
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Sizler Müslümansınız… Alternatif Olarak İslam'dan Razı Olmayacak mısınız?? 

 

Öyle bir öfkeyle öfkelendiniz ki tagut bu öfkeden dolayı kaçıp gitti. Bunun üzerine onun 
atıklarından geriye kalanlar çıkıp bizlere, gerçek değişimin yeni bir anayasayla olacağını 
söyleyerek meclis seçimleri için tayin ettikleri ardında da hakkında ihtilaf ettikleri bir zaman 
belirlediler. Sonra üzerinde muvafakat ettikleri yeni bir zaman daha belirlediler. Bizler hala onun 
şunun karşısında değişimi bekliyoruz! Sanki iğrenç siyasî para gücüyle yada kışkırtmaktan ve 
projeleri ile planlarının boşa gitmesinden korkan sömürgeci odakların itmesiyle ulaştıkları kurucu 
meclis, bizim kurtuluş hususundaki hedeflerimizi ve umutlarımızı gerçekleştirecekmiş gibi!  

Rablerinin şeriatı dışında Müslümanlar için şeriat koyan kurucu meclisin seçilmesinden dolayı 
bazı insanların mutlu olduklarını görüyoruz! Sanki bizler, dini ve hadaratı olmayan bir halkmışız 
gibi! Sanki bizler, نَكُْم َوَأتَْمْمتُ َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيتُ لَكُُم اِإلْسالََم ِدينًاالَْيْوَم َأكَْملْتُ لَكُْم ِدي  "İşte bu gün, dininizi 
sizin için kemale erdirdim ve üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak 
İslam'a razı oldum." [el-Mâ’ide 3] şeklinde, hakkında kendi nefislerimizden olan kimseye bir kavlin 
indiği ümmetten değilmişiz gibi!  

Hizb-ut Tahrir olarak bizler, emin bir nasihatçinin çağrısıyla çağrıda bulunuyor ve sizlere 
aşağıdaki hususları hatırlatıyoruz:  

- Allahu [Subhânehu ve Te'alâ] sizleri, Allah ve resulünün sevdiği bir isim olan (Müslümanlar) 
olarak isimlendirdi. Dolayısıyla sizler onunla izzet buldunuz ve ümmetler onunla iftihar ettiler. O 
halde bir takım Müslümanların çıkıp kendisine iman ettiğiniz ve öldükten sonra da O'na 
döndürüleceğiniz Rabbinizin şeriatına alternatif bir yasa koyacağını kesin bildikleri meclis seçimi 
için bir zaman belirlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söylemeleri acınacak bir durum değil 
midir? O gün sizler, ne diyeceksiniz?  

- Görmüyor musunuz ki kendilerini üzerinize idareciler olarak diken, taguta muhakeme olmanızı, 
dininizi sırtınızın arkasına kaldırıp atmanızı ve Resulünüz [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'e hak ile 
inen Allah'ın kitabı azim Kur'an'a sırt çevirmenizi istemektedirler?  

- Ey Müslümanlar! Ey İslam'ın hükmüne ve izzetine özlem duyanlar! Ey Muhammed [Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem] ile sahabe-i kiramına kavuşmayı arzu edenler! 

Bizleri tertemiz tek bir kıble üzerinde birleştiren İslam değil midir? 

Sizlerden, Allah’ın şeriatına muhakeme olunmanızı istemeyen kim? 

Sizlerden, kullara ibadet etmekten kulların Rabbine ibadet etmek için sokaklara çıkmanızı 
istemeyen kim? 

Sizlerden, dini, Kur’an’ı ve kerim Nebisi [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in sünnetiyle gurur 
duymayan kim? 

Sizlerden, alternatif olarak İslam’dan razı olan kim? 

Ey halkımız, ey sevdiklerimiz, bizler İslam’ın ta nefislerinize kök saldığını ve hiçbir kimsenin 
onu söküp atamayacağını biliyoruz. Yine bizler, İslam’ın kalplerinizin zerrelerinde yoğunlaştığını, 
kafirlerin ve münafıkların kalplerdeki bu zerreyi söküp atamayacağını da biliyoruz.  

Ancak İslam, hayata, yönetime, otoriteye ve tüm ilişkilere yönelik bir sistem olduğu halde on 
yıllarca yapılan saptırma, korkutma ve yozlaştırmayla İslam'ın hayatımız üzerindeki etkisi 
kayboldu. 

Bizler, İslam ile aziz bir ümmet iken ne zaman ki izzeti, taşkınlıklarımızı artırıp geçiş için bizlere 
yardım edeceğini iddia eden düşmanlarımızdan istedik işte o gün zelil olmadık mı? 



İslam’ın hayata geri dönmesi, asla anayasaya devletin resmî dini İslam’dır metninin 
koyulmasıyla olmayacaktır. Zira bu, kıymeti harbiyesi olmayan bir durum olup buna, Müslüman 
kitlelere ikiyüzlülük yapan, aldatan ve susturan yöneticiler sığınmaktadırlar. Dolayısıyla İslam’ın, 
hayata, yönetime ve egemenliğe geri dönmesi ancak İslam akidesini anayasanın ve kanunların 
esası yapan bir devletle olacaktır.  

Ey halkımız ve sevdiklerimiz, Hizb-ut Tahrir olarak sizlere, sadık müminlerin izzeti olan 
anayasayı sunarak onu önünüze koyuyoruz. Kur’an ve sünnetten istinbat edilmiş bir anayasa 
olarak onu, içerisindeki hükmün sadece Allah için olacağı ve O’nun dışındaki tagutlar için 
olmayacağı bir anayasa olarak tatbik konumuna getirmeleri için alimlere, fakihlere ve muhlis 
uzmanlara öneriyoruz.  

 Hüküm sadece Allah'a aittir. O“  الْقَيُِّم َولَِكنَّ َأكْثََر النَّاِس الَ َيْعلَُموَنِإِن الُْحكُْم ِإالَّ ِللِّه َأَمَر َأالَّ تَْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه ذَِلَك الدِّيُن 
size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat 
insanların çoğu bilmezler.” [Yûsuf 40]  
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