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Kaim Olan Müslümanlara Bir Nida 
 
Ey Müslümanlar! 
Allahuteala bizlere öyle bir lütufta bulundu ki o, içerisinde insanlar için hidayet ve hidayet ile 

furkanın (doğruyu yanlıştan ayırt etmenin) beyyineleri (apaçık delilleri) olarak Kur’an’ın inzal edildiği, 
semanın kapılarının açıldığı, cehennemin kapılarının kapandığı, şeytanın ayaklarının zincire vurulduğu, 
iman edip sevabını umarak oruç tutan kimselerin geçmiş günahlarının bağışlandığı Ramazan ayı olan 
bu mübarek ayı idrak etmemizdir. O halde nimetine karşılık olarak Allah [Subhânehu ve Te'alâ]'ya 
hamd ve şükrediniz. 

 
Ey Müslümanlar!  
Bizler, Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak sizleri, gündüz saim ve gece kaim olarak Allah'a itaate 

soyunmuşken samimi olarak nefsinizle baş başa kalmaya, sonra yaşadığınız şu anki vakıanızın Allah 
[Subhânehu ve Te'alâ]'nın sizden razı olduğu bir vakıa olup olmadığını düşünmeye davet ediyoruz.  

İki gözü olan herkesin bu vakıayı ilk okumasıyla şu hususlar ortaya çıkar: 
-Yönetim, ekonomi, siyaset, içtima, eğitim, medya ve diğerleri olmak üzere hayatınız, genel 

detaylarıyla İslami olmayan bir hayattır. Oysa Allah [Subhânehu ve Te'alâ], alemlerin Rabbi olan Allah'a 
ibadetinizin somutlaştığı İslami bir hayatı ihya etmeyi sizlere vacip kılıp küfür yasaları ile nizamlarının 
gölgesinde yaşamayı haram kılmıştır. 

ْبِلَك ُيِريُدوَن َأْن َيتََحاكَُموا ِإلَى الطَّاغُوِت َوقَْد ُأِمُروا َأْن َيكْفُُروا ِبهِ َألَْم تََر ِإلَى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمنُوا ِبَما ُأنِزَل ِإلَْيَك َوَما ُأنِزَل ِمْن قَ
 Sana ve senden öncekilere indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri" َوُيِريُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضالَالً َبِعيًدا
görmedin mi? Onlar inkar etmekle emrolundukları halde tağuta muhakemeleşmek istiyorlar. Zaten 
şeytan da istiyor ki onlar uzak bir sapıklık ile sapıtsınlar." [en-Nisâ 60] 

-Şüphesiz mukaddesatlarınız çiğnenmiştir. Zira Müslüman’ın kanı, doğuda Çin'den başlayıp batıda 
Nijerya'ya kadar her cinsiyle kafire helal hale gelmiştir ki bunun tek gerekçesi, terörizme karşı, daha 
doğrusu İslam'a karşı savaştır. Oysa kendisi için oruç tutuğumuz Allah, diğer insanlar bir yana bizlerin 
birbirini kuvvetlendiren tek bir vücut gibi tek bir ümmet olmasını istemiştir. Nitekim Numan İbn-u 
Beşir'den Resulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 

 Birbirlerine“ َمثَُل الُْمْؤِمِنيَن ِفى تََوادِِّهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاطُِفِهْم َمثَُل الَْجَسِد ِإذَا اشْتَكَى ِمنُْه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َساِئُر الَْجَسِد ِبالسََّهِر َوالُْحمَّى
karşı merhamette ve birbirlerine karşı sevgide Müslümanların misali, tek bir vücudun misali gibidir. (O 
vücudun) organlarından biri şikayetlendiği zaman, vücudun diğer (organları) birbirlerini uykusuzluk ve 
ateş ile (o acıya ortak olmaya) çağırırlar.” 

-Beldeleriniz, elli küsur parçaya ayrılmıştır. Oysa sizlere vacip olan Nebi [SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem]'in şu kavlini tasdik ederek tek bir devlet olmanızdır: 

 Yönetiminiz tek bir adam üzere“ َمْن َأتَاكُْم َوَأْمُركُْم َجِميٌع َعلَى َرُجٍل َواِحٍد ُيِريُد َأْن َيشُقَّ َعَصاكُْم َأْو ُيفَرِّقَ َجَماَعتَكُْم فَاقْتُلُوُه
birleşmişken biri size gelir de asanızı parçalamak veya cemaatinizi bölmek isterse onu öldürünüz” 
[Muslim, rivayet etti] 

Ve şu kavlini: 

 ,İki halifeye biat edildiğinde onlardan sonuncusunu öldürünüz.” [Muslim“ ِإذَا ُبوِيَع ِلخَِليفَتَْيِن فَاقْتُلُوا اآلِخَر ِمنُْهَما

rivayet etti] [Muslim, rivayet etti] 

-Topraklarınız işgal edilmiştir. Zira Yahudi devletçiği Filistin'i gasbetmiş, Amerika ve müttefikleri 
Irak ile Afganistan'ı, Rusya Çeçenistan'ı, Çin Doğu Türkistan'ı ve diğerleri başka yerleri işgal etmiştir. 
Oysa kendisi için gece kaim olduğunuz Allah, topraklarınızı kafirlerin pisliğinden kurtarmayı sizlere 
vacip kılmıştır. 

 
 



Ey Müslümanlar! 
Bu vakıayı [Subhânehu ve Te'alâ]'nın razı olduğu, zayıflık, parçalanmışlık, zillet ve aşağılanmışlıktan 

sonra Rabbinizle güçlü ve dininizle izzetli olarak yaşayacağınız bir vakıaya dönüştürecek olan şey, 
farzların tacı olup zamanı gecikmiş olan İkinci Râşidi Hilafet’i kurmak için ciddi bir çalışma içerisine 
girmektir. Zira hayatı baştan aşağıya değiştirerek Allah'ın kitabı ile hükmeden, Müslümanı ve kafiriyle 
tebaanın mukaddesatlarını koruyan, ümmetin enerjisini topraklarını kurtarmaya seferber ederek 
kendilerini yeryüzünde halife kılan Rablerini razı ettikleri, insanları küfrün zulmünden İslam'ın nuruna 
çıkarmak üzere orduları harekete geçiren tek bir halifenin rayesi altında Müslümanların birleştiği İslami 
bir hayata dönüştürmeye muktedir olan ancak Hilafet’tir. 

 
Ey Müslümanlar! Tek bir cümleyle sizlere, farzların tacını ve ondan geri kalmanın günahını 

hatırlatırız. O halde Allah’a, kendinizden hep hayırlar gösterin. Zira şaki, bu kerim ayda Allah Azze ve 
Celle’nin rahmetini kendisine haram kılındığı kimsedir. 
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