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Basın Açıklaması
“Kesin Olarak İnanacak Bir Toplum İçin, Kimin Hükmü Allah’ınkinden Daha Güzeldir?” Kampanya
Duyurusu
Ürdün’deki mevcut durumu yakından takip edenler ve gözlemleyenler, kapitalist sistem başta olmak üzere
kötü hizmet, yozlaşma ve yolsuzluk nedeniyle ülkede politik, ekonomik ve güvenlik vakumu yaşandığını,
kümelenmiş sorunlara etkili çözümler üretilemediğini ve bunun da yıkım ve istikrarsızlığa yol açtığını bilirler.
Bu durum toplumda korku, endişe ve beklenti yarattı, insanlar hayatlarından, onurlarından ve mallarından
korkar oldular. Toplumdaki farklı kesimler, ileride vaki olacak yıkım hakkında yaptıkları uyarılarıyla bu
korkularını dile getirdiler. Değişim sürecinde düşüncenin oynadığı rolün öneminden bahsettiler. Bu boşluğun
kendileri ve çocuklarının geleceğine vereceği yıkımdan korkmuş olmalılar ki boşluktan kurtulmak için farklı
fikirler geliştirdiler.
Hizb-ut Tahrir / Ürdün Vilayeti olarak biz, bu vakanın yanı sıra toplumdaki bu kesimlerin değişim
arzusunun tamamen farkındayız. Ürdünlülerin -özellikle de değişim düşüncesinde olanların- dikkatini,
felaketine rağmen vakayı düşüncenin kaynağı kılan, problemlerin çözümünü sömürgecilik ürünü IMF’de
arayan bazı kesimlerin maruz kaldığı büyük tehlikeye çekmek istiyoruz. Düşüncenin kaynağını vaka kılmak,
gerçek değişim için ölümdür. Aslında vaka düşüncenin konusu olmalıdır. Çözümler ise on üç asır boyunca
uygulanan İslam’ın fikirleri, hükümleri, değerleri ve çözümlerinden türetilmelidir.
Biz, Allah Rasûlü’nün şu sözünden dolayı üzerimizdeki büyük sorumluluğun farkındayız:
ً َ َ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َّ َّ
ُ ْ َ َ ً
َّ  َو َل ْو َغ َش ْش ُت،يعا َما َك َذ ْب ُت ُك ْم
َ الن
اس َج ِميعا َما غشش ُتك ْم
هللا لو كذبت الناس ج ِم
ِ  و،“ ِإن الرا ِئد َل يك ِذب أهلهBir önder, kendi halkına yalan söylemez.
Ben bütün insanlara yalan söylesem bile size söylemem. Herkesi aldatsam bile sizi aldatmam.”
Biz, halka ve bu etkin gruplara kurtuluş yolunu göstermek, İslam’ın yüceliğini, İslam Şeriatı ve
sistemlerinin ulviliğini hatırlamak, iyiliğe çağırmak, kötülükten men etmek, diğer görüş, arzu ve fikirlere karşı
uyarıda bulunmak için “Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?”
adında bir kampanya başlattığımızı duyuruyoruz. Göstermelik değişim işlemine teşvik eden fikirler, ülkedeki
boşluk ve istikrarsızlığı gideremezler, büyüyen sorunları çözemezler.
Ey Ürdün halkı ve etkin güçler! Allah’ın yönetimini benimseme ve yamalı çözümleri reddetme çağrısı
yapan kampanyamıza iştirak edin. Gelin hep birlikte İslami hayatı yeniden başlatmak, Rabbimizin vaadi ve
Peygamberimizin müjdesi olan Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini kurmak için çalışalım.
Andolsun ki Hilafet, bu ülkenin sorunlarını etkili şekilde çözecek, uçuruma yuvarlanışını durduracaktır.
Umarız bu kampanya, kalpleri ve zihinleri uyandırır, İslam’ın ve Müslümanların yeryüzündeki
hâkimiyetlerini hızlandırır, İslam’ı ve hükümlerini uygulama sahasına koymamıza, küfür fikirleri, sistemleri
ve yasalarını Müslüman ülkelerden hatta tüm dünyadan izale etmemize, Allah’ın indirdikleriyle yönetimi
hayatta, devlette ve toplumda yeniden tesis etmemize olanak sağlar. Kuşkusuz bu, Allah’a zor değildir.
“Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin
olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?” [Maide 50]
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