
  ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
َن آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْستَخِْلفَنَُّهم ِفي اَألْرِض َوَعَد اللَُّه الَِّذي{

َن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَّذي اْرتََضى لَُهْم ـكََما اْستَخْلَفَ الَِّذي
وَن ِبي شَْيًئا َوَمن كَفََر َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد خَْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدونَِني ال ُيشِْركُ

  }فَُأْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُون َبْعَد ذَِلَك
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Allah, sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halîfe kıldığı gibi 
onları da yeryüzünde Halîfe kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini (İslam’ı) yeryüzünde hâkim kılacağını, 
(geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir 
şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fâsıkların ta kendileridir. [Nur 55] 
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Tek Ümmet, Tek Halife, Tek Sancak, Tek Ordu ve Tek Toprak! 
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AKP Hükümeti Başbakanı R. Erdoğan’ın 2 Kasım 2008’de Hakkâri’de söylediği “Tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet. Buna karşı çıkanın Türkiye’de yeri yok. Buyursun istediği yere gitsin.” sözü kuyuya 
attığı taşlardan bir taş olarak günlerdir tartışılmaktadır. Öte yandan R. Erdoğan, yerel seçimlerin yaklaştığı 
bir süreçte etrafında çelik yelekli korumalarla etten duvar örülerek gerçekleştirdiği doğu ve güneydoğu 
ziyaretleri kapsamında DTP ile de göstermelik bir kavgaya girişti. 

 
Hâlbuki DTP’nin “konfederasyon veya eyalet sistemi” talepleri ile AKP’nin ila nihaye hedefi olan 

“başkanlık sistemi” arasında sadece söylem farklılığı bulunmaktadır. Ayrıca sivil olarak vasfedilen yeni 
bir anayasanın içeriği konusunda da hem fikirdirler. Her ne kadar tartışmalardaki üslup sert gibi görünse 
de, yapılan suni atışmalarla hem, IMF ile önce zemini hazırlanan, G-20 toplantısında da temelleri atılan 
anlaşma perdelenmiş, hem de ileride daha geniş tartışılacak olan, “Kürt Sorunu”nun siyasi çözümü olarak 
gösterilen “Konfederasyon Modeli” konusu ısıtılmaya başlanmıştır. Mali kriz dolayısıyla yıkımı artan 
Müslüman Türkiye halkının sorunları yerine, bu seviyesiz tiyatro atışmaları kamuoyunda uzun uzadıya 
gündemi işgal etmiştir. 

 
Bununla birlikte Müslüman Türkiye halkı bu tiyatrocu yöneticilere karşı uyanık olmalı, kuyuya attıkları 

taşları çıkarmak için değil, bu yöneticilerden bir an önce kurtulmak için Hizb-ut Tahrir’le birlikte 
çalışmalıdırlar. Böylece bütün Müslümanlar muhakkak ki Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’nın vaadi, Rasûlü 
[SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in müjdesiyle, çok yakında İkinci Raşidi Hilafet Devleti ile “Tek Ümmet, tek 
Halife, tek sancak, tek ordu ve tek toprak” üzerinde bir araya gelecek, bu topraklarda vatandaş olarak 
değil, geçmişte olduğu gibi kardeş olarak yaşayacaklar, muhakkak ki halkının meselelerinden kopuk, 
sömürgeci kafir efendilerinin sözünden çıkmayan, fitneci fikirlerin tatbikçisi bu hain yöneticiler de, kukla 
olarak işgal ettikleri makamları “terk” edeceklerdir.  

 
 Zulmedenler yakında nasıl bir inkılapla devrileceklerini َوَسَيْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا َأيَّ ُمنقَلٍَب َينقَِلُبوَن

bileceklerdir.[Şuarâ 227] 
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