Bu sayıda üç ana kampanya
ve etkinliğe ışık tutuluyor.
Hizb-ut Tahrir’in 1440/2019
Hilafet Devletinin Yıkılışının
Yıldönümü İle İlgili Küresel
Faaliyetleri. Hizb-ut Tahrir,
“Doğu Türkistan’daki
Halkımıza Destek Olmak ve
Çin Büyükelçiliğine Heyetler
Göndermek “ için harekete
geçti. Hizb-ut Tahrir / Merkezi
Medya Bürosu Kadın Kolları,
“Hilafet: Benim Koruyucum
ve Kalkanımdır” başlıklı bir
kampanya düzenledi.
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Önsöz (Açılış Konuşması)
Bu yılki Recep ayına İslam ümmeti Hilafetin 1924’te yıkılışının acı verici bir
anısı ile kavuşuyor. Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulması çalışması
ile ilgili ümmetin düşüncelerini canlandırmak, Müslümanların kararlılığını
artırmak, neredeyse yüzyıldır süren sefaleti bitirmek, ümmetin desteğini almak,
Müslümanların bir İmamdan yoksunluğunu, sömürgeci kâfirin eliyle ülke ve
halkların parçalanmışlığını sonlandırmak amacıyla Hizb-ut Tahrir küresel etkinlikler
düzenlemiştir. Muhtarat’ın bu sayısında Hizb-ut Tahrir’in 1440 / 2019 Hilafet
Devletinin yıkılış yıldönümü anısına düzenlediği bu küresel etkinliklere projeksiyon
tutuluyor. Çeşitli vilayet ve ülkelerde düzenlenen toplantılar ve konferansların
ümmette endişe ve kaygı duygusunu oluşturmayı amaçlıyor. Nitekim Hizb-ut Tahrir
/ Pakistan Vilayeti Medya Bürosu tarafından da belirtildiği gibi “Nübüvvet metodu
üzere Hilafetin yeniden kurulmasıyla ancak güvenlik ve refahın tadına varabiliriz.
Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın indirdikleriyle yönetim sayesinde üzerimize nimetler
yağacaktır.”
Konferanslar ve etkinlikler ortak bir temayı, Hilafet temasını ele almıştır. Hilafet,
Müslümanları olması gerektiği gibi yeniden onur ve refaha kavuşturacak, dünyadaki
Müslümanlara zulmeden mevcut baskıcı rejimleri ortadan kaldıracak ve insanlara
adaleti sağlayacaktır.
Emir ve Hizb-ut Tahrir üyelerinin, acımasız Çin rejiminin Uygur Müslümanlarına
uyguladığı korkunç sistematik eylemleri konusundaki kaygıları nedeniyle Hizb,
“Doğu Türkistan’daki Halkımızı Destek Olma ve Çin Büyükelçiliğine Heyetler
Gönderme” gibi uluslararası bir kampanya düzenlemiştir. Uygurlara yönelik baskıcı
önlemlerin durdurulmasını talep eden basın açıklaması 21 dilde yayımlanmış ve buz
gibi olan Çin hükümeti elçiliklerine teslim edilmiştir. Bazı heyetlerin reddedilmesi
dâhil birçoğu Çin elçiliklerinin tipik soğuk tepkileriyle karşılaşmıştır.
Hizb-ut Tahrir / Merkezi Medya Bürosu Kadın Kolları, “Hilafet: Benim Koruyucum
ve Kalkanımdır” başlıklı bir kampanya organize etmiştir. Kampanyada, Nübüvvet
metodu üzere Raşidi Hilafetin ümmet olarak problemlerimizi pratikte çözen,
hayatımızı, mallarımızı, onurumuzu ve inancımızı koruyan prensipleri, yasaları
ve sistemleri hakkında somut bir vizyon ortaya koymuştur. Nitekim Yüce Allah bu
konuda şöyle buyuruyor: َ
ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ْ ُ َ َ ْ ْ ّ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ ُ َ
ﻨﺮﺼﻛﻢ َوﻳﺜﺒِﺖ أﻗﺪاﻣﻜﻢ
ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا إِن ﺗﻨﺮﺼوا اﻟﻠـﻪ ﻳ
ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ ا
“Ey iman edenler! Allah’a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı
sabit kılar.” [Muhammed 7]
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ِ ارﺗ ﻟﻬﻢ و ﺒﺪﺠﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ِﺪ ﺧﻮﻓ ِِﻬﻢ أﻣﻨﺎ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ
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ﺤ ب اﻟ
Hizb-ut Tahrir
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Medya Ofisi
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َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
ﺎت ﻟﻴﺴﺘﺨﻠِﻔﻨﻬﻢ ِﻲﻓ اﻷر ِض ﻛﻤﺎ اﺳﺘ َﺨﻠﻒ
ﺎﺤﻟ
ِ ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣِﻨﻜﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ
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ِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻗﺒﻠ ِِﻬﻢ َو ُﻤ ُﻜﻦﻨ ﻟﻬﻢ دِﻳﻨﻬ ُﻢ ا ِي ارﺗ ﻟﻬﻢ َو ُﺒ ُﺪﺠَّﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ِﺪ ﺧﻮﻓ ِِﻬﻢ أﻣﻨﺎ
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﴾ﺮﺸﻛﻮن ِ ﺷﻴﺌﺎ َوﻣﻦ ﻛﻔ َﺮ ﻧﻌﺪ ذﻟ ِﻚ ﻓﺄوﺤ ِﻚ ﻫ ُﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘﻮن
ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

H. 26 Cumade’s Sânî 1440 / M. 03 Mart 2019

Hilafetin Yıkılışının Doksan Sekizinci Yıldönümü Anısına
Hilafette Rabbin Rızası, İzzet ve Kurtuluşu Var
Basın Açıklaması

(Tercüme)

28 Recep Müslümanlar için acı bir hatıradır, büyük bir trajedinin yıldönümüdür. 28 Recep, İngilizlerin işbirliğiyle Yahudi mücrim
Mustafa Kemal eliyle Osmanlı Hilafetinin yıkılış yıldönümüdür.
Müslümanların izzet abidesi olan Hilafet Devleti 28 Recep 1342 / 03 Mart 1924’te yıkıldı. O gün Müslümanlar, kılıç gücüyle Hilafeti
geri getirmek zorundaydı. Çünkü üç günden fazla Hilafetsiz yaşamaları Müslümanlar için haramdır. Doksan sekiz yıldır Allah’ın
Şeriatı sürüncemededir. Hilafet yaşam biçimi hayatta egemen değil, insanlığa şahitliğimiz devre dışı. Doksan sekiz yıldır Müslümanlar,
kapitalizmin ateşinde kavruluyor...
َ َ َ َ ُ ُ ُ ً َ ً َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
Bu uzun süre boyunca Müslümanlar, zillet ve hakaretin her
ﺎس
ِ ََّوﻛﺬﻟ ِﻚ ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ أﻣﺔ َوﺳﻄﺎ ِ َﺤﻛَﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪ ً َاء ﺒﻟ اﺠ
َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ
türlüsüne duçar kalmıştır. Şuan İslam ümmetinin ne durumda
اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷ ِﻬﻴﺪا
وﻳﻜﻮن
olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bağlar koparılmış, güçler
“İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Rasûl’ün de size
dağıtılmış, yenik ve ezik düşmüş, yolunu kaybetmiş, zenginlikler şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık.” [Bakara 143] Ey vasat
talan edilmiş, otoritesi gasp edilmiş, egemenliği çalınmış, liderliği ümmet! Ey adaletli ümmet! İnsanlığa davasını taşımak için Allah
kaybolmuş, başsız sürüler gibi ümmetlerin peşinde dolaşıp Subhânehu ve Teâlâ’nın sizi seçmiş olması gurur ve onur duymanız
duruyor. Takatten kesilmiş, kararlılıkları dumura uğramış ödlek için yeterli değil mi?
yöneticileri, yağmacıların kölesi olmuştur. Bir imam liderliğinde
Bu konuda durumunuz Peygamberiniz Muhammed SallAllahu
birlik ve bütünlükten yoksun, cesur orduları komutansız, tek bir Aleyhi ve Sellem gibi değil mi?
devlet altında birlik içinde değiller, güç ve kuvvet olmayan cansız
İnsanlara şahitlik edecek olmanız gurur duymanız için
beden gibidirler. Bir lokma için kâfirlere yalvarıyorlar. Oysa Allah yeterli değil mi? Davasını taşımanız nedeniyle Rabbinizin sizi
yeryüzünün bütün zenginliklerini bu ümmete bahşetmiştir. Elinde Peygamberler mertebesine yükseltmiş olması gurur duymanız için
“Allah’tan başka İlah yok” öğretisi, Allah’ın Kitabı ve Peygamber yeterli değil mi? Allah’ın sizi olan sevgisi nedeniyle Peygamberler
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sünneti var. Donanım ve Meleklerin size gıpta ediyor olması gurur duymanız için yeterli
ve sayısı yeterli.
değil mi?
Yozlaşmış insan yapımı küfür hükümleri ve sistemlerin altında
Yolu nasıl sapıtırsınız? Böyle bir Risalet’i taşımaktan nasıl geri
İslam ümmetinin hayvanlar gibi hayat sürdüğünü görmek vallahi durursunuz? Allah Subhânehu ve Teâlâ, önünden ve arkasından
insana acı veriyor. Bu küfür sistemleri, ümmete hayatın her türlü batılın yaklaşamadığı böyle yüce bir dinle yolunuzu aydınlatmışken
acısını tattırmış, insanlar tarafından aşağılanmasına maruz güpe gündüz nasıl uyursunuz?
bırakmış, Allah’ın Kitabını iptal etmiş, Peygamberin Sünnetini
Ey bu dinin Ensar’ı! Ey çağımızın Havarileri! Neredesiniz? Bu
öldürmüş, İslam sistemleri ve siyasetini hükümsüz kılmıştır...
dine kim yardım edecek? İslam’ı kim uygulama sahasına koyacak?
İslam ümmetin yaşadığı bu felaket ve sıkıntıların tek nedeni, Çocuğunu yitiren kadınların, yetim kalan çocukların, ölülerin,
soluğu kesilircesine kâfirlerin süprüntü fikirlerinin, kavramlarının yaralıların, gasp edilmiş Filistin’in, Mescidi Aksa’nın, ağaçların,
ve politikalarının peşinden gidip, izzetini, gücünü ve hâkimiyetini taşların imdadına kim koşacak?
kendisine geri verecek olan İslam ideolojisi gibi büyük bir silahı
Hilafet Devletinin yıkılışıyla birlikte İslâm güneşinin batışından
terk etmiş olmasıdır.
bu yana gördüğünüz gibi durumunuz izahtan varestedir. Pusulanızı
Ey insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet! Ey insanlara kaybettiniz. Geminiz denizde yolunu kaybetti. Çokça kürek
şahitlik edecek olan ümmet! Kuşkusuz Allah Subhânehu ve çekmeniz size fayda etmeyecek. Kaderiniz kâfirlerin elindedir. Bu
Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i konuda Ruveybida yöneticiler de onların işbirlikçileridir. Kuzunun
göndermeden önce davasını taşımak ve Kıyamet günü şahitlik kurda teslim edildiği gibi sizi kâfirlere teslim ettiler. Size azabın her
etmek üzere her kavme bir Peygamber ya da Rasûl göndermiştir. türlüsünü tattırdılar, çocuklarınız ve kadınlarınızı boğazladılar.
Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
Zenginliklerinizi yağmaladılar. Başkalarının dünyası uğruna
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ahiretlerini sattılar. Mümin hakkında ne bir zimmet ne de bir ahit
gözettiler. Böylesi bir zillet, aşağılanma ve kayıp karşısında nasıl
sabırlı olabiliyorsunuz?
Hilafet Devletinin yıkılışıyla vehne maruz kaldık. En hayırlı
ümmetin evlatları için ümmeti iyileştirmenin zamanı gelmedi
mi? Halid, Selahaddin ve Ebu Ubeyde’nin torunları için Hilafeti
kurarak atalarının kahramanlıklarını yeniden diriltmenin zamanı
gelmedi mi? Hilafet, ülkeleri ve kulları özgürleştirecek, dini ikame
edecek, iffet ve onuru koruyacaktır. Evet, vallahi zamanı gelmiştir.
Aksi halde bugün dünyanın doğusu ve batısındaki Müslümanların
yardımına Hilafetten başka kim koşacaktır?
Kâfirlere deyin ki, Hilafet bizim için varlık yokluk meselesidir.
Ya Hilafet kurulacak ya da biz yok olup gideceğiz. Bize neye mal
olursa olsun bu daveti taşımaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Onlara
deyin ki, Allah’a yemin olsun ki Hilafet çalışmasını terk etmemiz
için bizi darağacına assanız, yine de bu çalışmayı terk etmeyeceğiz.
Ya Allah Hilafeti üstün kılacak ya da biz bu uğurda helak olacağız.
Lanete maruz kalan İsrail oğulları gibi olmayacağız. Bugünden
sonra görevimizi sonsuza dek unutmayacağız. Yolu biliyoruz,
pusulayı Rabbimizin Kitabında Peygamberimizin Sünnetinde
bulduk. Ümmete görkem ve ihtişamını yeniden kazandıracağız.
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Allah’ın izniyle Hilafeti kuracağız. Hilafet yeryüzünde hüküm
sürecek, hakkı ikame edecek, adaleti yayacak, tüm insanlığa iyiliği
taşıyacaktır...
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi olarak biz, ümmeti İslami
hayatın yeniden başlatılmasına, Allah’ın vaadi ve Peygamberin
müjdesi olan Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletinin tekrar
kurulmasına teşvik etmek amacıyla Hizb-ut Tahrir’in çeşitli
eyaletler ve ülkelerde düzenlediği Hilafetin yıkılış yıldönümü
etkinliklerine katılmayaَ davet ediyoruz.
ُ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ُ َّ َ
ْ ُ ُْ َ ْ ُ َ َ
ﻮل إِذا َدﺨ َﻛﻢ ُﻟ ِﻤﺎ ﺤﻳﻴِﻴﻜﻢ
ﺳ
ِﻠﺮ
ﻟ
و
ﷲ
ا
ﻮ
ﻴﺒ
ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ ا ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺳﺘﺠ
ِ
ِ
َ ُ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ِ ُ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ
ﺮﺸون
واﻋﻠﻤﻮا أن اﷲ ﺤﻳﻮل ﻧﻦﻴ اﻟﻤﺮءِ وﻗﻠﺒِ ِﻪ وﻛﻧﻪ إ ِ ِﻪ ﺤﺗ
“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]
Osman Bahhâş
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi Müdürü

06.06.2019 08:40:33

Sayfa 6

Sayı 44

Hilafet Allah’tan Bir Zafer ve Yakın Bir Fetihtir
(Tercüme)
Hilafetin yıkılışının 98. yıldönümündeyiz. İslam ümmeti ve Filistin halkı felaketlerle boğuşuyor, sıkıntılar giderek şiddetleniyor. Düşmanların
entrikası ve tuzakları çığ gibi büyüyor. Bu yıldönümünde aşağıdaki gerçekleri vurguluyoruz:
Birincisi: İslam, Allah’ın insanlar için seçip beğendiği bir dindir.
Bu yüzden başka ideoloji ve insan yapımı sistemlerin kabul edilmesi
caiz
Allah Subhânehu ve َ Teâlâ şöyle
buyurdu:
ً değildir.
َ ْ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َ َ ْ ْ ُ ُ َ ُ
َ
َ
اﻹﺳﻼم دِﻳﻨﺎ
ِ ا ﻮم أﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ دِﻳﻨﻜﻢ وأﻳﻤﻤﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧ ِﻌﻤ ِﻲﺘ ور ِﺿﻴﺖ ﻟﻜﻢ
“Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve üzerinizdeki nimetimi
tamamladım.
Sizin için din olarak İslam’dan razı
3]
ْ َ ْ َ ”َ ْ [Maide
َ ْ oldum.
َ ْ ََ
َْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً
َاﺨﻟﺎﺮﺳﻳﻦ
اﻹﺳﻼ ِم دِﻳﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﻓﻘﺒﻞ ﻣِﻨﻪ وﻫﻮ ِﻲﻓ اﻵﺧِﺮة ِ ﻣِﻦ
ِ وﻣﻦ ﻳﺒﺘﻎِ ﻟﺮﻴ
ِ ِ
“Kim, İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle
bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden
olacaktır.” [Ali İmran 85]
İkincisi: İslam, Allah’ın bize ikamesini ve hükümlerinin
uygulanmasını emrettiği bir dindir. Bu yüzden üzerinde pazarlık
yapılması, uygulanmasında ödün verilmesi ve hükümlerinin
bazılarının iptal edilmesi caiz değildir. Allah Subhânehu ve Teâlâ
şöyle buyurdu:
ُْ َ َ َ
َ َ َ َ ُْ َ
ْ ََُ ْ ُ َُ َ ُ َ ْ ًَ َُُْ ُ َ َ ُ
َّ َوﻣﺎ ﺎﻛن ﻟ ِﻤﺆ َﻣ ٍِﻦ َوﻻ ﻣﺆﻣِﻨ ٍﺔ إِذا ﻗ اﷲ
ِﺮﻴة ﻣِﻦ
ﻜﻮن ﻟ ًﻬﻢ اﺨﻟ
ﻳ
ن
أ
ا
ﺮ
ﻣ
أ
ﻮ
ﺳ
ر
و
َ
َ
َْ ْ َ ْ ْ
ُ ً َ َّ َ ْ َ َ ُ َ
أﻣ ِﺮﻫِﻢ َوﻣﻦ ﻓﻌ ِﺺ اﷲ َّ َو َرﺳﻮ ُ ﻓﻘﺪ ﺿﻞ ﺿﻼﻻ ﻣﺒِﻴﻨﺎ
“Allah ve Rasûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir
mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda
tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Rasûl’üne karşı
gelirse, şüphesiz ki َ o apaçık bir şekilde
sapmıştır.” [Ahzab 36]
َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
اﷲ َّ َوﻻ ﺗﺘﺒِﻊ أﻫﻮاء َﻫﻢ واﺣﺬرﻫﻢ أن ﻓﻔﺘِ ُﻨﻮك ﻗﻦ ﻧﻌ َ ِﺾ ﻣ ًﺎ
وأن اﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ أﻧﺰل
ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َّ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ِ ْ َ
َّ ْ ُ
اﷲ َّأن ﻳ ِﺼﻴﺒ َﻬﻢ ﺑِﺒﻌ ِﺾ ذﻧﻮﺑ ِ ِﻬﻢ َ ْوإِن ًﻛﺜِﺮﻴا
أﻧﺰل اﷲ َّإ ِ َﻚ ﻓﺈِن ﺗﻮﻟﻮَا َﻓﺎﻋﻠﻢ ﻛﻏ ْﻤﺎ ﻳ ِﺮﻳﺪ
ْ ُ
َ ُ َ
ُ
َْ
َ ُ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ﻜ َﻢ
َ
ﺎس ﻟﻔﺎ ِﺳﻘﻮن * أﻓﺤ
ِ َّﻣِﻦ اﺠ
ٍاﺠﻟﺎ ِﻫﻠِﻴ ِﺔ ﻓﺒﻐﻮن َوﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻣِﻦ اﷲ َِّ ﺣﻜﻤﺎ ﻟ ِﻘﻮم
َ ُ ُ
ﻳﻮﻗ ِﻨﻮن
“Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma
ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni şaşırtmalarından
sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları
sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu
muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Onlar hâlâ cahiliye devrinin
hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için,
kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?” [Maide 4950-]
Üçüncüsü: İslam, Allah’ın koruması altındadır. Allah Subhânehu
ve Teâlâ şöyle buyurdu: َ َ
َ ُ َ ُ َّ َ َ ْ ِّ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َّ
ﺤﻟﺎﻓ ِﻈﻮن
إِﻧﺎ ﺤﻧﻦ ﻧﺰﺠﺎ ا ﻛﺮ وإِﻧﺎ
“Şüphesiz o Zikri (Kur’an’ı) biz indirdik. Onun koruyucusu da
elbette biziz.” [Hicr 9] Allah Subhânehu ve Teâlâ onu bütün dinlere
üstün
kılmıştır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyleْ buyurdu:
َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ِّ ُ ِّ َ َ ُ َ ْ ُ ِّ َ ْ
َ ُﻫ َﻮ ا َّ ِي َأ ْر َﺳ َﻞ َر ُﺳﻮ َ ُ ﺑﺎﻟ ُﻬ َﺪى
ﺒﻟ
ه
ﺮ
ﻬ
ﻈ
ِ
ﻖ
اﺤﻟ
ِﻳﻦ
د
و
ﺮﺸﻛﻮن
ﻤ
اﻟ
ه
ﺮ
ﻛ
ﻮ
ﻟ
و
ﻪ
ﻠﻛ
ﻳﻦ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
“O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün
dinlere üstün kılmak için Rasûl’ünü hidayet ve hak din ile
gönderendir.” [Saff 9]
Dördüncüsü: İslam ümmeti, insanlar için çıkarılmış, Allah
yeryüzünde dinini ikame etmesi ve insanlara tanıklık yapması
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için seçilmiş en hayırlı ümmettir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle
buyurdu:
ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ
ُ َ
َ ﻜ ْﻢ ﻲﻓ ا ِّ ﻳﻦ ﻣ ِْﻦ َﺣ
ج
ﺮ
َوﺟﺎﻫِﺪوا ﻲﻓ اﷲ َِّ ﺣ
ٍ
ِ
ِ ﻖ
ِ
ْ ُ ﺟ َﻬﺎ َّ ِده ِ ﻫُﻮ
ً َ ُ ُ َّ َ ُ َ َ َ اﺟ ُﺘ ْﺒﺎﻛﻢَ وﻣ ْﺎ َﺟ ْﻌ ُﻞ َﻋﻠﻴ
َُ َ َ ْ ْ ِ ُ َ َ َّ
ﻣِﻠ َﺔ أﻧِﻴﻜﻢ إِﺑﺮاﻫِﻴﻢ ﻫﻮ ﺳﻤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺴ َ َﻠِ ِﻤﻦﻴ ﻣِﻦ ﻗ َﺒﻞ و ِ ﻫﺬا ِ ﻜﻮن اﻟﺮﺳﻮل ﺷ ِﻬﻴﺪا
ََ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ
ُ
ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ
اﻟﺰﺎﻛة َواﻗﺘ ِﺼﻤﻮا ﺑِﺎﷲ َِّ ﻫ َﻮ
ﺎس ﻓﺄﻗ ِْﻴﻤﻮاَ اﻟﺼﻼة وآﺗﻮا
َِ َّﻋﻠﻴﻜﻢ َوﺗﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪ َاء َﺒﻟ اﺠ
ُ َْ
ُ ﻛ ْﻢ ﻓﻨِ ْﻌ َﻢ اﻟ َﻤ ْﻮ َوﻧ ِْﻌ َﻢ اﺠَّ ِﺼ
ﺮﻴ
ﻣﻮﻻ
“Allah uğrunda, hakkını vererek cihat edin. O, sizi seçti; din
hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim’in
dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de
insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda),
gerekse bunda (Kur’an’da) size «Müslümanlar» adını verdi. Öyle
ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin
mevlânızdır. Ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!” [Hac 78]
Beşincisi: İslam ümmetinin birliği, İslam’ın en büyük farzlarından
biridir. Dini ikame eden tek bir kişi etrafında toplanmadığı sürece
ümmetin, Allah’ın emrettiği şekilde İslam’ı ikame etmesi ve
yayması mümkün değildir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem
şöyle buyurdu:
َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ
ُ ََ ٌ َ ْ ُ َْ ْ ُ ََ ْ َ
 أ ْو ﻓﻔ ِّﺮق، ْﻳ ِﺮ ُﻳﺪ أن ﻳﺸﻖ ﻋﺼﺎﻛﻢ،ﻣﻦ أﺗﺎﻛﻢ َوأﻣ ُﺮﻛﻢ ﻤﺟِﻴﻊ ﺒﻟ َرﺟ ٍﻞ َواﺣ ٍَِﺪ
ُ ََ ََ
ُﻓﺎﻗ ُﺘﻠﻮه،ﻜ ْﻢ
ﻤﺟﺎﻗﺘ
“İşiniz (yönetiminiz) tek bir adam üzerinde birleşmiş iken her kim
gelir de âsânızı parçalamak veya cemaatinizi (birliğinizi) bölmek
isterse onu öldürün.” [Müslim]
Altıncısı: Allah yolunda cihat, İslam’ın zirvesidir. İslam’ı
yaymanın, insanlığı küfür ve dalaletin karanlıklarından İslam’ın
aydınlık ve adaletine çıkarmanın şeri ve pratik yoludur. Allah
Subhânehu
şöyle buyurdu:
ْ ْ ْ َ
َ ُ ُ ُ veَ Teâlâ
َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ
َ َ َ ُ ُ َ
ﻗﺎﺗ ِﻠﻮا ا
اﷲ َّ َو َرﺳﻮ ُ َوﻻ
ِﻳﻦ ﻻْ ﻳﺆﻣِﻨﻮنَّ ﺑِﺎﷲ َُِّ َوﻻ ﺑ ِ ْﺎ َﻮ ِم اﻵﺧ ِِﺮ َوﻻ ﺤﻳَ ِّﺮﻣ ْﻮن ﻣﺎ ﺣ َّﺮم
ُ َ
َ ُ َ َُْ َ ْ َ ََْ
ِّ َ َ َ ُ َ
ُ ْ ُ َّ َ َ َ
َ
اﺠﻟﺰﻳﺔ ﻗﻦ ﻳ ٍﺪ وﻫﻢ ﺻﺎﻏِﺮون
ِ ﻳﺪِﻳﻨﻮن دِﻳﻦ اﺤﻟﻖ ﻣِﻦ ا ِﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜِﺘﺎب ﺣ ﻓﻌﻄﻮا
“Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman
etmeyen, Allah’ın ve Rasûl’ünün haram kıldığını haram saymayan
ve hak din İslam’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun
eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.” [Tevbe 29]
Yedincisi: Hilafet, üç büyük farzı, dinin ikamesini, Müslümanların
birliğini, İslam’ın âlemlere yayılmasını gerçekleştiren büyük bir
farzdır. Hilafetle işgal altındaki Müslüman ülkeler kurtarılacak,
Müslümanlar izzete kavuşacak, sorunları ve hatta dünyanın
sorunları çözümlenecektir. Evet, Hilafet, Rasûlullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in kurduğu İslam Devletidir. Hilafet olmadan
insanlar cahiliye hayatı yaşarlar. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve
Sellem şöyle buyurdu:

ﺎت َو َﻟ ْﻴ َﺲ ِﰲ ُﻋ ُﻨ ِﻘ ِﻪ
َ  َو َﻣ ْﻦ َﻣ،ُ َﻟ ِﻘ َﻲ اﻟﻠﻪَ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ َﻻ ُﺣ ﱠﺠ َﺔ ﻟَﻪ،َﻣ ْﻦ َﺧﻠ ََﻊ َﻳﺪاً ِﻣ ْﻦ ﻃَﺎ َﻋ ٍﺔ
َ  َﻣ،َﺑ ْﻴ َﻌ ٌﺔ
ﺎت ِﻣﻴ َﺘ ًﺔ َﺟﺎ ِﻫ ِﻠ ﱠﻴ ًﺔ
“Kim itaatten elini çekerse, Kıyamet gününde lehine hiçbir delil
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bulunmaksızın Allah ile karşılaşacaktır. Kim de boynunda Halifeye
biat olmadan ölürse, cahiliye ölümü ile ölür” [Müslim]
Ey Müslümanlar! Ey mübarek toprak halkı!
Bu yedi husus, Müslümanların izzet döngüsüne ilişkin İslami
gerçekleridir. Buna karşılık bilinmesi gereken başka gerçekler de
vardır. Bunlar:
Birincisi: Sömürgeci ülkeler, İslam’ın ve Müslümanların
düşmanıdır. Onlarla ilişki, savaş ilişkisi olmalıdır ve bu ülkeler,
Müslümanları öldürmek, servetlerini yağmalamak ve aralarında
ayrılık çıkarmak için hiçbir çabayı esirgemezler. Allah Subhânehu
ve Teâlâ onlar hakkında
şöyle buyurdu:
ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ َّ ُّ َ َ َ
ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ
ﺮﻴ ﻣِﻦ
ﺧ
ِﻦ
ﻣ
ﻢ
ﻜ
ﻴ
ﻠ
ﻋ
ل
ﺰﻨ
ﻓ
ن
أ
ِﻦﻴ
ﻛ
ﺮﺸ
ﺎب وﻻ اﻟﻤ
ِ ﻣﺎ ﻳﻮد ا ِﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻣِﻦ أﻫ ِﻞ اﻟﻜِﺘ
ِ
ٍ
ْ ُ ِّ
َرﺑﻜﻢ
“Ehli Kitaptan kâfirler ve putperestler de Rabbinizden size bir
hayır indirilmesini istemezler” [Bakara
105]
ُ ََ ْ
ْ َ ْ ُ ُّ َ َّ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ
ْ ُ
َوﻻ ﻳ َﺰاﻟﻮن ﻓﻘﺎﺗ ِﻠﻮﻧﻜﻢ ﺣ ﻳ ُﺮدوﻛﻢ ﻗﻦ دِﻳﻨِﻜﻢ إ ِ ِن اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا
“Onlar, güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar
sizinle savaşmaya devam ederler.” [Bakara 217]
İkincisi: Arap ülkelerinin ve İslam dünyasının yöneticileri,
sömürgeci kâfir ajanı ve uydusudurlar. Ümmet ve din
düşmanıdırlar. Kâfirin Müslüman ülkelerdeki mızrak başıdırlar.
Bu nedenle, İslam’la savaşmak, bozgunculuk yapmak, ahlaksızlığı
yaymak, ümmetin İslam düşmanlarına rehin kalmasını sağlamak
için hiçbir çabayı esirgemezler.
Üçüncüsü: Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi gibi uluslararası
kuruluşlar ve Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, İslam İşbirliği
Teşkilatı gibi bölgesel kuruluşlar, sömürgeci Batılı ülkelerin
hegemonyalarını sürdürme, İslam’la mücadele başta olmak üzere
İslam ümmetinin parçalı kalmasını sağlamak ve servetini yağlamak
gibi planlarını uygulama araçlarıdır.
Dördüncüsü: Ümmetin sömürgecilikten kurtarılması, tiran
yöneticiler ve rejimlerini ortadan kaldırmak, sömürgecilik
nüfuzunun kökünü kazımak üzere ümmetteki gerçek güçlerin
harekete geçmesiyle mümkündür. Bu ise ümmetteki güçlerin
birleşmesini, böylece İslam’ın tarafında yer alan ümmete ait ordular
olmasını, ümmetin saflarına katılmasını, bu hain kukla rejimlerden
beri olduklarını ilan etmesini, ivedilikle köklerini kazımasını,
ümmeti kötülüklerden kurtarmasını gerektirir.
Ey mübarek toprak halkı!
Filistin, büyük bir suç ve ihanetle karşı karşıyadır. Bu ihanet Oslo
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anlaşmasından geri kalmaz. Yöneticilerin 67’deki ihanetinden ya
da 48’teki ihanetlerinden de farklı değildir. Aksine daha fazla suç
işlemek ve daha şiddetli ihanet etmek istiyorlar. Bu kez ihanetin
sembolleri, üçlü ihanet ve suçtur: Mısır, Ürdün ve “Suudi Arabistan”
yöneticileridir. Bu konuda Filistinli ahlaksız oportünistler ve
paralı askerler bu devletlerin işbirlikçileridir. Bu nedenle Filistin
halkını ve samimi evlatlarını bunların hilelerine düşmekten veya
bu devletlerin herhangi birine güvenmekten sakındırıyoruz.
Filistin yönetimi, karakteristik özelliği haline gelecek şekilde
ihaneti içselleştirmiştir. Müslümanların yöneticileri, üzerine
basılan yoldan bile daha aşağılıktırlar. Küfrün başı Amerika ve
İslam düşmanlarının lisanı halleri sanki şöyle der gibi: Ya zilleti,
kutsalların kirletilmesini, servetlerin yağmalanmasını, ajanlara
boyun eğilmesini kabul edersiniz ya da ölümü, yerinden edilmeyi,
yıkım ve harabeyi kabul edersiniz.
Ey sevgili kardeşlerimiz! İslam düşmanları dinimizi,
çocuklarımızı, onurlarımızı ve kutsallarımızı hedef almıştır. İhlal
etmedikleri hiçbir kutsal bırakmadılar. Bu suçlar Müslümanların
entrikacı yöneticilerin işbirliğiyle ve kılıfıyla gerçekleşiyor. Bu zilleti
gidermenin yegâne yolu Allah’ın metin ipine sımsıkı sarılmak,
hainler ve mücrimlerden beri durmak, Filistin sorununu İslam
ümmetine döndürmek, Hilafetin kurulması ve Beytül Makdis’in
kurtuluşu için ümmet ve ordularından yardım istemektir.
Aziz ve Güçlü olan Allah’a ve ümmete güvenin. Bu ümmet,
Allah’ın İslam için seçmiş olduğu bir ümmettir. Bugün prangalara
vurulmuş ve tutsaktır ama samimi insanların gayretiyle o
prangalarından kurtulacak, Raşitlerin siretine geri dönecektir...
Biz, Allah’ın zaferine, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
müjdesinin gerçekleşeceğine, Hilafetin Beytül Makdis’e ineceğine
inanıyoruz. Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın şu buyruğunu iyi
düşünün: َ ْ
َ َْ
ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ
ُ َ ْ ُ َُ ََْ َْ
اﺤﻟﻴﺎة ِ ا ُّ ﻏﻴﺎ َوﻳﻮم ﻓﻘﻮم اﻷﺷﻬﺎد
ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا ِﻲﻓ
إِﻧﺎ ﺠﻨﺮﺼ رﺳﻠﻨﺎ وا
“Şüphesiz ki, Rasûllerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve
şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.” [Mümin 51]
Allahım, bu iyiliği Müslümanlara ulaştır, gönüllerini ona aç ve
dininin ikamesinde bize yardımcı ol. Hamd âlemlerin Rabbi olan
Allah’a mahsustur.
Hizb-ut Tahrir
H. 29 Recep 1440

Mübarek Toprak Filistin
M. 05 Nisan 2019
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Hizb-ut Tahrir Endonezya
Recep Ayında Hilafetin Farziyetini Hatırlatıyor

Recep ayı Mübarek bir aydır. Bu ayda Müslümanlar için büyük olaylar gerçekleşmiştir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in
İsra ve Mirac olayı, Selahaddin Eyyubi'nin Beytul Makdis'i açması Recep ayında gerçekleşti. 28 Recep 1342 yılında ise üzücü bir olay
gerçekleşti; İngiliz ajanı Mustafa Kemal tarafından Hilafet ilga edildi. O günden itibaren Müslümanlar İslami hükümleri tatbik eden,
ümmeti birleştiren ve koruyan siyasi varlığını kaybetti.
Bu sebeple Hizb-ut Tahrir Endonezya Recep ayında Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'in İsra ve Mirac olayını ve Hilafeti
tekrar ikame etmenin farziyetini Müslümanlara hatırlatmak için etkinlikler düzenledi.
17 Mart 2019 Pazar günü Hizb-ut Tahrir Endonezya ülkenin 34 şehrinde etkinlikler düzenledi. Etkinliklere Hizb-ut Tahrir ile
beraber mücadele veren liderler ve alimler katıldı. Etkinliklerde Hilafet yokluğu ile Müslümanların yaşadığı problemler, tekrar
ikamesinin farziyeti ve ikamesi için atılması gerekli adımlar anlatıldı. Ayrıca katılımcılara Yeni Zelanda'da gerçekleşen insanlık dışı
terör eyleminde vefat eden Müslümanlar için dua edilmesi istendi. Müslümanların koruyucusu Hilafetin yokluğunda sadece Yeni
Zelanda'da değil dünyanın dört bir yanında katliamların devam ettiği ifade edildi.
Hizb-ut Tahrir Endonezya Medya Bürosu
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Hizb-ut Tahrir Tunus Vilayeti, Konferans;
“Sömürgeciliği Söküp Atmak ve Râşidî Hilafeti Kurma Yolunda
Ümmetin Devrimi”

Hilafet Devletinin yıkılışının yıldönümünü anma vesilesiyle ve Hizb-ut Tahrir'in küresel faaliyetlerinin bir parçası olarak bu büyük
acılı günü İslam ümmetine hatırlatmak, Müslümanlara Hilâfet’i, onun için çalışmanın farziyetini, bu azîm farzdan geri kalmanın
haramlığını hatırlatmak, Müslümanların azimlerini bilemek ve yeniden Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet'i kurarak ihtişamını
geri kazanması için harekete geçirmek üzere Hizb-ut Tahrir Tunus Vilayeti, yıllık konferansını şu başlık altında gerçekleştirdi:
“Sömürgeciliği Söküp Atmak ve Râşidî Hilafeti Kurma Yolunda Ümmetin Devrimi”
Cumartesi, 23 Receb ul Muharrem 1440 H el muvafık 30 Mart 2019 M
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Hizb-ut Tahrir Mübarek Toprak Filistin:
Hilafet’in yıkılışının yıldönümünde
Gazze’de büyük gösteri

Hizb-ut Tahrir Filistin’deki hareketlere ve gruplara kukla rejimlere bağlanmamalarını ve sadece Allah’ın ipine sarılmalarını nasihat
etti.
Ayrıca Hizb Mübarek Toprak Filistin halkına seslenerek sabır ve sebat göstermelerini ve Allah’ın ve Rasulullah’ın emirlerine bağlı
kalmaları çağrısında bulundu.
Hizb-ut Tahrir Mübarek Toprak (Filistin) Medya Bürosu üyesi Halid Said Hizb-ut Tahrir’in 28 Recep 1440 H – 4 Nisan 2019 M
tarihinde düzenlediği gösteride gerçekleştirdiği konuşmada bu sözleri sarf etti. Etkinlik Hilafetin yıkılışının 98. yıldönümünde Hizbut Tahrir’in düzenlediği küresel faaliyetler çerçevesinde düzenlendi.
Halid Said Filistin meselesinin sadece Filistinlilerin meselesi olduğunu söylemek büyük ihanettir açıklamasında bulundu.
“Filistin meselesi İslami bir meseledir ve Ümmetin orduları üzerine düşen görev harekete geçip Yahudi varlığını yok edip Filistin’i
kurtarmaktır. Filistin Hilafetin ilgası ile kaybedilmiştir ve ancak Hilafetin ikamesi ile kazanılacaktır.”
Halid Said konuşmasında şu ifadeleri ekledi: “Filistin otoritesi Yahudi varlığına hizmet etmektedir ve onun güvenlik görevlisi gibi
hareket etmektedir. Filistin halkına karşı zorbalık gösteriyor, Yahudi varlığını ise koruyor ve çıkarlarını gözetiyor.”
Gösteride siyah ve beyaz tevhid bayrakları yükseltildi, sloganlarda ise Hilafet çağrıları yapıldı.
Perşembe, 28 Recep 1440 H – 4 Nisan 2019 M
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Mübarek Toprak Filistin Delegasyonu
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Hizb-ut Tahrir / Belçika: Konferans;
“İnsanlar İçerisinden Çıkarılmış En Hayırlı Ümmet”
Hilafet Devletinin yıkılışının yıldönümünü anma vesilesiyle ve Hizb-ut Tahrir'in küresel faaliyetlerinin bir parçası olarak bu büyük
acılı günü İslam ümmetine hatırlatmak, Müslümanlara Hilâfet’i, onun için çalışmanın farziyetini, bu azîm farzdan geri kalmanın
haramlığını hatırlatmak, Müslümanların azimlerini bilemek ve yeniden Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet'i kurarak ihtişamını
geri kazanması için harekete geçirmek üzere Hizb-ut Tahrir / Belçika şu başlık altında Belçika'nın Liege kentinde bir konferans
gerçekleştirdi:
“Siz, İnsanlar İçerisinden Çıkarılmış En Hayırlı Ümmetsiniz”
Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmacı olarak kürsüye aktivist Muhammad
Yâsin çıktı. Daha sonra İlahiyatçı Abdullah İmamoğlu’nun sunumu ile konferans sona erdi.
Konferansta, “Allah Subhanehu ve Teâla’nın “Siz insanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz” (Al-i İmran 110) ayetine
binaen; İslam ümmetinin var olduğu günden itibaren insanlığın aydınlık minaresi olarak varlığını sürdürmesi ve bu ümmetin
kendine özgü kuralları ile “Hayırlı ve Vasat” bir ümmet halini alması” konuları ele alındı.
Konferansta ayrıca, “bu ümmet tarihinde eşsiz bir şekilde “sosyal, kültürel, iktisadi, ilmi ve siyasi” bir kalkınma gerçekleştirdi.
İnsanlığa ışık tutan bu meşalenin sönmesi ile insanlık yeniden karanlığa saplandı. İslam ümmetinin yeniden “Hayırlı Ümmet”
vasfını kazanması nasıl olacak? Bu mümkün müdür? İslam ümmetinin yeniden sosyal, kültürel, iktisadi, ilmi ve siyasi bir kalkınma
gerçekleştirmesinin yolu nedir?” soruları, sunumlar içerisinde cevaplandırıldı.
Pazar, 01 Şaban 1440 H el muvafık 07 Nisan 2019 M
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Hizb-ut Tahrir / Amerika,
Yıllık Hilafet Konferansını Başarıyla Gerçekleştirdi
“Ailelerimizi Güçlendirmek: Geleceğimizin Güvencesidir”
Hizb-ut Tahrir / Amerika, 1924’te Hilafetin yıkılışının yıldönümü anısına düzenlenen küresel kampanyanın bir parçası olarak 14 Nisan
2019’da Chicago’da yıllık Hilafet konferansını başarıyla gerçekleştirdi. Konferansta İslami hayatı yeniden başlatma farzını yerine getirmek
için dünya çapında Müslümanlara küresel bir çağrı yapıldı. İslami hayatın yeniden başlatılmasının Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın bir emri
ve bunun yolunun da Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulması olduğu belirtildi.
Bu yılki konferansın başlığı “Ailelerimizi Güçlendirmek:
Geleceğimizin Güvencesidir” Konferansta laikliğin aileye yaptığı
saldırıya ve Müslüman topluluğun vermesi gereken yanıta dikkat
çekildi. Müslüman zihniyetine yapılan saldırı, laik bir Müslüman
kimliği oluşturmak, sosyal, ekonomik ve politik sorunlarımızın
çözümünde laikliğin temel alınması içindir. Batının arzu ettiği bu
laik Müslüman kimliği, İslami değerlere bağlı küresel ümmetin
bir parçası olmaktan ziyade Batı değerleri ile uyumlu sınırları dar
bir azınlık modeli yaratmak içindir. Konferans Kur’an-ı Kerim
tilavetiyle başladı. Ebu Enes, Tahrim süresinin son altı ayetini
okudu. Konferansta dört konuşma yapıldı.
İlk konuşmayı Dr. Gazi Sleem yaptı. Sleem, “Bu bizim Hilafetimiz:
insanlık için bir rehberdir” başlıklı bir şiirle konuşmasına başladı.
Ebu Bekr Es Sıddık’tan başlamak üzere Mustafa Kemal eliyle
yıkılana kadar Hilafetin tarihi hakkında kısaca bahsetti. Hizb-ut
Tahrir’in liderliği ve şu anki
Emiri Ebu Yasin’den söz etti. Hilafeti yeniden kurmanın gerekliliği
ve tüm insanlık için nasıl bir rahmet olduğunu belirten bir şiirle
konuşmasını sonlandırdı.
İkinci konuşmayı Dr. Abdur Rafay yaptı. “Uyum sağlamak ya
da Dışlanmak” başlıklı konuşmasında Abdur Rafay, Batıdaki
Müslümanları bunaltan ikilemden, yani ya laik dalgalara kapılmak
ya da ezici baskıya rağmen İslam’a sımsıkı tutunmaktan bahsetti. Ve
sözlerini şöyle sürdürdü; gerçek şu ki Müslüman topluluk, Batıda
yasallık elde etmek ümidiyle laiklere uyma ve İslami değerleri
tehlikeye atma girişimlerine tanık oluyor. Kürtaj, cinsiyet ilişkileri
ve aile yapısı gibi İslami hükümlerden açıkça yan çiziliyor ve eğilip
bükülüyor. Konuşmasında Abdur Rafay, Müslüman topluluk,
Müslümanlardan İslam’ı uzaklaştırmak için tasarlanan ortak çaba
ve politikalara karşı durmalı, benzersiz bir duruş sergilemeli,
çocuklarına örnek olmak için gayret etmeli, geçmiş Peygamberler
gibi kitleleri ve toplumları kurtuluşa götüren gerçek çobanlar olmalı
sonucuna vardı. Bu yüzden gençlerimiz ve ailelerimizin zihniyeti
ve değerleri, sahabeninki gibi İslam dinine dayanması gerekir.
İslam hidayetine inandığımız için insanlığın durumu, bu dünya
ve ahiretteki sorunlarından kurtuluşuna ilişkin doğru çözümlerin
bizde olduğu gerçeğini her zaman aklımızda tutmamız gerektiğini
hatırlattı. Bu, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın bize vermiş olduğu bir
sorumluluk ve şereftir. Bu sorumluluğu bu dünyada ve ahirette
başarılı bir şekilde yerine getirmek zorundayız.
Sayın Safia ve Sara kız kardeşleri “dünya liderliği için güçlü
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gençlik” başlıklı üçüncü konuşmayı yaptılar. Biri ebeveynler, diğeri
gençler olmak üzere konu iki perspektiften ele alındı. Ebeveynler
konusunu ele alan Sayın Safia, ebeveynlerin gençlerin geleceğinden
korku ve endişe duyduklarını, laiklik, kapitalizm ve toplumu
parçalayan diğer yan ürünleri ışığında bunun haklı bir korku
olduğunu belirtti. Dahası hükümet, düşünce kuruluşları, medya,
eğitim kurumları aracılığıyla gençlerin laik topluma uyma baskısı
her zaman en üst düzeydedir. Hatta cinsiyetsiz soyunma odaları
ve banyolara doğru bir itiş var. Ebeveynlere çabalarımızı aşağıdaki
dört noktaya odaklamanın çok önemli olduğunu söyledi:
1- Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın bize vermiş olduğu Kur’an ve
Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sünneti nimetlerinden
azami istifade etmeliyiz. Dinimize güvenmeliyiz, tüm
eylemlerimizde helal ve haramın tek kriter olmasını sağlamalıyız.
2- Bugünkü laiklik anlatısını anlamalıyız. Ki sevgili
Peygamberimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
Sünneti ve Kur’an’ın yardımıyla ve eleştirel düşünceyle ona karşı
entelektüel savunmamızı yapabilelim.
3- Ebeveynler, bakıcıdır, mürebbidir, rehberdir, bu nedenle
aldığımız her nefesin İslam’a dayandığından emin olmalıyız. Ki
çocuklarımız için gerçek ve yaşayan örnekler olalım.
4- Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i örnek edinmeliyiz.
Ailelerimizin, hem yetişkinler hem de çocuklarımızın,
etrafımızdaki Müslüman ve Gayrimüslimlere İslam davasını
taşımasını sağlamalıyız. İslam’ı kapsamlı bir şekilde uygulayacak
lan İslam Hilafet Devletinin yeniden kurulması için çalışmalıyız.
Gençliğe hitap konulu ikinci bölümde Sayın Sara, özellikle
bugünün ideolojik saldırısı altında gençlikten faydalanmak
gerektiği konusunda Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
sözlerini tekrarladı. Ümmetteki gençliğin her zaman hatırlaması
gerektiğini söylediği önemli noktalardan bazıları şunlardır:
1- Akli kanaate dayalı akide yoluyla Allah Subhânehu ve Teâlâ ve
İslam’a yakınlaşmalıyız.
2- Gençlerimiz ümmetin gelecekteki liderleridir ve bu yüzden
gençler, ümmeti Hilafet Devleti altında bir Halife önderliğinde
birleştirmek için çalışmalıdır. Gençlik, bütünüyle İslam ideolojisinin
politik ruhuna aşina olmak için çok gayret sarf etmelidir. Akide ve
İslam sistemlerinin insanlığın karşılaştığı her türlü sorunu nasıl
çözebileceği konusunda diğer Müslümanlar ve Gayrimüslimleri
bilgilendirmek için çalışmalıdır.
3- Tüm bunlardan amacın, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın rızasını
06.06.2019 08:40:44

Sayfa 15

elde etmek olduğunu zihinlerimizden çıkarmamalıyız. Zorluk ve
sınavlardan sonra ancak cennete erişebileceğimizi unutmamalıyız.
Zaferin, sayılarda değil, Allah Subhânehu ve Teâlâ katında
olduğunu hatırlamalıyız.
Son olarak Sayın Sara, bugünkü genç neslin, yarının liderleri
olacağını, İslam Hilafet Devleti vasıtasıyla Allah’ın dininin
ikamesinden sorumlu olacaklarını söyledi.
“Mücadeleye yükseliş” konulu son konuşmayı Sayın Haitham
yaptı. Konuşmasında ebeveynlerin, çocuklarının refahını
sağlamada büyük özen gösterdiklerini, ancak, “okul kavgalarından
endişelendiğimiz günlerin artık sona erdiğini, şimdi uyuşturucu,
zina, LGBTQIA-LMNOP gündemleri, siber zorbalık, insan ticareti,
yabancı düşmanlığı ve İslamofobi kaygılarımızın olduğunu”
kaydetti. Buna göre çocuklarımız ve geleceğimiz için en büyük
tehdidin, düşüncelerini, ahlaki pusulalarını ve gerçekliklerini
şekillendiren yanlış fikirler olduğunu ve çocuklarımızın korumasız
bırakıldıklarını söyledi. Bugün Hilafet Devletinin yokluğunda bu
saldırıya karşı ilk ve en önemli savunma hattı ailedir. Bu yüzden
evlerimizi sahabe günlerindeki Daru’l Erkam gibi yapmak için
çok çalışmalıyız. Sahabe gibi dünyayı bitap düşüren hastalıkları,
laik kapitalist düzendeki kökenlerini anlamalıyız ve çocuklarımızı
değişimin önderleri olmak için hazırlamalıyız. Çocuklarımıza
etraflarındaki diğer insanlara değer vermeleri gerektiğini
öğretmeliyiz. ABD gettolarındaki yaşam ve yoksulluk gibi laik
kapitalist yaşam tarzının yarattığı bozukluklar hakkında onları
eğitmeliyiz. Çocuklarımız, şiddetli yoksulluğu ve onun küresel
insan açlığına pratikteki yansımalarını, çocuk ve kadın istismarını
anlamalıdırlar. Seküler anlatıya meydan okuyabilmeleri ve İslam
dininden uygulanabilir çözümler sunabilmeleri için eğitilmeleri
gerekiyor.
Camiler, topluluklar ve üniversitelerdeki tartışmaları, aileler,
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toplum ve insanlık için laik kapitalizmin mi yoksa İslam’ın mı daha
iyi olduğu konusu üzerine odaklanmalıdır. İslam’ın
yoksulluk, adaletsizlik, endüstri konularını nasıl ele aldığını,
insanlığın refahını sağlamak için
İslam ekonomik sisteminin nasıl işlev göreceğini, İslam’ın yargı
sisteminin herkes için gerçek bir adaleti nasıl sağlayacağını ele
almalıdırlar. Haitham, çocuklarımıza tüm insanlığın sorunları için
İslam dininde çözümler olduğunu bilmiyorlarsa, bunun bir felaket
olacağını hatırlattı. Ayrıca bize, ebeveynlerin çok proaktif bir rol
üstlenmesi gerektiğini anımsattı. Laik ideolojik saldırılara karşı
entelektüel mücadelenin en ön saflarında olmalıyız. Çocuklarımıza
İslam’ın yürüyen ve konuşan gerçek modelleri olduğumuzu
gösterebilmemiz için yaşamımızda İslami değerleri örnek almalıyız.
Müslüman olarak bugün mücadeleye yükselebilecek kişilerin
sadece bizler olduğunu bize hatırlattı. Mücadeleye yükselişin,
güçlü ideolojik Hilafet Devletinin yeniden inşası için çalışmak
anlamına geldiği sonucuna vardı. Hilafet, laik kapitalistin yıkım
ve sefalet saldırısından insanlığın savunmasına yardımcı olacak
tek mekanizmadır. Dahası Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın bizimle
birliktedir ve zafer yalnızca dürüstlere özgüdür. Bunun her zaman
hatırlamalıyız.
Hizb-ut Tahrir, İslam dünyasında yeniden Nübüvvet metodu
üzere Hilafet Devletini kurarak İslami hayatı başlatmak için çalışan
küresel İslami siyasi bir partidir. Hizb, ABD dâhil Batılı ülkelerde
Hilafeti kurmak için çalışma yapmaz ya da teşebbüste bulunmaz.
Hizb, amaçlarına ulaşmak için fiziki araçları kullanmaz ya da
kullanılmasını kabul etmez.
Hizb-ut Tahrir H. 08 Şa’bân 1440
Amerika M. 14 Nisan 2019
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Hizb-ut Tahrir Kenya:
Hilafetin Yıkılmasının 98. Yıldönümünde Kitlesel Faaliyetler

Hizb-ut Tahrir Kenya, Hilafetin Yıkılmasının 98. Yıldönümünde Cuma namazından sonra camilerde bir dizi kitlesel faaliyet
gerçekleştirdi.
Müslümanlara, Hilafet'in 3 Mart 1924’te acı dolu yıkılışının yıldönümü hatırlatıldı. İslam ümmetinin, bu büyük kayıp nedeniyle
acı çekmeye devam ettiğini belirtildi ve Müslümanlar, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet ile İslami yaşamı yeniden tesis etmek
için Hizb-ut Tahrir ile çalışmaya çağrıldı.
Cuma, H. 24 Cumâde’l 25 Receb 1440 H – 1 Nisan 2019 M Pazartesi günü Hizb-ut Tahrir Kenya çeşitli mahallelerde etkinlikler
düzenledi. Hizb-ut Tahrir Kenya’nın düzenlediği “Artan Yaşam Maliyeti: Çözüm, İslam” temalı özel kampanyanın sonuç bildirgesi
halk ile paylaşıldı. Ayrıca camiler ziyaret edildi ve kampanya hakkında basın açıklamaları okundu.Âhir 1440 El-Muvafık M. 01 Mart
2019
26 Receb 1440 H – 2 Nisan 2019 M Salı günü Hizb-ut Tahrir Kenya’nın sonlandırdığı “Artan Yaşam Maliyeti: Çözüm, İslam”
başlıklı ekonomik kampanyası hakkında basın açıklaması dağıtıldı. Ayrıca Kenya’daki Çin elçiliğine bir delegasyon gönderildi. Hizbut Tahrir Kenya Merkezi İletişim Komitesi başkanı Arkanuddin Yasin ve Hizb-ut Tahrir Kenya Medya temsilcisi Şaban Muallim
delegasyon içerisinde yer aldı. Nairobi’deki elçiliği 8:56 saatinde ziyaret edildi. Çin elçiliği “Doğu Türkistan’ı ve Müslüman Uygurları
Çin Zulmünden Kurtaracak Olan Hilafettir” başlıklı basın açıklamasını kabul etmeyi reddetti. Hizb-ut Tahrir Kenya Medya Bürosu
“Çin Devleti ve Yetkilileri, La İlaha İllallah Bayrağından Korktu” başlıklı basın açıklaması yayınladı.
27 Receb 1440 H – 3 Nisan 2019 M Çarşamba günü Hizb-ut Tahrir Kenya Mombasa ve Nairobi'de gösteriler düzenledi. Hizbut Tahrir Kenya Medya Temsilcisi Şaban Muallim, Hilafetin yıkılışından sonra dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanların
durumuna dikkat çekti. Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetin ikamesi ile İslami hayatın tekrar başlatılması ancak Müslümanların
bu durumlarından kurtulabilmesinin tek çözüm olduğunun altı çizildi.
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İSLAM İKTİSAT KONFERANSI 2019 İSTANBUL

Hizb-ut Tahrir / Türkiye her sene olduğu gibi bu sene de Hilafet’in ilgasının sene-i devriyesi olan 3 Mart tarihinde büyük bir
konferans düzenledi. Türkiye’de yaşanan iktisadi krizden dolayı bu sene düzenlenen konferans “Ekonomik ve Finansal Krizlere
Köklü Çözüm – Uluslararası İslam İktisat Konferansı” adı altında İstanbul’da yapıldı.
Konferansın açılış konuşmasını Hizb-ut Tahrir / Türkiye Medya
Bürosu Başkanı Mahmut Kar yaptı. Sayın Kar konuşmasında:
“Hakikat şudur ki; toplumların siyasi, iktisadi, içtimai ve sosyal
konularını benimsedikleri ideoloji düzenler. Bugün Türkiye ve
dünyada uygulanan ideoloji ise kapitalizmdir. Eğer bugün dünya,
içinde yaşanamayacak bir hal aldıysa, dünyanın dört bir tarafında
açlık, fakirlik, gözyaşı ve kan varsa bunun esas müsebbibi
dünya üzerinde hâkim olan kapitalizmden kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla dünyada huzur, refah ve güvenlik istiyorsak,
yoksulluğun, açlığın, gelir dağılımındaki adaletsizliğin bitmesini
arzuluyorsak, her türlü sorundan ve krizlerden kurtulmak
istiyorsak, öncelikle işe bu fasit ideolojiden başlamamız gerekir.
Ancak yönetim nizamı düzelmeden, ona bağlı olarak şekil alan
hiçbir nizam düzelmez. İşte bu nedenle bu konferansı İslam’ın
yönetim sistemi olan Hilafetin kaldırıldığı 3 Mart 1924 tarihinin
sene-i devriyesinde Osmanlı Hilafet Devleti’nin son başkenti
İstanbul’da düzenliyoruz.” dedi.
İstanbul Akgün Otel’de düzenlenen konferansın ilk bölümünde
Dr. Abdurrahim Şen “Krizlerin Kaynağı Kapitalizmdir”,
Uluslararası İslam Üniversitesinden (Malezya) Prof. Dr. Ahamed
Kamael Mydin Meera “Ekonomik Krizler Neden Önlenemiyor?”
ve Brussels Capital Üniversitesinden Dr. İsmail Çapak “Krizlerin
Kazananı ve Kaybedeni Kimler?” başlıklı sunumlarını yaptılar.
Konferansın ikinci bölümünde söz alan İlahiyatçı Abdullah
İmamoğlu, İslam’ın kapsamlı bir hayat nizamı olduğunu ve
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Müslümanların İslam’dan başka bir şeyde izzet aramamaları
gerektiğini belirten bir konuşma yaptı. Ardından Bülent Ecevit
Üniversitesinden Prof. Dr. Hakan Sarıbaş “İslam’ın Günümüz
Ekonomik Sorunlarına Yaklaşımları”, İktisatçı Muhammed
Hanefi Yağmur “İslam İktisat Nizamının Esasları” ve Jadara
Üniversitesinden (Ürdün) Prof. Dr. Mohammad Malkawi
“İslam Ekonomik ve Finansal Krizleri Nasıl Çözecek?”
başlıklı sunumlarını yaptılar. Daha sonra ise Sabahattin Zaim
Üniversitesinden Prof. Dr. Arif Ersoy bir konuşma yaptı.
Konferansın kapanış konuşmasını ise Üstad Yılmaz Çelik
yaptı. Sayın Çelik konuşmasında: “Bugün burada İslam iktisat
nizamının teorik olarak günümüzün ekonomik sorunlarını ve
mevcut iktisadi krizleri nasıl çözeceğini konuştuk. İnşallah yakın
bir zamanda Hilafet Devleti eliyle bu sahih çözümlerin pratikte
nasıl uygulandığı göreceğiz. İnşallah bu konferans, teorilerin
konuşulduğu son konferansımız olur!” dedi.
H. 26 Cemâziyelâhir 1440 / M. 3 Mart 2019
Konferans linkleri:
https://www.facebook.com/Kokludegisimmedya/
videos/382830292496449/
https://www.facebook.com/Kokludegisimmedya/
videos/305405746833985/
https://twitter.com/KokluDegisim/status/1102159920588152832
https://youtu.be/sXcBjhPtF7w
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ﺤ ب اﻟ
Hizb-ut Tahrir
Merkezi
Medya Ofisi
No: 1440 / 022
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َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
ﺎت ﻟﻴﺴﺘﺨﻠِﻔﻨﻬﻢ ِﻲﻓ اﻷر ِض ﻛﻤﺎ اﺳﺘ َﺨﻠﻒ
ِ ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣِﻨﻜﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ
﴿وﻋﺪ اﷲ َّا
ِ ﺎﺤﻟ
َّ
َ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ً ْ ْ ْ َ ْ َ ِّ ُ ِّ َ ْ ُ َ َ ْ
ُ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ْ َ
َ َّ ا
ِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻗﺒﻠ ِِﻬﻢ َو ُﻤ ُﻜﻦﻨ ﻟﻬﻢ دِﻳﻨﻬ ُﻢ ا ِي ارﺗ ﻟﻬﻢ َو ُﺒ ُﺪﺠَّﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ِﺪ ﺧﻮﻓ ِِﻬﻢ أﻣﻨﺎ
ُْ َ َ َُُْ
َ ُ َْ ُ َ َ َ َ َ َْ ََ
َ ًْ َ َ
﴾ﺮﺸﻛﻮن ِ ﺷﻴﺌﺎ َوﻣﻦ ﻛﻔ َﺮ ﻧﻌﺪ ذﻟ ِﻚ ﻓﺄوﺤ ِﻚ ﻫ ُﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘﻮن
ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

M. 08 Mart 2019

H. 01 Recep 1440

Raşidi Hilafet Yeniden Kurulmadan Müslüman Kadın İçin
Onur, Güvenlik ve Refah YOKTUR
Basın Açıklaması
Bu Recep ayı, İslam Ümmetinin şanlı devletini, İslami liderliğini, koruyucusu ve kalkanı olan Hilafeti kaybedişin 98’inci yıldönümüdür.
O gün bugündür Müslüman kadınlar ve aileleri, katliam, açlık, yıkım, zulüm, aşağılanma, felç edici yoksulluk, yoksunluk, baskı ve
dayanılmaz ıstıraplarla boğuşmaktadır. Takvalı liderlerin ümmete hizmet ettikleri, Allah’ın emrettiği gibi ihtiyaçlarını samimiyetle
güttükleri bir devletten, hiçbir şeyi umursamayan, zevki sefa içindeki yaşam tarzları için zenginliğimizi çalan ve mütedeyyin
Müslümanlara zulmeden hükümdarlar belası ile uğraşan bir ümmete dönüştük. İslam’ı yaymak için cihat yapan, ülkeler fetheden,
Müslüman bir kadına zarar vermek isteyen düşmanlarını korkudan titreten süper güçlü bir devletten soykırım ve işgal mağduru olduk.
Müslüman kadını özenle koruyup kollayan, kadının
haysiyetini dünyanın tüm hazinelerinden daha değerli gören,
liderleri, kadının onurunu korumak için bütün orduları seferber
eden bir devletten, bugün Müslüman kız kardeşlerimizin
fütursuzca İslam düşmanlarının istismarına, aşağılamasına ve
tecavüzüne maruz kaldığı bir dünyada yaşamaktayız. Çünkü
onları kurtaracak ne bir ordu ne de onurlarını koruyacak bir
muhafız var. Müslüman kadına güvenlik ve sığınak sağlayan,
hatta zulümden kaçan gayrimüslimlerin bile İslam’ın adaletine
sığındığı bir devletten, Müslüman kadının hapsedildiği, İslam
düşmanları tarafından işkenceye uğradığı, İslam dünyasındaki
yöneticilerin kaderlerine veya denizde ölüme terk ettiği veya
hayvanların bile yaşamayacağı sefil kamplara yerleştirildiği bir
duruma geldik. Zenginlikle dolup taşan, halkının ihtiyaçlarını
karşılayan, Müslüman kadın ve yoksul çocuklarını doyurmak
için sırtında yiyecek taşıyan Halifeleri olan bir devletten,
Müslüman kadınların sokaklarda dilendiği, çocuklarının
açlıklarını bastırmak için çöp yığınlarında yiyecek aradığı ya
da hiç kimse bir lokma vermediği için açlıktan öldüğü kitlesel
yoksulluktan mustarip bir ümmete dönüştük.
Bütün bunlar, Müslüman kadının koruyucusu, hamisi ve
kalkanı olan Hilafet devletinin kaybedilmesinin bir sonucudur.
Kuşkusuz bu doksan küsur yıllık acı, aşağılanma ve sefalet İslam
ümmetinin kızları için yeter artık! Şüphesiz bu dünyayı bir
kez daha Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın sistemi olan Nübüvvet
metodu üzere Hilafetin adaleti, hamiliği, koruması ve refahıyla
aydınlatmanın zamanı gelmiştir.
On yıllardır laik hükümetler, medya ve kurumlar, yalan yere
Hilafeti kadın düşmanı ve istismarcısı olarak tasvir ediyorlar.
Aksine Hilafet, bizim temsilcimiz, hamimiz ve ihtiyaçlarımızın
MK_TR_44.indd 21

tedarikçisidir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle
buyurdu:

ِْ
«»اﻹ َﻣﺎ ُم َراعٍ َو ُﻫ َﻮ َﻣ ْﺴ ُﺌ ٌﻮل َﻋ ْﻦ َر ِﻋ ﱠﻴ ِﺘ ِﻪ
“İmam râîdir ve ve râiyyesinden mes’uldür.” Yine Rasûlullah
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

ِ ْ » ِإمنﱠ َﺎ
«اﻹ َﻣﺎ ُم ُﺟ ﱠﻨ ٌﺔ ُﻳﻘَﺎﺗ َُﻞ ِﻣ ْﻦ َو َرا ِﺋ ِﻪ َو ُﻳ ﱠﺘﻘَﻰ ِﺑ ِﻪ
“Gerçekten de, İmam bir kalkandır. Onun arkasında savaşılır
ve onunla korunulur.” Bu nedenle Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya
Ofisi Kadın Kolları bu Recep ayında “Hilafet: Koruyucum!
Kalkanım!” başlıklı bir kampanya düzenleyecek. Kampanyada,
Müslüman kadınların sorunlarını pratikte çözen, hayatımızı,
mallarımızı, onurumuzu ve inancımızı koruyan Nübüvvet
metodu üzere Raşidi Hilafet Devletinin prensipleri, yasaları ve
sistemleri hakkında somut bir vizyon ortaya koyacağız. Tüm
bunları Hizb-ut Tahrir neşriyatlarında ve Anayasa Tasarısı’nda
detaylı olarak açıklamıştır. Sizi, bu önemli kampanyayı takip
etmeye, desteklemeye ve şanlı Hilafet Devletini yeniden tesis
edecek olan büyük ve önemli bir değişimin parçası olmaya davet
ediyoruz.
Kampanyayı şu linkten takip edilebilirsiniz:
www.facebook.com/WomenandShariah
Facebook sayfası: www.facebook.com/WomenandShariah
Kampanya videosu:
https://youtu.be/lgV1wrLyrY4
Dr. Nesrin Nevaz
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Bürosu Kadın
Kolları Direktörü
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Hilâfette Vatandaşlık ve Gayrimüslimlere Muamele
َ ْ َ ََّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
َ ﻤﺣ َﺔ ﻟَ ِﻠْ َﻌﺎﻟَﻤ
َ ﻦﻴ
وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎك إِل ر
ِ
“Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”َ [Enbiya 107]

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

olarak hitap edilir. "Zimmi" kelimesi, ahit manasına gelen
"zimmet" kelimesinden alınmıştır. İslam, zimmet ehlinin
tebaalık haklarını ve yükümlülüklerini garanti altına alan pek
çok hüküm getirmiştir. İslam'a göre bizim zimmetimizde olan
zimmiler Müslümanların sahip oldukları hakların aynılarına
sahiptir ve Müslümanlar için geçerli olan kuralların aynıları
onlar için de geçerlidir. İnsaftan (merhamet ve adaletten) bizler
için olanlar onlar için de vardır. Bu ise Allah Subhanehu ve
Teâlâ'nın şu kavlinin
umumiliğinden kaynaklanmaktadır:
َ ْ َْ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ َ َ َ
َ ﺎس أن ﺤﺗﻜﻤﻮا ﺑِﺎﻟﻌﺪ ِل
ِ وإِذا ﺣﻜﻤﺘﻢ ﻧﻦﻴ اﺠ
“İnsanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin.” [Nisa 58]
Ve şu kavlinden:
ْ َ َ َُ ْ َ ُ َْ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ ََّ َ َ َ َ ْ َ َُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ
َ َوﻻ ﺠﻳ ِﺮﻣﻨﻜ َﻢ ﺷﻨﺂن ﻗﻮ م ﺒﻟ أل ﻳﻌﺪِﻟﻮا اﻋﺪِﻟﻮا ﻫ َﻮ أﻗ َﺮب ﻟ ِﻠﺘﻘ َﻮى
“Bir topluma olan kızgınlığınız sizleri adaletsizliğe sevk etmesin.
Adaletli olunuz ki o, takvaya en yakın olandır.” [Maide 8] Ve ehl-i
kitap arasında hükmetme
hakkında şu kavlinden:
َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ
َ وإِن ﺣﻜﻤﺖ ﻓﺎﺣﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑِﺎﻟ ِﻘﺴ ِﻂ
“Eğer hüküm verirsen onların arasında adaletle hükmet.”
[Maide 42].
Devlet zimmilerin inançlarına veya ibadetlerine karışmaz.
Gayrimüslimler arasında evlilik ve boşanma işleri kendi dinlerine
göre fasletilir. Bunun için devlet kendi içlerinden bir hâkim
belirler, bu hâkim de aralarındaki anlaşmazlıkları Devletin
mahkemelerinde dinlerine göre çözümler. Gayrimüslimlere
yiyecek ve giyecek hususunda şer'i hükümlerin izin verdiği
çerçevede kendi dinlerine göre muamele edilir. Tüm diğer Şer'i
meselelere gelince, muamelat, ukubat, beyyinat, yönetim nizamı,
ekonomi ve benzerleri gibi, Devlet bunların tümünü hem
Müslümanlara hem gayrimüslimlere infaz eder. (Hizb-ut Tahrir
Hilafet Devleti Anayasa Tasarısı, Madde 7) Batılı bir tarihçi olan
Adam Metz; Hicretin 4. yılındaki İslam Devleti hakkında şunları
demiştir: "...İslam devleti başka dini inançlardan insanlara
kendi mahkemelerini kullanmalarına izin vermiştir. Bildiğimiz
kadarıyla bunlar kilise mahkemeleriydi ve burada tanınmış
ruhban liderler baş yargıçlık yapardı."
• Zimmilere hüsnü muameleyi emreden, onlara kötü muameleyi
ْ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
 ث م ا ْد ُﻋ ُﻬ ْﻢ، َوكُ ف َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ،»ا ْد ُﻋ ُﻬ ْﻢ إ َﱃ اﻟ ْﺴﻠ ِﻢ ﻓﺈنْ أ َﺟﺎ ُﺑﻮكَ ﻓَﺎﻗ َﺒ ْﻞ ﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ve ikinci sınıf vatandaş muamelesini yasaklayan sayısız hadis
bulunmaktadır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle
َ َوأَ ْﻋ ِﻠ ْﻤ ُﻬ ْﻢ أَ ن ﻫ ُْﻢ ِإنْ َﻓ َﻌ ُﻠﻮا َذ ِﻟﻚ،َِإ َﱃ اﻟﺖ َﺣ ﱡﻮلِ ِﻣ ْﻦ دَا ِر ِﻫ ْﻢ ِإ َﱃ دَا ِر ا ْﻟ ُﻤ َﻬﺎﺟِ ﺮِﻳﻦ
َ
َ
demiştir:
«َ َوأ ن َﻋ َﻠ ْﻴﻬ ِْﻢ َﻣﺎ َﻋ َﲆ ا ْﻟ ُﻤ َﻬﺎﺟِ ﺮِﻳﻦ،َأن َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ِﻟ ْﻠ ُﻤ َﻬﺎﺟِ ﺮِﻳﻦ
"Sonra kendi darlarından (beldelerinden) dâr-ul muhaciruna ِ أَ ْو أَ َﺧ َﺬ ِﻣ ْﻨﻪُ ﺷَ ْﻴ ًﺌﺎ ِﺑﻐ َْري، أَ ْو ﻛَ ﱠﻠ َﻔﻪُ َﻓ ْﻮ َق ﻃَﺎ َﻗ ِﺘ ِﻪ،ُ أَ ِو اﻧْ َﺘﻘ ََﺼﻪ،»أَ َﻻ َﻣ ْﻦ ﻇَﻠ ََﻢ ُﻣ َﻌﺎ ِﻫﺪًا
(Dâr-ul İslam'a) ayrılmaya (hicrete) davet et ve onlara haber ver ki
« َﻓﺄَﻧَﺎ َﺣﺠِ ﻴ ُﺠﻪُ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ،ْﺲ
ٍ ﻴﺐ ﻧَﻔ
ِ ِﻃ
“Haberiniz olsun ki, kim bir muahide zulmeder veya hakkını eksik
bunu yapmaları halinde Muhacirlerin lehine olan onların da lehine
verir veya ona takatinin üstünde bir yük yükler veya haksız yere
olur, Muhacirlerin aleyhine olan onların da aleyhine olur."
• Hilafet devletinde yaşayan gayrimüslimlere Şeriatta "zimmi" ondan bir şey alırsa kıyamet günü ben onun hasmıyım.” Eski İslam
• İslam; din, mezhep, ırk veya cinsiyet ayırt etmeksizin tüm
insanlığa hitaben gelmiştir. Hilafette tüm insanlar İslam nizamının
tüm faydalarından istifade edecek ve herkesin canı, malı ve izzeti
koruma altında olacaktır.
"İslami tabiiyeti (uyruğu) taşıyan herkes, şer'i haklara
sahiptir ve şer'i yükümlülüklerle sorumludur." (Hizb-ut Tahrir
Hilafet Devleti Anayasa Tasarısı, Madde 5)
• İslam; Batılı ulus devletlerin gelişmesinin temelinde yatan
her türlü milliyetçiliği reddeder. İslam tüm bunların üstündedir
çünkü kimlik tanımını kapsamlı bir hayat bakışı üzerine inşa eder.
Bu bakış açısına göre yaratılmış olan her şey Allah Subhanehu ve
Teâlâ'nın mahlûkudur ve O'nun yaratmış olduğu fıtrata boyun
eğmektedir.
• Toplumsal açıdan İslam tüm halkını etnik veya ırk açısından
değil insan olma hasebiyle bakar. Dolayısıyla İslam toprakları
içinde yaşayan herkese, din, renk veya ırk gözetmeksizin, vatandaşı
olarak itibar eder.
• Vatandaşlık doğum veya evlilikle elde edilmez, ikamet ile elde
edilir. Devletin vatandaşlığına sahip olan herkesin korunması ve
işlerinin yönetilmesi hiçbir ayrıma maruz kalmadan Devletin
üzerine vazifedir. İslami tabiiyeti taşıyan insanların tamamı
hem işlerinin güdülmesini, kanlarının, ırzlarının ve mallarının
korunmasını hak etmeleri bakımından yönetici karşısında hem
de eşitlik ve adalet bakımından kadı’nın karşısında hiçbir ayrım
olmaksızın eşittirler.
“Devletin, yönetimde, yargıda, işlerin güdülmesinde yada
benzeri konularda tebaanın fertleri arasında herhangi bir
ayrım yapması caiz değildir. Bilakis ırk, din, renk ve benzeri
özelliklere bakmadan herkese tek bir bakışla bakmalıdır. (Hizbut Tahrir Hilafet Devleti Anayasa Tasarısı, Madde 6)
• İslam'da Hilafet topraklarında daimi ikamet eden herkes
ırkı veya dini gözetilmeksizin Devletin vatandaşıdır. Hilafet
Devletinin vatandaşı olmak için Müslüman olma veya İslam'ın
değerlerini benimseme zorunluluğu yoktur. Bunun delili şu
hadistir: Peygamber efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle
buyurmuştur:
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âlimleri Müslümanın zimmiye karşı haklarını da teferruatıyla
açıklamıştırlar. Meşhur Maliki müçtehidi Şaha ed-Din el-Karafi
şöyle demiştir: "Zimmilerin zayıflarına bakmak, fakirlerinin
ihtiyacını gidermek, açlarını doyurmak, giydirmek, onlara nezaketle
davranmak, komşusu dahi olsa ondan gelen zarara tahammül
etmek, Müslümanlar üstün konumda dahi olsalar, Müslümanlar
üzerine bir sorumluluktur. Ayrıca Müslümanlar onlara samimiyetle
nasihat etmeli, onlara veya ailelerine zarar vermek isteyen, malını
çalmak veya haklarını ihlal etmek isteyen herkese karşı korumakla
mükelleftirler."
• İngiliz tarihçi T. W. Arnold, "İslam'ın Tebliğ Tarihi" adlı kitabında
Osmanlı Hilafetinde yaşayan gayrimüslimlere muameleyi şöyle
tarif etmiştir: "...İmparatorluğun Avrupa'daki bölgelerinde Yunanlar
sayıca Türklerden çok fazla olmalarına rağmen, kendilerine tanınan
dini hoşgörü, canlarının ve mallarının korunması, onların kısa
bir sürede Sultan'ın hakimiyetini Hristiyan güçlerin hakimiyetine
tercih etmelerine neden olmuştur." İngiliz yazar H.G. Wells,
Hilafette adaletin tatbiki hususunda şunları belirtmiştir: “Onlar
adil hoşgörü geleneğini kurdular. İnsanlara cömertlik ve hoşgörü
ruhunu ilham ettiler ve hem insani hem de pratikler. İnsancıl bir
toplum oluşturdular ki kendilerinden önceki toplumların aksine bu
toplumda sosyal adaletsizlik çok nadiren görülürdü."
• Müslümanların sahip olduğu ekonomik hakların hepsine
zimmi de sahiptir. İşçi olabilirler, şirket kurabilirler, Müslümanlarla
ortak olabilirler ve ticaret yapabilirler. Onların malı koruma
altındadır. Fakir olduklarında veya iş bulamadıklarında Hilafetin
Beyt ül-Mâl'inden yardım alırlar.
• Gayrimüslimler Ümmet Meclisi'ne üye olabilirler. Ümmet
Meclisi Halifeyi muhasebe eden ve ona karşı görüşlerini bildiren
bir devlet kurumudur. Bu kurumun bir üyesi olarak gayrimüslimler
de yöneticilerin zulmünü veya İslami hükümlerin kötü tatbik
edilmesini veya hizmetlerdeki eksikliklerini şikayet edebilirler.
(Hizb-ut Tahrir Hilafet Devleti Anayasa Tasarısı, Madde 105)
• Tarih boyunca Hilafet topraklarındaki zimmiler kalkınma
yaşadılar. İngiliz Yahudi tarihçi Cecil Roth; Osmanlı devletinde
Yahudilerin gördükleri hüsnü muamele ile Batı Avrupa'daki
Yahudilerin çektiklerinden bahseder. İslam beldesi fırsatlar
beldesi olmuştur. Salanka'dan gelen Yahudi tabipler Sultan ve
Vezirler tarafından istihdam edilirdi. Cam yapımı ve metal işçiliği
Yahudilerin tekelindeydi ve yabancı dil bilmelerinden dolayı
Venedikli tüccarların en büyük rakipleriydiler.
• İslami vergiler konusunda en çok yanlış anlamalar cizye
konusundadır. Bazı tarihçiler hakikatleri çarpıttılar. Miktarı çok
yüksek olan cizyeden kurtulmak için zimmilerin Müslüman olmayı
seçtiklerini iddia ettiler. Bazıları ise kafalarına göre uydurdukları
%50 gibi cizye oranlarından bahsetmişler.
• Cizyenin farziyetinin delili Kur'an-ı Kerîm'de Allah Subhanehu
veُ Teâlâ'nın şu ayetiyle sabittir:
ْ ْ ْ ََ
َ ُ ِّ َ ُ َ َ
َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ
ُ ﻮن َﻣﺎ َﺣ َّﺮ َم
ُ اﷲ َّ َو َر ُﺳﻮ
ﻻ ﺑِﺎ َﻮ ِْم اﻵﺧ ِِﺮ وﻻ ﺤﻳﺮﻣ
ﺎﷲ َِّ و
ﺑ
ﻮن
ﻗﺎﺗ ِﻠﻮا ا ِﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣِﻨ
ِ
ُ
ْ
ُ َ َّ َ ِّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ
ُ ْ ُ ٰ َّ َ َ َ
َُْ َ َ ََْ
اﺠﻟﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﻳ ٍﺪ وﻫﻢ
وﻻ ﻳﺪِﻳﻨﻮن دِﻳﻦ اﺤﻟﻖ ﻣِﻦ ا ِﻳﻦ أ
ِ وﺗﻮا اﻟﻜِﺘ َﺎب ﺣ ﻓﻌﻄﻮا
َ
ُ
ﺻﺎﻏِﺮون
“Kendilerine Kitap verilenlerden Allah´a ve ahiret
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gününeinanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram
saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle,
َ
َ
küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.” Burada ""ﺻﺎﻏ ُِﺮون
ifadesinden kast edilen, zimminin İslam'ın hükümlerine boyun
eğmesidir ve aşağılanması kast edilmez.
• Cizye gücü yeten tüm baliğ ve erkek zimmilerden alınır. Kadın
ve çocuklar ve fakirlerden cizye alınmaz. Cizyenin miktarı ise
zimmilerin refah durumuna göre belirlenir. Ömer bin Hattab
Radıyallahu anh döneminde kişinin refah seviyesine göre üç
çeşit cizye miktarı uygulanmaktaydı ki cizye o dönemde Hilafetin
vilayetinden vilayetine göre de farklılık göstermekteydi.

• GaHilafette zimmiden gücünün üstünde vergi almak
yasaktır çünkü bu onlara zarar vermek anlamına gelmektedir.
Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
ِ أَ ْو أَ َﺧ َﺬ ِﻣ ْﻨﻪُ ﺷَ ْﻴ ًﺌﺎ ِﺑﻐ َْري، أَ ْو ﻛَ ﱠﻠ َﻔﻪُ َﻓ ْﻮ َق ﻃَﺎ َﻗ ِﺘ ِﻪ،ُ أَ ِو اﻧْ َﺘﻘ ََﺼﻪ،»أَ َﻻ َﻣ ْﻦ ﻇَﻠ ََﻢ ُﻣ َﻌﺎ ِﻫﺪًا
ٍ ﻴﺐ ﻧَﻔ
« َﻓﺄَﻧَﺎ َﺣﺠِ ﻴ ُﺠﻪُ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ،ْﺲ
ِ ِﻃ
“Haberiniz olsun ki, kim bir muahide zulmeder veya hakkını
eksik verir veya ona takatinin üstünde bir yük yükler veya haksız
yere ondan bir şey alırsa kıyamet günü ben onun hasmıyım.”
Bir gün Ömer ibn el Hattab'a çokça mal getirilir. Bunun üzerine
Ömer: "İnsanları helak ettiğinizi düşünüyorum." der. Onlar da
"Hayır vallahi zorla ve baskıyla almadık." cevabını verirler. Ömer:
"Kırbaç ve sopayla da değil değil mi? diye sorar. Onlar da: "Evet"
derler. Ömer: Bu benim elimden ve otoritem altında yapılmadığı
için Allah'a hamdolsun" der."
"Emevi Hilafet döneminde zimmiler, Hristiyanlar, Zerdüştler,
Yahudiler ve Sabyanlar, bugün bile Hristiyan ülkelerde görmediğimiz
bir hoşgörü ile muamele görüyorlardı. Dini ibadetlerini yapmakta
serbesttiler ve kiliseleri ve tapınakları korunurdu. Kendi âlim ve
hakimlerinin verdiği dini hükümlere tabi olacak kadar bağımsızlığa
sahiptiler." (Will Durant, Amerikalı yazar ve tarihçi, The – Story of
Civilization The Age of Faith)

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi adına
Süreyya Emel Yesna
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Hilafet İslam Topraklarında Sömürgeciliğe Son Verecektir
Bugün dünyada dininin ve kimliğinin ana kaynağı İslam olduğunu iddia eden elliden fazla Müslüman ülke var. Tüm bu ulus devletler
sürekli olarak Batı'nın belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmayı vaat etmekteler. Oysa bu hedefler; sözde devletin dini olarak kabul ettikleri
dinimizle taban tabana zıtlar.
Bu ruhi bağın kopartılmasından dolayı sayısız maddi ve
manevi sorunlar doğmuş, yaklaşık 1,8 milyar Müslümanda
fiziksel, psikolojik ve duygusal sorunlara yol açmıştır. Bu sorunlar,
sömürgeci efendilere bağlı kalındığı müddetçe hiçbir zaman
aşılamayacaktır.
İslam beldeleri sorumluluk üstlenmeyen neo-sömürgecilik
gücünün kurbanı olmaktalar ki bu sömürgeciliğin daha kötü bir
şeklidir. Hilafet Devleti; hiçbir yabancı hükümetin, kurumun,
kuruluşun veya aktörün devletin işlerinde ne siyasi, ne iktisadi,
askeri veya eğitim alanında müdahale ve karışma fırsatı elde
etmesine engel olacaktır. Batılı hükümetlerin ve yabancı şirketlerin
menfaatlerine hizmet eden ekonomik manipülasyonlara son
verecektir. IMF kredilerini ve politikalarını ortadan kaldıracaktır
çünkü bunlar hükümetlerin sağlık, eğitim ve başka kamu yararına
olan yatırımlarına engel oluyor ve Müslümanların parasının ABD
Doları karşısında değer kaybetmesine yol açıyorlar. Hilafet Devleti
İslami iktisat nizamını tatbik ederek sadece İslam beldelerindeki
yokluk sorununu ve ekonomik durgunluğu gidermeyecek
fakat aynı zamanda mevcut kapitalist siyasetten ve faize dayalı
kredilerden dolayı felç olmuş günümüz Üçüncü Dünya ülkelerini
de İslam nizamına davet kaynağı olacaktır. Müslümanların parası
Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın emri üzere altın ve gümüş üzerine
kurulu olacaktır. Dolayısıyla mevcut rezerv para sistemleri de
ortadan kalkacaktır.
İslami devletin en önemli unsuru siyasettir. Siyasette İslami
duyguların var olması bugüne kadar sömürge altında olan veya
sonradan bağımsızlık elde eden devletlerde laikliğin tamamen
hâkim olabilmesine engel olmuştur. İslami grupların varlığı;
insanların hala sorunların çözümünün İslam'da olduğuna
inandığının delilidir. Kur'an ve Sünnet kanunların tek kaynağı
olacaktır. Ve İslam'dan başka bir çözüm isteyen veya sunan her
türlü siyasi parti yasaklanacaktır. İslam Devletinin görevi; dünyayı
mevcut çılgınlığa iten, insan hayatını para ve ırkla değerlendiren
bencil kapitalist politikaların çirkin yüzünü ifşa etmek olacaktır.
İnsanları tıbbi, sosyal ve ekonomik deneyleri için kobay faresi olarak
kullanan bu mevcut acımasız siyasi sistem tüm İslam beldelerinden
söküp atılacak ve başka ülkelere de rol model oluşturarak daveti
taşımanın bir metodu olacaktır.
"Devletlerin cürümlerini keşfetmeye cüret etmek, kaypak
siyasetlerinin tehlikesini beyan etmek, habis entrikalarını ifşa
etmek ve saptırıcı şahsiyetlerini imha etmek, siyasi üslupların
en önemlilerindendir." (Hizb-ut Tahrir Hilafet Devleti Anayasa
Tasarısı, Madde 185)
Sömürgeciliğin artçılarından birisi de insanlarda oluşturulan
köleleşmiş zihniyetlerdir. İnsanların fikirlerini ifsat ettiler,
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yeteneklerinin körelttiler, bilgilerini faydasız, cesaretlerini yabanilik
olarak damgaladılar ve böylece tanınmayacak hale getirene
dek kırdıkları insanları da taklitçi ilan ettiler. Hilafetin yeniden
doğuşu bizzat zihniyetin değişmeye başladığının göstergesidir
ki gerisini Devletin oluşturduğu atmosfer tamamlayacaktır.
Müslümanlar ezilmek yerine kendilerine değer verildiğini ve
inançlarından taviz vermeden faydalı olabileceklerini görecekler.
Hilafet devletinin kuracağı eğitim sistemi hasta zihinleri tedavi
edecek ve hakiki Müslüman nesiller oluşturacaktır. Hilafet;
Batılı sömürgecilerin Müslüman gençliğe Batılı fikirleri ve Batı
yandaşlığını aşılayıp zevklerini ve duygularını laikleştirmeyi
amaçlayan İslam beldelerindeki eğitim sistemine müdahalesini ve
manipülasyonlarını kökünden kazıyacaktır. Onun yerine Hilafet;
sadece İslam üzerine inşa edilmiş, İslami şahsiyetler yetiştirmeyi
ve hayatın ve eğitimin her alanında üretken ve lider zihniyetler
oluşturmayı amaç edinen bir eğitim sistemini uygulayacaktır.
Dünyaya bir kez daha Abdurrahman es-Sufî (Saman Yolu'nun
ardında bir güneş sisteminin daha olduğunu keşfetmiş), Abbas
Kasım İbn Firnas (ilk uçan insan), Fatima el-Fihrî (dünyanın ilk
üniversitesinin kurucusu), El-Zahravi (modern cerrahinin babası)
gibi nesiller yetiştirecektir. Bunlar tarih boyunca İslam'ın ortaya
çıkartmış olduğu olağanüstü öncü şahsiyetlerden sadece birkaçıdır.
Ancak onların başarılarının sebebi İslami eğitim olmuştur.
"Öğretim siyaseti; İslami akliyet ve İslami nefsiyet
oluşturmaktır. Bu siyasete göre verilecek bütün ders müfredatı
belirlenmelidir." (Hizb-ut Tahrir Hilafet Devleti Anayasa
Tasarısı, Madde 171)
Hilafet Devletinin Dış Siyaseti daveti taşımak ve cihad olacaktır
ki böylece hem Müslümanları koruyacak hem de İslam'ı yayacaktır.
İslam beldelerindeki sömürgecilik İngilizlerin Hindistan'ı ve başka
Avrupa beldelerinin başka İslam topraklarını işgal etmesiyle
başlamıştır. Bugün hala servetlerimizi yağmalıyor, insanlarımızı
öldürmeye devam ediyorlar. Hilafet tüm yabancı askeri üsleri, güçleri
ve istihbaratları beldelerimizden kovacak, tek bir yabancı askerin
dahi topraklarımızda piyon olarak kullanılıp Batılı hükümetlerin
menfaatlerine hizmet etmesine müsaade etmeyecektir. Hilafet
devleti ayrıca gayrimüslim ülkelerdeki Müslümanları da zulümden
kurtaracaktır. BM'den merhamet dilenmek yerine ordularını
harekete geçirip Rahine, Keşmir, Filistin, Doğu Türkistan ve
Suriye'deki insanları kurtaracaktır. Mısır'ın zorba Sisi'si ve Suudi
Arabistan'ın Muhammed bin Selman'ı döktükleri Müslüman
kanının hesabını verecekler. Ulus devletçiklere parçalanmış
İslam toprakları tekrar tek bir devlet olacak ve muazzam bir
dünya gücü ve dünya etkisi oluşturacaklar. Birlik ve beraberliğin
oluşturduğu hakiki güçle Hilafet siyasi, iktisadi ve askeri bir dev
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olacak, tüm kafirler karşısında titreyecektir. Hilafetin gölgesi
altında Müslümanlar sadece korunma ve emniyet tatmayacak
aynı zamanda cihadın gerçek anlamını da öğrenecekler. Tamamen
İslami kültürle donatılmış son derece iyi eğitimli bir ordu Hilafet
devletinin belkemiğini oluşturacaktır.
"Orduda en yüksek seviyede askerî talim yapılmalıdır.
Askerin fikrî seviyesi mümkün olduğunca yükseltilmeli,
ordudaki her fert, icmâlî de olsa İslam hakkında uyanıklık
kazanmasını sağlayan İslami kültür ile kültürlendirilmelidir."
(Hizb-ut Tahrir Hilafet Devleti Anayasa Tasarısı, Madde 67)
Değerli kardeşlerim, sömürgeciliğin çürük artıklarından bıktık

artık. Artık bunlardan ve bu çürük ideolojiyi ayakta tutanlardan
kurtulmanın zamanı gelmiştir. Dünyaya yeterince acı ve ıstırap
verdi zaten. Devası ise Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın Müslümanlara
verdiği gücü hayata geçirmekle gelecektir - yani Allah Subhanehu
ve Teâlâ'nın nizamını
hakim kılmaktır.
ً ُ َ َ َ َ yeryüzüne
َ ْ َوﻗُ ْﻞ َﺟﺎء
َ ْ اﻛﺎﻃ ُِﻞ إ َّن
َ ْ اﺤﻟ ُّﻖ َو َز َﻫ َﻖ
اﻛﺎﻃِﻞ ﺎﻛن زﻫﻮﻗﺎ
ِ
"De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya
mahkûmdur.” [İsra 81]
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi adına
İhlak Cihan

Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti Kadın Kolları:
Hilafetin yıkılışının 98. yıldönümünde Nübüvvet metodu üzere
Raşidi Hilafetin ikamesi için çalışalım
Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayetinin Hilafetin yıkılışının 98. yıldönümünde düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilayeti Kadın Kolları El-Hac Yusuf bölgesinde “Hilafetin yıkılışının 98. yıldönümünde Nübüvvet metodu üzere Raşidi
Hilafetin ikamesi için çalışalım” konulu seminer düzenledi.
Seminerde üç konuşmaya yer verildi. İlk olarak Hizb-ut Tahrir üyesi Ümmü Muaz “Vakayı Doğru Anla ki Devrimin Çalınmasın”
konulu konuşma yaptı. İkinci konuşmada ise Hizb-ut Tahrir üyesi Ümmü Eymen “Değişim Ancak Nübüvvet Metodu İle Olur”
konusuna değindi. Üçüncü konuşmada Ümmü Ebu Bekir “Raşidi Hilafet Müslümanların Tercihidir” konusunu anlattı.
Etkinlik, ciddi değişim için Hizb-ut Tahrir ile çalışma çağrısıyla sonlandırıldı. Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayetinin 30 Recep 1440
H – 6 Nisan 2019’da düzenlediği “Zorlukların Üstesinden Gelmek ve Umudu Yaymak… Sudan Halkı İçin Örnek” konferansından
bir alıntı katılımcılar ile paylaşıldı.
Ayrıca Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Kadın Kollarının düzenlediği “Hilafet: Koruyucum! Kalkanım!” kampanyasına Hizbut Tahrir Sudan Vilayeti Kadın Kolları katıldı.
Perşembe, 28 Recep 1440 H – 4 Nisan 2019 M
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Hizb-ut Tahrir / Avustralya:
Hizb-ut Tahrir'den Bir Heyet Doğu Türkistan'daki Halkımız İçin
Çin Büyükelçiliğine Gitti
Çin devletinin Doğu Türkistan'da Uygurlu Müslüman kardeşlerimize uyguladığı acımasız saldırılarına cevaben ve Hizb-ut Tahrir
Emiri değerli Alim Şeyh Ata Bin Halil Ebu Raşta'nın talimatıyla Hizb-ut Tahrir'den bir heyet Çin'in Sidney'deki büyükelçiliğini Hizbut Tahrir Merkezi Medya Ofisi tarafından yayınlanan "Doğu Türkistan’ı ve Müslüman Uygurları Çin Zulmünden Kurtaracak Olan
Hilafettir" başlıklı basın açıklamasını iletmek için ziyaret etti. Ancak büyükelçilik, çalışma saatlerinde olmasına rağmen Hizb'in
büyükelçilik önündeki standı boyunca elçilik kapılarını kapattı. Basın açıklamasını kabul etmelerinin yanı sıra heyetle görüşmeyi
reddettiler.
Cuma, 29 Receb 1440 H el muvafık 5 Nisan 2019 M
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Hizb-ut Tahrir Avrupa
Çin'in Brüksel Büyükelçiliği Hizb-ut Tahrir Heyetinden Basın
Açıklamasını Almayı Reddetti

Çin devletinin Doğu Türkistan'da Uygurlu Müslüman kardeşlerimize uyguladığı acımasız saldırılarına cevaben ve Hizb-ut Tahrir
Emiri değerli Alim Şeyh Ata Bin Halil Ebu Raşta'nın talimatıyla Hizb-ut Tahrir'den bir heyet Çin'in Brüksel'deki büyükelçiliğini
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi tarafından yayınlanan "Doğu Türkistan’ı ve Müslüman Uygurları Çin Zulmünden Kurtaracak
Olan Hilafettir" başlıklı basın açıklamasını iletmek için ziyaret etti. Fakat yetkililer heyetin elçiliğe girişine izin vermedi ve zulümleri
ve baskıları hakkında söylenen sözleri dinlemediler. Heyet basın açıklamasını elçiliğin posta kutusuna atmak zorunda kaldı. Onlar
tuzak kurarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
Salı, 26 Receb 1440 H el muvafık 2 Nisan 2019 M
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ﺤ ب اﻟ
Hizb-ut Tahrir
Yemen Vilayeti
Medya Bürosu



َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
ﺎت ﻟﻴﺴﺘﺨﻠِﻔﻨﻬﻢ ِﻲﻓ اﻷر ِض ﻛﻤﺎ اﺳﺘ َﺨﻠﻒ
ﺎﺤﻟ
ِ ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣِﻨﻜﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ
﴿وﻋﺪ اﷲ َّا
ِ
َّ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ِّ َ َ ْ ْ َ
ً ْ ْ ْ َ ْ َ ِّ ُ َ ِّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ َّ ا
ِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻗﺒﻠ ِِﻬﻢ َو ُﻤ ُﻜﻦﻨ ﻟﻬﻢ دِﻳﻨﻬ ُﻢ ا ِي ارﺗ ﻟﻬﻢ َو ُﺒ ُﺪﺠَّﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ِﺪ ﺧﻮﻓ ِِﻬﻢ أﻣﻨﺎ
ْ
َ
َ َُُْ
ُْ
َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ََ
َ ًْ َ َ
﴾ﺮﺸﻛﻮن ِ ﺷﻴﺌﺎ َوﻣﻦ ﻛﻔ َﺮ ﻧﻌﺪ ذﻟ ِﻚ ﻓﺄوﺤ ِﻚ ﻫ ُﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘﻮن
ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

No: YM–BA–2019–MB–TR–10

H. 16 Şa’bân 1440 / M. 22 Nisan 2019

Dünya Sessiz Kalırken Halifenin Yokluğunda Çinli Müslümanlar
Vahşi Suçlara Maruz Kalıyorlar
Basın Açıklaması
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi’nin Doğu Türkistan Uygur Müslümanlarına destek olmak adına başlattığı “Çin’in Doğu
Türkistan saldırısını ancak Raşidi Hilafet Devleti sona erdirecektir” başlıklı kampanyası kapsamında Hizb-ut Tahrir / Yemen
Vilayeti’nden bir heyet, Yemen’deki Çin Büyükelçiliğine bir mektup vermek istedi. Ancak ülkede yaşanan ve beşinci yılına giren
İngiliz-Amerikan çatışmasının bir sonucu olarak Sana ve Aden’de Çin devletinin resmi hiçbir temsilcisini bulamadı.
Yemen halkı, ülkedeki bu saçma sapan çatışmalar ve savaşlar
yüzünden maruz kalınan onca sıkıntılara rağmen Çin’deki
Müslüman kardeşlerine unutmuş değil. Çünkü İslam akidesi,
dünyadaki bütün Müslümanlar arasında en güçlü bağdır.
Bununla birlikte onları bir araya getirecek bir devletleri ve
onları kindar kâfir ülkelerin zulmünden koruyacak bir imamları
yoktur. Bir devlet, Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu
sözünün gerçekleşmesinin pratik vakasıdır:
اﻤﻟﺴﻠﻤﻮن أﻣﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ دون اﺠﺎس
“Müslümanlar diğer insanlara nazaran tek bir ümmettir...”
Doğu Türkistan Müslümanları, özellikle de Uygur
Müslümanları, Çin hükümetinin çok büyük zulmüne maruz
kaldılar. Bu bölgede Çinliler ile Müslümanlar arasında yaşanan
çatışma yeni değil, 1863’ten beri vardır. Doğu Türkistan, doğu
tarafından İslam ülkesinin en ücra köşesidir. Çin katliamlarına
maruz kalmıştır. 1949’da Mao Zedong liderliğindeki Çin
komünist rejiminin bölgeyi istila edip bağımsızlığını iptal
etmesinin ardından bölgede patlak veren çatışmalarda bir
milyondan fazla Uygur Müslümanı hayatını kaybetmiştir. Çin’e
ilhak edilen bölge, Müslüman nüfustan arındırılmış ve Çin’in
iç bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Ancak güçlü ve kararlı Uygur
Müslümanları Çinlilere teslim olmamıştır. 1933 ve 1944’te
devrime kalkışmışlardır. 2009’da olduğu gibi bölgede Çin işgaline
karşı ayaklanmalar devam ediyor.
İslam, Çin’in Uygur Müslümanlarına karşı duyduğu güçlü
nefretin asıl sebebidir. Camiler Çin’in İslam’a karşı nefretini
kustuğu sıcak yerlerdir. Çin, 1949’da yaklaşık 25 bin camiyi
yıkmış, bu geniş bölgede sadece yaklaşık 500 camiyi geride
bırakmıştır. Bugün Çin, komünist “ekonomik” kamburdan
kurtulsa da özellikle gençler arasında var olan dindarlık
tezahürünün peşine düşülmesi, Çin’in bölgede uyguladığı temel
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politika olmayı sürdürmüştür.
Doğal zenginlikleri nedeniyle özellikle de Çin’in Xīnjiāng
olarak yani yeni sömürge adlandırdığı bölgede var olan petrol,
Çin’i bölgeyi Uygur nüfusundan arındırmaya, onları iç bölgelere
yerleştirmeye, diğer taraftaki etnik Hanlıları bölgeye aktarmaya
sevk etmiştir. Bugün Uygurlar (10 milyon kişi), bölgedeki
nüfusun sadece yüzde 40’ını oluşturuyor ve ülkenin güneyinde ve
kırsal alanlarda odaklanmaları gittikçe artıyor. Bölgede özellikle
de Müslümanların ağırlıkta olduğu güneyde şiddetli yoksulluk
yaşanıyor. Hanlı Çinlilerin az olduğu ya da hiç olmadıkları kırsal
alanlar da öyle.
Tüm bunlara rağmen Doğu Türkistan Müslümanlarının
dinamikliği devam etmiştir. Özellikle kırsal kesimlerde İslami
tezahürleri hayatta uygulamaya çalışmışlardır. Kargaşalar
zaman zaman bölgede etkili olmayı sürdürmüştür. Devlete
yönelik patlamalar, şiddet eylemleri ve bağımsızlık konusundaki
kararlılık, bölgeyi istikrarsızlıkla nitelenen bir bölge haline
getirmiştir. Dolayısıyla bölge, devletin içerideki yumuşak karnıdır.
Öte yandan Çin, Uygur Müslümanlarının yaşam ayrıntılarını
izliyor ve medyanın, bölgede karanlıklarda gerçekleştirilen
tutuklamalar ve idamları izlemesini yasaklıyor. Bölgeden kaçan
ve yurtdışında sesleri çıkan Uygurluları takip ediyor. “Terörizm”
bahanesiyle özellikle Orta Asya ve Pakistan’daki uluslararası
güvenlik kanalları aracılığıyla birçoğunu tutuklamıştır.
Acı verici olan şey, Çin’in Uygur Müslümanlarına yönelik bu
vahşeti, dünyadaki milyonlarca Müslümanın gözü ve kulağı
önünde gerçekleşmiş olmasıdır. Bu vahşeti ortadan kaldırmak
için hiçbir çaba göstermiyorlar. Bunun nedeni milyonlarca
Müslümanın dağınık yaşamasıdır. Onları birleştiren İslam
Devleti yok. Kayıp Raşidi Hilafet Devletini yeniden kurmak ve
dolayısıyla bir Halife var etmek için çalışmak her Müslümana
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farzdır. Halife, ümmetin işlerini hakkıyla güdecektir. Arkasında
O zaman ne Çin ne de bir başkası bir Müslümana eziyet etmeye
savaşılacak ve onunla korunulacaktır. Nitekim Buhari’nin Ebu cesaret edemeyecektir, çünkü kısasa misliyle karşılık verileceğinin
Hurayra’dan rivayet ettiği bir hadiste Rasûlullah SallAllahu bilincinde olacaktır. Allah, güçlü ve azizdir.
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
َو ِإمنﱠ َﺎ ا ِﻹ َﻣﺎ ُم ُﺟ ﱠﻨ ٌﺔ ُﻳﻘَﺎﺗ َُﻞ ِﻣ ْﻦ َو َرا ِﺋ ِﻪ َو ُﻳ ﱠﺘﻘَﻰ ِﺑ ِﻪ
Hizb-ut Tahrir
“İmam ancak bir kalkandır. Arkasında savaşılır ve onunla
Yemen Vilâyeti
korunulur.”
Medya Bürosu

ﺤ ب اﻟ
Hizb-ut Tahrir
Tanzanya
Medya Bürosu



َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
ﺎت ﻟﻴﺴﺘﺨﻠِﻔﻨﻬﻢ ِﻲﻓ اﻷر ِض ﻛﻤﺎ اﺳﺘ َﺨﻠﻒ
ﺎﺤﻟ
ِ ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣِﻨﻜﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ
﴿وﻋﺪ اﷲ َّا
ِ
َّ ُ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ِّ َ ُ َ َ ْ ْ َ
ً ْ ْ ْ َ ْ َ ِّ ُ َّ َ ِّ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ َّ ا
ِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻗﺒﻠ ِِﻬﻢ و ﻤ ُﻜﻦﻨ ﻟﻬﻢ دِﻳﻨﻬﻢ ا ِي ارﺗ ﻟﻬﻢ و ﺒ ُﺪﺠﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ِﺪ ﺧﻮﻓ ِِﻬﻢ أﻣﻨﺎ
ْ
َ
َ
َ
َ َُُْ
ُْ
َ ُ َ ُ َ
َ َ َْ ََ
َ ًْ َ َ
﴾ﺮﺸﻛﻮن ِ ﺷﻴﺌﺎ َوﻣﻦ ﻛﻔ َﺮ ﻧﻌﺪ ذﻟ ِﻚ ﻓﺄوﺤ ِﻚ ﻫ ُﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘﻮن
ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

No: TA–BA–2019–MB–TR–03

H. 30 Recep 1440 / M. 06 Nisan 2019

HİZB-UT TAHRİR / TANZANYA ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİNE
BİR HEYET GÖNDERDİ
Basın Açıklaması
Dün 29 Recep 1440 / 5 Nisan Cuma günü Hizb-ut Tahrir / Tanzanya, Çin devletinin Uygur Müslümanlarına yönelik baskısını kınayan
bir mektup vermek üzere Tanzanya’daki Çin Büyükelçiliğine bir heyet gönderdi.
Hizb Tahrir / Tanzanya Medya Temsilcisi Masoud Msellem
başkanlığındaki heyete Hizb-ut Tahrir / Tanzanya Medya Ofisi
Üyesi Said Bitomwa eşlik etti. Heyet, 11.45’te Çin Büyükelçiliğine
vardı.
Ana girişteki elçilik güvenliği, Çince, Uygurca, Arapça ve Svahili
dillerinde dört kopyadan oluşan bir mektup teslim aldı. Bir elçilik
görevlisi ile görüşme isteğimiz üzerine ana girişteki güvenlik,
prosedür gereği sadece temaslarla ilgili bir mektup alabileceğini
ancak elçilik uygun görürse bir randevu ayarlayabileceğini belirtti.
Bu basın bildirisi aracılığıyla Tanzanya’daki Çin Büyükelçiliğinden
mesajımızı şahsen iletmek üzere Hizb-ut Tahrir / Tanzanya ile bir
randevu ayarlamasını ısrarla talep ediyoruz.
Mektup, Hizb-ut Tahrir / Merkezi Medya Ofisi tarafından
yayınlanan “Hilafet, Doğu Türkistan’ı Özgürlüğüne Kavuşturacak
ve Uygur Müslümanlarını Mücrim Çin Zulmünden Kurtaracaktır”
başlıklı bir basın açıklamasıydı. Basın açıklamasında şöyle
deniliyordu: “Dini ritüelleri ve Ramazan ayında oruç tutulmasını
yasaklayan, camilere kilit vuran, İslami görüntülere savaş açan
Çinli yetkililer, Müslümanları dinlerinde fitneye uğratıyorlar.
“Terörle mücadele”, “beyin yıkıma” ve eğitim bahanesiyle yapılan
operasyonlar kapsamında milyonlarca Müslümanı devasa toplama
kamplarına yığdılar. Aydınları, bilim adamlarını, düşünürleri ve
üniversite profesörlerini tutukladılar. Bütün bunları, korku yaymak,
Müslümanların yüreğine korku serpmek, İslam dinine bağlılıklarını
hafifletmek ve boyun eğmelerini sağlamak için yaptılar.”
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Mektup şu sözlerle son buluyordu “Allah’ın izniyle yakında
kurulacak Nübüvvet metodu Raşidi Hilafet Doğu Türkistan’daki
mazlum kardeşlerimizin yardımına koşacak, onlara zulmeden ve
karşılarında duran herkesi hesaba çekecektir. Rasûlullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

ِ ْ ِإمنﱠ َﺎ
اﻹ َﻣﺎ ُم ُﺟ ﱠﻨ ٌﺔ ُﻳﻘَﺎﺗ َُﻞ ِﻣ ْﻦ َو َرا ِﺋ ِﻪ َو ُﻳ ﱠﺘﻘَﻰ ِﺑ ِﻪ
“İmam ancak bir kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla
korunulur.” O zaman ne Çin ne de başka biri, bir Müslümanı
incitemeyecek, çünkü yaptıkları her şeyin iki misliyle kendilerine
geri döneceğinin bilincinde olacaklardır. Allah aziz ve güçlüdür.
Mesûd Msellem
Hizb-ut Tahrir
Tanzanya
Medya Temsilcisi
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ﺤ ب اﻟ
Hizb-ut Tahrir
Ukrayna
Medya Bürosu
No: UK–BA–2019–MB–TR–01



َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
ﺎت ﻟﻴﺴﺘﺨﻠِﻔﻨﻬﻢ ِﻲﻓ اﻷر ِض ﻛﻤﺎ اﺳﺘ َﺨﻠﻒ
ﺎﺤﻟ
ِ ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣِﻨﻜﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ
﴿وﻋﺪ اﷲ َّا
ِ
َّ ُ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ِّ َ ُ َ َ ْ ْ َ
ً ْ ْ ْ َ ْ َ ِّ ُ َّ َ ِّ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ َّ ا
ِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻗﺒﻠ ِِﻬﻢ و ﻤ ُﻜﻦﻨ ﻟﻬﻢ دِﻳﻨﻬﻢ ا ِي ارﺗ ﻟﻬﻢ و ﺒ ُﺪﺠﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ِﺪ ﺧﻮﻓ ِِﻬﻢ أﻣﻨﺎ
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َُُْ
َ ًْ َ َ
﴾ﺮﺸﻛﻮن ِ ﺷﻴﺌﺎ َوﻣﻦ ﻛﻔ َﺮ ﻧﻌﺪ ذﻟ ِﻚ ﻓﺄوﺤ ِﻚ ﻫ ُﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘﻮن
ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

H. 27 Recep 1440 / M. 03 Nisan 2019

Hizb ut-Tahrir / Ukrayna Heyeti Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kiev
Büyükelçiliğini Ziyaret Etti
Basın Açıklaması
2 Nisan 2019’da Hizb-ut Tahrir / Ukrayna’dan bir heyet, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret etti. Ziyaret, Hizbut Tahrir’in Çin’de acımasızca zulüm gören Uygur Müslümanlarını desteklemek için başlattığı küresel kampanyanın bir parçasıydı.
Ziyaretin amacı, Çin’deki Uygur Müslümanlarına yapılan zulmü kınayan Hizb-ut Tahrir’in mektubunu iletmekti. Büyükelçilik
yetkilileri heyeti kabul etmeyi reddettiler, ancak mektubu almayı kabul ettiler.
Mektup, Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi’nin yayınladığı ve Arapça, Çince, Uygurca, İngilizce ve Ukraynaca dillerinden oluşan
“Hilafet, Doğu Türkistan’ı Özgürlüğe Kavuşturacak ve Uygur Müslümanlarını Mücrim Çin Zulmünden Kurtaracaktır.” başlıklı basın
açıklamasından müteşekkildi.
Basın açıklaması, Çinli yetkililerin İslami tezahürleri bastırması, camileri kapatması, dini uygulamaları ve Ramazan ayında oruç
tutulmasını yasaklaması, “yeniden eğitim” bahanesiyle milyonlarca Müslümanı duvarlar arkasına hapsetmek için büyük gözaltı
merkezleri kurması gibi Uygur Müslümanlarına karşı işlediği suçları kısaca özetliyordu. Mektupta ayrıca ticari ilişkiler nedeniyle
Çin’in Müslümanlara yönelik işlediği suçları görmezden gelen Müslümanların yöneticilerin korkakça tutumuna dikkat çekiliyordu.
Mektupta bu tutumun İslam ümmetinin tutumu olmadığı aksine Çin hükümetinin işlediği bu suçlara İslam ümmetinin öfkelendiği
ve mazlumları korumak için Müslümanların mevcut yöneticilerin zincirlerini yakında kıracağı kaydediliyordu.
Mektup, yakında Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafetin kurulacağı, dünya Müslümanlarını birleştireceği, Uygurlar dâhil
tüm Müslümanların korunmasından Halifenin sorumlu olacağı mesajıyla son buluyordu. O zaman İslam ümmeti ile Çin arasındaki
ilişkinin, Çin liderlerini Müslümanların emirlerine uymaya ve haraç ödemeye zorlayan İslam ordusunun komutanı kahraman
Kuteybe bin Müslim zamanındaki gibi olacağı belirtiliyordu.
Allahım, Uygur Müslümanlarının acılarını dindir, dünyadaki mazlum Müslümanları koruyacak olan bir Halefinin yönetimi
altında bütün Müslümanları tek bir devlette birleştir. Allahım Amin.
Hizb-ut Tahrir
Ukrayna
Medya Bürosu
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ﺤ ب اﻟ
Hizb-ut Tahrir

Mübarek Toprak Filistin
Medya Bürosu
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َ َّ ا
ِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻗﺒﻠ ِِﻬﻢ َو ُﻤ ُﻜﻦﻨ ﻟﻬﻢ دِﻳﻨﻬ ُﻢ ا ِي ارﺗ ﻟﻬﻢ َو ُﺒ ُﺪﺠَّﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ِﺪ ﺧﻮﻓ ِِﻬﻢ أﻣﻨﺎ
ُْ َ َ َُُْ
َ ُ َْ ُ َ َ َ َ َ َْ ََ
َ ًْ َ َ
﴾ﺮﺸﻛﻮن ِ ﺷﻴﺌﺎ َوﻣﻦ ﻛﻔ َﺮ ﻧﻌﺪ ذﻟ ِﻚ ﻓﺄوﺤ ِﻚ ﻫ ُﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘﻮن
ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

H. 26 Recep 1440 / M. 02 Nisan 2019

Hizb-ut Tahrir / Mübarek Toprak Filistin’den Bir Heyet, Çin’in
Ramallah Büyükelçiliğine Doğu Türkistan Müslümanları İle
İlgili Bir Mektup Teslim Etti
Basın Açıklaması
Hizb-ut Tahrir / Mübarek Toprak Filistin’den bir heyet, 26 Recep 1440 / 02 Nisan 2019 Salı günü Çin’in Ramallah Büyükelçiliğine
Uygurlar ve tüm Doğu Türkistan Müslümanlarına uygulanan sistematik baskı ve zulüm politikasının akıbetinden sakındıran bir
mektup teslim etti.
Teslim edilen mektup, Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi’nin “Hilafet, Doğu Türkistan’ı Özgürlüğe Kavuşturacak ve Uygur
Müslümanlarını Mücrim Çin Zulmünden Kurtaracaktır” başlıklı yayınladığı basın açıklamasıydı. Basın açıklaması, Arapça, İngilizce
ve Çince olmak üzere üç dilde teslim edildi.
Açıklamada şöyle deniliyor: “Müslümanlar, haksızlık karşısında uyumazlar. Yaşadıkları sendeleme, yaz yağmuru gibidir. Allah’ın
izniyle yakında kurulacak olan Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet, Doğu Türkistan’daki mazlum kardeşlerimizin yardımına
koşacak, onlara zulmeden ve düşmanlık yapan herkesi muhasebe edecektir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

ِإمنﱠ َﺎ ا ِﻹ َﻣﺎ ُم ُﺟ ﱠﻨ ٌﺔ ُﻳﻘَﺎﺗ َُﻞ ِﻣ ْﻦ َو َرا ِﺋ ِﻪ َو ُﻳ ﱠﺘﻘَﻰ ِﺑ ِﻪ
“İmam ancak bir kalkandır. Arkasında savaşılır ve onunla korunulur.” O zaman ne Çin ne de bir başkası bir Müslümana eziyet
etmeye cesaret edemeyecektir, çünkü kısasa misliyle kısas yapılacağının bilincinde olacaktır. Allah, güçlü ve azizdir.”
Heyet ayrıca Çin hükümetini tarihten ibret almaya çağırdı. Çin’i cizye vermeye zorlayan Hilafetin çok yakında Allah’ın izniyle
kurulacağını, Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yapılanları unutmayacağını, yardımlarına koşacağını ve haydut Çin yöneticilerinin
zulmünü ortadan kaldıracağını vurguladı. Onun için Müslümanlara kötülük yapmaktan vazgeçmesi Çin’in iyiliğinedir.
Hizb-ut Tahrir
Mübarek Toprak Filistin
Medya Bürosu
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