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Recep Kampanyasının Kapanış Konferansına Davet

Hizb-ut Tahrir, Hilafetin kaldırılışının 100. Yıldönümü kampanyasını sona erdirmek için uluslararası bir çevrimiçi
konferans düzenleyecek. 13 Mart Cumartesi günü yerel saatle 17.00’de başlayacak konferansın açılış konuşmasını Hizbut Tahrir Emiri Ata Bin Halil Ebu Raşta yapacak, ardından dokuz farklı ülkeden konuşmacılar birer konuşma yapacaklar.
Konferansta demokrasi krizi, kapitalizm ve Batı sömürgeciliği, ümmetin kalkınmasında gençlerin ve Müslüman
kadınların rolü, Hilafet sorunları nasıl çözer ve neden ümmet Hizb-ut Tahrir’i seçmeli gibi seçkin konular işlenecek.
Hilafetin yıkılışının üzerinden yüz yıl geçmiş olsa da umutlar tamamen sönmüş değil. Geçen yüzyılda türlü türlü
sıkıntı ve ıztıraplar yaşasak da Allah Subhânehu ve Teâlâ Kuran’da şöyle buyurdu:
“ َفِإ َّن َم َع اْل ُع ْس ِر ُي ْس ارElbette güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır.” [İnşirah 5] Allah’ın izniyle Nübüvvet metodu
üzere Hilafetin yakında geri döneceğinin birçok alameti var.
Bugün sömürgeci güçlerin maskesi düşmüştür. Toplumlarının sefil durumu, denizaşırı zayıflıkları ve ideolojik
iflasları tamamen gün yüzüne çıkmıştır. Artık kalibreli devlet adamları üretemiyorlar, böyle yetenekli politikacılar şimdi
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in neşvünema ediyor.
Müslüman topraklardaki rejimler artık yapay ve sömürgecilerin dayattığı köle rejimler olarak görülüyor. Demokrasi
ve kapitalizm artık Batı’da bile reddediliyor. Daha önce bu sahte putlara çağıran Müslümanlar şimdi suskun kalıyorlar,
çünkü kelimelerin ve sahte vaatlerin içi boş olduğunu yakinen görüyorlar. O yüzden İslam ümmetin yeniden Allah ve
Rasûl’üne itaat etmek dışında başka bir umudu kalmamıştır.
َّ
ِِ ُٱلل ُه مِت ُّم ن
ِ ِ ِ ِ َّ َ ُط ِفئُوْا ن
ون
ْ ون ِل ُي
َ وره َوَل ْو َك ِرَه ٱْل َك ِاف ُر
َ “ ُي ِر ُيدOnlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki
ُ ور ٱلله بأَْف َواهه ْم َو
kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” [Saff 8]
Hilafetin kurulması için gerekli şartlar ve gerçekleşmesi araçları şuan ümmette mevcuttur. Hizb-ut Tahrir, detaylı bir
anayasa taslağı hazırladı, Nübüvvet metodu üzere Hilafetin organ ve politikalarını ayrıntılarıyla açıkladı. Ümmet de
bunları anlamaya ve kendi fikirleri olarak benimsemeye başladı. Hepsi İslam akidesine dayalıdır, iktidardan ekonomiye,
eğitimden dış ilişkilere tüm maddeleri, Kur’an ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sünnetinden türetilmiştir. Bu
nedenle Müslümanların Batının yabancı fikirlerini reddederken bunu tanıması doğaldır.
Recep ayı boyunca tüm dünya, Cuma hutbeleri, posterler, bildiriler, cami konuşmaları, belgeseller, röportajlar ve
paylaşımlar ile küresel kampanyaya icabet ediyor. İngiltere’de parti üyeleri, Müslüman topraklarda Hilafetin yeniden
kurulması çalışmasının önemini ve önceliğini vurgulamak için birçok yerel etkinlik ve yüzlerce tartışma gerçekleştirdi.
Hizb-ut Tahrir / Britanya Encümen ve Medya Bürosu üyeleri, Alwagiyah televizyonuna çok sayıda röportaj verdi ve
çevrimiçi programlara konuk oldu. Programlarda vatansız bir ümmet, Hilafeti kurmak için neler yapabilirsiniz, Hilafet
günümüzde neler başarabilir, Hilafet dünyanın ekonomik sorunlarını çözebilir gibi konular ele alındı. Şeyh Asrar Rashid,
Mozzaem Begg ve Dilly Hussain, yüz yıllık mücadele konulu bir panel düzenledi.
Hizb-ut Tahrir, dünyanın zifiri karanlıkta yaşadığı bir zamanda 1953’te Kudüs’te kuruldu. Bugün elliden fazla ülkede
faaliyet göstermektedir ve Hilafeti kurarak İslami hayatı yeniden başlatma projesinin baş mimarıdır. İnsanlara yalan
söylemeyen bir liderdir. Üyeleri, yetenekli politikacılar ve dava taşıyıcıları olmak ve üretmek için gece gündüz
çalışıyorlar. Ümmet, Hilafetin kurulmasına, Allah’ın Şeriatının uygulanmasına ve İslami davetin dünyaya taşınmasına
gereksinim duyuyor.
Sizi 13 Mart 2021 Cumartesi günü konferansa katılmaya davet ediyoruz.
Programın detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/dawah/cmo/21081.html
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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