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Önsöz
Bu yıl H. 1443 M. 2022 Recebu’l Muharrem ayında Hizb-ut Tahrir, mücrimlerin, H. 28 Receb
1342 M. 3 Mart 1924’de İslami Devleti yıkmalarının ve İslami Yönetim Nizamını (Hilafeti)
kaldırmalarının trajedisinin yıldönümü münasebetiyle, faaliyet gösterdiği ülkelerde geniş
kapsamlı etkinlikler düzenledi.
Hizb-ut Tahrir’in kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışma ve faaliyetler, onun küresel
davetinin Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafetin yeniden kurulmasını hızlandırma çabasında
olduğunun kanıtıdır. Ayrıca o, gelecek nesiller için Müslümanların hayatını değiştiren ve dünya
düzenini Batılı rejimlerin lehine dönüştüren İslam tarihindeki bu feci noktaya ışık tutan İslami ve
İslami olmayan ülkelerdeki tek partidir.
Muhtarat Dergisi bu sayısında, Hilafet konferansları ve bununla ilgili tartışmaların yanı
sıra Türkiye’nin birçok şehrinde ekonomik kriz için İslami çözümlere odaklanan ekonomik
konferansların düzenlenmesi de dahil olmak üzere Hilafetin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle
dünya çapında yaşanan çeşitli olaylara dikkat çekilmiştir. Ayrıca bu sayıda, İslami yönetim
altındaki kadınların statüsüyle ilgili endişeleri, şüpheleri ve soruları ele almak için Hizb-ut
Tahrir Merkezi Medya Ofisi Kadın Kolları’nın: “Hilafet: Kadınların Onurunu, Güvenliğini ve
Şeri Haklarını Teminat Altına Alır” başlıklı uluslararası kampanyasını da ele almıştır. Nitekim
kampanya, kadınların Hilafet Devleti’nin altındaki hakları, rolleri ve muameleleriyle ilgili gerçek
hayatının nasıl olacağına dair net bir anlayış ve vizyon sunmanın yanı sıra şerî nâssları açıklamayı
ve geçmişteki İslami yönetimin oryantalizmin ve sömürgeciliğin yalanlarından ve vehimlerinden
uzak olduğunu kanıtlamayı da amaçlamıştır.
Allah Subhanehu ve Teala’dan, Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafetin kurulmasını bir an
önce nasip etmesini temenni ediyoruz. Şüphesiz Allah emrine galiptir.

Muhtarat Dergisi Ekibi
H. Ramazan 1443 – M. Nisan 2022

Sayfa 3

Sayı 49

َ
َ َّ َ
َ
ُ َ َ ْ ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ُﱠ َ َ َ ْ َ ْ َ ﱠ
ﱠ
َ
َُ َ َ َ َ ﱠُ ﱠ
َ ﻒ ﱠاﻟﺬ
ﺴ
ﻟ
ﺎت
ﺎ
اﻟﺼ
ﻮا
ﻠ
ﻤ
ﻋ
و
ﻢ
ﻨﻜ
ﻣ
ﻮا
ﻨ
﴿وﻋﺪ اﻟﺬﻳﻦ آﻣ
ﻳﻦ ِﻣ َﻦ ﻗ َ ْﺒ ُ ِﻠ ِ َ ْﻢ َ َوﻟ ُﻴ ُ َﻤ ِﻜ ْ ﱠ َن ﻟ ُ ْﻢ ُ ِدﻳ َ َ ُ ُﻢ اﻟ ِﺬي ا ْرﺗ َ ﻟ ُ ْﻢ
ﻠ
ﺨ
ﺘ
اﺳ
ﺎ
ﻤ
ﻛ
ض
اﻷ
ﻢ
ﻔ
ﻠ
ﺨ
ﺘ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ ِ َو َﻟ ُﻴ َﺒ ّﺪ َﻟ ﱠ ُ ﻢ ّﻣﻦ َ ْﻌﺪ َﺧ ْﻮﻓ ْﻢ أ ْﻣ ًﻨﺎ َ ْﻌ ُﺒ ُﺪ َوﻧ َﻻ ُ ْﺸﺮ ُﻛﻮ َن ِ ﻲ َﺷ ْ ًﺌﺎ َو َﻣﻦ َﻛ َﻔ َﺮ َ ْﻌ َﺪ ذﻟﻚ ﻓﺄوﻟﺌﻚ
﴾ﺎﺳﻘﻮن
ﻔ
اﻟ
ﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
Muhtarat
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden Seçmeler

İÇİNDEKİLER
Konu

Sayfa

Konu

Önsöz

2

Basın Açıklaması : Hilafet Erişilebilir Bir Meyvedir, O Meyveyi Devşirmek
İçinAcele Edin Ey Müslümanlar!

4

Basın Açıklaması : Hizb-ut Tahrir / Merkezi Medya Ofisi Kadın Kolları, “Hilafet,
Kadınların Onurunu, Güvenliğini ve Şeri Haklarını Teminat Altına Alır” Başlıklı
Uluslararası Bir Kampanya Başlatıyor

6

Basın Açıklaması: Ey Müslümanlar! Hilafetsiz Geçirdiğiniz Bir Asır Yetmedi mi?

7

Basın Açıklaması: Karnataka, Uttar Pradesh, Keşmir veya Kudüs’teki
Kızlarımızın Yegâne Koruyucusu Hilafettir

8

Basın Açıklaması: Bangladeş Ordusu, Pilkhana Katliamının Öcünü Almak İçin
Yıkılışının 101. Yılında Hilafeti Yeniden Kurma Azmi Göstermeli

9

Basın Açıklaması: Mescidi Aksa Selahaddin ve II. Abdülhamid’i Beklerken,
Pakistan Yöneticileri Mescidi Aksa İşgalcileriyle Normalleşiyor

10

Basın Açıklaması: Hizb-ut Tahrir / Malezya, “Hilafet Altında Kapsamlı İslam”
Başlıklı Bir Kampanya Başlatıyor

11

Basın Açıklaması: Ey İnsanlar! Hizb-ut-Tahrir / Bangladeş Vilayeti, “Gerçekten
Bağımsız Mıyız?” Başlıklı Çevrimiçi Konferansa Katılmaya Davet Ediyor

12

Basın Açıklaması: Hizb-ut Tahrir / Kenya Hilafetin Yıkılışının 101.
Yıldönümünde Bir Kampanya Düzenledi

13

Hizb-ut Tahrir / Amerika Yıllık Hilafet Konferansı

14

Sıkıntılarımıza ve Aşağılanmamıza Son Vermek İçin Demokrasiyi Yıkın ve
Hilafeti Hemen Kurun!

15

Mübarek Mescid-i Aksa Konuşması Hem Ümmetin Hem de İnsanlığın Hilafet
Devleti’nin Doğuşuna Çok İhtiyacı Vardır

17

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti: Ekonomik Krize İslami Çözüm konulu
konferanslar, seminerler ve paneller serisi

19

Hizb-ut Tahrir / Malezya "Bir Büyük Güç Olarak Hilafet'in Dış Politikası"
başlıklı seminer

24

Hizb-ut Tahrir Pakistan Vilayeti: Hilâfet’in Yıkılışının Hicrî 101. Yılı
Münasebetiyle Düzenlenen Faaliyetler Farklı Şehirlerdeki Kamuoyu
Konuşmalarından Kareler

25

Hizb-ut Tahrir / Hollanda Yıllık Hilafet Konferansı: Hilafet Devletinde Farklı
Fikirlere Sahip İnsanlarla İlişkiler

26

Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti: Hilâfet’in Yıkılışının Hicrî 101. Yılı
Münasebetiyle Düzenlenen Faaliyetler

28

Hizb-ut Tahrir / Mübarek Toprak (Filistin): Hilafetin Yıkılışının 101.
Yıldönümü Münasebetiyle Kadın Kolları Etkinlikleri

30

Sayfa
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Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi’nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları
içerir. Yalnızca Hizb ut Tahrir’in, vilayetlerin, medya ofislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya
temsilcilerinin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir’in web sayfalarında
veya medya ofisi dergisinde yayınlansa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir. Nakil ve alıntıda dürüst olunması,,
çıkartma, tevil ve değişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynağın belirtilmesi şartıyla Hizb ut Tahrir’in ve web
sayfalarının yayınlarından alıntı yapılıp yeniden yayınlanması serbesttir.
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H. 28 Recep 1443 / M. 01 Mart 2022

Hilafet Erişilebilir Bir Meyvedir, O Meyveyi Devşirmek İçin
Acele Edin Ey Müslümanlar!
Basın Açıklaması

Her yıl mazhar olduğumuz Recep ayı, Müslümanları mutlu eden birçok anı ihtiva ediyor. Recep ayı, İslam ümmetinin bu neslinin
asla göz ardı edemeyeceği özel bir anı; 1342’de Recep ayında Hilafetin yıkılışının yıldönümünü barındırıyor. Hilafetin yıkılışı, bir
felaketti. Bu felaket, geçen yüzyılda İslam ümmetinin başına gelen ardışık felaketlere kapı araladı. Mademki İslam ümmeti halen
bu felaketin doğrudan sonuçlarını yaşıyor, o halde bu durum düzeltilinceye ve Müslümanlar bir devlete kavuşuncaya kadar bu
yıldönümünü anmak kaçınılmazdır. Hilafet, Müslümanları düşmanların kötülüğünden korur, felaketlerin sıkıntısını giderir ve onları
devletlerarasındaki statülerine yeniden kavuşturur.
Sömürgeci kâfir Batı, Müslümanlara ve ülkelerine hükmetmek
için Hilafeti yıkılış entrikasından beri İslam ümmetini zulüm
ve eziyetin en şiddetlisine duçar bırakmıştır. Öyle ki ümmetin
durumu, eziyet odasında sorgu koltuğunda oturan kimsenin
durumuna benziyor! Her türlü fiziksel eziyete uğradı. Çocukları
öldürüldü, onuru çiğnendi, zenginlikleri yağmalandı, toprakları
istila edildi, ülkesi parçalandı ve halkları arasında fitne ateşi
tutuşturuldu. Çeşitli manevi eziyetlere de maruz kaldı. İslam
Şeriatı hükümleri eleştirildi, Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi
ve Sellem’e hakaret edildi, İslam Şeriatının saflığı ve iffeti
ayıplandı, itibarı aşağılandı, suçlu ve haydut insan iblisleri bile
İslam ümmetine göz dikti. Bugün dünyanın dört bir yanında
Müslüman çocukları kaçırılıyor, eziyet görüyor, esir alınıyor,
kayboluyor, öldürülüyor, açlık ve vurdumduymazlığa maruz
kalıyor. Çünkü bu masum kuşların ve savunmasız ailelerin
yardımcısı olacak bir İmam yok. İmam, Rasûlullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in Halifesi olacak, ümmetin erkeklerini ve
cesaretini birleştirecek, öfkelerini zalim suçlulara yönlendirecek,
onlara şeytanın vesveselerini unutturacaktır. Ebu Hurayra’dan
rivayet edildiğine göre Peygamber 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.”
İslam ümmetinin ardışık devrimleri, fırsat kolladıklarını ve
fırsatları kaçırmadıklarını kanıtladı. Yeteneklerine güvenen
ve çıkarlarını benimseyen biri ön plana çıkarsa, ona kalbinin

meyvesini verir, etrafında kenetlenir, çalınan otoritesini geri
almak için birlikte mücadele eder. Düşmanlarından bile İslam
ümmetinin durumunu bilenler, başarılı olmasa dahi her
kurtuluş girişiminden sonra Batı ve ajanlarına olan kininin çığ
gibi büyüdüğünü ve Batının etkisini ülkesinden kazımak için
birilerine ihtiyaç duyduğunu layıkıyla bilirler. Dolayısıyla bugün
ümmet, zincirlerini kırmak için savaşmakta, öfkeden dişlerini
gıcırdatmakta, celladının gözünün içine bakmakta, kötü akıbetle
tehdit etmektedir. Daha da önemlisi ümmet, Hilafeti İslam’ın
getirdiği bir sistem olarak benimsemiş ve bu sisteme aykırı her
şey haram olarak görmektedir.
Bugün İslam ümmeti, Batı ve uygarlığı ile apaçık bir çatışma
içindedir. İslam ümmeti, Müslüman ülkelerdeki Arap baharı ile
sömürgeci koşulları tersine çevirmeye çalıştı. Batı, bu devrimleri
demir ve ateşle bastırdı, geçici çözümler üretti. Müslümanların
göç ettiği Batı ülkelerinde, genelde Müslüman topluluklar,
özelde aileler Batı uygarlığına, barındırdığı küfür, yozlaşma ve
ahlaksızlığa entegrasyonu reddettiği için Batı çılgına döndü,
dişlerini gösterdi, iflasını ve Müslümanlardan ümitsizliğini ortaya
koyan bir eylemde bulundu. Müslüman ve Batı ülkelerinde,
açıkça kamuoyu ile çatışan kararlar almak mecburiyetinde
kalsa bile, Müslümanlara zorla laik inancı ve yaşamı dayatmaya
kalktı. ABD Başkanı, Amerikalıları ve dünyayı Müslümanlara
karşı kışkırttı. Fransa cumhurbaşkanı, Fransa’daki Müslüman
ailelerin özel hayatlarına müdahale etti. İskandinav hükümetleri,
Müslüman çocukları ailelerinden söküp aldı, çocukları kaçırdı.
Suud Hanedanı yöneticileri, âlimleri hapse attı. Daha sonra kadın
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ve erkek ahlaksız dansçılara Harameyn topraklarını açtı. Onları,
Arap Körfezi ülkelerinin mübarek toprak Filistin gaspçısı Yahudi
varlığıyla ilişkileri normalleştirme duyurusu izledi. Tüm bunlar,
Batının iflas ettiğini, debelendiğini, İslam ümmetini uygarlığına
asimile edemediğini ve boyun eğdiremediğini kanıtlıyor.
Ümmetin bu eylemi, siyaset koridorlarındaki zehirli projelere,
al ve iste yaklaşımlarına aldanmayacağı, Allah’ın gazabıyla, dünya
ve ahiret hüsranıyla biten Makyavelci mantığın tuzaklarına
düşmeyeceği anlamına gelmez. Ümmeti bu tuzaklardan veya
ajanlara olan güveninden ancak ona hitap edebilen, öğütlerini
ve şahsiyetlerini dinlediği samimi insanlar kurtarabilir.
Günümüzde bunlar, samimi kamuoyunu üreticileridir. Bu
kimseleri, komploları ifşa etmekten çekinmemeleri, ümmeti
ajanların ve hainlerin peşine takmamaları, varlık yokluk
meselesinden saptırmamaları konusunda uyarıyoruz.
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi olarak biz, gazetecilere,
medya kuruluşlarına özellikle samimi olanlarına ve İslam
ümmetini yaşadığı zilletten kurtarmak isteyenlere, hakkın
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yardımcıları ve iyilik meşalesi olmak, Nübüvvet metodu üzere
Hilafet çağrısı kampanyasının faaliyetlerini canlı yayınlamak
için çağrıda bulunuyoruz.
Güç ve kuvvet ehli ise, ümmet ile Nübüvvet metodu üzere
Hilafetin kurulması arasında duran en son kişilerdir. Ümmet,
birliğe, Hilafete, yapıya ve seferberliğe hazır. Tek eksiği, İslam’ın
emanının olduğu, dayanak edinilen ve oradan dünyanın geri
kalanına hareket edilen noktayı sağlayacak kişilerin varlığıdır. Bu
ise ancak hainlerin ve ajanların elinden iktidar dizginlerini alıp
İslam ümmetine iade eden kimselerin yardımıyla gerçekleşebilir.
Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
َ ُ ْ َ ََ ﱠ َ َ ْ ﱠ
ً ّ َ ُ ْ ُْ
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ﺼ ُﺮوا أ ْوﻟ ِﺌ َﻚ ُ ُﻢ اﳌﺆ ِﻣﻨﻮن َﺣﻘﺎ
“Ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya;
işte onlar gerçek müminlerdir.” [Enfal 74]
Mühendis Selâhaddin Adada
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi Müdürü
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M. 02 Şubat 2022

H. 01 Recep 1443

Hizb-ut Tahrir / Merkezi Medya O isi Kadın Kolları,
“Hilafet, Kadınların Onurunu, Güvenliğini ve Şeri
Haklarını Teminat Altına Alır” Başlıklı Uluslararası Bir
Kampanya Başlatıyor
Basın Açıklaması

Recep ayı, Hicri takvime göre 100 yılı aşkın bir süre önce Hilafetin kaldırılışının trajik yıldönümüdür. İslam ile hükmeden
bu lider devlet, Müslüman ve diğer ülkelerde her zaman kadınların haysiyet, güvenlik ve şeri haklarının hamiliğini ve
koruyuculuğunu yapmıştır. Hilafetin yıkılışının ardından bölgedeki ve dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kadınların
yaşamları, demokrasilerden diktatörlüklere kadar insan yapımı sistemler ve rejimler altında her türlü baskı, adaletsizlik, zulüm
ve yoksulluk ile mahvolmuştur. Onurlarını çiğnediler, fiziksel ve finansal güvenliklerini sağlayamadılar ve Allah’ın verdiği şeri
haklarını umursamadılar. Allah’ın Şeriatı ve sisteminin sağladığı gölgenin ve korumasının yokluğunda umutsuzluk, çaresizlik ve
karamsarlık hayatlarının bir öyküsü haline gelmiştir.
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman kadının
karşı karşıya kaldığı bu güncel kâbustan bir çıkış yolu var. Bu
da Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulmasıdır.
Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem, Hilafeti Müslümanların
kalkanı ve koruyucusu olarak nitelendirmiştir. Ancak günümüzde
böylesi bir devletin kadınlar, statüleri ve hakları için ne anlama
geleceği konusunda pek çok korkular, şüpheler ve sorular söz
konusu. Bu tür korkular ve şüpheler, sömürgeci Batılı hükümetlerin,
yazarların, medyanın ve feministlerin, İslami yönetimde kadınlara
yönelik muameleye ilişkin asırlık yalanlarından, safsatalarından
ve saldırılarından mütevellittir. Günümüzde hala pazarlanmaya
devam ediyor. Ardışık sömürge yöneticileri ve destekçileri, Hilafeti
yıkmak ve daha sonra geri dönüşünü engellemek için bu tür
efsaneler ve yalanları bilinçli olarak ürettiler ve yaydılar. Amaç,
Müslüman ülkelerin kaynakları ve siyaseti üzerinde sömürgeci etki
ve kontrollerini sürdürmek ve ilerletmektir.
Bu nedenle bu Recep, Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Kadın
Kolları, kadınların İslami yönetim altındaki statüsüyle ilgili bu
korkuları, şüpheleri ve soruları bertaraf etmek amacıyla uluslararası
bir kampanya başlattı. “Hilafet, Kadınların Onurunu, Güvenliğini
ve Şeri Haklarını Teminat Altına Alır” temalı kampanya, oryantalist
ve sömürgeci yalan ve fantezilerden uzak, İslami metinlerde
kanıtlandığı ve geçmişte İslami yönetimde ispatlandığı gibi, Hilafet
Devletinin gölgesinde kadınların hakları, rolleri ve muameleleri
konusunda hayatlarının nasıl olacağına dair net bir anlayış ve
vizyon sunmayı amaçlıyor. Daha da önemlisi, Hilafetin ilkelerinin,
yasalarının, kurumlarının, strüktürünün ve sistemlerinin,

günümüzde kadınların karşı karşıya kaldığı ve -Doğu ve Batıdemokrasileri de dâhil olmak üzere tüm insan yapımı sistemlerin
çözemediği birçok siyasi, ekonomik, yargısal, eğitimsel, sağlık ve
sosyal sorunları pratikte nasıl çözeceğini açıklamaya çalışacağız.
Bu önemli kampanyayı takip edeceğinizi ve destekleyeceğinizi
umuyoruz. Yalanları ortadan kaldırmayı, korkuları kırmayı ve
kadınların Hilafet altındaki statüsünü ortaya koymayı amaçlayan bu
kampanya ile umutsuzluğu umuda çevirmeyi, bugün milyonlarca
kadının yaşadığı kâbusa son verecek ve bu Müslüman ümmetin
kadınlarına daha aydınlık, daha adil, daha güvenli ve onurlu bir
gelecek inşa edecek
bir devlet kurmayı hedefliyoruz.
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“Allah, içinizden, iman edip de Salih ameller işleyenlere,
kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da
yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı
olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının
ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair
vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi
ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte
onlar fasıkların ta kendileridir.” [Nur 55]
Dr. Nesrin Nevaz
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi
Kadın Kolları Direktörü
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No: TR–BA–2022–MB–TR–002

H. 30 Recep 1443 / M. 03 Mart 2022

Ey Müslümanlar!
Hilafetsiz Geçirdiğiniz Bir Asır Yetmedi mi?
Basın Açıklaması

Müslümanların birliğini sağlayan ve ümmetin koruyucu kalkanı olan Hilafet, liderliğini İngiltere’nin yaptığı Batılı devletlerin
eli ve yerli işbirlikçilerin yardımı ile, H. 28 Recep 1342, M. 3 Mart 1924’te yıkıldı. Bu tarihte Müslümanlar başsız ve güçsüz
kaldı. Hilafet’in kaldırılması sonrasında Müslümanlar büyük acılar yaşadılar, birçok işgal ve yıkıma şahit oldular. İngilizler
Hilafet’i yıkmakla yetinmeyip 1948’de mübarek Mescid-i Aksa topraklarına Yahudi işgalcileri yerleştirdiler. Hilafetsiz geçen bu
son yüzyılda İslam beldelerinin maruz kaldığı işgal ve Müslümanların yaşadığı acı saymakla bitmez. Fransızlar Cezayir’de 20 yıl
boyunca soykırım yaptılar ve 1 milyondan fazla Müslümanı öldürdüler. Bosna, Afganistan, Irak, Doğu Türkistan ve Keşmir’de
yaşanan işgallerde yaşlı genç, kadın erkek milyonlarca Müslüman kafirler tarafından katledildi. Suriye’de 10 yılı aşkındır devam
eden savaşta 1 milyona yakın Müslüman katledildi, milyonlarcası mülteci olarak başka ülkelere göç etti. Müslümanların kanı
tarihin hiçbir döneminde bu kadar kolay ve bu denli pervasızca akıtılmadı. İslam coğrafyasının yeraltı ve yerüstü zenginlikleri
son yüzyılda Batılı devletler tarafından adeta sömürüldü, servetleri yağmalandı.
Hilafet ile güçlüyken Hilafetsiz zayıfladık, zengin iken
fakirleştik, onunla izzetli iken onsuz zillete sürüklendik.
Hilafet ile tek ümmet ve tek devlettik, o yıkılınca parçalandık
bölündük. Hilafet varken başımızda cesur, izzetli ve takvalı
halifeler vardı, sonra başımıza satılmış sömürge valileri, korkak,
bir o kadar hain ve işbirlikçi yöneticiler atandı. Hilafet varken
Müslümanların sevinci de hüznü de birdi, Hilafetsiz kalpler bile
ayrıştı. Bazıları Milliyetçi, vatancı, bazıları laik ve demokrat,
bazıları da modernist ve Batıcı oldu.
Ey Müslümanlar! Bir asırlık bu kara sayfadan sonra, İslam
ümmeti için bembeyaz tertemiz bir sayfayı açmanın zamanı
geldi artık. Filistin’i özgürlüğüne kavuşturmanın, Suriye’de zulme
son vermenin, Irak ve Afganistan’da ölen çocukların hesabını
sormanın zamanı geldi. Doğu Türkistan’a sahip çıkmanın,
Myanmar ve Mora’ya ses vermenin zamanı geldi! Keşmir’i,
Pakistan’ı, Hindistan ve Bangladeş’i birleştirmenin zamanı
geldi. Mekke’nin kapılarını Müslümanlara koşulsuz açmanın,
Medine’ye özlemi bitirmenin zamanı geldi! Hilafet, Allah’ın
tüm Müslümanlar üzerindeki farzıdır hatta ve hatta farzların
tacıdır. Hilafet’in yeniden kurulması Allah’ın vaadi ve Rasulullah
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesidir. Muhakkak ki Allah’ın
vaadi ve Rasulünün müjdesi gerçekleşecektir. Müslümanlar
için Hilafet bir hayal değil, varlığı ile kurtuluşa ereceğimiz bir
hakikattir! Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

ﺛﻢ ﺗﻜﻮنُ ﺧﻼﻓ ٌﺔ ﻋﲆ ِﻣﻨﻬﺎ ِج اﻟ ﱡﻨ ُﺒ ﱠﻮ ِة

“...Sonra nübüvvet yolu üzere yürüyecek Hilâfet olacaktır.”
[Ahmed, Müsned 17680]
Ey Müslümanlar! O halde Allah’ın vaadini gerçekleştirmek,
Rasulullah’ın müjdesine nail olabilmek için Nübüvvet metodu
üzere Raşidi Hilafet Devleti’ni kurmak için Hizb-ut Tahrir ile
birlikte çalışın. Hizb-ut Tahrir insanlığı kurtaracak olan yegâne
şeye sizi davet ediyor, sizin hayrınızı istiyor, unuttuğunuz
hakikatleri hatırlatarak Allah’ın rızasına ulaşmanızı arzuluyor.
Şimdi artık çalışma vakti, şimdi artık konuşma vakti, şimdi artık
mücadele etme vakti, şimdi artık Hilafetin vakti, haydi kalkın ve
Hilafetin ikamesi için çalışın!
Ey Güç ve Kuvvet Ehli! Hizb-ut Tahrir sizleri de Râşidî Hilâfet
Devleti’ni kurmak için kendisine nusret vermeye davet ediyor.
Hizb-ut Tahrir sizi, bu büyük hayra ortak olmaya çağırıyor!
Haydi, dayanağınız ABD, AB ve NATO değil, Allah olsun!
Yönünüz Avrupa ya da Rusya değil İslam ve Rasulullah olsun!
İslam için, Allah için size yeniden güç, kuvvet ve izzet verecek
olan bu çağrıya icabet etmeyecek misiniz?
Hizb-ut Tahrir
Türkiye Vilâyeti
Medya Bürosu
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Medya Bürosu
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No: PK–BA–2022–MB–TR–09

H. 08 Recep 1443 / M. 09 Şubat 2022

Karnataka, Uttar Pradesh, Keşmir veya Kudüs’teki
Kızlarımızın Yegâne Koruyucusu Hilafettir
Basın Açıklaması

İslam ümmeti mensubu cüretkâr bir kızın, Hindistan’ın Karnataka bölgesindeki videosu, birkaç saat içinde İslam dünyasında
viral oldu. Videoda Müslüman kız, çok sayıda aşırılık yanlısı Hindu haydutlarıyla tek başına mücadele ettiği görüldü. Sadece
Allah’a güvendi. Ki O müminlere yeter. Baskıcı ve ezici koşullara rağmen cesareti, kararlılığı ve İslam’a olan bağlılığı nedeniyle
tüm ümmetin kalbini fethetti. Twitter’da Allahu Ekber ve “Şerni” (aslan) gibi ifadeler trend topik oldu. Bu ümmetteki sebat
tutkusu, Hindu devleti karşısında duranları kahraman yapıyor. Ancak Karnataka’da, Keşmir’de veya Kudüs’te kızlarımızı canları
pahasına silahlarıyla korumak zorunda olanlar nerede?
Karnataka veya başörtülü sınıfa girmelerine izin verilmeyen
Uttar Pradesh’teki kızlarımıza kim kol kanat gerecek? Filistin
veya Keşmir’deki kızlarımızı veya Fransa’da vahşi haçlıların,
başörtülerini yırttığı kızlarımızı hangi İslam ülkesi koruyacak?
Kızlarımızın canını, malını, namusunu ve kutsallığını korumak
için orduları seferber edecek İslam Devleti nerede? İngiliz Raj’ın
çizdiği sınırlar, öfkeli Hindu veya haçlı canavarlarının ellerinden
çaresiz Müslüman kadınları kurtarmamıza izin veriyor mu?
Ümmetin birliğini ve vahdetini sağlayan Hilafetin, 28 Recep 1342
/ 3 Mart 1924’te yıkılmasından sonra Müslüman ordularının
ancak sömürgeci kâfirlerin çizdiği sınırlar içerisinde operasyon
yapabileceğini söyleyen bir nas yok. Muhammed bin Kasım,
Hint Yarımadası’ndaki mazlum Müslümanlara sadece “manevi
ve diplomatik destek” ile yetinseydi, o zaman belki bugün biz
de Ram Ram şarkısı söylüyor, inek sidiği içiyor ve putlara secde
ediyor olurduk.
İslam ümmetinin gerçek duyguları ve emelleri, artık tüm
dünyada biliniyor. Ancak Müslümanların şimdiki yöneticilerinin
tutumları nasıl? Keşmir cihadını sırtından bıçakladılar. Modi’yi
Keşmir işgalini yasallaştırması konusunda cesaretlendirdiler.
Omurgasız Bajwa-İmran rejimi, bu kırmızıçizginin aşılmasına
rağmen, istekli ve yetenekli Pakistan silahlı kuvvetlerini
seferber etmedi. Daha da kötüsü, Keşmir’deki cihadı, Keşmir
Müslümanlarına ihanet olarak nitelendirdi. Bu vizyonsuz
yöneticiler, Yeni Delhi ile arka kapı diplomasisi yürütüyorlar.
Modi’ye Kontrol Hattı’nda ateşkesi hediye olarak verdiler. Kontrol
Hattı, Hindu devletine Belucistan ve ötesinde terörizmi kışkırtma

kapasitesi vermektedir. Döviz için Peygamber SallAllahu Aleyhi
ve Sellem’in onurunu satanlardan, Müslüman kızları koruması
beklenemez, çünkü onlara ancak Allah’ın rızasını arayan Raşidi
Halife yardım edebilir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem
şöyle buyurdu:

َ إِمنﱠ َﺎ ا ِﻹ َﻣﺎ ُم ُﺟ ﱠﻨ ٌﺔ ُﻳﻘَﺎﺗ َُﻞ ِﻣ ْﻦ َو َرا ِﺋ ِﻪ َو ُﻳ ﱠﺘﻘَﻰ ِﺑ ِﻪ َﻓﺈِنْ أَ َﻣ َﺮ ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َو َﻋ
َﺪَل ﻛَﺎن
َُﻟﻪُ ِﺑ َﺬ ِﻟﻚَ أَ ْﺟ ٌﺮ َو ِإنْ َﻳﺄْ ُﻣ ْﺮ ِﺑﻐ َْري ِِﻩ ﻛَﺎنَ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻨﻪ

“İmam ancak bir kalkandır. Onun ardında savaşılır ve
onunla korunulur. Şayet o, Allah’a karşı sorumluluk bilincini
emreder ve adaletle emrederse, bütün yaptıklarından sevap
kazanır. Bundan başka bir şey emrederse, yaptıklarının
karşılığını çeker.” [Müslim]
Öyleyse, ey Pakistan silahlı kuvvetleri!
Aranızda, günümüzün Raja Dahir’ini yerle yeksan edecek,
zincire vurulmuş şekilde Müslümanların İmamına getirecek
Muhammed bin Kasım torunu yok mu? Haydi, korkak liderliği
kökünden sökün, Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet
Devletini kurmak için Hizb-ut Tahrir’e nusret verin. Düşmanlar
korkudan kaçarken, tekbirler getirin.
Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilâyeti
Medya Bürosu
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ﺣزب اﻟﺗﺣرﯾر
Hizb-ut Tahrir
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ُ َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ُﱠ َ َ َ ْ َ ْ َ ﱠ
َُ َ َ َ َ ﱠُ ﱠ
اﺳﺘﺨﻠﻒ
ض ﻛﻤﺎ
ﺎت ﻟ ﺴﺘﺨ ِﻠﻔ ﻢ ِ اﻷر
ِ ِ ﴿وﻋﺪ اﻟ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ِﻣﻨﻜ ْﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎ
ِ
َ
َ َ َ
َ َّ َ
َ
ﱠ
َ
َ
ً
َ ﱠاﻟﺬ
ﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗ ْﺒ ِﻠ ِ ْﻢ َوﻟ ُﻴ َﻤ ِﻜ ﱠن ﻟ ُ ْﻢ ِدﻳ َ ُ ُﻢ اﻟ ِﺬي ْارﺗ َ ﻟ ُ ْﻢ َوﻟ ُﻴ َﺒ ِّﺪﻟ ﱠ ُ ﻢ ِّﻣﻦ َ ْﻌ ِﺪ ﺧ ْﻮ ِﻓ ِ ْﻢ أ ْﻣﻨﺎ
ِ
َ ُ َْ ُ ُ َ َ َُ َ َ ْ ََ َ َ ََ ًْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُْ َ
﴾ﺎﺳﻘﻮن
ِ ﻌﺒﺪوﻧ ِ ﻻ ﺸ ِﺮﻛﻮن ِ ﻲ ﺷ ﺌﺎ وﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻌﺪ ِذﻟﻚ ﻓﺄوﻟ ِﺌﻚ ﻢ اﻟﻔ

No: BG–BA–2022–MB–TR–06

H. 27 Recep 1443 / M. 28 Şubat 2022

Bangladeş Ordusu, Pilkhana Katliamının Öcünü Almak
İçin Yıkılışının 101. Yılında Hilafeti Yeniden Kurma Azmi
Göstermeli
Basın Açıklaması

25 Şubat (Cuma), trajik Pilkhana katliamının 13. yıldönümü. 2009’da Pilkhana’da Bangladeş Tüfekleri (BDR) karargâhında
bulunan cesur 57 subayın vahşice öldürüldüğüne tanık olduk. Elbette Hasina rejiminden asla adalet beklemiyoruz. Çünkü Hasina,
Hindistan’a büyük avantaj sağlamak için güzide oğullarımızın vahşice katledilmesinde işbirliği yaptı. Bu isyandan sonra ABD
ve İngiltere’nin ordumuzu zayıflatma planı, daha sonra Hasina rejiminin orduya karşı kurduğu komplolarla gün ışığına çıktı.
Silahlı kuvvetlerimize karşı kurulan büyük komplo, 2008 yılında
başladı. ABD ile İngiltere arasındaki uzlaşma, Hasina rejimini
iktidara taşıdı. ABD, Çin’i kuşatmak ve Hilafetin geri dönüşünü
önlemek için “Asya” stratejisi kapsamında Hindistan’ı siyasi ve
ekonomik yardımlarıyla bölgesel bir güç haline getirmek istedi.
Birleşik Krallık, sadık ajanının Bangladeş ordusunu kontrol
etmesini sağlayan bu stratejiyi doğal olarak destekledi. Böylece
ABD ve İngiltere’nin bu ortak jeopolitik emeli çerçevesinde hain
Hasina rejimi, Pilkhana katliamını gerçekleştirdi.
Ne yazık ki, bu yıl Bangladeş halkı, Recep ayında Pilkhana
kurbanlarının yasını tutarken, küresel çapta 3 Mart 1924’te
Hilafetin yıkılışının acılı 101. yıldönümünü anılıyor. Her iki
trajedinin de failleri aynı: Müslüman topraklarındaki hain
yöneticiler. Osmanlı Hilafet Devletini yıkmak için sömürgeci
kâfir ile işbirliği yapan hain Kemal Atatürk gibi hain Hasina da
ordumuzu sırtından bıçakladı. Sömürgeci efendileri, ümmeti
boyun eğdirmek için her zaman bu tür hain laik yöneticiler
iktidara getirirler.
Ey ordu içindeki samimi subaylar! Siz güç ve kuvvet
ehlisiniz, 13 yıllık şehit kardeşlerinizin intikamını alabilirsiniz!
Rejimin ihaneti karşısında eylemsizliğiniz, sizi zillete sürükler.

Eylemsizliğiniz yüzünden müşriklerin çıkarları için kullanılan
ucuz yakıt ve uysal bir güce dönüştünüz. Hizb-ut Tahrir /
Bangladeş Vilayeti olarak biz, bu zilletten kurtulmaya, gücünüzü
ve haysiyetinizi yeniden kazanmak için cesurca bir duruş
sergilemeye çağırıyoruz. Hain Hasina rejimine itaati reddedin.
Boyun eğmeniz için İslam ve Müslüman düşmanlarıyla işbirliği
yapıyor. Allah Subhânehu ve Teâlâ ve Rasûlullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’e yardım edin, Nübüvvet metodu üzere Raşidi
Hilafeti geri getirmek için Hizb-ut Tahrir’e nusret verin. Bu dine
yardım edin, bu Recep, yüz yıllık zillet ve zaafın son Recep’i
olsun. Allah
Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
َ َ َﱡَ ﱠ َ َ ُ ْ َ ُ ﱠ َ ﱠ ُ ل َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َْ ُ َ ﱠ ﱠ
ﻳﺎ أ ﺎ اﻟ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺳﺘ ِﺠﻴﺒﻮا ِ ِ و ِﻟﻠﺮﺳﻮ ِ ِإذَا دﻋﺎﻛﻢ ِﳌﺎ ﻳﺤ ِﻴﻴﻜﻢ ۖ واﻋﻠﻤﻮا أن
ْ َ َْ َ
َ َ ُ َ ﱠ
َﻳ ُﺤﻮ ُل َﺑ ْ ن اﳌ ْﺮ ِء َوﻗﻠ ِﺒ ِﮫ َو أﻧ ُﮫ ِإﻟ ْﻴ ِﮫ ﺗ ْﺤﺸ ُﺮون
“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.” [Enfal 24]
Hizb-ut Tahrir
Bangladeş Vilâyeti
Medya Bürosu
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ُ َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ُﱠ َ َ َ ْ َ ْ َ ﱠ
َُ َ َ َ َ ﱠُ ﱠ
اﺳﺘﺨﻠﻒ
ض ﻛﻤﺎ
ﺎت ﻟ ﺴﺘﺨ ِﻠﻔ ﻢ ِ اﻷر
ِ ِ ﴿وﻋﺪ اﻟ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ِﻣﻨﻜ ْﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎ
ِ
َ
َ َ َ
َ َّ َ
َ
ﱠ
َ
َ
ً
َ ﱠاﻟﺬ
ﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗ ْﺒ ِﻠ ِ ْﻢ َوﻟ ُﻴ َﻤ ِﻜ ﱠن ﻟ ُ ْﻢ ِدﻳ َ ُ ُﻢ اﻟ ِﺬي ْارﺗ َ ﻟ ُ ْﻢ َوﻟ ُﻴ َﺒ ِّﺪﻟ ﱠ ُ ﻢ ِّﻣﻦ َ ْﻌ ِﺪ ﺧ ْﻮ ِﻓ ِ ْﻢ أ ْﻣﻨﺎ
ِ
َ ُ َْ ُ ُ َ َ َُ َ َ ْ ََ َ َ ََ ًْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُْ َ
﴾ﺎﺳﻘﻮن
ِ ﻌﺒﺪوﻧ ِ ﻻ ﺸ ِﺮﻛﻮن ِ ﻲ ﺷ ﺌﺎ وﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻌﺪ ِذﻟﻚ ﻓﺄوﻟ ِﺌﻚ ﻢ اﻟﻔ

No: PK–BA–2022–MB–TR–07

H. 02 Recep 1443 / M. 03 Şubat 2022

Mescidi Aksa Selahaddin ve II. Abdülhamid’i Beklerken,
Pakistan Yöneticileri Mescidi Aksa İşgalcileriyle
Normalleşiyor
Basın Açıklaması

Pakistan yöneticileri, mübarek toprak Filistin işgalcisi Yahudilerle normalleşme kapsamında en geniş katılımlı deniz tatbikatına
“IMX/CE 22 – Pakistan donanmasını gönderdiler. Böylece Pakistan yöneticileri, Müslüman topraklar işgalcisi ile ittifaka doğru
kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Oysa Allah Subhânehu ve َ Teâlâ şöyle buyuruyor:
ُ
ُ
ُ َُ َ َ ﱠ َ ََْ ُ ْ ﱠ ُ َ ْ ﱠ
ْ
ّ ﻮﻛ ْﻢ
اﻟﺪ ِﻳﻦ َوأﺧ َﺮ ُﺟﻮﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِد َﻳ ِﺎرﻛ ْﻢ
ِ ِ ِإﻧﻤﺎ ﻳ ﺎﻛﻢ ﻋﻦ اﻟ ِﺬﻳﻦ ﻗﺎﺗﻠ
“Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost
edinmekten men eder.” [Mümtehine 9] Pakistan yöneticileri, Yahudi işgalini ortadan kaldırmak yerine düşmana silahlarımızı,
yeteneklerimizi ve taktiklerimizi tanıtıyor. Hâlbuki Allah
Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
ْ َ ْ َ ََ ْ ُ ُ ّ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ﱡ
وأﺧ ِﺮﺟﻮ ﻢ ِﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺧﺮﺟﻮﻛﻢ واﻟ ِﻔﺘﻨﺔ أﺷﺪ ِﻣﻦ اﻟﻘﺘ ِﻞ
“Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı, adam
öldürmekten daha ağırdır.” [Bakara 191]
Ey Pakistan Müslümanları! İslam’a göre, bir İslam ülkesinin
işgaline askeri yanıt vermek farzdı. Allah Rasûlü SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in İsra’sının işgalcisine askeri yanıt vermek
daha büyük farzdır.
Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyleَ buyurdu:
ْ
َْْ
ً َ
ﱠ
َ ﱠ
َْ َ
َْ
ُﺳ ْﺒ َﺤﺎن اﻟ ِﺬي أ ْﺳ َﺮى ِ َﻌ ْﺒ ِﺪ ِﻩ ﻟ ْﻴﻼ ِّﻣ َﻦ اﳌ ْ ِ ِﺪ ا َ َﺮ ِام ِإ اﳌ ْ ِ ِﺪ اﻷﻗ َ اﻟ ِﺬي
َُﺑ َﺎر ْﻛ َﻨﺎ َﺣ ْﻮ َﻟﮫ
“Kulunu Mescidi Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız
Mescidi Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.”
[İsra 1] Mescidi Aksa’nın kutsallığı konusunda bizi Allah’a
isyana sürükleyen ne? Mescidi Aksa işgalcisiyle normalleşecek
kadar yoksul muyuz ve ekonomik kaynak yoksunu muyuz?
İslam ümmeti, dünyanın en değerli kaynaklarına sahiptir.
Yoksulluğumuz
günümüzün
zavallı
yöneticilerinden
kaynaklanıyor. Mescidi Aksa işgalcisiyle normalleşecek kadar
zayıf mıyız ve silahlı kuvvetlerden yoksun muyuz? Yahudi
varlığının 176.000 korkak askeri var. Dünya onlar için cennettir.
Dünyanın en büyük yedinci ordusuna sahip Pakistan’ın ise
2.787.500 askeri var. Şehitlik için can atıyorlar ve dünya onlar
için hapishanedir.
Mescidi Aksa, Selahaddin’i bekliyor. Abbasi Hilafeti liderliğinde
Selahaddin, Hicri 27 Receb 583’te, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi
ve Sellem’in İsra’ya yükselişinin yıldönümünde Mescidi Aksa’yı
kurtardı. Şam Kadısı Muhyiddin ibn el-Zeki, Cuma hutbesinde,

“İslâm’a bu zaferi veren ve Kudüs’ü bir asırlık bir yoldan
çıkıştan sonra hak yoluna döndüren Allah’a hamdolsun. Fethi
gerçekleştirmek için seçtiği bu ordunun şanı yücelsin. Ve alay
edilen bu ümmete saygınlığını iade eden Eyyub oğlu Selahaddin
Yusuf, Allah’ın selamı senin üzerine olsun.” dedi. O halde bugün
böyle bir şerefe nail olmak için Nübüvvet metodu üzere Hilafeti
yeniden kurmamızın zamanı gelmedi mi?
Mescidi Aksa, Halife II. Abdülhamid’i bekliyor. Osman Halifesi
II. Abdülhamid, Siyonistlerin Filistin rüşvetini “Yahudiler
milyonlarını alsınlar. Bir gün gelir de Hilafet yıkılırsa işte o
zaman Yahudiler, Filistin’i para ödemeden alabilirler. Fakat ben
sağ olduğum müddetçe bedenimin neşterle yarılması Filistin’in
Hilafet Devletinden koparılmasından benim için daha kolay bir
hadisedir.” sözleriyle reddetti. Gerçekten de Filistin 28 Recep
1342’de Hilafetin yıkılışının ardından işgal edildi. O halde
bugün kaybettiğimiz kutsallıklarımızı geri almak için Nübüvvet
metodu üzere Hilafeti yeniden kurmamızın zamanı gelmedi mi?
Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilâyeti
Medya Bürosu
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ُ َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ُﱠ َ َ َ ْ َ ْ َ ﱠ
َُ َ َ َ َ ﱠُ ﱠ
اﺳﺘﺨﻠﻒ
ض ﻛﻤﺎ
ﺎت ﻟ ﺴﺘﺨ ِﻠﻔ ﻢ ِ اﻷر
ِ ِ ﴿وﻋﺪ اﻟ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ِﻣﻨﻜ ْﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎ
ِ
َ
َ َ َ
َ َّ َ
َ
ﱠ
َ
َ
ً
َ ﱠاﻟﺬ
ﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗ ْﺒ ِﻠ ِ ْﻢ َوﻟ ُﻴ َﻤ ِﻜ ﱠن ﻟ ُ ْﻢ ِدﻳ َ ُ ُﻢ اﻟ ِﺬي ْارﺗ َ ﻟ ُ ْﻢ َوﻟ ُﻴ َﺒ ِّﺪﻟ ﱠ ُ ﻢ ِّﻣﻦ َ ْﻌ ِﺪ ﺧ ْﻮ ِﻓ ِ ْﻢ أ ْﻣﻨﺎ
ِ
َ ُ َْ ُ ُ َ َ َُ َ َ ْ ََ َ َ ََ ًْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُْ َ
﴾ﺎﺳﻘﻮن
ِ ﻌﺒﺪوﻧ ِ ﻻ ﺸ ِﺮﻛﻮن ِ ﻲ ﺷ ﺌﺎ وﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻌﺪ ِذﻟﻚ ﻓﺄوﻟ ِﺌﻚ ﻢ اﻟﻔ

No: ML–BA–2022–MB–TR–01

H. 01 Recep 1443 / M. 02 Şubat 2022

Hizb-ut Tahrir / Malezya, “Hilafet Altında Kapsamlı İslam”
Başlıklı Bir Kampanya Başlatıyor
Basın Açıklaması

Bu Recep’te ümmetin kederli hali devam ediyor, zira Hilafetin yıkılışının üzerinden yüz yıl geçmiştir. Bir ülkeyi kaybeden bir
millet için yüz yıl az bir süre değildir. Bırakın Müslümanların müminlerin kanı ve gözyaşı üzerine kurulan mübarek bir devleti ve
yedi kat semanın emrini kaybetmesini. Hilafet, Müslümanları her türlü azaptan ve dünyayı karanlıklardan kurtaran, insanları
insanlara kulluktan Allah’a kulluğa götüren bir devletti. Hilafet, İslam’ı ve Müslümanları onurlandıran, küfür ve kâfirleri rezil
eden bir devletti. Hilafet, Allah’ın dinini diğer bütün dinlere üstün kılan ve Allah’ın nimetlerini yeryüzünün her köşesine yayan
bir devletti. Hilafet, Allah’ın Şeriatını kapsamlı bir şekilde uygulayan, sadece insanlar için değil, bitki ve hayvanlar için de adalet
ve refah sağlayan bir devletti. Ancak bu güçlü ve mübarek devlet, bugüne kadar bu ümmet üzerinde ağır ve derin bir yara bırakan
iç ihanetin bir sonucu olarak, 28 Receb 1342 / 3 Mart 1924’te yıkılmıştır.
Hilafetin yıkılışıyla birlikte ümmet, şanını, şerefini, kutsallıklarını
ve bütün zenginliklerini kaybetmiş, 13 asır boyunca ümmeti
koruyan İslam, hayattan topyekûn kalkmıştır. Günümüzde
Müslüman ülkelerde sadece namaz, evlenme, avret, miras, yiyecek
ve içecek gibi İslam’ın bireysel hükümleri uygulanmaktadır. İslam
Devleti ve toplumu, Müslümanların hayatından silinmiş, daha da
kötüsü yerini laik devletler ve Batılı küfür yasaları almıştır. Sonuç
olarak İslam’ın kapsayıcılığı, mükemmelliği, yönetim sistemi,
ekonomik sistemi, sosyal sistemi, ceza sistemi, eğitim ve dış
politikası Müslümanların belleklerinden silinmiştir. Öyle ki İslam’ı
tamamen unutan, hiçe sayan, İslam sistemi ve kanunlarına olan
güvenini yitiren Müslümanlar bile vardır.
Hilafetin yıkılış ayı Recep’te Hizb-ut Tahrir / Malezya, “Hilafet
Altında Kapsamlı İslam” başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanya,

Receb ayının başından sonuna kadar sürecek. Bir ay boyunca
İslam’ın kapsamlılığı ve İslam Şeriatını hayata döndürmenin
zorunluluğu hakkında genel olarak Müslümanlara, özel olarak
yöneticilere bilgilendirme yapacağız ve anımsatacağız. Zira Hilafet,
İslam’ı büsbütün uygulayabilecek tek kurumdur. Yüce Allah’tan
bu kampanyayı bereketli kılmasını ve kolaylaştırmasını diliyoruz.
Kampanyanın, Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devleti altında
İslami hayatı yeniden başlatmanın önemi ve gerekliliği konusunda
Müslümanlarda farkındalık yaratmasını umuyoruz.
Hizb-ut Tahrir
Malezya
Medya Bürosu
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ُ َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ُﱠ َ َ َ ْ َ ْ َ ﱠ
َُ َ َ َ َ ﱠُ ﱠ
اﺳﺘﺨﻠﻒ
ض ﻛﻤﺎ
ﺎت ﻟ ﺴﺘﺨ ِﻠﻔ ﻢ ِ اﻷر
ِ ِ ﴿وﻋﺪ اﻟ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ِﻣﻨﻜ ْﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎ
ِ
َ
َ َ َ
َ َّ َ
َ
ﱠ
َ
َ
ً
َ ﱠاﻟﺬ
ﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗ ْﺒ ِﻠ ِ ْﻢ َوﻟ ُﻴ َﻤ ِﻜ ﱠن ﻟ ُ ْﻢ ِدﻳ َ ُ ُﻢ اﻟ ِﺬي ْارﺗ َ ﻟ ُ ْﻢ َوﻟ ُﻴ َﺒ ِّﺪﻟ ﱠ ُ ﻢ ِّﻣﻦ َ ْﻌ ِﺪ ﺧ ْﻮ ِﻓ ِ ْﻢ أ ْﻣﻨﺎ
ِ
َ ُ َْ ُ ُ َ َ َُ َ َ ْ ََ َ َ ََ ًْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُْ َ
﴾ﺎﺳﻘﻮن
ِ ﻌﺒﺪوﻧ ِ ﻻ ﺸ ِﺮﻛﻮن ِ ﻲ ﺷ ﺌﺎ وﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻌﺪ ِذﻟﻚ ﻓﺄوﻟ ِﺌﻚ ﻢ اﻟﻔ

H. 14 Şaban 1443 / M. 17 Mart 2022

Ey İnsanlar! Hizb-ut-Tahrir / Bangladeş Vilayeti,
“Gerçekten Bağımsız Mıyız?” Başlıklı Çevrimiçi
Konferansa Katılmaya Davet Ediyor
Basın Açıklaması

Hindistan alt-kıtasında herkesin bildiği gibi Pakistan ve Hindistan, sömürgeci İngilizlerin sömürüsü ve baskısına karşı verilen
iki yüz yıllık mücadelenin ardından 14 ve 15 Ağustos 1947’de bağımsızlığını kazandı. 1971’de de Bangladeş bağımsızlığını
elde etti. Ancak Batılı laik kapitalist sistem, ajan yöneticiler, yozlaşmış politikacılar ve sırtlanlanmış entelektüeller sayesinde
hükümranlığını sürdürdü. Aslında sözde neo-sömürgecilik açmazına düştük. Sonuç olarak 250 yılı aşkın süredir insanların
uğraştığı gerçek kurtuluşa henüz ulaşılamadı. Dahası başta Amerika ve İngiltere olmak üzere sömürgecilerin, siyaset, ekonomi
ve hayatımızın her alanına müdahalesi her geçen gün artıyor. İnsanlar, laik tiranların siyasi başarısızlıkları ve ekonomik darlık
nedeniyle büyük trajedilere katlanmak zorunda kalıyorlar. İşte bu arka plana karşı Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti “Gerçekten
bağımsız mıyız?” sorusunu ele alıyor. Gerçek kurtuluş yolunda ilerlemek ve yeni-sömürgecilik prangalarından kurtulmak için
başta sadık aydınlar ve politikacılar olmak üzere tüm bilinçli insanları 18 Mart’ta Al-Waqiyah kanalında yayınlanacak çevrimiçi
konferansa katılmaya davet ediyoruz. Allah Subhânehu
ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
َ
َ َ َ
َ
ُ َ
ِإ ﱠن ﱠ ﻻ ُ ﻐ ِّ ُ َﻣﺎ ِﺑﻘ ْﻮ ٍم َﺣ ﱠ ُ ﻐ ِّ ُ وا َﻣﺎ ِﺑﺄﻧﻔ ِﺴ ِ ﻢ
“Bir toplum nefsinde olanı değiştirmedikçe Allah, onları değiştirmez.” [Rad 11]
Konferansın yayınlanacağı siteler:
ALWAQIYAH.TV
Facebook.com/alwaqiyahtv.tr
YouTube.com/ALWaqiyahTV
Konferansın tarihi ve saati: 18 Mart 2022 Cuma 18.30 (Medine saati)
Hizb-ut Tahrir
Bangladeş Vilâyeti
Medya Bürosu
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ﺣزب اﻟﺗﺣرﯾر
Hizb-ut Tahrir
Kenya
Medya Temsilcisi
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ُ َ َ ُ
َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ُﱠ َ َ َ ْ َ ْ َ ﱠ
َُ َ َ َ َ ﱠُ ﱠ
اﺳﺘﺨﻠﻒ
ض ﻛﻤﺎ
ﺎت ﻟ ﺴﺘﺨ ِﻠﻔ ﻢ ِ اﻷر
ِ ِ ﴿وﻋﺪ اﻟ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ِﻣﻨﻜ ْﻢ وﻋ ِﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎ
ِ
َ
َ َ َ
َ َّ َ
َ
ﱠ
َ
َ
ً
َ ﱠاﻟﺬ
ﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗ ْﺒ ِﻠ ِ ْﻢ َوﻟ ُﻴ َﻤ ِﻜ ﱠن ﻟ ُ ْﻢ ِدﻳ َ ُ ُﻢ اﻟ ِﺬي ْارﺗ َ ﻟ ُ ْﻢ َوﻟ ُﻴ َﺒ ِّﺪﻟ ﱠ ُ ﻢ ِّﻣﻦ َ ْﻌ ِﺪ ﺧ ْﻮ ِﻓ ِ ْﻢ أ ْﻣﻨﺎ
ِ
َ ُ َْ ُ ُ َ َ َُ َ َ ْ ََ َ َ ََ ًْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُْ َ
﴾ﺎﺳﻘﻮن
ِ ﻌﺒﺪوﻧ ِ ﻻ ﺸ ِﺮﻛﻮن ِ ﻲ ﺷ ﺌﺎ وﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻌﺪ ِذﻟﻚ ﻓﺄوﻟ ِﺌﻚ ﻢ اﻟﻔ

H. 27 Recep 1443 / M. 28 Şubat 2022

Hizb-ut Tahrir / Kenya Hilafetin Yıkılışının 101.
Yıldönümünde Bir Kampanya Düzenledi
Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir / Kenya, Hilafetin yıkılışının 101. yıldönümünde ‘HİLAFETE MUHTACIZ’ başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanya
kapsamında şu etkinlikler düzenlendi:
1 - Kenya genelinde Cuma namazından sonra yürüyüş gerçekleştirildi. (24 Receb 1443 / 25 Şubat 2022 Cuma)
2 - Çarşı ziyaretleri ve halka hitap konuşmaları yapıldı (25 Recep 1443 / 26 Şubat 2022 Cumartesi)
3 - 26 Recep 1443 / 27 Şubat 2022 Pazar “HİLAFETE MUHTACIZ “ başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminerde iki konuşma yapıldı.
İlk konuşmayı “Hilafetsiz 101 yıl” başlığı altında Hizb-ut Tahrir / Kenya üyesi üstat Mohamad Khamsin yaptı. İkinci konuşmayı
“Hilafete muhtacız” başlığı altında Hizb-ut Tahrir / Kenya Medya Temsilcisi Şaban Mwalimu gerçekleştirdi.
Kampanya sırasında İslam ümmetine 28 Recep 1342 / 3 Mart 1924’te Hilafetin kaldırılmasından bu yana karşılaşılan içler acısı
durum hatırlatıldı. Bu üzücü olaydan bu yana ümmet, sömürgeci Sykes-Picot projesiyle paramparça. Ülkelerinde güvenlik ve emniyet
yok. Sömürgecilik kol geziyor. Oluk oluk Müslüman kanı aktı. Suriye, Yemen, Çin ve tüm İslam ülkelerinde savunmasız annelerimiz
ve çocuklarımız öldürülüyor.
Yaklaşık 2 milyarlık Müslüman, koruyucusu ve kalkanı Hilafetin yokluğunda denizdeki köpüğe benziyor! İslam ümmeti haysiyetini,
onurunu ve koruyucusunu kaybetti. Mescidi Aksa’yı, İsra ve Miracı, ilk kıblemizi kaybettik. Filistin ve diğer tüm işgal altındaki
Müslüman topraklarını sadece Raşidi Hilafet kurtarabilir.
Umarız Allah Subhânehu ve Teâlâ, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetin kuruluşunu hızlandırır. Şüphesiz bu, Allah’a zor değildir.
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

ﺗَﻜُﻮنُ اﻟ ﱡﻨ ُﺒ ﱠﻮ ُة ِﻓﻴﻜ ُْﻢ َﻣﺎ ﺷَ ﺎ َء اﻟ ﱠﻠﻪُ أَنْ ﺗَﻜُﻮنَ ﺛُ ﱠﻢ َﻳ ْﺮ َﻓ ُﻌ َﻬﺎ ِإ َذا ﺷَ ﺎ َء أَنْ َﻳ ْﺮ َﻓ َﻌ َﻬﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﺗَﻜُﻮنُ ِﺧ َﻼ َﻓ ٌﺔ َﻋ َﲆ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ ِج اﻟ ﱡﻨ ُﺒ ﱠﻮ ِة َﻓ َﺘﻜُﻮنُ َﻣﺎ ﺷَ ﺎ َء اﻟ ﱠﻠﻪُ أَنْ ﺗَﻜُﻮنَ ﺛُ ﱠﻢ َﻳ ْﺮ َﻓ ُﻌ َﻬﺎ ِإ َذا ﺷَ ﺎ َء اﻟ ﱠﻠﻪُ أَنْ َﻳ ْﺮ َﻓ َﻌ َﻬﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﺗَﻜُﻮنُ ُﻣ ْﻠﻜًﺎ
َﻋﺎﺿٍّ ﺎ َﻓ َﻴﻜُﻮنُ َﻣﺎ ﺷَ ﺎ َء اﻟ ﱠﻠﻪُ أَنْ َﻳﻜُﻮنَ ﺛُ ﱠﻢ َﻳ ْﺮ َﻓ ُﻌ َﻬﺎ ِإ َذا ﺷَ ﺎ َء أَنْ َﻳ ْﺮ َﻓ َﻌ َﻬﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﺗَﻜُﻮنُ ُﻣ ْﻠﻜًﺎ َﺟ ْ ِﱪ ﱠﻳ ًﺔ َﻓ َﺘﻜُﻮنُ َﻣﺎ ﺷَ ﺎ َء اﻟ ﱠﻠﻪُ أَنْ ﺗَﻜُﻮنَ ﺛُ ﱠﻢ َﻳ ْﺮ َﻓ ُﻌ َﻬﺎ ِإ َذا ﺷَ ﺎ َء أَنْ َﻳ ْﺮ َﻓ َﻌ َﻬﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﺗَﻜُﻮنُ ِﺧ َﻼ َﻓ ًﺔ َﻋ َﲆ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ ِج اﻟ ﱡﻨ ُﺒ ﱠﻮ ِة ﺛُ ﱠﻢ
َﺳﻜ ََﺖ ﺛُ ﱠﻢ َﺳﻜ ََﺖ

“Nübüvvet, Allah dilediği müddetçe aranızda olacak, dilediği takdirde onu ortadan kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet modelindeki
Hilafet, Allah dilediği sürece galip gelecek, sonra dilediği takdirde ortadan kaldıracaktır. Sonra Allah dilediği kadarını alır, dilediği
kadarını da ortadan kaldırır. Sonra Allah dilediği sürece baskıcı bir monarşi olacak, dilediği takdirde onu ortadan kaldıracaktır. Sonra
Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.” [Ahmed]
Son olarak Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafetin kuruluşuyla dinimiz, canımız ve kutsallarımız korunacak, o gün müminler
Allah’ın zaferiyle sevineceklerdir.
َ
ُْ
َو َ ْﻮ َﻣ ِﺌ ٍﺬ َﻳ ْﻔ َﺮ ُح اﳌ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮن
“Ve o gün müminler sevineceklerdir.” [Rum 4]
Şaban Muallim
Hizb-ut Tahrir
Kenya
Medya Temsilcisi
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Sayfa 14

Hizb-ut Tahrir / Amerika
Yıllık Hilafet Konferansı

Basın Açıklaması

06 Mart 2022’de Chicago’da Hizb-ut Tahrir / Amerika, 1924’te Hilafetin yıkılışının yıldönümü vesilesiyle düzenlenen küresel
kampanyanın bir parçası olarak yıllık Hilafet Konferansı’nı başarıyla gerçekleştirdi. Konferansta dünya çapındaki Müslümanlara
İslami hayatı yeniden başlatmak için küresel bir çağrı yapıldı. İslami hayatın yeniden başlatılması Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın bir
emridir, yolu da Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulmasıdır.
İslam’ın laik liberal sistemdeki rolü, geçtiğimiz yüzyılda tartışma konusu oldu. Arap Baharının ardından Batı ve İslam dünyasındaki
uşakları, İslam’ın büyümesini ve siyasetteki rolünü engellemek için bazı karşıt önlemler aldılar. Alınan önlemler özellikle Hilafetin
yeniden kurulmasına dönük önlemlerdir.
Kapitalizm ve laik liberal fikirlerinin başarısızlığını tek tek saymanın bir anlamı yok. Kapitalizmin pis sonuçlarını sadece İslam
dünyasında değil, Asya, Afrika ve Latin Amerika’da bile görmek ve hissetmek mümkün. Batı’da bile liberal dünya düzeninin ilkeleri
ve değerleri konusunda tehlike çanları çalıyor. Batı ve ajanlarının memnuniyetsizliğine rağmen Hilafet ve siyasal İslam düşüncesi, laik
liberalizmden ve kapitalizmden hoşnutsuzluk Müslümanların zihninde kök saldı. Ümmet uyanmak üzere.
Buna göre bu yıl düzenlenen “Geleceğin Planı” başlıklı Hilafet konferansında, ümmetteki Hilafet özlemi, arzusu ve ihtiyacı dile
getirildi, Hilafetin doğru ve pratik bir şeması sunuldu. Konferans, Kuran-ı Kerim’in tilavetiyle başladı, ardından ayetlerin meali
okundu ve açılış konuşması yapıldı. Açılış konuşmasını şu başlıklar altında dört konuşma izledi: ‘Hilafet Devleti Yönetimi’, ‘Ekonomik
Süper Güç İnşa Etme’, ‘Farklılıkları Gidermek ve İslam Toplumu İnşa Etmek’ ve ‘Hizb-ut Tahrir, Çalışmamız ve Vizyonumuz.’ Etkinlik,
konuşmacıların katılımcılardan gelen sorulara verdikleri yanıtlarla sona erdi.
Birinci konuşmacı Ali Merchant, konferansın Hilafet Devletinin Yönetimi başlıklı 1. konuşmasında, Hizb-ut Tahrir’in titiz
çalışmalarından yararlanarak Hilafet Devletinin yapısını, gereksinimlerini, dairelerini ve kurumlarını mükemmel bir şekilde anlattı.
Hilafet kurumunu, Orduyu, Sanayi Dairesine, Ümmet Meclisini pratik ve uygulanabilir bir şekilde özetledi.
Dr. Ayman Hamed, konferansın ‘Bir Ekonomik Süper Güç İnşa Etmek’ başlıklı 2. konuşmasında, İslam’ın benzersiz ekonomik
sistemini açıkladı. İnsanlığın ekonomik sorununu fevkalade ve pratik bir şekilde çözdüğünü ortaya koydu.
Haitham ibn Thbait, konferansın ‘Farklılıkları Gidermek ve İslam Toplumunu İnşa Etmek’ başlıklı 3. konuşmasında, İslam’ın şanlı
tarihini ve ilkelerini sundu. Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem liderliğinde ilk İslam Devletinin kuruşundan itibaren İslam
toplumunda var olan sosyal uyuma vurgu yaptı. Tarihin tanık olduğu gibi Devlet Anayasasının vatandaşların (Müslümanlar ve
Gayrimüslimler), güvenliğini, onurunu koruduğunu, fırsat eşitliğine sahip olduklarını belirtti. Hizb-ut Tahrir’in vizyonunun da bu
olduğunu kaydetti.
Dr. Abdur-Rafay, konferansın ‘Hizb-ut Tahrir-Çalışmalarımız ve Vizyonumuz’ başlıklı 4. ve son konuşmasında, Hizb-ut Tahrir’in
hikâyesini, başarılarını ve nadiren bilinen fedakârlıklarını gün ışığına çıkardı. Hizb-ut Tahrir’in, ümmetin gayretli hizmetkârı
olduğunu, ideolojisi İslam olan küresel siyasi bir parti olduğunu ve tek amacının Hilafeti yeniden kurarak İslami hayatı yeniden
başlatmak olduğunu ifade etti. Konuşmasında Dr. Abdur-Rafay, partinin tarihini, âlimlerini, fedakârlıklarını, benzersiz siyasi
keskinliğini, ilkelerini ve vizyonunu dile getirdi.
Hizb-ut Tahrir, barışçıl siyasi bir partidir, fikri ve siyasi çalışma yapar. İslam dünyasında Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletini
kurmak için İslam davetini taşır. İslam’ı tebliğ etmek ve İslam Devletini kurmak için fikri ve siyasi çalışma yapan Muhammed SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in siyasi metodolojisine sıkı sıkıya bağlıdır. Parti, şiddet eylemlerine asla başvurmaz. Bu, herkesçe bilinen bir gerçektir.

Hizb-ut Tahrir
Amerika

H. 03 Şaban 1443
M. 06 Mart 2022
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Sıkıntılarımıza ve Aşağılanmamıza Son Vermek İçin
Demokrasiyi Yıkın ve Hilafeti Hemen Kurun!

Ey Pakistan Müslümanları! Size öyle bir dönemde çağrıda bulunuyoruz ki, siyasi fraksiyonlar mevcut yasalar ve politikalarla bizi
yönetmek için birbirleriyle bir kez daha kıyasıya yarışıyorlar. İster koalisyon kurulsun isterse başka bir fraksiyon iktidara gelsin yarışın
sonucunda kaybeden yine biz olacağız. İktidara kim gelirse gelsin, ne kadar reform yaparsa yapsın mevcut yasalar ve siyasal düzen,
işlerimizi güdemez. Müşerref’ten bu yana son yirmi yıldır siyasi fraksiyonların, gerek iktidar partisinin gerekse uşaklığını yaptıkları
sömürgecilerin çıkarları için yasaları ve politikaları manipüle ettiklerine tanık oluyoruz.
ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ َُْ ْ َ َ َ َ ﱠ ُ َ َ َ ﱠ
ﺾ َﻣﺂ
İnsan yapımı bir sistemde manipülasyon kaçınılmaz, çünkü
ِ وأ ِن ٱﺣﻜﻢ ﺑﻴ ﻢ ِﺑﻤﺂ أﻧﺰل ٱ وﻻ ﺗ ِﺒ َﻊ َأ ﻮ ﱠآءُ َﻢ و َٱﺣﺬر ﻢ أن ﻳﻔ ِﺘﻨﻮك ﻋﻦ ﻌ
أﻧﺰ َل ٱ ِإﻟ ْﻴﻚ
yasalar ve politikaları, şeri hükümlerden ziyade yöneticiler ve
milletvekillerinin kapris ve arzuları belirliyor. Laikliği temel
“Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına
alan, dinimizi siyasi işlerimize karıştırmayan siyasi partiler, uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur’an’ın
ülkenin zenginliğinden ve gücünden faydalanmak için yasaları bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın.” [Maide 49]
ve politikaları istedikleri gibi manipüle ederler.
Dinimize göre yönetmeyen yöneticilerimiz olduğu sürece sıkıntı
Ey Pakistan Müslümanları! Son yirmi yıldır şahit olduğumuz ve zillete maruz kalmaya devam edeceğiz. Sömürgeci kâfir
dönüşümlü siyasette muhalefet partilerinin, IMF, FATF yasalardan ve yabancılar adına dönüşümlü olarak bizi bu küfür
vb. sömürgeci kurumların taleplerine karşı çıkmadıklarını yasalarıyla yöneten siyasi gruplardan yüz çevirmeliyiz. Seçimleri
görüyoruz. Her ne kadar protesto gösterileri ve uzun yürüyüşler geride bırakmalı, iktidara Allah’a ve Rasûl’üne itaat eden
düzenleseler de sömürgecilerin çıkarları siyasi partilerin yöneticiler getirmeliyiz. Gerçek bir değişimi arzulayan herkes,
kırmızıçizgileridir. Sömürgecilerin çıkarları söz konusu Hizb-ut Tahrir gençleriyle omuz omuza vermeli, Nübüvvet
olduğunda hem yöneticiler hem de muhalefet her zaman aynı metodu üzere Hilafeti yeniden kurmak için mücadele etmelidir.
safta yer almıştır. Hepsi, ekonomi ve güvenliğimiz konusunda
Ey Müslüman Pakistan ordusu! Küresel Emiri Şeyh Ata
yabancılara hizmet ettiklerinde ancak iktidara gelebileceklerini Bin Halil Ebu Raşta liderliğindeki Hizb-ut Tahrir’e İslami
biliyor.
hayatı yeniden başlatmak için nusret verene kadar korumaya
Son yirmi yıldır siyasi partiler, ekonomide sömürgeci kâfir ant içtiğiniz insanların sıkıntıları ve aşağılanmaları sona
yasalarını uyguluyorlar. IMF diktesi bu yasalar, sıkıntı, enflasyon, ermeyecektir. Ancak o zaman İslam ümmeti hak ettiği yere
işsizlik, yoksulluk ve borç demektir. Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın gelecek, şimdiye kadar tanık olunan en büyük uygarlığa erişecek,
indirdiklerinden başkasıyla yöneten siyasi fraksiyonlar, Allah’ın Doğu’dan Batı’ya kadar yaşanan sıkıntı ve zillete son verecektir.
bolca zenginlik bahşettiği bir ülkeyi giderek yoksullaştırdılar.
Hilafet için nusret verin. Hilafet, ümmetin geniş ekonomik
Bu ülke mineral, enerji, tarım, su, iklim, insan, zekâ ve emek kaynaklarını birleştirecek, böylece asırlar önce yaptığı gibi
zengini bir ülkedir.
yine insanlığın sıkıntılarını hafifletecektir. Ebu Bekir Sıddık
Son yirmi yıldır siyasi gruplar, Pentagon’a, ABD Dışişleri Hilafeti, yeni fethedilen Hira topraklarını işletmeleri için
Bakanlığı’na ve FATF rejimine körü körüne itaat ederek gayrimüslimlere vermiş, aciz olanların ihtiyaçlarını karşılamış
güvenliğimizi baltalıyorlar. Müşerref ’ten bu yana siyasi gruplar, ve onları cizyeden muaf tutmuştur. Umar bin Abdülaziz
işgal altındaki Keşmir’i aşamalı olarak Hindistan’a peşkeş çektiler. Hilafeti, borçluları borçlarından kurtarmış, evlenemeyenleri
Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın emrettiği cihadı yasakladılar. Hepsi evlendirmiş, mali açıdan zayıf olan gayrimüslim vatandaşlarına
de Allah yolunda cihadı ihanet olarak niteledi, bu farzı yerine devlet hazinesinden yardımda bulunmuştur. Osmanlı Halifesi
getirenleri hapse attı. Siyasi grupların zayıf duruşu, Hindistan’ı II. Beyazıt Hilafeti, İspanya Kralı Ferdinand’ın zulmünden
cesaretlendirdi ve Pakistan’ın her yerinde fesadını yaymasını kaçan Yahudilere sığınak olmuştur. I. Abdülmecid Hilafeti
sağladı. Allah’a isyankâr tüm bu siyasi kesimler, şehadet ve zafer de, Büyük Kıtlık ya da Patates Kıtlığı sırasında İrlandalıları
arzusuyla yanıp tutuşan bir halkı ve bir orduyu küçük düşürerek kıtlıktan kurtarmak için on bin sterlin göndermiş, ancak Kraliçe
görevlerini hakkıyla yerine getirmişlerdir.
Victoria kendi vatandaşlarına 2.000 sterlin yardımda bulunduğu
Ey Pakistan Müslümanları! Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle gerekçesiyle yardımı geri çevirmiştir. O halde bugün aranızda
buyurdu:
kim Hilafeti yeniden kurma onuruna nail olacak, insanlığı

Sayfa 16

Sayı 49

kapitalist ekonomik düzenin ezici sıkıntılarından kurtaracaktır?
Hilafet için nusret verin. Hilafet, milyonlarca Müslüman
askeri dünyanın en büyük askeri gücü haline getirecek ve tüm
mazlumları zalimlerden koruyacaktır. Düşman ne kadar güçlü
olursa olsun biraz zaman alsa da Hilafet döneminde işgal
altındaki Müslüman toprakları eninde sonunda kurtarılmıştır.
Hilafet döneminde ordular, zorbaların yönetimini sona erdirmek
için seferber edilmiş, lejyonların İslam’ı benimsemelerinin
yolunu açmıştır... Hilafetin kaldırılmasının ardından
sömürgeciler, Bush’un Afganistan işgali ya da Putin’in Ukrayna
işgalinde olduğu gibi her kanunu kolaylıkla ihlal etmişlerdir... O
halde aranızdan kim kâfirlerin zincirlerini kırma onuruna nail
olacak, davet ve cihat yoluyla İslam’ı yeniden yayacak, ümmeti

yüceltecek, düşmanları da zillete düşürecektir? Allah Subhânehu
ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ َ َ ْ ُ ُْ ْ ُ َ َ ْ ﱠ
ُ اﻟﺮﺣ
ﻴﻢ
ِ و ﻮﻣ ِﺌ ٍﺬ ﻳﻔ َﺮح اﳌﺆ ِﻣﻨﻮن * ِﺑﻨﺼ ِﺮ ِ ﻳﻨﺼ ُﺮﻣﻦ ﺸﺎء و ﻮاﻟﻌ ِﺰ ﺰ ﱠ
“O gün müminler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir.
dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.”
[Rum 4- 5]
Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilayeti
H. 01 Şaban 1443
M. 04 Mart 2022
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Mübarek Mescid-i Aksa Konuşması
Hem Ümmetin Hem de İnsanlığın Hilafet Devleti’nin
Doğuşuna Çok İhtiyacı Vardır

Şöyle buyuran Allah’a hamd olsun:

ْ َْ ُ ُ َ َ ْ ََ َْْ َ َ ﱡ
ُ َ ﱠ ََْ ُ ُُ ُ ََ َ ﱠ
ﻮم اﻷﺷ َ ُﺎد
ﻳﻦ َآﻣﻨﻮا ِ ا ﻴ ِﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻮم ﻳﻘ
ِإﻧﺎ ﻟﻨﻨﺼﺮرﺳﻠﻨﺎ واﻟ ِﺬ
“Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.”
[Mümin-51] Salat ve Selam Allah’ın Mescid-i Haram’dan Mübarek Mescid-i Aksa’ya götürdüğü elçisinin üzerine olsun…Emma ba’d:
Ey Müslümanlar… Ey Mescid-i Aksa ve mübarek toprakların
yanı başında duran halkımız…Ey dünyanın dört bir tarafındaki
aziz ümmetimiz:
Herkes Hilafetin yıkılması nedeniyle İslam ümmetinin
başına gelen felaketi yaşarken bugün biz yeniden İslami
Hilafet Devleti’nin yıkılışının yüz birinci yıl dönümünde
kerim Nebinizin Mesrâ’sında karşınızdayız … Özellikle bu,
Filistin halkının arkasında savaştığı ve kendisiyle korunduğu
kalkanı olan Hilafeti kaybetmesinin etkisiyle hala kor ateşin
üzerinde dönerek yaşadığı bir felakettir. Zira Filistin halkı, gasp
edilmesinin ardından topraklarından kovuldular. İşte şimdi onlar,
sabah akşam ekranların karşısında katlediliyorlar, mahalle ve
kasabalardaki yerleşimciler tarafından korkutuluyorlar ve içinde
ibadet yapmak adına Mescid-i Aksa’ya saygısızlık yapıyorlar.
Gazze halkı hala zalim bir kuşatmanın altında acı çekiyorlar. Tüm
bunlar ise, hiç Allah’tan korkmadan ve kullarından utanmadan
apaçık bir şekilde koordinasyon, normalleşme ve ihanet yolunda
yarışan Müslümanların başındaki aşağılık yöneticilerin suç
ortaklığı ile oluyor.
Ey Müslümanlar: Tüm ümmet, Hilafetin yıkılışının felaketini
yaşıyor… Erkeklerinden önce çocukları ve kadınları katledilen,
şehirleri tarumar edilen ve halkı göç ettirilen Şam’daki ümmet
de bu felaketi yaşadığı gibi sömürgecilerin kendilerine açtıkları
savaşların sonuçlarına katlanan Irak ve Afganistan halkı da bu
felaketi yaşıyor. Zira sömürgeciler, yaş kuru her şeyi yaktılar ve
İslam ümmetine karşı ilan edilmiş haçlı savaşında şehirleri yok
ettiler. Hilafetin yıkılmasının etkileri, zulüm ve baskı sonucu
dünyanın dört bir yanında yerinden edilen çocuklara kadar
uzandı. Zira İsveç ve başka yerlerde Müslümanların çocukları
ailelerinden kaçırılarak dinlerin uzaklaştıracak Hıristiyan
ailelere veriliyorlar!
İneklere tapanlar bize saldırdıkları ve kadınlarımızın baş

örtülerini çıkardıkları halde kadınlara ne destek veren, ne
yardım eden ne de bir kınayan oldu! Çin, Myanmar’da yaptığı
gibi Müslüman Uygurları öldürmeye, onlara zulmetmeye ve
ibadet etmelerini engellemeye devam ediyor.
Ey Müslümanlar: Hilafetimizin yıkılmasının ve ülkelerimizin
bölünmesinin ardında sömürgecinin ülkelerimizde ortaya
çıkardığı ajan rejimler, İslam ümmetine karşı savaşında süngünün
başıdırlar. Zira bu rejimler, halklarına baskı yapıyor, insanların
başlarına varil bombaları atıyor, muhlis alimleri hapishanelere
atıyor, ülkenin servetlerini altın tepside Batılı sömürgecilere
sunuyor, medya ve eğitim müfredatlarında ümmetin dinine,
kültürüne ve inançlarına savaş açıyor, müfredatlar da İslam’ın
kokusundan geriye kalanları da ortadan kaldırıyor ve lanet olası
CEDAW gibi uluslararası anlaşmaları imzalayarak dinlerinden
daha fazla uzaklaşsınlar diye bunları Müslümanların üzerine
uyguluyorlar.
Hilafetin yıkılışının üzerinden yüz bir yıl geçmesinin ardından
işte haliniz budur. Zira alçakların soflarındaki yetimler gibi
oldunuz ve kanlarınız, ırzlarınız ve kutsallarınız ihlal edildi.
Ey insanlar: Tüm dünya İslam’ın kaybolması nedeniyle acı
çekerken biz yine Mescid-i Aksa’nın huzurundayız. Nitekim
Hilafetin küresel bir güç olarak yokluğu nedeniyle halklar
sömürgeleştirildi, zayıf ülkelerin servetleri emildi ve tüm dünya
mücrim Amerika ve Rusya’nın kararlarının rehini oldu. Hilafetin
küresel bir güç olarak yokluğu nedeniyle dünya, yıkıcı iki dünya
savaşına tanık oldu ve şimdi de üçüncü dünya savaşının eşiğinde
durmaktadır. Eğer İslam ümmeti, insanlığı kurtarmak için
acele etmezse, bu dünya aptal başkanların kaprislerine ve yıkıcı
uluslararası çatışmalara mahkum olmaya devam edecektir.
Ey İnsanlar: Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yerden, özelde
İslam ümmetine genelde ise tüm dünya haklarına hitap
ediyor ve Müslümanlara diyoruz ki: Sizler dünyayı ve insanlığı
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Kapitalistlerin zulmünden ve cürümlerinden kurtarabilirsiniz.
Zira sizler, rahmet ve hidayet risaleti sahipleri ve Allah’ın bu
insanlar üzerindeki şahitlerisiniz. O halde üzerinizdeki zillet
tozlarını silkip atmanızın ve İslam’ın izzetiyle kalkınmanızın
zamanı gelmedi mi?
Müslümanların ordularına da diyoruz ki: Müslümanların
güç ve kuvveti sizlersiniz ve fetihler ve zaferler sizin elinizdedir.
Daha ne zaman kadar içinizdeki Allah yolunda cihad ruhunu
öldüren bu ajan rejimlerin ipoteğinde kalmaya devam
edeceksiniz? Ne zaman Allah için öfkelenip Allah ve Rasulu
için bu hainlerin tahtlarını devireceksiniz? Kalplerinizin Allah’ın
zikriyle titremesinin ve haktan indirilene teslim olmanızın,
Allah ve Rasulü’ne yardım etmenizin, Hizb-ut Tahrir’e nusret
vermenizin, Ensar’ın biatı gibi onun emirine biat etmenizin ve
bu şekilde dini ikame edip onu hayır ve hidayet risaleti olarak
dünyaya taşımanızın zamanı gelmedi mi?
Dünya halklarına da diyoruz ki: Kapitalizm, partilerinizi
ve başkanlarınızı kör etti. Onların en büyük cürümlerinden
biri, sizi kurtaracak olan bir rahmet olmasına rağmen İslam
düşmanlığını körüklemektir. Onların kibirleri ve bencillikleri
nedeniyle geleceğiniz yok edilmekle tehdit edilmekte olup şayet
bu mücrimlere bir son vermezseniz bugün Ukrayna’da olanlar
sizi tehdit eden şeylerin çok az bir kısmı olacaktır. Kapitalistler
ve büyük ülkelerin liderleri çıkarlarından başka hiçbir şeye değer
vermezler ve insanlığın başındaki bir şerdirler. Eğer işlerinizi
düzeltmezseniz, iki dünya savaşında başınıza gelenlerden daha
büyük bir felakete uğrayacaksınız.
Ey insanlar: Tüm dünyanın, bu mücrim sistemi devirmek
için yeni küresel bir güce ihtiyacı olduğu gibi insanlığa karşı
utanç verici cürümler işleyen Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa
ve Çin gibi büyük ülkelerin cürümlerinden kurtulabilmek için
de İslam’a ve Nübüvvet Mihacı üzere Hilafet Devleti’ne ihtiyacı
vardır. Zira Hilafet Devleti, insanlığın kurtarıcısı olacağı gibi
uluslararası ilişkileri değiştirip tekrar eski haline geri dönecek ve
tüm dünyadaki zayıfların sığınağı olacaktır.

Şüphesiz Nübüvvet Minhacı üzere olan Hilafet Devleti’nde,
Rahman’ın şeriatıyla hükmedilecek, adalet tesis edilecek, hayır
yayılacak, mazlumlara adaletli davranılacak ve zalimin elinden
tutulacak ve o hakka döndürülecektir.
Şüphesizi Nübüvvet Minhacı üzere olan Hilafete tüm insanlar
rağbet edeceklerdir. Çünkü Hilafet, onların kurtuluşları, kaleleri,
kalkanları ve cennetleridir. Allah Subhanehu ve Teala’dan, onun
şafağının yakında doğmasını nasip etmesini temenni ediyoruz.
Zira dinimizin zuhur etmesinin ve Rasulümüzün bayrağının
dalgalanmasının zamanı gelmiştir. Size yönelik bu çağrımızda,
sizin içinَ hayat ve kurtuluş vardır.
َ َ َﱡَ ﱠ َ َ ُ ْ َ ُ ﱠ َ ﱠ ُ ل َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َْ ُ ﱠ ﱠ
ﻳﺎ أ ﺎ اﻟ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺳﺘ ِﺠﻴﺒﻮا ِ ِ و ِﻟﻠﺮﺳﻮ ِ ِإ َذا دﻋﺎﻛﻢ ِﳌﺎ ﻳﺤ ِﻴﻴﻜﻢ واﻋﻠﻤﻮا أن
ْ َ َْ َ
َ َ ُ َ ﱠ
َﻳ ُﺤﻮ ُل َﺑ ْ ن اﳌ ْﺮ ِء َوﻗﻠ ِﺒ ِﮫ َو أﻧ ُﮫ ِإﻟ ْﻴ ِﮫ ﺗ ْﺤﺸ ُﺮون
“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı
zaman, Allah’ın ve Rasulü’nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah,
kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda
toplanacaksınız.” [Enfal-24]
Allah’ım Senden, kendisiyle Rabbimizi razı edeceğimiz,
onurumuza ve izzetimize yeniden kavuşacağımız, topraklarımızı
ve Nebimizin Mesrâ’sını kurtaracağımız Nübüvvet Minhacı
üzere Hilafeti istiyoruz. Allah’ım, dinine nusret vermeleri ve
Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafeti kurmaları için güç ve
kuvvet ehlinin kalbini aç.
Allah’ım, İslam’ın bayrağının Beytu’l Makdis’in surlarında
dalgalanmasını ve Rahmetin, Faziletin ve en güzel ihsanın
sayesinde Hilafetin ordularının tekbirlerinin Beytu’l Makdis’in
dört bir tarafını inletmesini nasip et. Salat ve Selam alemlere
rahmet olarak gönderilen elçinin üzerine olsun ve alemlerin
Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
Hizb-ut Tahrir
Mübarek Toprak (Filistin)
H. 01 Şaban 1443
M. 04.03.2022
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Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti:
Ekonomik Krize İslami Çözüm konulu konferanslar, seminerler ve paneller serisi

Türkiye Vilayeti: "Ekonomik Krize 10 Maddede İslami
Çözümler" Konferansı Bursa'da Yapıldı

Türkiye’de derinleşerek devam eden ekonomik krize ilişkin Hizb-ut Tahrir / Türkiye çözüm önerilerini anlatmaya devam ediyor.
Kamuoyuna yönelik yapılan basın toplantısının ardından Ankara'dan sonra Bursa'da Merinos Kültür Merkezinde "Ekonomik Krize
İslami Çözümler" konferansımız yoğun bir katılımla gerçekleşti.
“Ekonomik Krizlere İslami Çözümler” başlıklı konferanslar serisinin ikincisini Bursa Merinos Kültür Merkezi Hüdavendigar
Salonunda siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yerel medya temsilcileri ve Bursa halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Köklü Değişim Medya Bursa Temsilcisi Mehmet Çetinbudak tarafından sunumu yapılan konferans İrfan Niksarlıoğlu’nun Kuran
tilavetiyle başladı. Ardından Köklü Değişim Yazarı ve Hayata Yön Veren Mefhumlar Programı yapımcısı Serdar Yılmaz açılış
konuşmasını yaptı.
Krizler karşısında herkesin, özellikle de devletin ve yöneticilerin sorumlu olduğunu ifade eden Yılmaz, ancak yöneticilerin bu
sorumluluğu ihmal ettiklerini belirtti. Yine bu krizlerden kurtulmak için ihtiyacımız olan şeyin aslında elimizde olan şey yani dinimiz
İslam olduğuna değinen Yılmaz İslam’ın nasıl 1400 yıl boyunca tüm sorunlara çözüm üretmiş ise kıyamete kadar ortaya çıkacak olan
sorunlara da çözüm üretecek olan bir din olduğunun altını çizdi. İşte böylesi bir sorumluluk gereği Ekonomik Krizlere 10 Maddede
İslâmi Çözümler başlıklı bir çalışmayı hazırladıklarını belirten Serdar Yılmaz’ın ardından sözü “Zafere Götüren Kulluk”, “Cennet
Yolcusunun Azığı” ve “Hayatı Allah’a Adamak” kitapları ile tanınan Köklü Değişim yazarlarından Musa Bayoğlu aldı.
Musa Bayoğlu, “Ekonomik Krizlere 10 Maddede İslâmi Çözümler” başlıklı konuşmasında “Enflasyon ve Hayat Pahalılığı”,
“Sanayi Sektörü, Sanayi Politikası ve Yapılması Gerekenler, “Tarım ve Hayvancılığın Yeniden Canlandırılması”, “İstihdam
Sağlanması ve İşsizliğin Düşürülmesi”, “Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik”, “Vergisiz Bir Ekonomi”, “Can Yakan Faturalar”, “Ticaretin
Canlandırılması”, “Kamu Malının Korunması ve Tasarruf Tedbirleri” ile “Uluslararası Kurumlar ve Anlaşmaların İptali” maddelerinin
detaylarını paylaştı.
Bayoğlu, içinde bulunduğumuz krizlerin gerçek sebeplerini ve buna karşı İslami çözümleri net bir şekilde ortaya koydu.
Musa Bayoğlu’nun sunumundan sonra yapılan sinevizyon gösterimi sonrası kürsüye Abdullah İmamoğlu çıktı.
İmamoğlu konuşmasında; “krizlerin çözümünü hala vahşi kapitalizmin uygulamalarında mı arayacağız, yoksa İslam’ın tertemiz
hükümlerinde mi?” sorusuna cevap niteliğinde açıklamalarda bulundu. İslâm iktisat nizamının çözümlerine ve nasıl uygulanacağına
değindi. İmamoğlu, İslâm'ın mescit adabını vazettiği gibi iktisadi sorunlara da çözüm getirdiğini ve İslâm’ın bir hayat nizamı olduğunu
yeniden Müslümanlara hatırlattı. 14 asır boyunca bu toprakların sefalet ve fakirlik görmediğini ifade eden İmamoğlu, bugünkü
yaşanan krizden ve sorunlardan yeniden kurtuluşun da ancak özelde İslâm iktisat nizamı genelde de İslâm nizamı ile olacağını şanlı
İslâm tarihinden yaptığı örneklerle ortaya koydu.
Bursa ’nın dört bir yanından konferansı izlemeye gelen katılımcılara “Ekonomik Krizlere 10 Maddede İslâmi Çözümler” kitapçığı
dağıtıldı.
Pazar, 13 Cemaziyul Ahir 1443 H - 16 Ocak 2022 M.
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Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti:
Ekonomik Krize İslami Çözüm konulu konferanslar, seminerler ve paneller serisi

Türkiye Vilayeti: "Ekonomik Krize 10 Maddede İslami
Çözümler" Konferansı Diyarbakır'da Yapıldı

Hizb-ut Tahrir / Türkiye'nin "Ekonomik Krize 10 Maddede İslami Çözümler" raporu çerçevesinde Türkiye'nin bir çok şehrinde tertip
edilen konferans, panel ve söyleşiler serisine Diyarbakır'da devam edildi.
Sadullah Tükenmez’in moderatörlüğünde Mir Yıldız Konferans Salonun’da gerçekleştirilen "Ekonomik Krize İslâmî Çözümler"
başlıklı konferans Kuran tilavetiyle başladı.
Ardından kürsüye çıkan Köklü Değişim Yazarı Burhan Ercan, Kürtçe yaptığı açılış konuşmasıyla misafirleri selamladı.
Daha sonra İlahiyatçı Dr. Abdurrahim Şen, ‘İktisadi Krizlere İslâmî Çözümler’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. 13 asırlık İslam
tarihinde verdiği somut örneklerle İslam iktisat nizamının en doğru ve en başarılı nizam olduğunu zihinlere nakşetti. Dünyaya
egemen olan ve şu anda Türkiye’yi de kasıp kavuran ekonomik krizin yegane sorumlusunun Kapitalist iktisat nizamı olduğunu, gelir
dağılımındaki eşitsizliği, devlet adamlarının kendilerine emanet edilen devlet hazinesine hıyanet ettiğini gerek istatistikleri gerekse de
kamuoyuna yansıyan örnekleri zikrederek ortaya koydu.
Şen’in ardından kürsüye İlahiyatçı Abdullah İmamoğlu, ‘İslam İktisat Nizamı'nın Uygulanabilirliği’ başlıklı sunumunu
gerçekleştirdi. İslam’ın bir iktisat nizamının olduğunu ve halifelerin yönetiminde uygulandığını, İslam nizamı ve fikirlerinin tatbik
edildiği bir toplumda beyt’ul malden bir parça ipliğe bile el sürmekten imtina eden ahlaklı, dürüst insanların yetiştiğini 13 asır hüküm
sürmüş İslam tarihinden kısa anektodları salonu dolduran Diyarbakırlı katılımcılara anlattı.
Yaklaşık iki aydır devam eden "Ekonomik Krize İslâmî Çözümler" başlıklı kampanyamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz konferans
ve söyleşi programlarımızda Hak ile Batıl arasındaki farkı, sorunun asıl kaynağının laik kapitalist nizam, köklü çözümünün ise İslam
ve O’nun iktisat nizamı olduğunu her platformda ve her şartta dile getirmeye devam ediyoruz.
Pazar, 26 Receb 1443 H, 27 Şubat 2022 M
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Sayı 49

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti:
Ekonomik Krize İslami Çözüm konulu konferanslar, seminerler ve paneller serisi

Türkiye Vilayeti: "Ekonomik Krize 10 Maddede İslami
Çözümler" Paneli Ankara'da Yapıldı

Hizb-ut Tahrir / Türkiye'nin "Ekonomik Krize 10 Maddede İslami Çözümler" raporu çerçevesinde Türkiye'nin bir çok şehrinde
tertip edilen konferans, panel ve söyleşiler serisine Ankara'nın Etimesgut ilçesinde devam edildi. Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum
kuruluşları, yerel medya temsilcileri, iş adamları ve İslami camiaların kıymetli temsilcileri ile bir araya gelindi.
Programım, Köklü Değişim yazarı Yılmaz Çelik’in açılış konuşması ile başladı.
Ardından “Ekonomik Krize 10 Maddede İslami Çözüm” çalışmasını Köklü Değişim Yazarı İslam İktisat Uzmanı Muhammed Hanefi
Yağmur, misafirlere detaylı olarak anlattı.
Sunumda, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ve giderek daha da derinleşen ekonomik krizin sebeplerine ve köklü çözümüne dair
İslami çözümlerimiz ortaya koyuldu.
Açıklanan 10 madde kapsamında; “Enflasyon ve Hayat Pahalılığı, Sanayi Sektörü, Sanayi Politikası ve Yapılması Gerekenler,
Tarım ve Hayvancılığın Yeniden Canlandırılması, İstihdam Sağlanması ve İşsizliğin Düşürülmesi, Gelir Dağılımındaki
Adaletsizlik, Vergisiz Bir Ekonomi, Can Yakan Faturalar, Ticaretin Canlandırılması, Kamu Malının Korunması ve Tasarruf
Tedbirleri, Uluslararası Kurumlar ve Anlaşmaların İptali” başlıkları detaylı şekilde misafirlerle paylaşıldı.
13 asırlık İslam tarihinden verilen somut örneklerle İslam iktisat nizamının en doğru ve en başarılı nizam olduğu anlatıldı.
Dünyaya egemen olan ve şu anda Türkiye’yi de kasıp kavuran ekonomik krizin yegâne sorumlusunun Kapitalist iktisat nizamı
olduğu resmi istatistiklerle ortaya koyuldu.
Daha sonra soru-cevap bölümüne geçildi ve soruları Köklü Değişim Yazarı Kurtuluş Sevinç, Köklü Değişim Ankara Temsilcisi Kadir
Kaşıkçı, Yılmaz Çelik ve Muhammed Hanefi Yağmur yanıtladı. Bu bölümde misafirlerden gelen görüş ve öneriler de dinlendi.
Son olarak Köklü Değişim Yazarı Yılmaz Çelik'in kapanış konuşması ile program nihayetlendirildi.
Yaklaşık iki aydır devam eden "Ekonomik Krize İslâmî Çözümler" başlıklı kampanyamız kapsamında ziyaret ettiğimiz şehirlerde
seri bir şekilde gerçekleştirdiğimiz konferans ve söyleşi programlarımızda Hak ile Batıl arasındaki farkı, sorunun asıl kaynağının laik
kapitalist nizam, köklü çözümünün ise İslam ve O’nun iktisat nizamı olduğunu her platformda ve her şartta dile getirmeye devam
ediyoruz.
Cumartesi, 2 Şaban 1443 H, 5 Mart 2022 M
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Sayı 49

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti:
Ekonomik Krize İslami Çözüm konulu konferanslar, seminerler ve paneller serisi

Türkiye Vilayeti: "Ekonomik Krize 10 Maddede İslami
Çözümler" Paneli Aksaray'da Yapıldı

Hizb-ut Tahrir / Türkiye'nin "Ekonomik Krize 10 Maddede İslami Çözümler" raporu çerçevesinde Türkiye'nin bir çok şehrinde tertip
edilen konferans, panel ve söyleşiler serisine Aksaray'da devam edildi. Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yerel medya
temsilcileri, iş adamları ve İslami camiaların kıymetli temsilcileri ile bir araya gelindi.
Şehir şehir her platformda halkımıza konferans ve söyleşiler serisi kapsamında paylaştığımız kapitalist nizamın ürettiği krizlere
İslam’ın hükümleri çerçevesinden köklü çözüm sunan çalışmalarımız devam ediyor...
Pazar, 3 Şaban 1443 H, 6 Mart 2022 M

Sayı 49

Hizb-ut Tahrir / Malezya
"Bir Büyük Güç Olarak Hilafet'in Dış Politikası"
başlıklı seminer

Hizb-ut Tahrir / Malezya, Hilafet'in yıkılışının 101. yıldönümü münasebetiyle bir webinar düzenledi:
Bir Büyük Güç Olarak Hilafet'in Dış Politikası
İlk Konuşmacı: Üst. Abdul Hakim Osman, Hizb-ut Tahrir / Malezya Resmi Sözcüsü
İkinci Konuşmacı: Üst. Ömer Hüseyin, Hizb-ut Tahrir / Malezya Yürütme Kurulu Üyesi
Pazartesi, 20 Receb 1443 H. - 21 Şubat 2022 M
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Hizb-ut Tahrir Pakistan Vilayeti:
Hilâfet’in Yıkılışının Hicrî 101. Yılı Münasebetiyle
Düzenlenen Faaliyetler
Farklı Şehirlerdeki Kamuoyu Konuşmalarından Kareler

Hizb-ut Tahrir/Pakistan Vilayeti gençleri, Pakistan'ın farklı şehirlerinde Hilafet'in İngiltere ve Fransa liderliğindeki sömürgeci kafir
Batı'nın ve ve Türkler ile Araplar arasındaki hainlerin yardımıyla yıkılmasının trajik yıldönümünü hatırlatan halka açık konuşmalar
düzenlediler. Hilafet'in düşüşü ile ümmetin ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal birçok alanda kaybettiğini... Allah Subhanehu ve
Teala'dan, nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet'in kurulmasını hızlandırmasını niyaz ediyoruz.
Cuma, 17 Receb-ul Muharrem 1443 H el muvafık 18 Şubat 2022 M
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Hizb-ut Tahrir / Hollanda Yıllık Hilafet Konferansı:
Hilafet Devletinde Farklı Fikirlere Sahip İnsanlarla
İlişkiler

Hizb-ut Tahrir / Hollanda yıllık Hilafet konferansını, Hilafetin yıkılışının 101. yıl dönümü münasebetiyle "Hilafet Devletinde Farklı
Fikirlere Sahip İnsanlarla İlişkiler" başlığı altında düzenledi.
Konferans Konuşmaları
"Hollanda Hükümeti Tarafından İzlenen Asimilasyon Politikasının Tarihi"
Üstat Kemal Ebu Zaid’in sunumuyla
Üstat Kemal Ebu Zaid bu politikanın bugünün ürünü olmadığını, aksine önceki asrın altmışlı yıllarına dayandığını, Müslümanların
topluma uyum sağlamaları talebiyle başladığını, hükümet nezdinde her Müslüman masumiyeti kanıtlanıncaya kadar suçlu görülmesi
durumu geliştiğini, camiler ve okulların gözetim altında tutulduğunu açıkladı.
"İslam'a karşı yürütülen kampanya, devleti olmadığından bir devlete özel yürütülen kampanya değildir"
Dr. Abdul Wahid’in (Britanya) sunumuyla
Dr. Abdul Wahid, İngiliz hükümetinin Müslüman çocukları sekülerleştirmek ve Batı toplumlarına asimile etmek için neler
yaptıklarını, Tony Blair'in 2005'te Londra'da meydana gelen bombalamadan sonra açıkladığı politikasının, Macron'un bugün
Fransa'da ve Avusturya ve hatta Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimize yönelik çağrısıyla aynı politika
olduğunu söyledi.
"Batı Uygarlığının Acizliği ve Ötekini Kabul Etmemesi"
Üstat Okay Pala’nın sunumuyla
Üstat Okay Pala, Müslümanlarla ilişki konusunda Batının başarısızlığından bahsetti ve bölgesel devletlerin kurulmasından sonra
ortaya çıkan azınlıklar için çoğunluk yönetimi kavramının, farklı inançlar ve onlardan kaynaklananlar nedeniyle nasıl çatışmaya
ve rekabete yol açtığını açıkladı. İslam ise, gayrimüslimlere ve inançlarına karışmadı, bu inanç ve kanaatlarını değiştirmeye
zorlanmalarını engelledi, onlara adil davrandı ve haklarından mahrum etmedi.
Cumartesi, 02 Şaban 1442 H el muvafık 5 Mart 2021 M
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Sayfa 28

Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti:
Hilâfet’in Yıkılışının Hicrî 101. Yılı Münasebetiyle
Düzenlenen Faaliyetler
1443 H. Recep Ayının İlk Haftası – Şubat 2022 M
Cumartesi, 11 Recep 1443 H – 12 Şubat 2022 M

Müslümanlar, İslam’ın yönetimden söküp atıldığı, sömürgeci kafirlerin ve ajanları eliyle demokrasi gibi küfür fikirleri ve türlü türlü
zulümlere maruz kaldığı bu çağda, İslam Devleti Hilafetin Hicri 28 Recep 1342 tarihinde yıkılışının 101. Yıldönümünde tekrar Recep
ayına kavuştular.
Bu acı olayı Müslümanlara hatırlatıp sorumluluklarının peşinde koşmaları için Recep 1443’ün ilk haftası Sudan’ın başkenti Hartum
ve başka çeşitli şehirlerinde Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti çeşitli faaliyetler düzenledi.
Ayrıca, Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri Müslümanlara Hilafet Devletinin Fransa ve Britanya önderliğinde sömürgeci kafir
batı tarafından yıkılışını hatırlatmak için çeşitli bölgelerde geniş katılımlı seminerler düzenledi.
Kuzey Omdurman’da Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri Hilafet Devletinin yokluğunda dış güçlerin ülkenin meselelerine
karışmalarını açıklayan seminer düzenledi. Ülke dış güçlerin temsilcilikleri ile doldu taştı. İslam Ümmetinin 13 asırdan fazla kalkanı
olan Hilafetin ilgasından sonra Ümmet çeşitli devletçiklere bölündükten sonra kırılgan bir hal aldı ve İslam’a karşı cephe alan rejimlerin
yönetimine verildi.
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Hizb-ut Tahrir / Mübarek Toprak (Filistin):
Hilafetin Yıkılışının 101. Yıldönümü Münasebetiyle Kadın
Kolları Etkinlikleri

Hizb-ut Tahrir / Mübarek Toprak (Filistin) Kadın Kolları Hilafetin yıkılışının 101. yıldönümü münasebetiyle “Dinimizin Ortaya
Çıkmasının ve Rasulümüzün Sancağını Yükseltmenin Zamanı Gelmiştir" başlığı altında, hem canlı hem de çevrimiçi çeşitli etkinlikler
düzenledi.
Canlı etkinlikler çeşitli faaliyetlerden oluşmaktaydı: çeşitli video gösterileri de içeren seminerler, akşam toplantıları, açık oturumlar
ve mescit konuşmaları gibi. Faaliyetler El Halil ve civar köyleri, Beytüllahim ve güneyindeki şehirler, Güneyde ise Cenin, Bidya ve
Kalkilya, Ramallah’tan ve Kudüs gibi çeşitli bölgelerde gerçekleştirildi.
Çevrimiçi etkinlikler ise, çeşitli sitelerde ve sosyal medya platformlarında yayınlanan makale ve konuşmalar şeklinde gerçekleştirildi.
Bazıları Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Kadın Kolları sitesinde ve Kadın Kollarının kendi sitesinde yayınlanan, konuşmalar ve
çağrılar içeren videolar üretildi. Ayrıca Merkezi Medya Ofisi Kadın Kollarının düzenlediği “Hilafet: Kadınların Onurunu, Güvenliğini
ve Şeri Haklarını Teminat Altına Alır” başlıklı kampanyasına destek içerikli mesajlar yayınlandı.
Allah Subhanehu ve Teala’dan en erken zamanda zaferini ve vaadini, önümüzdeki günlerde Devletin tekrar kurulmasını ve Nübüvvet
Metodu üzere Raşidi Hilafet Devletinin şahitleri ve askerleri arasında olmamızı nasip ve müyesser eylesin.
Hizb-ut Tahrir Mübarek Toprak (Filistin) Merkezi Medya Ofisi Heyeti
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