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Basın Açıklaması
“Hilafet, Allah’tan Bir Zafer ve Yakın Bir Fetihtir” Mottosu Altında Hilafetin Yıkılışının 98.
Yıldönümünü Anma Etkinlikleri
Gün geçmiyor ki daha doğrusu bir saat geçmiyor ki ümmet, sığınacağı güçlü bir payandaya gereksinim
duymasın. Ümmet, hedefi haline geldiği sömürgeciliğin şiddetli saldırıları karşısında kendisini savunacak bir
devlete muhtaçtır. O devlet akan kanları durduracak, onurunu ve kutsallıklarını koruyacak, işlerini yeniden
düzenleyecek, mezhepsel çatışmalara son verecek, ümmeti paramparça eden yapay sahte sınırları ortadan
kaldıracaktır.
Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da, Libya’da, Sudan’da, Yemen’de, Afganistan’da, Myanmar’da, Doğu
Türkistan’da... Tüm dünyada Müslümanlar zor koşullarda yaşıyorlar. Her yönden sömürgecilerin çepeçevre
kuşatmasına maruz kalmış durumdalar. Sıkıntıları giderek şiddetleniyor, halka daralıyor, ümmet yakın bir
sevinç ve doğuşun bekleyişi içerisinde.
Recep ayı Hilafetin yıkılış yıldönümüdür. Ancak bu elim yıldönümü, her sendelemeden sonra tekrar ayağa
kalkmaya alışık ümmete bazı müjdeler barındırıyor. Ümmet, başarı unsurlarına, ilahi ideolojiye, uygarlık
projesine, Allah yolunda, davayı taşıma ve Risalet’i âleme yayma uğrunda denize dalsa dalacak yiğitlere
sahiptir.
Bu vesileyle Hizb-ut Tahrir / Mübarek Toprak Filistin, ümmette çeşitli düşünceleri perçinlemek amacıyla
“Hilafet, Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetihtir” mottosu altında bu yıl Hilafetin yıkılış yıldönümünü farklı
faaliyet ve etkinliklerle anıyor. En önemlisi şunlardır:
• Hilafet, ümmetin kurtuluşu ve şeri bir farzdır. Sömürgecilik hegemonyasından kurtuluşun tek pratik
yoludur.
• Ümmet, yaşadığı onca şeye rağmen değişim yapabilir. Tarih ve günümüz bunun için bir derstir.
•Hilafet, Allah’ın vaadi, Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesidir. Ve yakında kurulacaktır Allah’ın
izniyle.
• Ümmete yönelik uluslararası sömürgecilik saldırılarının artması, sömürgecilerin ülkemizdeki çıkarları ve
nüfuzuna risk teşkil eden tehlikenin farkında olduğunun bir işaretidir.
•Hilafet, Filistin’i düşmanlardan korudu... Müslüman ülkelerdeki rejimlerin entrikası ve ihanetinin
ardından yeniden Filistin’i kurtarabilir.
•Hilafet, İslam’ı uygulayacak, insanlığı kapitalizmin sefaletinden, politik ve ekonomik krizlerinden
kurtaracaktır. Hilafet çağında İslam, gündüz ve gecenin ulaştığı yere ulaşacaktır. Bu, Allah ve Rasûl’ünün
vaadidir. Allah ve Rasûlü kuşkusuz doğruyu söyler.
Yaşanan felaketlerin ve aşamanın ciddiyetinin farkındayız. Buna rağmen Nübüvvet metodu üzere Raşidi
Hilafetin kurulması uğrunda her türlü zorluğa göğüs germeye hazırız. Ümmet içindeki tüm güçlere çağrımızı
yeniliyoruz. Bu büyük amaç için enerjinizi seferber edin ki ümmeti kalkındıralım, onurunu tekrar iade edelim,
kutsallarını kurtaralım, insanlığı kapitalizmin karanlık ve zulmünden İslam’ın adaleti ve rahmetine
eriştirelim. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar.
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