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Umman Sultanlığı’ndaki Müftüler ve Âlimlere Açık Mektup
Umman Sultanlığı’ndaki Müslüman Âlimlere, Özellikle de Sevgili Müftü Ahmed bin Hamad El Halili’ye
es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh
Müslim, Sahih’inde “Ummanlıların Fazileti” babında Ebu’l Vâzi Cabir İbn Amr Er Rasibi’den rivayet ettiğine
göre ben Ebu Berze’yi şunu söylerken işittim:
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صلى الل ُه َعل ْي ِه َو َسل َم فأخ َب َر ُه
 ف َج َاء ِإلى َر ُسو ِل الل ِه، وه
 فسبوه وضرب،بعث رسول الل ِه صلى الله علي ِه وسلم رجًل ِإلى ح ٍّي ِمن أحي ِاء العر ِب.  لو أن أهل فقال رسول الل ِه صلى: الله علي ِه وسلم
َض َرُبوك
َ ان َأ َت ْي َت َما َس ُّب
َ “ ُع َمRasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem Arap kabilelerinden birine bir adam gönderdi. Onlar
َ وك َوََل
bu kimseye sövmüşler ve onu dövmüşlerdi. Bunun üzerine bu kimse Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e gelip
başından geçenleri ona anlattı. Bunun üzerine Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem: Sen Uman halkına gitmiş
olsaydın, onlar sana sövmezlerdi ve dövmezlerdi.” buyurdu.” Allah size merhamet etsin, Umman halkındaki iyilik
ve iffeti bilen Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in hüsnü zannına bakın... Umman halkı dâhil olmak üzere genel
olarak İslam ümmeti adına Hizb-ut Tahrir olarak bugün biz, sizi daha önce olduğu gibi ümmetin hüsnü zannına
layık olmaya çağırıyoruz. Allah’ın âlimlerin omuzlarına bir emanet olarak yüklediği yöneticileri muhasebe etmeye,
zulmederlerse zulümlerinden, sapıklığa düşerlerse, sapıklıklarından alıkoyma görevinizi yerine getirmeye davet
ediyoruz...
Son günlerde Umman Dışişleri Bakanının, “İsrail’in” bir Arap ülkesi olmadığı için bölgede kendisini güvende
hissetmediği, gerçek icraatlar ve anlaşmalarla “İsrail’in” güvenlik korkularının giderilmesi gerektiği yönündeki
açıklamaları basına yansıdı. Bu açıklamalar ve Umman Sultan’ının mücrim Netanyahu’yu ağırlaması, bu
yöneticilerin artık Allah ve Allah’ın kullarından utanmadıklarını gösteriyor. Filistin gaspçısı ve işgalcisi Yahudi
varlığının ayaklarını perçinlemek için Müslümanların düşmanları ve Yahudi varlığı ile güpegündüz işbirliği
yapıyorlar. Dahası işgalci ve gaspçı düşmanı, sempati gösterilmesi gereken bir kurban olarak görüyorlar!
Umman’daki âlimler ve şeyhler, özellikle de siz sayın müftü, Umman halkının saygı ve takdirine, ümmet
nazarında da iyi bir üne sahipsiniz. Size olan güvene ihanet etmeyin. Hakkı söyleme konusunda güzel bir örnek
olun. Allah hakkında hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayın. Şeran göreviniz, bu olanları açıkça ve alenen
reddetmektir. Umman yöneticilerinin gaspçı Yahudi varlığı ile normalleşme eylemlerinden, Filistin toprakları ve
mübarek Mescidi El Aksa’nın peşkeş çekilmesinden, Yahudi yöneticileri ağırlamalarından, yakınlaşmalarından,
gaspçıları, katilleri, saldırganları saldırıya maruz kalan mağdurlar olarak gösterme girişimlerinden beri
olduğunuzu açıklamaktır... Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu hadisiyle amel edin:
َ ْ
َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َْ
ال ك ِل َمة َح ٍّق ِع ْن َد ُسلط ٍّان َجا ِئ ٍّر
“ أفضل ال ِجه ِاد من قCihadın en üstünü zalim sultana karşı doğruyu söylemektir” [Tirmizi, Ebu Davud, ibn
Mace] Bu yöneticiler, alimlerin yöneticilerin zorbalığı ve ihanetine sessiz kalmasını, ihanetlerine meşruluk
kazandırmak, Müslümanların akidesinden fışkırmayan, aksine çelişen insan yapımı sistemlerini güçlendirmek için
kullanıyorlar. Halkın duygularını hiçe sayıyorlar, Batının çıkarlarına hizmet ediyorlar, ülkeler ve halklar üzerindeki
hegemonyasını, İslam ile mücadelesini perçinliyorlar. Ümmetin yeniden dirilişini, İslam’ın Müslümanların
sorunlarını çözen kapsamlı bir sistem olarak uygulanmasını engelliyorlar.
Hizb-ut Tahrir olarak biz, Umman halkını, başta da Umman âlimlerini Allah’ın indirdikleriyle hükmetme
yolunda ümmetle birlikte yürümeye çağırıyoruz. Umman halkı, İslam’a düşkündür. Yürekleri İslam’ı uygulamak,
insanları Kur’an ve Sünnete göre yöneten, cihat ve davet yoluyla İslam’ı âleme taşıyan bir İmama biat etmek için
atmaktadır.
ِ َّ “ يا أَيEy iman edenler! Allah’a ve Rasûl’e hainlik etmeyin. Bile
ِ الله والرَّسول وتَخونوا أ
َّ
ون
َ َم َانات ُك ْم َوأَنتُ ْم تَ ْعَل ُم
ُ آمُنوا ََل تَ ُخ
َ ُّها الذ
َ َ
َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ونوا
َ ين
bile kendi emanetlerinize de hainlik etmeyin.” [Enfal 27]
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