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Müslüman ülkelerdeki firavunların boğulduğu tufanın ardından Cezayir’deki rejim de dahil yıpranmış 
rejimler, boğulma korkusuyla önlemler almaya başladılar. Ardın da “siyasî reformlar” adında yeni bir yalan 
konuşmaya başladılar. Ümmetin lisan-ı hali onlara, Allah’ın boğulup tövbe eden Firavun için söylediğini 
söylemektedir. آآلَن َوقَْد َعَصْيتَ قَْبُل َوكُنتَ ِمَن الُْمفِْسِديَن "Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve 
bozgunculardan olmuştun." [Yunus 91]İnsanlar açlıktan ölürken ve apansız ölümlere sizin zulmünüzden daha 
insaflı bakarken sizin reformlarınız neredeydi? Ümmet sizleri, Allahuteala’nın Müslümanlara ehli kitabı 
çağırmalarını emrettiği şeylere çağırırken sizin reformlarınız neredeydi?  قُْل َيا َأْهَل الِْكتَاِب تََعالَْوا ِإلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْينَنَا

ِإْن تََولَّْوا فَقُولُوا اشَْهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَنَوَبْينَكُْم َأال نَْعُبَد ِإال اللََّه َوال نُشِْرَك ِبِه شَْيًئا َوال َيتَِّخذَ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَ  "(Resûlüm!) 
de ki: Ey Ehl-i Kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına tapmayalım. 
O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rab edinmesin. Eğer onlar yine yüz 
çevirirlerse, işte o zaman: Şahit olun ki biz Müslümanlarız deyiniz." [Âl-i İmrân 64]  

Nitekim ehli kitaptan bazılarının icabet etmesine, Allah’a ibadet etmesine ve O’na teslim olmasına rağmen siz 
sırtınızı döndünüz!! Dolayısıyla insanları kafir kapitalizm ile yönetmekten ve birbirinizi rabler edinmekten 
vazgeçmeyerek kendinize şeriat olarak Allah’ın kitabından başkasını aldınız. Dahası tagut ile hükmettiniz, 
Allah’ın hükmünü terk ettiniz, onu eğip bükerek aldınız ve Allah’ın hükmünü isteyen bütün herkes hakkında da 
şöyle dediniz: َأخِْرُجوُهم مِّن قَْرَيِتكُْم ِإنَُّهْم ُأنَاٌس َيتَطَهَُّروَن "Onları (Lût'u ve taraftarlarını) memleketinizden çıkarın; güya 
onlar temiz insanlarmış!" [Âraf 82] Tüm bunları da yalan söyleyerek yada iftira atarak konuşmalarınızı hoş 
karşılasınlar diye ümmet ve halk adına yaptınız.  

Ne gariptir ki siz, her zaman yalanlarınızı doğrulayacak birilerinin ortaya çıkmasını ümit ettiniz. Şayet reform 
istiyorsanız, bu fesadınızı kabul ettiğinize dair açık bir itiraftır. Şayet fesadınızı kabul ediyorsanız boğulma 
korkusundandır. O halde hangi akıl sahibi sizlerin reformcu olduğuna inanır?! Zira fasitlerle ülke nasıl ıslah 
olacak? Allahuteala, şöyle buyurmuştur:  َّلُْمفِْسِديَنٱ الَ ُيْصِلُح َعَمَل للََّهٱِإن  "Çünkü Allah bozguncuların işini 
düzeltmez." [Yunus 81] Nitekim ülke, sizin yönetiminiz altında güvenliğini kaybetmiş, katliam ve zulüm alevlenmiş, 
zarar-ziyan, sefalet ve kaos yayılmış, fakirler ve geçinemeden yaşayanlar çoğalmıştır. Hatta bazı insanlar, sizin 
zulmünüzden kaçıp ölmek için kendi kendilerini yakmamanın bir yolunu aramaya başlamışlardır. Zira onlar, 
ölmenin sizin fesadınız altında yaşamaktan daha kolay olduğuna inanmaktadırlar! O halde Rabbinin hükmüne 
dönmesi için halkını köleleştirdiğiniz ve mallarını çaldığınız ülkenin üzerinden ellerinizi çekecek misiniz? Ta ki 
Allah’ın rahmeti kullarının üzerine insin! Çünkü değişim, yönetiminizin reforma edilmesiyle değil ancak onun 
ortadan kaldırılmasıyla olacaktır. Zira zamanın ifsat ettiği bir şeyi attar ıslah edemez.  

Ey Cezayir’deki Müslümanlar! 
Şüphesiz Allah, O’na yönelmeniz, fasitlerden kurtulmak için hazırlık yapmanız ve Allah’ın dinine nusret 

vermeniz ölçüsünde bu mücrimlerin sizin üzerinizdeki zulmünü kaldıracaktır. Eğer kalplerinizdeki dünya azim 
olarak kalmaya devam ederse, üzerinizdeki devletleri her ne olursa olsun fasitlere karşı olan korkunuz Allah’a 
karşı olan korkunuzun ötesine geçecektir. Yok eğer harekete geçerseniz, Allah üzerinizdeki prangaları 
kaldıracaktır. Öyleyse Allahuteala’nın şu kavlini hatırlayın:  لَْباَبٱ َعلَْيِهُم ْدخُلُواْٱ َعلَْيِهَما للَُّهٱ َيخَافُوَن َأنَْعَم لَِّذيَنٱَرُجالَِن ِمَن قَاَل 

 Korkanların içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu"  فَتََوكَّلُۤواْ ِإن كُنتُم مُّْؤِمِنيَنللَِّهٱفَِإذَا َدخَلْتُُموُه فَِإنَّكُْم غَاِلُبوَن َوَعلَى 
iki kişi şöyle dedi: Onların üzerine kapıdan girin; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer 
müminler iseniz ancak Allah'a tevekkül edin." [Maide 23] 

O halde korkarak ve bekleyerek onların hayatta kalma sürelerini uzatmayın. Bilakis Allah üzerinizdeki 
prangaları kaldırıncaya, sizlere ikramda bulununcaya, sizleri itaatiyle izzetlendirinceye ve sizleri tagutların 
zulmünden kurtarıncaya kadar aranızda Allah’ın emrini uygulayacak olan Hilafet Devleti’ni kurarak Allah’ın 
hükmünü ikame etmek için çalışın.  
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