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Allah, sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halîfe kıldığı gibi
onları da yeryüzünde Halîfe kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini (İslam’ı) yeryüzünde hâkim kılacağını,
(geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir
şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fâsıkların ta kendileridir. [Nur 55]
-Basın AçıklamasıAllah, Siyâm Ayındaki Taatlerinizi Kabul Buyursun, Iydınızı Mübarek Etsin ve Hilâfetinizi Geri
Getirsin
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Hizb-ut Tahrir / Filistin Medya Bürosu, çalışmasına başlaması münasebetiyle genelde Müslümanların, özelde ise
Filistin halkının Iyd-ul Fıtr’nı kutlamaktan kıvanç duyar. Bizler de el-Mevlâ Azze ve Celle’den, salahlarınızı,
siyamlarınızı, kıyâm-ul leylerinizi katında kabul buyurmasını ve hepinizi bu hayırlı ayın kurtulaşa erenlerinden
kılmasını temennî ederiz. Kezâ Allah Subhânehu’dan, önümüzdeki Ramazân ayını ve bayramını, el-Ukâb Râyesini
dalgalanır şekilde dünyanın dört bir tarafında yükseltecek, Müslümanların ordularını Filistin’e doğru sürerek
Yahudilerin pisliğinden kurtaracak, Fâruk’un, Salahaddîn’in ve AbdulHamîd’in sîretini tekerrür ettirecek İkinci
Raşidî Hilâfet Devleti’nin gölgesinde yaşatmasını temennî ederiz. Muhakkak ki Allah Subhânehu, buna mâlik ve
muktedirdir.
Ey Filistin Halkı! Ey halkımız! Ey kardeşlerimiz! Ey aşîretlerimiz! [ْﺼ ِﺒﺭُﻭ ﹾﺍ َﻭﺼَﺎ ِﺒﺭُﻭ ﹾﺍ ﻭَﺭَﺍﺒِﻁﹸﻭﺍ
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Kalplerinizi, akıllarınızı ve
karşısında sebat gösterin ve (cihad için) hazırlıklı ve uyanık bulunun.”
bakışlarınızı, Allah’a, İslâm’a ve İslâm Ümmetine raptediniz. Muhakkak ki Allah, bize yardım edecek, bize vaat ettiği
temkîn vaadini gerçekleştirecek ve Filistin, el-Mustafâ [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in bize haber verdiği gibi Allah’ın
sâlih kulları tarafından kurtulacaktır: ... “ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﺎﺘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩMüslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça
kıyâmet kopmayacaktır.” O halde Allah’tan bir nusret ve yakın bir fetih ile müjdeleyiniz.
Ümmetlerin en hayırlısı olan İslâm Ümmeti’ne diyoruz ki vandalistlerin ve Batının projeleri peşinde koşuşanların
kendilerini tek hak sahibi ve tasarruf yetkisine sahip olduğunu düşündükleri Filistin, sizlerin arzıdır, Ümmetinizin
arzıdır ve Rasulünüz [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in mesrâsıdır. Zîra o, İslâm Ümmeti’nin mülküdür ve onlar, onun bir
karış toprağında bile hiçbir hakka veya tasarruf yetkisine sahip değillerdir. Çünkü onlar, kendilerini Ümmetlerinin
bedeninden soyutladılar, Sömürgeci Kâfir ile hem-dem oldular, saldırdığı eli olmaya, Ümmeti ve kurtuluşu yönündeki
hareketini gözetlediği gözü kulağı olmaya râzı oldular. Dolayısıyla onlar, Filistin’in hiçbir şeyine sahip değillerdir. O
halde onu kurtarmaya koşunuz ki Filistin, Sömürgeci Kâfirin istediği gibi sadece Filistin halkının meselesi değil de
tüm Müslümanların meselesi haline dönüşsün. Son olarak Faruk’un, Hâlid’in, Salahaddîn’in, Ubeyde’nin, Kutuz’un ve
Fatih’in torunları olup kışlalarına kapanan Ümmetin ordularına diyoruz ki artık nihai zaman yaklaşmış ve
sorumluluğunuz daha da artmıştır. Zîra hem katliam ve sürgün altında inim inim inleyen Filistin ve Müslümanların
diğer beldelerine şahit olmaktasınız, hem de kazılar yoluyla Mescid-il Aksâ’nın temellerini yıkmaya ve yakınında bir
sinagog açmaya çalışan Yahudilere şahit olmaktasınız. O halde imdat dileyenlerin imdatlarına ve mustazafların
çığlıklarına icâbet etmelisiniz. ﺼ ُﺭ
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onlara yardım etmek üzerine borçtur.” [el-Enfâl 72] Artık kahramanlığınız ve dîninizin gayreti harekete geçmez mi?
Damarlarınızdaki izzet, nusret ve zafer kanları kaynamaz mı? Böylece -geçmişte Hilâfet’in gölgesinde olduğunuz gibi-,
Ümmeti bütün tehlikelerden ve kötülüklerden koruyan kalesi ve kalkanı olursunuz. ﻲ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻭَﺁﻤِﻨﹸﻭﺍ ِﺒ ِﻪ َﻴ ﹾﻐ ِﻔ ْﺭ ﹶﻟﻜﹸﻡ ﻤﱢﻥ
َﻋ
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ﺏ َﺃﻟِﻴ ٍﻡ
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ْ “ ﹸﺫﻨﹸﻭ ِﺒ ﹸﻜ ْﻡ ﻭَ ُﻴﺠِ ْﺭﻜﹸﻡ ﱢﻤEy kavmimiz! Allah’a dâvet edene icâbet edin ve ona îmân edin ki Allah da sizin
günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi elîm bir azaptan kurtarsın.” [el-Ahkâf 31]
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