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Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti’nden Yeryüzünde Allah’ın Evleri Olan Cami Öncülerine Bir
Çağrı
es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh
Allah Subhânehu ve Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ الصالةَ وآتَى
َِّ
ِِ
نن
َّ ام
َ الزَكاةَ َوَل ْم َي ْخ
ُ ُُ َْ َي
ْ ش ِإال الل َه َف َع َسى أُوَلِ ََ أ
َ ونوا م َن اْل ُم ََْْد
َ
َ إن َما َي ْع ُم ُر َم َساج َد الله َم ْن
َ آم َن بالله َواْلَي ْو ِم اآلخر َوأََق
“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren
ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan
olmaları umulur.” [Tevbe 18] Sevgili Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem de şöyle buyuruyor:
ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ْ ُ ْ َ َ َ
اإل َيم ِان
ِ “ ِإذا رأيتم الرجل يعتاد المس ِجد فاشهدوا له ِبBir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına
şahit olun!” [Ahmed]
Ey yeryüzündeki Allah’ın evleri olan cami öncüleri! Ey imanına Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın
şahit olduğu kimseler! Bilin ki Allah Subhânehu ve Teâlâ nasıl namazı emretmişse, dosdoğru Şeriatla
yönetimi de emretmiştir. O yönetim ki Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve metodu üzere
yürüyen Raşit Halifeler ve onlardan sonra gelenler kurallarını yerleştirmiştir. Sömürgeci kâfir, İslam
Devletini yıkıncaya, Müslüman ülkeleri parçalayıncaya ve İslam’ı yönetim ve politikadan
uzaklaştırıncaya kadar o yönetim devam etmiştir. Ardından Müslüman ülkelerdeki rejimler, Batılı
kâfirlerdeki rejimlerin çarpık bir kopyası haline gelmiştir. Zulüm ve yolsuzluk yaygınlaşmış,
insanların durumu çekilmez hale gelmiştir. Bu yüzden adalet ve iyi bir yaşam talebiyle sokaklara
inmişlerdir.
Ey müminler! Ülkedeki örgütsel halk protestoları karşısında Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın imanına
tanıklık ettiği cami öncüleri olarak bir sözümüz ve İslam temelli net bir pozisyonumuz olmalı. Zulme
rıza göstermeyen bu onurlu ümmetin canlı ve dinamik olduğuna inanmalıyız. Zulüm ve yolsuzluğu
barışçıl yolla protesto edenlerin bu çabasını kutluyoruz. Zulme başkaldıran bu devrimci gençliği
doğru yönde, İslam’ın uygulanması talebine yönlendirmeliyiz. Ümmetin zulüm ve adaletsizlikten tek
kurtuluşu İslam’dır. İslam’ı uygulayan devletin Hilafet olduğunu açık ve net olarak bilmeliyiz. Sevgili
Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ُ َ َ َ َ
ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َّ َ ٌّ َ ُ َ َ َ ٌّ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ
 فوا ِب َب ْي َع ِة األ َّو ِل فاأل َّو ِل َوأ ُْْو ُه ْم َح َّق ُه ْم:ال
 فما تأمرنا؟ ق: قالوا، و ِإنه ال ن ِبي بع ِدي وستكون خلفاء تكثر، كلما هلك ن ِبي خلفه ن ِبي،كانت بنو ِإسرا ِئيل تسوسهم األن ِبياء
ُ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
“ ف ِإن الله سا ِئل ُه ْم ْ َّما است ْرْاه ْمİsrail oğullarını Nebiler yönetiyordu. Bir Nebi öldüğünde onu bir başka Nebi
takip ederdi. Benden sonra Nebi yoktur. Fakat benden sonra birçok Halifeler gelecektir.” Dediler ki
“Bize ne emredersin?” Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem de “İlk biate ilkine vefa gösteriniz.
Onlara haklarını veriniz. Çünkü Allah, onları güttüklerinden hesaba çekecektir.” buyurdu.” [Müslim]
Medya destekli ve yönlendirmeli sloganlar, demokrasi yani pozitif hukuk ve sekülarizm yani dini
hayattan ayırma temeline dayalı değişim talep etmektedir. Oysa Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle
buyuruyor:
ِ َِّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َ اي َو َم َماتي لله َر ِب اْل َعاَلم
َ صالتي َوُن ُسكي َو َم ْحَي
َ َّْ “ ُق ْل إDe ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve
ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” [Enam 162]
ِ َِّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ الن
َّ َكثََر
ْو
ْ نن اْلَقِي ُم َوَل ُِ َّن أ
َ اس ال َي ْعَل ُم
ُ َم َر أَال َت ْعُب ُدوا ِإال ِإيَّاهُ َذل ََ الد
َ “ إ ِْ اْل ُح ُْ ُم إال لله أHüküm ancak Allah’a aittir. O,
kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların
çoğu bilmezler.” [Yusuf 40]
ِ الله وال تَََِّبع أَهواءهم واح َذرهم أ
َّ ض ما أ َْن َزل
َّ
ِ
ِ وك َع ْن َب ْع
ِ “ َوأAralarında, Allah’ın indirdiği
ََ الل ُه ِإَل ْي
ْ ُْ ْ ْ َ ُْ َ َْ ْ
َ َْ َيْفَُن
ْ َْ
َ
َ ُ اح ُُ ْم َب ْيَن ُْ ْم ب َما أ َْن َزَل
َ
ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni
şaşırtmalarından sakın.” [Maide 49] Kadın erkek eşitliği gibi Batı temelli kavramlar, merduttur. Çünkü
Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
َ
َ “ َم ْن َأ ْح َد َث في َأ ْمرَنا َه َذا َما َل ْيKim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur.” Bu tür
س ِف ِيه ف ُه َو َر ٌّد
ِ
ِ
kavramlar, sadece mevcut bozuk düzeni perçinler. Değişim, İslam akidesine dayalı olmalıdır. Gerçek
değişim, zulmü ortadan kaldırmalı, hayatın pusulasını yeniden düzenlemeli, Âlemlerin Rabbini razı
etmeli, tüm insanlık için huzur ve güvenli bir yaşam sağlamalı, Hilafet Devletinde İslam Şeriatını
uygulamalıdır. Otorite sahibi ümmete vekâleten ehli hal ve akd mensubu kişilerin Müslümanların
Halifesine biat etmesiyle bu değişim gerçekleşebilir. Söz konusu değişim şunları gerçekleştirmelidir:
Birincisi: Şeriatı uygulayarak ve yeryüzünde Allah’ın yönetimini ikame ederek Allah’a kulluğun
manasını gerçekleştirmeli ve âlemlerin Rabbini razı etmelidir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

ِ
ِ
ِ
ِ وْ حََّى يح ُِم
ًض ْي َت َوُُي َسلِ ُموا تَ ْسلِيما
َ يما َش َج َر َب ْيَن ُْ ْم ثُ َّم ال َي ِج ُدوا في أ َْنُفس ِْ ْم َح َرجاً م َّما َق
َ ُ َ ُ َ َ َِ ال ُن ْؤ ِمُن
َ “ َفال َوَربHayır! Rabbine
َ وك ف
andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme,
içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.”
[Nisa 65] Geçim sıkıntısına neden olan insan yapımı yasaların yerini iyi bir yaşam tesis eden İlahi yasaları
koymalıdır.
İkincisi: Tebaanın can, kan, onur, ev, mal ve diğer kutsallarını tazim eden güdücü bir devlet
kurmalıdır. Bu devlet, bu kutsallar ve tüm yaşam sistemlerinde İslam’ın hükümleri, adalet ve huzura
sağlayan yasalarına göre eylemde bulunmalıdır.
Üçüncüsü: Sömürgeci kâfirin belirlediği ve İslam dünyasındaki ajan yöneticilerin miras aldığı
vergiler prangasını kaldırmalıdır. Devletin tebaası olan tüccarların mallarından gümrük vergisi, mal
ve hizmetlerden dolaylı vergiler, mahkeme masrafı ve özel tüketim vergisi almamalıdır. Çünkü bu,
zulüm ve haramdır. Bütün bunlar, aşırı pahalılık, yoksulluk ve işsizliğin nedenleridir.
Dördüncüsü: Hilafet, kâfir Batının kellesini, başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere tüm Batılı
kurumların hegemonyasına son verecektir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ
ِ ِ َّ
ًين َسِبيال
َ ُين َعَلى اْل ُم ْؤ ِمن
َ “ َوَل ْن َي ْج َع َل الل ُه لْل َُاف ِرAllah, müminlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.”
[Nisa 141]

Beşincisi: Zalimler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranları İslami hükümlere göre muhasebe
edecek, haksız yere alınan tüm malları Müslümanların Beytül Malına devredecektir.
Altıncısı: Ülke kaynaklarını halkın yararına harcayacak, insanlara tarım, sanayi ve ticaret imkânı
sunacak, Şeriatın belirlediği sabit hükümler dışında mallarından hiçbir şey almayacaktır. Devlet,
tebaasına yardım edecek, ümmetin enerjisini patlatacak, gıda güvenliği sağlayacak ve iyilik âlemlere
taşacaktır.
Yedincisi: Her bir bireyin giyecek, yiyecek ve barınak gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak, bütün
tebaanın güvenliğini sağlayacak, sağlık ve eğitim hizmetini ücretsiz verecektir.
Özetle Hilafet, insanların işlerini İslami hükümlere güdecek, dolayısıyla adalet gerçekleşecek,
güven ve huzur yaygınlaşacak, yeniden insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olacağız.
Hizb-ut Tahrir, halkına asla yalan söylemeyen bir liderdir. Aranızda ve sizinle birliktedir.
Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti kurmaya ve İslami hayatı yeniden başlatmaya
çağırmaktadır. Slogan atmakla devlet kurulmaz. Siyasi, ekonomik, sosyal ve diğer tüm alanlarda
İslam’ın hükümleri ve sistemlerini derinlemesine anlamakla kurulur. Parti, sahih içtihatla vahiyden
türetilmiş Hilafet Devleti için bir Anayasa Tasarısı hazırlamıştır.
Ey müminler! Sesinizi İslami sistemler ve Şeriatın uygulanması talebiyle yükseltin. İtaat ve izzetle
dolu iyi bir yaşam sürmek, zimmetinizi temize çıkarmak, âlemlere iyiliği taşımak için gerçek değişim
uğrunda çalışanlar safında ön sıralarda yer alın. Bunun yolu da ceberut saltanatın boyunduruğundan
kurtulup İslami yönetim olan Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetin hükmü altına girmektir.
Ey yeryüzündeki Allah’ın evleri olan cami öncülerinden güç ve kuvvet ehli! Göreviniz, sadece
sesinizi yükseltmek, İslam’ın uygulanmasını talep etmek, İslam’ı öğrenmek ve öğretmek değil, aksine
Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti kurarak Allah’ın dini ve Şeriatına yardım etmektir.
Samimi insanların İslami sistemleri uygulamasına imkân verin ki Allah’ın övgüsüne nail olan Ensar’ın
unvanına sahip olasınız.
ِِ
ٍ
َّ
ِ ٍ ار و َّال ِذنن اتَّبعوهم ِبِإحس
ِ َ وْ األََّوُل
نن
َّ َو
َ الساِبُق
َ َعَّد َل ُْ ْم َجَّناٍ تَ ْجرِي تَ ْحََ َْا األ َْن َْ ُار َخالد
ُ اْ َرض َي الل ُه َع ْن ُْ ْم َوَر
َ وْ م َن اْل ُم َْا ِج ِر
َ ضوا َع ْن ُه َوأ
َ ْ ُْ ُ َ َ َ ِ ص
َ ُين َواأل َْن
ِ
ِ
ِ
يم
َ “ فİslâm’ı ilk önce kabul eden muhacirler ve Ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var
ُ يْا أََبداً َذل ََ اْلَف ْوُز اْل َعظ
ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar
akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.” [Tevbe 100] Nurdan
mürekkeple yazılmış tarih kitaplarında ebedileşesiniz. Şeref, haysiyet ve Allah’a yakınlık kazanasınız.
ِ “ لِ ِم ْث ِل ه َذا َفْليعم ِل اْلعİşte Çalışanları bunun için çalışsın.” [Saffat 61]
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