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Basın Açıklaması
Hilafetsiz 100 Yıl, Ey Müslümanlar! Onu Kurun
Bu ayda, 1442 yılının Recep ayında, 1342 /1924’te Hilafetin yıkılışının 100’ncu yılına girdik. 100 yıldır
ümmet, hayatının her alanında İslami hükümlersiz bir yaşam sürüyor. Oysa açık İslami metinler, İslam’a göre
yaşamayı farz kılıyor. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
“ ِإ ِن اْل ُح ْك ُم ِإ اَّل لِال ِهHüküm yalnızca Allah’a aittir.” [Enam 57]
ِ
ِ ُ ون حتاى يح ِكموك ِفيما َشجر بينهم ثُ ام َّلَ ي ِجدوْا ِفي أ
ِ
ِ
ِ
يما
ُ َ
َ َنفس ِه ْم َح َر ًجا م اما َق
َ “ ! َفالَ َوَربHayır; Rabb’ine and olsun
ً ض ْي َت َوُي َسل ُموْا ََ ْسل
ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ِك َّلَ ُي ْؤمُن
ki, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı
duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar.” [Nisa 65]
100 yıldır ümmet, “kalkansız” yaşıyor. Nitekim Sevgili Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem bir
hadisinde şöyle buyurmuştur:
َّ َ إ
َ َ ٌ
َ
اْل َم ُام ُج َّنة ُيقات ُل ِم إن َو َرا ِئ ِه َو ُي َّتقى ِب ِه
ِ “ ِإنماGerçekten de, İmam bir kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla
korunulur.” [Müslim]
100 yıldır Müslümanlar, gerçek birlikten yoksun. Oysa birlik, Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
Medine’de ilk İslam Devletini kurduğu anı vurguluyor. Medine Vesikasına göre:
ّ َ ُ ض ُه إم َم َوالي َب إع
ُ ” َوإ ّن إال ُم إؤمن َين َب إعMüminlerin diğer insanlardan ayrı olarak birbirinin mevlasıdır.” Ve
اس
ِِ
ِ
ٍ
ِ ض دون الن
ِ
َ
َ ٌ
إ إ
َ ّ ّ
َ
“ َو ِإ ّن ِسل َم ال ُم إؤ ِم ِن َين َو ِاح َدة َل ُي َسال ُم ُم إؤ ِم ٌن ُدون ُم إؤ ِم ٍن ِفي ِق َت ٍال ِفي َس ِب ِيل الل ِه إَل َعلى َس َو ٍاء َو َع إد ٍل َب إي ََ ُُ إمMüminler arasında geçerli olan barış tektir.
Hiçbir mümin Allah yolunda girilen bir savaşta diğer müminleri hariç tutarak bir anlaşma imzalayamaz;
anlaşma ancak müminler arasında eşitlik ve adalet çerçevesinde yapılacaktır.” Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle
buyurdu:
ا
ِ ض ِإَّلا ََْف َعُلوهُ ََ ُكن ِف ْتَن ٌة ِفي األ َْر
ٍ ض ُهم أ َْولَِياء َب ْع
ض َوَف َس ٌاد َكِب ٌير
َ “ َوالİnkâr edenler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz
ْ ُ ذين َكَف ُروْا َب ْع
aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar.” [Enfal 73]
100 yıldır ümmet, İslami metinlerin rehberliğinde işlerini güden samimi bir çoban/bekçiden yoksun.
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
َّ ُ َ َ
َّ َ َ
َّ َ َ ُ ُّ ُ إ َ إ ُ ٌ َ إ
َ َ َ ُ ُّ ُ إ
 َو ُه َو َم إس ُئو ٌل َع إن َر ِع َّي ِت ِه، اس َر ٍاع
ِ  فاأل ِمير ال ِذى على الن،  وكلكم مسئول عن ر ِعي ِت ِه، “أَل كلكم ر ٍاعHepiniz çobansınız, güttüğünüz sürüden
sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur…” [Buhari, Müslim]
Bunun sonucu olarak ümmet, ardışık felaketler yaşadı. Topraklarımız işgal edildi, sevdiklerimiz öldürüldü,
insanlarımız yurtlarından zorla çıkarıldı, hakkı savunan dindar âlimlerimiz zulme uğradı, zenginliklerimiz
yağmalandı ve kutsal yerlerimiz kirletildi. Bu örnekler, ister gittikçe tırmanan Doğu Türkistan Uygur
Müslümanları ve Burma’daki Rohingya Müslümanları trajedileri olsun, ister Irak ve Afganistan’ın işgali ve
yıkımı olsun, isterse Filistin, Keşmir ve Hindistan trajedileri olsun girizgâha muhtaç değil. Bu liste uzayıp
gidebilir.
Acı çeken sadece Müslümanlar değil, İslam’ın yokluğundan bu yana egemen olan komünist ve liberal
kapitalist ideolojiler, insan yapımı sistemlerin zorbalığı nedeniyle yeryüzünü mahvettiler. Dünya nüfusunun
büyük çoğunluğunun sefaleti, ağır yıkıcı savaşlardan, muazzam ekonomik dengesizliklerden,
adaletsizliklerden, çevreye saygısızlıktan, aile yapısının bozulmasından, dürüst ve doğru insan davranışın
aşınmasından kaynaklanmaktadır. Gerçekten de, Allah Subhânehu ve Teâlâ doğru söylemiştir:
ِ
ِ ِ ِ ظهر اْلَفساد ِفي اْلب ِر واْلبح ِر ِبما َكسبت أَي ِدي الان
ون
َ ض االذي َع ِمُلوا َل َعال ُه ْم َي ْر ِج ُع
ُ َ
َ اس لُيذيَق ُه ْم َب ْع
ْ ْ ََ َ
َْ َ َ
َ َ َ “İnsanların elleriyle işledikleri
yüzünden karada ve denizde fesat çıkar; Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece
kendilerine tattırır.” [Rum 41]

O halde asil ümmetin, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesi olan Raşidi Hilafeti yeniden kurma
çabalarını iki katına çıkarmasının zamanı gelmedi mi?
َ
ُ
ُّ “ ُث َّم َت ُكو ُن خ ََل َف ًة َع َلى م إَ َُاجSonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır. Sonra sustu.” [Ahmed]
 ث َّم َسك َت،الن ُب َّو ِة
ِ
ِ ِ
Hilafet, iman edip Salih amel işleyenlerin eliyle müminlerin güvenlik ve emniyetini sağlayacaktır: Allah
Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِا
ِ
ِا ا
ِ الصالِح
ِ
ِ
ِ ِ ض َكما استَ ْخَلف اال ِذ
ِ ات َلَيستَ ْخلَِفان ُهم ِفي ْاأل َْر
ضى َل ُه ْم َوَلُيَب ِدَلان ُهم ِمن َب ْع ِد
ُ آمُنوا ِم
َ ََين من َقْبل ِه ْم َوَلُي َمكَن ان َل ُه ْم د َين ُه ُم الذي ْار
َ
َ َو َع َد الل ُه الذ
َ
َ نك ْم َو َعمُلوا ا
ْ َ
ْ
َ ين
ِ “ خوِف ِهم أَمنا يعبدAllah, içinizden inanıp yararlı iş işleyenlere,
ِ ون ِبي َشيًئا ومن َكَفر بعد َذِلك َفأُوَلِئك هم اْلَف
ون
َ اسُق
َ ونني ََّل ُي ْش ِرُك
َ ُُ ْ َ ً ْ ْ ْ َ
ََ ْ
ُُ َ ْ َ َ ْ َ َ
onlardan öncekileri halef kıldığı gibi, onları da yeryüzüne halef kılacağına, onlar için beğendiği dini
temelli yerleştireceğine, korkularını güvene çevireceğine dair söz vermiştir. Çünkü onlar Bana kulluk eder,
hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Bundan sonra inkâr eden kimseler, işte onlar artık yoldan çıkmış
olanlardır.” [Nur 55]
Hilafet kurulduğunda Müslüman, yeryüzünü dolaşırken hiçbir şeyden korkmayacak, çünkü İslam galip
gelecek.
ِ ِا
 َّلَ يخاف ِإَّلا ا،ااكب ِمن ص ْنعاء ِإَلى حضرموت
ِ ا
ِ
 َعَلى َغَن ِم ِه، الل َه
َ َْ َ ْ َ
ُ ََ
َ َ َ ْ ُ  َحتى َيس َير الر، “ َوالله َلُيت ام ان َه َذا األ َْم َرAllah’a kasem olsun Allah bu
dini tamamlayacaktır. Öyle ki, bir yolcu devesine bindi mi San’a’dan kalkıp Hadramevt’e kadar gidecek,
Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmayacak, koyunu için de sadece kurttan korkacak. Ancak siz acele
ediyorsunuz.” [Buhari]
Hilafetin farziyeti, tüm klasik âlimlerin icmasıdır. İmam Nevevî derki “Halife seçmenin tüm Müslümanlar
üzerine farz olduğu konusunda icma (âlimlerin ittifakı) vardır. Bu farziyet Vahye göredir, akla göre değil.”
İmam Gazali de derki: “Bir imamın farziyeti, şeri bir zorunluluktur, terk edilemez. Bunu iyi bil. İmamet iptal edilirse,
yetkilendirme de iptal olur. Yargıçlar dağılır ve halkın saflarına katılır. Can, kan, onur ve mal konularında tasarruflar
olmaz ve Şeriatın tüm bu önemli konulardaki uygulaması sona erer.”
Ey asil Müslümanlar! Hizb-ut Tahrir sizi bu büyük çalışmaya katılım göstermeye ve bu büyük farz
hakkında daha fazla bilgi edinmeye çağırıyoruz. Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve sahabe zamanından
beri ümmetin tereddüt etmediği bir görevi, bu topraklarda Allah’ın dinini ikame etme görevini eda etmeye
davet ediyoruz. Böylece itaatten sonra Allah’ın rızasına uyalım.
ِ
“ َفانَقَلبوْا ِبِنعم ٍة ِمن الل ِه وَف ٍ اBunun üzerine, kendilerine hiçbir fenalık
ض ٍل َع ِظي ٍم
ْ ان الله َوالل ُه ُذو َف
ْ وء َواَاَب ُعوْا ِر
ْ َ
َ ض َو
َ َْ ُ
ٌ ضل ل ْم َي ْم َس ْس ُه ْم ُس
dokunmadan, Allah’ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah’ın rızasına uymuş oldular. Allah
büyük kerem sahibidir.” [Ali İmran 174]
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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