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Krizin Tarafları Arasında Varılan Anlaşma, Eski Rejime Yeni Yüz Giydirmektir 

Tek Çare Hilafet Devletinin Uyguladığı İslam’dır 
 
Afrika-Etiyopya Ortak arabuluculuğu çerçevesinde 05 Temmuz 2019 Cuma günü Geçici Askeri 

Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, ilk 21 ayı askeri sonraki 18 ayı sivil olarak 
yönetilmek üzere toplam 39 aylık bir geçiş döneminin yanı sıra 5 sivil ve 5 asker ile taraflarca üzerinde 
uzlaşılan bağımsız bir sivilin yer aldığı 11 kişilik bir Egemenlik Konseyi kurulması konusunda 
uzlaşıya vardı. Ayrıca, bağımsız ulusal yeterlilik hükümeti kurulması, 3 Haziran’da ordu Genel 
Komutanlığı karargâhı önünde oturma eylemine müdahaleyle ilgili bağımsız bir soruşturma 
komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı. Geçici parlamentonun kurulması ise daha sonraki bir tarihe 
ertelendi. Gelecek hafta törenle imzalanacak olan anlaşmayı tamamlamak için ortak bir komite 
kurulması konusunda mutabakat sağlandı! 

 
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak biz, varılan bu anlaşma karşısında manipülasyonu bertaraf 

etmek ve gerçekleri açıklamak amacıyla aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşıyoruz: 
 
• Sudan halkı ya eski rejimin uzantısı olan askeri rejim ya da değişim yaratan bir sivil rejim 

arasında seçim yapmak için büyük çaplı bir manipülasyona maruz kaldı! Aslında her iki rejim de aynı 
madalyonun iki yüzüdür. Diğer bir deyişle dini hayattan ayıran, dini dışlayan, hayat sistemleri ve 
yasamayı çoğunluğun görüşüne göre belirleyen laiklik madalyonunun iki yüzü gibidir. Eski askeri 
rejimin vaziyeti buydu. Bu anlaşma gereği kurulacak sivil rejimin durumu da aynısı olacaktır. Bu 
nedenle ülkede hüküm süren laik rejimde hiçbir değişiklik yaşanmadı. Değişen sadece rejimin başı ve 
bazı sembolleridir. Onun için Sudan halkı daha fazla zulüm ve geçim sıkıntısı çekecektir. Allah 
Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:  

 Kim Benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka“ َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى 

onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu, kör olarak haşredeceğiz.” [Taha 124] 
 
• Sözde bağımsızlığından bu yana Sudan, üçü sivil (1954-1958), (1964-1969) (1985-1989), üçü askeri 

(1958-1964), (1969-1985), (1989-2019) olmak üzere altı dönem yaşadı. Tüm bu sivil ve askeri rejimler, 
ülkeye yalnızca başarısızlık ve ziyanı miras bırakmıştır.  

 
• Uzlaşı taraflarından eski rejimin uzantısı olan Askeri Konsey, Amerikan çıkarlarını koruma 

çabasında. Amerika, Askeri Konsey’i destekliyor. Rejimin başının görevden alınmasından iki gün 
sonra 14 Nisan 2019 Pazar günü ABD Maslahatgüzarı Kotsis, Askeri Konsey Başkan Yardımcısı 
(Daklu) ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada ABD Maslahatgüzarı, Sudan Askeri 
Konseyi’nin istikrar ve güvenliği sağlamadaki rolünü takdirle karşıladığını söyledi. ABD’nin Sudan 
Özel Elçisi Donald Booth, 27 Haziran 2019’da El Tayyar gazetesine verdiği demecinde, “ABD 
Maslahatgüzarı taraflarla günlük temas halinde” dedi. 15 Nisan 2019 Pazartesi günü İngiltere’nin Hartum 
Büyükelçisi İrfan Sıddık, Askeri Konsey Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi. Büyükelçi, Twitter 
hesabından yaptığı açıklamada görüşmenin detaylarını şöyle açıkladı: “Desteklemek ya da yasallık 
kazandırmak için değil, Sudan’daki durumu iyileştirmek için İngiltere’nin atmak istediği adımları vurgulamak 
için Daklu ile görüştüm.” Dolayısıyla Amerika-İngiltere arasındaki uluslararası çatışmanın, Sudan’da 
nüfuz çatışması olduğu bir gerçek. Amerika, nüfuzunu perçinlemek isterken, İngiltere tekrar nüfuz 
elde etme gayretinde. Sudan’a Amerikan özel elçisinin yeniden atanmasının, Amerikan ve İngiliz 
elçiliklerinin ülkedeki hayatın en ince ayrıntılarına sıklıkla müdahale etmelerinin, yetkililer ve 
siyasilerin sık sık bu iki büyükelçiliğe girip çıkmasının başka hiçbir açıklaması yok! 

 
• Müslümanlar üzerine farz olan ve Müslüman kuşakların adaletine tanık olmadığı ve gerçek 

değişim olarak kabul edilen en ideal sistem Hilafettir. Hilafet, İslam’ı uygulayan Müslüman bir 
devlettir. Anayasasını, diğer yasa ve kanunlarını, yüce vahiyden alır. Delil kuvvetine göre Kitap, 
Sünnet ve bu ikisinin irşat ettiği Kıyas ve Sahabe İcması’ndan çıkarımda bulunur. Yüce İslam 
ideolojisiyle gerçek bir değişim oluşturmak için Hilafeti kurma talebiyle sesimizi yükseltelim. Bu 



çözüm, saadete ve izzete erişen, âlemlere iyiliği taşıyan Sahabeyi insanlar için çıkarılmış en hayırlı 
ümmet yaptığı gibi bizi de en hayırlı ümmet yapacaktır. 

  
Ey Sudan halkı! Bu anlaşma, önceki senaryonun tekrarıdır. Çaresiz, başarısız laik sivil hükümet, 

laik askeri darbeye sahne hazırlar, başarısızlığı derinleştirir ve dördüncü bir devrime zemin 
oluşturur... Allah’a isyan içinde olan bir hayat, yoksulluk, zillet ve yıkım getirir. Daha fazla bağımlılık 
ve isyana neden olur. Bu döngüden kurtuluşun yolu, Hilafetin kurulmasıdır. Hilafet, İslam’ı 
uygulayacak, ülke ve halkı sömürgecilik ve enstrümanlarından özgürleştirecek, ümmet ile birlikte 
kalkınma ve gelişim yolunda adım adım ilerleyecektir.  

 

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيُحوُل َبْيَن اْلمَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه  ْرِء َوَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشُروَن َوِللرَّ  “Ey iman 

edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûl’ünün çağrısına uyun ve 
bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24] 
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