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Değerli okuyucularımız!

Allah’a hamd olsun ki tağutların müslümanlara uzun zamandır tasallatundan sonra Allah azze ve celle 
müslümanlara tekrar izzet verip onlara kendi dinini yaşayacakları bir İslam Devleti nasip etti.

Gene Allah’a binlerce kez hamd olsun ki İslam Devleti’nin yayınlarını Türkçeye çeviri yapma imkanını 
bize bahşetti. 

Hergün İslam Devleti’nde çıkan onlarca haber, yazı ve videoların bir çoğundan Türkiye halkı ve 
özellikle de müslümanlar yoksun kalmaktaydı. Çok kısıtlı bir şekilde bazı medya kaynakları bunları 
müslümanlarla paylaşıyor ve tercümelerini yapıyorlardı. 

El-Hayat Medya olarak bünyemizde Türk masasını da oluşturarak, İslam Devleti bünyesinde çıkan tüm 
yayınları Türkçeye çevirmeye ve sadece Türkçe konuşanlara mahsus aylık bir degi çıkarma kararı aldık.

Allah’ın izniyle bundan sonra İslam Devleti’nde çıkan tüm yayınları gücümüz yettiğince 
Türkçeye çevirmeye ve bu anlamda ki eksikliği kapatmaya gayret edeceğiz. Sadece yeni yayınları değil
İslam Devleti kuruluşundan itibaren yayınlamış olduğu akidevi, menheci ve cihadi usullerini ortaya 
koyan makale, hutbe ve videolarınıda sizlere çevirisini yaparak islam devletini daha iyi tanımanıza 
yardımcı olacağız. (Allah’ın izniyle)

Aylık olarak yayınlamayı hedeflediğimiz bu dergimizde de özellikle Türkiye’deki müslümanların İslam 
Devleti hakkında merak ettiği konulara değineceğiz. Şüphe ve bidat ehli insanların İslam Devletini 
yanlış tanıtma fırsatı vermeyeceğiz. Bu anlamda ki şüphelerine cevap vererek İslam Devleti’ne iftira 
atmalarına mahal bırakmayacağız. (Allah’ın izniyle)

İlmi ve siyasi bir çok konuya değinerek özellikle halkımızı akidevi, fıkhi, siyasi ve menheci konularda 
bilgilendirerek selefi salihinin akidesi ve usülünü tanıtmaya gayret edeceğiz. (Allah’ın izniyle)

Yazılarımızı özellikle kısa olmasına özen göstererek okuyucuyu sıkmamaya gayret ettik. Bilgi 
olarak doyurucu olmadığına kanaat ettiğimiz yazılarımızı silsile yazı olarak size sunarak bu 

konudaki hassasiyetimizi muhafaza etmeyi düşünüyoruz.

Bu sayımızda da özellikle bize çok sorulan ve çoğu kardeşin bu konudaki eksik 
bilgisinden ötürü ayağının kaydığı ve İslam Devleti’ni bu anlamda mürcielikle 

itham ettiği mürted kavramını ele alarak size bu istilahın islam alimlerinin bu 
kavramı nasıl anladığını ve onların bu kavramı nasıl kullandığını kısaca 

izah etmeye çalıştık.

Rabbimizden bize bu konuda muvaffakiyetler vermesini 
diliyoruz. Ve bu güne kadar İslam Devleti’ne 

km’lerce alanı savaş ve silahla bahşeden Rabbimizden 
derginin adını verdiğimiz Kostantiniyye’yi savaşsız ve 

kansız bize kapılarını açmasını diliyoruz. Ya Rabbi 
Resulullah’ın bahsetmiş olduğu İstanbul’un 

fethini bize nasip et. Allahumme amin...



Hamd, Mü’min’leri izzetli kılıp kâfirleri zelil 
kılan Allah’a olsun. Salât ve selam mücahitlerin 
önderi olan Resulullah’a ve ona bu yolda tabi 
olanların üzerine olsun.

Allah azze ve celle kendisine inanıp ona 
şirk koşmadan ibadet eden kullarını yardım, 
temkin ve razı olduğu dini yaşamalarıyla müjdeler 
vermiştir.
 
Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda 
bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve 
hâkim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve 
hâkim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini 
(İslâm’ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını 
ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun 
yerine onlara güven sağlayacağını vâdetti. Çünkü 
onlar bana kulluk ederler; hiçbir şeyi bana eş 
tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, 
işte bunlar asıl büyük günahkârlardır. (Nur suresi 
55. ayet)

Allah azze ve celle bu ümmeti imtihan etti. Bu 
ümmet bu sınavda sabrı ve gayreti terk etmedi. 
Şirk ve müşriklerden uzak durdu. Tağutların 
onca baskı ve işkencelerine göğüs gerdi. 

Yılmadı ve vazgeçmedi. Binlerce şehit 
verdi ama gene bu yolda azmini yitirmeyerek 
Allah’ın yardımını hak ettiler. Allah subhanehu 
ve Teâlâ onlara yeryüzünde başarı verdi. Onları 
yeryüzünde hâkim kıldı. Korkularını güvene 
çevirdi. Nübevvet menheci üzere bir hilafet ve 
devlet nasip etti. Bu ümmet tevhidi yaşayıp 
şirkten uzak durdukça, Salih amel işleyip 
günahlardan uzak durdukça Allah azze ve celle 
zafer ve fetihler nasip edecektir. Çünkü bu zafer 
ve fetihler Allah’ın vaadidir ve Allah azze ve celle 
sözünde en sadık olandır.

Nitekim bu yol Allah’ın sünnetidir. Bizden 
öncekilerde aynı sıkıntılara maruz kaldılar. 
Sabırları sonucu Allah azze ve celle onlara zafer 
ve fetihler nasip etti. Allah azze ve celle kendi 
resullerini bile bu şekilde sınamış ve neticesinde 
büyük fetihler nasip etmiştir.

Allah resulü sallahu aleyhi ve selem en 
sıkıntılı olduğu ve düşmanların onları çepe çevre 
kuşattığı, açlıktan midelerine taş bağlayıp 
düşmanla karşılaşmamak için hendek 
kazdıkları bir dönemde, sahabelerine o günün 
şartlarına göre akılların alamayacakları fetihleri 
müjdeliyordu. Çünkü Allah’ın resulü Allah’ın 
bu konudaki sünnetini iyi biliyor ve buna 
inanıyordu. Nitekim Resulullah doğru söyledi ve 
fetihler gerçekleşti. 
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Bunu vadeden Allah resulü sallahu aleyhi ve 
sellem aynı şekilde Kostantiniyye’nin de (İstanbul) 
feth olunacağını bize müjdelemiştir. Kostantiniyye 
daha önce fethedildi ama bu müjdede bahsedilen 
fetih daha gerçekleşmemiştir. Nitekim bu fetih 
kıyamete yakın bir zamanda gerçekleşecek, 
savaşılmadan sadece tekbirlerle fetih edilecektir.

Ebû Hüreyre’den r.a rivayet edildiğine göre, 
Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle 
buyurmuşlar:

«Romalılar A’mâk’a yahut Dâbık’a inmedikçe 
kıyamet kopmayacaktır. Onların karşısına 
Medine’den o gün yeryüzü halkının en 
iyilerinden bir ordu çıkacaktır. Askerler saf 
bağladıkları vakit;

Romalılar; bizimle, bizden esir alanların arasını 
serbest bırakın onlarla harp edelim, diyecekler. 

Müslümanlar da: “Hayır! Vallahi sizinle din 
kardeşlerimizin arasını serbest bırakmayız” 
diyecekler. Müteakiben onlarla harp edecekler 
ve; 

Üçte biri kaçacak, Allah ebediyen kendilerine 
tevbe İlham etmeyekcektir. 

Üçte biri de öldürülecek, Allah indinde şehitlerin 
en faziletlisi olakcaklardır. 

Üçte biri ise fethedecek, ebediyen fitneye duçar 
olmayacaklardır.

Müteakiben İstanbul fethedilecektir. Gaziler 
kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış, ganimetleri 
taksim ederken anîden içlerinde şeytan: 
Gerçekten memleketinizde bıraktığınız 
aileleriniz Deccal’ın eline geçti, diye 
bağıracaktır. Müslümanlar İstanbul’dan 
çıkacaklar. Fakat şeytanın bu sözü yalandır. 
Şam’a geldikleri vakit ise gerçekten Deccal 
çıkacaktır. Müslümanlar harbe hazırlanır ve 
saflarını düzeltirler. Namaz için kamet getirildiği 
vakit, Meryem’in oğlu İsa (Aleyhisselam) 
İnerek onlara imamlık yapacaktır. Allah’ın 
düşmanı Deccal, İsa Aleyhisselamı 
gördüğü vakit tuzun suda eridiği gibi eriyecektir. 
Onu bıraksa kendiliğinden helak olacak, lâkin 
Allah deccali onun eliyle öldürecek, kanını İsa 
aleyhisselamın süngüsünde onlara gösterecektir.  
(Müslim fiten 9, hadis no: 2897)

A’mak ile Dâbık Şam ‘da Halep yakınlarında İki 
yerin ismidir.
 
Yine Ebu Hureyre’den r.a rivayet edildiğine göre, 
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle 
buyurmuşlar:

«Bir tarafı karada, bir tarafı denizde bir şehir
İşittiniz mi?» ( o şehir İstanbul’dur.)

Ashab:

— Evet, Ey Allah’ın Resulü! dediler.

«Benî İshak’dan yetmiş bin kişi bu şehre gaza 
etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Ona geldik-
leri vakit inecekler, silâhla çarpışmayacaklar, ok 
da atmayacaklar. 

Lailahe İllallah, Allahu Ekber (Allah’tan 
başka ilâh yoktur, Allah her şeyden büyüktür), 
diyecekler, hemen iki tarafından biri düşecektir.»

Sevr demiş ki: Ben onun ancak şöyle dediğini 
biliyorum : «Denizdeki taraf düşecek. Sonra 
ikinci defa: Lailahe İllallah, Allahu Ekber 
(Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah her şeyden 
büyüktür), diyecekler, öteki tarafı da düşecektir. 
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“Konstantiniyye” bugünkü
adıyla İstanbul

İstanbuldan bir görüntü



Sonra üçüncü defa: Lailahe İllallah, Allahu 
Ekber (Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah her 
şeyden büyüktür) diyecek ve kendilerine 
(kapılar) açılacaktır. Müslümanlar oraya girecek 
ve ganimet alacaklardır. Onlar ganimetleri 
taksim ederken birdenbire kendilerine bir 
yaygaracı gelecek: Deccal çıkmıştır, diyecek. 
Onlar da her şeyi bırakıp döneceklerdir.»  
(Müslim fiten 18, hadis no:2920)

“... Amr bin Avf (Radıyallâhü anh’den rivayet 
edildiğine göre; Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) şöyle buyurdu, demiştir:

Bevlâ (denilen yer) de Müslümanlar düşmana 
karşı sınırda nöbet bekleyen silâhlı kuvvetlerin 
en düşüğü olmadıkça kıyamet kopmayacaktır. 
Sonra O (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :

- Ey Ali, Ey Ali, Ey Ali, dedi. 

Ali r.a:

- Anam babam sana feda olsun buyur ey 
Allah’ın resulü dedi. 

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

- Siz muhakkak Benu’l-Asfar (rumlar) ile 
savaşacaksınız. Sizden sonra gelenler de 
onlarla savaşacaktır. Nihayet Allah yolunda hiç 
bir kınayanın kınamasından korkmayan, seçkin 
müslümanlar olan Hicaz halkı onlarla savaşa 
çıkacaklar ve tesbih ve tekbirle Kostantiniyye
yi fethedecekler. O güne dek mislini elde 
etmedikleri öyle bol ganimet mallarını elde 
edecekler ki kalkanlarla bölüşecekler. Gelen 
bir adam da (müslümanlara) : Şüphesiz Deccâl 
sizin memleketlerinizde çıkıverdi, diyecek. 
Bilmiş olunuz ki o haber yalandır. Artık o 
habere inanan pişmandır, inanmayan da 
pişmandır, buyurdu.” (Suneni ibni mace cilt 2 
sayfa 1370 hadis no: 4094)
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Bu hadislerden de anlaşıldığı üzere kıyamete 
yakın eski ismiyle kostantiniyye şuan ki 
ismiyle de İstanbul olan şehir, silahsız ve kansız 
bir şekilde sadece tekbirlerle fethedilecektir. 
Kıyamete yakın nebevi bir menhec üzere 
yeniden inşa edilen hilafet ordusu Allah’ın
 izniyle burayı tekbirlerle fethedecektir. 

Evet, tağutlar İslam topraklarını işgal ettiler, 
haramları yaygınlaştırıp insanları küfre 
zorladılar. Kendi yurdumuzda esir edildik, 
inançlarımızı dile getiremez hale geldik. 
Kura’nın hükümleri iptal edildi yerine heva 
kaynaklı düzenler getirildi. Kendi yurdumuzdan 
sırf rabbimizin dinini istediğimiz için sürgün 
edildik. Bizi hazmedemediler, bize göz 
açtırmadılar, bu ülkede şeriat yasak ve 
şeriatçiler barınamaz dediler.

Binlercemiz öldürüldü binlercesi işkence gördü 
ve bir o kadarı hapsedildi. Fuhuş, faiz, kumar ve 
içki gibi pisliklerden temizlenenleri istemediler. 
Ve bizleri yurtlarımızdan çıkardılar.

Kavminin cevabı: Onları (Lût’u ve taraftarlarını) 
memleket in izden çıkar ın;  çünkü onlar 
temizlenen insanlardır! Demelerinden başka bir 
şey olmadı. Biz de onu ve karısından başka
aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride 
kalanlardan (kâfirlerden) idi. Ve üzerlerine (taş) 
yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkârların sonu 
nasıl oldu! (Araf 82-83-84)

Her zulmün sonu geleceği gibi, sizinde sonunuz 
yakınlaşmaktadır. Rabbimizden bu konudaki en 
büyük isteğimiz bize zulmedenleri bizim elimizle 
cezalandırmasıdır.

Yüce rabbimizden bize İstanbul ve diğer 
yerlerin fethini ve konuyla ilgili müjdeyi bize 
nasip etmesini temenni ediyor ve sabırla bu 
konudaki ribatımıza devam ediyoruz.

KONSTANTİNİYYE’NİN FETHİ



Eyyy İstanbul!
Muvahhidleri barındırmadın kendinde
Bize yetim muamelesi yaptırdın içinde
Biliyorduk sende razı değildin bu zulümden
Bunun ızdırabını hissettik, sessizliğinde

Eyyy İstanbul! 
Caddelerinde küfre rıza gösterdin
Sokaklarını haramlarla doldurdun
Ne oldu ki sana bu kadar kısa bir sürede
Despotlara, zalimlere, kâfirlere teslim oldun

Eyyy İstanbul! 
Gürle, haykır, kalk artık, yeter bu sessizlik
Zalimleri barındırma kendinde bitsin bu hainlik
Aç bağrını kovduğun öz evlatlarına artık
Sana vaad edilen müjde yakındır yakın

Eyyy İstanbul!
Muhakkak feth olunacaksın
Tekbirlere boyun eğeceksin
Bir asır tağutların işgali altında kalsan da
Özgürlüğüne elbet kavuşacaksın
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Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır. Salât ve 
selam mücahidlerin önderine ve bu yolda ona 
tabi olanlara olsun.

Her asrın tağutları, insanları sömürmek 
ve köleleştirmek için çağa uygun teoriler 
uydurarak arzularını bu vesileyle hayata hakim 
kılmaktadırlar. Bir dönem kâhin ve 
sihirbazlar, bir dönem sahtekâr din adamları, 
bir dönem kabile reisleri, bir dönem zengin ve 
soylular, bir dönem krallar ve ağalar, bir dönem 
komünistler ve sosyalistler ve asrımızda da 
demokratlar demokrasi ve özgürlük kılıfıyla 
hevalarını tatmin etmektedirler. Geçmiş 
sistemlerin son kullanma tarihi geldiğinde 
çöpe atıldığı gibi demokrasi yalanının da son 
kullanma tarihi oldukça yakınlaştı.

Demokrasi de bir dindir ve bir Müslüman başka 
bir dine, ancak kendi dinini terk ederek girebilir. 
Demokrasiyi kabul edenler, İslam’ı ret etmiş 
Allah’ın dininde Allah’a ortak koşmuştur. Allah’ın 
onlar için seçmiş olduğu dinin bir kısmından yüz 
çevirip, bu dinde hoşlarına gitmeyen kuralları 
değiştirerek başka bir dine yönelerek şirk dinine 
tabi olmuşlardır.

Kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkâr mı 
ediyorsunuz? Aranızda böyle yapanın cezası 
ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Ahiret 
gününde de azabın en şiddetlisine onlar 
uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 
(Bakara Suresi 85. ayet)

Demokratlar bir insanın hem Müslüman hem 
de demokrat olabileceğini ısrarla savunurken, 
demokrasiden ödün vermeden, demokrasiyle 
örtüşmeyen İslami kurallar hakkında halkı cahil 
bırakarak veya bu kuralları kendi hevalarına göre 
yorumlayarak bu teorilerini hayata geçiriyorlar. 

Onlara göre bir Müslüman, demokrasiyle 
örtüşmeyen kendi dininin bazı kurallarından 
ödün vermesi ve demokrasi dinine girmesi 
gerekiyor. Ama bir demokrat İslam’la örtüşmeyen 
kendi dininin kurallarından asla taviz vermemesi 
gerekiyor. İslam dinini demokrasiyle bağdaştırmak 
isteyen demokratlar bu dinin nice uygulamalarını 
iptal ederken, İslam’la bağdaşmayan demokrasi 
dininin kurallarından bir tanesini bile rafa 
kaldırmadılar.

İçkiyi İslam yasak kabul ediyor ve bu cürme
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bulaşanlara belli bir kırbaç cezası uyguluyor 
ama demokrasi buna o şekilde yaklaşmıyor. 
Ya adam öldürmenin cezası, hırsızın, faizcinin, 
mürtedin, sihirbazın cezası veyahut zina 
edenlere yapılan muamele, bu ve 
bunun gibi binlerce yerde demokrasi, İslam’la 
örtüşmemektedir. Ama ısrarla bir Müslüman’ın 
demokrat olabileceğinin iddiasından da 
vazgeçmediler.

Allah azze ve celle ayeti kerimede “Hırsız kadın 
ve erkeğin elini kesin” buyururken demokratlar 
ise hırsıza başka cezalar vermektedir. Aynı suç 
için iki farklı uygulaması olan iki dini nasıl 
birleştirebilirsin ki. Elbette birinden ödün 
vererek. İşte bunlar bu şirk dinini ihdas ederken 
hep kendi taraflarına yontmuş iptal edilen taraf 
hep İslam’ın kuralları olmuştur.

Asla ama asla demokrasi İslam’la 
bağdaşmamaktadır. Bunlar ayrı iki dindir. 
İslam’la hiçbir din ve ideoloji
bağdaşmamaktadır. Müslüman’ın yanına 
başka hiçbir kelime ilave edilemez. 
Demokrat Müslüman, komünist Müslüman, 
sosyalist Müslüman, Yahudi Müslüman, Budist 
Müslüman, bunların hiçbiri olmaz ve teori de bile 
aralarında dağlar kadar fark bulunmaktadır.

Demokrasi, komünizm, sosyalizm ve diğer
ideoloji ve sistemlerin hiçbiri İslam’la 
bağdaşmaz. Her biri ayrı birer dindir. Bir dini 
kabul eden diğer dinden çıkmıştır. İkisinin 
beraber yaşanılmasına verilen isim ise şirk 
dinidir.

Demokrasi dini, yalan ve kandırmalarla ortaya 
konulmuş bir dindir. İsmine de halkın yönetimi 
denilerek bu isim ve özgürlük sloganlarıyla
cahil halkın kandırılması hedeflenmektedir. Halk 
kendi kendini yönetiyor diyorlar, halk sanki
şeriati istese bunu kabul edip razı olacaklar. 
Vallahi halk, seçtiği nice milletvekillerini 
tanımamakta ve çıkarılan nice uygulamadan 
razı olmamaktadır. Her yalancının yalanı bir gün 
ortaya çıkacağı gibi bunların mumu sönmeye 
gerçek yüzleri ortaya çıkmaya başladı.

Özgürlük laflarını ağızlarından düşürmeyen 
bu demokratlar, Müslüman için bu özgürlüğü 
unutmuşlardı galiba. Her dine ve düşünceye 
özgürlük naraları atan bu yalancılar her nedense 

Müslüman’a hiçbir özgürlük hakkı vermiyorlardı.

Tarihten günümüze kadar demokrasi adıyla 
öldürülen insan kadar başka hiçbir sistem 
için bu kadar kan dökülmemiştir. Özgürlük ve 
eşitlik, adalet ve hak söylemlerini ağızlarından 
düşürmeyen bu yalancıların maskesi düşmeye 
başladı. 

Uzun bir süredir insanları bu şirk dinine davet 
edip ve bu dine sokmaya çalışan demokratların 
karşısında rabbani âlimler durdular. Gece 
gündüz onların bu hilelerini anlatıp onların 
mumlarını söndürmeye başladılar. Demokratlar 
onları susturmak için kimisini öldürdü, kimisini 
işkence yapıp susması için tehdit etti kimisini 
de halende ceza evlerinde tutmaktalar. Tek 
suçları tevhidi anlatmak, İslam diniyle 
demokrasinin bağdaşmayacağını anlatmaktı.

Bu davetçiler bunların küfrünü anlattıkça 
onların planları suya düşüyor, günden güne 
Müslümanlar uyanıyor ve kendi öz dinine 
sahip çıkıyordu. Kandırıldıklarının farkına vardılar 
ve müşriklere baş kaldırmaya başladılar. Her 
ülkede öbek öbek uyanan bu muvahhidler İslam 
devletinin kurulmasıyla buraya akın akın hicret 
etmeye başladılar. Kendi ülkelerinde İslam’ı 
yaşayamayanlar kendi asıl ülkelerine yani İslam 
devletine geldiler

İslam devletinde İslam’ın kuralları uygulanmaya 
başlayınca, demokrasi dinine uyum sağlamış bu 
müşrikler, İslam dininin birçok uygulamasından 
habersiz oldukları için bu sefer bizleri eleştirmeye, 
kötülemeye dinde böyle bir şeyin olmadığını 
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AÇIN KAPIYI DEMOKRASİ GELİYOR!!!

2003 yılında ABD’nin Irak’a götürdüğü 
demokrasiden bir kare
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iddia etmeye başladılar. Bu müşrikler Öyle bir 
hale gelmişler ki İslam dinini unutarak şirk dinine 
tamamıyla inanmış ve bu dini özümsemişlerdir. 
Evet, bu uygulamalar İslam dininde var ve sen 
yıllarca müşriklerle beraber yaşayıp şirk dinine 
tabi olduğun için İslam dininin bu kurallarından 
habersiz kalmışsın veya haberdar olduğun 
taraflarını da müşriklerin sana kerih 
göstermesiyle İslam dininin bu kurallarına 
nefretle yaklaşmaya başlamışsın.
 
Ey müşrikler bugün saflar ayrıldı, yalancılar 
ile doğrular ortaya çıktı. Bugün, tarafınızı belli 
etme ve içinizdekini ortaya koyma günüdür. Ya 
yıllardır kandırıldığınız şirk dininden vazgeçecek 
gerçek İslam dinine döneceksiniz ya da içinde 
bulunduğunuz halden razı olup şirkiniz üzere 
devam edeceksiniz.

Evet, İslam devletinin kurulmasıyla demokrasi 
sistemi tutuşmaya ve çöküş sürecine 
girmeye başladı. En güçlü kampanyalarıyla 
Müslümanları demokratlaştırmak isteyen bu 
hainlerin maskesini rabbani davetçiler düşürdü.

bir türlü anlam verememekte ve kendi 
kafalarına göre değişik çıkarımlar 
yapmaktadırlar. Bütün demokratlar ve 
kâfirler bilsin ki biz küfre ve kâfirlere, şirke ve 
müşriklere savaş açtık.

Fitne (Şirk) kalmayıp, din 
yalnızca Allah’ın oluncaya 
kadar onlarla savaşın. 
(Bakara suresi 193. ayet)

Ey demokratlar yıllarca Müslümanlara 
yaptığınız bu zulmü unutmayın, yeryüzünde 
bir tek demokrat kalmayıncaya kadar sizinle 
savaşacağız, ya Allah’ın dinine döneceksiniz ya 
da hepinizi Allah’ın izniyle kılıçtan geçireceğiz.

DEMOKRASİ TUTUŞTU

Onların bereketli çalışmaları neticesinde 
Allah azze ve celle İslam devletini nasip 
etti. Demokratlara ve demokrasiye en 
büyüksavaşı başlatan İslam devleti, 
kendi bünyesinde yaşayan halkı bu 
konuda uyandırmayı başardı.

Demokrasi sistemini her türlü 
sistemle bağdaştırmaya çalışan
 bu yalancılar Allah’ın izniyle artık 
Müslümanları kandıramayacaktır. 
Demokrasinin küfür ve şirk
içerikli bir sistemin olduğunu
anladılar ve onlardan 
uzaklaşmaya başladılar. 
Şirk dininden ayrılıp kendi
asıl dinlerine dönen bu 
Müslümanlar, demokrat ve 
demokrasiye amansız bir 
mücadele başlattılar. 

Halen kendilerini 
Müslüman sanan 
birkısım demokrasi 
havarisi ve demokrasi 
kulları, kendileriyle 
yaptığımız savaşa



Tarih: 23/09/1435                 Fetva no: 005  

Soru:
Türkiye’den getirilen etleri yemenin hükmü nedir?

Cevap:
Adiy bin Hatem’den  r.a rivayet edildiğine göre Allah resulü sallallahu aleyhi ve selem şöyle 
buyurmuştur:

“…eğer ava atış etsen daha sonra bir veya iki gün sonra onu bulduğunda avın üzerinde senin
attığının dışında bir iz ve yara yoksa onu yiyebilirsin. Eğer avını suyun içinde bulursan onu yeme” 
(Buhari ve Muslim)

Müslim’den gelen başka bir rivayette “sen onu, su mu? Yoksa senin okun mu? Öldürdüğünü
bilemezsin” 

İbni kudame rahimehullah şöyle dedi:

“...çünkü mubah olan avlardan şüphelendiğinde vacip olan haram hükmünün kalmasıdır.” (El-Muğni 
13/18)
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Yine şöyle dedi: “…asıl olan sakınmaktır. Helallik ise, kesim ve 
avlanma şartına haiz birinin şerii ölçülerde bunu yerine getirmesiyle 
olur.” (El-Muğni 13/18)

“Türkiye’den getirilen etlerin kesiminde şüpheler vardır.”

İlk olarak, bunu kesenin buna ehil olup olmadığından.

İkinci olarak, çünkü kesim yapan Türkiye’deki halkın çoğunun 
mürted olması (Bize ulaşan bilgiye göre)

Bunlardan ötürü aksi beyan edilene kadar bu tür etlerin aslı 
üzerine kalmasıdır ki o da etlerde asıl olan haramlıktır.

İmam nevevi rehimehullah şöyle dedi: “ bu hadiste, mühim olan 
bir kaide vardır ki o da: Helal olan bir hayvanın kesiminde şüphe 
olduğu zaman onun yemenin haram oluşudur. Çünkü etlerde asıl 
olan haramlıktır ve bunda bir ihtilafta yoktur. (Şerhu sahihi Müslim 
13/116) Allah en iyisini bilendir.

İSLAM DEVLETİ
ARAŞTIRMA ve FETVA KURULU



Hamd El Kavi ve El Metin olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak kılıçla 
gönderilene olsun.

Ve sonra:
Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün 
olan sizlersiniz.” (Ali İmran 139)

Allah’ım! ey Rabbimiz sen bizim ilahımızsın. Sen teksin ve senin ortağın yoktur. Sana iman ettik ve 
senin dışında tapılanları inkar ettik.

Allah’ım! ey Rabbimiz bizim gücümüz ancak seninledir. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız 
senden yardım dileriz, senin yardımına sığınır sana tevekkül ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen 
teksin, Senin hiçbir ortağın yoktur. Sen Kavi olansın, Sen Aziz olansın, Sen Cabbar, Kahhar, Melik 
olansın. Senin izzetin ve celalinle zayıflamayacağız, korkmayacağız, gevşemeyeceğiz, üzülmeyeceğiz. 
Senin izzetin ve celalinle biz senin makamından ve tehdidinden korktuğumuz için ve böyle 
devam ettiği sürece bize yardım edeceksin. Bize yardım edeceksin ve tüm inatçı zorbalar hüsrana 
uğrayacak.

Ey insanlar!

İslam Devleti’nin zaferine şaşıyor musunuz?

Ya da zayıflığına ve çaresizliğine karşın direnişine şaşıyor musunuz?

Milletlerin üzerine üşüşmesine ve düşmanlarının çokluğuna şaşıyor musunuz?

Biz şaşmıyoruz!

Şaşırmıyoruz çünkü biz onun (bu devletin) hak üzere olduğuna eminiz.

Yüce Allah’ın bizimle olduğunu kesin bir şekilde biliyoruz.

Allah’tan başka ilah yoktur. O noksan sıfatlardan münezzehtir.
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O bize yeter ve O ne güzel vekildir.
O noksan sıfatlardan münezzehtir ve O’nun 
lütfunu geri çevirecek yoktur. O’nun hükmünü 
bozacak kimse yoktur. O kullarının 
üstünde mutlak güç ve hakimiyet sahibidir. 
Hakim’dir, her şeyden haberdar olandır. O bizim 
mevlamızdır, yardımcımızdır. O ne güzel Mevla 
ve ne güzel yardımcıdır.

İslam Devleti basiretle adımları sabit bir 
şekilde; bir hendekte tek başına yoluna devam 
etmektedir. Buna mukabil her dinden ve 
inançtan; tüm dünya devletleri kendisine karşı 
tek hendekte yer almıştır.

Lisan-ı halleri şöyle demektedir: “Gerçek şu ki 
bunlar azınlık olan bir topluluktur. Ve elbette 
bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler. 
Biz ise uyanık bir toplumuz.”

Herkes şaşkınlık ve dehşet içinde bakarak 
soruyor:

Bu akıl karı mı? Ordularımızın ortasında hilafet 
mi kuruluyor?

Ordularımıza, tersanelerimize, uçaklarımıza, 
tanklarımıza, füzelerimize, savaş gemilerimize 
ve imha silahlarımıza  rağmen Allah’ın şeriatıyla 
mı hükmediliyor? 

Uydu kanallarımıza, sihirbazlarımıza, 
alimlerize, şeyhlerimize ve fetvalarımıza rağmen 
İslam Devleti kalıyor mu (kalacak mı)?

Bu imkansız! Bu bir tasa ve elbet gidecek!

Bir kabus ve elbet sona erecek!

Bir sıkıntı ve elbet ortadan kalkacak!”

Asla! Asla ey Allah düşmanları! Hilafet
Allah’ın izniyle kıyamete kadar kalacak. Bizler
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in
takipçileriyiz. O’nun (s.a.s.) takipçileri asla 
yenilmez.

Muhammed’in (s.a.s.) ümmeti hala verimli.

Vallahi Bedir’i, Uhud’u, Mu’te’yi, Huneyn’i
döndüreceğiz. El Kadisiyye’yi, Yermuk’u,
Yemame’yi döndüreceğiz. Hıttin’i, Ayn 
Calut’u döndüreceğiz. Cevla’ ve Zellaka’yı, ikinci
Zellaka’yı, Balatu’ş Şuheda’yı döndüreceğiz. 
Birinci ve ikinci Felluce’yi döndüreceğiz. Allah’a 
yemin olsun ki Nihavend dönecek. Ey Rafızi 
Safeviler boyunlarınıza dikkat edin!

Dün atalarımız aynı anda Rumlara, Perslere 
ve mürtedlere karşı birbirlerinden ayrı, farklı
cephelerde savaşmışsa bugün bizim için 
onlara karşı tek cephede, tek bir komutanlıkta
toplanmış olarak savaşmak bir onurdur.

Sevinin ey tüm mekanlardaki Müslümanlar! 
Öyle ki Hilafet Devleti Allah’ın lütfu ve 
nimetiyle direnişte. Yapısı yükseliyor. Günden 
güne gücü ve tavizsizliği-metaneti artıyor. Hamd 
ve minnet Allah’adır. (İslam Devleti) hala muzaffer. 
Haçlıların ve Rafızilerin, uydu kanallarında 
bahsettikleri ve büyüttükleri zaferler ancak 
sahte, vehmî zaferlerdir, (elde ettikleri) vur-kaç 
savaşında geri aldıkları bazı bölge ve köylerden 
başka bir şey değildir.
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ve Batı Afrika’daki kardeşlerimizi biatlarından ötürü tebrik 
ediyor, hilafet kafilesine katılmalarından ötürü kutluyoruz.

Bu, İslam yurduna hicret etmeniz ve cihad etmeniz için 
Yüce Allah’ın açtığı yeni bir kapıdır. Kendisinin Irak’a, 
Suriye’ye, Yemen’e, Arap Yarımadası’na ya da Horosan’a 
gitmesine tağutların engel olduğu ve buralara hicreti 
imkansız olanlar için Allah’ın izniyle Afrika’ya hicret
imkansız değildir.

Haydi ey Müslümanlar devletinize gelin! Bizler sizi; 
özellikle de davetçileri ve ilim talebelerini cihada
çağırıyoruz. Batı Afrika’daki kardeşlerinize hicret etmeye 
davet ve teşvik ediyoruz.

Haydi Müslümanlar hilafet topraklarına gelin!

Tevhid burada gerçekleşti, vela ve bera burada somutlaştı.

Allah yolunda cihad burada! Burada şirk de yok, putlar 
da yok, milliyetçilik de yok, ulusçuluk da yok, şirkçi
demokrasi de yok, küfrî laiklik de yok. Arap’la acem,
beyazla siyah arasında bir fark yok. Amerikalıyla Arap, 
Afrikalıyla Avrupalı, doğuluyla batılı burada kardeş oldu.

İyiliği emir, kötülükten alıkoyma burada.

Allah’ın şeriatı burada hakim! Allah’ın lütfuyla burada din 
egemen!

Tevhidi haykırmak burada! İslam yurdu burada! Hilafet 
toprakları burada!

Ey Yahudiler ve Haçlılar!

Senin için İslam yurdunda koyun 
çobanı olman, “Küfür” diyarında 
kendisine itaat edilen bir efendi 
olmandan daha hayırlıdır.

Çok geciktiniz ve kaçanı da 
yakalayamayacaksınız.

Sizi şaşırttık ve gafil avladık. İşte 
İslam Devleti kuruldu. Sizin inadınıza 
hilafet geri geldi. Hamd ve minnet
Allah’adır.

Gurur ve kibriniz sizi aldattı. Ezici 
gücünüz ve zulmünüzle hilafetin
dönüşünü sonsuza kadar 
engelleyebileceğinizi sandınız.
Bundan önce İslam Devleti’nin
kurulduğunu ilan ettiğimizde
yaptığınız gibi hilafeti ilan 
ettiğimizde alay ettiniz. Rafızilerden,
mürtetlerden, sahvelerden, 
tağut destekçisi kötü alimlerden 
oluşan müttefikleriniz, taraftarlarınız,
uşaklarınız, köleleriniz ve köpekleriniz 
de (o zaman yaptıkları gibi) alay 
ettiler.

Sizin inadınıza Allah’ın lütfuyla 
kurulduğu, devam ettiği ve direndiği 
gibi ileride de Allah’ın izniyle sizin 
inadınıza rağmen devam edecek,
kalacak ve genişleyecek. Allah’ın 
izniyle onun karşısında 
duramayacaksınız.

İslam dini rahmet dini olduğu için size 
hayrı gösterip ona davet edeceğiz. 
Nasihatimizi dinleyin, davetimize
gelin. Yoksa kibriniz ve gururunuz sizi 
pişmanlığın fayda vermeyeceği bir 
vakit pişmanlığa sürükleyecek.

SEVİNİN EY MÜSLÜMANLAR!
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Sizleri bugün hilafetin,
Batı Afrika’ya genişlemesiyle
müjdeliyoruz. Halife 
(Allah onu korusun), Davet ve 
Cihad için Ehli Sünnet
Cemaati’ndeki kardeşlerimizin 
biatını kabul etti. Müslümanları 

Davet ve Cihad için Ehl-i Sünnet
Cemaati İslam Devletine biat etti
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Ey Yahudiler!

Ey Haçlılar! 

Eğer kanlarınızı korumak, paralarınızın bol 
olmasını, bizim kılıçlarımızdan güven içinde
yaşamak isterseniz önünüzde üçüncüsü
bulunmayan iki seçenek var:

Ya Allah’a teslim olur, Rab ve ilah olarak, ortak 
koşmadan yalnızca O’na iman edersiniz ve
böylece dünyada güvende olur, ahirette de
kazanırsınız, Allah da ecrinizi iki kez verir (bu 
bizim sizi kendisine davet ettiğimiz ve size
nasihatimizdir) ya da Muhammed’in (s.a.s.)
yarımadasından çıktıktan, ordularınızı
Kudüs’ten ve tüm Müslüman topraklarından
çıkardıktan sonra küçük düşürülmüş halde bize 
ellerinizle cizye ödersiniz. Bize ödeyeceğiniz 
cizye, bu kaybettiğiniz savaşınızı finanse 
etmede ödediğiniz toplam paranın yüzde birin 
onda biri etmez!

Paralarınızdan tasarruf edin ve kılıçlarımızı
boyunlarınızdan kaldırın.

Ancak üçüncüyü seçer, kibir, gurur ve
inadınızda ısrar ederseniz yakında Allah’ın
izniyle pişmanlık parmağını ısıracaksınız.

İnşallah ne kadar toplansanız da ne kadar 
tuzak kursanız da ne yapsanız da hilafetin 
ilerleyişini durduramayacaksınız.
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Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in 
ümmeti verimlidir (doğurgan).

Kitabına ve peygamberinin (s.a.s.) sünnetine 
yapıştığı, cihadının çarşısı kurulduğu, evlatları 
canlarını ve kanlarını Allah yolunda feda ettiği 
sürece onun karşısında hiçbir şey duramayacak.

Hatırlayın ey Yahudiler!

Hatırlayın ey Haçlılar!

Bizim ümmetimizin hayat bulması kanladır.

Kanlarımız her aktığında daha da güçleniriz ve 
kuvvetimiz artar. İçimizden birini öldürmeyesiniz 
ki illa onun kanıyla yerine onlarcası canlanır.

Ey Yahudiler!

Ey Haçlılar!

Ey Rafıziler!

Ey Ateistler!

Sizler zayıf, korkak; hepiniz de çolak
ahmaklarsınız.

Zayıf ve korkak olan kazanamayacak. Siz ise 
korkaksınız. Çünkü savaşınızın hakikatini ilan 
etmeye cesaret edemiyorsunuz.



BU BİR HAÇLI
SAVAŞIDIR

ve İslam’a karşı açılmıştır. Ehli Sünnet’e karşı 
bir savaştır. Bunu ilan etmiyorsunuz çünkü
zayıfsınız. Eğer gerçek yüzünüzü ortaya 
koyup savaşınızın hakikatini açıklarsanız
Müslümanların kalanları da uykudan uyanacak, 
sarhoşluktan ayılacaklar. O vakit de Allah’ın 
izniyle nesilleri helak olmayacak ya da asırları 
evlatlarınızı ve kadınlarınızı köle pazarında 
satmadan geçip gitmeyecek!

Keşke kavmim bilseydi!

Ey Yahudiler!

Ey Haçlılar!

Sizler zor bir denge ile karşı karşıyasınız ve
karanlık, uzun bir tüneldesiniz. Siz çözümün 
Hilafet komutanlarını ve askerlerini öldürmek 
olduğunu sanarken Müslümanlar sizin 
öldürdüklerinizin kanlarıyla hayat buluyor. 
Onunla cihad ateşi yanıyor ve iyice alevleniyor.

Bizim ölümü önemsemediğimizi anlamadınız 
mı?

Bizim onun (ölüm) için çabaladığımızı ve onu
temenni ettiğimizi anlamadınız mı?

Haram ibn Milhan’ın (r.a.) dediğini (Müslim 
Sahih’inde rivayet etmiştir) duymadınız mı? Bir 
adam Haram’a gelip arkasından Enes dedi ve 
onu delip geçti. Haram ise şöyle dedi: “Kabe’nin 
Rabbi’ne andolsun ki kazandım gitti.”

Allah Resulü (s.a.s.) Ashabı’na şöyle 
buyurmuştur: “Kardeşleriniz öldürüldü ve 
şöyle dediler: Allah’ım bizim haberimizi 
peygamberimize ulaştır: Bizler Sana kavuştuk 
ve Senden razı olduk Sen de bizden razı oldun.”

Abdullah bin Cahş’in (r.a.) Uhud günü ettiği
duası ve temennisi size ulaşmadı mı? Oysa o 
şöyle demiştir: “Allah’ım benim karşıma da 
çok öfkeli ve çok güçlü bir adam çıkar. Onunla 
senin yolunda savaşayım ve o da bana karşı 
savaşsın. Sonra beni alıp burnumu ve 
kulağımı kesip koparsın. Yarın sana 
kavuştuğumda bana “burnunu ve kulağını 
kim kesip kopardı, dediğinde ben de Senin ve 
Resulü’nün (s.a.s.) yolunda diyeyim. Sen de 
doğru söyledin, de.”

Saad: “Onu günün sonunda gördüm. Burnu ve 
kulağı asılıydı.”

Umeyr’in (r.a.) hikayesini duymadınız mı? 
Elinde hurmalar vardı ve onları yiyordu. 
Allah Resulü’nün (s.a.s.) savaşa teşvik edip 
cihada rağbet ettirdiğini, cennete 
heveslendirdiğini duyunca Umeyr şöyle dedi: 
“Oh! Oh! Cennete girmemle benim aramda 
bunların beni öldürmesinden başka bir şey yok 
mu?”
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Sonra hurmaları atıp öldürülene (şehit 
olana) kadar savaştı. Peygamberimizin 
sallahu aleyhi ve sellem “Muahmmed’in nefsini 
elinde olan Allah’a yemin olsun ki, Allah yolunda 
savaşıp öldürülmeyi, bir daha savaşıp bir daha 
öldürülmeyi, bir daha savaşıp bir daha
öldürülmeyi isterdim ”sözünü duymuyor 
musunuz?!

Ya da Rabbimizin şu kavlini duymuyor 
musunuz: “Kim Allah yolunda savaşır da 
öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir 
mükâfat vereceğiz.” (Nisa suresi 74. ayet)

“Hiç şüphesiz Allah, mü’minlerden -karşılığında 
onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını 
ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda 
savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler; (bu,) 
Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da O’nun 
üzerine gerçek olan bir vaaddir. Allah’tan daha 
çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu
halde yaptığınız bu alışverişten dolayı 
sevinip-müjdeleşiniz. İşte ‘büyük kurtuluş ve 
mutluluk’ budur.” (Tevbe suresi 111. ayet)

Ey Haçlılar bizim aramızda binlerce Haram (r.a.), 
Abdullah (r.a.) ve Umeyr (r.a.) torunu olduğunu 
anlamadınız mı?

Yoksa istişhatçılar kafilelerini her gün görmüyor 
musunuz?

Onların ölüme nasıl da gülerek, neşeli
gittiklerini, ölümün onlardan korkup kaçtığını 
görmüyor musunuz?

Onlarsa onu yakalayıp üstüne atılıyor ve ona 
(kavuşmak için) yarışıyorlar. Tarihi yeniden
yazıyorlar ve kanlarıyla şöyle diyorlar:

“Cennetin kokusu burada!
Cihad çarşısı burada!
İslam yurdu burada!
Hilafet toprağı burada!
Vela ve bera burada!
İzzet burada!
Onur burada!

Müslümanlar için izzet ve onur 
buradan başka bir yerde yok!”
Bunlar yenilirler mi?

Muhammed’in (s.a.s.) Rabbi’ne andolsun ki 
asla!

Cihad ve istişhad ümmeti yenilmeyecek!

Onlar ölmediler. Onlara hayat bahşedildi.

Biz kazandık ey haçlılar ve yalnızca Allah’ın 
lütfuyla hilafeti döndürdük. İş işten geçmeden 
kendinizi doğrultun. Ya gecikmeden İslam’a 
girin ya da cizye verin. Hala fırsatınız var. 
Yalnızca Allah’ın lütfuyla yendik. Size galip 
geldik ey haçlılar. Yenileceksiniz. İzzet sahibi 
Rabbe andolsun ki yenileceksiniz.

Vela ve berayı ilan edip putları yıktığımız, 
tevhidi tüm camilerde, sokaklarda ve her yerde 
haykırdığımız, zaniyi recmettiğimiz, sihirbazı 
öldürdüğümüz, hırsızın elini kestiğimiz, içki 
içeni kırbaç- ladığımız, Müslüman kadınların baş 
örtüleriyle iffetlerini döndürdüğümüz gün 
kazandık.

Seçim sandıklarını kırdığımız, mühimmat 
sandıkları ve boyunları vurarak halife tayin 
ettiğimiz, namaz kıldığımız, zekat verdiğimiz, 
iyiliği emredip kötülükten alıkoyduğumuz gün 
kazandık.
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İstaşhad kafirlerin kalplerine korku
salmaya devam ediyor

İstaşhad arabası saldırıya
giderken



Pentagon, mücahitler vur-kaç savaşının 
ardından  Aynu’l İslam’ın ya da Zummar’ın 
geri alınmasını zafer saydığı gün kazandık. 
(Mücahitler) orayı uçaklarınızın, savaş 
gemilerinizin ve güçlerinizin enerjisinin %70’inin 
tüketilmesinden dört ay sonra harap olmuş ve 
yıkılmış şekilde terkettiler.

Bu başarın kutlu olsun Pentagon!
Kobani ve Zummer’deki taş 
yığınları haçlılara hayırlı olsun.

El Buacil ya da El Alem veya Ed Dur’a veya da 
çölde yayılmış köylerdeki bazı çamurdan evlere 
girmek için onbinlerce kafiri toplar olduğunuz 
gün kazandık. Hatta onların bazılarına
girdiğinizde bunu zafer saydınız!!

Amerika ve Avrupa Tel Hamis’teki ya da Tel
Ebrak’taki veya El Adil’deki veya da El 
Cellam’daki bazı çamurdan evleri geri almayı 
hayal eder olduğu gün kazandık.

Ey Haçlılar!

Eğer siz Selahaddin’e oynuyor, Musul’a tamah 
ediyor, Sincar’ı, Huul’u ya da Tikrit’i ya da El
Huveyce’yi ya da El Meyadin’i ya da 
Cerablus’u ya da El Kerme’yi veya Tel Ebyad’ı 
veya El Kaim’i veya Dirne’yi hayal ediyor ya 
da Nijerya ormanlarından bir ormanı geri 
almayı veya Sina çölünde kulübeleri ele 
geçirmeyi düşlüyorduysanız biz de inşallah sizin 
hayatınızı karartıp bundan önce Eyvan-ı Kisra’yı 
havaya uçurduğumuz gibi Beyaz Saray’ınızı, 
Big Ben Saat Kulesi’ni ve Eyfel Kulesi’ni 
havaya uçurduktan sonra Roma’dan ve 
Endülüs’ten önce Paris’i istiyoruz.

Kabil’i, Karaçi’yi, Kafkaslar’ı, Kum’u, Riyad’ı, 
Tahran’ı istiyoruz. Bağdat’ı, Şam’ı, Kudüs’ü,
Kahire’yi, San’a’yı, Doha’yı, Abu Dabi’yi, 
Amman’ı, her yerde Müslümanların egemenliğe, 
liderliğe ve komutanlığa dönmesini istiyoruz.

İşte bu Dabık bu Guta bu Kudüs, o Roma! Oraya 
gireceğiz. Yalan değil. Sadık, masduk (s.a.s.) 
olanın vaadi. İşte biz buradayız. Bir gün siz bir 
gün biz! Savaşlar gelmekte!

Ve ey Suriye’deki, Irak’taki, Arap Yarımadası’ndaki

ve Yemen’deki Sünniler! Sizi necis Rafıziler 
konusunda uzun süre uyardık ve uyardığımız 
şey oldu. Hala da uyarıyoruz.

Dün size yalan söylüyor ve size yılanın yumuşak 
dokunuşunu gösteriyor idiyseler işte bugün 
köpek dişlerini gösterdiler ve zehirlerini saçtılar. 
Tüm açıklığıyla Safevi imparatorluklarını, tüm 
çirkinliğiyle başkentinin Bağdat olduğunu ilan 
ettiler.

Bugün, Bağdat’ta, Şam’da, San’a’da 
gördüğünüz kindar yüzlerini ortaya koydular. O 
yüzlerini El Havle, Duma, Banyas’ta, Kuveyt’te, 
Bahreyn’de ve İhsa’da, El Huveyce’de, Sa’
diyye’de, El Mikdadiyye’de ve Hanikin’da da 
gördünüz. Tikrit, El Alem, El Dur ve El Buacil’de 
de görüyorsunuz.

Safevi Rafıziler bugün Sünnilere karşı 
savaşlarında yeni bir aşamaya girdiler. 
Sünnilerin bölgelerini alıp bu bölgelerde 
tamamen egemen olabileceklerini sanmaya 
başladılar.

Onlar arzuladıkları imparatorlukta Sünnilerden 
bir tek Müslüman dahi istemiyorlar. Annemiz 
Aişe’ye, müminlerin annelerine (r.anhunne)
küfretmeyen, peygamberimizin namusuna laf 
atmayan tek bir kişi istemiyorlar. Ebu Bekir, 
Ömer, Osman ve diğer sahabeler hakkında 
“Allah onlardan razı olsun” diyen hiç kimse 
istemiyorlar. Kim buna karşı çıkarsa onu 
öldürürler, evlerini ve mallarını yağmalayıp 
kadınlarını ve ailelerini esir alırlar.

Ey  Sünniler! Bugün haçlı-Safevi ittifakı artık 
açık olmuştur. 

İşte İran, en büyük şeytan Amerika ile İslam’a ve
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Kobane’den geriye harabe ve
taş yığını kaldı

ÖLDÜRÜRLER VE ÖLDÜRÜLÜRLER



Sünnilere karşı savaşta bölgeleri ve rolleri  
bölüşüyor. Haçlılar ve Yahudiler Rafızilere 
Bağdat’ı, Şam’ı, Beyrut’u, San’a’yı teslim
etmekle yetinmedi. Daha da onlara 
Mekke’yi, Medine’yi, Pakistan’ı, Afganistan’ı, 
Endonezya’yı teslim etmek istiyorlar. Evet 
Endonezya’yı! Keşke bir bilseydiniz…

Yahudiler ve haçlılar tüm Müslüman 
ülkelerini necis Rafızileri teslim ettiler. Küfrü 
onlardan daha şiddetli olanını, yeryüzünde daha 
çok bozgunculuk çıkaranını ve tevhide karşı 
onlardan daha çok  savaşıp kötülükleri, şirki 
yayanı bulamadılar.

Bu savaşta garip olan ise; En Nuceyfi, El 
Cuburi ve El Ubeydi gibi ihanet ve işbirlikçilik, 
deyyusluk ve alçaklık politikacıları hala 
Rafızileri Musul’a, Selahaddin’e ve Anbar’a 
döndürme vaatlerinde bulunuyorlar. Mücahitleri 
tehdit ediyor, korkutuyor ve sinirleniyorlar. 
Rafızi-Safevi savaşın komutan Süleymani de 
kendilerinin efendisi ve veli nimeti. Hala sokak 
köpekleri gibi topluca Rafızilerin peşinden 
gidiyorlar. Hala kendileri Sünnileri koruyor, 
İslam Devleti ise İran işbirlikçisi ve ürünü diye 
havlıyorlar.

Subhanallah!

Ey Irak’taki, Suriye’deki Arap Yarımadası’ndaki, 
Yemen’deki Sünniler! Özellikle de Irak halkı;

Mezarlarına doğru ilerleyen, boyunları 
vurulan, vücutları parçalanan ve hayvanlar gibi 
boğazlanıp öldürülen necis Safevi Rafıziler sizi 
savunmak için gelmediler!

Necis Rafızilerin Sünnileri savunma ve
bölgelerinin güvenliğini sağlama iddiaları aynı 
kindar haçlıların İslam’ı savunma ve sapmadan 
korunmasını sağlama ve mustazaflara yardım 
iddiaları gibidir.

Ey Sünniler! Rafıziler sizlerin evlerinizi, 
topraklarınızı ve mallarınızı almaya geldiler. 
Erkeklerinizi öldürmek, kadınlarınızı esir almak 
için geldiler. İranlılar gelmiş Iraklılardan 80’lerin 
intikamını almak istiyorlar.

Rafıziler gelmiş öldürüp de ardından 
yüzyıllarca sesli sesli ağladıkları ve
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dövündükleri Hüseyin’in (r.a.) intikamını almak 
istiyorlar.

Uyanın ey Müslümanlar! Ey Irak’taki, Suriye’
deki, Arap Yarımadası’ndaki ve Yemen’deki 
Sünniler!

Ey Mısır’daki, Fas’taki ve Afrika’daki Sünniler!

Ey Afganistan’daki ve Hindistan’daki Sünniler!

Ey Endonezya’daki, Malezya’daki, Filipinler’
deki, Türkiye’deki ve Kafkasya’daki Sünniler!

Ey Amerika’daki, Avrupa’daki, Kanada’daki ve 
Avustralya’daki Müslümanlar!

Ey Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem’in 
ümmeti!

Sizi daha önce uyardık ve hala daya uyarıyoruz.

Savaş Haçlı-Safevi savaşıdır. İslam’a, tevhide 
ve Sünnilere karşıdır.

Ey Sünniler eğer İslam Devleti –Allah korusun- 
kırılırsa size ondan sonra Mekke de yok 
(kalmaz) Medine de!

Rafıziler sonra Peygamberinizin (s.a.s.) 
ashabının; başlarında da raşid halifelerin 
(r.anhum) mezarlarını kazarlar! Rafızilerin elinde 
köle, hizmetçi olarak yaşarsınız.

Haydi savaşınıza Müslümanlar!

Dünyanın dört bir yanından 
sizleri devletinize hicret etmeye 
ve onu savunmaya, binasını 
yükseltmeye, ilerleyişine eşlik 
etmeye çağırıyoruz. Özellikle de 
Türkiye, Kuzey Irak ve İran’daki 
Kürt Müslüman kardeşlerimize 
(sesleniyoruz);

haydi kavminizden kafirlere, ateistlere karşı 
savaşmak, savaşımızın akide, iman ile küfür 
savaşı olduğunu, milliyetçilik ya da ulusçuluk 
savaşı olmadığını ispatlamak üzere gelin!



Hak üzere olduğunuzu ispatlayın!

Allah’ın sizinle olduğunu ispatlayın! 

Allah’ın sizin yardımcınız olduğunu ispatlayın!

İspatlayın! Göklerin  ve yerin Rabbi’ne andolsun 
ki Rafızilerin şirki sizin tevhidinizi yenemeyecek! 
Haşa!

Ateist Kürtlerin küfrü sizin günahlarınızı ve
masiyetlerinize üstün gelemeyecek (siz ne 
kadar günahlar işleseniz de onlar küfürleri 
nedeniyle size üstün gelemeyecek). Vallahi asla!

İnşallah riddet sahveleri İslam’ınıza galip 
gelemeyecek!

Haçlı koalisyonu Allah’ın izniyle sizin imanınızı 
kıramayacak!

İlerleyin! Mekke de Medine de Kudüs de Roma 
da sizi bekliyor.

Yeni Bedir’e, Uhud’a, Ahzab’a (Ahzab savaşına 
atfen) ilerleyin!

Yeni Mu’te’ye, Yemame’ye, Yermuk’a, 
Kadisiyye’ye Nihavend’e ilerleyin!

Yeni Ayn Calut’a, Zellaka’ya ve Hıttin’e ilerleyin!
Dabık’a, Guta’ya ilerleyin!

Ey İslam Devleti’nin askerleri;

Bu, Allah’ın izniyle hilafet. Nübüvvet menheci 
üzere olmasını istiyorsanız sakın ola ki 
zulmetmeyin! Sakın ola ki kendinizi beğenip 
gurura kapılmayın. Niyetlerinizi Allah’a has kılın 
ve sürekli yenileyin. Bol bol tevbe-istiğfar edin 
ve “la havle ve la kuvvete illa billah” sözünü 
söyleyin. Kendi gücünüze ve kuvvetinize 
değil Allah’ın gücüne ve kuvvetine güvenin. 
Düşmanlarla karşılaştığınızda tevhidinizi ve 
dininizi, onların şirklerini ve küfürlerini hatırlayın. 
Bunu yaparsanız ne kadar güçlü olduğunuzu, 
onların da ne kadar korkak olduğunu görürsünüz.

Düşmanla karşılaştığında şunu hatırla ey mücahit:

Hatırla ki sen müşrik, pis, beşer yolunda 
savaşan, Ali, Hüseyin ve -iddialarına göre- Ehli 
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beyt yolunda, Humeyni, Hameney ve Sistani 
(Allah’ın laneti onların üzerine olsun) uğrunda 
savaşan, kabirlere secde eden etrafında 
tavaf edip kabirden bereket bekleyen, (Allah’ın 
adıyla değil) insan adıyla yemin eden, ölülere 
imdat çağrısında bulunan, onlardan yardım 
isteyip onlara sığınan, (Allah yerine) insana 
adakta bulunup kurban kesen, insana tevekkül 
eden bir Rafızi’ye karşı savaşıyorsun!

O ki Allah’a yakınlaşmak isterse –iddiasına 
göre- zinayla yaklaşır. Bunu hatırla ey muvahhid 
mücahit.

Allah’ı inkar edip demokrasiye, laikliğe iman 
eden, müşriklerle kardeş ve müttefik olup 
Allah’ın dinine, Allah’ın hükmüne düşmanlık 
eden, Allah’ın şeriatı ortadan kalksın diye 
çabalayıp savaşan, Allah’ım muvahhid-
mücahit evliyalarının kanlarını mübah kılan, 
gününü sarhoşluk, fuhuş, dans, şarkı ve çeşitli 
günah ve kötülüklerle geçiren, Kur’an-ı Kerim’i 
müzik ve davulla değiştiren Ateist bir kafire, 
habis bir mürtede karşı savaştığını hatırla!

Düşmanınla karşılaştığında bunu hatırla ey 
mücahit! Allah’ı birlediğini (tevhidini) hatırla! 
Sadece O’na tevekkül ettiğini, sadece O’ndan 
yardım istediğini, sadece O’ndan imdat 
beklediğini, sadece O’na sığındığını hatırla!

Sadece O’na secdeni, rükunu, O’nun
huzurunda duanı ve boyun eğişini hatırla!

Subhan olan O’nun yolunda savaştığını hatırla!

Eğer bunu yaparsanız ey mücahitler!

Düşmanlarınıza karşı direnip onlara karşı 
savaşa başlayın! Onların üzerine atılın (meydan 
okuyun). Allah’ın izniyle sizin karşınızda sebat 
edemeyecek ve direnemeyecekler.

İslam Devleti askerleri Allah’ın kelimesini 
tüm yeryüzüne yaymaya çalışıyor

ÖLDÜRÜRLER VE ÖLDÜRÜLÜRLER



Ey mücahitler! Bir cahil, Allah yolundaki
mücahitlerin hiçbir çatışmada kaybetmeyeceğini 
sanmasın!

Asla! Savaş bir lehimize bir aleyhimizedir. Bir 
gün bize iyi bir gün onlara! 

Allah yolundaki mücahitler bir çatışmayı, bir 
şehri ya da bir bölgeyi kaybedebilirler ancak 
asla yenilgiye uğramazlar.

Güzel son ve galibiyet nihayetinde hep onların 
olur.

Ey hilafet askerleri! Sebat edin ve Allah’tan
nübüvvet menheci üzerine kılmasını niyaz edin.

Nübüvvet menheci üzere olduğunda ki Allah’ın 
izniyle öyle, onun orduları karşısında Amerika 
da Avrupa da Rusya da Çin de İran’da; hiçbir 
duramayacak. Onun (hilafetin) askerleri onların 
tahtlarını yerle bir edecek. Zaman zaman
sarsıntı ve arıtmanın olması gereklidir.

Allah’ım bu din senin dinin ve bizler senin 
askerleriniz. Senin yolunda savaşıyoruz. Lütfun, 
ihsanın ve kereminle bizi galip kıldın. Bizim 
gücümüz ve kuvvetimizle değil! Bizler 
(taksiratımız nedeniyle) zaferi haketmiyoruz 
sakın onların şirki bizim tevhidimize galip 
gelmesin. Allah’ım bizim masiyetlerimiz  onların 
küfürlerine ağır basmasın. Bizler sana istiğfar ve 
tevbe ediyoruz, sana iman edip sana tevekkül 
ediyoruz. İçimizdeki sefihlerin yaptıklarından 
ötürü bizi cezalandırma.
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Rabbimiz bizi inkâr edenler için sınama
(konusu) kılma. Rabbimiz bizim günahlarımızı 
bağışla, ayaklarımızı sabit kıl ve kafirler 
topluluğuna karşı yardım et, zafer ver. 
Rahmetinle ya Rab!

Allah’ım salatın peygamberimiz Muhammed’in, 
ehlinin ve ashabının üzerine olsun.

Son duamız: Alemlerin Rabbi olan Allah’a 
hamdolsun.

Mücahidler eğitimleriyle kafirlerin karşısında 
korkusuzca mücadele ediyor



Mürted; İslam’ı sabit olduktan sonra bir 
kimsenin şeriatın küfür dediği inanç, söz veya 
fiillerinden birini işleyerek dinden dönüp kâfir 
olmasına verilen ıstılahın adıdır. 

İçinizden dininden dönüp kâfir olarak ölen 
olursa, bunların işleri dünya ve ahirette boşa 
gitmiş olur. İşte cehennemlikler onlardır, onlar 
orada temellidirler. (Bakara 217)

Bu ıstılah, asıl itibariyle İslam’ı sabit olduktan 
sonra İslam dininden çıkanlara kullanılır. 

İslam âlimleri bu kavramı, kendisini İslam’a 
nispet ettikten sonra küfür işleyenlere de 
kullanmışlardır. Örneğin ibni teymiyye 
(rehimehullah) kendisine sorulan bir soruda bu 
kavramı Nusayrilere kullanmıştır.

İbni teymiyye’ye (rahimehullah);
 
Nusayri mezhebine tabi olan ve daha sonra 
üzerinde birleştikleri onların bir kısmının ilah, 
bir kısmının peygamber ve diğer bir kısmının 
ise mehdi olduğunu iddia ettiği, insanları buna 
secdeyi emrettiği ve bu şekilde küfürlerini ilan 

edip, sahabelere söven ve imamın itaatinden 
çıkıp savaşmak isteyen bir taife hakkında 
onlarla savaşmak vacip midir? Zürriyetleri ve 
malları ganimet alınır mı? Diye soruldu.

Şeyhul İslam şu şekilde cevap verdi:

Allah’a hamd olsun. Onlara güç yetirilene ve 
İslam şeraitine teslim olana kadar savaşmak 
vaciptir. Çünkü Nusayriler bu bahsettikleri 
deccala tabi olmadan bile insanların en 
kâfirleridirler. Bu deccala tabi olduktan 
sonrasını sen hesap et. Riddet açısından 
insanların en pis mürtedleridirler. Onlardan 
savaşanlar öldürülür ve malları ganimet 
alınır…. Nusayriler, kendi hallerini gizlemezler. 
Bilakis onlar bütün insanlar tarafından halleri 
bilinmektedir. Beş vakit namaz kılmaz, ramazan 
orucunu tutmaz, hacca gitmez, zekât vermez ve 
bunların farz olduğuna da inanmazlar.

Aynı zamanda içkiyi ve diğer haramları helal 
sayar ve Ali r.a ilah olarak görürler. (Mecmuul 
fetava clt:28 sh:553-554)

Görüldüğü gibi İbn-i Teymiyye (rehimehullah) 
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nusayrilerin saymış olduğu bu küfürlerine 
rağmen onlara asli kâfir dememiş bilakis bunları 
mürtedlerden saymıştır.

Aynı zamanda bu kavram, İslam âlimleri 
tarafından mürtedlerin çocuklarına ve onların 
torunları da kullanılmıştır.

“Hanefi ve şafilere göre; Anne babasının 
Müslümanlığında hamile olan veya her ikisinden 
birinin Müslüman olduğu sırada hamile olan 
çocuk da Müslümandır. Çünkü anne 
babası daha sonra mürted olsa bile hamileliğin 
başlangıcı Müslüman oldukları dönemine denk 
gelmiştir. 

Ancak her kim anne babası mürted olduktan 
sonra annesi ona hamile kalır ve doğar ise işte
orada ihtilaf vardır. Hanefiler, Malikiler, 
Hanbelîlerde esas olan görüşe ve Şafilerden 
de zahir olan görüşe göre anne babasına tabi 
olarak mürted hükmü alır. Buluğ çağına geldiği 
zaman tövbeye çağrılır.

Hanbelîlerden ve Şafilerden bir görüşe göre 
ise asli kâfir olarak ikrar edilir ve cizye alınır. “ 
(El-Mevsuat el-Fikhiyye El-Kuveytiyye clt.22 
Sh.198)

Bu nakilden de anlaşıldığı gibi dört mezhep 
İmamı bu kavramı mürtedlerin çocuklarına da 
kullanmışlardır. Buluğ çağına geldikleri zaman 
tövbeye çağırılacağını bunu kabul etmeyenlerin 
mürtedin cezasıyla cezalandırılacağını beyan 
etmişlerdir. Görüldüğü gibi hiç İslam’a girmediği 
halde sırf anne babası mürted olduğu için 
mezhep imamları çocuğa da bu ismi vermiş ve 
tövbe etmemesi halinde mürtedin cezasıyla 
cezalandırılacağını söylemişlerdir.

Bu konuda İmam Gazali şunları söyler:
Dedi ki: “ Mürted hak dine iltizam ettikten sonra
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ondan çıkan mürteddir ve inkârcıdır. İşte bunlar 
hak dine hiç iltizam etmediler.(Kendini İslam’a 
nispet eden sapık ve zındık taifelerden 
bahsediyor.) bilakis onlar bu akide üzere 
doğdular. O zaman asli kâfirliğe ulaşırlar mı? 

Deriz ki dinlerini tamamen terk edip ondan 
sıyrılanların durumu açıktır. 

Ancak bu batıl akide üzere doğan ve bu 
batılı babalarından işitenler mürtedlerin 
çocuklarıdır. Onların babaları ve babalarının 
babaları bu dinden çıkmış oldukları ve 
ayrıldıklarını farz etmeliyiz. O akide hiç 
şüphe yok ki bir kitaba ve nebiye dayanmıyor 
Yahudi ve Hıristiyanlar gibi. Bilakis o sapık ve 
zındık bazı fırkaların yakın zamanda bulaştıkları 
küfürlere ulaşmıştır. Zındığın hükmü de aynı 
şekildedir.

Mürtedin hükmünün aslı noktasında şüphesiz 
hiçbir sorun yoktur. İçtihda şu noktada kalmıştır 
ki mürtedlerin çocuklarının hükmü nedir? Onlar 
hakkında denildi ki onlar riddet hükmünde 
tıpkı zimmet ehli kâfirlerin ve savaşılan kâfirlerin 
çocukları gibi anne babalarına tabi olurlar. Buluğa 
ulaştıkları zaman onlardan İslam talep edilir. 
Yoksa öldürülürler. Onlardan cizyeye razı 
olunmaz cariye alınmaz. 

Denildi ki başka bir görüşte onlar asli kâfirlerdir. 
Küfür üzere doğdu iseler ve babalarının küfür 
izleri üzere yürüdü iseler onlardan cizye alınır 
ve cariye edinilir. “ (Fedaihu El-Batiniyye clt.1 
Sh.156)

Burada açıkça görüldüğü gibi uzun senelerdir 
babaları mürted olan rafizi kâfirlerinin çocukları bir 
kısım ulemaya göre babalarına tabi olarak tıpkı 
yahudinin oğlunun yahudi hükmü alıp ona göre 

Mürtedlerin cezası zillet içinde
öldürülmektir

Mürted Pilot Kadın ve Çocuları acımasızca katlettikten 
sonra kısas yapıldı



muamele edilmesi gibi ona da mürted hükmü 
verilir. Bu konunun fazla uzamaması için 
mevcut olan başka nakilleri burada zikretmiyor 
ve bu kadar nakille iktifa ediyoruz.

İşte bu konuda, iki nokta özellikle mulahaza 
edilmelidir. 

Birincisi, bu mesele içtihadi konulardandır. 

İkincisi, bir şey içtihad ise umumu ilgilendiren 
konularda halifenin içtihadı insanların içtihadının 
önündedir.

İslam devleti nusayri veya rafızi gibilerine 
mürted kavramını kullanırken bunların islamını 
sabit gördüklerinden ötürü değildir. Bilakis 
bunlar bu küfür ve şirkleriyle hiçbir zaman 
müslüman olmamışlardır. islam devletinin 
bunlara bu kavramı kullanmasının sebebi islam 
alimlerinin genelinin bu taifelere bu istilahı 
kullanmalarındandır. 

Dolayısı ile rafizilere veya başka küfür taifelerine 
mürted ismi vermenin adı mürcielik veya
akidesizlik değildir. Aynı zamanda bu kâfir 
taifelerin asli kâfir olduğu görüşünü 
benimsemek de haricilik değildir. Ancak bu 
görüşü aldıktan sonra bu görüşe muhalefet 
edenleri kâfir diye isimlendirmek ise işte o 
hariciliğin başladığı yerdir.

Demek ki mürted kavramı ilk ve genel olarak 
bilinen anlamından farklı olarak da İslam 
âlimleri tarafından kullanılmıştır. Ulemanın 
kitaplarına göz atıldığında görülecektir ki İslam 
âlimleri, kendisini İslam’a nispet edip küfür ameli 
işleyen taifelere bu kavramı kullanmışlardır.

Ancak bu ıstılah bazı haricilerin son dönemde 
kendi bidatlarını bazı müslümanların avamından 
ilim ehli olmayan cahillere süslemeleri için güzel 
bir kılıf haline gelmiştir. Özellikle bu ıstılahın
manasını anlamayan müslümanlara bu 
ıstılahtan yola çıkarak bazı meseleleri bidat ehli 
insanların zihinlerini de karıştırmıştır.

Özellikle İslam devletinin hariciler hakkında 
hazırlamış olduğu video da yakalanmış 
bazı kimselerin özellikle üzerinde durdukları 
konulardan biri de bu mürted ıstılahıdır. Orada 
müslümanların halifesi Ebu Bekir Bağdadi’nin
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rafizilere mürted hükmü verdiğini ve rafizilerin 
şirkleri sebebi ile hiçbir zaman bu dine 
girmediklerini ve bu yüzden mürted olarak 
isimlendirilemeyeceklerini ifade ediyorlar. Tabi 
buraya kadar masum bir fikir gibi görülen bu 
sözler, haricilerin önceden beri süre gelen 
ahlakları gereği Allah’ın ve resulünün asıl 
demediğine asıl diyerek bu nazari ve içtihadi 
meseleyi akide meselesi haline getirmişler ve 
müslümanların yöneticilerini ve müslümanları 
haksız yere tekfir etmeye kadar götürmüştür. 

Oysaki anlamadıkları ve cahil oldukları yer, 
mürted ıstılahının keyfiyetinde var olan ihtilafın 
çok eski bir ihtilaf olduğudur. 

Bunun gibi geneli ilgilendiren içtihadi konularda, 
halifenin içtihadına tabi olunur ve ona muhalefet 
edilmez.                                                        

Ancak Allah dilediğini azdırdı ve dilediğini 
hidayet etti. Çünkü o dilediğini yapan ve 
yaptığından sorgulanmayandır. 

Mürted infaz edilmeden önce
zillet içerisinde bekliyor

Mürtedlerin İslamdaki Hükmü
öldürülmektir

MÜRTED KİME DENİR?



Hamd, ortağı olmayan ve sadece 
ibadete layık olan âlemlerin rabbine 
olsun, Salât ve selam putları kıran 
Resulüne ve bu yolda ona tabi 
olanların üzerine olsun.

Yeryüzüne hâkimiyetini iyice genişleten tağutlar 
sebebiyle tevhid ve muvahhidler zayıflamış şirk 
yuvaları tekrar çoğalmış, değişik şirk türleri gene 
canlanmış ve yayılmıştır. İlk şirk türlerinden biri 
olan putçuluk gene ilk günkü gibi ileri dereceye 
varmış ve azımsanmayacak derecede 
müntesipleri artmıştır.

Şeytan, çoğu zaman sağdan yaklaşarak, 
İnsanlara iyiliklerini istiyor gibi görünerek onları 
bu taktikle şirke ve küfre düşürmeyi becermiştir.

İlk insan âdem ve havayı bile bu yol ile 
kandırmış ve onların Allah’a isyan etmelerine 
sebep olmuştur. 

Sonra önlerinden, arkalarından, sağ ve 
sollarından onlara sokulacağım; çoğunu Sana 
şükreder bulamayacaksın” dedi. (Araf suresi 17. ayet)

Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek 
için onlara fısıldadı: “Rabbinizin sizi bu ağaçtan 
menetmesi, melek olmanız veya burada temelli 
kalmanızı önlemek içindir.” (Araf suresi 20. ayet) 

Bu yol ile çoğu insan hatasının farkına varmaz, 
hatta bu çirkin yolda devam etmek için azmeder 
ve bu yola çağırır.

Lat ve uzayı gördünüz mü? (Necm suresi 19. 
ayet)

Hacılar için kavrulmuş buğdayı öğüten (Lat) 
adında Salih bir insanın vefatından sonra 
insanların onu tazim etmeleri sonucu birkaç asır 
sonra asrın en büyük putu haline geldi.

İnsan fıtratı bir anda bir şeyi kabullenir bir 
yapıda değildir. Hangimiz bir anda Allahın dostu 
veya bir anda yeryüzünün en kötü adamı 
olmuşuzdur. İyilik sürecide kötülük sürecide 
tedrici olarak ilerler. Şeytan insanları tedrici 
olarak şirke, küfre veya günaha düşürmek 
ister. Şeytan direk insanlara bir taş yap ona 
saygı göster veya ibadet et dememiş belki 
süreci çok yavaştan ve çok samimi bir duyguyla
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ele almış ve birkaç asırlık bir çaba sonucunda 
yeryüzünün birçok insanını bu sinsi tuzağa 
çekmiş ve putperest haline getirmiştir.

Bu sinsi tuzağın farkında olan Allah resulü 
kendisinin de putlaştırılmasından korkmuş ve 
rabbine şu şekilde dua etmiştir.

Ey Allah’ım kabrimi ibadet edilen bir put kılma, 
peygamberlerin kabirlerini mescit edinen bir 
kavme Allah’ın gazabı çok şiddetlidir. (Muvatta 
hadis no:570)

Nitekim Ömer’de r.a peygambere biat edilen 
ağacın altında insanların namaz kıldığını ve 
ağacı tazim etmeye başladığını gördüğünde 
ağacı kestirmiş ve şeytanın bu konudaki 
oyununa  karşı köklü bir çözüm ortaya 
koymuştur.

Aişe r.a’dan rivayet edildiğine göre Ummu 
Seleme r.anha Habeşistan’da gördüğü bir 
kiliseyi ve içindeki resimleri peygamber 
efendimize anlatınca. Allah resulü sallalahu 
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
 
“Onların içinde salih bir insan 
öldüğünde kabrinin üzerine mescid 
inşa ederlerdi ve orada resimler 
çizerlerdi. İşte bunlar Allah’ın yanında 
mahlûkatın en şerli insanlarıdır.” 
(Buhari hds no:434, Müslim hds no:528)

Yine Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem 
başka bir yerde:

“Allah, Yahudi ve Hıristiyanlara lanet etsin. 
Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini 
mescid edindiler. Demektedir. (Buhari hds 
no:435, Müslim hds no:531)

İbni teymiyye rhm bu konuda şunları 
söyler: 

İslam âlimleri, kabirlerin üzerine mescit 
yapmanın haram olduğunu ve bu anlamda 
bina edilmiş tüm mescitlerin yıkılmasının farz 
olduğunu söylemişlerdir. (Mecmuul fetava clt.17 
sh.463)

İbni Kayyım rhm şöyle demektedir: 

Yıkılması ve iptal edilmesine güç yetirildikten 
sonra bir gün bile olsa şirk ve tağutların 
yerlerinin kendi haline bırakılması caiz değildir. 
Çünkü bunlar şirk ve küfrün şiarları ve 
münkerlerin en büyüğüdür. Güç yetirildiği halde 
sabit bırakılması asla caiz değildir. Kabirler 
üzerine bina edilen putlaştırılmış ziyaretler, 
Allah’ın dışında kendisine ibadet edilen tağutlar, 
öpülen, kutsallaştırılan, tazim, adak ve teberrük 
kastıyla kendisine yaklaşılan taşların herhangi 
birisinin güç yetirildiği halde yeryüzünde 
bırakılması caiz değildir. Bunların çoğu Lat, 
Uzza ve bunların üçüncüsü olan Menat 
seviyesindedir. Onların yanında veya 
onlarla daha büyük bir şirke bulaşılmaktadır. 
(zadul mead clt.3 sh 443)

İşte bu gün tarikatçıların Salih zan ettikleri 
insanların kabirlerine bina ettikleri puthaneler 
bize hiç de yabancı değildir. İlk putun bahanesi 
ve teorisi nasıl idiyse şimdikilerin bahanesi ve 
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mantığı gene aynıdır. Çünkü ikisinin de 
öğretmenleri aynı yani şeytandır. Şimdi kabir 
perestlere, taptıkları kabir ve Salih zan ettikleri 
insanları kutsallaştırmamalarını söylediğimizde 
biz onlara tapmıyor ve onları putlar 
edinmemişiz derler. Eski dönemde yaşayan 
putperestler sizce bu putlara neden taptılar 
hiç düşündünüz mü? Onlar kuru bir taşa mı 
tapıyorlardı veya sırf bir kayayı mı tazim 
ediyorlardı. Ya da içinde Salih zan ettikleri 
zatların ruhlarının olduğunu ve bu vesileyle 
onlarla Allah’a yakınlaştıklarını mı söylüyorlardı.

Onlar Allah’tan başka dostlar edinerek, 
«Bunlara sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye 
ibadet ediyoruz» derler. (Zümer suresi 3. ayet)

Bu ayeti kerimede anlaşıldığı üzere putçular, 
puta taptıklarını inkâr ediyor onların sadece 
Allah ile aralarında bir aracı olduklarını ifade 
ediyorlar. Günümüzde Salih zan ettikleri 
şahısları kendileri ile Allah arasına koyan bu 
müşrikler, eski dönem müşriklerine, bu anlamda 
sarf ettikleri sözler, onların sözlerine ne kadarda 
benzemektedir.

Görüldüğü gibi Salih zan edilen birilerinin 
kutsallaştırılıp, kendisi ile Allah arasına aracı 
olarak koymaları her iki şirk taifesinin yani 
günümüzdeki ve eski müşriklerin ortak 
düşüncesi ve gayesidir.

O dönemin putlarını o dönemde yaşayan 
peygamber ve Salih insanlar aracığıyla Allah 
azze ve celle yerle bir etti. Yeryüzünde put ve 
putçular tekrar çoğaldı. Allah azze ve celle 
bunları yıkan bir toplum gönderdi ve 
yeryüzündeki puthaneleri bir tek daha yerle bir 
etmeye başladılar.

Bir zaman putları yıkmak için ibrahimi seçen 
Rabbimiz bugün de İslam devletinin 
mücahidlerini seçti. Allah’ın fazlıyla bu putlar 
ve puthaneler teker teker yerle bir edildi. Diğer 
puthaneleri de aynı akibetle müjdeliyoruz.

Put kırmak tüm peygamberlerin işi ve göreviydi.

Nitekim İbrahim a.s:
“Allah’a yemin ederim ki, siz ayrıldıktan sonra, 
putlarınıza bir tuzak kuracağım!” diyordu. 
(Enbiya suresi 57. Ayet) 
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Aynı şekilde musa a.s’da:
(Musa a.s samiriye) Durup üzerinde titrediğin 
ilahına bak, onu yakacağız, sonra denize 
dökeceğiz” dedi. (Taha suresi 97. Ayet)

Allah resulü sallahu aleyhi ve selemde bu 
konuyu şöyle dile getirir: 

Rabbim beni sılai rahim yapmak, putları kırıp 
Allah’a şirk koşmadan yalnızca onu birlemem 
için gönderdi. (Müslim hds 832) 

Allah resulünün ashabı da bu konuda aynı 
titizliği devam ettirmiştir.

Ali r.a Ebul Heyyacıl Esediye şunları 
söylemektedir.  “Allah resulünün beni 
gönderdiği şey ile bende seni gönderiyorum: 
Rastladığın tüm suretleri silecek ve tazim edilen 
tüm kabirleri yıkacaksın.” (Müslim hds no:969)

Nebevi bir menheci takip eden İslam devleti, 
daha ırak İslam devleti iken bile kurulduğu ilk 
günden beri Allah azze ve cellenin fazlıyla, 
kabirler üzerine bina edilen putları yıkmıştır. 
El-kaide veya Taliban gibi sapık cemaatlerin 
bunlara müsaade ettiği gibi, İslam devleti 
bunlara müsaade etmemiştir. Daha ilk 
gününden bunları yıkmaya başlamıştır.

Şeytan, bu putları muhafaza ettirmek için 
insanlara bunları tatlı göstermiş ve onları en 
güzel mekanlarda saklanılmasını onlara 
vahyetmiştir. Tarihi eser veya uygarlık gibi 
kılıflarla bunların yüceltimesini hedeflemiştir. 
islam devleti bu tarihi eserleri (putları) yıkarken 
şeytanın kullarının televizyonlarda bas bas 
bağırdığına ve göz yaşı döktüklerine şahit olduk. 
Onlar için çok değer ifade eden bu putların bir 
kısmı, tarihte ilahlık iddiasında bulunmuş hatta 
Allah’ın peygamberiyle bu konuda tartışmıştı.

Allah kendisine mülk (hükümdarlık ve zenginlik) 
verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim 
ile tartışmaya gireni (Nemrut’u) görmedin mi! 
İşte o zaman İbrahim: Rabbim hayat veren 
ve öldürendir, demişti. O da: Hayat veren ve 
öldüren benim,demişti. İbrahim: Allah güneşi 
doğudan getirmektedir; haydi sen de onu 
batıdan getir,  dedi. Bunun üzerine kâfir apışıp 
kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez.
(Bakara 258)
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HİCRET
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a 
olsun, salât ve selam muhacirlerin 
efendisi Hz. Muhammed sallalahu 
aleyhi ve sellem üzerine ve bu hayırlı 
yolda ona tabi olanların üzerine olsun.

Hicret; hakikatinde bir hali terk edip başka hale 
intikal etmektir. Hicret; cahilliği terk edip ilme, 
şirki ve küfrü terk edip tevhide, şirk toplumunu 
terk edip İslami topluma gitmektir. Günahları 
terk edip günah işlememeye, faydasız olduğu 
alanı terk edip faydalı olan alana, küfür 
diyarından İslam diyarına, çok günah işlenen 
yerden az günah işlenen yere gitmektir.
 
Hicret; Zillet topraklarından izzet topraklarına, 
tağuti sistemlerden şerii sisteme, kâfirlerden 
kaçıp Müslümanların yanına intikal etmektir.

Hicretin en önemli unsuru, terk edip ödediğin 
bedelin tek amacı sırf rabbini razı etmek için 
olmasıdır. Aksi halde dünyalık için yapılan 
intikaller hicret olarak anılmaz.

Hicret bedel ister, meşakkatlere sabır ister, 
yıllarca alıştığı yerleri ve insanları bir anda terk 
etmeyi ister, bilmediğin bir yere Allah’a tevekkül 
ederek gitmeyi ister, malını ve akrabalarını 
gerekirse hanımını ve çocuklarını bile bırakıp 
gitmeyi ister. Lüks hayatı terk edip yeni bir 
hayata, kurulu düzenini terk edip yeni bir 
oluşuma, biriktirmiş olduğu sermaye ve 
kazançlarını bırakıp yeni bir yapılanmaya sırf 
rabbini razı etmek için gitmeyi ister. 
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Muhacir sürekli hareket halindedir. Davet ve 
cihad sahalarından hiçbir zaman ayrılmayandır. 
Zayıfladığı zaman güç alacağı yere, pasifleştiği 
vakit aktif olacağı yere, bereketsiz alanlardan 
bereketli sahalara doğru sürekli bir şekilde yol 
alandır.

Nitekim bu yol peygamberlerin ve onları bu 
mübarek yolda takip eden selefi salihinin 
yoludur. Hz İbrahim aleyhi selam yaşadığı 
toplumda gereği gibi ibadetlerini ve davetini 
yapamadığını anlayınca “Ben Rabbime hicret 
ediyorum aziz ve hâkim olan o’dur.” Diyerek 
Şam topraklarına sırf rabbini razı etmek için 
hicret etmiştir.

Abdullah bin Ömer R.anhuma Allah Rasûlünün 
(s.a.) şöyle buyururken işittim: Muhakkak ki 
hicretten sonra hicret olacaktır, insanlar, Hz. 
İbrahim’in hicret yerine (Şam) yönelecekler 
ve orada toplanacaklar yeryüzünde sâdece 
yeryüzü halkının en kötüleri kalacak. Yerleri 
onları atacak, Allah’ın nefsi onlardan 
hoşlanmayıp uzak duracak, ateş; maymunlar 
ve domuzlarla beraber onları toplayıp sürecek, 
onlar geceledikleri zaman bu ateş onlarla 
beraber geceleyecek, onlar öğle istirâhatine 
çekildiği zaman onlarla beraber dinlenecek, 
onlardan geride kalanları yiyecek.(1)

Bu hadisi imam Ahmed şu şekilde de rivayet 
etmektedir.

Hicretten sonra hicret olacaktır. Yeryüzü 
halkının hayırlıları, Hz. İbrahim’in hicret yerine 
(Şam) sığınacaklardır. Yeryüzünde, halkın en 
kötüleri kalacak ve yerleri onları atacak, Allah 
azze ve celle’nin nefsi onlardan hoşlanmayıp 
uzak duracak; ateş, maymunlar ve domuzlarla 
beraber onları toplayıp sürecektir. (2)

İmam beyhaki bu hadisin şerhinde şunları 
söylemektedir:

Ebu süleyman hattabi rehimehullah 
Resulullah’ın sallalahu aleyhi ve sellem 
“hicretten sonra hicret olacaktır” sözündeki 
ikinci hicretten maksat Şam’dır. Hz İbrahim’in 
hicret ettiği yere hicret etmeye teşvik 
etmektedir. “Allah azze ve celle’nin nefsi 
onlardan hoşlanmayacaktır.” Sözünden maksat 
Allah azze ve celle onlara Şam’a hicret edip

kalmalarını istemeyecek ve onları bu 
konuda muvaffak etmeyecektir. Bu tıpkı 
Allah Azze ve Celle’nin şu sözüne benzer 
“Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü 
ve onları geri koydu; onlara “Oturanlarla (kadın 
ve çocuklarla) beraber oturun!” denildi.”(3) (4)

Allah’ın yeryüzündeki sünneti bir kez daha 
gerçekleşti. Tağutlar her zaman olduğu gibi bu 
asırda da Rabbimiz Allah’tır diyen tevhid ehline 
baskı ve işkencelerini arttırdılar. Allah’ın 
inayetiyle muvahhidler sebat ettiler ve Allah 
Azze ve Celle onlara hicret kapısını açtı. 
Yeryüzünün en hayırlı beldelerinden birinin 
kapılarını asrımızdaki muvahhidlere açtı. 
Zamanında Hz. İbrahime açtığı gibi.

Allah, sizlerden iman edip salih amel 
işleyenlere, kendilerinden öncekileri sahip ve 
hâkim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve 
hâkim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini 
(İslâm’ı) temelli kılacağını ve korkularını güvene 
çevireceğini vâdetti. Çünkü onlar bana kulluk 
ederler; hiçbir şeyi bana eş tutmazlar.(5)

1 - Musned Ahmed bin hanbel hadis no:6871 clt:11 sh:455
2 - Musned Ahmed bin hanbel hadis no:6952 clt:11 sh:541
3 - Tevbe suresi 46. ayet
4 - El esma wes sıfat lil-beyhaki hadis no: 970 clt:2 sh:394
5 - Nur suresi 55. Ayet

30 HİCRET



Müslümanlar Allah’a şirk koşmadan Allah’ın 
dinine tabi oldular ve Allah azze ve celle de 
sözünü yerine getirdi ve Müslümanları 
yeryüzünde hâkim kıldı. Korkularını emniyete 
çevirdi. Razı olduğu dini yaşamalarına olanak 
verdi.

Evet, ey Müslümanlar!

Ey Muvahhidler!

Ey İslam devleti özlemiyle tutuşan ve bunun 
için gecesini gündüzüne katan kardeşim. İşte 
Allah sizin samimi çalışmanıza karşılık istediğiniz 
devleti size nasip etti. Neden hala yabancı 
ülkelerde tağutlarla beraber yaşamaya razı 
oluyorsunuz. İslam devleti istemiyor 
muydunuz? Allah’ın şeraitini istemiyor 
muydunuz? Hilafet ve halife istemiyor 
muydunuz? Müslümanların birlik olması 
gerektiğini her defasında dile getirmiyor 
muydunuz? Evet, Allah size nasip etti dualarınızı 
kabul etti. 

Hala neyi bekliyorsunuz neden devletinize, 
Allah’ın hükmüne, Muvahhid kardeşlerinizin 
yanına gelmiyorsunuz. Yoksa Allah muhafaza 
müşrikler size daha mı sevimli geldi? 
Müşriklerle beraber kalmak mutlu mu ediyor 
sizi?
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Allah Resulü’nün sallalahu aleyhi ve selem 
şöyle buyurduğunu bilmiyor musun? 

“Müşrikler arasında ikamet eden her 
Müslüman’dan beriyim” Ey Allah’ın resulü 
neden? Denildi. “(Müslümanlarla müşriklerin) 
“Ateşleri birbirini görmesin”, diye cevap verdi. 
(6)

Yine bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Kim bir 
müşrikle bir araya gelir ve onunla oturursa oda 
onlardandır.” (7)

Öz vatanımız varken neden yabancı bir 
memlekette yaşayalım, kendi evimiz varken 
neden misafir kalalım, Müslümanlar varken 
neden müşriklerle beraber yaşayalım. Her 
sabah kendi kardeşimi görüp selamlamak 
varken neden düşmanımı görüp yüzümü 
ekşiteyim. İslam diyarında her gün sevap işleme 
fırsatı varken neden her gün günah işlemek 
zorunda kalayım.

Evet, kardeşlerim imtihan vakti işte bu vakittir. 
Sadıklar ile yalancıların ayrıldığı tarih bu tarihtir. 
Samimiler ile riyakârların ayrıştığı dönem bu 
dönemdir. Münafıkların maskesinin düştüğü 
an bu andır. Yeryüzünün hayırlılarının toplanıp 
şerlilerin geride kaldığı zaman bu zamandır… 

6 - Tirmizi clt.3 sf.207 hadis no: 1604
7 - Suneni ebi davud clt.3 Sf.93 Hadis no: 2787



İSLAM DEVLETİ’NİN GİRDİĞİ YERMÜK 
MÜLTECİ KAMPINDAN BİR GENÇ KIZIN 
İSLAM DEVLETİ HAKKINDAKİ ŞAHİTLİĞİ

Teşekkürler İslam Devleti, ben Şam’ın kızıyım 
ve korkmayacağım, her ne olursa, erkekler 
konuşmaktan korksalar da sizlere kampta 
(Yermük) neler olduğunu anlatacağım.

Vahşi çatışmalar duyduk, rejimin kampa 
saldırdığını sandık ancak bize İŞİD’in 
saldırdığını söylediler, “Ey kamp ahalisi sizi 
katledecekler, onlar İsrail ve rejim ajanları, 
evlerinizden kaçın, onlarla savaşamayız, çok 
kalabalıklar” dediler.

Öylesine korkmuştuk ki ve kaçamadık bu 
nedenle evde saklandık, ağlıyorduk, annem 
namaz kılıyor ve Allah’a bizi koruması için dua 
ediyordu.

Çatışmalardan bir süre sonra, pencerenin 
arkasından bakıyorduk, siyah sancaklı araçlar, 
siyah giysili, uzun sakallı ve saçlı, pek çok 
silahları olan adamlar gördük. Korkutucuylu 
ve şöyle diyorlardı; “Buralarda aileler var mı?” 
Bizleri katledeceklerini düşündük, komşumuz 
şeyh (imam ya da yaşlı bir adam manasında) 
gitti ve onlarla konuştu, ona bir kutu verdiler, o 
da (şeyh) onların başlarından öptü, onlara yol 
göstermeye başladı, hangi evlerde aileler 
olduğunu gösteriyordu, korkuyorduk, onun 
(komşularının) ajan olduğunu ve onların bizleri 
katletmeleri için yönlendirdiğini düşünmüştük. 
Bizim binamıza girdiler, hepimiz namazlık 
başörtülerimizi taktık ve içeri zorla girerlerse

kendimizi koruyabilmek için mutfaktan bıçak 
aldık. Zor anlardı. Ancak kapıyı sessizce 
çaldılar, annem bir tereddütten sonra kapıyı 
açtı, öylesine korkuyordu ki, bizler de saklanmış 
dinliyorduk.

Selam verdiler ve içerde konuşabilecekleri 
bir erkek olup olmadığını sordular, annem 
olmadığını söyledi, sonra onlar ona (annesine): 
“Ey anne bizler senin İslam Devleti’nden 
oğullarınız, size yardım etmeye ve sizleri 
hainlerden kurtarmaya geldik, işte, bu bir kutu 
konserve ve yemek ve bu çanta” dediler.

Annem de onlara; “Mobilyalarımın çoğunu 
sattım, takılarımı, kızlarımın takılarını, kızlarım 
için biraz yiyecek alabilmek için ÖSO’ya sattım, 
şimdi su ve baharatlarla besleniyoruz, ölümü 
bekliyoruz. Sofa ve pijamalarımız orada, eğer 
istersen.. Çünkü bu yiyecekleri satın almak için 
sana verebileceğim param ya da takım (süs 
eşyası) yok” dedi.

Annem konuşmasını bitirdiğinde, ağlama sesleri 
duyduk, kapının altından bakmaya çalıştık ve o 
korktuğumuz iri iri adamların ağladığını gördük. 
Utanmıştık.  

Ağlamaları durduğunda, “Ey anne, sizden 
hiçbir şey istemiyoruz, biz İslam Devleti’yiz. 
Müslümanlara izzet vermek için geldik, onlara 
yardım etmeye ve hizmet etmeye geldik, 
onlardan faydalanmaya ya da öldürmeye 
gelmedik. Eğer eksikleriniz varsa, ilaç, bebek 
maması, size getireceğiz” dediler.
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Rüya gördüğümüzü sanıyorduk, kendimize 
inanamamıştık, annem ağlıyor ve onlar için 
dua ediyordu, bizler de ağlıyorduk, neden 
bilmiyorum. Ama belki rejimin bizim 
beldemizde İslam’ı öldürmüş olmasından ve 
İslam Devleti’nin orayı özgürleştirmesi ve İslam’ı 
yeniden hayata geçirmesinden ötürü, belki 
zamanımızda az görülen bu ahlaktan ötürü, belki 
rejimin ve dünyanın bizim çevremizdeki insanlığı 
öldürmüş olmasından ve insanın kampta hiçbir 
değeri olmadığından ötürü ya da belki Allah’ın, 
bizi an meselesi olan ölümden kurtarmak için 
İslam Devleti’ni göndermesinden ötürü.

2 yıldır ilk defa birileri kapımızı çalıyor ve bize 
yemek veriyor, nazik bir şekilde bir ihtiyacımız 
olup olmadığını soruyor.

İslam Devleti’nin adamları bana, ilk başlarda 
Humus halkı bizlere gelip, yemek, giysi ve ev 
sağlamak için yer yer araştırdıkları zamanki 
devrim adamlarının soyluluğunu hatırlattı.

Ancak şimdi kampa olanlardan sonra ve 
hırsızlarla rejim ajanlarının isyancılara 
(muhaliflere) dönüşmesinden sonra diyorum 
ki Allah İslam Devleti’ne zafer versin ve ona 
muhalefet edenlerin hepsini rezil etsin ve 
yenilgiye uğratsın.

Kızgındık çünkü İslam Devleti’nin adamlarının 
bizden ayrılmalarından 5 dakika sonra rejim 
helikopteri onlara patlayıcı varil ile saldırdı, 
bölgeyi mahvetti, bizim binamız da sallandı ve 
çökmek üzereydi ancak elhamdulillah İslam 
Devleti’nin adamları saldırı bölgesinden, 
kendilerine hiç bir şey olmadan ayrıldılar, belki 
birisi yaralanmıştı. Turlarına devam ettiler.

Allah sizin üstenizden gelsin ey zalimler. 
Ve eğer bizi kendisine karşı uyardığınız ve 
korkuttuğunuz İŞİD ise, ben, kız kardeşlerim ve 
annem hepimiz şimdi İŞİD’iz ve yakında İŞİD ile 
karşılaşacak olan her dürüst Suriyeli de İŞİD’li 
olacaktır!
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Ensar ve Muhacir arasındaki kardeşlik 
Rasulullah (s.a.v.) bıraktığı sünnetlerdendir

Kafirlerin Yermük Kampında 
açlığa terkettiği çocuklar

Saldırı sonrası yermük kampından 
bir görüntü



Hamd alemlerin rabbi Allah’a, salat ve selam 
kılıçla rahmet olarak gönderilen elçisine ve 
bu yolda ona tabi olanların üzerine olsun.

Cemaatin kurucusu İmam Ebu  Yusuf 
Muhammed Bin Yusuf Bin Muhammed Bin 
Ahmed Ad-Dağiri El-Bedevi-El-Bernavi’dir. 
Bernu kabilesine mensup olan imam’ın 
şehadetinden önce dört hanımı ve 21 çocuğu 
bulunmaktaydı.Yubi vilayetinde, miladi 1968/ 
hicri 1388 yılında doğmuştur. 40 yaşlarındayken 
tağutlar tarafından şehit edilmiştir.

İmam üç defa hac ve umre vazifesini yerine 
getirmiştir. Fakirlere çok düşkün olan imamın 
yanında fakir ve miskinin apayrı bir yeri vardı. 
Kuranı kerimi ezbere bilen imam sürekli kuran 
okuyor ve özellikle ramazan aylarını namaz 
ve kuran okumakla geçiriyordu. Kuranı kerimi 
sadece okumakla kalmıyor elinden geldiği 
kadar hayatına aktarıyordu.

İmam, çocukluk yaşlarından itibaren ilim 
okumaya merak saldı ve 12 yaşına gelmeden 
tüm kuranı babasının yardımıyla ezberledi. 
Daha sonra ilim talebi için bir çok yere hicret ve 
seyahat etmiştir. Zamanın tümünü ilim okumaya 
ve yaymaya ayırmıştı. Özellikle Fıkıh ve cihad

gibi konularda bir çok risale yazmış ve 
dağıtmıştır. Değişik vilayetlerde bir çok ilim 
merkezi ve medreselerini açmıştır. Bunların 
başında “Medresetu selefiyye”, “Ebu hureyre”, 
“Ubade bin samit”, “Taifetul mensura” ve “İbni 
teymiyye” ilim merkezleri gelmektedir. Bu ilim 
merkezlerine afrikanın değişik yerlerinden 
talebeler ilim okumak için gelmiştir.

İmam insanları, ehli sünnet akidesine davet 
ederek asrın hastalıklı akidesi olan mürcie 
akidesinde sakınmaya gayret ediyordu. 
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Muhammed Yusuf

EHL-İ SÜNNET CEMAATİ



Bu selefi salihinin akidesini yaymak için 
Nijeryanın kuzeyinde bulunan bütün vilayetleri 
ve güneydeki bazı vilayetleri gezmiş ve halkı bu 
akideye davet etmiştir.

Davetçinin yayınlarından rahatsız olan tağutlar ve 
yardakçı belamlar ona engel olmaya ve 
eziyet etmeye başladılar. Tağutlar, onca 
sıkıntılara rağmen davetinden geri durmayan 
imamın, “İbni teymiyye” ilim merkezini yıkıp ve 
içindeki talebelerini öldürdüler. Dört gün üst 
üste devam eden çatışmalar sonucu tağutun 
askerleri dördüncü günün akşamında imamı esir 
aldılar. Esir aldıkları akşamın sabahında 8 şaban 
1430 Perşembe gününde imamı  şehit ettiler. 
Allah imamın şehadetini kabul etsin ve cennetiyle 
sevindirsin.

Ebu yusuf muhammed, Tebliğ ve Cihat için 
Ehl-i Sünnet Cemaatini kurarak tevhid akidesini 
yayarak başta Nijerya olmak üzere önce 
Afrikaya sonra tüm dünyaya şeriat düzenini 
getirmeyi amaç edinmiştir.

Cemaat tağuti düzenlerin insanları 
kendilerine kul yapmak için kurdukları 
tüm düzeni red ederken onların gözüne 
en çarpıcı gelen eğitim sistemine karşı 
olmalarından ötürü cemaate Boko 
Haram ismini kullanmışlardır.

Boko kelimesi İngilizce book kelimesinden 
türemektedir. Esasen Arap alfabesiyle yazılan 
ve afro azyatik dil grubuna ait olan Hausa dilinin 
Latin alfabesi ile olan versiyonunu ifade için 
kullanılıyor. Boko Haram’ın lafzi karşılığı ‘latin 
alfabesi haram’, ‘batılı eğitim haram’ 
anlamındadır. 

Esasen cemaat, tağuti düzenlerin sadece 
eğitimini değil belki tümünü inkar edip 
buna karşı durmaktadır. Oy kullanmaktan 
çocukların okula gitmesine, askerlikten 
mahkemelere gitmeye kadar tağuti düzenlerini 
tümüyle red etmektedir. Cemaatin başta tağuti 
düzenlerin okullarına yaptığı saldırı, Ebu Yusuf 
Muhammed’in BBC’ye verdiği demeçte batılı 
eğitim sistemini kabul etmediklerini beyan 
etmesi ve tağutların buna çok önem vermesinden 
ötürü cemaati bu şekilde isimlendirmişlerdir.

Cemaat esasen bilimsel eğitimi red etmemektedir.

İnsanları kendilerine kul yapmak için tağutların 
kurdukları eğitim sisteminin çirkefliğinin farkına 
varan cemaat, ilk günden beri buna karşı 
durmuş ve kendi çocuklarını bunların okullarına 
göndermemiştir. Kendi eğitim sistemleriyle 
bilimi özdeşleştirmek isteyen ufak beyinliler, 
cemaatin bilimsel eğitime karşı olduğunu 
özellikle vurgulayarak cemaati bu anlamda 
kötülemek istemişlerdir.

Tek kıstasları kendi akılları olan batılılara göre 
tek yöntem kendilerinin yöntemidir. Fakat 
cemaat bundan uzak durup kuran ve sünnete 
uygun bir bilimsel ve dini yöntemle çocuklarını
eğitmişlerdir. Fakat tağutlar özellikle cemaati 
eğitime ve bilime karşı olduklarını beyan ederek 
bu anlamda cemaati kötülemeyi hedeflemiştir.

İlk başlarda sadece davet cemaati olan bu 
cemaat müntesiplerini sürekli cihada 
hazırlamaktaydı. Nitekim belli bir güce erişen 
Cemaat ilk silahlı eylemlerine 2004 yılında 
başladı. Bu tarihten sonra irili ufaklı bir çok 
eylem düzenledi. 2007 tarihinde 11 tane Nijerya 
subayını öldürerek medya gündemine oturdu. 
Sık sık polis merkezlerine ve askeri karakolla-
ra saldırarak sürekli bir şekilde kendisinden söz 
ettirdi.
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İslam Devleti’nin Afrika eyaleti

İslam Devleti Mücahidleri gövde 
gösterisi yaparken

. NIGERIA



Nijerya hükümeti 2009 yılında cemaatin 
liderininde bulunduğu bir ilim merkezlerine 
saldırı düzenleyerek bir çok sayıda talebeyi 
şehit etmiş ve imamı esir aldıktan sonra şehit 
etmiştir. Bu yıldan sonra cemaatin başına Ebu 
Bekir Eş-Şekawi geçmiştir.

Ebubekir Eş-Şekawi Nijerya sınırında bulunan 
“Şekawa” köyünde doğmuştur. İslami, 
tevhidi ve şerii ilimleri iyi derecede tahsil etmiş 
ve bu konudaki üstünlüğünden ötürü 
arkadaşları tarafından “Tevhid Yurdu” diye 
lakaplanmıştır. Arapça başta olmak üzere 
Husa, Fulani, Kaluni ve bir çok dili iyi derecede 
konuşmaktadır. Sık sık inzivaya çekilen, 
güvenliği çok iyi derecede sağlayan, acımasız 
ve zeki yapısıyla ön plana çıkmıştır.

Cematin başına geçen Ebu Bekir Eş-Şekawi 
silahlı eylemlerine hız vermiş ve 2011 yılında 
birleşmiş milletler binasına saldırı düzenleyerek 
onlarca kafiri öldürmüştür.

2011 yılında değişik eylemleriyle toplamda 
yüzlerce kafiri öldüren cemaat 2014’te 
300’e yakın lise öğrencisini kaçırarak dünya 
gündemine oturmuştur. Kaçırdıkları kızları 
cariye edinip pazarlarda satacaklarını açıklayan 
cemaat lideri resmen tüm dünyayla dalga 
geçmiştir. Aynı gün ABD, askerlerden ve 
rehine pazarlığında uzman sivillerden oluşan 
özel bir heyet gönderdi. İngiltere, Fransa ve 
Çin de ilk yardım teklif eden ülkeler arasında 
yer aldı. Buna rağmen bir çok defa halka yalan 
söylemek zorunda kalan Nijerya hümümeti 
esirleri kurtamayı becerememiş ve zayıflığını 
ortaya koymuştur.

Eylerimlerine hız veren cemaat 2013’te ülkenin 
kuzeydoğusundaki Borno kentinde, askeri 
üniforma giyerek 100’e yakın askeri öldürdüler.
22 Nisan 2013 günü de, ülkenin kuzeyinde 
cemaat ve Nijerya askerleri arasında çıkan 
çatışma sonucu 200 civarında asker öldü. 
Bunların dışında irili ufaklı bir sürü silahlı eylem 
gerçekleştirdiler.

Cemaat, Birleşik Nijerya, Nijer, Çad 
ve Kamerun tağuti ülkeleriyle tek 
başına savaşmaktadır.

Cemmat lideri Ebu Bekir Eş-Şekawi 2015 yılında

İslam devletine biatını ilan ederek İslam 
Devleti’nin Afrika’ya kadar uzanmasına 
vesile oldu. İslam Devleti resmi sözcüsü Şeyh 
Ebu Muhammed Adnani Afrika’da yeni bir 
vilayeti ve cemaatin beyatinin kabulünü şu 
sözleriyle dünyaya duyurdu.

“Sizleri bugün hilafetin, Batı Afrika’ya 
genişlemesiyle müjdeliyoruz. Halife (Allah onu 
korusun), Davet ve Cihad için Ehli Sünnet 
Cemaati’ndeki kardeşlerimizin biatını kabul etti. 
Müslümanları ve Batı Afrika’daki kardeşlerimizi 
biatlarından ötürü tebrik ediyor, hilafet kafilesine 
katılmalarından ötürü kutluyoruz.

SEVİNİN EY MÜSLÜMANLAR!

Bu, İslam yurduna hicret etmeniz ve cihad 
etmeniz için Yüce Allah’ın açtığı yeni bir kapıdır. 
Kendisinin Irak’a, Suriye’ye, Yemen’e, Arap 
Yarımadası’na ya da Horosan’a gitmesine 
tağutların engel olduğu ve buralara hicreti 
imkansız olanlar için Allah’ın izniyle Afrika’ya 
hicret imkansız değildir.

Haydi ey Müslümanlar devletinize gelin! Bizler 
sizi; özellikle de davetçileri ve ilim talebelerini 
cihada çağırıyoruz. Batı Afrika’daki kardeşlerinize 
hicret etmeye davet ve teşvik ediyoruz.”
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Batı Afrika’daki Mücahidler 

İslam Devleti askerleri dünyanın 
dört bir yanına korku salıyor
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ÖLÜLERE KUR’AN
DIRILERE DEMOKRASI

Hamd âlemleri kendi hikmetiyle yaratan ve onu 
kanunlarıyla düzenleyen Allah’a olsun, salât ve 
selam onun elçisine, ehline, sahabesine ve tüm 
muvahhidlere olsun.

Allah subhanehu ve teala insanları sırf 
kendisine ibadet etmeleri ve şirk koşmadan onu 
birlemeleri için yaratmıştır. 

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk 
etsinler diye yarattım. (Zariyat 56)

Allah’a kulluk demek; Allaha ibadet etmek
demektir. Ona ibadet etmek demek ise ona 
itaat etmektir. Her mülk ve otorite sahibi kendi 
mülkünde ve idaresi altında olanlara dilediği gibi 
bir kanun ve düzen belirler. Allah Subhanehu 
ve Teâlâ’da insanları yarattıktan sonra başıboş 
bırakmamış; onlara kendisini tanıtacak, 
kendisine ibadetin nasıl olduğunu izah edecek 
ve kendi isteklerini iletecek elçiler göndermiştir. 
Her dönemde elçiler gönderen yüce rabbimiz 
insanların dünya hayatlarına ilişkin kanun ve 
kuralları da bu elçiler vasıtasıyla kullarına 
bildirmiştir.

Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk 
edin, tâğûttan kaçının” diye peygamber gön-
derdik. Allah, onlardan kimini doğru yola iletti; 
onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) 
sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da 
peygamberleri yalanlayanların sonunun ne 

olduğunu görün. (Nahl 36)

Kendisini Allah’a kul addeden her birey, bu 
elçilerin getirdiklerine itaat etmesi ve getirilen 
bütün kuralları elinden geldiğince hayatına 
aktarması gerekir. 

Tağutlar müslümanlara tasallut ederek, 
müslümanları kendi dinlerinde cahil bırakıp 
onları diledikleri gibi yönlendirmeye başladılar. 
Onları Allah’tan daha çok dünyaya kul yapmaya 
zorlayan bu tağutlar, istedikleri bir din anlayışını 
kendi idaresinde olanlara zorlada olsa kabul 
ettirdiler. Öyle bir hale gelindi ki İslam’ın baş 
düşmanları olan bu tağutlar, dinimizi bize tanıtır, 
sınırlarını belirler, dini teviller yapar ve dinimizin 
naslarını bize anlatır hale geldiler.

Tağutların uzun zaman müslümanların 
başlarında durmaları ve ellerinden gelen her 
türlü hileyle müslümanları kandırmakla uğraşları 
sonucunda kendi çaplarında birçok konuda 
başarılı oldular. Öyle bir hale gelindi ki 
müslümanım diyenlerin kahir ekseriyesi 
müşrik oldular. Kendi idaresinde tuttukları bu 
İslami kesimi şirk dinine inandırdıktan sonra 
onlar üzerinde diledikleri oyunları oynamaya ve 
onları diledikleri gibi kullanmaya başladılar.

Bu tağutların, müslümanları kandırdıkları 
olgulardan birisi de hatta en büyüğü hüküm 
koyma meselesidir. Müslümanlara Kurandaki 
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hükümlerin dilediklerine müsaade edip 
dilediklerinden de vazgeçirdiler. Uzun zaman 
sonra halk bunu kabullenmeye ve buna göre 
yaşamaya başladı.

Kuranı kerimi ve ahkâmlarını halka unutturan 
bu tağutlar, diledikleri din anlayışını zihinlere 
yerleştirdiler. Bir hayat ve nizam kitabı olan
kuranı kerimi sadece ölülere okunan bir 
kitap olduğunu insanlara bellettiler. Bu kuranın 
dirilere okunmaması gerektiğini dirilerle bir işi 
olmadığını açıkça söylemeseler de bunu çok 
farklı yollarla mefhumunu zihinlere yerleştirdiler. 
Biz kuranı anlayamayız, biz kim kuranı anlamak 
kim, kuranın her bir harfinin bilmem kaç deve 
yükü anlamı var gibi abartılı sözlerle insanları 
kuranı anlamaktan uzaklaştırdılar. Kuranı bir ölü 
kitabı haline getirmeyi becerdiler en sonunda. 
Hatta müşrik halk öyle bir hale geldi ki buna 
karşı çıkan muvahhidleri dinsiz ve sapık olarak 
görmeye başladılar.

Onun söyledikleri, ancak Allah’tan gelmiş bir 
öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.  (Bu kuran) Dirileri 
uyarman ve kâfirlerin cezayı hak etmeleri içindir. 
(Yasin suresi 69-70)

Kuranı ölülere tahsis edince yaşayanlara 
da demokrasiyi sundular. Ahkâmlarından 
soyutlanmış bir kuran tüm hayatı 
kapsayamayacağı için mecburen o boşluğu 
dolduracak bir sistem ürettiler. Dışı oldukça 
süslü olan bu kavram bu iş için tam ideal bir 
seçenekti. Dış görünüşünde İslam’la çok zıt gibi 
görünmeyen bu olguyla İslam’ın unutturulan 
ilkelerinin yerini doldurdular.

İşte bu şekilde ve daha farklı planlar ve 
tuzaklarla insanların arasından kuranı kaldırıp 

kendi ilke ve kurallarını yerleştirdiler. 

Evet, tağutlar bu ümmetten çok şey alıp 
götürdüler ve çok şeyi unutturdular ve nice 
kavramları değiştirdiler ve nice Allah’ın 
özelliklerini gasp edip kendilerine kullandılar.

İşte asrımızın tağutlarının gasp ettikleri ve 
bu anlamda halkı kandırdıkları en önemli 
meselelerden birisi de, âlemleri yaratan 
rabbimizin hükmetme meselesidir. Âlemleri 
yaratan Allah subhanehu ve teala insanlara 
hükmetmesi gerekirken, tağutlar Allah azze ve 
cellenin bu vasfını Allah’tan alarak kendilerine verdiler. 
Allah azze ve cellenin vasıflarından herhangi
bir vasfını kendisinde gören veya onlara bu 
vasfı verenler müşriktirler. Allah subhanehu ve 
Teâlâ hem kâinatın yaratıcısı hem de buna 
hükmedendir, hem müdebbiri hem de 
yaratıklarından biri olan insanlar arasında 
hüküm koyandır. Onun bir ismi de el-Hakem’dir. 
Yani hükmeden...

Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na 
mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! 
(A’raf 54)

De ki: “Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, 
gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’ım! 
Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların 
arasında sen hükmedersin. (zümer 46)

O egemenliğine hiç kimseyi ortak etmez. (Kehf 
26)

Yüce rabbimiz kuranı kerimin yüzlerce ayetinde 
kendi hâkimiyetinden bahsetmekte (yusuf40), 
kendi hükümlerinin dışında hüküm koyanları 
tağut olduğunu (Nisa 60), bu tağutları inkâr 
etmeyenin mü’min olamayacağını (Bakara
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256), göndermiş olduğu 
bütün peygamberlerin 
amacı insanları bu 
tağutlardan uzaklaştırmak 
olduğunu (Nahl 36), 
kendi indirdiklerinin 
dışındaki hükümlerle 
insanlara hükmedenin 
kâfir olduğunu 
(Maide 44), kendi 
hükümlerinden ancak 
münafıkların yüz 
çevirdiğini (Nisa 61),



kendi hükmünde hiçbir ortağı kabul 
etmediğini (Kehf 26),  hüküm koyanların ilahlık 
ve Allaha kendilerini ortak saydıklarını (Şura 21), 
iman ettiğini iddia etse bile başka hüküm talep 
ettiği zaman iman ettiğini zan eden olarak 
tanımlamaktadır. (Nisa 60,65). 

Bütün bunların ötesinde hüküm koyma 
yetkisinin kendisinde olduğunu ifade edecek 
iki ismini defalarca kez zikretmektedir. Bir 
el-Hakem diğeri de el-Hekimdir. 

Allah azze ve cellenin hükmetme yetkisi 
dinimizin en açık ve en mühim konularından
biridir. Bu konuyu ihmal demek dinin tümünü 
ihmal demektir.

Bu konu İslam’da o kadar net ve bedihi iken, 
her asırda olduğu gibi çağımızda da tağutlar 
Allah’ın yasalarından hoşlanmamış kendi 
kurallarını koymak istemişlerdir.
Bu anlamdaki isteklerini, kendisini müslüman 
zan eden halkı değişik oyunlarla kandırarak 
İslam’la demokrasinin uyuştuğunu hatta 
demokrasinin İslam’ın bir parçası olduğunu 
söyleyerek gerçekleştirdiler.

Allah’ın yeryüzündeki bir takım kanunlarını 
kaldıran asrımızın tağutları kendi kurallarını 
koydular. Bunu da demokrasi, seçim, 
parti gibi kılıflarla halka sundular. Asıl yöneticinin 
halkın olduğunu söyleyerek asrımızın en büyük 
küfür kelimesini zihinlere kazıdılar. Hâkimiyet; 
kayıtsız, şartsız milletindir. Hâlbuki bu ilkeyi 
Allah azze ve celle yüce kitabında şu şekilde dile 
getirir. Hüküm sadece Allah’a aittir. (Yusuf 40)

Demokratik sistemlerde devletin idare 
edilmesi için millet adına vekiller seçilir ve bu 
seçilen vekiller vekâlet aldıkları halktan, onlar 
adına yasamada bulunur ve onları yönetirler. 
Bu vekiller halktan tam anlamıyla genel vekâlet 
isterler. Aldıkları bu vekâlet ile diledikleri gibi 
hiçbir İslami kurala bağlı kalmadan halkı 
yönetirler. Bu vekillerin halktan aldıkları yetki 
Allah’ın bir özelliği olan hükmetme yani ilahlık 
yetkisidir. 

Lisanı halleriyle halka şöyle söylemektedirler. 
Herkes dilediği bir ilahı seçsin. O seçilen ilah 
için hiçbir konuda kısıtlama yoktur, tam bir 
yetki sahibi olarak istediği konuda istediği kanunu
çıkarma yetkisine sahiptir. Milletvekilleri

toplanıp biz bu devlette artık Allah’a inanmayı 
yasaklıyoruz da diyebilir ve bunu yasaklayacak 
kadar yetki sahibidirler.

Onlar için hiçbir konuda bağlayıcılık ve kısıtlama 
yoktur. Hâkimiyeti ve egemenliği kayıtsız ve 
şartsız ellerinde tutmaktalar. Halbuki; Yasama 
yetkisini Allah’tan başkasına vermek küfürdür.

Kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse 
işte onlar kâfirlerin ta kendileridir. (Maide 
suresi 44.ayet)

Demokrasinin bir gereği olan oy kullanma 
meselesi Allah’ın dışında kanun koyanı seçme 
meselesidir. Demokratlar seçmenlerinden 
hangilerinin daha iyi hüküm koyacağı 
konusunda onların bunu tercih etmelerini 
istemektedir. Oy kullanan her seçmen seçmiş 
olduğu vekili, mecliste onun adına kanun ve 
yasa çıkarmaktadır.
Bu kanunlar Allah’ın kanunlarına ters olsa 
da onlar için hiçbir önem arz etmemektedir. 
Hatta Allah’ın yasalarına ters olmasına özen 
gösterirler. Allah’ın yasasına yakın bir kanunu, 
daha konuşurken bile her türlü çirkeflerine 
ve Allah azze ve celleye hakarete varacak 
derecedeki çirkin konuşmalarına şahitlik 
edersin.

Yönetimde Allah azze ve celleyi ve kanunlarını 
hiçbir şekilde ve hiçbir kurumda görmek 
istemiyorlar. Kendi ilahlarına bu konuda asla 
şirk koşturmuyorlar. Özellikle Allah azze ve 
celleyi hükmetme konusunda kendi ilahlarına 
ortak kabul etmiyorlar. Ve bu konuyu 
anayasalarına da şu şekilde aktarmışlardır.

MADDE 24- Kimse, devletin sosyal, 
ekonomik, siyasi veya hukuki temel 
düzenini kısmen de olsa, din kurallarına 
dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut 
nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa 
olsun, dini veya din duygularını yahut dince 
kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamaz. 

Oy kullanan her birey muhakkak şunu bilir ki; 
seçmiş olduğu milletvekilleri mutlak olarak 
yasama hakkına sahiptir. Seçmiş olduğu 
milletvekilleri, hiçbir gayri İslami yasa 
çıkartmasa dahi onların talep etmiş olduğu bu 
yetki mutlak yasama yetkisidir ki bu talebin
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kendisi bizatihi küfürdür. Ben, seni dilediğin gibi 
yasa çıkartmanda ve hayatıma yön vermende 
yetkili kabul ediyorum demenin kendisi en 
büyük küfürlerden bir küfürdür.

Asrımızın çoğu ülkesinde gerçekleşen bu oy 
kullanma meselesi Allah’ın hükmetme özelliğine 
taalluk eden bir küfür amelidir.

Allah’ın hâkimiyeti konusunda, hükmün cahili 
olmak demek, Allahın şeriatının ve hükümlerinin 
gerekli olduğunu bilmemek veya Allah’ın 
göndermiş olduğu hükümlerin isteğe bağlı 
olduğunu söylemek demektir.

Hâlbuki Allah azze ve celle, ancak kendisine 
itaat edilmesi için peygamberler göndermiştir.

Biz her peygamberi sırf, Allah’ın izni ile itaat 
edilmek üzere gönderdik... (Nisa 64)

Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, 
inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi 
isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim 
Allah ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir 
sapıklığa düşmüş olur. (Ahzap 36)

Allah subhanehu ve Teâlâ yeryüzüne göndermiş 
olduğu bütün peygamberlerin tek bir 
davası vardır. O da yüce Allaha itaat edilmesidir. 
Bu konu öyle büyük bir konudur ki bu hususu 
ihmal demek bütün dini ihmal demektir. Bütün 
dini ihmal demek dine girmemek demektir. Ve 
bu konu öyle büyük bir konudur ki bu konuda 
kesinlikle cehalet kabul edilmez.

Andolsun ki biz, her ümmete, “Allah’a İbadet 
edin ve tâğûttan kaçının” diye bir peygamber 
gönderdik… (Nahl 36)

Kendisini müslüman addeden her bireyin 
yasama ve hüküm koyma yetkisini Allah’a 
verip bu konuda Allah’a şirk koşmaması gerekir. 
Tağutlardan herhangi bir tağutu seçme ve 
onların hevalarından ürettikleri sistemlerine oy 
kullanmayıp, rabbimizin bize seçmiş olduğu 
nizamı yani şeriatı hayatımıza hâkim kılmalıyız. 
İslam devleti kendi hükmettiği topraklarda 
Allah’ın şeriatini hayata hâkim kılmış ve bunun 
dışındaki tüm şirk sistemlerine savaş açmıştır. 
Rabbini razı etmek isteyen her kul demokrasi 
ve benzeri şirk sistemlerinden ve bunları halka 
dayatan tağutlardan uzak durmaları ve 
rablerinin kanun ve kurallarını hayata hâkim 
kılmaları gerekir.

Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, 
inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi 
isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim 
Allah ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir 
sapıklığa düşmüş olur. (Ahzap 36)

Allah subhanehu ve Teâlâ yeryüzüne 
göndermiş olduğu bütün peygamberlerin tek bir 
davası vardır. O da yüce Allaha itaat edilmesidir. 
Bu konu öyle büyük bir konudur ki bu hususu 
ihmal demek bütün dini ihmal demektir. Bütün 
dini ihmal demek dine girmemek demektir. Ve 
bu konu öyle büyük bir konudur ki bu konuda 
kesinlikle cehalet kabul edilmez. 

Andolsun ki biz, her ümmete, “Allah’a İbadet 
edin ve tâğûttan kaçının” diye bir peygamber 
gönderdik… (Nahl 36)

Kendisini müslüman addeden her bireyin 
yasama ve hüküm koyma yetkisini Allah’a verip 
bu konuda Allah’a şirk koşmaması gerekir. 
Tağutlardan herhangi bir tağutu seçme ve 
onların hevalarından ürettikleri sistemlerine oy 
kullanmayıp, rabbimizin bize seçmiş olduğu 
nizamı yani şeriatı hayatımıza hâkim kılmalıyız. 
İslam devleti kendi hükmettiği topraklarda 
Allah’ın şeriatini hayata hâkim kılmış ve bunun 
dışındaki tüm şirk sistemlerine savaş açmıştır. 
Rabbini razı etmek isteyen her kul demokrasi 
ve benzeri şirk sistemlerinden ve bunları halka 
dayatan tağutlardan uzak durmaları ve 
rablerinin kanun ve kurallarını hayata hâkim 
kılmaları gerekir.

Tağutların meclisleri
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Hilafet askerlerinden iki kişi, Amerika’nın Teksas Eyaleti’nde, Garland Kenti’nde düzenlene resim 
sergisine silahlı saldırı düzenledi. Bu sergi, Allah Resulü Muhammed’i (s.a.s.) kötüleyen karikatür 
yarışması düzenliyordu. Kardeşler sergiye ateş açtı ve sergiyi korumakla görevli bir polis memuru 
yaralandı. Kardeşler de karşılıklı açılan ateş sonucunda (inşallah) şehit oldular.

Koaşi kardeşlerin düzenlediği Charlie Hebdo saldırısının ardından, derginin ilk çıkan sayısında yine 
Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi vesellem’in karikatürü çizen karikatürist Luz, bir daha 
Allah Rasulü’nü çizmeyeceğini söyledi.

HABERLER
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Amerikalı üst düzeyli bir emniyet yetkilisi Amerika’nın İslami fikri yenmeye güç yetiremeyeceğine
inandığını söyledi. Yetkili Amerika’yı tehdit eden belli “terörist” unsurların yenilebileceğini 
ancak İslami Siyasi fikrin yenilemeyeceğini vurguladı.

CNN kanalına konuşan CIA Eski Müdür Yardımcısı Philiph Mad şöyle dedi: Amerika 
genelinde ilgi gören ve Başkan Barack Obama’nın öncülüğünü yaptığı bir tartışma var. 
Diyor ki: Hedef İslam Devleti’ni yenmek! CIA’de bir terör uzmanı olarak çevreme bakıyor 
ve şöyle diyorum: “Nerede zafer kazandık? Pakistan’da mı? Afganistan’da mı? Ya da 
Yemen’de  mi zafer kazandık? Sonra Somali’de zafer kazandık mı? Diğer bölgelerde de 
aynı şekilde zafer kazandık mı? Cevap şu: Terörist eylemler düzenleyen grupların unsurlarına 
karşı zafer kazanabiliriz ancak İslami fikre karşı zafer kazanmamız mümkün değil!”

Anbar’da bulunan 30 aşiret lideri 
Mü’minlerin emiri Ebubekir 
Bağdadiye biat ettiklerini 
bildirdiler. islam devletine gönüllü 
olarak biat ettiklerini ifade eden 
liderler islam devletinden 
memnuniyetlerini dile getirdiler.

HABERLER
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HABERLER

CHARLIE HEBDO 
Dergisi’ne Saldırının Ardından Fransa’da 
İslami Kitaplara Büyük İlgi...

Fransa’da Allah Resulü’ne (s.a.s.) hakaret içerikli karikatürler yayınlayan Charlie Hebdo 
Dergisi’ne düzenlenen saldırının ardından İslami kitapların satışları arttı. Öyle ki bu yılın ilk 
çeyreğindeki İslami kitap satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 3 kat arttı.

Geçtiğimiz Ocak ayında çok sayıda Fransız Allah Resulü’nün (s.a.s.) intikamının alınmasının 
ardından İslam kültürünü anlamak için büyük çaba sarfetmeye başladı.

Fransa’daki en büyük 30 kitapçıda  yapılan incelemeye göre bu yılın ilk çeyreğinde İslami 
kitapların satışları 2014 yılının ilk çeyreğindeki İslami kitap satışlarına göre 3 kat arttı.

Velozovi Dergisi Müdürü Fabrice Garchil şöyle dedi: “Fransızlar, medyada verilen yüzeysel 
cevaplardan ikna olmamaları nedeniyle, kendi kendilerine giderek artan sorular sormaya 
başladılar.” Velozovi Dergisi son sayısını “Kur’an” başlığıyla yayınladı ve Paris’teki büfelerde 
derginin ilgili sayısı tükendi.

SKYKİDE KETİBESİNDEKİ
MÜCAHİDLERDEN AÇIKLAMA

(RAHMAN DAĞLARINDA HİLAFETİN YARDIMCILARI KETİBESİ)

MÜSLÜMANLARIN HALİFESİ
EBUBEKİR EL-BAĞDADİ’YE 

BEYAT ETTİ

43

#hilafetdiyarındanhaberler



HABERLER

İslam Devleti Enbar Vilayeti birlikleri Germe 
Kasabasındaki Irak Ordusuna bağlı Şii milislerin 
karargahlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir 
operasyon düzenledi.
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İSLAM DEVLETİ’NDE EĞİTİM
İslam devleti çocuk ve gençlerin eğitimine ayrı 
bir önem vermektedir. Her vilayette üç, dört 
yaşlarından ileri yaş düzeylerine kadar her yaş 
grubuna eğitim vermektedir. Kendi idaresinde 
tuttuğu halkın ve mücahidlerin çocuklarını, İslami 
ve diğer dünyevi ilimlerle belli bir müfredat 
çerçevesinde eğitmektedir. Tagutların şirk 
eğitiminden uzak ve temiz fıtratlı nesiller bu 
okullarda yetişmeye başlamıştır. Allah’a hamd 
olsun...
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Hicretten sonra hicret olacaktır.
Yeryüzü halkının hayırlıları, Hz. 
İbrahim’in hicret yerine (Şam) 
sığınacaklardır. Yeryüzünde, 
halkın en kötüleri kalacak ve 
yerleri onları atacak, Allah 
azze ve celle’nin nefsi onlardan 
hoşlanmayıp uzak duracak; 
ateş, maymunlar ve domuzlarla 
beraber onları toplayıp 
sürecektir.

(Musned Ahmed bin hanbel hadis no:6952 clt:11 sh:541)


