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Basın Açıklaması
Pakistan ve Türkiye, Nübüvvet Metodu Üzere Hilafette Bir Süper Güç Oluşturabilirler!
14 Ocak 2021’de Anadolu Ajansı ile yaptığı özel bir röportajda Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Mücahit Enver Han, “Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler emsalsiz olmakla beraber dünya genelinde gıpta ediliyor.”
dedi. Türkiye’nin ikinci evleri olduğunu belirterek “Esasen biz iki ülke, tek milletiz.” diye konuştu. Gerçek şu ki
Pakistan ve Türkiye halkı Müslümandır, din kardeşleridir. Zira Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ون ِإ ْخ َوة
َ “ ِإَّن َما اْل ُم ْؤ ِمُنAncak müminler kardeştir.” [Hucurat 10] Bununla birlikte iki ülkedeki hâlihazırdaki rejimler,
onları birbirinden ayrı iki devlete dönüştürdü. Bu, Müslümanların birden fazla yöneticiye sahip olmasını
yasaklayan ve Allah’ın indirdiklerine göre yönetilmesini emreden Allah Subhânehu ve Teâlâ ve Rasûl SallAllahu
Aleyhi ve Sellem’in buyruğuna aykırıdır. Şeriat, Müslümanların tek bir siyasi varlıkta birleşmeleri gerektiğini
belirtti. Müslüman devletten ayrı bir devlet kurmak isteyenlerin öldürülmelerini emretti. Rasûlullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ُ اع َت ُك ْم َف ْاق ُت ُل
َ ص ُاك ْم َأ ْو ُي َفر َق َج َم
َ “ َم ْن َأ َت ُاك ْم َو َأ ْم ُر ُك ْم َجم ٌيع َع َلى َر ُجل َواح ٍد ُير ُيد َأ ْن َي ُش َّق َعSiz yönetim işinde bir adam üzerinde birleşmiş
ُهو
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
iken, birisi gelip sizin asanızı kırmak ya da cemaatınızı parçalamak isterse onu öldürün.” [Müslim] Yine
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ُ
َْ َ َ َ ُ َ
ُ اآلخ َر
منهما
ِ “ ِإذا ب ِهويع ِلخ ِليفتي ِن فاقتلهواİki Halifeye biat edildiğinde, onlardan sonuncusunu öldürün.” [Müslim] Buna
rağmen Pakistan ve Türkiye, iki ayrı devlettir ve iki ayrı hükümeti var, Allah’ın indirdiklerinden başkasıyla
yönetiyorlar. Hem anayasaları hem de bu anayasadan kaynaklanan yasaları laiktir, İslam ve Müslümanların
kimliğinden tamamen kopuktur. Müslüman dünyasındaki diğer devletlerle birlikte, bu devletler, bundan tam
yüzyıl önce İngiliz ajanı Türk ve Arap milliyetçileri tarafından yıkılan İslam Hilafet Devletinin kalıntıları
üzerine kurulmuştur. Bu olay Müslümanlar için ciddi bir trajedi olsa da röportajı yapan Anadolu Ajansı, bu
olayı kutluyor ve “yüzüncü yıl “ sloganını benimsiyor.
İslamabad’ın Kıbrıs ve diğer bölgesel konularda Ankara’ya verdiği desteği vurgulayan Han, ülkesinin
terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olduğunun altını çizdi. “Söz konusu sınamaların üstesinden gelmek için
iki ülke arasındaki iş birliğinin sürmesinin önem taşıdığına” dikkati çeken Han, Pakistan’ın da kendi sınırlarında
benzer sınamalarla mücadele ettiğini belirtti. Biz Pakistan ve Türkiye’nin gerçekten birlikte olmasını istiyoruz,
ama gerçek bir şekilde, formalite açıklamalarla değil. Kıbrıs meselesinde bu gerçek birliğe ihtiyaç var, Türkiye
savaş yoluyla Kıbrıs’ı tamamen özgürleştirebilir. Hiçbir parçasını müzakere yoluyla Yunanistan’a terk
etmemelidir. Keşmir meselesinde de böyle bir birliğe ihtiyaç var, Pakistan ordusu Keşmir’i tamamen
özgürleştirebilir, bu yüzden zorba Modi’ye uzatılan barış elleri olmamalıdır. Pakistan ordusunun, Suriye’deki
tiranlığa karşı ayaklanmada kardeşlerini desteklemek ve Amerikan ajanı Beşşar’dan kurtulmak için Türk
ordusuyla bir araya gelmesini istiyoruz. Bunun yerine Türkiye, kurtarılmış bölgeleri Suriye’nin savunmasız
halkına karşı Rusya ve İran ile işbirliği yapan Nusayri rejimine teslim ediyor. Doğrusu iki ülkenin, bölgedeki
Yahudi varlığı, Amerika ve Rusya’nın terörizmiyle mücadelede işbirliği yapmasını, bu kötü güçlerle ittifak
kurmak yerine Türkiye ile Yahudi varlığı arasında olduğu gibi ortak bir savunma paktı kurulmasını istiyoruz.
Müslümanların kaleleri olmasına rağmen iki ülke, düşmanların kullanımı için topraklarında askeri üsler
açıyor. Her iki ülke de Mücahitlere, ülkelerini Batı ajanlarından kurtarmak için çalışanlara ve Nübüvvet
metodu Hilafetin kurulması yoluyla ümmeti kalkındırmak için mücadele edenlere karşı kötü güçlerle işbirliği
yapıyorlar.
Allah Subhânehu ve Teâlâ hem Pakistan hem de Türkiye’ye birçok nimet bahşetmiştir. Çevrelerindeki İslam
ülkelerin yanı sıra bu iki ülke, tüm Müslümanların Halifesi olan ve Allah’ın indirdiklerine göre yöneten
gerçek egemen bir devletin gölgesi altında birleşirlerse, süper güç olabilirler. Ancak o zaman ümmet, işgal
altındaki Müslüman toprakları özgürleştirecek ve Müslümanlar, İslam ülkelerdeki mevcut laik rejimler altında
sömürgeci kâfirlerin yağmalaması yerine Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın bahşettiği nimetlerden
yararlanacaklardır.

Ey Hava Kuvvetleri Komutanı! Sizi ve Pakistan ordusu ve Türk ordusu içindeki kardeşlerinizi, Pakistan ve
Türkiye’yi gerçekte Hilafet Devleti altında birleştirmek için Hizb-ut Tahrir’e nusret vermeye çağırıyoruz.
Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafetin kurulmasıyla, her şey, yüz yıl öncesine oranla çok daha iyi
hale gelecektir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ
ِ
ِ َّ “ يا أَيEy iman edenler! Size
َّ َّ يكم ۖ واعَلموا أ
ِ ُ ول ِإ َذا َدع
ِ ين آمُنوا استَ ِجيبوا لَِّل ِه ولِلرَّس
ِ
ون
َ ول َب ْي َن اْل َم ْرِء َوَقْلِبه َوأََّن ُه ِإَل ْيه ُُ ْح ََ ُر
َ
ُ ْ َ َ ُّها الذ
ُ َن الل َه َي ُح
َ َ
ُ ْ َ ْ ُ اك ْم ل َما ُي ْحي
ُ َ
hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûl’ünün çağrısına uyun. Ve bilin ki Allah, kişi
ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız. [Enfal 24]
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