H. Receb 1441 El-Muvafık
M. 2020 tarihi, mücrimlerin
İslam Devleti’ni yıkmalarının
ve H. 28 Receb 1342 ElMuvafık M. 03 Mart 1924’de
Hilafet’i kaldırmalarının elim
yıldönümüdür… Bu sayıda, bu
trajik olay münasebetiyle Emirin
konuşması da dahil olmak üzere
çeşitli etkinlikler ele alınmıştır.
Allahu Teala’dan, acilen
Nübüvvet Minhacı Üzere İkinci
Raşidi Hilafet’in kurulmasını
temenni ediyoruz.
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Önsöz (Açılış Konuşması)
99 yıl- zorba tagutların ve ajan rejimlerin Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in
ümmeti üzerindeki pençesine, İslam’ın ve bir kalkan olan imamın yokluğuna ve ümmetin
kurtların avı haline geldiğine tanık olduk ve yaşadık.
99 yıl- Müslümanlar işkenceye, kovuşturmaya, sürgüne, hapsedilmeye ve milyonlarcası
evlerine dönme sözü verilmeksizin mülteci kamplarında yaşamaya maruz kaldılar.
99 yıl- laik fikirler ve ecnebi yaşam biçimleri ümmeti askeri ve kültürel olarak işgal
ettiği gibi topraklarımızı ve İslami akıllarımızı da işgal etti.
Bu yıl H. Receb 1441 El-Muvafık 2020 tarihinde, mücrimlerin İslam Devleti’ni
yıkmalarının ve H. 28 Receb 1342 El-Muvafık M. 03 Mart 1924’de İslami Yönetim
Nizamını ortadan kaldırmalarının elim yıldönümünde Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Alim
Ata İbn-u Halil Ebu Raşta’nın -Allah onu korusun- liderliğinde Hizb-ut tahrir, Hilafet’in
yıkılışının doksan dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle küresel bir kampanya başlattı.
Celil Alim Ata İbn-u Halil Ebu Raşta, bu trajik olay hakkında önemli bir konuşma
yaparak konuşmasında şöyle dedi:
Hilafet’in kurulması sadece Hizbin gençlerine farz değildir. Bilakis gücü yeten tüm
Müslümanların üzerine farzdır. Ey Müslümanlar bizlere destek verin ve ey Müslümanların
orduları bizlere nusret verin ki Ensarın Allah’ın dinine nusret verdikleri andaki siretini geri
döndürelim. Dolayısıyla Allah onları, Muhacirlere yardım edenlerden kıldı ve muhkem
Kitabı’nda sınırsız bir şekilde onlardan razı olarak onları övdü. Ancak bunu, güzellikle
tabi olanlar için sınırlandırdı…Dolayısıyla Hilafet kurulmadan önce onun kurulmasına
yardım etmenin ecri, Hilafet kurulduktan sonra ona yardım etmenin ecrinden daha
büyük
ًّ ُ َ veُ َ daha
َ َ ُ ْ azimdir.
َ َْ َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ ً َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ
ِﻳﻦ أﻏﻔﻘﻮا ﻣِﻦ ﻧﻌﺪ وﻗﺎﺗﻠﻮا وﻛﻼ
ﻻ ﻳﺴﺘ ِﻮي ﻣِﻨﻜﻢ ﻣﻦ أﻏﻔﻖ ﻣِﻦ ﻗﺒ ِﻞ اﻟﻔﺘﺢِ وﻗ ْﺎﺗﻞ أوﺤ ِﻚ أﻗﻈﻢ در ُﺟﺔ ﻣِﻦ ا
َ ََْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ
ٌ ﻮن َﺧﺒ
ﺮﻴ
وﻋﺪ اﷲ َّاﺤﻟﺴﻰﻨ واﷲ َّﺑِﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠ
ِ
“Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşan bir olmaz. Onların derecesi,
sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsinede
en güzel sonucu vaad etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” [Hadid suresi-10]
(Korona) virus salgınından dolayı koruyucu sağlık ve güvenlik önlemleri alınması
çağrısında bulunulması, Hizb-ut Tahrir’in dünya çapında davet ettiği birçok etkinlik
ve konferansın iptal edilmesine yol açtı. Bununla birlikte bu önemli konu ile Hicri son
99 yıl boyunca Hilafet Devleti’nin yokluğunun yanı sıra dünya güçlerinin ve kapitalist
ideolojinin kırılganlığını ve halklarını veya ekonomilerini gözetmeye muktedir
olamadıklarını ortaya çıkaran Korona virüs salgını meselesini tartışmak için bazı
bölgelerde internet aracılığıyla seminerler ve konferanslar düzenlendi.
Bu sayıda, bu trajik olay münasebetiyle emirin konuşması da dahil olmak üzere
birçok etkinlikler ve konferanslar ele alınmıştır. Allahu Teala’dan, acilen Nübüvvet
Minhacı Üzere İkinci Raşidi Hilafet’in kurulmasını temenni ediyoruz. Bu, aziz olan
Allah’a hiç zor değildir.
Muhtarat Dergisi Ekibi
H. Mübarek Ramnazan 1441 M. Mayıs 2020
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HİZB-UT TAHRİR EMİRİ DEĞERLİ ÂLİM ATA İBN
HALİL EBU RAŞTA’NIN
HİLAFET DEVLETİ’NİN YIKILIŞININ 99. YILDÖNÜMÜ
MÜNASEBETİYLE YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMASI
Hamd, Allah’a, Salat ve Selam Allah’ın Rasulü’nün, âlinin, ashabının ve O’nu dost edinenlerin üzerine olsun ve ba’d.
Genelde Allah’ın insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet kıldığı
İslam ümmetine, özelde Allah’ın samimi ve muhlis bir şekilde
davet taşımakla onurlandırdığı Hizb-ut Tahrir gençlerine ve
taşımış olduğu hayır ve ışıktan dolayı sayfayı ziyaret eden sevgili
ziyaretçilere…bu saydıklarımın hepsine; Esselemu Aleykum ve
Rahmetullahi ve Beraketuh.
Bundan tam doksan dokuz yıl önce yine böyle bir günde asrın
mücrimi Mustafa Kemal Hilafet’i kaldırdı. Apaçık bir şekilde
ve delille, hatta delilin de ötesinde sabittir ki o, İslami yönetimi
kaldırıldığı için kesinlikle kafir oldu. Böylece Buhari ve Müslim’in
Cunâde İbn-u Ebi Umeyye’den tahriç ettiği Allah’ın Rasulü
Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şu hadisine göre işlemiş olduğu
günahtan dolayı kılıçla karşı konulmayı hak etti: Ubâde İbn-u
Sâmit’in yanına girmiştik. Kendisi hastaydı. Kendisine, Allah sana
sıhhat versin, bizlere Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den işittiğin
ve sana faydası olan bir hadisten bahset dedik ve o da şöyle dedi:

ْﻴام أَ َﺧ َﺬ َﻋ َﻠ ْﻴ َﻨﺎ أَن
َ » َد َﻋﺎﻧَﺎ َر ُﺳ ُﻮل اﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ َﻓ َﺒﺎ َﻳ ْﻌ َﻨﺎ ُه َﻓﻜَﺎنَ ِﻓ
َﴪﻧَﺎ َوأَﺛَ َﺮ ٍة َﻋ َﻠ ْﻴ َﻨﺎ َوأَنْ ﻻ
ِ ْ ﴪﻧَﺎ َو ُﻳ
ِ ْ اﻟﺴ ْﻤ ِﻊ َواﻟﻄﱠﺎ َﻋ ِﺔ ِﰲ َﻣ ْﻨﺸَ ِﻄ َﻨﺎ َو َﻣﻜْ َﺮ ِﻫ َﻨﺎ َو ُﻋ
َﺑﺎ َﻳ َﻌ َﻨﺎ َﻋ َﲆ ﱠ
َ
َ
«ٌ ِإﻻﱠ أنْ ﺗَ َﺮ ْوا ﻛُ ْﻔ ًﺮا ﺑَ َﻮا ًﺣﺎ ِﻋ ْﻨﺪَ ﻛ ُْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻓﻴ ِﻪ ُﺑ ْﺮﻫَﺎن:ﻧُ َﻨﺎ ِز َع اﻷَ ْﻣ َﺮ أ ْﻫ َﻠﻪُ ﻗ ََﺎل
Rasulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] bizi çağırdı, biz de
ona biat ettik. Bizden aldığı biat arasında zorlukta ve kolaylıkta,
hoşnutluk ve hoşnutsuzlukta, ağırımıza gitse de işitip itaat
edeceğimize, emir sahipleriyle çekişmeyeceğimize dair biat ettik.”
Buyurdu ki: “Ancak elinizde apaçık küfür (üzere olduklarına) dair
Allah’tan bir burhan görmeniz müstesna.”
Dolayısıyla ne pahasına olursa olsun onunla savaşılması
ve öldürülmesi vacip olmuştu. Ancak bu tağutun kökünün
kazınması gerekirken ümmet tarafından hak etmiş olduğu karşılığı
görmedi! Sonra insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olan
bir ümmetin tarihi karanlıklara boğuldu. Zira İslam ümmetinin,
hak ve adaletin yanında olan, kendisinden korkulan bir Hilafet
Devleti vardı. Ama şimdi aralarında şiddetli çatışmaların olduğu,
kendilerine merhamet edilmeyenler tarafından yönetilen ve
işlerinin gözetilmediği elli küsur parçaya bölündü. Sadece bu da
değil. Dahası onların işlerini kafirlere ve sömürgecilere boyun
eğen Ruvaybida yöneticiler üstlendi ve servetlerini Allah’ın dininin
düşmanlarının ekonomisi yönetir hale geldi. Ülkelerin ve insanların
ekonomisine gelince; korkunç bir şekilde yağmalanmakta ve halkı
da ondan faydalanamamaktadır. Dahası onların lisanı hali, sırtında
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su taşıdığı halde çölde susuzluktan ölen deve gibidir. İşte tüm
bunlar, o Ruvaybidaların gözü kulağı önünde olmaktadır… Zira
fakirlik insanlar arasında yayıldı. Ancak yöneticilerden bir grup
ve aveneleri, Allah’a, Rasulüne ve müminlere ihanet edip Aziz ve
Hakim olan Allah’ın yolundan dönerek sömürgeci efendilerine
hizmet etmeleri sonucunda aşağılık ve utanç verici bir şekilde
ücretlerini aldılar.
Ey Müslümanlar: Hilafet, Müslümanların hayati bir meselesidir.
Zira onunla sınırlar korunur, namuslar muhafaza edilir, İslam
ve Müslümanlar izzetli olur. Bunların tamamı, Aziz ve Hakim
olan Allah’ın Kitabı’nda, Rasulü Sallalllahu Aleyhi ve Sellem’in
sünnetinde ve sahabenin (Rıdvânullahi Aleyhim) icmasında
sabittir. Dolayısıyla bir Müslümanın aşağıdaki üç hususu tedebbür
etmesi, Hilafet’in azim bir farz olduğunu anlaması için yeterlidir:
Bu üç husus şunlardır:
Birincisi: Taberani’nin Mu'cemu'l-Kebir’de, Âsım’dan, o da
Ebi Sâlih’den, o da Muaviye’den rivayet ettiği Salâvatullahi ve
Selâmuhu’nun şu kavlidir:

.ﺎت َﻣ ْﻴ َﺘ ًﺔ َﺟﺎ ِﻫ ِﻠ ﱠﻴ ًﺔ
َ ﺎت َو َﻟ ْﻴ َﺲ ِﰲ ُﻋ ُﻨ ِﻘ ِﻪ َﺑ ْﻴ َﻌ ٌﺔ َﻣ
َ َﻣ ْﻦ َﻣ
“Kim de boynunda (halifeye) biat olmadan ölürse cahiliye ölümü
ile ölür” Bu hadis, gücü yettiği halde boynunda bir biat olan
Hilafet’i kurmak için çalışmayan bir Müslümanın içerisine düşmüş
olduğu günahın nedenli büyük olduğuna dair bir kanıttır. Yine
bu, tüm Müslümanların boynunda olması gereken biatın Hilafet
olduğunun kanıtıdır.
İkincisi: Ölüyü acil bir şekilde defnetmek şeriatın emretmiş
olduğu bir mesele olmasına rağmen Allah’ın Rasulü Sallallahu
Aleyhi ve Sellem’in ashabının, Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi
ve Sellem’in defin işleriyle meşgul olmadan önce Hilafet’in ikame
edilmesi ve Halife’ye biat için meşgul olmalarıdır. Zira Beyhaki’nin
Marifetüs Sünen vel Âsâr adlı eserinde şöyle geçmektedir: “Şafi,
Ebi Said’in rivayetinde şöyle demektedir: Ölüm geldiğinde en
güzel olan ölünün defninde acele edilmesidir.” Bu, herhangi bir
ölen kişi içindir. Peki bu ölen kişi, Allah’ın Rasulü Sallallahu
Aleyhi ve Sellem ise nasıl olması gerekir acaba? Bununla birlikte
sahabe, Halife’ye biat edilmesini, Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi
ve Sellem’in defnedilmesinin önüne almışlardır. Böylece Allah’ın
Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in vefatının ardından O’nun
defnedilmesini geciktirmeleri ve Halife’nin nasbedilmesiyle meşgul
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olmaları Halife’nin ikame edilmesinin, sahabenin icması olduğunu
teyit ettiğini ortaya koymaktadır.
Üçüncüsü: Ömer Radıyallahu Anhu, öldüğü gün üç günü
geçmeden bir Halife’nin seçilmesi için cennetle müjdelenenlerden
altı kişilik bir grup seçti… Sonra üç gün içerisinde bir Halife
üzerinde ittifak edilmemesi durumunda üç günün geçmesinin
ardından muhalif olan kişinin öldürülmesini tavsiye etti. Hem
de onlar cennetle müjdelenmiş, şura ehlinden ve sahabenin ileri
gelenlerinden olmalarına rağmen elli Müslümana bunu uygulama
yetkisi, yani muhalif olanın öldürülmesi yetkisi verdi. Tüm bunlar,
sahabenin gözü ve kulağı önünde olmasına rağmen onlardan buna
muhalif olan veya bunu inkar eden hiç bir şey nakledilmemiştir.
Dolayısıyla Müslümanların üç günden fazla Halifesiz kalmalarının
caiz olmadığı sahabenin icması olmuştur. Ama bizim üzerimizden
“nice üç günler” geçmiştir. La havle vela kuvvete illa billah… İşte
böylece ey Müslümanlar, Hilafet azim bir meseledir ve Müslümanlar
için hayati bir meseledir.
Ey Müslümanlar: Tüm olup bitenlere rağmen bizler, asla Allah’ın
rahmetinden ümidimizi
kesmemeliyiz. َ َ
ُ ْ َ ُ َّ
َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َّ
إِﻧﻪ ﻻ ﻓﻴﺄس ﻣِﻦ َّر ْو ِح اﷲ ِّإِﻻ اﻟﻘﻮم اﻟﺎﻜﻓ ِﺮون
“Kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit
kesmez.” [Yusuf Suresi-87] Özellikle de Allah Subhanehu, iman edip
salih َamel َ işleyenleri
yeryüzünde egemen kılacağını vaat etmişken.
َ
ْ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ
ﺎت ﻟﻴﺴﺘﺨﻠِﻔﻨﻬﻢ ِﻲﻓ اﻷر ِض ﻛﻤﺎ
ِ وﻋﺪ اﷲ ا ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣِﻨﻜﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼ
ِ ﺎﺤﻟ
ْ ْ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ
اﺳﺘﺨﻠﻒ ا ِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻗﺒﻠ ِِﻬﻢ
“Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere,
kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde
mutlaka egemen kılacağına dair vaatte bulunmuştur.” [Nur
suresi-55] Aynı şekilde Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem,
içinde bulunduğumuz zorba diktatörlüğün ardından Nübüvvet
Minhacı üzere Hilafet’in geri döneceğini müjdelemiştir.

ﺛُ ﱠﻢ ﺗَﻜُﻮنُ ِﺧ َﻼ َﻓ ًﺔ َﻋ َﲆ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ ِج اﻟ ﱡﻨ ُﺒ ﱠﻮ ِة
“Sonra (yeniden) Nübüvvet Minhâcı üzere [Râşidî] Hilâfet
olacaktır.” [Ahmed, Huzeyfe İbn-u Yeman Radıyallahu Anhu’dan
tahriç etmiştir.] Ama bizler daha önce de söylediklerimizi yeniden
teyit ediyor ve tekrarlıyoruz ki o da şudur; Kavi ve Aziz olan Allah,
bizler samimi ve muhlis bir şekilde çalışarak kendisine yardım
ettiğimiz taktirde mutlaka bizlere yardım edecektir. Ama Allah’ın
sünnetinin gerçekleşmesi için, biz koltuklarımızda otururken Allah
bizim adımıza çalışması ve bize Hilafet’i kurması için melekler
indirmeyecektir! Bilakis Allah, bizler çalışırken dilerse bize yardım
eden melekler indirir. Zira gerek bütün gücüyle çalışarak Hilafet’in
ikame edilmesinde olsun gerekse de Subhanehu yolunda savaşarak
Allah’tan bir fetih ve zaferin gelmesinde olsun tüm zaferlerde
Allah’ın vaadi böyledir.
Allah’ın izniyle ciddi ve muhlis bir şekilde çalışarak Raşidi
Hilafet’i ikame ederek İslami hayatı yeniden başlatmaya kendisini
adamış Hizb-ut Tahrir’in kurulmasını bu ümmete ikram
ettiği için bizler Allah’a hamdu senalar ediyoruz. Dolayısıyla o,
kesinlikle halkına yalan söylemeyen bir liderlik olduğu gibi temiz
olanlarını barındıran ve temiz olmaya güç yetiremeyen herkesi
bünyesinden çıkaran bir Hizib’tir… Aynı şekilde bizler, gerek
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Hizbin gerekse onunla birlikte çalışan tüm gençlerinin, ciddi ve
samimi olduklarını, muhlis bir şekilde çalıştıklarını, Allah’ın izniyle
dünyaya özlem duymalarının ötesinde ahirete özlem duyduklarını,
Subhanehu’nun vaadinin ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in
müjdesinin kendi elleriyle gerçekleşmesi için Allah’ın rahmetini
umarak gecelerini gündüzlerine kattıklarını düşünüyoruz. Bu, aziz
olan Allah’a hiçte zor değildir.
Son olarak ey Müslümanlar; Hilafet’in kurulması sadece Hizbin
gençlerine farz değildir. Bilakis gücü yeten tüm Müslümanların
üzerine farzdır. Ey Müslümanlar bizlere destek verin ve ey
Müslümanların orduları bizlere nusret verin ki Ensarın Allah’ın
dinine nusret verdikleri andaki siretini geri döndürelim. Dolayısıyla
Allah onları, Muhacirlere yardım edenlerden kıldı ve muhkem
Kitabı’nda sınırsız bir şekilde onlardan razı olarak onları övdü.
Ancak bunu, güzellikle tabiَّ olanlarَ ْ için sınırlandırdı.
َ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َّ َ
ُ ُ َ َّ َ َ َ ْ َ َ
ُ َ ِ ﻮﻫ ْﻢ ﺑﺈ ْﺣ َﺴﺎن َر
َّ اﷲ
ﻌ
ﺒ
اﻳ
ِﻳﻦ
ا
و
ﺎر
ﺼ
ﻧ
اﻷ
و
ﻳﻦ
ﺮ
ﺟ
ﺎ
ﻬ
واﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اﻷوﻟﻮن ﻣِﻦ اﻟﻤ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ْ ُ ْ َ
ُ َْْ َ َ ً َ َ َ
ِﻳﻦ ﻓِﻴﻬﺎ أﺑﺪا ذﻟ ِﻚ اﻟﻔﻮز
ِ ﺎر ﺧﺎ
ﺎت ﺠﺗ ِﺮ ْي ﺤﺗﺘﻬﺎ اﻷﻏﻬ
ﻨ
ﺟ
ﻗﻨﻬﻢ ورﺿﻮا ﻗﻨﻪ وأﻋﺪ ﻟﻬﻢ
ٍ
ُاﻟ َﻌﻈﻴﻢ
ِ
“Muhacirlerden ve Ensar’dan o ilkler, o önde gidenler ve bir de
güzellikle onlara tâbi olanlar var ya, Allah onlardan razı, onlar da
Allah’tan razıdırlar. Allah onlara, altlarından ırmakların çağladığı,
içinde ebedî kalacakları cennetleri hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş
budur.” [Tevbe suresi-100] Dolayısıyla bu, Allah’ın dinine nusret
vermenin ve Hilafet’i kurmanın azim bir ecir ve büyük bir fazilet
olduğunu göstermektedir. Hatta Hakim’in el-Müstedrak alâ elSahîheyn’inde geçtiği üzere Allah’ın dinine nusret vermek büyük
bir fazilet olduğu için Ensar’ın efendisi Sa’d İbn-i Muaz Radıyallahu
Anhu’nun cenazesini melekler taşımıştır.
En son olarak şüphesiz Hilafet kurulmadan önce onun
kurulmasına yardım etmenin ecri, Hilafet kurulduktan sonra ona
yardım
etmenin ecrinden
daha büyük ve daha azimdir.
َ َْ َ
َ َ ُ ََ ََ ْ َْ َْ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ُ ْ
َ َّ ِﻚ َأ ْﻗ َﻈ ُﻢ َد َر َﺟ ًﺔ ﻣ َِﻦ ا
أ
ﻦ
ﻣ
ﻢ
ﻜ
ِﻨ
ﻣ
ي
ﻮ
ﺘ
ﻻ ﻳﺴ
وﺤ
أ
ﻞ
ﺎﺗ
ﻗ
و
ﺘ
ﻔ
اﻟ
ﻞ
ﺒ
ﻗ
ِﻦ
ﻣ
ﻖ
ﻔ
ﻏ
ِﻳﻦ
ِﺢ
ِ
ِ
ْ
َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ًّ ُ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ
ٌﻮن َﺧﺒﺮﻴ
أﻏﻔﻘﻮا ﻣِﻦ ﻧﻌﺪ وﻗﺎﺗﻠﻮا وﻛﻼ وﻋﺪ اﷲ َّاﺤﻟﺴﻰﻨ واﷲ َّﺑِﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠ
ِ
“Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşan bir olmaz.
Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha
büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel sonucu vaad
etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” [Hadid suresi-10]
Hilafet’in kaldırılmasının yüzüncü yıldönümünden önce bu doksan
dokuzuncu yıldönümünün Allah’ın azim nusretinin başlangıcı
olması ve Raşidi Hilafet’in dünyayı yeniden aydınlatması için Allah
Subhanehu ve Teala’ya
yalvarıyoruz.
َ ُ ْ ُْ ُ َ َْ َ ََْ
ُ اﻟﺮﺣ
َّ ﻳﺰ
ُ ﺎء َو ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻌﺰ
ُ ﺮﺼ َﻣ ْﻦ ﻳ َ َﺸ
ُ ُ ﻮن ﺑ َﻨ ْﺮﺼ اﷲ َِّ َﻓ ْﻨ
ِﻴﻢ
ِ ِ وﻳﻮﻣﺌِ ٍﺬ ﻓﻔﺮح اﻟﻤﺆﻣِﻨ
ِ
“O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah,
dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.”
[Rum-4-5] 
Vesselemu Aleykum ve Rahmetullahi ve Beraketuh
Kardeşiniz Ata B. Halil Ebu Raşta
Hizb-ut Tahrir’in Emiri
H. 28 Receb 1441
M. 23.03.2020
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َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
ض ﻛ َﻤﺎ اﺳﺘ َﺨﻠﻒ
ِ اﻟﺼ
ِﻨﻜ َﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا
ِﻳﻦ آﻣﻨ َﻮا ﻣ
﴿وﻋﺪ اﷲ َّا
ِ َ ﺎﺤﻟ
َّ
ِّ
َ
ْ َِ ﺎت َﻟﻴ َﺴ ُﺘ ْﺨ َﻠ َ ُِﻔ َﻨ ِّﻬ َﻢ َّ ِ ُﻲﻓ ِّاﻷر
َ
ًْ ْ ْ
ُ
ُ
ْ
َّ َ ُ َ ْ ْ َ
َ َّ ا
ُ ﻦﻨ ﻟﻬ ْﻢ دِﻳﻨﻬ
ِي
ا
ﻢ
ﻜ
ﻤ
و
ﻢ
ِﻬ
ﻠ
ﺒ
ﻗ
ِﻳﻦ ﻣِﻦ
ارﺗ ْ ﻟﻬﻢ و ﺒ َ ُﺪﺠَﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ْ َِﺪ ﺧ ُﻮﻓ ِِﻬﻢ أﻣﻨﺎ
ِ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
ُُ َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ َ َ
ُ َْ
َ
﴾ﺮﺸﻛﻮن ِ ﺷﻴﺌﺎ َوﻣﻦ ﻛﻔ َﺮ ﻧﻌﺪ ذﻟ ِﻚ ﻓﺄوﺤ ِﻚ ﻫﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘﻮن
ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

No: HT–BA–2020–MB–TR–04

H. 11 Recep 1441 / M. 06 Mart 2020

İlgasının 99. Yıldönümünde, 100.
Yıldönümünden Önce Hilafeti Kurun
Basın Açıklaması
Tam doksan dokuz yıl oldu... Ömrümüzden bir yıl daha geçti. Yeniden Hilafetin yıkılış yıldönümüne kavuştuk. İslam ümmeti bunca
yıldır bir imama biat etmemiştir. Bu yıldönümü bize bunu hatırlatıyor! 100. yıldönümünden önce acaba Hilafet kurulacak mı?
Doksan dokuz yıldır... Uluslar arasında “gurur ve prestij” kaybı,
İslam ümmetinin damarlarındaki akan kanın kaynamasının
nedenidir... İslam ümmeti daha önce benzeri görülmemiş
devrimlere kalkışmıştır. Asla yıkılmayacağı sanılan ceberut rejimler
yıkılmıştır. 100. yıldönümünden önce acaba Hilafet kurulacak mı?
Doksan dokuz yıldır… Sömürgeci kâfir Batı, plan değişikliğine
gidiyor, komplolar kuruyor, İslam ümmetini devletsiz, dağınık,
güçsüz ve zayıf bırakmak için araç ve yöntemleri sürekli yeniliyor.
100. yıldönümünden önce acaba Hilafet kurulacak mı?
Hilafet söyleminin siyasi çevrelerde, insanlar arasında,
düşmanların dilinde, aileler arasında, programlarda ve makalelerde
sık sık tekrarlandığına tanık oluyoruz. Hilafet, Müslümanlar
arasında kamuoyu haline gelmiştir ve herkes Hilafetin nasıl geri
geleceğinin şaşkınlığı içerisinde! Hilafet, geri dönerse herkes onun
büyüklüğünün ve ümmetin enerjisini patlatacağının farkında.
Hilafet, bu dünyayı bulunduğu bu durumdan kurtarmak için
dünyadaki rolünü oynamak için mutlaka geri gelecektir. Hilafetin
büyüklüğünün nasıl farkında olamayız ki? Hilafet, en kısa zamanda
geri döneceğini dört gözle bekleyen 1,5 milyarı aşkın insanın
devletidir. Kadın ve erkek 1,5 milyar Müslüman, birbirlerini tek
bir ailenin kardeşi gibi görüyorlar. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle
buyurdu:
ٌ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ
إِﻏﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣِﻨﻮن إِﺧ َﻮة
“Müminler ancak kardeştir.” [Hucurat 10]
İslam ümmetinin büyüklüğü, üç büyük ön koşula bağlıdır;
“ümmet, ideoloji ve devlet”. Ümmet, mevcut, canlı ve aktif. Genç
kızlar ve erkekler meydanları dolduruyor. İdeoloji de mevcut, başta
Hizb-ut Tahrir olmak üzere İslam sevdalısı bir grup ideolojinin
en ince detaylarına bile vakıf, nasıl uygulanacağını baştan sona
inceledi. Hizb, “gelişmiş Hilafet Devletinin” geri dönüşüne
tamamıyla hazır ve onun için İslami teşri kaynaklarından şeri siyasi
bir sistem hazırlamıştır.
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Devlet ise güç demektir; çünkü devlet, halkların enerjisini
birleştirecek, onu tek bir yumruk gibi yapacaktır. Kapasitesine
düzenleyecek, onu üretken bir güç haline getirecektir. İslam
ümmeti için devlet, garip bir içecek, harika bir ilaçtır. İslam
Devleti, ümmetin gücünü düzenleyecek, enerjisini patlatacaktır.
Hilafetin yokluğunda ümmet yıkılacak, serveti hortumlanacaktır.
Bu nedenle İslam ümmetinin yeniden devletiyle kaynaşmasının,
insanlık tarihinde nükleer güç yaratacağını anlamalıyız. Hilafet,
milletlerin salgın hastalıklarla nasıl başa çıkacağını öğretecek,
Hindistan’daki inek tapıcılarına şeytanın vesvesesini unutturacak
ve yaptıklarının vebalini tattıracaktır.
Bunun için Allah’ın adı ve lütfuyla Hilafetin yıkılışının 99.
yıldönümünde dünya çapında bir kampanya başlatıyoruz. İslam
ümmetini, halklarını, bilim adamlarını, ordularını, güç ve kuvvet
ehlini, 100. yıldan önce Hilafetin kurulmasını hızlandırmaya
çağırıyoruz! Hilafet, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın rızasını elde
etmenin, tarihe geçmenin ve yüz yıldan az bir sürede önemli bir
ümmet olarak dünyaya geri dönmenin yoludur.
Bu vesileyle Hilafet Devletinin yıkılışının 99. yıldönümünde
Pazar günü akşamüstü yani 28 Recep 1441 / 23 Mart 2020’de Hizbut Tahrir Emiri Ata Bin Halil Ebu Raşta (Allah onu korusun), El
Vakiye kanalında özel bir yayında anlamlı bir konuşma yapacak.
Ubey b. Kab’tan rivayet edildiğine göre Rasûlullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

ِﺎﻟﺴ َﻨﺎ ِء َواﻟ ﱢﺮ ْﻓ َﻌ ِﺔ َواﻟ ﱠﺘ ْﻤ ِﻜ ِني ِﰲ ا ْﻟﺒ َِﻼ ِد
ﴩ أُ ﱠﻣ ِﺘﻲ ﺑ ﱠ
ْ َﺑ ﱢ

“Ülkede ümmetimi şan, şeref ve üstünlükle müjdele...” 
Mühendis Selâhaddin Adada
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi Müdürü
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َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
ض ﻛ َﻤﺎ اﺳﺘ َﺨﻠﻒ
ِ اﻟﺼ
ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻣ
﴿وﻋﺪ اﷲ َّا
ِ َ ﺎﺤﻟ
َّ ُ ِﻨﻜ َﻢ ُ ْوﻋ ِﻤ َﻠ ُﻮا
ْ َِ ﺎت َﻟﻴ َﺴ ُﺘ ْﺨ َﻠ َ ُِﻔ َﻨ ِّﻬ َﻢ َّ ِ ُﻲﻓ ِّاﻷر
ًْ ْ ْ
ْ
َّ َ ِّ َ ُ َ َ ْ ْ َ
َ َّ ا
ِي
ا
ﻢ
ﻬ
ِﻳﻨ
د
ﻢ
ﻬ
ﻟ
ﻦﻨ
ﻜ
ﻤ
و
ﻢ
ِﻬ
ﻠ
ﺒ
ﻗ
ِﻳﻦ ﻣِﻦ
ارﺗ ْ ﻟﻬﻢ و ﺒ َ ُﺪﺠَﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ْ َِﺪ ﺧ ُﻮﻓ ِِﻬﻢ أﻣﻨﺎ
ِ
ُُ َ
َ
َ َ َ َََ
َ َ ًْ َ َ ُ ُْ َ َ ُ ُْ َ
﴾ﺮﺸﻛﻮن ِ ﺷﻴﺌﺎ وﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻧﻌﺪ ذﻟ ِﻚ ﻓﺄوﺤ ِﻚ ﻫﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘﻮن
ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

No: TR–BA–2020–MB–TR–003

H. 08 Recep 1441 / M. 03 Mart 2020

Küllerinizden Yeniden Doğun! Güneş Olup
Karanlıkları Aydınlatın!
Hilafet’in 97 Yıllık Esaretine Son Verin!
Basın Açıklaması
Her Ümmet tarihin akışında kırılma noktaları yaşar. Bu kırılma noktaları kimi zaman onları kalkındırırken kimi zaman da
çöküşlerine sebep olur. İslam Ümmeti’nin kırılma noktası ise hiç kuşkusuz Hilafet’in ilgasıdır. Bundan tam 97 yıl önce 3 Mart
1924 tarihinde İngilizlerin talimatlarını gönüllü bir şekilde yerine getiren hainlerin eliyle Hilafet şaibeli bir şekilde kaldırıldı.
Müslümanların kalkanı parçalandı ve 14 asır boyunca insanlığa adaletin, ilmin, insanca yaşamanın en güzel örnekliğini sunan
bu hayırlı Ümmet yetim bırakıldı. Ardından sahipsiz kalan Müslümanlara yönelik amansız saldırılar başladı, her yönden ve
her türden…
Dolayısıyla güçlüyken zayıfladık, zenginken fakirleştik, izzetli
iken zillete sürüklendik. Rabbimiz tek ümmet ve tek devlet
olmamızı emrederken parçalandık. Başımıza sömürge valisi
mesabesindeki işbirlikçilerin dikildiği irili ufaklı devletçiklere
bölündük. Zamanla sınırlarımızla birlikte kalplerimiz de
ayrıştı. Kâfirleri dost edinirken Müslüman kardeşlerimizi
düşman gördük. Allah’ın zerre kadar değer vermediği Batılı
kâfirlere özenirken, ecdadımızın birlikte savaştığı kardeşlerimizi
aşağıladık.
Hilafetsiz geçen 97 yılda acıların, zulümlerin, işgallerin,
aşağılanmaların, tecavüzlerin, katliamların ve ihanetlerin en
ağırlarına şahit olduk. İşte Şam toprakları! Yıkılmamış ev, kan
dökülmemiş toprak ve gözyaşı dökmeyen anne kalmadı! İşte
Doğu Türkistan! Kâfir Çin’in zulümleri arzı ve arşı titretti! İşte
Hindistan! Müslümanlar sokak ortasında vahşice katlediliyor!
İşte Kudüs! Tüm dünyanın gözü önünde Yahudi varlığına teslim
ediliyor!
Evet, bugün İslam Ümmeti’nin diz üstü çökmesinin esas nedeni
Hilafet’in ilga edilmesidir. Öyleyse yeniden ayağa kalkmamızın
ve yeniden insanlar arasından çıkartılmış en hayırlı Ümmet
olmamızın şartı, yeniden nübüvvet metodu üzere İkinci Raşidi
Hilafet Devleti’nin kurulmasıdır. Bu Rasulullah Sallallahu Aleyhi
ve Sellem’in müjdesidir:
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ﺛُ ﱠﻢ ﺗَﻜُﻮنُ ِﺧﻼ َﻓ ًﺔ َﻋ َﲆ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ ِج اﻟ ﱡﻨ ُﺒ ﱠﻮ ِة ﺛُ ﱠﻢ َﺳﻜ ََﺖ
“… sonra nübüvvet yolu üzere Raşidi Hilâfet olacaktır. Sonra
sustu.” [Ahmed, Müsned 17680]
Ey Müslümanlar! Hilafet’in yıkılışının 97. sene-i devriyesinde
size tekrar hatırlatıyoruz ki Hilafet farzların tacıdır. Delili ise
Kitap, Sünnet ve Sahabenin İcması’nda sabittir. Ayrıca bugün
geldiğimiz noktada tüm Müslümanlar hatta tüm insanlık için
aklen ve siyaseten bir zarurettir. Çünkü Hilafet, Papalık gibi
soyut ve sadece ruhani değildir. Bilakis Hilafet; Müslümanların
bölünmüş topraklarının tek bir çatı altında birleşmesi, orduların
tek bir komuta merkezinde, yer altı ve yer üstü zenginliklerin
ise tek elde toplanmasıdır. Öyleyse Hilafet için çalışın Ey
Müslümanlar! Onu engellemeye çalışan sömürgecilere ve
işbirlikçi rejimlere karşı direnin! Küllerinizden yeniden doğun!
Güneş olup karanlıkları aydınlatın! Hilafeti yeniden ikame edin
ve kendinizi Batılı fikir ve nizamların esaretinden kurtarın!
Allah ve Rasulunün müjdesine bir kez daha şahitlik edin!
Hizb-ut Tahrir
Türkiye Vilâyeti
Medya Bürosu
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ِ
ُ
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﴾ﺮﺸﻛﻮن ِ ﺷﻴﺌﺎ َوﻣﻦ ﻛﻔ َﺮ ﻧﻌﺪ ذﻟ ِﻚ ﻓﺄوﺤ ِﻚ ﻫ ُﻢ اﻟﻔﺎ ِﺳﻘﻮن
ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

No: TR–BA–2020–MB–TR–003

H. 08 Recep 1441 / M. 03 Mart 2020

Ey Müslümanlar! Yıkılışının 99. Yıldönümünde
Hilafeti Yeniden Kurun, Çünkü Hilafet İzzettir,
Halklar ve Milletler Arasında Yeniden Prestij
Kazanmamızın Yoludur
Basın Açıklaması
Bu günlerde 28 Recep 1342 / 3 Mart 1924’te asrın mücrimi Mustafa Kemal eliyle Hilafetin yıkılışının acı verici yıldönümünü
yaşıyoruz. Hilafetin yıkılışı, felaket ötesi bir felaketti. İslam ülkesi derinden sarsıldı. Şairlerin emiri payesine sahip Ahmed Şevki,
gözyaşı değil kan damlayan kasidesinde diyor ki:
“Zifaf gecesinde kefen giydirdin, Sabahların aydınlığında defnettin
Gülenlerin yüzünde ah ü vahların yayıldı, Her yerde coşku ile bağıranlar sustu
Minberler ve müezzinler sana feryat etti, Ağıt yakanlar ve memleketler sana ağladı
Hintli beddua etti, Mısırlı hazin oldu, Ben sana ağladım, gözyaşlarım kan oldu”
Biz ümmete bu büyük sıkıntıyı ve yaşadığı acı verici olayı
hatırlatıyoruz. Düşmanları, ümmeti talan etti. Düşmanların
kötülüklerini def edecek gerçek bir çoban, arkasında savaşılacak,
korunulacak saf ve dindar bir Halife artık yok. Öyle ki kurtlar
sofrasındaki yetimlere döndük. Oburların sofraya üşüştüğü gibi,
milletler üzerimize üşüştü. Filistin ve diğer İslam toprakları zayi
oldu, bir avuç Ruveybida işlerimizi üstlendi. Hakkımızda ne bir
zimmet ne de bir ahit gözetiyorlar, bize karşı güçlü, kâfirlere
karşı zelildirler... Ümmete Hilafetin yıkılışını ve tekrar kurulması
gerektiğini hatırlatıyoruz. İkinci kez kurmak, büyük bir farzdır,
geri durmak en büyük günahtır. Müslüman, farzların tacı olan
Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurmak için ciddi bir
çalışma sergilerse ancak zimmeti temize çıkabilir.
Batı ve ajanları, ümmetin İslam’a yönelişinden korkuyor.
Zira ümmet, artık sel gibi coşmuş, korku duvarını yıkmıştır.
Batının atadığı ve bize her türlü işkenceyi tattıran yöneticilere
karşı devrime girişmiştir. Batı, her ne kadar Müslüman ülkeleri
kasıp kavuran devrimlerin çoğunu çevreleyip kuşatmış ve kürtaj
yapabilmişse de ümmet artık kalkınma yolunu hissetmeye
başlamıştır. Çok geçmeden ümmet, kâfir laik rejimleri yıkmak
ve bu yöneticileri dipsiz kuyuya atmak için ikinci kez kıyama
kalkacaktır.
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Ümmetin kalkınma yolunda izleyeceği model, Raşidi Hilafet
modelidir. Çünkü Hilafet, ekonomik, bilimsel ve birleştirici
alanlarda eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etmiştir, dahası
Hilafet, kendisinden nizamın fışkırdığı politik akli bir akideye
dayalıdır. Her şeyden önemlisi, Hilafet, âlemlerin Rabbinin bu
ümmet için seçip beğendiği, bünyesini Rasûlullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in kurduğu, farziyetini sahih hadislerle teyit
ettiği, sahabenin üzerinde icma ettiği, bu yolda yürüdüğü bir
sistemdir. Sahabe, bu devleti rekor sürede dünyanın birinci
devleti
haline getirmiştir.
ُ َّ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ََّ َّ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ
ﻮل إِذا َدﺨ َﻛﻢ ُ ﻟ ِﻤﺎ ﺤﻳﻴِﻴﻜﻢ واﻋﻠﻤﻮا أن اﷲ
ﺳ
ﻳﺎ ﻛﻓﻬﺎ ا ِﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺳﺘﺠﻴﺒﻮا ِﷲ َِّ وﻟ ِﻠﺮ
ِ
َ ُ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ِ ُ َ
ﺮﺸون
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]
Hizb-ut Tahrir
Mısır Vilâyeti
Medya Bürosu

09. Mai. 2020 01:43:05

Sayfa 9

Hizb-ut Tahrir
Irak Vilayeti
Medya Bürosu

Sayı 45



َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ
ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
ض ﻛ َﻤﺎ اﺳﺘ َﺨﻠﻒ
ر
اﻷ
ﻲﻓ
ﻢ
ﻬ
ﻨ
ِﻔ
ﻠ
ﺨ
ﺘ
ﺴ
ﻴ
ﻟ
ﺎت
ﺎﺤﻟ
ِ
اﻟﺼ
ا
ﻮ
ﻠ
ﻤ
ﻋ
و
ﻢ
ِﻨﻜ
ﻣ
ا
ﻮ
ﻨ
﴿وﻋﺪ اﷲ َّا ِﻳﻦ آﻣ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
ِّ
َ
ْ َ ِّ ُ ِّ َ ْ ُ َ َ َ ْ
َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ َ ْ ْ َ
ًْ ْ ْ
َ َّ ا
ُ ِﻳﻨ ُﻬ
ِي
ا
ﻢ
د
ﻢ
ﻬ
ﻟ
ﻦﻨ
ﻜ
ﻤ
و
ﻢ
ِﻬ
ﻠ
ﺒ
ﻗ
ِﻦ
ﻣ
ِﻳﻦ
ارﺗ ْ ﻟﻬﻢ َو ُﺒ َ ُﺪﺠََّﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻌ ْ َِﺪ ﺧ ُﻮﻓ ِِﻬﻢ أﻣﻨﺎ
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ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

No: RK–BA–2020–MB–TR–02

H. 26 Recep 1441 / M. 21 Mart 2020

Ümmetin Krizlerinden Kurtuluşu ve
Haysiyetinin Korunması Ancak İslam Yoluyla
Olabilir, Bugün Müslümanlar, Kendilerine
Hizmet Edecek ve Felaketten Kurtaracak Samimi
Yöneticilere Muhtaç
Basın Açıklaması
İslam ümmeti, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in temellerini Medine’de attığı, daha sonra Müslümanların nesilden
nesle miras aldıkları, eğri olanı düzelttikleri, bünyesindeki çatlağı yeniledikleri, böylece yaklaşık 13 asır süren İslam Devletinin
yıkılışının elim yıldönümünü yaşıyor. Hilafet, gerçekten adaletin nişanesi, haysiyetin kalesi, mazlumun sığınağı, İslam ümmetinin
sarsılmaz kalesi olmuş, zulmü ve zalimleri kovmuş, İslam Şeriatını davet ve cihat yoluyla dünyanın dört bir tarafına yaymıştır.
Vatandaşları -Müslümanlar ve gayrimüslimler- barış ve uyum içinde yaşamışlardır.
Ancak İslam ve Müslümanların düşmanı İngiliz ajanı
asrın mücrimi Mustafa Kemal, koruyucuları habersizken,
düşmanlarının komplo ve entrikasıyla, hain Arap ve Türklerin
yardımıyla ümmeti zehirli hançeri ile sırtından bıçakladı ve
Müslümanların Halifesine ihanet etti... 28 Recep 1342 / 3 Mart
1924’te yönetim sistemi olan Hilafeti yıktı. Yerine Rablerine ve
İslam akidesine sadık kimselerin belleğinden kıyamete kadar
silinmeyecek kara bir günde Araplardan ve İslam’dan nefret
etmekten başka hiçbir kimliği olmayan laik bir devlet kurdu...
Böylece dünyası karardı, güneşi battı, hak kayboldu, 99 yıldır
iyilik kayıp, milletler en şiddetli felaket ve belalara maruz
kaldılar...
O zamandan beri ümmet, işgalci kâfirlerin oklarının hedefi
haline geldi, kutsallarını çiğnediler, tabularını ihlal ettiler,
zenginliklerini yağmaladılar, ümmeti paramparça ettiler,
aralarına sınır ve hudut koydular. Vatanseverlik, milliyetçilik
ve mezhepçilik naraları ile cahiliye ateşini körüklediler, Hilafet
yönetimi boyunca ümmeti güden Allah’ın Şeriatının hükümlerini
ortadan kaldırdılar. Kapitalist küfür akidesinden doğan insan
yapımı yasalar ile değiştirdiler. Din ve kader kardeşleri arasında
savaşların fitilini ateşlediler, ümmeti yoksulluk ve zilletin
eşiğine getirdiler. İşsizlik ordusu yarattılar, bugün orman
yangını gibi dünyayı kasıp kavuran korona salgınına benzer
hastalıklar ürettiler. Halkların tepesine emirleri doğrultusunda
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hareket eden, komplolarını uygulayan, insanları kurtarmak
için dürüst hiçbir çaba sergilemeyen ajan yöneticiler atadılar.
Bu yöneticiler, petrol fiyatlarındaki düşüş gibi yapay ekonomik
krizler ürettiler, piyasalarda resesyona neden oldular. İnsanların
parasını yağmalayarak zenginleştiler. Bunların durumu, uzayı
keşfetmek, kitle imha silahları üretmek, stadyumlar ve tiyatrolar
yapmak için büyük paralar harcayan, fiyatları korumak için
gayrimenkulleri tekelinde tutan, kronik ve tedavi edilemez
hastalara yardım etmeyen kibir ve nobran devletlere benziyor.
Hilafet Devleti gibi Rabbani bir devlete, insanları kriz ve
yoksulluktan kurtarmak için çalışan, mazlumlara adaletli
davranan, güvenlik ve haysiyetleri dâhil işlerini Allah’ın Şeriatına
göre güden, ülkeyi sömürgeci kâfirlerin pisliğinden temizleyen
adaletli ْbir imama
ne kadar muhtacız.
ُ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ َ
ُ َ َ ْ َ َ ً َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
ُ
* ِﻳﻦ اﺳﺘﻀ ِﻌﻔﻮا ِﻲﻓ َاﻷر ِض ْ َوﺠﻧﻌﻠﻬﻢ أﺋ ِﻤﺔ وﺠﻧﻌﻠﻬﻢ اﻟﻮارِﻋِﻦﻴ
وﻧ ِﺮﻳﺪ أن ﻏﻤﻦ ﺒﻟ ا
ْ
ْ ُ ِّ َ ُ
َوﻏﻤﻜ َﻦ ﻟﻬﻢ ِﻲﻓ اﻷر ِض
“Biz ise, yeryüzünde mustazaflara lütufta bulunmak, onları
önderler yapmak ve onları varis kılmak istiyorduk. Ve o yerde
onları hâkim kılmak istiyorduk.” [Kasas 5-6]
Hizb-ut Tahrir
Irak Vilâyeti
Medya Bürosu
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ِ ﻓﻌﺒﺪوﻧ ِﻲﻨ ﻻ ﻳ

No: BG–BA–2020–MB–TR–05

H. 04 Recep 1441 / M. 28 Şubat 2020

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti, “Hilafet
Devletinin Anayasa Taslağı” Konulu Online
Konferans Gerçekleştirdi
Basın Açıklaması
Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti, bugün 28 Şubat 2020 Cuma günü “Hilafet Devletinin Anayasa Taslağı” başlıklı online
konferans düzenledi. Konferansın amacı, Hizb-ut Tahrir’in Kuran ve Sünnete dayalı 191 maddeden oluşan bir Hilafet Devleti
Anayasa Taslağı hazırladığını İslam ümmetine, özellikle de ülke halkına sunmaktır. Parti, yakında kurulacak olan Nübüvvet
metodu üzere ikinci Raşidi Hilafetin işlerini yönetmeye tamamen hazır. Konferansta, kuruluşu yakın Hilafet Devletinin bu
anayasanın ilgili maddelerini uygulayarak, temel ihtiyaçlar (yiyecek, giyecek, barınak, güvenlik, sağlık ve eğitim) gibi ülkedeki
mevcut köklü krizleri nasıl çözeceği, insanlara nasıl yüksek yaşam standardı sunacağı ve ülkenin altyapısını nasıl geliştireceği
tartışıldı.
Mevcut laik rejim, on yıllardır süren yönetiminde yüksek
yaşam standardı sağlamak yerine halkın temel haklarını bile
karşılayamamıştır. İktidar, rejim karşıtı gösteriler düzenleyen,
temel haklarını talep eden insanları vahşice bastırıyor, vahşetinde
yenilikçi araçlara başvuruyor. Kalkınma adına hükümet, Mega
projeler geliştiriyor, devasa borca giriyor, büyük yolsuzluklar
yapıyor. Halkın yararına olmayan bu projeleri finanse etmek için
alınan krediler ve konulan vergilerin yükünü insanlar çekiyor.
Sürekli KDV ve vergi artışlarına gidiliyor, gaz, su ve elektrik
fiyatları gittikçe artıyor. Bunlar, mevcut laik-kapitalist sistemin
sonuçlarıdır. Kapitalist sistemde yöneticiler, çıkarları, kaprisleri
ve arzularına göre yasama yaparlar. Oysa Allah Subhânehu ve
Teâlâ şöyle buyuruyor:
َّ ْ ُ ْ
إ ِ ِن
َِّ اﺤﻟﻜ ُﻢ إِﻻ ِﷲ
“Hüküm vermek ancak Allah’a aittir.” [Yusuf 40] Aslında
bir yandan mevcut egemen sınıf, kendi çıkarlarını, bir avuç
kapitalist elitin ve efendileri sömürgeci kâfirlerin çıkarlarını
korumak için bu yasama yetkisini istismar ederken, öte yandan
halkın çoğunluğuna zulüm yapıyorlar. Allah Subhânehu ve Teâlâ
şöyle buyuruyor:
َ َْ َ ْ ُ َْ َْ ْ َ
َ ُ َّ ُ َ َ ُ َ
َوﻣﻦ ﻟﻢ ﺤﻳﻜﻢ ﺑِﻤﺎ أﻧ َﺰل اﷲ َُّﻓﺄوﺤ ِﻚ ﻫ ُﻢ اﻟﻈﺎﻟ ِﻤﻮن
“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta
kendileridir.” [Maide 45] Bunun tek yolu, bu laik-kapitalist
sistemi ve mevcut iktidar rejimini ortadan kaldırarak Raşidi
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Hilafeti yeniden kurmaktır. Bu bağlamda Hizb-ut Tahrir /
Bangladeş Vilayeti, bu online konferansı düzenledi.
Konferansta konuşmacılar: 1- Hilafet Devleti Anayasasının,
halkın temel haklarını karşılayacağının, 2- İnsanlar için yüksek
yaşam standardı sağlayacağının, ülke için son derece gelişmiş
altyapılar inşa edeceğinin, 3- Hilafetin yakın olduğunun ve
yakında kurulacak Hilafetin İslam ümmetini birleştireceğinin
altını çizdiler.
Konferansa katılımı sağlamak için Hizb-ut Tahrir aktivistleri,
insanlarla büyük etkileşim sağladılar. Çok büyük etkiler aldılar.
İnsanlar online konferansa coşkuyla katılım gösterdiler.
Konferansın başarılı olması için bıkmadan usanmadan çalışan
herkese teşekkür ediyoruz. Allah iyiliğinizi artırsın. Umarız
Allah, Hizb-ut Tahrir Emiri Şeyh Ata Bin Halil Ebu Raşta
önderliğinde Raşidi Hilafetin yeniden kurulması hareketini
istenen hedefe ulaştırır. Ve İslam ümmetinin aktif katılımı ve
desteği ile bizim Raşidi Hilafeti yeniden kurmamıza izin verir 
Hizb-ut Tahrir
Bangladeş Vilâyeti
Medya Bürosu
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Hizb-ut Tahrir / Amerika - Çevrimiçi Konferans 2020:

‘’Küresel Karışıklıktan Küresel Huzura’’
Hizb-ut Tahrir Emiri Şeyh Âlim Ata İbn Halil Ebu Raşta liderliğinde, Allah onu korusun, Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi,
28 Receb-ul Muharrem 1441 H - 2020 M Hilafet'in yıkılışının 99. yıldönümü münasebetiyle geniş çaplı küresel kampanya başlattı.
Şu anki küresel salgınla beraber başka bir ekonomik kriz dünyada milyarlarca insanları etkilemiş durumda. Topluca istifalar ve
milyonlarca insana uygulanan evde kalma zorunluluğu şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde insanların hayatını etkilemekte. Diğer
yandan da onlarca yıldır devam eden zenginlik düzeyindeki eşitsizlik ve gitgide artan siyasi karışıklık ve toplumsal krizler dünyayı
onlarca yıldır pençesinde tutuyor. Azınlıkta veya çoğunlukta olmaları fark etmeden Müslüman Ümmet muazzam zulüm görmekte.
Doğudan batıya kapitalist hükümetler huzurlu toplumlar inşa edemediler ve milyarlarca insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta
başarısız oldular. Dünya alternatif çözüme özlem duymakta. Tek küresel çözüm İslam’ı Hilafet devleti çatısı altında uygulamak.
12 Şaban 1441 H - 5 Nisan 2020 M
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Hizb-ut Tahrir / Kenya:
Hilafet'in Yıkılışının 99. Yıldönümü
Kapsamında Faaliyetler
Hizb-ut Tahrir Emiri Şeyh Âlim Ata İbn Halil Ebu Raşta liderliğinde, Allah onu korusun, Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi, 28
Receb-ul Muharrem 1441 H - 2020 M Hilafet'in yıkılışının 99. yıldönümü münasebetiyle geniş çaplı küresel kampanya başlattı. Bu
kapsamda Hizb-ut Tahrir Kenya, önemli etkinlikler, mescit konuşmaları, çalıştaylar, internet üzerinden diyaloglar ile Hizb-ut Tahrir
Emir'inin konuşmasını geniş kitlelere yaydı.
3 Şaban 1441 H - 27 Mart 2020 M
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Hizb-ut Tahrir / Malezya, Hilafetin Yıkılışının
99. Yıldönümü Anısına Düzenlediği Faaliyetleri
İnternet Üzerinden Düzenlediği Konferansla
Sona Erdirdi.
KUALA LUMPUR, 22 MART 2020 – Hilafetin yıkılışının 99. Yıldönümü münasebetiyle yürütülen geniş çaplı kampanyanın sonunda,
COVİD-19 pandemisi sebebiyle sadece Facebook üzerinden yapılan konferansta Müslümanlara Nübüvvet Metodu üzere Raşidî Hilafet
Devletini kurmak için Hizb-ut Tahrir’e katılmaları istendi.
Konferansta 4 Konuşmacı “2020: Dünya Liderliği İçin Hilafet’in Dönüşü” ana teması altında konuşmalar yaptı. Birinci konuşmayı
“NIC’nin Hilafetin Dönüşü Üzere Öngörüsü” başlığıyla üstat Muaz Ebu Talha gerçekleştirdi. İkinci konuşmayı “Küfrün Liderleri’nin
Hilafetin Dönüşünden Korkuları” başlığıyla üstat Muhammed Emin Gerçekleştirdi. Üçüncü konuşmayı “Hilafetin Dönüşünü Engellemek
İçin Küfrün Projelerinden Bir Proje Olarak Demokrasi” başlığıyla üstat Ömer Hüseyin gerçekleştirdi. Son olarak da Allah Subhânehu ve
Teâlâ’nın vaadi ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Müjdesi olan Hilafetin dönüşünü Hizb-ut Tahrir / Malezya resmi sözcüsü
Abdul Hakim Osman insanlara açıkladı.
Konferansın sonunda da soru cevap fırsatı sunuldu.
Konferansın tamamının kaydına HTM’nın resmi Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.
27 Receb 1441 H - 22 Mart 2020 M
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Hizb-ut Tahrir / Hollanda
Canlı Yayın
‘’Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet Devleti Olmadan
Güvenlik Mümkün Değildir
Hizb-ut Tahrir / Hollanda ‘’Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet Devleti Olmadan Güvenlik Mümkün Değildir’’ başlıklı internet
üzerinden canlı yayın düzenledi. Konuşmada COVİD-19 vrüsü salgınında da olduğu gibi genelde insanlığın özelde ise
Müslümanların kendilerini güvende hissetmediği vurgulandı. Bir yandan Çin’de toplama kamplarında işkence görmelerinin diğer
yandan Myanmar’da, Hindistan’da ve başka ülkelerde katledilmeleri, varlıkları sömürgecilere peşkeş edilmelerinin başlıca sebebi
Rasulullah Aleyhisseam’ın kurduğu ve İslam’ın hakim olduğu bir devletin olmayışı ve 99 yıldan beri arkasında korunacağımız bir
İmamın olmayışıdır. Canlı yayında İslam devletinin tekrar kurulmasının Şer-i metodu ’da işlendi.
27 Recep 1441 H – 22 Mart 2020 M

MK_TR_46.indd 15

09. Mai. 2020 01:43:11

Sayfa 16

Sayı 45

Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti:
Hizb-ut Tahrir Emiri’nin Konuşmasını Tanıtma
Kampanyası
Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti 28 Recep ile ilgili Hizb ut Tahrir Emiri’nin konuşmasını tanıtmak amacıyla güçlü bir medya
kampanyası yürütüyor.
Bu münasebetle Twitter kampanyası gerçekleştirdi ve 23 Mart günü ülke çapında üçüncü büyük gündem olmayı başardı.
Konuşmanın tamamının WhatsApp versiyonu Urduca ve İngilizce altyazıları ile buradan indirebilirsiniz: https://ufile.io/6k6c9ih2
Konuşmadan yedi kısa alıntıya, İngilizce ve Urduca alt yazılı videolara ve Arapça, İngilizce ve Urduca resimli gönderilere buradan
ulaşabilirsiniz: https://ufile.io/qkm9p35g
29 Receb 1441 H. - 24 Mart 2020 M.
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Sayı 45

En son olarak şüphesiz Hilafet kurulmadan önce onun kurulmasına
yardım etmenin ecri, Hilafet kurulduktan sonra ona yardım etmenin
ecrinden daha büyük ve daha azimdir

ََ ََ َْْ َْ ْ َ ََْ ْ َ ْ ُ ْ
َ َْ َ
﴿ﻻ ﻳﺴﺘ ِﻮي ِﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ أﻏﻔﻖ ِﻣﻦ ﻗﺒ ِﻞ اﻟﻔﺘ ِﺢ وﻗﺎﺗﻞ
َُ ََ ُ َْ ْ
ُ َ ْ َ َ َّ َ ً َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ
أوﺤ ِﻚ أﻗﻈﻢ درﺟﺔ ِﻣﻦ ا ِﻳﻦ أﻏﻔﻘﻮا ِﻣﻦ ﻧﻌﺪ وﻗﺎﺗﻠﻮا
َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ًّ ُ َ
ٌ
﴾وﻛﻼ وﻋﺪ اﷲ َّ اﺤﻟﺴﻰﻨ واﷲ َّ ﺑِﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒِﺮﻴ
“Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşan bir olmaz.
Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür.
Bununla beraber Allah hepsine de en güzel sonucu vaad etmiştir. Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.” Hadid suresi-10]
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Hizb-ut Tahrir Pakistan Vilayeti:
Kampanya; "Hilafet Kadınların
Koruyucusudur"

Hizb-ut Tahrir Pakistan Vilayeti " #KhilafahShieldsWomen " başlıklı aktif bir sosyal medya kampanyası düzenledi. Bu kampanya,
Rejimin 8 Mart'ta yapılacak "Vücudum, Seçimim" kaba sloganı altında düzenlenecek "Kadın Yürüyüşü"nün aktif tanıtımına
yanıt olarak düzenlendi. Kampanya, aile değerleriyle ilgili Batı kültürünün kötülüğünün farkında olan, İslamı seven Pakistanlılar
tarafından sıcak karşılandı.
Ey Rabbimiz, bize kalkanımız olan nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti yeniden nasib et. Allahumme Amin.
#KhilafahShieldsWomen
12 Receb 1441 H. El-Muvafık 7 Mart 2020 M.
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Hilafetin Yıkılışını Anma Etkinlikleri Kapsamında
Dr. Navid Butt'un Mesajı
Hizb-ut Tahrir Pakistan Vilayeti Medya Bürosu Resmi
Sözcüsü
Cumartesi, 28 Receb 1428 H - 11 Ağustos 2007 M

Navid Kardeşimiz -Allah Onu Kurtarsın10 Mayıs 2012 Perşembe'den Bugüne Kadar Kayıp
Pakistan'daki Zalimlerin Korkak Rejimi tarafından Kaçırıldı
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Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti: Hilafet
Konferansı 1441 H – 2020 M

Hizb-ut Tahrir üyeleri ve El-Ebyad Şehrinde ve civarında yaşayan halk, Cumartesi 5 Receb 1441 H. el muvafık 29 Şubat 2020
M. tarihinde, El-Ebyad şehri Özgürlük Meydanında gerçekleştirilen Hilafet Konferansına katıldılar. Konferans “Nübüvvet Metodu
Üzere Hilafet Olacaktır” başlığı altında gerçekleştirildi.
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti üyeleri El-Ebyad’daki konferanstan önce Sudan’ın korkunç durumuyla ilgili insanlarla etkileşimli
konuşmalar yaptı.
Çeşitli konular ele alındı ve bir konuşmada insanları zulümden, fakirlikten ve batının pençesinden kurtarmanın sadece Hilafet ile
mümkün olduğu işlendi. Konferansa yüksek sayıda siyasetçiler, alimler ve önderler katıldı.
5 Receb 1441 H. - 29 Şubat 2020 M
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Sudan Vilayeti Temsilcileri
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Türkiye Vilayeti:
‘AİLEDEN DEVLETE İSLÂMİ TOPLUMUN
İNŞASI’ KONFERANSI YOĞUN KATILIMLA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ!
Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti tarafından "Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur" kampanyası çerçevesinde organize edilen
“Aileden Devlete İslâmi Toplumun İnşası” konferansı yoğun katılımla İstanbul’da gerçekleştirildi.
Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti tarafından organize edilen “Aileden Devlete İslâmi Toplumun İnşası” konferansında, İstanbul
Sözleşmesi ve aileyi yıkan yasaların topluma etkileri, İslâm’da ailenin önemi ve aile ile toplumun nasıl korunacağı konuları ele alındı.
Konferansa İlahiyatçı Dr. Abdurrahim ŞEN, Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin YILDIRIM ve İlahiyatçı Abdullah İMAMOĞLU
konuşmacı olarak katıldı.
Konferansın sunumunu Köklü Değişim Yazarı M. Emin YILDIRIM yaptı. Hafız Burak BALTA tarafından okunan Kur’an-ı Kerim
ile başlayan konferansın açılış konuşmasını Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut KAR yaptı.
Kar konuşmasında; “97 yıl önce bugün İslâm’la olan bağımız koparıldı. 97 yıl önce bugün koruyucu kalkanımız kırıldı. Bugünü
hiç unutmayacak ve unutturmayacağız!” diyerek sözü Dr. Abdrurrahim ŞEN’e bıraktı.
“Bu topraklara aidiyet hisseden herkes, 97 yıl önce işgallerle geldiklerinde ilk yaptıkları kadınlarımıza el uzatmak olan Batılıların,
kadınlarımız hakkında bizlere pazarlamaya çalıştıkları yasaları düşünmek zorundadır!” diye konuşan Şen, İstanbul Sözleşmesi ve
CEDAW gibi uluslararası sözleşmelerle Müslüman toplumların aile-kadın anlayışına yönelik saldırıları gözler önüne serdi.
Abdurrahim ŞEN'in ardından kürsüye Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin YILDIRIM geldi.
Yıldırım konuşmasında; “Yeşil bayraklarında ‘La ilahe illAllah’ yazması yada adında 'İslâm Cumhuriyeti” yazması onu İslâm
Devleti yapmaz! Bir devletin İslâm Devleti olabilmesi için kökte tevhit, dallarında adalet olması gerekir.” diyerek İslâm Devleti’nin
karakteristik özelliklerini ifade etti. Hayatı İslâmlaştırma anlamında Müslüman topluma düşen vazifeleri tarihten örneklerle dile
getiren Yıldırım’ın ardından İlahiyatçı Abdullah İMAMOĞLU söz aldı.
Geçen her günün bir önceki günü hatırlattığını ifade eden İmamoğlu, “Allah'ın razı olacağı hayatı bize yaşatacak olan İslâm
Hilâfet Devleti’dir.” şeklinde esaslandırdığı konuşmasında; Müslümanların yeniden izzet kazanmasının yolunun Hilâfet Devleti’nin
ikamesinden geçtiğini söyledi.
Konferans bu konuşmanın ardından sona erdi.
Konferans öncesinde ve sonrasında Köklü Değişim Ankara Temsilcisi Kadir Kaşıkcı tarafından konferans konuşmacıları ve
konferansı takip etmeye gelen misafirlerle röportajlar gerçekleştirildi.

H. 8 Receb 1441 - M. 03 Mart 2020
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