“
“



77suskunluğun kırılma noktası

Buna da âdeta şöyle denilmektedir: İda-
reciler, hakka göre hareket etmezlerse onla-
ra itaat etmeyiniz ve çekişmeye düştüğünüz 
şeyi Allah’ın ve Peygamberin hükmüne götü-
rünüz.”10

İmam Tîbî Rahimetullahu Aleyh’in be-
yan ettiği:

“İdareciler, hakka göre hareket etmez-
lerse onlara itaat etmeyin.” cümlesi, zalim 
tağutların işgalinde ve egemenliğinde bu-
lunan İslâm topraklarında esaret altında 
yaşamaya çalışanlar için tekrar tekrar 
okunup gereğince amel edilmesi gereken 
doğrunun tâ kendisi olan bir cümledir…

Egemenlikleri altındaki İslâm toprak-
larında, Allah’ın indirdiği hükümlerle hük-
metmeyi yasaklayan ve ilâhlaştırdıkları 
hevâlarından ortaya koydukları kanunlarla 
mazlum insanları yönetmeye devam eden 
tağutlar, her şeyleriyle hakka göre hare-
ket etmemekte, hakları çiğnemekte, her 

tavırları, her hareketleri bâtıla göre olup 
zulüm üstüne zulüm işlemektedirler…

Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmet-
meyen bu zalim tağutlar, bazı bölgelerde 
elleri abdestli, bazı bölgelerde içkilidir-
ler… Bu zalimlerin, değişmez ortak yön-
leri, Allah’ın hükümlerini yasaklayarak, 
kendi yasalarıyla hükmetmeleridir… Al-
lah’ın indirdikleriyle hükmetmeyen ve 
Rabbimiz Allah’ın ayetlerinde beyan bu-
yurduğu üzere kâfir, zalim ve fasık olanla-
ra nasıl itaat edilebilinir?.. Her hükümleri, 
her yasaları ve her istekleri Allah’a isyan 
olan, Allah’ın haram kıldıklarını yasalaştı-
rıp serbest bırakan,  Allah’ın helâl kıldık-
larını yasaklayan, hevâlarını ilâhlaştıran bu 
tağutlara itaat edilir mi?

Abdullah ibn Ömer RadiyAllahu An-
humâ rivayet eder:

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurur:

اْلُمْسلِِم، ِفيَم أََحبَّ َوكَرَِه،  اْلَمْرِء  ْمُع َوالطَّاَعُة َعَل  السَّ
َما َلْم يُْؤَمْر ِبَْعِصَيٍة، َفإَِذا أُِمَر ِبَْعِصَيٍة َفلَ َسْمَع َوالَ طَاَعَة

“(Devlet âmirlerinin) sevdiği yahut 
sevmediği hususlardaki emirlerini dinle-
mek ve ma’siyetle emrolunmadıkça ita-
at ve icabet etmek, müslim kişi üzerine 
vâcib bir haktır. Ma’siyette emrolunduğu 
zaman da onları dinlemek ve boyun eğ-
mek yoktur.”11 

Emiru’l mü’minin İmam Ali b. Ebi Talib 
RadiyAllahu Anh rivayet eder:

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurur:

َا الطَّاَعُة ِف اْلَمْعُروِف إِنَّ

“Âmire itaat, anca ma’kul ve meş-
rû’olan emirler hakkındadır.”12

İmam Ali RadiyAllahu Anh’dan: 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurdu:

Abdullah Dai [İslâm Kardeşliği Ve Ümmetin Birliği İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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َا الطَّاَعُة ِف اْلَمْعُروِف الَ طَاَعَة ِف َمْعِصَيِة اللَِّه إِنَّ

“Allah’a isyan hususunda itaat yok-
tur. İtaat, ancak meşrû’ (Allah’ın hüküm-
lerine uygun olan) dadır.”13

Ebu Said el-Hudrî RadiyAllahu Anh’dan:

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurur:

َمْن أََمَركُْم ِمْنُهْم ِبَْعِصَيِة اللَِّه َفلَ تُِطيُعوُه

“Onlardan, (yani başınızdakiler) kim 
size Allah’a isyan etmeyi emre-
derse, sakın (o hususta) o kim-
seye itaat etmeyiniz.”14

Rabbimiz Allah Azze ve Cel-
le, insan kullarına hidayet reh-
beri olarak gönderdiği en son 
Nebî ve en son Rasul olan Ra-
sulullah Muhammed SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem için şöyle bu-
yuruyor:

َوْحٌي  إِالَّ  ُهَو  الَْهَوى إِْن  َعِن  يَنِطُق  َوَما 
يُوَحى

“O, hevâdan (kendi is-
tek, düşünce ve tutkularına 
göre) konuşmaz. O (söyle-
dikleri), yalnızca vahyolun-
makta olan bir vahiydir.”15

Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem için böyle buyurdu!..

Merhamet olunmuş, insan-
lar  için şahid kılınmış vasat üm-
met, yegâne önderi Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e ita-
at etmekle mükelleftir, tağutla-
ra değil!.. Tağutlar, ister eli ab-
destli olsun, ister eli içkili olsun 
yaptıkları iş aynısının tıpkısıdır:  Allah’ın 
hükümlerini devreden çıkarıp yasaklamak 
ve kendi yasalarıyla yönetmek…

Tağutların yasaları, ilâhlaştırdıkları 
hevâlarının mahsulüdür… İlâhlaşan hevâ, 
âlemlerin Rabbi Allah’a ortak kılınmış 
olur… Yani, yasaları şirk ve küfürdür… 
Onlar, yasa koyucu ve yasaları uygulayıcı-
dırlar… Elleri abdestli olsa ne olur, elleri 
içkili olsa ne olur?

Bütün bu açıklamalardan net olarak 
anlaşılan şudur ki, Allah ve Rasulullah Sal-

lAllahu Aleyhi ve Sellem, katıksız iman eden 
muvahhid mü’minlere emretmişler, ancak 
Allah’a ve Rasulü’ne itaat eden, Allah’ın 
hükümleriyle hükmeden, mü’min Müslü-
man olan ulu’l emr’e yani yöneticilere itaat 
edin… İslâmî söylenişiyle yönetici, imam, 
emir ve halifedir… Allah’ın hükümleriyle 
hükmettikçe, Allah’a ve Rasulü SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e itaat ettikçe yöneticiye 
itaat edilir… Eğer, Allah’a isyan eder ve 
haram olan şeyleri emrederse, ona itaat 
etmek yoktur, asla olmamalıdır…

İşgal edilmiş İslâm toraklarındaki ege-
men zalim tağutlar, şirkle, küfürle, haram-
la ve günahla emretmektedirler… Onla-
rın hiçbir şeyleri meşrû’ değildir… Her ya-
saları ve her kurumları ğayr-i meşrû’dur…

Laik-demokratik ve gayr-ı İslâmi Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin Millî Eğitim Bakan-
lığının yayınladığı “Örnekleriyle Türkçe 
Sözlük” adlı sözlükte meşrû’ kelimesi şöy-
le izah olunmuştur:

“Meşrû’: şeriata, dine uygun, dinin izin 
verdiği.”16

Yine, laik-demokratik ve gayr-ı İs-
lâmî olan Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi 
kurumlarından biri olan “Türk Dil Kuru-
mu”nun yayınladığı “Mükemmel Osmanlı 
Luğatı” adlı eserde meşrû’ kelimesi şöyle 
açıklamıştır:

“Meşrû’: Şer’an cevâz verilmiş şey.”17

Tariflerden anlaşıldığı üzere bütün ta-
ğutî ve bâtıl düzenler  gayr-ı meşrû’dur !..

Yegâne önderimiz Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem’in yukarıda kaydedilen 

hadisini tekrar hatırlayalım:

“Allah’a isyan hususunda 
itaat yoktur. İtaat, ancak meş-
rû’ (Allah’ın hükmüne uygun 
olan) dadır.”

“Sizden olan ulu’l-emr’e 
(itaat edin).” diye buyuran 
Rabbimiz Allah Teâlâ… Emîr, 
yani yönetici hem bizden ola-
cak, hem de emirleri meş-
rû’ olacak ki, itaat edelim… 
Eğer yönetici, zâhiren bizden 
görünüyor ve emirleri gayr-ı 
meşrû’ ise kendisine asla itaat 
edilemez… Şayet işgal edilmiş 
İslâm topraklarında egemen 
olan tağutların tağutî düzenin-
de yöneticiler, elleri abdestli 
olsalar dahi, değil mi ki gayr-ı 
meşrû’ hükümlerle, yani ilâh-
laşmış hevâlarının istekleriyle 
hükmediyor ve Allah’ın hüküm-
lerini rafa kaldırarak, onunla 
hükmetmeyi yasaklıyorlar, on-
ların emirlerine kesinlikle itaat 
edilmemelidir… Anlatıldığı ve 

anlaşıldığı üzere, bu emirlerin bütünü Al-
lah’a isyan üzere gündeme getirilmiştir… 
Allah’a isyan konusunda hiç kimseye itaat 
edilemeyeceğini, kendisine itaat etmemiz 
emredilen önderimiz Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem buyurdular…

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, 
yöneticiler, ancak Allah’ın kitabı Kur’ân-ı 
Kerim ile yönetir ve adil davranırlarsa, on-
lara itaat etmeyi emretmiştir!..

“Yahya b. Husayn RadiyAllahu Anh 
anlatıyor: Nimen (Ümmü’l-Husayn)in 

İşgal edilmiş İslâm 
toraklarındaki egemen 

zalim tağutlar, 
şirkle, küfürle, 

haramla ve günahla 
emretmektedirler… 
Onların hiçbir şeyleri 
meşrû’ değildir… Her 

yasaları ve her kurumları 
ğayr-i meşrû’dur…

“
“
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Tağutlar, ister eli 
abdestli olsun, 
ister eli içkili 

olsun yaptıkları iş 
aynısının tıpkısıdır:  

Allah’ın hükümlerini 
devreden çıkarıp 

yasaklamak ve 
kendi yasalarıyla 

yönetmek…

“
“

şöyle haber verdiğini işittim: Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i, vedâ Hac-
cı’nda hutbe verip: Üzerinize, sizi Allah’ın 
Kitabı’yla yöneten bir köle bile yönetici 
tayin edilse, onu dinleyin ve itaat edin.”18

İşte, emanetin kendisine teslim edi-
lecek gerçek sahibi!.. Allah’ın Kitabı’y-
la, Allah’ın hükümleriyle yöneten kişi… 
Mü’min Müslümanların aralarında Allah’ın 
indirdiği hükümlerle ve adaletle hükme-
den şahsiyet… Makamından dolayı adına 
ne denilirse denilsin, ister imam, 
ister emîr, ister halife denilsin, aynı 
şey kastedilip, denilmiş olur… O, 
bulunduğu yönetici makamında, Al-
lah’ın Kitabı’yla yönetmekte ve adil 
davranmaktadır… İşte, her mü’min 
Müslüman kişi, bu makama ve bu 
makam sahibine itaat etmekler emr 
olunmuştur…

“Ehl-i Sünnet” akîdesinde, “Da-
ru’l- İslamâ”da “Halife”nin, “Daru’l 
-Harb”de ise “Emir”in seçilmesi ve 
kendisine itaat edilmesinin olmazsa 
olmaz olduğu malumdur…

Ehl-i Sünnet’in meşhur akîde ki-
taplarında bu konu şöyle beyan edil-
miştir:

İmam Ömer Nesefî Rahimetulla-
hu Aleyh şöyle der:

“Müslümanlar için bir imama mut-
lak sûrette ihtiyaç vardır.”19

Sa’düddin Taftazânî Rahimetulla-
hu Aleyh:

“Bir halife tayin etmenin vâcib ol-
duğu konusunda icma ve ittifak vardır. 
Ehl-i Sünnet mezhebine göre, halife tayin et-
mek, halk üzerine ve nakli delillerin gereği 
olarak vâcibdir.”20 diyor.

İmam Ebu’l -Mu’în en-Nesefî Rahime-
tullahu Aleyh ise şunları beyan eder:

“Üzerimizde İslâm Devlet Başkanı olan 
İmamı görmeden bir günün geçmesi câiz de-
ğildir. İmam, devlet başkanı olan Halifedir.”21

Akâid âlimlerimiz, Ehl-i Sünnet akîde-
sinin ilkelerinden yola çıkarak olmazsa ol-
maz olan hakikati böyle dile getiriyorlar…

Hilafet makamı, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in vefâtından sonra As-
hab-ı Kirâm tarafından ittifakla seçilen 
Ümmetin sıddîkı, Rasulullah’ın Halifesi 
İmam Ebu Bekr es-Sıddîk RadiyAllahu Anh 
tarafından ihyâ edildi… O’ndan sonra bu 
makam hep korundu, bu müessese gerek 
adil gerek câir imamlar tarafından yaşa-
tıldı… Ümmetin bir başı oldu ve meşrû’ 
olan emirlerde hep itaat edildi… Ancak, 
Milâdî 1258-1261 tarihleri arası Moğol-

Abdullah Dai [İslâm Kardeşliği Ve Ümmetin Birliği İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

mı-halifeyi görmeden bir günlerinin geç-
mesi câiz olmayan” Ümmet, 3 Mart 1924 
tarihinden bu güne bu “câiz olmayan” 
durumu yaşamaktadır… Rabbimiz Allah 
Teâlâ şöyle buyurur:

إِنَّ ِف َذلَِك َليَاٍت لَِّقْوٍم يَْعِقلُوَن

“Şübhesiz bunlarda, aklını kulla-
nan bir topluluk için gerçekten ayet-
ler (deliller ve ibretler) vardır.”22

1 - Nisa Suresi 58
2 - Ahzab Suresi 72

3 - İbnü’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir Fi İlimi’t-Tefsir, 
çev. Doç. Dr. Abdulvehhab Öztürk, İst. 2009, 
C. 5, Sh. 110
4 - İmam Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, 
çev. M. Beşir Eryarsoy, İst. 2002, C. 14, Sh. 
202-203
5 - Nisa Suresi 59
6 - Maide Suresi 49
7 - Bkz. Maide Suresi 44-45-47
8 - Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkâm, B. 1, Hds. 
1.  Kitabu’l-Cihad, B. 108, Hds. 164. Sahih-i 
Müslim, Kitabu’l-İmâre, B. 8, Hds. 32-33. Sü-
nen-i Nesâi, Kitabu’l-Biat, B. 27, Hds. 4175. 
Sünen-i İbn Mâce, Mukaddime, B. 1, Hds. 3. 
Kitabu’l-Cihad, B. 39, Hds. 2859.
9 - Nisa Suresi 80
10 - İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî – 
Muhtasar, çev. Dr. İbrahim Tüfekçi, İst. 2008, 
C. 14, Sh. 151.
11 - Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkâm, B. 4, Hds. 
8. Kitabu’l-Cihad, B. 107, Hds. 163. Sahih-i 
Müslim, Kitabu’l-İmâre, B. 8, Hds. 38. Sünen-i 
Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, B. 87, Hds. 2626. 
Sünen-i İbn Mâce, Kitabu’l-Cihad, B. 40, Hds. 
2864. Sünen-i Nesâi, Kitabu’l-Biat, B. 34, Hds. 
4188. Sünen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 29, 
Hds. 1759. Ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, C. 2, Sh. 62, 81, 101, 139.
12 - Sahih-i Buhârî, Kitabu’l-Ahkâm, B. 4, Hds. 
9. Kitabu’l-Mağâzî, B. 61, Hds. 340. Sahih-i 
Müslim, Kitabu’l-İmâre, B. 8, Hds. 40.
13 - Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmâre, B. 8, Hds. 
39. Sahih-i Buhârî, Kitabu Ahbâri’l-Âhâdî, B. 1, 
Hds. 12. Sünen-i Ebu Davud, Kitabu’l-Cihad, 
B. 87, Hds. 2625. Sünen-i Nesâi, Kitabu’l-Biat, 
B. 34, Hds. 4187.
14 - Sünen-i İbn Mâce, Kitabu’l-Cihad, B. 40, 
Hds. 2863
15 - Necm Suresi 3-4.
16 - Örnekleriyle Türkçe Sözlük, Hzr. Ahmed 

Fidan, Vdğ. Ank. 1996, C. 3, Sh. 1958.
17 - Ali Nazîma – Faik Reşad, Mükemmel Osmanlı 
Lügatı, Hzr. Necat Birinci, Vdğ. Ank. 2002, Sh. 270.
18 - Sahih-i Müslim, Kitabu’l-İmâre, B. 8, Hds. 37. 
Sünen-i İbn Mâce, Kitabu’l-Cihad, B. 39, Hds. 2861. 
Sünen-i Nesâi, Kitabu’l-Biat, B. 26, Hds. 4174. Sü-
nen-i Tirmizî, Kitabu’l-Cihad, B. 28, Hds. 1758.
19 - Taftazânî, Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi – Şer-
hu’l-Akâid, çev. Süleyman Uludağ, İst. 1991, Sh. 326
20 - Taftazânî, A.g.e. Sh. 326
21 - İmam Ebu’l-Mu’în en-Nesef î, İslâm İnançları – 
Bahru’l-Kelâm f î Akâidi Ehli’l-İslâm, çev. Cemil Akpı-
nar, Konya, T.Y. Sh. 179.
22 - Ra’d Suresi 4

ların Bağdad’ı işgal etmeleri ve Halife’yi 
şehid edişleri sebebiyle 3 yıl ümmet baş-
sız kaldı… Daha sonra Mısır’da ve İstan-
bul’da Hilafet devam etti, tâ 3 Mart 1924 
tarihine kadar… Bu tarihte, “Lozan anlaş-
ması”na sadık kalan, laik- demokratik ve 
gayr-ı İslâmi Türkiye Cumhuriyeti’nin yö-
neticileri, 431 nolu kanun ile Hilafet maka-
mını kaldırdılar… Kararları, 6 Mart 1924-
63 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi…

Ehl-i Sünnet akîdesine göre, “İma-
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Dünya Hilâfet’e Neden Muhtaç?

İslâm dini inzal edilmeye başlayıp Ra-
sul Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mek-
ke’de daveti taşımaya başlamasın-

dan yaklaşık on üç yıl sonra muvaffak olup 
İslâm’ı tatbik edecek bir devlet gücüne 
Medine’de sahip olmuştur. İslâm Devleti, 
devlet olması hasebiyle iktisat, yönetim, 
öğretim ve diğer şeyleri üstlendiği gibi va-
tandaşlarının güvenliğini de üstlenmiş ve 
bunun için bir ordu teşkil edilmiştir. Her 
ne kadar daimi bir ordu olmasa da çok 
kısa bir sürede teçhiz edilebilecek ihtiya-
ti bir orduya sahipti. İşte bu İslâm ordusu 
çok geçmeden ilk sınavını vermek, gücünü 
ispat etmek ve İslâm’ın adalet ve azame-
tini göstermek için Bedir Harbi’ne giriş-
mişti. Kâfirlerin ordusundan sayı, teçhizat 
ve lojistik açıdan eksik olmasına rağmen 
Bedir’de büyük bir zafer elde etmiş ve 

bundan sonraki süreçte dünya sahnesin-
de yeni bir aktörün daha var olduğunun 
işaretini vermiştir. Bu savaş Müslümanla-
rın imanını, cesaretini ve daveti taşımadaki 
iştahını artırmış, kıyamete kadar sürecek 
olan hak-batıl mücadelesinin askerî olarak 
da süreceğinin işareti olmuştur.

Yine Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem 
efendimizin varlığı ile on yıl boyunca ger-
çekleşen onlarca askerî başarılarla birlikte 
Uhud ve Huneyn’de Allah Azze ve Celle 
başarı ve zaferin zahiri güç ve çokluktan 
değil, doğru daveti taşımalarından dola-
yı gerçekleştiğini bildirerek bunu imana 
bağlamıştır. Zahiri güç ve çokluğa değil 
yalnızca Allah Subhanehu ve Teâlâ’ya güve-
nip dayanılması gerektiğini bildirmekten 
ziyade yaşatıp öğreterek Müslümanların 
anlayışlarını düzeltmiş ve terbiye etmiştir. 

Müslümanların davetteki askerî başarıları-
nı doğru zemine oturtan şu müthiş ayet-
lere bakın:

إِْذ  ُحَنْيٍ  َويَْوَم  كَِثريٍَة  َمَواِطَن  ِف  اللُّه  نََصَكُُم  لََقْد 
َعلَْيكُُم  َوَضاَقْت  َشْيًئا  َعنكُْم  تُْغِن  َفلَْم  كَْثَتُكُْم  أَْعَجَبْتكُْم 
َسِكيَنَتُه  اللُّه  أَنَزَل  ْدِبِريَن ثُمَّ  مُّ َولَّْيُتم  ثُمَّ  َرُحَبْت  ِبَا  األَْرُض 

َعَل َرُسولِِه َوَعَل الُْمْؤِمِنَي َوأَنَزَل ُجُنوًدا لَّْم تََرْوَها 

“Andolsun ki, Allah size birçok 
yerde ve çokluğunuzun sizi böbür-
lendirdiği fakat bir fayda sağlama-
dığı, yeryüzünün geniş olmasına 
rağmen size dar gelip de bozularak 
arakanıza döndüğünüz Huneyn gü-
nünde yardım etmişti. Sonra Allah, 
Rasulü’nün ve müminlerin üzerine 
sekinetini, güven veren rahmetini 
indirmiş, sizin görmediğiniz ordular 
göndermişti…”1

İSLÂM ORDUSUNUN 
HEYBETİNİN GÖRÜLMESİ 

İÇİN MÜSLÜMANLAR
HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Murat SAVAŞ
muratsavas_68@hotmail.com
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Allah Azze ve Celle birçok zaferle bir-
likte Müslümanlara hezimeti de tattırıp, ََوال 
ْؤِمِنَي -Üzül“ تَِهُنوا َوالَ تَْحزَنُوا َوأَنُتُم األَْعلَْوَن إِن كُنُتم مُّ
meyin, gevşemeyin, eğer gerçekten 
iman etmiş iseniz üstün gelecek olan 
sizlersiniz.”2 buyruğunu esas kılmakta-
dır. İşte bu talim ve terbiye ile birlikte Mu-
hammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem öyle bir 
toplum hazırladı ki, o toplum diğer tüm 
konularda emsalsiz olduğu gibi tüm dün-
yaca bilinen ve 12 asır boyunca küçük ve 
geçici yenilgilerin dışında tarihi zafer ve 
fetihlerle dolu olan bir 
tarih yazan İslâm or-
dusu oluşturdu. Çoğu 
zaman sayı ve teçhizat 
bakımından düşmanla-
rından eksik olmasına, 
onlarca kez aleyhinde 
ittifaklar kurulmasına 
ve zaman zaman siyasi 
istikrarsızlıklara maruz 
kalmasına rağmen İs-
lâm ordusunun tarihi 
zafer, fetih, izzet, şan ve 
şerefle doludur. Allah 
Rasulü Sallallahu Aleyhi 
ve Sellem zamanında; 
Bedir’den tutunda üç 
bin kişiyle 30 bin kişinin 
karşılaştığı Mute Sa-
vaşına, imkânsızlıklara 
rağmen kazanılan Hen-
dek’ten tutunda Tebük 
Seferine kadar sadece 
on yıla sığmış ve neti-
cesinde tüm Arap Ya-
rımadası’nın fethedildiği müthiş bir başarı 
elde edilmiştir.

Aynı zafer ve fetihler Sahabeler dö-
neminde de gerçekleşmiş ve İslâm Afri-
ka’dan Asya’ya yayılmış, Kıbrıs, Endülüs 
(İspanya) ve Anadolu’nun fethiyle Avru-
pa’ya dayanmıştır. Kafkasya’dan Yemen’e, 
Çin seddinden Fas’a kadar karış karış İslâm 
ordusunun ayak bastığı topraklar şüheda 
kanıyla sulanmıştır. Öyle ki “Şüheda fışkı-
racak toprağı sıksan şüheda.” şeklinde şai-
rin haklı teşbihine konu olmuştur. Durak-
lama ve bazı geçici işgaller yaşasa da İslâm 
beldeleri; biiznillah Selahaddin Eyyubiler 
hiç eksik olmamıştır İslâm ordusundan. 

Öpülesi bu ellerle onlar Osmanlı Hilâfet 
Devleti’ne kadar ulaştırıp ukab sancağını, 
İstanbul’un fethinden sonra Balkanlar’da 
ceddimizin yeni fetihlerine sebep olmuş-
tur. Viyana kapılarına kadar ulaşan İslâm 
orduları yenilmezliğini kâfirlerin kafalarına 
çakarak olarak tescillemişlerdir. Öyle ki 
sadece Yeniçeri elbisesi bile bazen yıllar 
süren bir korku salabilirken, bazen bir 
mektup Avrupa devletlerinin titremesine 
sebep olmuştur.

şık 700 kişilik ordu Cebeli Tarık Boğazı’nı 
geçtikten ve akilane bir üslupla Tarık bin 
Ziyad’ın gemileri yakmasından sonra çok 
kısa bir sürede tüm Endülüs fethedilip Tu-
layı Tına’nın hazineleri Müslümanların eli-
ne geçmiştir. “Gemileri yakmak” deyimi 
bu savaştaki ya zafer ya şehadet anlayışın-
dan doğmuş olup Cebeli Tarık Boğaz’ı da 
adını bu savaştan almıştır.

Halifelerden Mutasım Billah Afyon ci-
varında Rum valisi tarafından esir alınan 
bir kadını kurtarmak için 200 bin kişilik 

orduyu külfetini hiç 
düşünmeden seferber 
etmiş ve dört gün içeri-
sinde esirleri esaretten 
kurtardığı gibi Anado-
lu’nun büyük bir yerini 
de fethetmiştir. “Mü-
minlerin Halifesi Muta-
sım Billah’tan Rumların 
köpeğine…” şeklinde 
başlayan mektup bu 
sefere çıkılmadan yazıl-
mış ve mektup yerine 
ulaşmadan İslâm ordu-
su amacına ulaşmıştır.

Bir asır civarı Haç-
lıların işgali altında ka-
lan mübarek Mescid-i 
Aksa toprakları ken-
disine gülmeyi haram 
kılan büyük komutan 
Selahaddin Eyyubi tara-
fından işgalden kurtarıl-
mıştır.

Tarık bin Ziyad komutasındaki 
yaklaşık 700 kişilik ordu Cebeli 

Tarık Boğazı’nı geçtikten ve 
akilane bir üslupla Tarık bin 

Ziyad’ın gemileri yakmasından 
sonra çok kısa bir sürede 

tüm Endülüs fethedilip 
Tulayı Tına’nın hazineleri 

Müslümanların eline geçmiştir

“
“

Murat Savaş [İslâm Ordusunun Heybetinin Görülmesi İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

İslâm ordularının tarihteki gıpta edile-
cek, şaşılacak ve hatta inanılamayacak de-
recedeki başarıları dillere destan olacak 
şekilde kayıtlara geçmiştir. Bu tarihi ka-
yıtlardan bazılarını kısa kısa zikretmekte 
fayda var. Efendimiz Muhammed Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem döneminde gerçekleşen 
Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşları, Mek-
ke, Taif ve nihayetinde tüm Arap Yarıma-
dası’nın fethedilmesinden sonra Hulefa-i 
Raşidin’den son İslâm Devlet’i Osmanlı’ya 
kadar dikkatleri celp edip kulak kabart-
mamıza sebep olan yüzlerce örnekten 
sadece bazıları şöyledir:

Tarık bin Ziyad komutasındaki yakla-

Öfkeyle Çin topraklarına ayak basma-
ya yemin eden Müslümanların komutanı-
na Çin kralı tarafından bir çuval Çin top-
rağı gönderilip yeminini yerine getirsin ve 
öfkesi geçsin diye yalvarılmıştır.

Defalarca kez kuşatıldığı halde fethe-
dilemeyen İstanbul, Peygamber Sallalla-
hu Aleyhi ve Sellem efendimizin övgüsüne 
mazhar olan Muhammed Han döneminde 
fethedilmiş ve Muhammed Han o günden 
sonra Fatih olarak anılmıştır. Gemileri 
yakmak deyiminin yanına bu fetihle birlik-
te gemileri karadan yürütmek de eklen-
miştir.
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İslâm ordusunun ve bu ordu mensu-
bu bazı kişilerin tarihe düştükleri notlar 
böyle sürüp gitmektedir. Bu makalede 
bu zaferleri hatırlatmaktan ziyade Müslü-
manları diğer alanlarda olduğu gibi önde 
ve üstün kılan şeyin ne olduğunu irdele-
mek gerekiyor. Zira insan fiziki olarak 
yine aynı insan, gelişen vasıtalar da herkes 
lehine eşit gelişmektedir. Öyleyse bugün 
ki Müslümanların ordularını sadece bu şe-
ref, izzet ve zaferlerden yoksun olmakla 
kalmanın ötesinde hezimet, geri kalış ve 
zayıf kılan unsur teknolojik gelişmişlik kar-
şısında aciz kalış, fiziki değişim ya da düş-
man eksikliği değildir. Kâfirler dün olduğu 
gibi bugün de bizim ölülerimizi sevmekte, 
karakaşımıza değil kara altınımıza hayran 
olmakta ve ellerimizdeki tüm nimetleri al-
mak için oburların leşe üşüştüğü gibi üze-
rimize üşüşmektedir. Suriye’de bulunan 
onca devlet, kurulan onca ittifak ve yapı-
lan konferans üstüne konferans, toplantı 
üstüne toplantı bunun en büyük kanıtıdır.

İşte bu sorunun cevabı ilk İslâm or-
dusunun gücünü nereden aldığı anlaşıl-
dığında bilinecektir. Orduları üstün kılan 
unsurlar her ne kadar iyi savaş planları,  
silah, mühimmat ve donatı üstünlüğü, sa-
yısal çokluk ve sürekli talim olsa da tüm 
bunlar birincil öncelikli unsurlar değildir. 
Orduları esas üstün kılan asli unsurlar fikrî 
liderlik ve bağrından orduları çıkaran top-
lumun inancıdır. Diğer unsurlar ordulara 
ancak geçici başarılar kazandırabilir. Başa-
rıları devam ettirmenin ve fethedilen yer-
lerde ilelebet kalmanın yolu fethettiğiniz 
yerlerin halklarına taşıyacağınız bir mesaj, 

paradigma ve hayata bir bakış açısı kazan-
dırmanızdır.

İslâm ordularının zaferlerini ebedileş-
tiren işte buydu. Askeriyle, komutanıyla, 
yöneticisiyle, halkıyla birlikte hayata hep 
aynı zaviyeden bakıyorlar, ast üst ilişkileri 
sırf emir komuta zinciriyle değil, bununla 
birlikte fikrî liderlik çerçevesinde yürüyor-
du. Müslümanların halifesinde bulunan İs-
lâm mesajını tüm dünyaya taşıma arzusu; 
komutan ve askerlerde, halk ve kitlelerde 
ve hatta iktidarla birlikte muhaliflerinde 
de bulunuyordu. Bu sahih liderlik öncülü-
ğünde Müslümanlar cihadı bir ibadet ola-
rak yapıyor, komutan ve liderler coğrafi 
zenginliği değil helal ve haramı ölçü alıyor-
lardı. Komutanların savaştan beklentisi 
fetih, mücahitlerinki şehadetti. Silah yok-
sa kazma, mermi yoksa süngü ve tırnak-
larıyla savaşıyor, namuslar çiğnenmişse 
yaşamayı haram görüyor, kendi bekaları-
na ümmetin bekasını yeğliyorlardı. Onlar 
kaybetmesi olmayan, arkası gelmeyen ve 
Allah için öleni ölü saymayan bir yolda yü-
rüyorlardı…

İşte elimizden o sahih liderliğimiz, 
Hilâfetimiz alınınca, hayata bakış açımız 
ifsat edilip ölçümüz değişince ve Batılıları 
dost görüp şaşırınca artık Müslümanların 
orduları hezimet üstüne hezimet yaşamış, 
ordular kışlalarda dururken çiğnenmedik 
namus, kutsal ve onur kalmamış, kılıçlar 
kınından hak için hiç çıkmamış, verilme-
dik toprak, satılmamış servet kalmamıştır. 
Müslümanların ordularıyla birlikte bölün-
medik toprak, dağılmadık birlik kalma-
mıştır. Artık ordularımız vekâlet savaşı 

yürütür, kendi halkını düşman görür ve 
generallerimiz darbe hevesiyle yaşar oldu. 
Artık şehitlerimiz bile sahte; ya kâfirlerin 
elçilerini korurken ya Batılı yaşam tarzını 
ve heveslilerini beklerken ya da kardeş 
kardeşe kırdırılırken oluyor. İslâm terö-
rizm, kokuşmuş Batı medeniyeti muasır 
medeniyet olarak anılıyor.

Müslümanların bölünmüş orduları 
Hilâfet’i kaybettiğimizden beri hiç kendi 
hesabına savaşmadı. Ya düzmece savaşlar 
yürütüldü halkları ikna etmek için ya da 
kâfirlerin icat ettiği terör örgütlerini bas-
tırmakla meşgul edildi. Ya vekâleten gitti 
ordularımız binlerce kilometre ötelere ya 
da vekâleten kurtardı kendi toprakları-
mızı. Heyhat ki heyhat, bu satırlar edebi 
metinlermiş gibi görünse de hakikatin ta 
kendisi. İslâm ordularının 13 asırdaki ba-
şarıları nasıl ki ciltlerce kitap olursa işte 
öyle kitap olur ordularımızın sadece bir 
asırda yaşattığı hezimetler, aşağılanmalar 
ve boşa akıtılan kanlar. I. Dünya Savaşı’nda 
başladı Batı aşkının meyvesi hezimetler. 
Hicazdan mı başlayayım yoksa Kıbrıs baş-
ta olmak üzere adalardan mı, bölünerek 
kâfirlere terk edilen Sudan’ı mı zikrede-
yim yoksa kutsal Mescid-i Aksa toprak-
larının dünyanın her yerinden kovulmuş 
necis Yahudilere bağışlanmasını mı?

Sarıkamış’ta 70 bin askerimizi ölüme 
terk eden Enver Paşa’nın yaşattığı hezi-
metten öte, bir ihanet değil mi? Mustafa 
Kemal’in sağındaki ve solundaki diğer 
ordulara haber vermeden Hicaz toprak-
larından Adana’ya kadar çekilmesi kutsal 
topraklardan feragat edeceğinin habercisi 
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değil miydi? Hilâfet’in yıkılmasına sebep 
olan bu ve benzeri ihanet, hezimet ve 
toprak bağışlamalardan sonra Hilâfet’in 
yıkılıp yerine Batı inancı cumhuriyetin ilan 
edilmesine karşı Müslümanların kıyamla-
rını bastırmakla görevlendirilmedi mi bu 
ordular? İlk bayan pilotumuz Batı kültü-
rüyle yetiştirilip kendi halkını bombaladık-
tan sonra ismi havalimanlarına, hain pa-
şaların adları cadde, sokak ve bulvarlara 
verilmedi mi? Sadece on yılda ismi Hans, 
Dewit ve Yorgo olmasa da Conilere hay-
ran, Makyavelli zihniyetli ve cellâdı-
na âşık subaylar yetiştirilmedi mi?

Ya II. Dünya Savaşı’nda sava-
şa girmeyen ordularımız, İngilizler 
için öşür adı altında zorla halktan 
mal toplayıp levazım görevi gördü-
ler. İngiliz düşmanlığı ile büyütülen 
evlatlar İngilizlere hizmet ettirildi. 
Dün Çanakkale’de 200 bin şehit 
vererek geçit vermediğimiz kâfir-
lere üs ve liman oldu ordularımız. 
Jandarmamız gizli gizli Kur’an oku-
maya çalışanları ve Arapça ezan 
okuyanları tespit ve tevkif etmekle 
görevlendirildi.

Ruslardan korkuyoruz yalanıy-
la NATO’ya girebilmek için kâfir 
ABD adına Kore’ye ordularımızı 
gönderip vekâlet savaşı yürütüldü. 
Kâfirlerin kavgasına sokulan asker-
lerimiz şehit kavramıyla kandırıldı, 
ölürseniz şehit kalırsanız gazi denil-
di. Yüzlerce askerimizi ABD’nin kavgasın-
da yitirdik.

Arap devletleri “İsrail” ile düzmece 
savaşlar yapıp orduları yenilgiye uğrattı, 
aşağıladı, Müslümanların gözünde “İsrail”i 
büyüttü. Tam altı devletin ordusunu bir-
den yenen iki günlük kıytırık bir devletten 
bir süper güç çıkarttılar. Kâbe’yi korumak 
için kâfirlerden yardım istedi Suudi Ara-
bistan, kâfir askerlerine kelime-i şehadet 
ettirildi Kâbe’ye girebilmesi için formalite 
icabı.

İngilizlerle birlikte içimizdeki hainler 
PKK’yı kurup bizi bize kırdırdı, meşgul etti 
ordularımızı, heder etti asker ve sivilleri-
mizi. Ohaller, operasyonlar, pazarlıklar 

ve sınır ötesi Kandiller bombalandı yılar-
ca. Askerlerimiz tuzaklarla, saldırılarla ve 
haince katledildi. Ateşler düşürüldü ana 
yüreklerine, baba ocaklarına. Halen dahi 
kâfirlerin kurduğu türlü terör örgütlerine 
kurban verilmekte evlatlarımız ve kahra-
man diye de teselli edilmekte ana baba-
larımız.

Bir başka vekâlet savaşını da Kıbrıs’ta 
yürüttük. Bu sefer topraklar kendi top-
raklarımızdı ama Kıbrıs’ı Türkiye’ye ilhak 
etmek için değil bilakis ABD ve İngilte-

re’nin rekabetini devam ettirebilecek bir 
pozisyonda vekâleten geri aldık toprakla-
rımızı ya da geri alır gibi yaptık. Askerleri-
miz burada da küfre hizmet ettirildi onla-
rın nüfuz bekçiliğini yaparak.

Irak Süleymaniye’de Türk askerlerinin 
başına çuval geçirdi müttefiklerimiz, Afga-
nistan’da kendilerini koruma görevi verdi-
ler, boğazlarda olduğu gibi. Bugün yine bir 
vekâlet savaşı olarak Suriye’de yürütülen 
Fırat Kalkanı Halep düşsün diye tasarlandı. 
Mısır’da, Pakistan’da ve Yemen’de oldu-
ğu gibi tüm İslâm coğrafyasında ordular 
İslâmi kıyamları bastırmak için çıkartıldı 
kışlalarından, hep darbe talimatları aldılar 
efendilerinden. Bakın işte satırlar uzayı-

verdi ordularımızın hezimet ve utançlıkla-
rını anlatırken. 

Bu ordular ne zaman Müslümanların 
kıyamına destek olmak, işgal edilen İslâm 
beldelerini kurtarmak ve akıtılan kan, çiğ-
nen namus ve kutsalların intikamını almak 
için harekete geçecek? Kılıçlar kınından 
ne zaman hak için çıkacak? Cevap aslında 
basit kıymetli okuyucular, yukarıda iki un-
surdan bahsetmiştim İslâm ordularını ye-
nilmez kılan ve küfre karşı savaşan. İslâm 
ümmetinde İslâm inancı, askerlerimizde 

hâlâ şehadet özlemi ve tankların al-
tına yatacak kadar cesaret olduğu-
na, ölüme yürüyerek değil koşarak 
gittiklerine göre eksik olan liderlik, 
fikrî liderliktir. Çünkü İslâm ümmeti 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra inancını 
değil sahih liderlikleri olan Hilâfet’i 
kaybetti. 

Halkımızdaki bazı ifsat edilmiş 
ölçü, bakış açısı ve yaşam tarzı Batı 
kültürü kesildiğinde üç günde dü-
zelecek ve İslâm’ın sinesine dönüş 
göz açıp kapamaktan daha hızlı ola-
caktır. Zira Allah’ın Rasulü Muham-
med Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurmaktadır:

 ، النَّاُس  َصَلَح  َصَلَحا  إَذا  النَّاِس،  ِمْن  ِصْنَفاِن 
َوإَِذا َفَسَدا َفَسَد النَّاُس، الُعلََمُء َواألَُمَراء

“İki sınıf vardır ki onlar bozul-
duğunda halk da bozulur, düzel-
diğinde halkta düzelir. O iki sınıf 

ulema (âlimler) ve umeradır (emîrler/
liderler).”3

O yüzdendir ki ordularımız evvela 
kendi şeref ve onurunu sonra işgal edilen 
her bir İslâm beldesi, çiğnenen her bir na-
mus ve dökülen her bir damla kanın he-
sabını sorabilmek için Hilâfet’e muhtaçtır. 
Bağrından Selahaddin Eyyubiler, Fatihler 
ve Abdulhamidler çıkaran bu ümmet in-
şaAllah ikinci Râşidî Hilâfet Devleti’nin 
azametli ordularını da çıkartmaya mukte-
dirdir; İslâm ordularının heybetinin yeni-
den görülmesi için Müslümanlar Hilâfet’e 
muhtaçtır!
1 - Tevbe Suresi 25-26
2 - Ali İmran 139
3 - Ebu Naim Hilye - Ahmed b. Hanbel

Ordular kışlalarda 
dururken çiğnenmedik 
namus, kutsal ve onur 

kalmamış, kılıçlar 
kınından hak için hiç 
çıkmamış, verilmedik 
toprak, satılmamış 
servet kalmamıştır

“
“
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İlk insandan bugüne ve kıyamete ka-
dar bütün insanların bu kısacık dün-
ya hayatındaki en büyük talepleri 

kalkınma ve emniyettir. Çünkü hayat kısa 
ve bu kısa dünya hayatı süresince insan, 
bekasını sağlamak, neslini devam ettirmek 
ve tedeyyününü/dindarlık içgüdüsünü 
tam bir itminan ile doyuma ulaştırmak için 
kazanım elde etmek ve bu kazanımlarını 
korumayı istemektedir. Kazanım isteği ve 
kazanımları emniyet altına alma isteği, bir 
bakıma beşer olmak ile eş değerdir.   

Kalkınma, lügat manası ile düşük bir 
seviyeden daha yüksek bir seviyeye çık-
maktır. Istılahi mana olarak kalkınma, 
gerek insanın ve gerekse toplumun kötü 
bir hâlden daha iyi bir hâle, bir temel fi-

kir ve bu temel fikir üzerine bina edilmiş 
bir yaşam tarzı ile intikal etmesidir. Birey, 
toplumun bir parçası olması hasebi ile kal-
kınması veya emniyeti toplumun durumu-
na bağlıdır. Toplumun olumlu yönde her 
değişimi, mevcut konumdan/hâlden daha 
yüksek bir konuma çıkması kalkınmadır. 
Buradaki hâl ya da konumdan kasıt, toplu-
mun fikri, maddi, ruhi ve ahlaki seviyesidir. 

İnsan, yaratılışı gereği yaşamı boyunca 
fiziksel ihtiyaçlarını ve içgüdülerini doyur-
ma uğraşı içindedir. Bu uğraş, insanı aynı 
zamanda sosyal bir varlık kılmaktadır. 
Toplum hâlinde yaşamak durumunda olan 
insan, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için 
diğer insanlar ile alaka kurar. Doğal olarak 
diğer insanlar ile birlikte yaşamak zorunda 

olan insan, hayatını devam ettirmek veya 
ihtiyaçlarını karşılamak için bir hayat niza-
mına ihtiyaç duymaktadır. Bu alakalar da 
ancak ortak duygu, fikir ve nizam ile dü-
zenlenir ki bu toplumun vakıası gereğidir.

Toplumsal yaşantı içinde insan, sahip 
olduğu içgüdü ve fiziksel ihtiyaçlarını her 
zaman için daha kaliteli bir şekilde karşı-
lamak ister. İnsan, çadırda yaşamaktan zi-
yade kerpiçten de olsa bir evde yaşamayı 
tercih eder. Betonarme evi kerpiç eve, iki 
katlı bahçeli bir evi apartman dairesine, 
büyük bir çiftliği de iki katlı bahçeli eve 
tercih eder. Hakeza, sahip olduğu her eş-
yasının daha kalitelisini, yediği her yeme-
ğin daha lezzetlisini tercih eder. Toplumda 
sahip olduğu mevki ve makamının hep 

SAĞLIKLI KALKINMA VE
GÜVENLİ BİR YAŞAM İÇİN
DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Aydın USALP
ausalp@gmail.com
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yükselmesini ister. Güzelliği ve üstün ni-
telikleri olan insanlarla evlenmeyi, sağlıklı 
ve zeki evlatlara sahip olmayı ister. Düşük 
davranışların sergilendiği bir ortamdan zi-
yade, seviyeli ilişkilerin var olduğu ortam-
larda bulunmayı ister. Sömürünün ya da 
zulmün olduğu ortamlardan ziyade daya-
nışmanın ve adaletin gerçekleştiği ortam-
larda yaşamak ister. Zayıf ve aciz olana 
değil, üstün sıfatlara sahip, güçlü olana bel 
bağlamayı ve ona sığınmayı ister. Tehlikeli 
durumlardan kaçar, daima emniyette ve 
güvende olmak ister. Kısacası insan, 
kalkınmayı ister. Yani bulunduğu hâl-
den daha yüksek ve daha üstün bir 
hâlde bulunmayı ister.

Kalkınmayı talep eden ve bu yolda 
yürüyen insan, nasıl kalkınır mesele-
sine gelince: Kalkınma, insanın fizik-
sel ihtiyaçlarını karşılama, meyillerini 
doyurma ve diğer insanlar ile olan 
ilişkilerinde belirleyici nizam ve de-
ğer yargıları ile ilgilidir. Doğal olarak 
kalkınmayı sağlayan husus, ihtiyaçları 
karşılayan madde ve meyilleri doyu-
ran hususlara dair fikirdir. Yani kalkın-
ma, akletme/düşünme ile gerçekleşir. 
Çünkü önce fikir oluşur, sonra oluşan 
fikre göre davranış meydana gelir. 
Önce fikir oluşur, sonra uygulamaya 

geçilir. Yani insan, eşya ve hayat hakkında-
ki sahip olduğu fikre/yargıya göre hareket 
eder. Peki, nasıl bir fikir ile kalkınma ger-
çekleşir? 

Kalkınma; insanın bütün soru ve so-
runlarına cevap ve çözüm sunan, temel 
bir fikre bina edilmiş, hayata dair her me-
seleye ayrı ayrı çözüm getiren ve bu çö-
zümlerin uygulamasını gösteren ideoloji 
ile mümkündür. Bir fikrin ideoloji olarak 
tanımlanabilmesi için, bir temel fikre ve bu 
temel fikrin üzerine bina edilmiş hayatın 

bütün yönlerine dair fikirlere ve çözümle-
re ve yine bu fikir ve çözümlerin uygulama 
şekillerini gösterir bir nizama sahip olması 
gerekir. 

Kalkınmanın ancak bir ideoloji ile ger-
çekleşeceği hususu açıktır. Ancak, hayata 
dair çözüm ve nizamlar sunan her ideoloji 
sağlıklı bir kalkınma sağlamaz. Sağlıklı kal-
kınmayı gerçekleştiren ideoloji, nizamının 
üzerine bina edildiği akidesi sahih olan 
ideolojidir. Sahih akide ise akli olan akide-
dir. Diğer bir tabirle insan, hayat ve kâinat 

hakkında ve tüm bunların dünya haya-
tının öncesindeki ve sonrasındaki ile 
olan alâkası hakkındaki insanın sahip 
olduğu ve aydın bir düşünce ile ulaştı-
ğı temel fikirdir. Buna göre sadece İs-
lâm, akli bir akideye sahip olduğu için 
tek doğru ideoloji de İslâm’dır. 

Hayata dair bir nizam sunan ko-
münizm ve kapitalizm ideolojilerine 
baktığımızda, bunlar da birer ideoloji 
olma vasfı ile icat edildiklerinde uy-
gulanan toplumlarda kalkınma sağ-
lamışlardır. Ancak toplumları sahih 
anlamda kalkındırmamış olup hatta 
bir bütün olarak dayatıldığı toplumları 
ateş çukuruna sürüklemişlerdir. 

Ortaçağ Avrupa’da toplumların 

Aydın USALP [Sağlıklı Bir Kalkınma Ve Güvenli Bir Yaşam İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

Sağlıklı kalkınmayı 
gerçekleştiren 

ideoloji, nizamının 
üzerine bina edildiği 
akidesi sahih olan 

ideolojidir

“

“
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içinde bulunduğu hâl herkesin malumu-
dur ki yaşanılan veya yaşatılan hayat çok 
düşük ve sefilce idi. 15. asırda düşünür ve 
filozofların öncülüğünde başlayan değişim 
hareketi sonucunda kral ve kilisenin or-
taklaşa sahip oldukları iktidarlar devrilip 
yerine laiklik akidesi üzerine bina edilen 
kapitalizm ideolojisi vücut buldu. Böy-
lece Avrupa toplumları icat ettikleri bu 
yeni yaşam tarzı ile bir kalkınma gerçek-
leştirdiler. Bu kalkınma doğru bir akide 
üzerinde olmadığı için bir önceki yaşam 
tarzından daha iyi ancak gelinen zaman di-
liminde kapitalist yaşam tarzının insanları 
nasıl bir uçuruma sürüklediği ortadadır. 
Aynı şekilde Avrupa’da icat edilip Çarlık 
Rusya’sında uygulamaya konulan komü-
nizm de toplumsal bir değişim ile kalkınma 
gerçekleştirmiştir.  Her iki ideoloji de icat 
edildikleri toplumları kötü bir hâlden daha 
iyi bir hâle getirdikleri hâlde doğru bir kal-
kınmayı gerçekleştirememişlerdir. Çünkü 
her iki ideolojinin dayandıkları esas, yani 
akideleri bozuk idi. Kapitalizm, yaratıcıya 
inanmayı serbest kılmasına rağmen, laik-
lik akidesi gereğince dini hayata müdahale 
ettirtmezken, komünizm yaratıcıyı tama-
men inkâr ediyordu. Kısacası bu iki beşerî 
ideoloji, aklı ikna etmeyen ve fıtrata uygun 
olmayan batıl ideolojilerdir.

Özet olarak sadece İslâm ideolojisi 
yegâne doğru ideolojidir. Çünkü insanın 
yaşamı, devleti ve toplumu ile kalkınması 
için insan, hayat ve kâinatla alakalı kap-
samlı bir fikir verebilen, dünya hayatı ile 
alakalı tüm fikirlerinin esasi kaynağı, dev-
leti, toplumu ve yaşamının tüm alanlarına 
yönelik nizamların kaynaklandığı esasi kai-
de konumundaki akli akide üzerine kurulu 
bir ideolojidir. Dolayısıyla doğru kalkınma 
doğru bir ideoloji ile olacak, bu doğru ide-
oloji de insan yaşamında en tesirli içgüdü 
olan tedeyyün içgüdüsünü göz önünde 

bulundurup bu merkezden insanın diğer 
içgüdülerinin doğru nizamlarla doyumunu 
sağlayacaktır. Bu yönü ile de İslâm akidesi 
insan fıtratına en mutabık akide olup, in-
san, hayat ve kâinatı en doğru yorumu ile 
en doğru istikamete oturtup, akidesi insan 
aklına kanaat getiren, akli bir ideolojidir.  

İnsanlığın Hilâfet’e muhtaç olduğunu 
ve ancak Hilâfet ile kalkınabileceğini anla-
mak için kalkınmaya dair kısa da olsa böy-
lesi bir değerlendirme gerekliydi. Çünkü 
insanı doğru bir şekilde kalkındıran veya 
insanın emniyetini sağlayan bizzat devletin 
kendisi değil, ideolojidir. Devlet, ideolo-
jinin uygulama metodudur. Doğal olarak 
ideoloji devlet ile vücut bulur. 

Her ideolojinin uygulama metodu 
devlettir. Devletin yapısı ve şekli ideoloji-
ye göre değişir. Her ideolojinin akidesi ve 
akideleri üzerine bina edilmiş veya akide-
lerinden çıkan fikir ve çözümler farklı ol-
duğundan uygulama yöntemleri, yayılma 
ve kendilerini koruma yöntemleri de fark-
lıdır. Doğal olarak her ideolojinin devlet 
modeli de farklıdır.

İslâm dini/ideolojisi ilk olarak Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in eli ile 
Medine’de yürürlüğe konulmuştur. Böy-
lece Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, 
İslâm’ın nasıl uygulanacağına dair bir ör-
neklik ve bir devlet modelini oluşturdu. 
İslâm’ın bütün hükümleri nasıl vahiy ile 
belirlendi ise bu hükümlerin uygulama 
şekilleri de vahiy ile belirlendi. Vahyin ke-
male ermesi ve Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in vefatı ile bize bırakılan devlet 
modeli nübüvvet minhacı üzerinde seyre-
den Hilâfet modelidir. Bu yönü ile Hilâfet, 
bir icat değil ya da tarih içinde oluşturulan 
kurumsal bir yapı değil, bizzat İslâm’ın ön-

gördüğü ve İslâm’ın ancak kendisi ile kâmi-
len uygulanacağı yönetim modelidir. Diğer 
ideolojilerin kendilerine has yönetim şe-
killeri olduğu gibi İslâm’ın yönetim modeli 
de Hilâfet olup onun başka bir model ile 
uygulanması mümkün değildir. 

İslâm’ın yönetim nizamı olan Hilâfet; 
demokratik parlamenter veya başkanlık 
sistemi veya bütün isim ve üslup çeşitleri 
ile cumhuriyet sistemine benzemez. Aynı 
şekilde Hilâfet;  krallık veya federatif dev-
let modeli de değildir.  

İslâm, bütün mahlûkatın yaratıcısı, 
âlemlerin Rabbi olan Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’dan, insanlığa bir nur, bir rahmet ve 
tamamlanmış bir nimet olarak gelmiştir. 
İnsanlığı kalkındırmak ile birlikte huzurlu 
ve güven içinde bir yaşam sürdürmesini 
de garantiler. İslâm’ın Hilâfet ile vücut bul-
ması halinde, insanlık da hayat bulacaktır. 
Çünkü İslâm, kendisine inanılsın ya da ina-
nılmasın, üzerlerinde tatbik edildiği bütün 
insanların can, mal, din, nesep, akıl, izzet 
ve haysiyetini korur. İslâm nizamı, insanlı-
ğın muhtaç olduğu her şeyi doğru bir şe-
kilde ve tastamam doyurur. Her insan için 
dokunulmaz olarak tayin ettiği değerleri 
uygulama metodu olan Hilâfet ile korur. 
Böylece insanlık Hilâfet ile emniyete ka-
vuşur.

İslâm, insanları kula kulluktan kurta-
rıp izzetli bir şahsiyete eriştirir. Kelime-i 
Tevhid üzerine bina edilmiş olan İslâm, 
Hilâfet ile yeniden hayat sahnesine indiği 
zaman, insanlığı bulunmuş olduğu dehliz-
lerden vahyin aydınlığına ulaştırır. İnsani 
değerleri hiçe sayan bütün fikir ve nizam-
lardan kurtarır. İnsan haysiyetini meta ile 
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ölçen günümüz nizamlarından kurtararak 
Allah’a kul olma bilinci ile onu mahlûkların 
en şereflisi konumuna yükseltir. 

Hilâfet Devleti, bir ırkın veya bir ulu-
sun devleti değildir. Dolayısı ile milliyetçi-
lik ve vatancılık duyguları ile insanlar ara-
sında vuku bulan çatışmaları barındırmaz. 
Çünkü İslâm, insani vasıfları ile bütün in-
sanlara aynı noktadan bakar ve insani olan 
ihtiyaçlarını karşılar.

Hilâfet Devleti, İslâm ile insanlar ara-
sındaki alakaları Allah’a ittika etme temeli 
üzerine bina eder. Bunun için Hilâfet Dev-
leti’nde insanlar, devletin vereceği ceza-
dan ziyade, Rabbinden sakındıkları için 
başkasının hakkını ihlal etmezler. Yine in-
sanların amellerinde riayet ettikleri ölçü-

Hilâfet Devleti, bir ırkın veya bir ulusun devleti 
değildir. Dolayısı ile milliyetçilik ve vatancılık 

duyguları ile insanlar arasında vuku bulan çatışmaları 
barındırmaz. Çünkü İslâm, insani vasıfları ile bütün 

insanlara aynı noktadan bakar ve insani olan 
ihtiyaçlarını karşılar

“
“

hüküm sürmüş, adalet dağıtmıştır. Yine 
tarihte görüleceği üzere, sadece Arap 
toplumu değil, İslâm ile hayatını düzenle-
yen bütün toplumlar kalkınma ve emniyet 
sağlamışlardır. 

Hilâfet ile Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in haber verdiği gibi kadınlar, yanın-
da koruyucusu olmadığı halde Sana’dan 
Hadramevt’e beşerin saldırısından emin 
bir şekilde yolculuk etti. Hilâfet, sadece 
insanları değil, Dicle kenarında otlayıp 
nehre düşebilecek hayvanların emniyetini 
dahi düşündü. Hilâfet, uzak diyarlardan 
feryat eden mazlumların imdadına yetişti. 

Hilâfet’in yokluğu ile insanlık, günü-
müzde enkazlar altında kaldı, dalgalarla 
sahillere vuruldu ve çöpe atıldı. İslâm bel-

insanlığı aydınlığa ulaştırır.

Şüphesiz İslâm, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem ve Raşid Halifeler Dö-
nemi’nde kâmilen uygulanmıştır. Sonraki 
dönemlerde ve 13 asır boyunca kâmilen 
olmasa da uygulandı. Bugün Müslümanla-
rın talebi sadece Raşid bir Hilâfet’tir. 

Günümüzde, tesisi için uğraşılan Hilâ-
fet’in Raşid olması zor değildir. Çünkü biz-
ler 14 asırlık tarihe vakıfız. Hilâfet’in Raşid 
olanını da biliyoruz ve zaman içinde karşı-
laştığı engelleri de biliyoruz. Bütün eksi ve 
artıları ile Hilâfet’in tarih içindeki seyrini 
biliyoruz. Dolayısı ile dakik bir inceleme 
ile tarih içinde meydana gelen aynı hata-
ların tekrar vuku bulmaması için neleri 
gözden kaçırmamamız gerektiğini de bili-

ler, fayda zarar ilkesi değil, sadece helal ve 
haram olur. Bu ilke ve ölçüler ile insanlar 
Hilâfet Devleti’nde can, mal ve diğer bü-
tün değerleri ile emniyette olurlar. 

Sağlıklı bir kalkınma ve güvenli bir ya-
şam için dünya Hilâfet’e muhtaçtır iddia-
mız, İslâm’ın sadece teorik boyutuna bak-
mamız sonucu değil, tarihte yaşanmışlığı 
ve somut pratiği olduğu içindir. 

Putlara tapan, kız çocuklarını diri diri 
toprağa gömen, kan ve leş yiyen, diğer 
milletlerin gölgesinde yaşayan, çapulcu ve 
baldırı çıplak bir toplumun İslâm ile nasıl 
kalkındığı hususu herkesin malumudur. Bu 
toplum, çok kısa bir süre içinde üç kıtada 

delerinde milyonlarca Müslümanın kanı 
akıtıldı ve iffetler kirletildi. Dünya, beşerî 
ideolojilerin zulmü altında inim inim in-
lemektedir. Nesiller ve ekinler ifsat edil-
mektedir.  

Zaman ve mekâna bağlı olmaksızın, 
Allah’tan bir hayat nizamı olarak gelen İs-
lâm, bir bütün olarak her çağda uygulana-
bilir ve Rabbimizin buyruğu gereği uygu-
lanmalıdır. Daha önce vurguladığımız gibi 
İslâm, insanı insan olma vasfı ile ele alır 
ve ihtiyaçlarına zaman ve mekâna bağlı 
olmaksızın çözümler getirmiştir. Dolayısı 
ile insanlığı çepeçevre saran bu zulümat 
ancak Hilâfet ile yok olur ve ancak Hilâfet 

yoruz. Sadece insanlığın Hilâfet’e ne kadar 
muhtaç olduğunu insanlara anlatmamız 
kalmıştır.

ُحكًْم  اللِّه  ِمَن  أَْحَسُن  َوَمْن  يَْبُغوَن  الَْجاِهلِيَِّة  أََفُحكَْم 
لَِّقْوٍم يُوِقُنوَن

“Yoksa siz cahiliyye hükmünü 
mü istiyorsunuz? Akleden bir top-
lum için Allah’ın hükmünden daha 
güzel bir hüküm var mı?” [Maide 50]
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َعُدوٌّ لَِبْعٍض  بَْعُضكُْم  اْهِبطُواْ   Kiminiz…“ َوُقلَْنا 
kiminize düşman olarak inin!..”1 emir 
ve fermanıyla başlayan hayat süreci, tarihî 
seyri içinde günümüze gelene dek binler-
ce alt üst oluşlara şahitlik yapmıştır.

Âlemlerin Rabbi her şeye ege-
men iradesiyle hayat denen 
bir süreç başlatmış, bu süreç 

beraberinde bir mücadelenin fitilini ateş-
lemişti. Bu mücadele, kıyamete kadar 
devam edecek olan hayat sürecini yö-
netme mücadelesiydi. Bu mücadeleyi 
esas anlamlı kılan Allah Celle Celâlehû’nun 
ta ezelden takdir ettiği şu hüküm idi: َولَن 
َسِبيلً الُْمْؤِمِنَي  َعَل  لِلْكَاِفِريَن  اللُّه   Allah…“ يَْجَعَل 
inkârcılara, inananlar üzerine ege-
men olma fırsatını vermeyecektir.”2 
Bu hüküm, aynı zamanda inananlara kâ-
firlerin egemenliği altında yaşamayı haram 
kılmaktaydı.

Bu mücadelenin yasaları sünnetullah 
olarak ifadesini bulmuştu. Buna bağlı ola-
rak hayat sürecini ya rahmani veya şeytani 
güçler yönetecekti. Daha açık bir ifade ile 
hayata ya rabbani yasalar veya yasa ka-
rakterine bürünen nefsanî arzular hâkim 
olacaktı. İşte, düşmanlığın ve ilan edilen 
mücadelenin, savaşın nedeni bu idi. An-
nemiz Havva ile birlikte babamız Âdem 
Aleyhimu’s Selam, cennetten kovulmaları-
na neden olan İblis ve avenesiyle bunun 
mücadelesini vermek için dünya sahasına 
inmişlerdi.  

Böylece bir yasa ve amaç doğrultu-
sunda Allah’ın insanlar arasında döndü-
rüp dolaştırdığı zafer günleri, inananları 
imtihandan imtihana vura vura arındırıp 
durdu. Nice rasuller, nebiler, âlimler, ön-
derler, komutanlar ve sıradan müminler 
bu imtihan sürecine müdahil olarak sabi-

kunlar ve mukarrabunlardan olma şerefi-
ne nail oldular.

Âdem Aleyhi’s Selam, Allah’ın yeryü-
zündeki ilk halifesi olarak on sahifelik bir 
ilahi hayat rehberi ile yönetti. Onun yö-
netimine rağmen yıkıcılığın kolaylığına sı-
ğınan Kabil gibi iblis aveneleri kan döküp 
fesat çıkarmaya yol bulabildiler. 

Ardından Nuh Aleyhi’s Selam şeytani 
ve nefsani güçlere karşı bin yıllık çetin bir 
mücadeleye girişti. Şeytan ve taraftarları 
az sayıda mümin hariç bütün dünyayı ele 
geçirmişlerdi. Allah Azze ve Celle’nin ka-
der kalemiyle levh-i mahfuza ََّكَتَب اللَُّه أَلَْغلَِب 

-Ben ve peygamberlerim el“ أَنَا َوُرُسِل
bette galip geleceğiz!”3 diye yazdığı 
yasa hükmünü icra etti ve İblis’in aveneleri 
tufana boğduruldu.

TARİHİN TEKERRÜRÜ İÇİN
DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Mustafa KÜÇÜK
karlidag1001@hotmail.com
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Allah’ın ağır imtihanlarla kadrini kıy-
metini yücelttiği İbrahim Aleyhi’s Selam, 
İblis ile iş tutan asrın zalimi Nemrut ile 
ve onun putperest halkıyla dillere destan 
bir mücadele içine girdi. Öyle ki; Allah 
Celle Celâlehû şu sözünden dolayı O’nu 
ve beraberindeki inananları kendisinden 
sonra gelen müminlere örnek göstere-
cekti: كََفرْنَا اللَِّه  ُدوِن  ِمن  تَْعُبُدوَن  َوِممَّ  ِمنكُْم  بَُراء   إِنَّا 
 ِبكُْم َوبََدا بَْيَنَنا َوبَْيَنكُُم الَْعَداَوُة َوالَْبْغَضاء أَبًَدا َحتَّى تُْؤِمُنوا
 Biz sizden ve Allah’ı bırakıp“ ِباللَِّه َوْحَدُه
taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımı-
yoruz. Siz bir tek Allah’a inanıncaya 
kadar, sizinle bizim aramızda sürekli 
bir düşmanlık ve nefret belirmiştir, 
demişlerdi.”4

İlahlık iddiasında bulunan Nemrut’un, 
bir sivrisineğe yenik düşerek hayata ege-
men olma iddiasının koca bir yalan olduğu 
ortaya çıkmıştı. İbrahim Aleyhi’s Selam’a 
inen nur ve rahmet yasaları ve onların göl-
gesinde şekillenen örf ve âdet günümüze 
kadar kadir kıymetini korudu. Öyle ki bu-
gün bile insanlar İbrahim Aleyhi’s Selam’a 
intisap etmekte yarışmaktadırlar. Nemrut 
zalim olarak tescillenirken İbrahim Aleyhi’s 
Selam Halilullah olarak dünyaya nam saldı. 

Bu ihtiyar gezegen azim sahibi pey-
gamberlerden biri olan Hz. Musa Aleyhi’s 
Selam’ın Firavun ile giriştiği hayatı yönet-
me mücadelesine de sahne oldu. Mısır 
halkını fırka fırka ayıran 
Firavun hayata egemen 
olma iddiasını bilfiil sür-
dürmekteydi. Ta ki Musa 
Aleyhi’s Selam karşısına 
dikildi. Firavun أَنَا َربُّكُُم اأْلَْعَل 
“Ben sizin en büyük 
rabbinizim!”5 diye had-
dini aşa dursun, akıbet 
onu Kızıldeniz’in azgın 
sularında boğdurdu. Ya-
pıp ettiği zulmün karşılığı; 
ahrette çetin azap, dünya-
da yenilgi ve zalim olarak 
lanetlenmek oldu. 

İsa Aleyhi’s Selam da 
Yunan felsefesinin yaratı-
cının kâinata müdahale-
sini reddeden ve sebep 
sonuç ilişkisini ilahlaştıran 
amentüsüne son vermek, 
İsrailoğullarının kendi 
aleyhlerine uydurdukları 
yasakları kaldırmak, Tev-
rat’ın tahrif edilen kısım-

larını tashih etmek ve kendisinden sonra 
gelen adı Ahmed olan hatemu’l enbiyayı 
müjdelemek için sahaya indi. O da çetin 
bir mücadelenin sonunda yücelip yüksele-
rek göklere erişti. 

Artık vakit ahir zamandı. Şeytani güç-
ler dünyanın dört bir tarafında yönetimi 
ele geçirmişlerdi. Cahiliyenin en koyusu 
ise tevhidin ekseni olan Kâbe’nin yer aldığı 
Arap Yarımadası’nda hüküm sürmekteydi. 

Hatemu’l enbiya Rasul SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem; hayatı bir bütün olarak sahibi-
nin emrine vermek üzere kıyama durdu. 
Zira âlemlerin Rabbi O’na َفأَنِذْر  Kalk“ ُقْم 
ve uyar!”6 demişti. َوَمْحَياَي َونُُسِك  َصلَِت   إِنَّ 
الَْعالَِميَ َربِّ  لِلِّه  -Namazım, ibade...“ َوَمَمِت 
tim, hayatım ve ölümüm âlemlerin 
Rabbi Allah içindir.”7 diye haykırmasını 
istemişti.

Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem de Rab-
binin gösterdiği yolda yürümek üzere bir 
kıyam etti ki; bir daha oturmadı. O hem 
Rasul idi hem Nebi. O, diğer peygamber 
kardeşleri gibi hem peygamber idi hem de 
yeryüzünün halifesi. Risaleti de siyaseti 
de evrensel idi. İnsanlığa dair her müşkü-
lün yükü O’nun omzundaydı. Şirkten de 
tevhitten de O sorumluydu. Zalimden, 
mazlumdan, müstekbirden ve müstazaf-
tan da sorumluydu. Şirki izale edip tev-
hidi hâkim kılmak, zalime ve müstekbire 

engel olup mazlum ve müstazafın hakkını 
iade etmek üzere sahaya inmişti.  Başta 
Ebu Cehil olmak üzere hayatı şeytani ve 
nefsani arzularla yöneten tiranları, kay-
serleri, kisraları, necaşileri, mukavkısları 
İslâm’a davet etmek, sorumluluklarını ve 
hadlerini bildirmek ile mükellef kılınmıştı. 
Yeryüzünde fitne kalmayıp din bütünüyle 
Allah’ın oluncaya dek mücadele etmekle 
emrolunmuştu. Dünya Allah’ın mülkü, ha-
yat O’nun eseri, insan O’nun kulu idi. Al-
lah’ın mülkünde Allah’ın kullarını Allah’ın 
bir rahmet olarak indirdiği yasalarla yö-
netme görevi O’nun omzunda idi.

İşte, Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
eşi Hatice RadiyAllahu Anhâ’ya “Bundan 
sonra bize rahat yok.” demesi bundan-
dı. “Hud Suresi beni ihtiyarlattı.” de-
mesinin nedeni buydu. Müşriklerin tek-
lifini kendisine sunan amcası Ebu Talib’e 
ْمَس ف َيِيِني َوالَقَمَر ِف يََساِري ُه َلو َوَضُعوا الشَّ  والله يَا َعمَّ
 َعَل أْن أَتْرَُك هذا األْمُر َما تََركُْته حتَّى يُظِْهرَُه الله أو أْهلَِك
-Güneşi sağ elime, ayı sol elime koy“ دونَهُ
salar asla bu davadan vazgeçmem! Ya 
Allah bu dini hâkim kılar ya da ben bu 
uğurda ölürüm.”8 diye haykırması bunun 
içindi. Boykotlara göğüs germesi, karnına 
taş bağlaması, eziyet ve işkencelere kat-
lanması hep bunun için idi. Ammarlar, Sü-
meyyeler, Bilal-i Habeşîler ve Habbab bin 
Eretler bunun için işkencelere prim ver-
miyordu. Taif yolculuğu, Akabe biatleri, 

Mustafa Küçük [Tarihin Tekerrürü İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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Medine’ye hicreti, Bedir, Uhud, Hendek 
ve Mekke’nin fethi savaşları hep bu yüz-
den vuku buldu. Nihayet İslâm, Arap Ya-
rımadası’nda hayatın yönetimini eline al-
mış ve bir Asr-ı Saadet iklimini inşa etmiş 
olarak dünyaya açılıyordu. İnsanlığın yüz 
akı O yüce Rasul risalet ve Hilâfet görevini 
en güzel bir şekilde eda etmiş, 
Veda Haccı’nda tescil ettirdiği 
evrensel ve zaman üstü hut-
besiyle kendisinden sonrasına 
Kitap ve Sünneti bırakarak rah-
met-i Rahman’a kavuşuyordu.

Ve O Rasul SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem kendisinden sonrası 
için şöyle buyuruyordu: كَانَْت بَُنو 

نَِبيٌّ َهَلَك  كُلََّم  االنِْبَياُء  تَُسوُسُهُم   إِْسَائِيَل 
 َخلََفُه نَِبيٌّ َوإِنَُّه ال نَِبيَّ بَْعِدي َوَسَتكُوُن ُخلََفاُء
 İsrail oğullarını Nebiler“ تَكُْثر
yönetiyordu. Bir Nebi öldü-
ğünde onu bir başka Nebi ta-
kip ederdi. Gerçek şu ki; ben-
den sonra Nebi yoktur. Fakat 
benden sonra birçok Halifeler 
gelecektir.”9  طَاَعٍة ِمْن  يًَدا  َخَلَع   َمْن 
َة لَُه َوَمْن َماَت  لَِقَي اللََّه يَْوَم الِْقَياَمِة ال ُحجَّ
َجاِهلِيًَّة  ِميَتًة  َماَت  بَْيَعٌة  ُعُنِقِه  ِف   َولَْيَس 
“Kim itaatten elini çekerse, 
Kıyamet gününde lehine hiçbir 
delil bulunmaksızın Allah Teâ-
la ile karşılaşacaktır. Kim de 
boynunda Halife’ye biat olma-
dan ölürse cahiliye ölümü ile 
ölmüştür.”10

Rasul’ün vefatından sonra 
Raşit Halifeler hayatı İslâm ile yönetme 
görevini yüklendiler. Dâhilde, Müslim ve 
gayrimüslim tebaasının hayat ile ilgili bil 
umum işlerini İslâm ile yürütürken, hariçte 
İslâm Devleti’nin bütün imkânlarını kulla-
narak İslâm’a davetin en güzel örneklerini 
ortaya koydular. Otuz yıllık Raşit Halifeler 
Dönemi’nde Suriye, Mısır, İran, Trablus-
garp, Tunus, Kıbrıs fethedildi. Emeviler 
Dönemi’nde İstanbul kuşatılıp İspanya 
fethedildi. Ardından Abbasiler,  Irak ve 
Horasan Selçukluları, Kirman Selçuklula-
rı, Suriye ve Filistin Selçukluları, Anadolu 
Selçukluları ve nihayet Osmanlı Hilâfet 
Devleti kuruldu. 

Evet, Miladi 622 tarihinde Rasul Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in hicretiyle Medi-
ne’de kurduğu İslâm Devleti bazen suret 
değiştirerek de olsa kesintisiz, Hilâfet’in 
ilga edildiği 3 Mart 1924 tarihine kadar 

sürdü. Diğer bir ifadeyle Rasul SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in kurduğu İslâm Devleti 
tam on üç asır sürdü. Evet, tam on üç asır! 
Dile kolay, dünya diye addedilen bu yaşlı 
gezegenin tarihinde eşi ve benzeri olma-
yan bir hadise idi bu! 

Ancak bugün dünya yeniden bu tec-
rübeyi yaşamaya muhtaç! Kaldı ki bütün 
göstergeler dünyanın bu onurlu tecrübe-
yi yeniden yaşamaya hazırlandığına işaret 
etmektedir. Tarih bu kez İslâm nuru Hilâ-
fet sancağı altında İslâm nurunun yeniden 
dünyaya nizam vermesi için tekerrür ede-
cektir. 

Evet, tarih diyorum, tekerrür diyo-
rum! Tarihî tekerrür diyorum! Asrı Saa-
det başlasın diye tarihî tekerrür!  Çağdaş 
cahiliye sonlansın diye tarihî tekerrür! İn-
sanlığın medarı iftiharı olan o güzel günler 
geri gelsin diye tarihî tekerrür. Şeytani ve 
nefsani arzuların çağdaş ifadesi olan laiklik 
ve demokrasinin hükümranlığı son bulsun 
diye tarihî tekerrür! Tarihin hak ve haki-
kat adına tekerrür etmesi için de II. Râşidî 
Hilâfet’in kurulması gerekir. Diğer bir ifa-
deyle; tarihin tekerrürü için Râşidî Hilâfet! 

Tarih tekerrür etsin diye Râşidî Hilâfet! 

Kurulsun II. Râşidî Hilâfet ki; tarih 
tekerrür etsin! Etsin de yaşasın yeniden 
Akabe biatları! Yesribler Medine’ye çev-
rilsin. Üzerimize dolunaylar doğsun Veda 
tepelerinden! Muhammed Mustafa bütün 

ihtişamıyla teşrif etsin ülkeleri-
mize! Kitabıyla Sünnetiyle bir 
düzen versin şu yoldan çıkmış 
siyasal, sosyal hayatımıza! Ra-
şit Halifeler gelsin art arda, 
eklesinler birbirlerine kutsal 
mekânlarımızı! Eklesinler Mek-
ke-i Mükerreme’yi, Medine-i 
Münevvere’yi, Mescid-i Aksa’yı, 
Şam-ı Şerifi, İstanbul’u birbiri-
ne! Hilâfet perçiniyle bağlasınlar 
birini diğerine!

Tekerrür etsin tarih! Kıyam 
etsin Halife-i ru-i zemin, sö-
mürgeci küfür güçlerinin çizdiği 
haritayı tarihin çöplüğüne gö-
merek birleştirsin İslâm coğraf-
yasını! Birleştirsin Anadolu’yu, 
Makedonya’yı, Bosna Hersek’i, 
Batı Trakya’yı! Katsın birbirine 
Trablusgarp, Filistin, Hicaz, Ye-
men’i! Tek parça kılsın Pakistan, 
Afganistan, Azerbaycan, Özbe-
kistan, Tacikistan ve dahi Doğu 
Türkistan’ı. Avrupa’yı Asya’ya,  
Asya’yı Afrika’ya bağlayarak ge-
tirsin dize Amerika’yı, Rusya’yı. 
Süpürsün Yahudi varlığını yer-
yüzünden! Kurtarsın izzetini, 
şerefini, çiğnenen namusunu 

Müslümanın! Kurtarsın mazlumu, mağdu-
ru, masum çoluk çocuğu, yaşlıyı, kadını, 
mustazafı kapitalizmin ve onun siyasi hâ-
kimiyet tarzı olan demokrasi ve laikliğin 
sürüp giden zulmünden. Kurtarsın heva 
ve hevesle yöneten parlamenter ve baş-
kanlık sistemlerinden insanlığı! 

Yeniden Hilâfet’le tekerrür etsin tarih! 
Ecnadin’de Amr İbnu’l Aslar Bizans’ı dize 
getirerek fethetsin yeniden Kudüs’ü! Ha-
hamların ellerinden koparıp alsın Kudsü 
Şerif ’in anahtarlarını Ömerler!

Ömerler, Sad b. Ebi Vakkaslara: “Sana 
ve beraberindekilere Allah’tan korkmayı 
tavsiye ederim. Çünkü Allah’tan korkmak, 
düşmana karşı en büyük hazırlıktır.”  diye 
mektuplar yazsın! Kadisiye’de bozguna 
uğratılsın Sasaniler! Terk etsin Medainleri, 
Hemadanları, İsfahanları Yezd-i Cürdler! 

Evet, tarih diyorum, 
tekerrür diyorum! Tarihî 
tekerrür diyorum! Asrı 

Saadet başlasın diye 
tarihî tekerrür!  Çağdaş 
cahiliye sonlansın diye 

tarihî tekerrür! İnsanlığın 
medarı iftiharı olan o 

güzel günler geri gelsin 
diye tarihî tekerrür 

“

“
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Tarih tekerrür etsin! Gemileri yaksın 
Tarık bin Ziyadlar, Akdenizi Atlas Okya-
nusuna bağlayarak fethetsin Endülüs ülke-
sini! Atılsın temelleri ilmin ve irfanın! Ye-
niden inşa edilsin Elhamralar, Medinetü’z 
Zehralar, Kurtubalar! 

Tekerrür etsin tarih Hilâfet’le! Sela-
haddin Eyyubiler kuşatsın Hittin tepele-
rini! İmha etsin Tapınak Şövalyeleri’ni ve 
dahi Kudüs Krallığı’nın korkak ordusunu! 
Esir alsın Lüzinyanlı Guyları! Şifa bulsun 
Ümmet-i Muhammed’in gönlündeki yara! 
Allah’ın çevresini mübarek kıldığı Mescid-i 
Aksa’da dalgalansın sancağı Hilâfet’in.

Hilâfet’le tarih tekerrür etsin! Kışlalar-
da bekleyen Türk, Kürt ve Arap ordula-
rını birleştirsin Alpaslanlar! “Kumandanla-
rım, askerlerim!  Yiğitlerim! Bugün burada ne 
emreden bir sultan, ne de emir alan bir asker 
vardır. Bugün ben 
sizlerden biriyim ve 
sizlerle birlikte sa-
vaşacağım. Bugün 
burada Allah’tan 
başka bir sul-
tan  yoktur.” diye 
nutuklar atsın. 
Yürüsün Romen 
Diyojenlerin üs-
tüne! Şahlansın 
İslâm medeni-
yetiyle Anadolu! 
Âleme nasıl nizam 
verilirmiş, nasıl 
yaşarmış insanlık 
kardeşçesine bir 
arada, göstersin 
vahşi Batı’ya! İn-
sanlık neymiş göstersin Yerlilerin/Kızılde-
rililerin katili İngiliz çapulcuların, korsanla-
rın ülkesi Amerika’ya! 

Kurulsun Bağdat’ta Nizamiye Medre-
seleri, İbni Sinalar, Fahrettin Raziler, İmam 
Gazaliler ders versin ortaçağ karanlığını 
yaşayan Avrupa’ya!

Şey Edebaliler Osman Gaziler yetiş-
tirsin dergâhlarında! Osman Gaziler bir-
leştirsin aşiretleri, beylikleri. Cihan şümul 
Hilâfet Devleti’nin gücüne güç katsın! 

Akşemseddinler, Fatihler yetiştirsin 
medreselerde. Molla Güraniler hedef 
göstersin baş parmaklarıyla! Toplar dök-
türsün II. Mehmetler! Karadan yürütsün 
gemileri yenilesin eskiyen pörsüyen fethi 

mübinleri Sultan Fatihler! Kaçışan Bizans 
askerlerinin ayakları altında can versin İm-
parator Kostantinler!

Tekerrür etsin tarih! “Ben ki, kırk sekiz 
krallığın hakanı Sultan Süleyman Han. Sefi-
rimden aldığım habere göre, memleketinizde 
dans namı altında kadın, erkek birbirine sarıl-
mak suretiyle, herkesin gözü önünde laubali 
işler işlenmekte olduğunu işitmişimdir. İş bu 
rezaletin memleketime de sirayeti ihtimali 
muvacehesinde name-i hümayunum elinize 
ulaşmasından itibaren derhal son verilmediği 
takdirde, bizzat ordu-yu hümayunumla gelip 
engellemeye muktedirim.” diye mektuplar 
yazsın  Kanuni Sultan Süleyman’lar Fran-
suvalara! Yasaklatsın yüz yıllar boyu dans 
denen zındıklığı.

Tarih tekerrür etsin! ABD filosunu esir 
alsın Atlantik’te Hilâfet bahriyesi, Ameri-

ka’yı vergiye bağlayan imzalar atsın Ceza-
yir Beylerbeyi Hasan Dayılar masalarda!

Tarih tekerrür etsin Hilâfet’le Kutu’l 
Amara’da Halil Paşalar İngiliz Hint Gar-
nizonu’nu bozguna uğratsın. Teslim alsın 
İngiliz General Townshendleri. Çanak-
kale’de yedi düvele karşı top güllelerini 
sürsün namluya Seyit Onbaşılar! İngiliz 
İnflexıble ve Ocean zırhlılarını gömsün 
boğazın derin sularına!

Tekerrür etsin tarih Hilâfet’le yeni-
den! Yetişsin çağdaş silahlarla donatılmış 
ordularla Mutasımlar, çığlık atan mazlum 
kadınların imdadına! Alaşağı etsin kullarla 
Rableri arasına giren tekfurları, rejimleri, 
sistemleri! Alaşağı etsin yerli işbirlikçileri 
İttihatçıları, Baasçıları,  Esedleri, İbadile-

ri, Sisileri, Karzaileri, Kadirovları, Şavkat 
Mirziyoyevleri, Navaz Şerifleri,  Suudla-
rı,  Abdurabbuları. Şia’yı kurtarsın ulusal-
cı Perslerin elinden. Yaptıklarına pişman 
etsin zalimlere destek olan Hamaneyleri, 
Nasrallahları!

Tarihin şeref levhaları, onur tabloları 
geçmişte hep Hilâfet’in sayesinde hayat 
buldu. İslâm âleminin yaşadığı zilletten 
kurtulup o ihtişamlı günlerine yeniden 
dönmesi için tarihe tekerrür gerekir. Ta-
rihin tekerrürü için de II. Râşidî Hilâfet’in 
ikamesi gerekir.

Yine yeni, yine yeniden Râşidî Hilâfet 
ikame edilsin ki; çağdaş cahiliye ikliminde 
güven, huzur ve ekmeğe muhtaç bu yor-
gun gezegenin dermansız yolcuları, Hilâfet 
Sancağı altında güven, huzur ve ekme-
ğe doysun! Hilâfet mekanizmasıyla İslâm 

bir bütün olarak 
hayata uygulan-
sın ki; bineğine 
binen her yolcu 
San’a’dan Had-
ramut’a, Kanda-
har’dan Fizan’a, 
Adriyatik’ten Çin 
Seddine gidip gel-
diğinde bile Al-
lah’tan başka hiç-
bir şeyden korkup 
endişelenmesin. 

İşte tarihin te-
kerrürü için II. Râ-
şidî Hilâfet Ensar 
ve Muhacirlerini 
bekliyor! Allah’ın 

vadi ve Rasul’ün müjdesi haktır.

-İs“ بََدأَ اإلِْسلَُم َغِريًبا َوَسَيُعوُد َغِريًبا َفطُوَب لِْلُغَربَاءِ
lâm garip geldi ve yine garip olarak ha-
yata dönecektir. Ne mutlu o gariplere!”11 
Ne mutlu Râşidî Hilâfet’le onu hayata geri 
getiren gariplere! 

الَْعاِملُوَن -İşte çalışanlar, böyle“ َفلَْيْعَمْل 
si bir kurtuluş için çalışsın.”12 َذلَِك  َوِف 
 Yarışanlar işte bunun“ َفلَْيَتَناَفِس الُْمَتَناِفُسوَن
için yarışsın.”13 

1 - Bakara Suresi  36
2 - Nisa suresi 141
3 - Mücadele Suresi 21
4 - Mümtehine Suresi 4
5 - Naziat Suresi 24
6 - Müddesir Suresi 2
7 - En’am Suresi 162
8 - İbni Hişam Sireti

Mustafa Küçük [Tarihin Tekerrürü İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]

9 - Müslim;  K.  İmara Bab 10 
H.  No: 1842
10 - Müslim K.  İmara H. 
No:1851
11 - Taberânî, Kebîr-Evsat
12 - Saffat Suresi 61
13 - Mutafifin Suresi 26
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“İslâm coğrafyası” veya “İslâm 
dünyası” derken neyin, kimin 
ve hangi sınırların kastedildiği 

gerçekte muammadır. Bu tanımlamaların 
coğrafik sınırlarla elbette bağlantısı vardır. 
Ancak bu lafızların kim tarafından kullanıl-
dığının önemi çok büyüktür. Batı dünyası 
bu kavramı kullandığında “İslâm funda-
mentalizminin merkezi, terörün kaynağı 
ve şiddetin mahalli” olarak tavsif ederken, 
Müslümanlar ise “acının, travmanın ve zul-
mün kol gezdiği ve Batı’nın barbarca kat-

liam yaptığı, kan döktüğü ve sömürdüğü 
beldeler” olarak zihinlerde anlam kazanır. 

O hâlde Batıya göre şiddetin ve terö-
rün merkezi olan bu coğrafyada, “Zulüm 
ve katliamı kim yapıyor?” Sorusu gündeme 
gelmek zorundadır. Zira şiddet ve terör, 
bunu yapan faillerin tespitiyle mümkün-
dür. Bu tespit tüm kaziye hâline gelen 
kanaatleri yıkacak ve algıları yeniden inşa 
edecektir. Öyle bir inşa ki; artık Batılı be-
yaz adam da, Doğulu mütedeyyin adam 
da, Afrikalı siyahi adam da o failin gerçek 

yüzüne tükürecek ve ona şöyle diyecek-
tir: “Ey bu dünyayı kan ve revana çeviren 
zalim adam, senin yüzünden ırmaklarımız 
kırmızıya boyandı, mahsullerimiz heba 
oldu, çocuklarımız ve kadınlarımız dün-
yaya umutsuz ve karanlık gözlerle baktı, 
dünyanın çehresi senin yüzünden siyaha 
boyandı, gözler umudu seninle yitirdi, sa-
bahlar seninle hüzne bulandı.”

Bu failin kimliğini elbette teşhir edece-
ğiz ama önce fitne ve fesat kavramlarına 
eğilecek ve anlamını kavramamız gereke-

FİTNE, FESAT VE 
İÇ SAVAŞLARIN SON 

BULMASI İÇİN
DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR

Cahit TOPRAK
cahittoprak2@hotmail.com
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cektir. Bu sayede asıl kan döken “fitneci-
nin” ve asıl nesli tefessüh ettiren “fesat-
çının” karanlık yüzünü görmüş olacağız 
inşaAllah. 

İslâm’da “fitne” ortadan kaldırılması 
gereken bir “küfür”1 manasında kullanıl-
dığı gibi, adam öldürmekten daha beter 
olan “isyan, anarşi, kavga”2, insanların kör 
ve sağır kesildikleri “bela ve musibet”3 ve 
Müslümanlara kâfir cenahtan gelecek bir 
“zarar, eza”4 anlamlarında kullanılmıştır. 
En yaygın kullanım alanı ise “imtihan” kav-
ramıyla somutlaşmaktadır.

Fesat ise daha çok “bozgunculuk” ve 
“doğruluktan saptırmak”’ anlamında kul-
lanılmıştır. Karada ve denizde “bozulan 
denge”5 olarak ifade edilmiştir. 

Dolayısıyla anarşinin, kaosun ve fitne-
nin merkezi neresi ise karada ve denizde 
bozgunculuk yapan, ekini ve nesli yok 
eden, fesadı yayan odak nokta da orası 
demektir. Ak ile karanın, kötü ile iyinin, 
doğru ile yanlışın ayrıldığı gibi, fitne ve fe-
sada sebep olanlarla, hak ve hakikat yo-

lunda yürüyen, ıslah eden, temizlemeye 
çalışanlar ayrı olmalıdır.

Bu manada ümmetler somut 
anlamda imtihana (fitneye) maruz 
bırakılmıştır

Fitne ve fesadın bu çerçevede asıl kay-
nağı İslâm coğrafyası değil Batı’dır. Fitne 
ve fesadın asıl kaynağı yüz yıldır zulüm gö-
ren ve servetleri sömürülen Müslümanlar 
değil Amerika, İngiltere, Rusya, Çin ve bil 
cümle kapitalist Batılı devletlerdir! Tüm 
bunlar delile doymuş bir hakikat olmasına 
rağmen, yine de bu gerçeği örtmek için 
aynı Batı, siyasi ve fikrî entrikalarla bu ha-
kikati insanların gözünden saptırabilmiş, 
dahası mugalatalı planlarla veya başka fit-
ne araçlarıyla -medya gibi- perdelemeyi 
başarmıştır. Şimdi Batı’nın bu habis planla-
rından bir kaçına değinecek ve çözüm yol-
ları üzerinde bir değerlendirme yapacağız.

Öncelikle şunu ifade edelim ki; Os-
manlı Hilâfet Devleti’nin birçok kurum ve 
kuruluşuyla rafa kaldırılmış olması, bu yüz-
yılın başında İslâm ümmetinin başına gelen 

en büyük fitne olmuştur. Zira Hilâfet, üm-
metin birliğinin ve vahdetinin yegâne ana 
unsuru ve perçini görevi görmüş, eğitim-
den ekonomiye, içtimai yapıdan sanayiye 
ve dış ilişkilerden insanlar arası alakalara 
kadar birçok alanda yetersiz oranda uy-
gulansa da önemli ölçüde fonksiyonel 
olabilmiştir. Bundan dolayı olsa gerek son 
çeyrek yüzyılda fitnenin başı Amerika ve 
diğer İslâm düşmanı ülke liderleri ve ona 
hizmette çığır açmış yerli uşakları Hilâfet’i 
ve kurumlarını itibarsızlaştırmak için tür-
lü türlü entrikalar ihdas etmiş ve aşağılık, 
politik söylemler ve algı operasyonlarıyla 
ümmetteki Hilâfet mefhumlarına hücum 
etmişlerdir. İşte bu, İslâm ümmetinin ba-
şına gelen en büyük fitnedir.

Kâfir Batı’nın topyekûn olarak İslâm’ı 
karşısına aldığı an ise  11 Eylül saldırısı-(o-
yunu)-dır. ABD, bu vesileyle İslâm ümme-
tine “Terör” kavramının arkasına sığına-
rak terör fitnesini başlatmıştır. Sözüm ona 
terörü bitirmek için en azılı gerçek terö-
ristlerin on yıllarca uğraşı gösterdiğinde 
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bile gerçekleştiremeyeceği kadar geniş 
çaplı katliam ve yıkımlara yol açmıştır. Üs-
telik adına X ülkenin kurtuluşu, Y ülkenin 
özgürleştirmesi diyebilecek kadar da piş-
kindir.

Sonrasında işgal ettiği ülke halkların-
dan yandaş (paydaş), uşak ve yerli malı 
örgütler, sanal liderler ve isimler ön pla-
na çıkartıp, ülkenin kurtuluşunda mücahit 
maskesi giydirmiştir. Ardından gösterme-
lik özgür -hür irade- seçimleriyle ülkede 
halk iktidarı sağlanmıştır. Her 
ne hikmetse bu sanal liderler 
koltuğunda seçimlerden çok 
önce oturmuşlardı bile!

Sonra halk, tekrar Hilâ-
fet’in tek kurtuluş olduğunu 
dile getirmeye başlayınca, 
Batı aklı -ABD, İngiliz ve Av-
rupa- tekrar kurnaz ve habis 
söylemlerine başlar. Ne çare 
ki çoktan dananın kuyruğu 
kopmuştur. Çaresiz halk so-
kaklarda -Ortadoğu ayaklan-
maları, Arap Baharı- gerçek 
kurtuluş reçetesini ararken 
aynı plan tekrar devrededir. 
Çirkin yüzlü sahte liderler 
halkın içindedir ve maskeleri 
henüz düşürülememiş birer 
kahramandır onlar! 

Son raddeye gelindiğinde 
ise Suriye sahası tam bir im-
tihandır. Hem ümmet hem 
yöneticiler hem de en çok 
gün yüzüne çıkması gereken 
Batı’nın gerçek yüzü görüle-
mediği için dünyanın kapkara 
yüzüdür. Bu kulvardaki plan 
Hilafet projesini öteleme 
üzerine kurulan anlık hesaplara gebedir. 
Her dakika ve her saat hesaplar tekrar 
gözden geçirilir ve yeni planlar kurulur. 
Kâh Cenevre, kâh IŞİD, kâh Lozan, kâh 
Astana… Tüm toplaşmalar ve koalisyon-
lar tek bir hedef için, o da aşırı guruplara 
yani Hilâfet’i kurma hedefi için cihat ettiği-
ni söyleyen mücahitlere karşı ılımlı muha-
liflerle işbirliği yolları…

Bu kulvardaki son raund Halep’te veri-

lir. Halep maskeleri düşürmüştür. Türkiye 
maskesini sehven düşüren ikinci ülke ol-
muştur. Kendisini Müslümanların dostu, 
İsrail’in düşmanı olarak tanıtan İran’ın, 
Amerika’nın şeytan üçgeninde yer alan bir 
ülke olduğu açığa çıkmıştır. Yıllarca şeytan 
olarak Amerika’ya düşmanlık üzerine hal-
kını motive eden İran’ın devlet geleneği 
Suriye’de ve sahada Amerika ve komünist 
Ruslarla yaptığı işbirliği neticesinde şeffaf 
bir ihanet politikasına evrilmiştir. Hem de 

mişti onları kurtarmak için! Oysa gerçek 
çok sonra anlaşıldı. El Bab, Mücahidleri 
celbeden, Halep’i yalnızlığa terk eden 
bir Amerikan projesiymiş. Amerika’nın 
gösterdiği hedef hem ümmeti Hilâfet’ten 
ürküten ve soğutan hem mazlumların im-
dadına ateş açtıran hem de Esad’ın zulmü-
nü unutturup bahane yapılan bir koalisyon 
hedefi oluvermişti. Yazık ki ümmetin ka-
dınlarının onuru ve kurtuluş reçetesi olan 
Hilâfet yıkılan enkazların arasında kalmış-

tır. 

İşte savaşın ve müca-
delenin, cehdin ve azmin 
yok oluş ile sonlandırıldığı, 
hem de Müslümanların düş-
manlarının eliyle hezimete 
dönüştürülen son fitne ne-
fesi... Batı’nın entrikalarına 
ve fitne ateşine ram olduğu 
son kopuş noktası… Fesadın 
merkezi Amerika’nın küf-
re ve uşaklarına acımasızca 
saldırttığı ziyafet sofrası... 
Sofrada kan, sofrada zulüm 
ve sofrada yiğitlerin yitirildiği 
iğrenç bir savaş meydanı…

Belki de yüreğimizi çok-
ça acıtan sadece bir tarafta 
kâfir Batı diğer tarafta Müs-
lümanların olduğu bir Haçlı 
savaşı olmayışıdır… Sinsi, 
bizi bize kırdırtan, bizi bizim-
le imtihan ettiren, bizi bize 
düşürten bir çirkin savaşın 
olmasıdır. 

İslâm ümmeti soyut 
anlamda da imtihana 
(fitneye) maruz bırakıl-
maktadır

Bu fitne ve fesadın en belirgin ve yıkıcı 
olanı ise demokrasidir. Dahası demokra-
si zehrini tarhana çorbası gibi gösterme 
çabalarıdır. Bu fitne, zihinleri istila eden, 
nesli ifsat eden, genç dimağları körelten 
ve saf akılları dumura uğratan ve derin 
etkileri olan, Batı’nın bir zaferidir. Onlar 
zaferini kutlarken, bu coğrafyanın insanla-
rı ise özgürlük şarkılarıyla bu fitneye kur-
banlar vermekte, her dakika, her saniye 

Davos demokrasi için yeni 
bir yıl, yeni bir milat oldu! 

Sonra Filistin kurtuldu 
İsrail’den… Mısır’da 
demokrasi kazandı, 

Müslümanlar Mursi’yi 
kazandı ama fikriyatını 

ve değerlerini kaybetti... 
Buazizi Tunus’ta yüreğini 

ortaya koydu, canını verdi. 
Biz demokrasiye yenildik... 
Sustuk... Yasını tuttuk…

“
“

Müslümanlara ihanet! Bu çerçevede Şii 
Hilali’nin gerçekte “”Hilafeti çevreleme 
hilali” olduğu ümmet nezdinde ifşa olmuş-
tur.

Türkiye’ye gelince, Halep’teki mazlum 
çocuklar ve kadınlar kalan son takatiyle 
ellerini semaya çevirip Rahman’a el aç-
mışken, Türkiye’den gelecek bir müjdeli 
haberle sevinmişlerdi. Sonunda Türkiye 
Müslüman ordusuyla El Bab’tan içeri gir-
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yeni bir akıl, yeni bir beden 
benimsetilen köhnemiş ba-
tıl bir fikrin kurbanı olmak-
tadır.

Davos demokrasi için 
yeni bir yıl, yeni bir milat 
oldu! Sonra Filistin kurtul-
du İsrail’den… Mısır’da 
demokrasi kazandı, Müs-
lümanlar Mursi’yi kazandı 
ama fikriyatını ve değer-
lerini kaybetti... Buazizi 
Tunus’ta yüreğini ortaya 
koydu, canını verdi. Biz de-
mokrasiye yenildik... Sus-
tuk... Yasını tuttuk…

Demokrasiye sahip çık-
tık, Batı’nın yani kâfirlerin 
sistemi olan demokrasiye sahip çıktık. 
“Herkes hür düşünsün, ne var ki!” dedik. 
Bir de baktık ki çocuklarımız, Satanist, 
Reenkarnist, Feminist ve ırkçı oluvermiş. 
“Özgürlük kötü bir şey mi?” dediğimizde 
karşı çıkan olursa, şiddetle tepki verdik, 
ağzını kapattık. Sonra baktık ki kadınları-
mız başörtüyü attı. Abimiz namazı bıraktı. 
Çocuklarımız camiyi terk etti. Kardeşimiz 
elif bâyı unuttu. “Ne oldu bize?” dediğimiz 
de ise çoktan şifayı kapmış, mikroba -de-
mokrasi- bulanmıştık bile…

İşte bugün Yusuf’u arama vaktidir. Yu-
suf’u kuyuda aramayın, Mısır’da aramayın, 
Ankara’da aramayın, Davos’ta arama-
yın… Yusuf’u Kitap’ta arayın. Çekip çıka-
rın kitabın ayetlerinden!! 

Amerika demokrasiyi Kitab’ın kavli 
gibi gösterse de, insan haklarının başucu 
kitabı gibi lanse etse de, bilelim ki demok-
rasi son yüzyılın en şiddetli taun hastalığı-
dır. Bu hastalığın ilacı İslâm’dır. O’na sarıl-
dıkça asla sapmazsınız.

Çözüm mü? Fitne ve fesadın son bul-
ması için Nübüvvet Minhacı üzere Râşidî 
Hilâfet…

Neden mi Hilâfet?

Çünkü Allah Resulü bir hadiste şöyle 
buyuruyor:

َا اإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه إِنَّ

“İmam sizin için bir kalkandır, siz-
ler onunla korunur ve onun arkasında 
savaşırsınız.”

Kalkan ama neye kalkan? Kime karşı 
bir kalkan? 

Fitnelere, kana, gözyaşına, zulme, fe-
sada, onur ve haysiyetin yitirilmesine karşı 
bir kalkan… 

Filistin’e, Suriye’ye, mülteci bırakılmış 
çaresizlere, çocuklara, kadınlara ve zayıf 
bırakılmış erkeklere karşı bir kalkan… 

Neye karşı korunağımız? Amerikalı-
ların, İngilizlerin, Fransızların ve küfürde 
haddi aşmış tüm kâfirlerin şerir planlarına, 
ince hesaplarına, muktedir olamamış uşak 
saraylılara, zulümde haddi aşmış diktatör-
lere ve onlara arka duran zulme meyle-
denlere karşı korunağımız…

Neden arkasında savaşılmayı hak eden 
bir halife? Biatımızı yenileyip suskunluğu-
muzu bozacak, kardeşime sahip çıkacak 
olan orduları teşkil edecek, Halep’e kefen 
değil, uçaksavar gönderecek, un şeker 
yerine orduları seferber edecek bir halife 
olacağı için… Fitne ateşine benzin döken 
Amerika ve diğer sömürgecilere inat kar-
deşleri arasına su serpecek bir halife ola-
cağı için…

Fakat sizler Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in şu hadisini hiç akıldan çıkarma-
yın ki O; fitne ve fesat peşinde koşturan, 

karanlık geceler gibi fitnele-
re kapı aralayan, yardım ve 
yataklık eden her zalim için 
şöyle buyurur:

“Hiç şüphesiz Allah 
zalime mühlet verir. Onu 
yakalayınca da kaçması-
na fırsat vermez ”

Ve Rahman olan Allah 
şöyle buyurur:

الُْقَرى  أََخَذ  إَِذا  َربَِّك  أَْخُذ  َوكََذلَِك 

َوِهَي ظَالَِمٌة إِنَّ أَْخَذُه أَلِيٌم َشِديٌد

“Rabbin, zalim bir 
kasaba halkını yakalar-
ken işte böyle yakalar. 
O’nun yakalaması ger-

çekten çok acı ve çetindir. ”6

O hâlde gelin Rabbimizin şu buyruğu-
na kulak kesilelim.:

َويَنُصْكُْم  َويُْخزِِهْم  ِبأَيِْديكُْم  اللُّه  بُْهُم  يَُعذِّ َقاتِلُوُهْم 

ُقلُوِبِهْم  َغْيَظ  ْؤِمِنَي َويُْذِهْب  مُّ َقْوٍم  ُصُدوَر  َويَْشِف  َعلَْيِهْم 

َويَُتوُب اللُّه َعَل َمن يََشاء َواللُّه َعلِيٌم َحِكيٌم

“Onlarla savaşın ki, Allah onlara 
sizin ellerinizle azap etsin, onları 
rezil etsin, onlara karşı size yardım 
etsin, mü’min topluluğun gönülle-
rini ferahlatsın ve onların kalple-
rindeki öfkeyi gidersin. Allah, dile-
diğinin tövbesini kabul eder. Allah, 
hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.”7 

Şunu bilelim ki; Nübüvvet minhacı 
üzere bir Hilâfetimizin olması, zalimleri 
bizim elimizle cezalandırmayı dileyen Rab-
bimizin bu ilahi buyruğunu eda etmemizi 
kolaylaştıracak ve o gün zalimlerin kahr-u 
perişan olduğunu bizlere gösterecektir. 
İnşaAllah…

1 - Bakara Suresi 193
2 - Bakara Suresi 191
3 - Maide Suresi 71
4 - Nisa Suresi 101
5 - Rûm Suresi 41-42
6 - Hûd Suresi 102
7 - Tevbe Suresi 14-15

Cahit Toprak [Fitne, Fesat Ve İç Savaşların Son Bulması İçin Dünya Hilâfet’e Muhtaçtır]
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