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 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم

                                    Ey Mısır Halkı!  

       Laik-Demokratik Bir Devleti, Hiçbir Gücü ve  

    Kudreti Olmayan Seçilmiş Halk Meclisi Yoluyla  

     Başka On yıllar Boyunca Tekrar mı Denemeniz  

    Gerekiyor? İslamî Raşidi Hilafet’ten Başka Bir  

        Kurtuluşunuzun Olmadığını Anlayın Artık! 

Mısır’daki halk meclisine dönük yapılan yasama seçimlerinin sonuçları, “İhvan-ı 
Müslimin’in” olduğu Özgürlük ve Adalet Partisi ile ”Selefiler’in” olduğu Nur Parti-
si’nin temsil ettiği İslamî akımın ezici zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu ise tek bir şeye 
delalet etmektedir ki o da; Kenane halkının, zorba zalim yönetimden kurtuluşları 
olarak gördükleri İslam hakkındaki eğilimlerinin boyutunun, halk meclisi ile onu 
kazananların, Allah’ın indirdikleriyle olan yönetimi tekrar getireceklerini, 
kendileri için onurlu bir yaşamı gerçekleştireceklerini, Mescid-il Aksa’yı kurtara-
caklarını, Müslümanların ülkelerini birleştireceklerini ve on yıllarca süren zulmü 
sona erdireceklerini zannettikleri yönünde olduğudur… Zira onlar da zaten bun-
dan dolayı seçilmişlerdir.  

Ancak seçimi kazanan kişilerin ,mümin hakkında ne bir yemin nede bir zimmet 
gözeten Yahudileri ve Batı’yı mutmain eden çığlıklar atmaları İslamî akıma ses ve-
ren insanları şaşkına uğratmıştır. Zira İslamî çoğunlukla gelen bu yönetim sistemi, 
şeriatın tatbik edilmesi için sokaklara dökülen milyonlara rağmen Yahudilerle olan 
Camp David Anlaşması’na saygı gösterecek ve asla şeriatı tatbik etmeyecektir!!! Zi-
ra Allahuteala şöyle buyurmuştur:  

 ْم   َوَلن َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُه

Yahudiler de, Nasraniler de, sen onların dinine tabi olmadıkça asla sen-
den razı olmayacaklardır." [el-Bakara 120] 

Ve şöyle buyurmuştur: 

 َْوَأن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َوَال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهم 

Aralarında Allah’ın indirdikleri ile hükmet! Sakın onların hevalarına tabi 
olma!” [el-Mâide 49] 

 

H. 12 Safer 1433  
M. 06 Ocak 2012 
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Ey Mısır Halkı! 

Ey Müslümanlar! 

Şuan Mısır’daki siyasî arenada meydana gelenler, ayaklanmanın sarmalanmasından 
öte bir şey değildir. Seçim tiyatrosu ise hiçbir otoritesi olmayan parlamentodaki 
sandalye çatışması ve yarışmasından başka bir şey olmadığı gibi bilakis bundan, 
Allah’ın şeriatının Amerika’yı razı edecek oylamaya boyun eğdirilmesi 
amaçlanmaktadır. Ayrıca gerçek gücü elinde bulundurmasının yanı sıra polis ve 
ordunun da hakimi olan Askerî Konsey de parlamentonun ,Amerika’nın çizdiği ve 
eski rejimin uzantısı olan yol haritasından sapmasını asla göz ardı etmeyecektir. Do-
layısıyla bu tiyatro karşısında sessiz kalmak ,bir yamalamadan, fesadın ömrünün 
uzatılmasından ve Allah’ın hakkında bir sultan indirmediği tedricilik gerekçesiyle 
Allah’ın şeriatının devre dışı bırakılmasından öte bir şey değildir.  

Ey Müslümanlar! Ey Mısır Halkı! 

Şeriatın tatbik edilmesi, ancak egemenliğin şeriata ve otoritenin de ümmete ait 
olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla İslam hükümleri, üzerinde bir referandum yapıl-
maksızın yada onda bir tedricilik olmaksızın birdenbire kamil bir şekilde tatbik edil-
melidir. Allahuteala şöyle buyurmuştur:  

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنا     

İşte bu gün, dininizi sizin için kemale erdirdim ve üzerinize olan nimetimi ta-

mamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum." [el-Mâ’ide 3] 

Aynı şekilde Eba Bekir [Radıyallahu Anh], mürtetler ve zekatı vermeyenlerle derhal 
savaşmış ve onlarla tedrici olarak amel etmemiştir. Hakeza ondan sonraki Halifeler 
de şeriatın tatbik edilmesinde tedriciliği uygulamamışlardır.  

Ümmetin elinde olması gereken otoriteye gelince; ümmet, Halifesini seçer, ona şeri 
hükümleri uygulaması şartıyla biat eder, onu muhasebe eder ve gerektiğinde ise onu 
azleder. Ordunun gücü de bunu korumak için vardır. Dolayısıyla gücü elinde bulun-
duran kimsenin bağlılığı sadece Allah’a olup ne ona nede ondan bir korku vardır. Bi-
lakis o, ülkenin ve insanların koruyucusu olmasının yanı sıra Allah’ın indirdikleriyle 
hükmeden kimsenin koruyucusu, hayatın her alanında hak ve adaletle insanların işle-
rinin gözeticisi ve anayasa ile kanunların da koruyucusudur.  

Ancak bağlılığı Amerika ile Allah’ın düşmanlarına olan bir kimse ise; insanlar ve 
ülke için güvenilir bir kişi olamayacağı gibi insanların işlerini gözetmeyecek, insan-
ların korunmasını ve güvenliğini sağlayamayacak, onlara zulmetmeye, fakirleştirme-
ye ve aşağılamaya devam edecek ve kendi yolunu takip etmeyen kimseleri de 
alaşağı edecektir.  
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Ey Mısır Halkı! 

Şuan Mısır’da, otorite ümmetin elinde değildir. Bundan dolayı gücü ve kuvveti 
elinde bulunduran ordunun ümmetin gönüllü seçimine uymaya zorlanılması 
gerekmektedir. Böylece ordu  , ümmete yardım etmiş  insanları ve ülkeyi koruyacak ,
Müslümanlar ve gayrimüslimler için adaleti, güvenliği ve onurlu bir yaşamı gerçek-
leştirecek olan adil bir Halife’nin seçilmesi için otoriteyi ümmete vermiş olsun.  

Ey Kahraman Mısır Ordusu İçerisindeki Subaylar ve Askerler! 

Bizzat baka baka gözlerinizin önünde Mısırlı kadınların sürüklenmesine razı mı ola-
caksınız? Bizzat şahit olduğunuz halde Amerika’yı razı etmek için kardeşlerinizin ve 
bacılarınızın kanlarının akıtılmasını kabul mü edeceksiniz?  

Bizzat muktedir olduğunuz halde içinizde onlara ve Allah’ın dinine yardım etmek 
için harekete geçecek Mutasım gibi bir adam yok mu? Artık Amerika ile kafir Ba-
tı’dan kurtulmanın ve izzetinizin ve kalkınmanızın yolu olan nebinizin Hilafet’ini 
ikame etmenin farkına varmanızın zamanı gelmedi mi? İçinizde hiç aklı başında bir 
adam yok mu?! 

Ey Mısır Halkı! Ey Kahraman Mısır Ordusu İçerisindeki Askerlerin ve Subay-
ların Aileleri! 

Aynı zorba zalim yönetim altında başka on yıllar boyunca denenmemeniz için ayak-
lanmanızın sarmalanması amacıyla size karşı planlanan şeylere teslim olmayın! Mı-
sır ordusu içerisindeki asker ve subay olan evlatlarınızı, Hilafet’i kurmak için çalı-
şanlara yardım etmeye yönlendirin ve onlardan, Amerika ile onun müttefiklerinin 
planları çerçevesinde yürümemelerini bilakis Rabbinizin şeriatını uygulayarak tüm 
sorunlarınızı çözecek olan İslamî Raşidi Hilafet’i kurmak için her nerede bulunur-
larsa bulunsunlar Amerika ile onun ajanlarını devirmelerini talep ediniz.  

Bizler Hizb-ut Tahrir olarak sizleri, Allah’ın sizlere farz kılmasının yanı sıra 
izzetiniz ve tek kurtuluşunuz olan bu hedefin gerçekleşmesi için onunla birlikte ça-
lışmaya davet ediyoruz.  

   َُسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما يُْحيِيُكْم َواْعلَُموْا أَنَّ ّهللا ِ َولِلرَّ ّ ِ ُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه يَ  يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا اْستَِجيبُوْا 
   َوأَنَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُرونَ 

“Ey iman edenler! Allah ve resulü sizi, size hayat verene çağırdığında icabet 
edin. Bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz muhakkak O’nun huzurun-
da toplanacaksınız.” [el-Enfâl 24] . 
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No.: ID–BA–2012–MB–TR–0001 17.01.2012 22 Safer 1433 AH 

Medya Ofisi 
Endonezya 

Vilâyeti  

Basın Açıklaması 
Hizb-ut Tahrir / Endonezya, Yakıt ve Doğalgaz Fiyatlarının Liberal-

leşmesini (Serbestleştirilmesini) Reddeder 
Geniş çapta açıklandığı üzere Endonezya hükümeti, 01. Nisan 2012'nin başında ya-
kıt ve doğalgaz desteğini (sübvansiyonunu) sınırlandıracaktır. Ayrıca hükümet, bu 
liberalleştirmenin insanların maslahatı için olduğunu da iddia etmiştir. Aslında bu 
politika, insanların zararına ve yabancı şirketlerin faydasına olan bir politikadır. Bu 
nedenle bu politikanın, aşağıdaki sebeplerden dolayı kesin olarak reddedilmesi ge-
rekmektedir. 

1- Desteklenen yakıtların kısıtlanması, yakıt ve doğalgaz fiyatlarının liberalleşmesi 
yolundaki başka bir adımdır. Çünkü bu kısıtlamalar, yakıtlardan desteğin kaldırılma-
sı mesabesindedir. Böylece insanlar, Bertemax gibi desteklenmeyen yakıtlara yönel-
meye mecbur kalacaklardır. Dolayısıyla bu, yabancı yakıt ve doğalgaz şirketlerinin 
beklediği bir andır. Zira insanlar, petrol ürünlerini bile almada tereddüt ettikleri 
(Premium) gibi ucuz yakıtlar bulamayacaklardır. 

2- Yakıtların desteklenmesine yönelik kısıtlama, uzun vadede Total, Şhell ve benzer-
leri gibi akaryakıt istasyonlarına sahip olan yabancı petrol şirketlerinin çıkarına ola-
caktır. Hatta şu anda bu şirketler, tüketicilerin Pertamina'nın sattığı ucuz yakıt olan 
(Premium)'u tercih ettiklerinden dolayı çok para kaybetmektedirler. Dolayısıyla bu 
kısıtlama, özel otomobil sahiplerini Bertamax gibi yüksek oktanlı yakıtı kullanmak 
yada yabancı şirketlerin çıkardığı yakıtları satın almak zorunda bırakacaktır. Dolayı-
sıyla da üretim maliyeti kabul edilebilir ve yakıt da daha kaliteli olmakla birlikte ya-
bancı şirketlerin yakıtları, Pertamina üretim piyasasında daha rekabetçi bir hale gele-
cektir. Bunun üzerine de yabancı akaryakıt istasyonlarının sayısı, kısa bir sürede hız-
la artış gösterecektir. Şayet hiçbir yenileme olmazsa, Pertamina'nın dağıtım sektö-
ründeki aktivitesi daha az rekabetçi bir hale geleceği gibi Pertamina'ya bağlı dağıtım 
istasyonları da yabancı yakıt şirketlerine yönelmeye başlayacaklardır. Kesinlikle bu-
da Pertamina'nın zararına olacaktır. Böylece üretim sektörü zayıflayacağı gibi dağı-
tım sektörü de rekabet edemez bir hale gelecektir. 

3- Yakıtlara yönelik kısıtlama ile özellikle yakıtlar ve doğalgaz olmak üzere doğal 
kaynaklar idaresinde yabancı şirketlere büyük rol vermeye dönük her türlü politika, 
İslam'a aykırı bir politikadır. Çünkü bol miktarda bulunan doğal kaynaklardan pet-
rol, doğalgaz ve benzerleri, İslam'da kamu mülkiyetinden sayılmakta olup devlet de 
bunları, insanların maslahatı için idare etmektedir. Petrol ve doğalgazı idare etme 
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hususunda özel şirketlerin, Pertamina şirketini temsil eden hükümetten daha verimli 
olduğu sözüne gelince; bu, kabul edilemez bir sözdür. Çünkü ortada, Kuveyt Ulusal 
Petrol Şirketi (Kuveyt), Suudi Arabistan Petrol Şirketi (Suudi Arabistan), İran Ulusal 
Petrol Şirketi (İran), Petroleos Şirketi (Venezuela), Çin Petrol Şirketi (Çin) ve Petro-
nas Şirketi (Malezya) gibi petrol üretimini verimli bir şekilde idare ve kontrol eden 
ulusal şirketler bulunmaktadır. 

Yukarıda geçen nedenlere binaen Hizb-ut Tahrir / Endonezya, aşağıdaki husus-
ları açıklar: 

1- Desteklenen yakıtlara dönük kısıtlama reddedilmelidir. Çünkü bu politika, Endo-
nezya'daki petrol ve doğalgaz idaresinin liberalleşmesine yönelik bir adımdır. Özel-
likle bu liberalleşme, üretim sektörünün ardından dağıtım sektöründe de olacaktır. 
Ayrıca bu liberalleşme, yabancı şirketlere petrol ve doğalgaz sektörünü daha fazla 
kontrol etme hakkı verecek ve devletin rolünü de zayıflatacaktır. Açıktır ki bu politi-
kanın, doğal kaynaklara sahip olan insanlara ciddi zararı olacaktır. 

2- Bu kapitalist politika, sadece insanlara zarar vermekle kalmayacak bilakis ülkeyi 
de sömürgeci yapacaktır. Bu nedenle bu politikanın reddedilmesi ve petrol ve doğal 
kaynakların İslam Nizamı'na göre idare edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu doğal 
kaynakların, İslam şeriatına göre devlet tarafından idare edilmesi gerektiği gibi kâr-
ları da insanların maslahatı için kullanılmalıdır. 

3- Tüm Müslümanlar, İslamî Hilafet'in gölgesinde bütün şeri hükümlerin tatbik edi-
leceği İslamî hayatı icat etmek için mücadeleyi yoğunlaştırmaya davet edilmelidir. 
Hakeza Kur'an-il Kerim'in belirttiği üzere alemler için rahmet olan İslam'a da vurgu 
yapılmalıdır. İşte o zaman özellikle petrol ve doğalgaz olmak üzere doğal kaynakla-
rın idaresi şeri hükümlere göre olacağı gibi Allah'ın izniyle de alemler için rahmet 
tahakkuk etmiş olacaktır. 

Allah bize yeter. Zira O, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.  

 
 

  حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir 
Medya Bürosu 
 Endonezya   

Adres: Gedung Anakida Lantai 7 Jl. Prof. Soepomo Nomer 27, Jakarta Selatan 
12790, Indonesia 

Web: www.al-islam.or.id | www.hizbut-tahrir.or.id   
Tel: [62-21] 8353253/4 
Fax: [62-21] 8353253/4  

E-posta: info@hizbut-tahrir.or.id 

Yakıt ve Doğalgaz Fiyatlarının Liberalleşmesini Reddeder 
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ِحيـــم ْحٰمـــِن الرَّ  بِْســـِم هللاِ الرَّ

Beşar’ın Dördüncü Konuşmasının Ardından… 

Ey Suriye’deki Müslümanlar!  

Hak Üzere Sabit Kalınız Zira Bu Rejim,  

Bir Uçurumun Kenarında Çökmek Üzeredir  

Tagut Beşar, halkına karşı en iğrenç bir şekilde işlediği katliam-
ların üzerinden on ay geçmesinin ardından 10.01.2012 Salı günü Şam Üniversite-
si’nde dördüncü konuşmasını yapmıştır. Nitekim bu konuşmada; aynı şeyleri tekrar-
lamış, krize dönük görüşünde ısrarcı olmuş, sınırsız bir şekilde içerisine düştüğü 
mücrim bir savaşın ortasında olduğunu ilan etmiş, insanların katledilmesini haklı çı-
karmak için de dış komplolar, taifeci fitne, terörizmin vurulması ve reforma çağrı 
gibi aynı kelimeleri kullanmıştır… Daha tehlikeli olanı ise tehdit üzerine tehdit sa-
vurarak cürümlerinde ısrarcı olacağını göstermesidir. Zira o, şöyle demiştir: 
“Terörizmle anlaşma olmayacak, teröristler hafife alınmayacak, yabancılarla gizli 
anlaşma yapanlara hoşgörülü davranılmayacağı gibi onlara ödün de verilmeyecek-
tir.” Yine onun nazarında, güvenliğin tekrar geri gelmesi “ancak teröristlerin vurul-
masıyla gerçekleşecektir.” Hâlbuki onun, gizli anlaşma yapanlar ve teröristler olarak 
nitelendirdiği kimselerin, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, erkeğiyle, kadınıyla, işçi-
siyle ve eğitimlisiyle silahsız mümin Suriye halkının olduğu bilinmektedir… Zira 
Beşar onlardan, “sen zalimsin” dedikleri için intikam almaktadır! 

Bu rejim, günden güne bir saat bile yaşamayı hak etmediğini kanıtlamaktadır. Zira o, 
halkına düşman bir rejim olup yaşamak için öldürmenin kaçınılmaz olduğu olgusu 
kafasında bir saplantı haline gelmiştir! Bunun için kendisini en ufak bir şekilde bile 
eleştirmemekte bilakis kendisini kuşatan çete üyelerinin baskısıyla başlayan katlet-
me ve kesip koparma hususunda ısrarcı olduğu görünmektedir. Beşar’ı, bu düzeyde 
bir cürümü düşünmeye iten tek şey, başta Amerika ve onunla birlikte olan kuklaları 
olmak üzere tüm uluslararası desteğin olması, Arap-Resmi İslam’ın güçsüzlüğü, mu-
halefetin zayıflığı, dağılması ve sonrasında da İslam hakkındaki çelişkisi, Arap Birli-
ği ile insanları katletmesi için rejime mühlet üzerine mühlet veren Amerikan kuklası 
Genel Sekreter’in gizli anlaşmalarıdır… Tüm bunlara rağmen o, Allah [Subhânehu 
ve Te’alâ]’nın izniyle insanların dirençleri, sabırları ve tahammülleri nedeniyle Suri-
ye’de olanları durdurmaya asla güç yetiremeyecektir! Bununla birlikte Beşar, katlia-
mı artırmaktan başka bir çözüm de görmemektedir. Zira Beşar, yapmış olduğu ko-
nuşmasında, tek çözüm yolunun kesip koparmak olduğunu söylemektedir. Nitekim 
konuşmasında, bu kesip koparmak kelimesini tam on kez tekrarlamıştır. 

Ey Resulün Şam’ında ve Hayırlı Şam’da Ayaklanan Müslümanlar! 

Gerçekten sizler, bu facir rejime karşı koymakla tüm dünyaya en güzel örnek oldu-
nuz ve eşi benzeri bulunmaz orijinal bir madeni ortaya çıkardınız. Şayet nefisleriniz-

H. 16 Safer 1433 
M. 10 Ocak 2012  



 Mukhtarat (Seçmeler) Sayfa 9 / Sayı 1  

Muhtdarat Hizb ut Tahrir Medya Ofisi'nden Seçmeler - Sayı 1 - Rabi-ul Ahir 1433   9 

de dolup taşan Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’ya imanınız olmasaydı büyük küçük, 
kadın erkek bu şekilde bir araya gelebilir miydiniz? O halde kollarınız mübarek ol-
sun! Vahşi ölüm makinesiyle karşı karşıya kalmanıza kadar bu mücrim rejimin haki-
katini ortaya çıkaran duruşunuz, çığlıklarınız ve sebatınız mübarek olsun! O halde 
sebat gösteriniz! Zira bu rejim bir uçurumun kenarında olup Allah [Subhânehu ve 
Te’alâ]’nın izniyle en kısa sürede çökecektir. O halde saflarınızı birleştiriniz ve 
“Allah’tan Başkasının Önünde Eğilmeyiz” şeklinde ahdettiğiniz sözünüze bağlı 
kalınız! Zira sizlerin de söylediği gibi sonuç, Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’nın izniy-
le sadıkların olacaktır. Çünkü “Siz Allah’a Nusret Verirseniz Allah da Size Nusret 
Verecektir.” Nitekim Humus’ta yükselen çığlıklarınız sırasında söylediğiniz doğru 
sözlerden en güzel olanları şunlardır: “Nusreti, Obama’dan mı bekliyorsunuz? Nus-
reti, Erdoğan’dan mı bekliyorsunuz.” Dolayısıyla sizler, imanın harekete geçirdiği o 
ateşli gırtlaklarınızla, “Allah Bize Yeter” diyerek kulak veren tüm dünyayı her defa-
sında şaşkına çevirecek bir cevap verdiniz.  

Ey Vaat Edilmiş Hilafet’in Merkezi Resulün Şam’ında ve Hayırlı Şam’da Ayak-
lanan Müslümanlar!  

Mübarek Şam topraklarında, bu mücrim rejimin enkazı üzerine Raşidi Hilafet’in 
kurulması sizler için bulunmaz bir fırsattır. Bununla birlikte sizler, Resulullah 
[SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in Ahir zamanda mübarek topraklarınız üzerinde Hi-
lafet’in kurulmasıyla ilgili vaadini gerçekleştirme şerefine nail olacaksınız. O halde 
ihlas ve imanla Hilafet’i talep etme ve onu ayaklanmanızın gayesi kılma hususunda 
Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’ya tevekkül ediniz. Hilafet’in kurulmasıyla birlikte 
hem kendinizi hem de ümmetinizi, gerek kafir Batı’nın hegemonyasından gerekse 
demokratik yönetim rejimlerinin vahimlerinden kurtarıp Hanif İslam’ın doğru çö-
zümlerine kavuşturmuş olacaksınız. Aha işte size çok düşkün olan Hizb-ut Tahrir 
sizleri, metotların en doğrusu olan Resulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in me-
toduna göre çalışmaya davet etmektedir. Allah [Subhânehu ve Te’alâ], şöyle buyur-
muştur:  

ِ َوَما أَنَا ِمَن اْلمُ  ِ َعلَى بَِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبََعنِي َوُسْبَحاَن هللاَّ ِرِكينَ شْ قُْل َھِذِه َسبِيلِي أَْدُعو إِلَى هللاَّ   

“De ki: İşte bu, benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar, basiret üzere Al-
lah’a davet ederiz. Ben Allah’ı tesbih ederim ve ben müşriklerden de deği-
lim.” [Yûsuf 108]  

     

حزب التحرير            H. 16 Safer 1433 

   Hizb-u Tahrir   M. 10 Ocak 2012  

 

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info 
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Ey Suriye’deki Müslümanlar! 
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Basın Açıklaması 

Efendileri Amerika ve Hindistan İle Birlikte Müslüman Bangladeş 
Ordusuna Karşı Kurdukları Komplolardan Dolayı Hain Hasina,  

Alaşağı Edilmelidir  
Hizb-ut Tahrir, Cuma salahının ardından bugün, ülkenin dört bir tarafındaki camile-
rin dışında genel bir konuşma yapmıştır. Nitekim konuşmacılar halkı, Şeyha Hasina 
hükümetinin, Müslüman Bangladeş ordusunu Hindistan ile Amerika Birleşik Devlet-
lerine boyun eğdirmeye dönük komplolarını protesto etmeye çağırmışlardır. Konuş-
macılar şu açıklamada bulunmuşlardır: Hasina, Hindistan ile işbirliği içerisinde olan 
Amerikalılar tarafından iktidara getirilmiş olup Amerikalılar, bu bölgede İslamî Hila-
fet’in geri gelmesinin yanı sıra Çin’in yükselişini engellemede kararlıdırlar. Bu mak-
satla o, bu bölgedeki güçlü varlığını garantilemek ve İslam ülkeleri üzerindeki otori-
tesini pekiştirmek amacıyla Hindistan ile stratejik ortaklığı tercih etmiştir. Bundan 
dolayı Amerika, hükümeti, muhalefeti ve askerî liderlikteki bazı subayları kullanma-
sının yanı sıra bölgede Hindistan’ın elini serbest bırakmak amacıyla Hindistan ile as-
kıda kalan uzun vadeli sorunları çözmek için de bu ajanları kullanmaktadır. Bu hu-
susta İslam’ın geri dönüşünü ve Çin’in kuşatmasını engelleme planını uygulamak için 
Hindistan’ın Amerika ile işbirliği yapması daha kolay olacaktır. Dolayısıyla onlar, bu 
plana karşı olan tüm engelleri ve bu şerir plana karşı konuşan herkesi ortadan kaldır-
mak için çalışmaktadırlar. Bu nedenle Şeyha Hasina’nın komplo kurduğu “Sınır Mu-
hafızları” katliamında muhlis ordu subayları katledilmiştir. Bu nedenle de Hasina, 
Hizb-ut Tahrir’i yasaklamış ve hizbe yönelik vahşî baskı politikasını takip etmiştir. 
Aha şimdi de o, bütün orduyu İslam’ın, ülkenin egemenliğinin ve güvenliğinin yanın-
da yer alan tüm subaylardan temizleme operasyonu gerçekleştirmektedir.  

Ayrıca konuşmacılar, muhlis ordu subaylarını, mevcut iktidar rejimi ile Hasina’yı 
aynı anda devirmeye ve otoritenin, Hilafet Devleti’ni kuracak olan muhlis siyasetçi-
lere geçmesi için de Hizb-ut Tahrir’e nusret vermeye davet etmişlerdir. Zira Hizb-
ut Tahrir, muhlis ve uyanık bir hizib olup Kur’an ve sünnete göre hükmedecektir. 
Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleri’ni, Hindistan’ı ve müttefiklerini Bangla-
deş’ten çıkaracak olan sadece Hilafet Devleti’dir. Hilafet Devleti, bu Müslüman ül-
kede kurulduğunda küresel bir güç haline gelmesi için onu Hilafet’in dayanak nok-
tası yapacaktır. Buda halkın temel ihtiyaçlarını garanti altına almak, fakirlik, işsizlik, 
üretim ve ekonomi gibi insanların karşı karşıya kaldıkları uzun sorunları çözmek, 
güçlü ve gelişmiş bir savaş gücü olacak ordu inşa etmek ve İslam ümmetini birleştir-
mek yoluyla olacaktır.  

Medya Ofisi 
Bangladeş 

 Vilâyeti  

No.: BG–BA–2012–MB–TR–0001 08.01.2012 14 Safer 1433 AH 
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Medya Ofisi 
Pakistan  

Vilâyeti  

… devamı 42. sayfada 

Basın Açıklaması 
Gizli Ordu İstihbaratı,  

İslamabad'taki Hizb-ut Tahrir Üyelerini Kaçırıp İşkence Etmekte ve  
Dr. Abdukayyum da Altı Aydır Baltacıların İşkencesi Altında  

Hala Hükümetin Zindanlarında Tutulmaktadır 

Hilafet'i ikame etmek ve sömürgeci rejimi yok etmek için mücadele eden tek siyasî 
bir hizib olan Hizb-ut Tahrir, diğer yerlerdeki asil duruşunda olduğu gibi Pakis-
tan'da da fedakarlıklar göstermeye devam etmektedir. Zira en son olarak Pakistan 
istihbaratı, Hizb-ut Tahrir üyesi Azam Hân'ı cami önünden kaçırmış ve hükümetin, 
sömürgeci kapitalist rejimle mücadele etmesini ve alternatif bir sistem olarak İs-
lam'ın geri dönmesi için çalışmasını bir cürüm sayması nedeniyle de kendisine şid-
detli işkencede bulunmuşlardır. İşkencenin ardından da onu, Hizb-ut Tahrir'i terk 
etmeye zorlamışlardır. 

Hizb-ut Tahrir, bu korkakça eylemi şiddetle kınar. Zira Azam Hân, Ulu Önder Üni-
versitesi Bilgisayar İlimleri alanında mastır yapmış ve bilgisayar yazılım şirketinde 
üst düzey bir pozisyonda çalışmaktadır. Dolayısıyla kendisi, hükümetin baltacıları 
tarafından öyle şiddetli bir işkenceye uğramıştır ki kas kirişleri ve omuz bağları cid-
di hasar görmüştür. Hatta doktorlar, onun iyileşmesinin en az altı hafta alabileceğini 
söylemişlerdir. 

Bu istihbarat subayları, kendilerinden önce de Kureyş'in, İslam davetini yaymaktan ve 
İslam'ı ikame etmekten vazgeçirmek için sahabeye işkence ettiğini ancak sefil bir şekil-
de başarısız olduğunu unutmuş gibidirler. Dolayısıyla Pakistan da dahil İslamî ve İs-
lamî olmayan ülkelerdeki istihbarat subayları, Hizb-ut Tahrir üyelerinin azmini kır-
mayacakları gibi Hizb-ut Tahrir'i durdurmaya da asla muktedir olamayacaklardır. Do-
layısıyla da bizler, bu istihbarat subaylarına, Keyanî'ye ve Gilani'ye deriz ki; siz ve 
efendileriniz burunlarınızı sokmanıza rağmen Hilafet kurulacaktır. Şunu iyi biliniz ki; 
ümmet uyanmaya ve sultanını yeniden elde etmeye başlamıştır. Dolayısıyla akıbetiniz, 
Mübarek ve Kaddafi'nin akıbeti gibi olacaktır ve bunun olması da gerçekten çok yakın-
dır. Zira mesele, sadece zaman meselesidir. Ayrıca efendilerinin isteklerinin yerine ge-
tiren baltacılar da iyi bilsinler ki; onların akıbeti de Kaddafi'nin baltacılarının akıbeti 
gibi olacak olmasının yanı sıra ahiretteki akıbetleri ise bundan çok daha kötü olacaktır. 

 َّ ْنيَا َوُھْم يَْحَسبُوَن أَن ئَِك ھُ قُْل َھْل نُنَبِّئُُكم بِٱألَْخَسِريَن أَْعَماال ٱلَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُھْم فِى ٱْلَحيَاِة ٱلدُّ ـٰ ْم يُْحِسنُوَن ُصْنعا أُْولَ
لَِك َجَزآُؤُھْم َجَھنَُّم بَِما َكفَُروْا ذٰ  ٱلَِّذيَن َكفَُروْا بِآيَاِت َربِِّھْم َولِقَائِِه فََحبِطَْت أَْعَمالُُھْم فاَلَ نُقِيُم لَُھْم يَْوَم ٱْلقِيَاَمِة َوْزناً◌ً 

 َوٱتََّخُذۤوْا آيَاتِى َوُرُسلِى ُھُزواً 

No.: PK–BA–2012–RS–TR–0001 18.01.2012 14 Safer 1433 AH 
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ِحيـــم ْحٰمـــِن الرَّ  بِْســـِم هللاِ الرَّ

Gerçek Değişimi Gerçekleştirecek Olan Sadece Hilafet’tir  

Ne zaman İslamî halkların öfkesi, Tunus’tan Bangladeş’e kadar olan İslam dünyası 
bölgelerinde yüksek seviyelere ulaşsa sömürgeci Batı, rejimin yüzünü değiştirmek 
ve bazı kanunlarda şeklî değişiklikler yapmak yoluyla mevcut fasit rejimleri koru-
maya yönelmektedir. Açıktır ki son günlerde, Pakistan’daki siyasî ve askerî liderlik-
teki hainler, Batılı efendilerini hoşnut etmek amacıyla ümmetin rejime yönelik öfke-
sini sakinleştirmek için “Mülk Partisi” yada “K İttifakı’nı” ortaya çıkarmışlardır. 
Ancak altı on küsur yıldır Pakistan’daki sefaletin gerçek nedeni, diktatörlerden ve 
demokratlardan her birinin tatbik ettiği kapitalist rejimdir. Dolayısıyla bu rejim, kö-
künden sökülüp atılarak Hilafet Nizamı gelmedikçe gerçek değişim olmayacaktır. 
Bu nedenle Hizb-ut Tahrir sizlere, sizleri hayatın zulmünden ve ahirette Allahu 
[Subhânehu ve Te’âla]’nın gazabından kurtaracak olan Hilafet hakkında genel bir 
bakış sunmak istemektedir. 

Şu anki kapitalist yönetim sistemi, otoritelerin kaynağının insan olduğu bir ideoloji-
ye dayalı olup insana, istediği şekilde yasa yapma hakkı vermektedir. Dolayısıyla 
tüm demokrasi ve diktatörlükte olan şey budur. Bu nedenle demokrasi ve diktatörlü-
ğün altındaki bu iki sitemden her birinin insan tarafından koyulduğu noktasında tar-
tışmaya bile gerek yoktur. Nitekim Pakistan’daki beşerî kanunlar, sömürgeciler ile 
siyasî ve askerî liderlikteki ajanlarının çıkarlarını korumak için vardır. Buna karşılık 
Hilafet’in gölgesinde anayasa ve kanunlar, sadece Kur’an ve sünnete göre konula-
caktır. Zira gerek Hilafet gerekse ümmet meclisine seçilenler, bugün demokratik re-
jimdeki parlamentoda olduğu gibi yasa yapamazlar. Ümmet meclisine ise İslam ile 
hükmeden yöneticilerin hepsiyle meşverette bulunma hakkı verilmektedir.  Zira Hi-
lafet’te egemenlik, şeriata aittir. Nitekim Allahu [Subhânehu ve Te’âla], Müslüman-
lara hükmün sadece Allah’a ait olduğunu kesin bir şekilde emretmiştir. Zira O, şöyle 
buyurmuştur:  

 ِ َّ ِ  إِْن اْلُحْكُم إاِلَّ    “Hüküm sadece Allah’a aittir.” [Yûsuf 40]  

Mesela Müslüman ülkelerdeki kapitalist ekonomik sistem, sadece sömürgeciler ile 
siyasî ve askerî liderlikteki hainlere hizmet etmektedir. Milyonlarca insana zulmedi-
lip ve ezildiği zaman da “mülk edinme özgürlüğü” örtüsü açılmaktadır. Halbuki o, 
sömürgecilere ve ajanlarına kamu kaynaklarını mülk edinme izni vermektedir. Dola-
yısıyla bu kaynakların, dayanılmaz fahiş fiyatlarla satılması yoluyla insanların gene-

No.:  07.01.2012  13 Safer 1433 AH  

Medya Ofisi 
Pakistan  
Vilâyeti  
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li bitkin düşürülmektedirler. Nitekim Pakistan’daki mevcut elektrik krizi, sadece bu-
na dair bir örnekten ibarettir. Ayrıca elektrik santrallerinin yanı sıra petrol ve doğal-
gaz sektörleri, sömürgeciler ile ajanlarının şirketleri tarafından kontrol edilmektedir-
ler. Oysa Hilafet Nizamı’nda kamu mülkiyetlerinin özelleştirmeye tabi olması im-
kansızdır. Zira bunların gerçek sahipleri insanlardır. Devlet ise bu mülkiyetleri in-
sanlar adına idare eder. Zira Sallallahu Aleyhi ve Selem, şöyle buyurmuştur:  

 ,Müslümanlar şu üç şeyde ortaktırlar: Su“ اْلُمْسلُِموَن ُشَرَكاُء فِي ثاََلٍث اْلَماِء َواْلَكإَلِ َوالنَّار
mer’a ve ateş. Bunun bedeli haramdır.”  

Bu hadise göre petrol ve doğalgaz kuyuları, kömür madenleri ve elektrik santralleri 
de dahil tüm enerji kaynaklarının özelleştirilmesi imkansızdır. Hilafet, bu genel mül-
kiyetlere vergiler koymamakta bilakis insanlara maliyet parasını yüklemektedir. Bu 
durumda enerji ve yakıtların fiyatları önemli ölçüde azalacak bilakis kitlelere rahat-
lık sağlayacağı gibi sanayi ve tarımın gelişmesine de sevk edecektir. Ayrıca İslam, 
ırkı veya dili veya uyruğu veya dini ne olursa olsun Hilafet Devleti’nin tüm tabası-
na harcanması için bu malların ihracatından elde edilen gelirlerin devletin genel ha-
zinesine tevdi edilmesini de farz kılmıştır.  

Hilafet’in gelirleri, kapitalist sistemin hazine gelirlerinden çok ama çok uzaktır. Zira 
Resul (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), şöyle buyurmuştur:  

 ”.Gümrük vergisi alan cennete giremez“  ال يَْدُخُل اْلَجنَّةَ َصاِحُب َمْكس  

Yine bu hadise göre herhangi birinin, Hilafet Devleti’nin genel hazine gelirlerinden 
insanlara vergi koymasına izin verilmez. Zira gelirler, sadece Allahu [Subhânehu ve 
Te’âla]’nın indirdiği İslam şeriatının belirlediği gelirlerdir. Dolayısıyla İslam’da ver-
giler, şeriatın geçici olarak belirlediği özel durumlarda sadece zenginlere konulur ki 
buda onların ihtiyaçlarının fazlasından alınmaktadır. Bu ise demokratların ve dikta-
törlerin İslam’ın izin vermediği gelirleri elde etmek için tüm güçlerini kullandıkları 
Pakistan’daki mevcut rejim gibi zalim yöneticiler tarafından konulan vergilerle ke-
miyet ve keyfiyet olarak çelişmektedir. Aslında ajan yöneticiler, geçen altmış yıl bo-
yunca sömürgecilerin emirlerine uyarak vergileri artırmışlardır. Mesela satış vergisi 
ve diğer dolaylı vergiler, toplam gelirlerin yarısından fazlasını oluşturmaktadırlar. 
Buda on milyonlarca insanın sefaletine yol açmaktadır. Halbuki İslam’da halkın 
mülkünün özel kutsallığı bulunmaktadır. Dolayısıyla Hilafet Devleti’nin, “vergi” 
gerekçesiyle vatandaşların mallarını çalması imkansızdır! Dahası adil gelirlere karar 
veren bizzat Allahu [Subhânehu ve Te’âla]’dır. Doğalgaz, petrol, tarımsal üretimin 
yanı sıra öşür, haraç ve yoksulları bitkin düşürmek için değil de özen göstermek 
amacıyla yoksullar için para üretecek sanayi ürünlerinin zekatı gibi kamu mallarının 
gelirleri de dahil İslam, gelirleri toplamada nevine münhasır bir sistemdir.  

Tüm İslam dünyasındaki dış siyasette gerçek bir değişimi yapacak olan sadece Hila-
fet’tir. Zira şeri hüküm, Amerika, İngiltere, “İsrail”, Hindistan ve Rusya gibi muha-
rip devletlere bağlı bütün büyükelçilikleri ve konsoloslukları fiilen kapatmayı ve bu 
devletlerin Müslümanlara karşı kurduğu komplolara son vermeyi Halife’ye farz kıl-

Gerçek Değişimi Gerçekleştirecek Olan Sadece Hilafet’tir 
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maktadır. Buna ek olarak Hilafet, Panama, Venezüella, Tayland ve Kore gibi gayri-
müslim devletlerin tamamını, Batılı sömürgecilerin baskısına karşı ayaklanmaya teş-
vik etmek için çalışacaktır. Ayrıca Hilafet, hakkın gerçekleştirilmesi ve İslam ile hi-
dayet bulmaları amacıyla İslam davetini tüm dünyaya taşıyacaktır.  

Yine iç siyasette gerçek değişimi yapacak olan sadece Hilafet’tir. Zira demokratik 
Müslüman ülkeler, birbirlerini yabancı olarak görmelerinin, birbirlerinden ayrı para-
lar basmalarının yanı sıra toprakları, hazineleri ve orduları da aynı şekildedir. Ancak 
Hilafet’in gölgesinde, Halife hemen ilk günden sonra dünyanın karşı konulmaz en 
büyük devleti olması için tüm Müslüman ülkeleri birleştirmek amacıyla bütün gü-
cüyle çalışacak, devletin ordusu, Beyt-il Mâl’i ve doğal kaynakları bütün Müslüman-
lar için bir olacağı gibi ırkına ve mezhebine bakmaksızın tek bir ümmet olacaktır. 

Ayrıca Hilafet, ister Müslüman isterse gayrimüslim olsun tüm tabasının canını, malı-
nı ve onurunu koruyacak, evlilik ve ibadet ayinleri de dahil gayrimüslimlerin özel 
hayatlarında dînî şiarlarını uygulamalarına izin verecek, iki cins arasındaki ilişkile-
rin uygulanması ve şeri elbisenin giyilmesiyle ilgili şeri hükümler ışığında kadının 
öğretim, mühendislik, siyaset, medya, yargı ve benzeri alanlarda tercih ettiği mes-
lekleri yapmasına da izin verecektir.  

İslam’ın yargı sistemi, İslamî şeri kanunları tatbik etmek yoluyla yargı adaletini ger-
çekleştirecekken mevcut yargı sisteminin insanlar arasındaki adaleti gerçekleştirme-
si imkansızdır. Zira o, İngiliz sömürgeciliğinden miras kalmıştır. Ayrıca mevcut sis-
temde, sömürgeci hegemonyasına son verme çağrısında bulunmak yada Hilafet’in 
kurulmasına davet etmek bir cürümdür. Yine bu daveti yapanlar, ajanlar tarafından 
kaçırılmak ve hapsedilmek üzere takip edilirken bu ajanlar sömürgeciliğin varlığını 
korumaktadırlar! Nitekim onların sistemlerinde cizye ve haraç vermemek bir cürüm 
sayılmazken ribayı (faizi) ödemeyenlerin akıbeti hapishane olmaktadır. Dolayısıyla 
yargıçlar, bu kafir kanunlarla hüküm vermeye zorlanırlarken Hilafet’te ise herkes 
yasalar önünde eşit olacaklar ve Halife bile olsa hiçbir kimse dokunulmazlık talebin-
de bulunamayacağı gibi yönetici elitleri koruyacak yasalara dönük bir alan da olma-
yacaktır. Zira Hilafet’te egemenlik, Allahu [Subhânehu ve Te’âla]’nın şeriatına ait 
olacaktır. 

Yukarıdakilerin hepsi, mübarek İslamî hükümlerden sadece bazıları olup Hilafet, Al-
lah’ın izniyle yakında kurulacağı ilk günden itibaren bunları tatbik edecektir.! 

Ey Pakistan’daki Müslümanlar! 

Bir yandan Batılı sömürgeciler ile askerî ve siyasî liderlikteki hainler, demokratik 
seçimler yoluyla bu fasit rejimi tekrar çöküntüden kurtarmak için tüm güçleriyle ça-
lışırlarken diğer taraftan ümmet arasında altı on yıldır çalışan ve Hilafet’in kuruldu-
ğu ilk saatten itibaren tatbik edeceği 191 maddelik anayasa hazırlayan Hizb-ut Tah-
rir, İslam’a ve Hilafet’e davet etmektedir. Şunu iyi biliniz ki; mevcut demokratik 
oluşumlar yoluyla İslam Nizamı’nın tatbik edilmesi imkansızdır. Zira o, sömürgeci-
lerin ve ajanlarının istekleri için İslam’ın tatbik edilmesini terk … devamı 42. sayfada 
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İSLAM BELDELERİNDEKİ DEVRİM,  

BU DEVRİMİN POZİTİF VE NEGATİF YÖNLERİ 

HİZBİN BU DEVRELERDEKİ ROLÜ 

Sizlerin de bildiği gibi İslam alemi değişim rüzgârları ile çalkalanmaktadır. Maale-
sef adını bizlerin koyamadığı bu değişime veya başkaldırıya kimileri "Yasemin Devri-
mi" kimileri de "Arap Baharı" adını taktılar. Bu gibi adlandırmalar baskı ve zulme baş-
kaldırının İslami bir noktaya meyletmesinin önünü kesmek için başka alanlara kay-
dırılması yönündedir. 

DEVRİMİN POZİTİF YÖNLERİ: 

Şu bir gerçek ki; bu yöneticiler mazlum ümmeti yirmi, otuz hatta kırk yıldan beri 
kuvvet yoluyla yönetmekte, ümmetin kanlarını emmekte, kafir efendileri tarafından 
dayatılan zalim kanunları tatbik etmekte, efendileri ile birlikte ümmetin servetlerini 
yağmalamakta, ırzlarını ve doğal insan haklarını çiğnemekte, dinini ve mukaddesat-
larını hakir görmektedirler. Bilinen ve görünen odur ki; ister modern kılıflara bürün-
müş olsun ister bizzat diktatör vasfı ile öne çıkmış olsun bu asrın firavunlarının zu-
lümleri, tüm sınırları aşacak dereceye ulaşmıştır. Ümmetin zulümden kurtulmak için 
çalmış oldukları bütün kapılar başka bir zulümle karşılarına çıkmıştır. İşte mazlum-
ların ‘bu zulüm ne zaman bitecek' dediği an gelip çatmıştır.  

Nitekim bu ayaklanmalarda gördük ki insanlar komadan uyanırcasına bir uyanış ser-
gilediler. Yıllardır ortaya koyamadıkları cesaretlerini toparlayarak ister güvenlik 
güçleri olsun isterse sömürgeci Batılı devletlerin tuzakları ve hileleri olsun hiçbir 
kimsenin ve hiçbir şeyin yollarını engelleyemeyeceği bir şekilde sokaklara dökül-
müştür. Ölse de, gözünün önünde insanlar silahlarla taransa da mazlum ümmet artık 
korkuyu unutmuş ve zalim yöneticiler devrilinceye kadar meydanlardan evlerine 
dönmemeye kesin karar vermiştir. Öyle ki bazı bölgelerde bu ayaklanmalar günler, 
haftalar ve hatta aylarca sürmüştür.  

İnşaAllah ümmetin bu ayaklanması, zalim yöneticilerin ömrünün ve zulüm zamanı-
nın sona erdirilmesinin habercisidir. Nitekim ResulullahSallallahu Aleyhi ve Sellem bunu şöy-
le müjdelemiştir; 

تَُكونَأَْناللَُّھَشاَءَمافَتَُكونَُجْبِريَّةًُمْلًكاتَُكونُثُمَّ   .Sonra zorba diktatörlük olacaktır“" َشاَءإَِذايَْرفَُعَھاثُمَّ
Böylece Allah'ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde onu 
da kaldıracaktır."     (Ahmed b. Hanbel, müs. Kufiyyin,17680) 

Tunus'ta başlayıp Mısır, Yemen, Bahreyn, Suriye ile devam eden ayaklanmalar İs-
lam beldelerinde çok etkili gelişmelere neden olduğu bir gerçektir.   

Bu ayaklanmalar sadece zihinleri sarsmakla kalmayıp bölgede yıllardır diktatör uy-
gulamaları ile demir yumruk olan yöneticileri ve onların arkasında duran sömürgeci 
devletleri de sarsmıştır. Bu insanlar; "ne yapalım, elimizden bir şey gelmez, bizim gü-
cümüz yok, demek ki biz bunları hak ettik ki başımıza bu belalar geldi" gibi teslimi-
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yetçi bir vakıa anlayışından uzaklaşıp sorgulayan, gücünün olduğunu fark eden, bu-
lunduğu halin ötesinde kazanımlar olduğunu gören bir dönüşümü adım attılar.  

Bu yöneticiler Müslümanlarca sevilmedi sevilmeyecekte... İşte ResulullahSallallahu Aley-

hi Ve Sellem bu noktada şöyle buyuruyor: 

"Sizin en kötü yöneticileriniz, sizin nefret ettiğiniz ve sizden nefret eden ve sizin 
beddua ettiğiniz ve size beddua eden yöneticilerdir."   (Buhari, Müslim) 

Müslümanların başına birer yönetici olarak sömürgeci güçler tarafından tayın edilen 
idareciler Müslümanları asla sevmediler. Zaten sevmelerini gerektirecek bir neden 
de yoktu. Çünkü onlar bizden değildi. Onlar zihinleri, halleri ve hareketleri ile kafir-
lerin emri altında olan zalim zorba yöneticilerdir. Onlar İslam beldelerini kafirler 
adına talan eden yağmacılardır. Onların çehresi kafirlere dönüktür. Bunlar Müslü-
manların servetlerini sömürgecilere taşıyan, taşeron liderlerdir. Yine onlar Müslü-
manların inançlarına karşı olduğu gibi Müslümanlardan nefret eden bir yapıya sa-
hiptir. Öyle olmasa idi yıllardır Müslümanlara baskı ve zulüm uygularlar mıydı?!
İslam adına, Müslümanlar adına getirdikleri hiçbir şey yoktur. Onlar kafirlerden al-
dıkları küfür nizamları/demokrasi ile övünen aşağılık, zavallı varlıklardır. 

İşgal edilmiş toprakları Filistin'i, Mescidi Aksa'yı ve diğer bölgeleri kurtarmak üzere 
tanklarını harekete geçiremeyen bu zalim yöneticiler söz konusu Müslümanlar olun-
ca bakın nasıl da aslan kesiliverdiler. Zalim Suriye yöneticileri tanklarla, toplarla şe-
hirleri, kazaları, köyleri nasılda yakıp yıkıyorlar... Müslüman avına çıkmış askerleri 
ve keskin nişancılarla sağa sola hiç acıma hissi duymadan kurşun yağdırıyorlar. Ya-
hudilerin varlığı için her şeyini feda eden bunlar mı Müslümanların yöneticileri! 

Yöneticilerin bu tavrı bir kez daha gösterdi ki; zalimlik ve zulüm hiçbir zaman ebedi 
değildir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de zalimler zulümleri ile yok olup gittiler 
ve de elbette gideceklerdir. Allah bize geçmişin firavunlarını, Ebu Cehillerini unut-
turmadığı gibi zamanımızın firavunlarını da unutturmadı. İşte Tunus Cumhurbaşkanı 
Zeynel Abidin Bin Ali, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, Yemen Devlet Baş-
kanı Ali Abdullah Salih'ler, Libya lideri Kaddafi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Keri-
mov ve diğerleri buna birer örnektir. Libya, Mısır, Suriye gibi yerlerde Müslümanlar 
sadece zulmü değil sömürgeci devletlerin gerçek yüzlerini gördüler. Şunu biliyoruz 
ki; zulmün baskının altında ezilen, sömürülen insanlar bunun gerçek kaynağını gör-
mekten maalesef yıllardır uzak yaşadılar. Çünkü onları öyle meşgul ettiler ki; geçim 
derdinden, sıkıntıdan, önlerine konan binlerce problemlerden dolayı insanlar etrafını 
göremez oldu.  

Şu bir gerçektir ki; Müslümanların bu hale düşmesinde en büyük pay tabii ki sömür-
geci kafirlerdir. Onlar Hilafeti yıktıktan sonra yapmak istedikleri işlerini taşeron 
hain idarecilerle gerçekleştiriyorlardı. Müslümanlar da sadece bu yöneticileri görü-
yor, ya onun zulmüne boyun büküyor veya onu bir sonraki seçimde indirmek için 
gün sayıyordu. Bu olaylar bir kez daha gösterdi ki; Hilafet yıkıldıktan sonra İslam 
beldelerine yerleşen kafirler bu bölgeleri terk etmemişlerdir. İşte bu ayaklanmalar hem 
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hain yöneticinin ihanetini hem de sömürgecilerin menfaat kavgasını su yüzüne çıkarttı. 
Aynen Libya'da ABD-AB kavgasının belirgin bir şekilde ortaya çıkması gibi... 

Libya'ya NATO müdahalesi, Bahreyn'e Suud ordusunun gönderilmesi, Suudi ordu-
sunu İngiliz subaylarının ayaklanmalara karşı yetiştirmesi, Suriye yönetimine İran 
subaylarının başkaldırıyı bastırma amaçlı eğitim vermeleri hem bölgedeki yönetici-
lerin hem de sömürgeci güçlerin ne kadar zorda olduklarının açık delilidir.  

Evet, Müslümanlar onları zor duruma düşürmüştür. Çünkü Müslümanlar sömürgeci 
güçlerin tayın ettikleri yöneticilere ve düzene karşı bir başkaldırı sergilemiş oldular. 
Bu yıllardır ezilmişliği, horlanmanın, aşağılanmanın, suskunluğun kırıldığı gerçek-
ten büyük bir gelişmedir. Genel olarak bakıldığında olayların, Müslümanların yöne-
ticilere karşı cesaretlenip korku engelini aşmasını ve İslamî şiarları yükseltmelerini 
sağlamasından dolayı olumlu bir etkisi olmuştur.  

Evet, onlar Vehn hastalığından kurtulmuşlardır. Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem'e 
(Vehen nedir? diye sorulduğunda cevaben; "Dünyayı sevmek ve ölümü hoş karşıla-
mamak." buyurmuştur.(Ebu Davut) Ümmet ölüm korkusundan sıyrılmıştır. Çünkü önle-
rinde onlarca, binlerce ceset gördüler, öldüler, öldürüldüler, en yakınlarını kaybetti-
ler ama onlar zalim idareciler karşısında pes etmediler.  

Bu hastalığının kendilerini ne hale getirdiğini yıllardır çektikleri ile gördüler, kim-
den korkulması gerektiğini anladır ve şu ayeti kerimeye kulak verdiler: 

 َِواتَّقُوْا ّهللاَ َواْعلَُموْا أَنَّ ّهللاَ َشِديُد اْلِعقَاب  ‘‘Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, 
muhakkak cezası pek çetin olandır.''(Bakara 196) 

Zira insanlar korku çemberini aşınca harekete geçtiler ve yöneticilerin zulmünden 
korkmaksızın tekbirler getirerek bazı İslami şiarlarını öne çıkarttılar. Tüm meydan-
lardan ise tek bir slogan yükselmektedir: "Bu yönetimlere Hayır, kahrolsun diktatör-
ler! "Şüphesiz ümmetin bu ayaklanma tufanı belirli bölgelerde sınırlı kalmayıp aynı şe-
kilde bütün İslam beldelerine ulaşacaktır. Onun için bu kıvılcımdan korkan hain idare-
ciler sık sık efendilerine koşup ne gibi önlemler alınması gerektiği noktasında nasihat-
ler alıyorlar. Fakat bu telaşınız, önlemleriniz sizi asla kurtaramayacaktır!  

Batı medyası ve yerli işbirlikçileri bizlere bu ayaklanmaların Müslümanların, Müs-
lümanca ayaklanmaları olduğunun önünü perdelediler. Sadece bir-kaç yerde namaz 
kılanları, tekbir getirenleri göstermekle yetindiler. Öyle bir hava estirdiler ki; sanki 
bu insanlar özgürlükler, hürriyetler ve batı değerleri için sokaklara döküldüler.  

Batının ve yerli yandaşlarının; "aman ha bir yere gitmeyin, koşun bizim demokrasimize" 
diye bağrışları, sürekli çözüm olarak ayaklanan insanların önüne sunmaları neyin nesi? 
Eğer gerçekten bu insanlar batının değerlerini özledilerse neden bunlar telaşlanıyor?  

Eğer bu ayaklanmalar sadece hürriyetler düşüncesi noktasında kalsa idi batılılar bu 
kadar yaygara kopartmazlar, yöneticiler bu denli saldırgan olmazlardı.  

Bilgiler, yaşanan olaylar sınırlı bir şekilde bizlere ulaşsa da ortaya çıkan şudur: 
Ayaklananların Müslümanlar olması, batılıların atadığı hain idarecilere karşı olması, 
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yıllardır ister baskı ile olsun ister yalan-dolanla kandırarak yumuşak uygulamalarla 
tatbik edilen küfür sisteminin insanların meselelerini çözmediği gibi kat kat artırdı-
ğının ortaya çıkması, ayaklananların İslami şiarlarla hareket etmeleridir... 

Onun için bu hal yöneticileri ve de sömürgecileri deliye döndürmüş daha da saldır-
gan bir hale getirmiştir. Çünkü oyunları ortaya çıkmıştır. Korku çemberini aşan 
Müslümanlar karşılarında duran devletçiklerin şişirilmiş birer balondan ibaret olduk-
larını, basit birer varlık olduklarını, bir örümcek evi gibi dağılıp gittiklerini gördüler.  

Bu etkenlerden dolayı diyoruz ki bu ayaklanmaların insanları harekete geçirmede 
elbette ki faydaları olmuştur. 

DEVRİMİN NEGATİF YÖNLERİ: 

Şu bir gerçek ki bu hareketlenmeler geleceğin yeniden çizileceğine işaretlerdir. Ha-
ritalar ve topluluklar yeniden şekillenecek ve birileri tarafından şekillendirilecektir. 
Bunun yeniden acılarla dolu, sömürgeler, yeni yeni hain cehreler, küfür nizamları 
olmasını elbette istemiyor ve arzu etmiyoruz. Ne var ki bu başkaldırılarda duygusal 
yön daha ağır basmaktadır. Duygusal sloganlarla zulme başkaldırı hiçbir zaman ye-
terli değildir. Böylesi durumlarda insanlar kendilerine uzanan her ele, yanlarında ha-
reket eden herkese, haklarını koruyormuşçasına yükselen her sese açık olurlar. Zaten 
böyle olmasından dolayı da ayaklanan insanların arasına sızan dış güçler ajanları va-
sıtası ile kukla rejimlerini korumayı ve toparlanmayı sağlayabildiler. Muhlis olanlar 
her ne kadar akıtılan kanların heder olmaması için yoğun gayret sarfetmiş olsalar da 
dış güçler bütün imkanlarını seferber ederek onlardan daha fazla etkili olmuşlardır.  

Bu da bizlere şunu göstermiştir ki; mücerret/yalın/her şeyi derinlemesine göremeyen 
bir kamuoyu daima kaybetmeye mahkumdur. Maalesef Mısır'da böyle olmuştur. Oy-
sa genel bir uyanıklığa sahip bir kamuoyu olması gerekirdi ki maalesef ümmet o 
noktaya şu an itibari ile gelmiş değildir. Gelmesi değişim rüzgârlarını estirecek, kök-
lü çözüm gösterecek kitlenin o bölgelerde yoğun faaliyetlerine bağlıdır. Toplumun 
yeniden kalkınması ancak sahih bir kitle gerçekleşir.  

Doğrusu yıllardır her alana yerleşmiş güç sahiplerini yıkmak veya en azından sars-
mak büyük başarıdır fakat başka bir güç sahibi ile yer değiştirmesi bu başarının kay-
bolması demektir. Olması gereken güç sahibinin değişmesi, yeni şahısların ortaya 
çıkartılması meselesi değil gerçek nusretin talebidir ki buda ideolojik taleptir. Bu ol-
madığı için de küfür rejimleri ayaklanmaları bir-kaç ufak değişikliklerle atlatmış ol-
dular. İnsanlar beğenmedikçe onların karşısına yeni yüzler çıkarttılar. Böylece Ame-
rika ve Avrupa nüfus bölgesini kontrollerinde tutmayı başardılar.  

Yine Batının nüfus ettiği ve satın aldığı kişilere yeniden meselelerini çözmek için 
insanlar fırsat verdiler.  

Müslümanlar ordu gibi güçlerini harekete geçireceklerine, Müslümanlardan oluşan 
orduları göreve çağıracaklarına NATO gibi haçlı ordularına fırsat kapılarını araladı-
lar. Libya'da olduğu gibi...  
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Gerçek düşmanlar unutulup kardeş kardeşe saldırmıştır. Sanki husumet rejimler ve 
diktatörlere karşı değil de kendi aralarındaymışçasına hareket ettiler.  

Diktatörleri devirenlerin kabilecilik çatışmasına yönelmiş olmaları milliyetçiliğin ne 
kadar çirkef olduğunu bir kez daha gösterdi. Öyle ki; Mısırdaki kendi derdi ile ilgi-
lenirken Libya'daki kardeşlerini, Gazze'yi hatta tüm Filistin'i unuttu. 

Sahih kitle ve partiler yerine yine özgürlüklere çağıran, tavizkar, batı kültüründen 
etkilenmiş makyavelist lider ve partilere yöneldiler. 

Batı ayaklanmaları özgürlük, hürriyetler adına sahiplenirken ayaklananlar kazanım-
larının arkasında durmayarak bu başarılarını birilerine teslim ettiler.  En kötü olanı 
da takipçisi olmadılar, böylece ortada dolanan bireylere teslim edilen kazanımlar he-
der olup gitmekte... 

HİZBİN BU DEVREDEKİ ROLÜ: 

Bu kazanımların yok olup gitmesinin iki nedeni vardır. Bu ya ihanettir veyahut ta 
salih bir kitleyi görememe, onunla hareket edememedir.  

İhanet olduğunu kabul etmiyoruz. Ancak ikincisi; ümmetin sahih kitleyi keşfedeme-
me ve bu kitlenin yeterince onlara ulaşamamasına bağlıyoruz.  

Ümmet bir şeyler yaptı, ayağa kalktı, zalimlere ve efendilerine meydan okudu ama 
sanki meydanlarda yetim bırakıldı. 

Eğer bu işi salih bir kitle avucunun içerisine almaz isen ne İslam alemi ne de dünya 
fesattan, zulümden sükûnet bulmayacaktır. Eğer bu dönüşüm doğru bir kitle ile İs-
lam'la sağlıklı kalkınmaya dönüştürülmez ise yeryüzü yine fesat dolacaktır. Allahu 
Teâla şöyle buyurdu:  

َوالَّذيَن َكفَُروْا بَْعُضُھْم أَْولِيَاء بَْعٍض إاِلَّ تَْفَعلُوهُ تَُكن فِْتنَةٌ فِي األَْرِض َوفََساٌد َكبِيرٌ   "Kafir olanlar 
birbirlerinin velisidir. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve bü-
yük bir fesat olur."(Enfal 73) 

Her ne olursa olsun insanlar yalnız başına devrim gerçekleştiremez. Bunu bu olay-
larda bir kez daha gördük. İnsanlar devrimi önüne düşen, onlara yön veren partiler 
veya örgütler yolu ile gerçekleştirir. Dolayısı ile bu ayaklanmalara yön vermede, on-
lara liderlik etmede hizbin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.  

İşte bu olaylar ideolojik bir hizb için/İslam ideolojisine bağlı bir parti için, bu davayı 
yüklenenler için/İslam davasını yüklenenler için büyük bir fırsattır. Duyguları ile ha-
reket eden insanlara ideolojik bir inkılâbın nasıl olması gerektiğini ancak ideolojik 
bir parti gösterebilir. Allahu Teâla şöyle buyurdu: 

َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُوْا َعلَى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوْا ّهللاَ إِنَّ ّهللاَ َشِديُد اْلِعقَابِ   ‘‘İyilik ve 
Allah'ın yasaklarından kaçınma üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üze-
rine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın cezası çetindir.''(Maide: 2) 

Bu sistemlerin kökten, bütün kurumları ile değişikliğe uğrayıp sadece Hilafet olması 

Gerçek Değişimi Gerçekleştirecek Olan Sadece Hilafet’tir 
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gerektiğini bu insanlara kavratmanın tam zamanıdır.  

Ümmetin yeniden öz güveni kazanması için bütün bunlara liderlik edecek bilinçli, 
güçlü bir liderliğe ihtiyaç vardır. Bu liderlerdeki vasfında samimi, feraset sahibi, ile-
ri görüşlü azimkar kişiler olması gereklidir.  

İslam davasını yüklenenler bu sıcak olayların tam ortasında olarak İslam ümmetinden 
bir parça olduklarını sergilemelidirler. Aynı zamanda ümmetin hayata bakışına yön ve-
recek İslami fikirlerle onları buluşturmalıdırlar. Şu bilinmedir ki Hilafet devletini kura-
cak olan da bu insanlardır. Onların güvenini almadan bu iş gerçekleşmez. İslam ümme-
tinin başlatmış olduğu ayaklanma mecrasına ve İslamî değerlere geri dönüşüne öncülük 
etmek onlara yeniden hayat vermek gibidir. Ki hayata dönüleri İslam ile olsun. Nitekim 
Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ümmetin vahdetini şu kelimelerle beyan etmiştir: 

"Birbirlerine karşı merhamette ve birbirlerine karşı sevgide Müslümanların misali, 
tek bir vücudun misali gibidir." 

Dolayısıyla bu ümmetin sevinci de hüznü de fikirleri de duyguları da birdir. Bu üm-
metin başlayan ayaklanma mecrası, bugün yada yarın her tarafa yayılacaktır. Bu ül-
kelerdeki kardeşlerimiz ve bacılarımız, tagutların yaptıklarına ve verilen binlerce şe-
hitlere hiç aldırış etmeden aylardan beri mücadelelerini devam ettirmektedir.  

Ümmetin İslami dirilişi ve yönelişi de daveti yüklenenleri de en derinden etkilemeli-
dir. Zira artık ümmet, batı hadaratına hayranlığı terk ederek tekrar dinine yönelmiş-
tir. İslam'ı tek çözüm, tek kurtuluş yolu olarak görmeye başlamıştır. Yeryüzündeki 
diğer bütün sistemlerin fasitliği, çirkefliği ayan beyan ortaya çıkmışken İslam ideo-
lojinin tüm meseleleri çözeceğinin, bunu yapacak olanın da İslam Devleti Hilafetin 
olduğunu göstermenin tam zamanıdır. 

Hizb-ut Tahrir çok zor dönemler (baskılar, yasaklamalar, tutuklamalar, eziyetler) 
geçirse de Allah'ın fazlı ve keremiyle ilk gününden beri etkinliklerine hiç ara verme-
den devam etmektedir. Ümmetin düşmüş olduğu bu hale, zulme ve despotluğa bir an 
dahi sessiz kalmamıştır. Buna Allah'ta şahittir, kullar da şahittir.  

Nitekim Tunus'ta, Mısır'da, Pakistan'da, Bangladeş'te ateşin ortasında Suriye'de ve 
birçok beldede Ümmete hitap etmede gerilerde kalmamıştır. Orta Asya hakeza öy-
le... Tutuklansalar da, zalimlerin cezaevlerine düşseler de bu davadaki samimiyetle-
rini ortaya koymaktadırlar.  

Şuna eminiz ki Müslümanlar, Hizb-ut Tahrir'in bu atılımını mutlaka görecektir. İs-
lam ümmetini zalimlerin zulmünden ve kafir devletlerin sömürgeciliğinden kurtar-
maya dönük etkinliklerini her zamankinden daha çok fark edeceklerdir. Çünkü artık 
saklı bir şey kalmamıştır. Bu davaya sadakatle bağlı olanlar, azimlerini bileyerek, 
güçleri nispetinde o sıcak bölgelerde (batı güdümlü medya her ne kadar basında bu-
na yer vermese de) var olduklarını gösterdiler. Ayaklanmaları etkileme, fasit nizam-
ları devirip Raşidi Hilafet Devleti'ni kurmak için Hizb-ut Tahrir var gücü ile çalış-
maktadır. Müslümanlar için hatta insanlık için en doğru ve sağlıklı çözümün davası-
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nı güden bu kitle Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem'in takip ettiği metottan hiç sapmadan 
yoluna devam etmektedir.  

Zindanlara düşmüş, kafirlerin zulmüne maruz kalmış Muhlis gençlerin, hanım bacıların 
kurtuluşu ancak İslam ideolojisinin yeniden hayata hakimiyeti ile mümkündür. İşte Su-
riye zaliminin elinden Müslümanları kurtaracak kimse yok, herkes seyrediyor. Rus 
kafirinin elinden bacılarımızı alacak ne bir devletimiz var ne de ordumuz! Zincirlere 
vurulmuş orduları izzete ve zafere ulaştıracak İslam ideolojisidir. 

Hizb-ut Tahrir ümmeti, zalim yöneticilere, ister adı diktatör olsun isterse demokrat 
olsun, isterse muhafazakar olsun tamamı zalim olan fasit kapitalist rejimlere karşı 
kendisiyle birlikte inkar seslerinizi yükseltmeye, camide, sokakta ve yürüyüşlerde 
tekbir ve dualarınızı yükseltmeye, Mısır, Tunus, Yemen, Bahreyn, Suriye ve Lib-
ya'daki Müslümanlarla omuz omuza olduğunuzu, zalim rejimleri yıkıp -Raşidi Hila-
fet- olan tek bir İslam Devleti kurmak, Müslümanları koruyacak ve onları savunacak 
adil bir halife nasbetmek için diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlarla birlikte İslam 
ümmetinden ayrılmaz bir parça olarak çalıştığınızı ilan etmeye çağırmaktadır. Bu, 
AllahuSubhânehu'nun Müslümanlara farz kılmış olduğu bir emir olup bunu eda etmekle 
bu davayı yüklenenler büyük bir ecre müstahak olacaktır. Allah'ın vaadinin ve Nebi 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdesinin yakın olduğu daha da aşikar olmuştur. AllahuTeala 
şöyle buyurdu: 

الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَُّھم فِي اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَّذِ  ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ ِمن قَْبلِِھمْ  ينَ َوَعَد هللاَّ  
"Allah, sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, yeryüzünde Halife kılacağı-
nı..." (Nur 55) vadetti. 

ResulullahSallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle de buyurdu: 

ِةِمْنَھاِجَعلَٮِخاَلفَةًتَُكونُثُمَّ  َسَكتَثُمَّ  النُّبُوَّ  " Sonra (yeniden) Nübüvvet Minhacı üzere [Raşidi] 
Hilafet olacaktır."(Ahmed b. Hanbel, müs. Kufiyyin,17680) 

İlk İslam/Hilafet Devletini kurmaya yardım edenler ve onun rayesini kaldıranlar, 
dünyanın şerefine ve ahiretin büyük sevabına nail oldular, izzet buldular.  Aynı şekil-
de öncekilerin nail olduğu şerefe nail olup izzete kavuşmak, onlar gibi olmak için 
İkinci Raşidi Hilafet'in ikamesi yolunda hiç taviz vermeden yürüyelim.  

Ümmet İslam'ın hayattaki bütün mesellerini çözeceğini biliyor. Fakat bununla ilgili 
uygulama keyfiyetini net bir şekilde göremiyor. Onun için Hizb-ut Tahririn ümmeti 
bu fikir, görüş ve hükümlerin etrafında bir araya getirmeye çalışan bir parti olduğu-
nu onlara gösterelim. Böylece ümmet İslami fikirleri kendine mal ederek bunu hayat 
sahasına taşımada parti ile hareket edip devleti kurarak hayata hakim kılsın...  

Onun davetine icabet ediniz ki dünyanın ve ahiretin saadetine nail olasınız! 

Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Bütün Müslümanları en kısa bir 
zaman içerisinde Hilafet devleti altında toplanmayı nasip eylesin... Amin.
Tahir Şanlı 
13/08/2011 
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MODEL ALINACAK BİR DEVLET VARSA  
BU T.C. DEVLETİ DEĞİL, 

NÜBÜVVET METODU ÜZERE RAŞİDÎ HİLÂFET DEVLETİ'DİR 

Tunus'ta başlayıp diğer İslâm Beldelerine sıçrayan " Arap Baharı" adı verilen dev-
rim hareketleri İslâm Beldeleri ve Müslümanlar üzerinde olumlu ve de olumsuz çok 
ciddi değişikliklere sebep olmuştur. Takriben bir senedir devam edegelen bu devrim 
hareketleri halen gündemde birinci sırayı almaya devam etmektedir. 

Tabii bu sırada Tunus Devleti'nin diktatörü Zeynel bin Ali devrilmiş, hatta kaçmak 
zorunda kalmış, Mısır diktatörü kayıtlara tutuklu devrik olarak geçmiş, Libya lideri 
Kaddafi'nin ise akıbeti hüsranla sonuçlanmıştır. Şüphesiz bu devrimlerin Müslüman-
lar nezdinde olumlu ve olumsuz yönleri mevcuttur. Çok kısa olmak kaydıyla bu 
yönlere temas etmek suretiyle asıl konumuza geçmek istiyorum.  

Devrimlerin Olumlu Ve Olumsuz Yönleri  

Devrimin Olumlu Yönleri: 

1-  Malum olduğu üzere Müslümanlar, baskıcı rejimin çatısı altında yıllardır hep ezi-
len olmuşlar, türlü baskılara maruz kalmışlardır. İslâm Ümmeti bu kıyamlarla/
devrimlerle kronik hastalık haline gelmiş olan " bizden bir şey olmaz ya da biz hiç 
bir şey elde edecek durumda değiliz bir şeyi başarmaya gücümüz yok ya da artık ba-
şa gelen çekilir bu demir yumruk rejime katlanmaktan başka çaremiz yok" gibi dü-
şüncelerinden kurtulmuştur. Yani Müslümanlar bulundukları ölüm uykusundan 
uyanmaya muktedir olduklarını ispatlamışlardır. Başka bir deyimle, Müslümanlar bu 
kıyamla şunu dillendirmişlerdir aslında; " Ey! Zâlim ve diktatör yöneticiler sizin gü-
cünüz ne olursa olsun eğer ki ben isteyim sana, zulümlerine ve ordularına karşı kıya-
ma kalkma gücüne ve enerjisine sahibim." Müslümanların ölüm pahasına da olsa 
dikta yöneticilerine kafa tutmaları hatta bunlardan bazılarını alaşağı etmeleri takdire 
şayân bir davranıştır. Allah onların amellerini zâyi etmesin (amin). 

2- Devrimlerin olumlu yönlerinden biriside, Müslümanlar devrim evresinde  إِنََّما
   "Muhakkak ki Müminler kardeştir" âyet-i celîlesinde de beyanٱۡلُمۡؤِمنُوَن إِۡخَوةٌ۟ 

edildiği gibi kardeş olduklarını hatırlamışlar, yaşlısı-genci, kadını-erkeği zulme kar-
şı tek vücut olmuşlardır. Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in  َمْن أْصبََح َولْم يَْھتَّم بِأْمِر
 Kim Müslümanların işlerini, dertlerini önemsemeksizin sabahlarsa اْلًمْسلِِميَن فَلَْيَس ِمنَّا
bizden değildir." hadisine icabet ederek; 

Yine Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in,  اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن يَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا
◌ِ َوَشبََّك بَْيَن أََصابِِعه  (parmaklarını birbirine kenetleyerek) Müminler birbirlerine 

kenetlenmiş bir binanın tuğlaları gibidirler."  (Buhari) hadisi ve diğer şer'î nasslar ge-
reğince hareket ederek kardeş olduklarını fiili olarak vakıaya yansıtmışlardır. Müslü-
manlar vahdaniyet şuurunun varlığını tek vücutta kıyam yaparak ispatlamışlardır. 
Buda kardeşlik adına birlik ve dirlik adına çok hayırlı bir gelişmedir. Bu devrimlerin 
Müslümanlar namına sağladığı olumlu yönler ana hatlarıyla bunlardır. 

Devrimin Olumsuz Yönleri: 
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1- Müslümanlar sûni değişikliklerle avutulmuşlardır. Her ne kadar mevcut diktatör-
ler alaşağı edilse de sistemin bâkîliği devam etmektedir. Yani diktatörlerin devrilip 
alaşağı edilmeleri, Müslümanların arzulamaları gereken değişim ve inkılap değildir 
ve de olmamalıdır. Çünkü vakıaya objektif bakan kimse, dikta yöneticilerin gitme-
siyle hiç bir şeyin değişmediğini görecektir. Olayın hakikati da budur zaten... 

İslâm beldelerinde tahakkuk eden diktatör devrimlerin ve değişimlerin arzulanan köklü 
değişim olmadığını altını çizerek vurgulamak istiyorum. Yapılan sûnî değişiklikler Müs-
lümanların açmış duygu yelkenlerinin inmesine sebep olmuştur. Bir zâlim yöneticinin 
devrilip yerine diğer bir zâlim liderin gelmesi, filim senaryosunda bir aktörün ölüp onun 
yerine başka bir aktörün getirilmesidir. Senaryo aynı, senaristte aynı... Değişen hiç bir 
şey yok. İşte Müslümanların dikkat etmesi gereken olumsuz yönlerden bir tanesi budur. 

2-  Yıkılan dikta rejime alternatif İslâm gösterilmemiştir. Değişimin adresi İslâm ol-
mamıştır. Kafir ülkeler, Müslümanların kıyama kalkışını tedirginlik içerisinde izle-
mişlerdir. Müslümanların gerçekleştirdikleri kıyamların belki kendilerinin de sonu 
olabileceği korkusu aslında onları yiyip bitirmiştir. Müslümanların gerçekleştirdikle-
ri üstün devrime, kafir Amerika başta olmak üzere diğer şer odakları alternatif ola-
rak Demokrasi ve Özgürlük yemini attılar. 

Yani inkılap maalesef köklü olmamış, küfrün yerine İslâm gelmemiştir. Yukarıda da 
ifade ettiğim gibi, Şer güçler Müslümanların kıyamına alternatif olarak Demokrasi ve 
Özgürlük rezaletini sundular ve üzücüdür ki Müslümanlar Demokrasi ve Özgürlük fi-
kirlerine kolayca kandılar. Kısacası kafirler, dikta aktörlerin yerine ılımlı ve yumuşak 
yüzlü aktörler getirerek Müslümanların enerjisini heder etmişlerdir. Değişim ve inkılap 
isteği, enerjisi, kafirlerin bu düzenbazlığıyla zayi edilmeye çalışılmaktadır. 

İşte bu son noktadan da hareketle, dış güçler başta Amerika Devleti olmak üzere 
Müslümanların esasi hedefe -ki bu İslâmî hayatı yeniden icat edecek olan Hilâfet 
Devleti'nin ikamesidir-   ulaşmalarını engellemek en azından geciktirmek için ellerin-
den gelen azamî gayreti göstermektedirler. Bunlardan en barizleri ise ılımlı İslâm (!) 
partilerinin icadı ve Başbakan Erdoğan'ın Arap baharı beldelerine/devrim beldelerine 
düzenlemiş olduğu "laiklik turu"dur. Erdoğan'ın düzenlemiş olduğu "laiklik turu" ve 
laiklik mevzuları esas konumuzu teşkil etmediği için üzerinde durmak istemiyorum. 

Ama inkar edilmez bir gerçek var ki oda gerek ılımlı İslam'ı (!) savunlar olsun ge-
rekse Erdoğan'ın laiklik turu olsun hepsi, Müslümanları hakiki çözüme yönelmekten 
uzak tutmaktır. İlave olarak Müslümanların enerjilerini yanlış yerlere kanalize et-
mektir. Kurulması an meselesi olan (inşaAllah) Hilâfet Devleti üzerinde yoğunlaşıl-
masını önlemektir asıl gayeleri... Ha! Onlar istemese Allah vadini tamamlayacaktır 
oda ayrı bir mesele tabi... 

Tunus'ta, Libya'da ve de Mısır'da İslâmî hareketler/partiler ve cemaatler seçim are-
nasına çıkıp Müslümanları güya temsil etmişlerdir. Gerek seçim kampanyalarında 
gerekse seçimin akabinde parti liderleri hep daim Türkiye'nin demokratikleşmesini 
gündeme taşımışlar ve her fırsatta AK Partisine ve sisteme olan hayranlıklarını dile 
getirmişlerdir. Sadece seçim arenasında yarışan parti liderleri değil, gelişen olayları 
değerlendiren uzman ve bilirkişilerde T.C. Devleti'nin örnekliliğini gündemlerine taşı-
mışlardır. Türkiye'nin kendileri içinde model ülke olduğunu seçim malzemesi yaparak 

Model Alınacak Devlet 
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Müslümanların AK Partisine ve mevcut sisteme özenmeleri hedeflenmiştir. T.C. Devle-
ti ve AK Parti'nin kendileri için model olduğunu beyan eden bazı açıklamaları aktar-
mak istiyorum. Açıklamalardan bazıları şöyledir: 

"Türkiye'nin, İslam ülkeleri için önemli bir örnek oluşturduğunu belirten Tunus'un 
yeni Başbakanı Hammadi Cibali, demokratik ve parlamenter sistem konusunda Tür-
kiye'yi model alacaklarını söyledi. Türkiye'nin bütün ülkeleri ve kıtaları birbirine 
bağlayan çok stratejik bir köprü ülke olduğunu ifade eden Hammadi Cibali, geliş-
mekte olan Türkiye'nin bugün bütün dünya için örnek olduğunu belirtti. Cibali, Arap 
Baharı'nın doğum yeri olan Tunus'un da ileride Arap alemi için örnek olacağını bil-
dirdi." (Pressmedya 13-12-2011) 

Libya Vatan Partisi Kurucu Genel Başkanı Abdullah Benun, ülkedeki seçimler önce-
si Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirterek, "Siyasi olarak AK Parti ve Başba-
kan Erdoğan'ın ekolünü örnek alıyorum" dedi. (ajanslar) 

23 Ekim günü Kahire Semiramis Hotel'de düzenlenen "Democratization and Legal-
Constitutional Changes in Turkey and Egypt" ("Türkiye ve Mısır'da Demokratikleşme 
ve Anayasal Değişiklikler: Karşılaştırmalar ve Dersler") konulu Konferansın açılış 
konuşmasını yapan Yovm El Seba gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Velid Mustafa, 
Mısır'da yaşanan devrimi ilk destekleyen ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, 
ekonomik ve siyasi alanda başarı kaydeden Türk tecrübesinden yararlanmak gerekti-
ğini söyledi. Türkiye modelini Mısır için isteyen çok sayıda Mısırlı entelektüel bu-
lunduğunu ifade eden Mustafa, "Bu nedenle bu konferansı düzenleyerek Türk mode-
lini analiz etmek istedik" diye konuştu. 

Dr. Velid Mustafa, Mısır'ın bütün dünya halklarına ilham veren bir model olduğunu 
belirterek, "Türkiye'nin demokratik dönüşüm deneyimine şapka çıkarıyoruz, bunun 
olumlu etkileri, başarıları, ekonomik ve politik meyveleri çok açık görülüyor. Türki-
ye'deki siyasi yönetim, bu alandaki harika başarılarından dolayı insaflı halkların, 
Arap ve dünya ülkelerinin beğenisini kazandı". 

Türkiye'deki siyasi yönetimin, kendi modelinin, laiklik ile İslâm dini arasında denge 
yaratabilen üçüncü bir akım olması itibariyle Arap dünyasında gördüğünü kaydeden 
Mustafa, hem Avrupa hem de İslâm dünyasının buna hayran kaldığını ifade etti. 
(Stratejik Düşünce Enstitüsü 27-10-2011) 

Görüldüğü üzere İslâmî cemaat/parti liderleri, kanaat önderleri her platformda T. Devle-
ti'ni ve laiklik yönetimini örnek devlet ve yönetim şekli olarak göstermektedirler. Peki, 
gerçekten de T.C. Devleti ve yönetim şekli, devrime imza atmış kahraman Müslümanla-
ra gösterilecek doğru bir adres midir? Her platformda tavsiye edilecek ve örnek gösteri-
lecek bir devlet midir? Daha doğrusu T.C. Devleti'nin yönetim şekli ne kadar İslâmîdir? 
Hayati ehemmiyet taşıyan ve üzerinde durulması lazım gelen nokta burasıdır. Örnek 
alınması tavsiye edilen devletin adı; Türkiye Cumhuriyeti. Devletin yönetim şekli/
nizâmı; Laiklik ve saç ayağı olan Demokrasi… Bakıldığında aslında, Müslümanlara 
küfür ve zulüm adres olarak gösterilmekte ve Müslümanların bu zulümde ortak ol-
maları istenilmektedir. Halbuki Allah Azze ve Celle bırakın zulmün bir parçası olma-
yı meyletmeyi dahi yasaklıyor.  Şöyle buyuruyor ayet-i kerîmesinde:   

Model Alınacak Devlet 
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 ُِمْن اَْولِيَاَء ثُمَّ اَل ت ِ
ُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن ّهللاٰ َصُرونَ نْ َواَل تَْرَكنُوا اِلَى الَّٖذيَن ظَلَُموا فَتََمسَّ  "Ve asla 

zulümde ısrar edenlerden yana eğilim göstermeyin. Yoksa, (ahirette) ateş size 
de dokunur; ve Allah'tan başka koruyucunuz olmadığına göre, o zaman (O'nun 
tarafından da) yardım edilmez size!" (Hud suresi 113)  

Devletin adı ve yönetim şekli bile Müslümanların akidesiyle ve ölçüsüyle örtüşme-
yen bir devlet ve yönetim şekli olduğunu izah etmeye yeterlidir aslında... Öyle ya 
laikliğin İslâm ile neresi örtüşsün ki? Laiklik, dinin hayata müdahale hakkının veril-
mediği yönetim şeklinin adıdır. Yani laiklik İslâmî değildir ve İslâm ile asla bağdaş-
maz. Allah Celle Celâluhû şöyle buyuruyor: 

 َِھلِيَِّة يَۡبغُون ـٰ ا لِّقَۡوٍم۟ يُوقِنُونَ  ۚأَفَُحۡكَم ٱۡلَج ِ ُحۡكًم۟ َّ  َوَمۡن أَۡحَسُن ِمَن ٱ  "Onlar hâlâ cahiliye hükmünü 
mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha 
güzel olan kimdir?" (Maide 50) 

Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim, 

- Sen kalk değişim arzulayan, İslâm'a susamış Müslüman ülkenin Müslüman halkına 
Laikliği örnek olarak göster! 

- Sen kalk, T.C. Devleti'nin laiklikte ve demokratikleşmede kat ettiği ilerlemeyi ör-
nek göster! 

- Sen kalk, İslâm'ın ve Müslümanların özünde olmayan, asla bağdaşmayan laikliği 
ve demokrasiyi ilke edinmiş T.C. Devleti'ni Müslümanlara model olarak lanse et! 

- Kısacası bu Müslümanların mahallesinde salyangoz satmayı tavsiye etmeye benzer... 

Başlığımızda da ifade ettiğim gibi, Müslümanlar için özenti duyulacak tek devlet 
vardır ki oda Nübüvvet metodu üzere Raşidî Hilâfet Devleti'dir. Model alacaksa bi-
rileri Hilâfet Devleti'ni model almalı.... Yarışılacaksa Allahu Teâlâ'yı razı etme uğ-
runda yarışılmalı ve sarf edilecekse olağanca efor rıza-i ilâhî'nin tahakkuku için har-
canmalı/sarf edilmeli. Şeytan'ın avaneleri olan laiklik ve demokrasi için değil. Alla-
hu Teâlâ'nın buyurduğu gibi hayırda ve takva olan işlerde yarışılmalı:  

 َٖشد َ
َ اِنَّ ّهللاٰ

ْثِم َواْلعُْدَواِن َواتَّقُوا ّهللاٰ  اْلِعقَابِ يدُ تََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقٰوى َواَل تََعاَونُوا َعلَى ااْلِ  "İyilik ve 
(Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzeri-
ne yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir." (Maide, 2) 

Ama maalesef bugün Müslümanların yegâne kurtarıcısının Erdoğan'ın olduğu yay-
garası koparılmaktadır. Demokratik yolda ilerlemekte (sözde) üstün başarı (!) sağla-
yan başta Başbakan Erdoğan olmak üzere T.C. Devleti Müslümanlara şirin gösteril-
mektedir. Birileri Türkiye ve AKP Hükümeti'ni örnek göstere dursun. 

Halbuki işin hakikati böyle midir? Kellaa!!  Böyle değildir. T.C. Devleti, Müslüman-
ların özlem duyacağı bir devlet ve yönetim nizâmı değildir. T.C. Devleti'nin yönetim 
şekli laikliktir. Ve laikliğin hükmü haramdır, zulümdür, câhiliye kokuşmuşluğudur... 

Oysa birileri çıkıp Müslümanlara model bir devlet gösterecekse ya da önerecekse bu 
ancak Rasulullah'ın vâd ettiği Raşidî Hilâfet Devleti olmalıdır. Raşidî Hilâfet Devleti, 
İslâm'ın yönetim nizâmının adıdır. Allah'ı razı edecek mütekâmil manada Dini tatbik 
edecek yegane devlettir. Müslümanların özüyle örtüşen, İslâm'ın ve  

Model Alınacak Devlet 

… devamı 43. sayfada 
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Türkiye Üzerine Bir Analiz... 

2010 yılında, Türkiye'nin uluslararası alanda ön plana çıkmasına ve herkesin dikka-
tini çekmesine şahitlik etti. Bazı analistler Türkiye'nin son zamanlardaki iddialı çıkı-
şını bir ulusun, bazı uluslararası meselelerde liderlik rolünü oynamasıyla birlikte ye-
niden güç kazanmak olarak tanımlamaktadırlar. Nükleer programıyla alakalı İran'la 
müzakereler yapılması, tartışmalı bölge hususunda Azerbaycan ve Ermenistan ara-
sında aracılık yapılması, İsrail ve Filistin arasında dolaylı müzakerelere iştirak edil-
mesi, Doğu Avrupa'da bazı ulusların Osmanlı yeniçerilerinin geri döneceği zannı 
içerisinde bırakmıştır. Türkiye Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa, Bal-
kanlar ve Kafkas pazarlarına tedarik etmeye muktedir oldu. Aynı zamanda Osmanlı-
ların ardından uzun süredir mevcut olmayan yeni bir güveni Türkiye sınırlarının öte-
sinden sergiledi. Çeşitli uzmanlar Türkiye'nin yükselişini Yeni-Osmancılık olarak 
tanımlamaktadırlar. Stratfor dedi ki; "Türkiye de Rusya gibi yükselen bir yoldadır. An-
kara, geçmiş birkaç on yılı jeopolitik münzevi/inzivaya olarak geçirdikten sonra Os-
manlı devrinin tesirlerini tekrar keşfetmektedir. Osmanlının tesiri İslam âleminden 
Orta Doğu'ya, Orta Asya ve Güney Asya'ya, buna ilaveten Avrasya'daki Balkan ve 
Kafkaslara yayılmaktadır. Burada gördüğümüz, çevresindeki çeşitli bölgeleri incele-
meyi, muhtemel fırsatlardan faydalanma teşebbüsünde bulunmayı içeren dikkatli bir 
Türk stratejisidir. Direnişle karşılaştıkları yerde Türkler geriye çekiliyorlar. Az bir 
direnişle veya herhangi bir direnişle karşılaşmadıkları yerlerde ilerliyorlar. Tamda 
bu başlangıcı hazırlayıcı keşif hareketleri, jeopolitik uyanışta Türk girişimleri belir-
leyecektir. " (24) 

John Feller, Foreign Policy in Focus'un müdür yardımcısı şöyle dedi: "Türkiye hızla 
gelecekteki süper devlet için muhtemel bir aday oluyor. Dünya ekonomisinde 17. ye-
re sahip ve Goldman Sachs'a göre, 2050 yılına kadar ilk 10'a girebilme ihtimali çok 
yüksek. Ekonomik gücü de çok iyi savunulmuştur. On yıllarca NATO'nun asistanlı-
ğından sonra, Türk ordusu artık bölgesel bir elektrik santraldir. Belki de en önemlisi 
Türkiye Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında hayati bir kavşakta bulunu-
yor.  Bizans'ın yıkıntıları üzerinde, geneli Müslüman demokrasisi, enerji siyasetinin 
bağları üzerinde kurulmuş otururken dahi, İslami ve Yahudi-Hristiyan gelenekleri 
arasında köprü kuruyor. Bir zamanlar tüm yollar Roma'ya çıkardı, bugün tüm boru 
hatları Türkiye'ye çıkıyor gibi görünüyor. Süper devlet statüsü gayrimenkullerin ku-
rallarını takip etseydi -konum, konum, konum- o zaman Türkiye şimdiden dağın zir-
vesine yakın olurdu. " (25) 

Osmanlı Hilafetinin feshedilmesinden bu yana, Türkiye kendisini Batı ile uyum-
lu hale getirmek için çalıştı. Sovyet Birliği ve Birleşmiş Devletler arasındaki re-
kabet süresince Türkiye sağlam bir şekilde Batı'nın tarafındaydı ve dâhilen yapı-
lan tüm İslam'a dönüş çağrıları saldırgan laiklik ve Mustafa Kemal ilkeleri tara-
fından boğuldu. 
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2010 yılında Türkiye'nin iddialı çıkışı şu alanlarda olmuştur: 

Kafkasya: 

Türkiye, Osmanlı Hilafeti altında 18. ve 19. yüzyılda savaştı ve bazı savaşlarda yenildi. 
Bu da Osmanlıların Rusya'ya toprak bırakmasına neden oldu. 1924'de Osmanlı Hilafe-
tinin yıkılması, Ermenistan'la Ermeni katliamı olarak bilinen birtakım olayların vukuu 
bulmasına neden oldu. Bu, Kafkas ulusları ve Türkiye arasındaki düşmanca alakayı be-
lirledi. Bugün Rusya ve Türkiye'de bu bölgede taban tutmaya çalışıyorlar. Şu günlerde 
Türkiye Ermenistan'la alakaları normalleştirebilmek için uzunca bir sürecin ortasında-
dır. Görüşmeler uzun ve ağır geçmişti. Bu görüşmelerden her iki ulusun da imzaladığı 
protokoller çıktı. Bu tür müzakerelerin sonuçları doğası gereği Azerbaycan'la bağlantı-
lıdır. Zira Azerbaycan tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesi probleminin Ermenistan ve 
Türkiye arasında yapılacak bir antlaşmayla çözülmesini istiyor. Azerbaycan'ın tartışma-
lı bölge üzerindeki talep hakkının Türkiye tarafından altının yeterince, önemle çizilip 
çizilmediği hususunda şüpheleri var. Buda Azerbaycan'ın yüzünü Rusya'ya dönmesine 
neden olmuştur. Rusya kendi çıkarları için Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'yi bir-
birlerine karşı kullanmayı başardı. 

Enerji: 

Türkiye'nin coğrafi konumu bu bölgeyi bir enerji kanalı haline getirdi. Türkiye'nin 
gaz ve suyolları, ham petrol ve doğalgazı alıyor, bunları rafine edip Avrupa pazarla-
rına satıyor. Türkiye devamlı olarak, Rusya'nın -ağının etrafını dolaşan Nabucco gibi
- Avrupa enerji projelerini savunuyor. 

Bir analistin söylediği gibi; "Avrupa enerjisi için çeşitlilik arz eden bir diğer güvenli ko-
ridor/geçit Türkiye'dir. Hali hazırda Hazar Denizi'nin iki ana boru hattının son noktası 
Türkiye'nin Akdeniz kapısı, Ceyhan, Avrupa'nın gerekli olan alternatif petrol ihtiyacını 
karşılıyor. Fakat Türkiye, Avrupa için bir enerji merkezi olabilme potansiyeline sahip-
ken, AB'ye yapması gereken çok iş düşüyor. İlk parlamento gündemi, Türkiye'den Avus-
turya'ya, Bulgaristan'dan Romanya ve Macaristan'a uzanan Nabucco gaz boru hattını 
gerçekleştirebilmek için bir diplomatik taarruzdur. Bu proje, Hazar kaynaklarının Av-
rupa'ya ulaşabilmesi için bir diğer kilit alternatif hat sağlayacak ve enerji bakımından 
Rusya'ya aşırı derecede bağımlı olma durumunu iyileştirecektir." (26) 

Rusya'nın enerji kaynaklarını dış politika aleti olarak kullanılmasıyla, eski dünya iktidarı 
tarafından Ukrayna'nın, Litvanya'nın ve akabinde Avrupa'nın rehin alındıklarını gördük. 

Avrupa ve özellikle Fransa ve Almanya'nın, Rusya'nın enerji hidro karbonlarına bağ-
lı oldukları birçok defa açığa vuruldu ve şu anda Rus enerjisinden bağımsız olabil-
mek için tek alternatifi Türkiye temsil ediyor. 

Orta Doğu: 

Türkiye, uranyum zenginleştirmesinden dolayı İran'a karşı yaptırım programı uygu-
lama girişiminde bulunan P5 +1 grubuna dahil değil. ABD, ulaşılmış olan tüm anlaş-
ma ve sözleşmelerden döndü. Buda İran'ın nükleer silah meselesinin şu anki dereceye 
tırmanmasına yol açtı. ABD, bölgedeki diğer çıkarlarını koruyabilmek için nükleer so-

Türkiye Üzerine Bir Analiz 
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ğukluğu kullanmaya devam ediyor. Amerika, körfez Arap ülkelerine güvenlik önlemle-
ri sağlamakla bir stratejik avantaj kazandı. Aynı zamanda İsraillileri de bir güvenlik an-
laşması yapmaya mecbur bıraktı. Türkiye ve Brezilya'nın İran'ın nükleer uyuşmazlığını 
hafifletmek için yaptığı nükleer yakıt takas teklifi, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlar ta-
sarısını sunduğu aynı günde yer aldı. Türkiye'nin Orta Doğu'daki çeşitli pozisyonlarının 
Amerika'nınkinden hiçbir farkı yoktur. Türkiye aktif olarak iki devletli çözüme yönelik 
çalışan barış sürecini başlatmak için dolaylı görüşmelerde yer aldı. Keza, Amerika'nın 
Irak'tan paçasını kurtarabilmek için güvenebileceği uluslara ihtiyacı vardır. Ve Türkiye 
bu hamilik rolünü oynamaktan çok memnundur. RAND düşünce kuruluşu uzmanı 
Stephen Larrabee, Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolüne dair şöyle dedi: "Türkiye'nin yeni 
etkinliği, soğuk savaşın sonundan bu yana yapısal değişikliklere bir cevaptır. Ve şayet 
uygun bir şekilde yönetilirse bu Washington ve Batılı müttefikleri için bir fırsat olabilir. 
Türkiye, Orta Doğu'ya bir köprü olarak kullanabilir." (27) 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 

Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan Fazilet Partisi'nden ayrılıp, Adalet ve Kalkın-
ma Partisi'ni kurduklarında, her ikisi de Amerika'yla sıkı bağlar kurmaya başladılar. Or-
dunun gücünü kırabilmek için birçok reformlar yapılırken AKP stratejisinin merkezini 
5 Haziran 2006'da Türk ve Amerikan yönetimi arasında Abdullah Gül ve Condoleeza 
Rice tarafından imzalanmış ‘stratejik ortak vizyon' belgesi oluşturmaktaydı. 

Toplantıda şu doğrulandı: "Stratejik vizyon belgesi, ortak vizyonumuzu, etkin işbirliği 
ve yapısal diyalog vasıtasıyla müşterek gayrete dönüştürmeye yönelik Türkiye ve 
ABD konsensüsünü doğrulamaktadır."(28) 

AKP ve ABD şu noktalar dahil birkaç mesele üzerinde anlaşmışlardır: 

-İsrail-Filistin problemini, iki devletli çözüm bazında, uluslararası çaba dâhil, Arap-
İsrail problemine kalıcı çözüme yönelik uluslararası çabaları destekleme, 

-İran'ın geçenlerdeki P5 +1 inisiyatifi dâhil Karadeniz bölgesi, Kafkaslar, Orta Asya 
ve Afganistan'da istikrar, demokrasi ve refaha katkıda bulunmak amacıyla nükleer 
programıyla alakalı diplomatik çabaları destekleme, 

-Hazar havzası dâhil, çeşitlendirilmesi vasıtasıyla enerji güvenliğini geliştirme, 
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nden "ABD ve Türkiye: Model bir ortak-
lık" başlıklı bir oturum düzenlendi. Şöyle bildirildi: 

"Bu işbirliği, küresel finansal bir krizin yanı sıra Afganistan, Irak, İran, Balkanlar, 
Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu'da ciddi güvenlik meseleleriyle karşı karşıya 
olduğumuz bir ortamda her iki devlet için de elzemdir." (29) 

Türkiye'nin yükselişi: 

İkinci Dünya Savaşının sonundan bu yana, soğuk savaş ve körfez savaşları boyunca 
Türkiye ABD'nin tarafında durdu. Şu anda Kafkaslar güç kazanan Rusya'nın, eski 
cumhuriyetlerin etkisi altında olmaya ve ülke dahilini korumak için tampon bölge 
oluşturmaya çalıştığı sıcak bir bölgedir. 

Türkiye Üzerine Bir Analiz 
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Bölgedeki uluslarla alakalar kurmaya dayanan Türkiye'nin manevraları Rusya'nın 
menfaatlerini karmaşık hale getirmiştir ki; bu aynı zamanda ABD'nin bölgedeki stra-
tejisi ile uyumlu haldedir. Enerji alanında Batı Türkiye'yi Rusya enerjisine bağımlılı-
ğa karşın bir alternatif olarak sunmuştur. Türkiye Rusya enerjisine karşı bir alternatif 
hat haline gelmekle kazanırken, bu aynı zamanda Avrupa'nın enerji çıkarlarını ve 
akabinde Rusya'nın etkisinin herhangi bir canlılık kazanmamasının sağlanmasında 
ABD çıkarlarını gütmekte/karşılamaktadır. 

Benzer şekilde Türkiye'nin Orta Doğu hakkındaki düşüncesi, ABD'nin bölge için stra-
tejisi kapsamındadır -iki devletli çözüm gibi-. ABD, İsrail'e adım attırmaya ve bölgede-
ki Müslüman uluslarla, barış sürecinde çok az ilerleme kat edilen 10 yılın ardından, ala-
kaları normalleştirmeye çalışmaktadır. 2011 ve sonrasında Türkiye'nin rolü daha fazla 
önem kazanacaktır. Türkiye, Irak'taki siyasi sürecin oluşumunda önemli bir rol oynadı. 
Kafkaslarda ve Orta Doğuda arabuluculuk yapmaya devam edecektir. Şuanda Türki-
ye'nin yükselişi ABD veya onun Batılı müttefikleriyle çatışmamaktadır. Çatıştığında 
Türkiye'nin nasıl yanıt vereceği, Türkiye'nin hâkimiyet yolunda bağımsız bir güç mü 
yoksa diğer güçler için hamilik rolünü oynayacak bir güç mü olduğu ona göre söylene-
bilecektir. AKP, ABD ile bağlar kurdu ve ABD'nin füze kalkanlarının Türkiye'de ko-
nuşlandırılmasına izin verilmesi kararıyla alakalar iyice derinleşmiştir. 

Ancak hükümetler geçicidir ve altta yatan eğilimler değişmez. Türkiye'nin, sınırlarının 
ötesindeki hırsı ABD'yi kaygılandırmıştır! Zira ABD, Wikileaks belgelerinde Türki-
ye'nin güvenilirliği hakkındaki kaygılarını belirtmiştir. Türkiye'nin dışişleri bakanı Ah-
met Davutoğlu, Türkiye'nin hırsını ana hatlarıyla, 2009 yılının ekim ayında bir konuş-
masında şöyle özetlemiştir: "Balkan tarihi bir başarı öyküsüydü. Bu başarıyı tekrar keş-
fedebiliriz. Bu başarıyı, bir asıl hakimiyet oluşturmakla tekrar kurabiliriz ki bu Osman-
lı Balkanlarıdır. Biz bu Balkanları tekrar kuracağız. İnsanlar beni yeni Osmanlı olarak 
isimlendiriyorlar, bu nedenle Osmanlı Devletini bir dış politika meselesi olarak telmih 
etmek istemiyorum. Temelin altında yatan hedef Osmanlı mirasıdır. Balkanların Os-
manlı asırları başarı öyküleriydi. Şimdi bunu tekrar keşfedeceğiz."(30)  

Adnan Khan* 

Notlar: 
24 - Republished with the permission of STRATFOR, Russia, Turkey: The Resurgent Powers' Wary Approach, June 25th 2009 

and Turkey's Ongoing Resurgence, January 7th 2010, www.stratfor.com 
25 - Feffer, John, ‘Turkey: Stealth superpower,' AsiaTimes online, June 15th 2010, http://atimes.com/atimes/Middle_East/

LF15Ak02.html 
26 - See http://www.henryjacksonsociety.org/stories.asp?id=435 
27 - F. Stephen Larrabee, ‘ Turkey Rediscovers the Middle East,' July/August 2007 
28 - See, http://www.kerkuk.net/haberler/haber.aspx?dil=2057&metin=200607079 
29 - "Wexler urges US to positively ‘channel' Turkey's value". Sunday's Zaman, May 2009 
30 - Transcript of speech, http://www.ius.edu.ba/dzsusko/Davutoglu_transcript_dzs.doc 
 khilafah.com 
*Adnan Khan'ın Strategic Estimate 2011 adlı kitabının Türkiye ile ilgili bölümü İslamdevleti.org için tercüme edilmiştir.  

Türkiye Üzerine Bir Analiz 
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Soru-Cevap 

Soru: 

Irak başbakanı Nuri El-maliki Cumartesi günü 31/12/2011'de Irak'ın Amerikan 
güçlerinin çekilmesini kutladığını açıkladı. Daha önce Amerika'nın çekilmesin-
den sonra Irak'ın durumunu görüşmek üzere Maliki 12/12/2011'de Amerika'ya iki 
günlük ziyarette bulunarak devlet başkanı Obama, yardımcısı ve Irak sorumlusu 
Bayden ve dışişleri bakanı Clinton ile görüşmüştü. 15/12/2011'de de Amerikan sa-
vunma bakanı Leown Banette, Amerikan güçlerinin Irak operasyonunun sona er-
mesiyle alakalı kararın uygulanacağını açıkladı. Bu münasebetle karar; Bağdat 
havaalanında küçük bir tören düzenlenerek Amerikan bayrağı indirilip yerine 
Irak bayrağı dalgalanarak kutlandı. Bu kutlamalar hakkında görüş nedir? Ve 
Amerika gerçekten Irak'tan tam olarak çekildi mi? İstediği hedefleri gerçekleştir-
mede başarısız mı oldu, yoksa Irak'ta kurmak istediği nüfuzu gerçekleştirip faal 
bir güç ve tek bir devlet olarak Irak'ı yok ederek etkisiz hale getirdi mi? Bir de se-
çim için çekilmenin Obama'ya bir faydası var mı? 

Cevap: 

Şüphesiz işgalin sona ermesi için kutlama büyük bir şeydir. Çünkü Allah 
(Subhanehu ve Teala) kafirlerin Müslüman beldelerinde nüfuz sahibi olmalarını ha-
ram kılmış ve şöyle buyurmuştur:  لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِياًل ُ  ,(Allahَولَْن يَْجَعَل هللاَّ
mü'minlerin aleyhine kâfirlere asla yol ver-meyecektir.)Nisa 141 Bu durum; işgalin 
kökleri, ayakları ve yapraklarıyla; nüfuzu, fikirleri ve kanunlarıyla; yardakçıları, ajanla-
rı ve ekmeğine yağ sürenleriyle birlikte fiili olarak sona erdiği takdirde geçerlidir. İşte o 
zaman kutlamanın zafer ve kurtuluş tadı olacaktır. Allah (Subhanehu ve Teala) şöyle 
buyurmuştur:  ِ  .(O günde mü'minler sevineceklerdirَويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن*بِنَْصِر هللاَّ
Allah'ın yardımı dolayısı ile...)Rum 4-5 Ancak işgal, adı ve cismiyle kalıyorsa ve adına 
değişiklik yapılıyorsa, o zaman kutlamanın zafer ve kurtuluş tadı olmaz. 

Cevabın gerçeğine vakıf olabilmek için aşağıdaki hususları belirteceğiz: 

1- Bilindiği gibi Amerika, Obama başkanlığında olan şu anki yönetim gelmeden ön-
ce Irak'tan çekilme kararını almıştı. Bu yüzden işgal kararını alan Bush başkanlığın-
daki eski yönetim, nüfuzunu sürekli olarak muhafaza edebilmesi için 17/11/2008'de 
Irak'a güvenlik anlaşması yapmasını mecbur kıldı. Bu anlaşmanın 24.üncü Maddesi-
nin 1.inci fıkrasınca 2011'in sonuna doğru Amerikan güçlerinin çekilmesinin gerek-
tiği geçiyordu. Şu anki yönetim ise sadece çekilme ile ilgili kararı uyguluyor. Bu çe-
kilme kararı ise Obama'nın seçim kampanyasının birinci turunda Amerikan güçleri-
nin Irak'tan çekilmesini sağlayacağı şeklinde verdiği sözü uygulamak içindir. Nite-
kim verilen bu sözün Obama'nın seçimleri kazanmasında etkisi olmuştur. Fakat 
Obama bu anlaşmayı kendi imzalamadığı halde, onu seçim kampanyasında kullan-
mıştı. Zira o önümüzdeki yılda yapılacak seçimlerde tekrar seçilmesi için verdiği 
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sözü tutma işi gelecek seçim kampanyasının gündemini oluşturdu. 

2- Bu konuyu dikkatlice inceleyen, Amerika'nın direkt askeri şekil dışında Irak'tan 
nihai olarak ayrılmadığını görecektir. Zira o, Amerikan büyükelçiliği memurları ve 
anlaşmalı uzmanlar gibi kendine bağlı bir takım güçleri çeşitli gerekçeler altında 
orada konuşlandırdı. Ayrıca Irak güçlerini eğitmek, ona yardım etmek ve görevine 
başlaması için hazırlamak için eğiticiler de vardı. Bütün bu güçler haberlerde de 
geçtiği gibi Irak'ın dört üssünde bulunacaklardır. 

Bu güçlerin büyükelçiliğin memurları veya eğiticiler adı altında bulunmasının sebe-
bine gelince; Amerika'nın Irak halkının genelinin askeri güçlerin dokunulmazlığına 
karşı olduğunu görmesidir. O kadar ki parlamentoda bazı çevreler bu kararın geçil-
mesine oy vermeyeceğini açıklamıştır. Bunun üzerine Amerika, Maliki ve hüküme-
tiyle birlikte desise yaparak eğitim gerekçesiyle sayısı 16.000 kişiye varan binlerce 
memur ve Amerikan büyükelçiliğiyle anlaşmalı uzmanlar ile birlikte yüzlerce askeri 
konuşlandırdı! Bu konu hakkında Fransız medyasının 13/12/2011 tarihli yayınların-
da şunlar geçmektedir: ‘Dokunulmazlık meselesi kaypaklık yaparak çözülmüştür. 
ABD'nin Bağdat büyükelçiliği 16.000 kişiden oluşan dünyanın en büyük elçiliği ola-
caktır şeklinde yorumlayabiliriz.‘ Yani Amerikalılar istediklerini gerçekleştirdiler. O 
da değişik isimler altında diplomatik olarak bir takım şahısların dokunulmazlık hak-
kına sahip olmasını sağlamaktır. Böylece kendi programlarını uygulayarak az miktar 
hariç askeri güçlerin üniformayla çekilmesi ve sivil olarak çok büyük miktarda güç-
lerin kalmasını sağlamıştır. Bu hususta Irak'taki ajanları olan Maliki ve diğerleri de 
bilerek bu desiseleri onunla çevirdiler. Halbuki bunun planları Amerika'nın Bağ-
dat'ta çalışan olarak bu sayıyı karşılayacak kadar dünyanın en büyük büyükelçilik 
inşa etmek istediğinden beri yıllar öncesi yapılmıştı. Bu nedenle casusluk için büyük 
bir merkez olmakla beraber bu büyükelçilik askeri Amerikan üssü sayılır. Çünkü o 
perde arkasından Irak'ın işlerini yönetecektir. Hatta kendisi desiseleri çevirecek ve 
Irak halkı arasında fitne ve bölücülük yayacaktır. Tıpkı işgalden bu yana yaptığı gi-
bi. Bunun haricinde o, yüzlerce asker ve anlaşmalı uzmanları dört askeri üste konuş-
landıracaktır. Yani bunlar eğitici ve uzman adı altında bu dört üssü yöneteceklerdir! 

3- Muhakkak ki Amerika; kendi hegemonyası ve nüfuzunu yaymak, kendine rakip 
olan batılı devletlerin nüfuzunu bertaraf etmek, bölgede bir üs olarak kullanmak, ser-
vetlerini çalmak, kendi nizam ve yaşam tarzına mecbur etmek, gücünü imha ederek 
ümmeti birleşmesi , Aziz ve Hakim olan Rabbinin hükmünü ikame etmek üzere güçlü 
bir dayanak noktası olmaması için Irak'ı işgal etmiştir. İşte bu yüzden dünyanın en 
büyük büyükelçiliğinde bu korkunç sayıdan oluşan anlaşmalı uzman ve memurları 
konuşlandırdı ve Irak'ı bir çok alanlarda güvenlik anlaşmaları ve stratejik ortaklık gibi 
anlaşmalara bağladı. Zira Amerikan başkan yardımcısı Josef Bayden Bağdat'a yaptığı 
ziyaret esnasında buna işaret ederek şöyle söyledi: ‘Bundan üç sene önce her iki dev-
let ikili stratejik ortaklığı olan bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma uzun vadeli olan 
yardımlaşma ve dostluk ilişkilerini tesis etmek üzere her iki devletin arzusunu vurgula-
dı. Zira bu ikili stratejik ortaklığı olan anlaşma devamlı olup karşılıklı menfaate dayalı 

Soru-Cevap 
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olan ilişkilerimizin üzerine kurulu olduğu esası temsil eder.' (Al-jazeraa 30/11/2011) Buna ben-
zer bir söz de Obama'nın 12/12/2011'de Maliki ile birlikte yaptığı ortak basın toplantı-
sında geçti: ‘Şüphesiz ABD Irak'tan en son Amerikan askeri çekildikten sonra Bağdat'ın 
güçlü ve daimi ortağı olarak kalacaktır.' Sözü geçen bu anlaşmanın 27.nci maddesinin 
1.inci fıkrası şöyle geçiyor: ‘Irak'ı tehdit eden dış veya iç tehlike meydana gelip her 
hangi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığında, onun egemenliğini veya siyasi istikrarını, 
onun toprak, su ve hava sahasının bütünlüğünü bozan yahut demokrat sistemini ve se-
çilmiş kurumlarını tehdit eden bir durum olduğunda, Irak hükümetinin talebi uyarınca, 
her iki taraf derhal stratejik görüşmeye başlarlar. Her ikisinin arasında varılan görüş 
birliğince bu tür tehditleri bertaraf etmek için ABD diplomat, askeri veya her hangi 
başka uygun seçenekleri uygulayacaktır.' Bu madde Amerikan ajanı her hangi bir hükü-
metle anlaşarak Amerika'nın askeri olarak müdahale etmesini kolaylaştırır. Böylece du-
rumun gereği diye onunla anlaşır. 

4- Sonunda Amerika Irak'ı yerle bir etti, ilkel  çok eski çağlara gerilemiş ve zayıf bir 
hale getirdi, onun halkından yüz binlercesini katledip yaraladı, milyonlarcasını da evsiz 
bıraktı, aralarına fitne, ayrılık ve bölücü tohumları soktu ve onlara ülkenin parçalanma-
sına yol açacak küfür ve zararlı bir anayasa getirdi...ki bu anayasa ülke içinde bağımsız 
eyaleti ilan etme hakkını içeriyor ve Irak'ı kendisine bağlayan anlaşmalar, bu bağlılığı 
korumak ve Amerika'nın Irak'taki nüfuzunun devamlılığını ve hegemonyasını muhafa-
za etmek için kendi yetiştirdiği ajanlarla, yanı sıra Irak'ı kendisine bağlı kalması için 
birçok sorun ve problemler altında bıraktı. Nitekim Obama Irak'ın Amerika'ya olan 
bağlılığını ve tabiliğinin garanti olmasına ortaklık diyerek şöyle dedi: ‘Biz her iki ülke-
mizin arasında yeni ortaklık inşa ediyoruz. Ve savaşa son çatışma ile değil vatana doğ-
ru son bir süreç ile son veriyoruz.' Devamla: ‘Bu çok mükemmel bir iştir.' (A.F.B 15/12/2011) 

5- İşin özü Amerika her ne kadar direnişçilerin güçlü darbelerine maruz kalarak unu-
tamayacağı bir ders almış da olsa, fakat o Irak'taki hedeflerini gerçekleştirmiştir. Bu 
çizgiye göre Amerika; kendine tabi olacak şekilde bir sistem bıraktıktan sonra çekile-
ceğini açıkladı, ülkeyi parçalayacak ve istikrarlılığını sarsacak küfür ve zararlı bir 
anayasa koydu, ülkeyi Amerikalılara bağlayan, onların inisiyatiflerine bırakan, bozuk 
yönetimlerinin tehdit altında gördükleri zaman ajanların kendisiyle işbirliği yapması-
nı meşrulaştıran bir takım güvenlik ve stratejik anlaşmalar ve bunun gibi diğer anlaş-
malar yaptı. O her ne şekilde olursa olsun Amerikan nüfuzunu korumak için 16.000 
Amerikalıdan oluşan devasa bir büyükelçilik adı altında yarı askeri bir üs kurduktan 
sonra çekileceğini açıkladı, eğitici ve uzman adı altında varlığını dört üste sınırlı bı-
raktı. Bu büyükelçilik ve üsler casusluk için büyük bir merkezdir! Amerika'nın kökle-
ri ve kolları Mezopotamya'dan koparılmadığı sürece çekilme tam olmaz. 

6- Bütün bunlara rağmen Amerika; Irak'ta Rablerinden dolayı güçlü ve dinlerinden 
dolayı da izzetli adamların var olduğunu bilmektedir. Bunlara Irak'ta doğru ve ihlaslı 
bir yönetim eksiktir. İşte o zaman masa Amerika ve ajanlarının başına geçecek ve 
arkalarına bakmadan kaçacaklardır. Bu ise Allah'a güç değildir.  

07 Safer 1433 -  2012/01/01  

Soru-Cevap 
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Soru-Cevap 

Soru: 

Dün, yani 15.01.2012 Pazar günü, OPEC [Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgü-
tü]'nün İran Elçisi Muhammed Ali Hatîbî, Avrupa Birliği'nin ambargo uygula-
maya başlaması halinde İran'ın petrol tedariklerini piyasaların telafi etmesi husu-
sunda körfez ülkelerini uyarmıştır. Ayrıca İran "Doğu" Gazetesi'nde geçtiği üzere 
şunu da eklemiştir: "Ülkesinin yasaklı tedariklerini, piyasaların telafi etmesinin 
tahmin dahi edilemez sonuçları olacaktır!"  

Yine aynı gün, İran resmî haber ajansının aktardığına göre İran Dışişleri Bakan-
lığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Bo-
ğazı bağlamında İran'a bir mektup teslim ettiğini açıklamıştır. Bunun öncesinde 
de, yani 28.12.2011'de İran, uluslararası yaptırımların kendine yönelik baskısına 
bir cevap olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuş ve bölgede de-
niz tatbikatı yapacağını açıklamıştır. Nitekim o, farklı boyut ve türlerde füzeler fır-
latarak başarılı bir denemede bulunmuş oldu.  

Gerçekten İran, Hürmüz Boğazını kapatma hususunda ciddi midir? İran'ın, ken-
disine karşı ciddi bir savaşın açılması korkusu var mıdır? Mevcut dünya şartları, 
bu gibi bir savaşa izin verir mi? 

Cevap: 

Bu soruya cevap vermek için aşağıdaki hususları arz ederiz: 

1- İran Devlet Başkanı yardımcısı Muhammed Rıza Rahîmî, Hürmüz Boğazı'nı ka-
patma tehdidinde bulunarak şöyle demiştir: "İran petrolüne yönelik yaptırımlar 
onandığı taktirde, Hürmüz Boğazı üzerinden bir damla petrol bilece geçemeyecek-
tir." [İran-İRNA / 27.12.2011] Yine İran Devrim Muhafızları Komutanı Yardımcısı Orgeneral 
Hüseyin Selamî, İran'ın hayati çıkarlarını korumak için kesinlikle harekete geçeceği 
şeklinde bir tehditte bulunmuştur. Nitekim İran, gerçekleşmesi durumunda savaşa 
hazır olduğunu göstermek için 31.12.2011'de bölgede deniz tatbikatları yapmıştır. 
Ancak İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibullah Seyyarî, tehditlerin tonunu dü-
şürerek şöyle demiştir: "İran Silahlı Kuvvetleri açısından Hürmüz Boğazı'nı kapat-
mak gerçekten çok kolaydır. Yada söylediğimiz gibi bu, İran için bir kaşık suda boğ-
mak kadar kolaydır. Ancak şu anda boğazı kapatmaya gerek yoktur..." [İran-Press Televizyo-

nu / 28.12.2011] Buda kendisine karşı bir savaş ve saldırı olmadığı sürece İran'ın, şu anda 
Hürmüz Boğazı'nı kapatmayacağı anlamına gelmektedir. 

2- Raporlar, dünya petrol deniz trafiğinin %30 ila %40 arasındaki oranının, 50 km. 
genişliğindeki bu boğazdan geçtiğini bildirmektedir. Zira 20 ila 30 arasındaki petrol 
tankerleri günlük olarak buradan geçmekte olup yaklaşık 19 milyon varilin de gün-
lük olarak buradan geçtiği tahmin edilmektedir. Zira burası, tarih boyunca stratejik 
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bir öneme sahip olduğu gibi sömürgeci Avrupa Devletleri arasında bir rekabet ma-
halli olmuştur. Nitekim "büyük" İngiltere döneminde burası, İngiliz tacının incisi 
olarak görülen Hindistan'a giden ana yol olarak itibar edilmekle birlikte buranın 
kontrolü ele geçirildiğinde İran ve diğer Körfez ülkelerine de hakim olunmaktadır. 
Ancak geçen asrın yetmişlerinden bu yana İngiltere'nin yerine geçmek için çalışma-
ya başlayan modern asırdaki Amerika'nın rolüne gelince; Amerika, burasını ulusal 
güvenliğinin bir parçası olarak saymakta ve 1993 yılında yapılan ortak savunma an-
laşması kılıfı altında Bahreyn'deki Beşinci Filosu'na liderlik etmektedir. Dolayısıyla 
bu boğaz yoluyla savaş gemilerini Körfez sularında ileri geri dolaştırmaktadır. Dola-
yısıyla da Avrupa karşısında Amerika'nın zımni onayı olmadıkça İran'ın burasını ka-
patması kolay olmayacaktır. Nitekim İran, geçen asrın seksenlerinde, Saddamlı 
Irak'la yaptığı savaşta da onu kapatmakla tehdit etmiş ama bunu yapmamıştır. Tüm 
bu tehditlerin ardından şimdi, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı yukarıda geçen açık-
lamasına göre boğazın kapatılmasıyla ilgili tehditlerin tonunu düşürmüştür. 

3- İran'ın bu tehditlerinin ardından, Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria 
Nuland, şöyle demiştir: "Son zamanlarda İran'ın, çok sayıdaki mantıksız davranışla-
rına şahit olduk. Dolayısıyla bizler onun, uluslararası yaptırımların yükünü her za-
mankinden daha fazla hissetmeye başladığına ve ona yönelik baskıların yükselmesi 
de İran içerisindeki eleştirilerin yükselmesine yol açtığına inanıyoruz. Dolayısıyla 
uluslararası yaptırımların, istenilen sonucu vermeye başladığını ve gerilimi artırdı-
ğını tasavvur edebiliriz..." [el-Arabiyye / 30.12.2011] Dolayısıyla Amerika, Yahudilerin İran'a 
yönelik askerî saldırı tehditlerini gerçekleştirmesini dizginlemek için İran'ın nükleer 
programıyla ilgili yaptırımların yeterli olduğunu kanıtlamak istemektedir. Zira Ame-
rikalılar, birkaç yıldan bu yana Yahudi varlığının İran'ı herhangi bir şekilde vurması-
nın karşısında durmaktadır. Çünkü Amerikalılar, bir çok kez nükleer programla ilgili 
husus da dahil İran'ı caydırmaya dönük yaptırımların yeterli olduğunu açıklamıştır. 
Bu nedenle Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöyle demiştir: "Yaptırımlar isteni-
len sonucu vermeye başlamıştır." Nitekim Amerika Savunma Bakanı Leon Panetta, 
nükleer programını geliştirmeye devam eden İran'ı caydırmaya dönük yaptırımların 
yeterli olduğu ve her hangi bir yaptırımın da bir seçenek olduğu şeklindeki açıkla-
malarını birkaç aydan beridir tekrarlayıp durmaktadır. Ayrıca Amerika, Yahudi varlı-
ğından, kendisiyle bir koordinasyon olmaksızın İran'a karşı hiçbir şey yapmamasını 
istemiştir. Bu ise Amerika'nın, işlerin dizginlerini elinde tutma girişiminden ibarettir. 

4- Amerika, son dönemlerde Yahudi varlığının, İran'ın nükleer tesislerine karşı as-
kerî bir saldırıda bulunma yönünde ciddi ve kasıtlı bir niyetinin olduğunu ve İngilte-
re'nin de ciddi bir hamlede bulunarak Yahudi varlığının bu saldırı yönünü destekle-
diğini gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu nedenle Amerika, İran Merkez Bankası ile 
olan ilişkilerin yasaklanmasına varıncaya kadar sert yaptırımların olması yönünde 
hareket etmeye çağırmaktadır. Zira 13.01.2012'de bir Amerikalı yetkili, geçen ay 
nükleer programdan vazgeçmeye zorlamak amacıyla Amerika'nın İran'a dayattığı 
yeni yaptırımların hedefinin, İran Merkez Bankası'nın çalışmasını felce uğratmak 
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olduğunu açıklamıştır. Buda bu bankanın, uluslararası bankalarla olan ilişkisini zora 
sokacaktır. Amerika bu şekilde, yaptırımlar ve yaptırımların sertleştirilmesi hususun-
daki çözümü göstermeye çalışmaktadır. Buda hem Yahudi varlığının bu gibi bir sal-
dırıya yönelmesini hem de başta İngilizler olmak üzere Avrupalıların bu konuda bir 
rol oynamalarını engellemek içindir. 

5- Nitekim ortada Avrupa'nın, İran'a yönelik askerî bir saldırıya yönlendirdiğine, Ya-
hudi varlığını buna teşvik ettiğine dahası bunun için gerekli olan şeyleri ona sağla-
yacağına, bununla ilgili hususlarda onun arkasında duracağına delalet eden gösterge-
ler bulunmaktadır. Zira iki yıl önce Fransa, İran üzerinde casusluk yapması için böl-
geye yapay bir uydu göndermiş ve Yahudi varlığına, İran'ın askerî tesisleri ile nük-
leer tesisleri ve çalışmaları hakkındaki görüntüleri ve bilgileri sağlamıştır. Yine Al-
manya, Yahudi varlığına füze taşıyan modern denizaltıları sağlamıştır. Ayrıca İngil-
tere, bu konuda Yahudi varlığı ile askerî olarak güçlü bir koordinasyon içerisindedir. 
Zira Savunma Bakanı Philip Hammond, "Boğazı kapatmaya dönük olası her türlü 
girişimlerine karşı İran'ı" tehdit etmesinin yanı sıra medya organları, sürekli olarak 
durumu tırmandırmaya ve kamuoyunu İran'a karşı kışkırtmaya çalışmaktadırlar. 
Çünkü 03.11.2011'de Guardian Gazetesi'nde şöyle geçmiştir: "İngiliz kuvvetleri, 
İran'a karşı askerî bir operasyonda bulunma olasılığı için hazırlıklara hız vermiştir. 
Buda İran'ın nükleer programından korkulduğu bahanesiyle olacaktır." Ayrıca İngi-
lizler, son aylarda Yahudi varlığı ile olan bağlantılarını yoğunlaştırmışlardır. Zira 
02.11.2011'de Amerikan (UPI) Ajansı şunu aktarmıştır: "İngiltere Genelkurmay Baş-
kanı General David Richards, "İsrail'e" üç gün süren gizli bir ziyarette bulunurken 
"İsrail'in" İran'a karşı askerî bir saldırıda bulunma hususundaki konuşmaların arttığı 
bir zamanda da "İsrail" Savunma Bakanı Ehud Barak, 02.11.2011'de İngiltere'ye git-
miştir." Yine İngiliz "Daily Mail" Gazetesi, 10.11.2011'de kendi web sitesindeki bir 
rapor çerçevesinde şöyle demiştir: "İngiliz hükümeti yetkilileri, hükümet içerisinde 
"İsrail'in", er yada geç İran nükleer tesislerini hedef almak için çalışacağı şeklinde bir 
anlayışın olduğunu vurgulamaktadırlar." Dahası "İsrail" medyası, 11.2011 ayının 
başlarında şunları aktarmışlardır: Siyonist Hava Kuvvetleri, NATO'nun İtalya'daki 
üslerinden birinde hava tatbikatları yapmıştır. Bu tatbikat, uzun vadeli bir gelecekte-
ki saldırıya katılabilecek bütün hava teşkilatlarını kapsamaktadır. 

6- Yine "İsrail", bu ayda İran ‘ın nükleer tesislerini vurmakla ilgili tehdidini yükselt-
miştir. Zira Amerikan "The Wall Street Journal" Gazetesi, 14.01.2011'de şöyle geç-
miştir: Washington, "İsrail'in" İran'daki nükleer tesislere yönelik olası bir askerî sal-
dırıda bulunmasından korkmaktadır. Buda Amerikalı yetkilileri, bu saldırının redde-
dilmesini ifade eden mesajları yoğunlaştırmaya ve bu saldırının sonuçları hususunda 
İsrailli yetkilileri uyarmaya sevk etmektedir... Yine gazete, konu hakkında bahsettiği 
rapor kapsamında şöyle demiştir: Amerika Başkanı Barack Obama, Savunma Baka-
nı Leon Panetta ve diğer Amerikalı üst düzey yetkililer, son zamanlarda olası saldırı-
nın vahim sonuçları hakkında uyarmak için İsrailli yetkililere bir dizi gizli mektup-
lar göndermişler ve Amerika'nın tutumunun, yaptırımların semeresinin alınması ve 
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ardından da İran'ın, nükleer silah üretmekten vazgeçmesi amacıyla Tahran'a uygula-
nan yaptırımlar için daha fazla zaman verilmesi olduğunu bildirmişlerdir. 

7- Amerika, İran'ı etkileyebilecek yaptırımlara odaklanmaktadır. Zira özellikle 2012 
yılı, Amerika Devlet Başkanlığı seçimleri yılı iken askerî bir harekatın hiçbir faydası 
yoktur. Bundan dolayı Yahudi devleti ve Avrupalılar, İran'a karşı askerî bir saldırıda 
bulunmak için Amerika'nın bu seçim yılını istismar etmek istemektedirler. Zira mev-
cut yönetim, Obama'nın ikinci kez başkanlığı kazanmasıyla meşgul olmakta ve Yahu-
diler ile diğerlerinin oylarını almaya çalışmaktadır. Böyle bir saldırı başladığında 
Amerika, zor bir durumda kalacağı gibi bunun, seçimler döneminde meydana gelmesi 
durumunda da onu desteklemek zorunda bırakacaktır. Aynı şekilde bu durum, bölgede 
Amerika'yı karıştıracak olmasının yanı sıra Avrupalılara ve özellikle de kökleşmiş İn-
gilizlere, bölgeyi sömürmek için müdahalede bulunma ve Körfez bölgesinde etkili rol 
oynama fırsatı verecektir. Ayrıca bölgedeki Amerikan nüfuzunu sarsmaya, İran için-
deki durumu istikrarsızlaştırmaya ve İran'da, 1979 yılındaki İran devriminde ajanları 
Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin devrilmesinin ardından kaybettikleri nüfuzun bir 
kısmını elde etmenin zeminini hazırlamaya çalışmaktadırlar. 

8- Hakeza Amerikan politikası, yaptırımların yetersiz olduğuna odaklanmakta olup her 
ne zaman seçim yılında Avrupa'nın desteğiyle Yahudi devletinin hırs gösterdiği savaş 
riski yaklaşsa bu onu germektedir. Belki de Amerika, geçen miladi yılın sonunda onlara 
verdiği fırsatı kaçırmış olacaktır. Zira geçen yılın sonunda, bu saldırı için öngörülen bir 
tarihin olduğu şeklinde haberler sızmıştır. Nitekim 10.11.2011'de "al-mashhad.com/
News" sitesinde şöyle geçmiştir: "İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan ismini vermek iste-
meyen bir yetkili, İngiliz bakanların "İsrail" saldırısının ya Noel'in yada 2012 yılının ba-
şında olabileceği bilgisini verdiklerini ifşa etmiştir." Bununla birlikte, seçim yılının 
şartları nedeniyle Amerikan idaresinin kartlarını karıştırmak amacıyla Avrupa ve Yahu-
di varlığı tarafından yeni girişimlerin olması da ihtimal dışı değildir. Dolayısıyla Ame-
rika'nın, onların bu fırsattan yararlanmalarına kesinlikle izin vermeyecek olmasının ya-
nı sıra işlerin dizginlerini elinde tutarak beklemeye devam edecek olması beklenmekte-
dir. Zira her ne zaman Avrupa, seçim yılında İran'a askerî saldırı yapması amacıyla Ya-
hudi varlığını desteklemeye yaklaşsa Obama, Yahudi oylarının karşısında sıkıntıya düş-
mektedir. Ayrıca her ne zaman Obama, Yahudiler için sert yaptırımlar açıklasa bu, kalı-
cı bir çözüm olup İran'a askerî bir saldırı olmamaktadır! Zira o, Yahudilerin oylarını 
kazanmak amacıyla yaptırımları sertleştirerek onların çıkarları için çalışmaktadır. 

9- Avrupa'nın İran petrolünü ithal etmemekle ilgili yaptırımları sonucunda ortaya çı-
kacak eksikliği telafi etmeleri halinde İran'ın, Körfez ülkeleri bunun sorumluluğunu 
yükleneceklerdir şeklindeki açıklamasına gelince; bu açıklama, petrol piyasasında 
gerginlik çıkarmak amacıyla Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili açıklamaların 
yörüngesinde dönmektedir. Böylece fiyatlar yükselecek ve bu, özellikle ekonomik 
krize maruz kalan Avrupa'yı da etkileyecektir. Böylece de Avrupa, İran'a askerî ope-
rasyon yapması için Yahudi varlığını desteklemeyi sürdüremeyecektir. 

10- Obama'nın, İran yetkililerine dönük mektubuna gelince; bununla ilgili sır perdesi 
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hala açılmış değildir. Ancak bu mektubun, gerek Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla 
ilgili açıklamalar bakımından olsun gerekse de Körfez ülkelerini, petrol tedariklerinde-
ki eksikliği telafi etmeleri durumunda bunun sorumluluğunu yüklenmekle tehdit eden 
açıklamalar bakımından olsun gerginlik atmosferini hafifletmek için Amerika'dan 
İran'ın "uyarılmasını" talep eden bir mektup olması muhtemeldir. Buda Avrupa ile Ya-
hudileri, seçim yılında İran'a karşı askerî bir operasyon yapılmasını istismar etmelerine 
iten provokasyonu hafifletmek içindir. Nitekim son günlerde, Amerika Birleşik Devlet-
leri ile İran'ın, aralarındaki gerginliğin boyutunu hafifletme bağlamında bazı adımlar at-
tıklarına dair kanıtlar ortaya çıkmıştır. Zira Tahran, bu ay içerisinde Birleşmiş Milletlere 
bağlı nükleer müfettişlerinden bir heyeti kabul ederken Washington da aynı ay içerisinde 
iki kez, bölgede kazaya uğrayan İranlı denizcileri kurtarmıştır. [Wall Street Journal Gazetesi / 14.01.2012] 

11- İnsana acı veren şey ise ülkesi, suyu ve Hürmüz Boğazı da dahil Körfez Bölgesinin, 
Amerikan güvenliğinin bir parçası olmasının yanı sıra yaşamsal ve stratejik çıkarlarından 
önemli bir çıkar olmasıdır. Halbuki burası, sırf Müslüman bir bölge olup Arap ve Fars 
olarak isimlendirilen kısımlarıyla körfezi de Müslümandır. Mesela Umman Körfezi 
Müslüman bir körfez ve Hürmüz Boğazı da Müslüman bir boğaz olduğu gibi Müslüman-
lar bu bölgelerden her birini, Portekizlerden Hollandalılara, Fransızlara ve İngilizlere va-
rıncaya kadar Avrupalıların istilalarına karşı savunmuşlardır... En son olarak da Amerika-
lılar gelerek bu bölgeye tahakküm etmek ve servetlerini yağmalamak için çalışmaktadırlar. 

Bundan daha da kötüsü bu uluslararası çatışmanın, hedeflerini kolaylaştırmak için 
bölgede yönetici araçlar buluyor olmalarıdır. Ancak Allah'ın izniyle Körfez bölgesi 
de dahil bu ümmetin kalkınması için fazla zaman kalmamıştır. İşte o zaman ümmet, 
Raşidi Hilafet'in olduğu tek bir devletin altında tek bir ümmet olacak ve bu devlet-
lerin, Müslüman ülkelerin her hangi bir parçasına uzanan ellerini koparacaktır. Bek-
leyeni için yarın çok yakın değil midir? 

Hülasası: 

1- Özellikle İngilizler olmak üzere Avrupa ve Yahudi varlığı, İran'ın nükleer tesisle-
rine dönük askerî saldırıya yönelerek Obama'nın seçim yarışını istismar etmek iste-
mektedirler. Çünkü bu durum, askerî saldırıya karşı çıkan Obama'yı sıkıntıya soka-
caktır. Zira onun, Yahudilerin oylarına ihtiyacı vardır. 

2- Obama, İran'ı önemsemekte ve Savunma Bakanı Leon Panetta'nın 08.01.2012'de açık-
ladığı üzere Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na dönük koyduğu kırmızı çizgileri geçmediği 
sürece de ona yönelik askerî bir saldırıyı istememektedir. Aynı zamanda Yahudi varlığı-
nı da önemsemekte ve Yahudilerin oylarını kaybetmek istememektedir. Bu nedenle Ya-
hudi varlığının önem verdiği İran'ın nükleer silahını önlemenin en iyi yol olduğunu gös-
termeye çalışmaktadır. Çünkü askerî operasyonun hiçbir faydası olmadığı gibi bilakis 
Amerika ile Batı'nın çıkarlarını etkileyecek şekilde tüm bölgeye de zarar verecektir. 

Binaenaleyh Obama, her ne zaman askerî operasyon yaklaşsa ve her ne zaman dikkatleri, 
İran Merkez Bankası'na varıncaya kadar yaptırımların sertleşmesine çekse etkin bir 
silah olarak askerî operasyona değil İran'ın nükleer çabalarına  … devamı 43. sayfada 
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سم هللا الرحمن الرحيم ب  

PROTESTO - Suriye halkına destek gösterisi 

Chicago bölgesi genelinde insanlar, baskıcı Beşar Esad rejimine karşı Suriye halkı-
nın mücadelesini desteklemek için bir miting düzenledi.  

Beş yıl içinde, Esad ailesi, Ortadoğu'nun en acımasız ve baskıcı hükümetlerinden 
biri olmuştur. Aynı zaman zarfında, batı güçleri Lübnan ve Irak’taki çıkarlarını koru-
ma uğruna Suriye’yi araç olarak kullandılar ve yineYahudi varlığını da bu şekilde 
korumaya çalışmışlardır.  

Esad rejimi, ustası Amerika’nın eğittiği en acımasız diktatörlerden biridir, Hama 
katliamı da dahil olmak üzere birçok katliamlar yapmıştır. Bu katliamlarda 
40.000'den fazla kişiyi katletmiştir. Aynı şekilde bu sene de protestoculara da katli-
amlar uygulamaktadır. 

Binlerce kişinin vahşice katledilmesine rağmen Suriye'deki Müslümanlar bu baskıcı 
rejimin kalkmasını ve İslam’ın adaletini ortaya koyacak olan HİLAFET’İN gelmesi-
ni istiyorlar. Sloganlar atan ve tevhit bayrakları taşıyan miting katılımcıları Suri-
ye’deki kardeşlerine destek vermekle, Esad rejiminin ve batı ajanlarının ilga edilme-
si ve yerine yeniden Hilafet’in kurulması için çağrıda bulundular.  

03 Safer 1433 - 2011/12/28 

Dava Haberleri: Amerika 
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Bangladeş Müslüman Ordusu'na karşı sinsice hazırlanmış  
hain Hasina, ABD-Hint komplosu sökülüp atılmalıdır 

(Tercüme) 

Hizb-ut Tahrir ABD-Hindistan tarafından hazırlanıp Hasina hükûmeti tarafından uy-
gulamaya konulan Bangladeş ordusu üzerindeki komploları duyurmak, insanlara 
çağrıda bulanmak üzere Cuma namazı sonrasında halka hitaben bir konuşma düzen-
leyerek hazırlanan bu komployu protesto etti. 

Konuşmacı; Hasina hükümetinin Hindistan ile işbirliği içinde olan Amerikalılar ta-
rafından iktidara getirildiğini belirtti.  

Amerikalıların bu bölgede İslam Devleti Hilafetin dönüşünü engellemek ve ayrıca 
Çin yükselişinin önünü kesmeyi içeren bir tasarımları var. Bu amaçla o, bu bölgede 
güçlü bir varlık olarak kalmayı ve güvenli bölge oluşturarak Müslüman memleketler 
üzerinde sıkı denetim ve kontrolü sağlamak için Hindistan ile stratejik bir ortaklık 
tercih ediyor. Daha önce iki düşman olan bu iki ülke arasındaki sorunları çözmek 
için hükümeti, muhalefeti ve Bangladeş ordusunu kullanmak istiyor. Amerika'nın 
öngördüğü İslam'ın bölgeye geri dönmesini engelleyecek ve Çin'in kontrolünü sağ-
layacak bu işbirliği Hindistan'ın bölgedeki işlerini kolaylaştıracaktır.  

Konuşmacı devamla;  Onların bu şeytani planını ortaya çıkarıp bu kötü planını bü-
tün gücümüzle engellemeye çalışıyoruz.  

Ordumuzun parlak subaylarından biri olan Pilkhana, Hasina işbirliği ile katledildi.  
Bu, bu plandan dolayı oldu.  

Yine bu nedenle (bu komployu çözüp önünde durmasından dolayı) Hasina hükümeti 
Hizb-ut Tahrir'i yasakladı ve partiye karşı acımasız bir baskı politikası takip etmeye 
başladı.  

Ve şimdi o adam kaçırma, tutuklamalar ve işten çıkarmalar yoluyla İslam'ın tarafın-
da duran emniyet güçleri ve subayların ordudan tasfiye politikasını yürütmektedir. 

Konuşmacı  ordudaki samimi subaylara çağrıda bulunarak şöyle seslendi: Mevcut 
Hasina hükümetine verilen iktidar ve yetkinin elinden alınarak bilinçli bir siyasi par-
ti olan Hizb-ut Tahrir'e devredin.  

Hizb-ut Tahrir, ABD, İngiltere ve onların müttefiki olan Hindistan'ı Bangladeş'ten 
çıkarmak için İslam Devleti Hilafeti kuracaktır. Hilâfet, küresel bir süper güç olmak 

No.:  1433-02/1 20.01.2012 14 Safer 1433 AH 

Hizb ut Tahrir 
Medya Ofisi 
Bangladeş  
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için başlangıç noktası olarak bu ülkeyi inşa edecektir. Bu insanların temel ihtiyaçla-
rını sağlayacak, güvenlik, yoksulluk ve işsizlik gibi insanların uzun süredir karşılaş-
tığı sorunları çözecek, ülkenin ekonomisini güçlendirecek sanayileşmeyi gerçekleş-
tirecek, güçlü ve gelişmiş bir savaş gücüne sahip ordu ile Müslüman Ümmeti tekrar 
birleştirecektir.  

ABD-Hint komplosu sökülüp atılmalıdır 
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ABD-Hint komplosu sökülüp atılmalıdır 
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De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımın-
dan en çok ziyana uğrayanları bildire-
lim mi? (Bunlar;) iyi işler yaptıklarını 
sandıkları halde, dünya hayatında ça-
baları boşa giden kimselerdir. İşte on-
lar, Rablerinin ayetlerini ve O'na ka-
vuşmayı inkar eden, bu yüzden amel-
leri boşa giden kimselerdir ki, biz on-
lar için kıyamet gününde hiçbir ölçü 
tutmayacağız. İşte, inkar ettikleri, 
ayetlerimi ve resullerimi alaya aldık-
ları için onların cezası cehennem-
dir." [Kehf 103-104-105-106] 

Ayrıca Hizb-ut Tahrir üyesi Rahim Yâr 
Hân gibi Dr. Abdulkayyum da hala altı 
aydan bu yana kaçırılmış olup sözde 
"bağımsız yargı da" bu gerçeği bildiği 
halde istihbarat subaylarına onun serbest 
bırakılması emrini verememektedir. Hal-
buki Hizb-ut Tahrir üyeleri, bu birimler 
tarafından gerçekleştirilen benzer kaçı-
rılma durumlarının ardından serbest bı-
rakılmışlardı! Nitekim 19 Ocak yarın, 
yargı komisyonu bir toplantı yapacak. 
Dur bakalım bu toplantının ardından 
yargı, yeniden kaçırılanların yanında 
bekleyip duracak mı yoksa Dr. Abdu-
kayyum'un kaçırılışına son vermek için 
bazı pratik adımlar atacak mı bekleyip 
göreceğiz. 

Hizb-ut Tahrir, göğüslemesi gereken 
fedakarlıklar ne olursa olsun Hilafet yo-
luyla İslam'ı ikamet etmek için durmak-
sızın mücadele edeceğine dair Allah'a, 
Resulüne ve ümmete söz vermiştir. Nite-
kim Hizb-ut Tahrir'in yaklaşık altmış 
yıllık mücadelesi, buna dair parlak bir 
örnektir elhamdulillah.  

etmektedir. Şimdi 
iş size kalmıştır! 

O halde bu kafir rejimi darmadağın edi-
niz ve Hilafet’i kurma yolunda olan 
Hizb-ut Tahrir’e katılınız. Zira size dü-
şen, bu rejimdeki her türlü formalite se-
çimleri reddetmek ve Pakistan’daki Si-
lahlı Kuvvetler içerisindeki muhlisler-
den Hizb-ut Tahrir’e nusret vermelerini 
talep etmektir. Ki böylece Hilafet’in ku-
rulması yoluyla gerçek değişim meyda-
na gelmiş olsun.  

Hak dinin tatbik edilmesi, bizzat Hilafet 
yoluyla olacaktır. Zira Hilafet, sadece 
tüm ümmetin refahını sağlamayacak bi-
lakis dünyanın dört bir tarafındaki ezilen 
halkların ışığı olacaktır. Hatta baskıcı 
kapitalizme karşı yürüyüşler yapan 
Londra ve New York sokaklarında ezilen 
halkların bile! Dolayısıyla şimdi artık 
baskıcı yönetime son vermenin ve Resul 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in müjdesi-
ni doğrulayan Hilafet’i kurmanın zamanı 
gelmiştir. Zira o, şöyle buyurmuştur:  

ُ أَْن تَُكوَن ثُمَّ  ثمَّ تَُكوُن ُمْلًكا َجْبِريَّةً فَتَُكوُن َما َشاَء هللاَّ
يَْرفَُعھَا إَِذا َشاَء أَْن يَْرفََعھَا ثُمَّ تَُكوُن ِخاَلفَةً َعلَى ِمْنھَاِج 
ة  Sonra Zorba Diktatörlük“ النُّبُوَّ
olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını di-
lediği kadar olacak, sonra kaldırmayı 
dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra 
(yeniden) Nübüvvet Minhacı üzere 
[Raşidi] Hilafet olacaktır.” [Ahmed]  

  حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir 

Pakistan Vilayeti 

H. 13 Safer 1433  

M. 07 Ocak 2012 

14. sayfanın devamı... 11. sayfanın devamı 

Yazıların Devamları... 
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yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla bu mese-
ledeki uyuşmazlığın, en azından Ameri-
ka'nın seçim yılı boyunca devam etmesi 
beklenmektedir. Avrupa ve Yahudi varlı-
ğı da İran'ın nükleer tesiserine yönelik 
askerî saldırıda bulunma fırsatını istismar 
etmeye yoğunlaşacaklardır. Amerika ise 
yaptırımların, yaptırımları sertleştirmenin 
ve benzerlerinin kalıcı bir çözüm olduğu-
nu göstererek bunu engellemeye yoğun-
laşacaktır... 

3- Obama'nın, İran'a dönük mektubuna 
gelince; bununla ilgili sır perdesi hala 
açılmamakla birlikte bu mektubun, as-
kerî operasyonun gerekçelerini ortadan 
kaldırmak için Hürmüz Boğazı'nın kapa-
tılmasıyla ilgili açıklamalar ile Körfez 
tehdidi çerçevesindeki açıklamaların so-
nucunda ortaya çıkan gerginliği hafiflet-
mek için İran'ın "uyarılmasını" talep 
eden bir mektup olması muhtemeldir. 

4- Acı olan ise Batılı devletlerin, Müslü-
man bölgelerimizde bir birleriyle müca-
dele etmeleri ve bölgede, kendileriyle 
birlikte hareket edecek araçlar bulmala-
rıdır. Halbuki bunun yerine Raşidi Hila-
fet'in olduğu bizim devletimiz olduğun-
da o, tahir Müslüman ülkelerimize uza-
nan bütün elleri koparacaktır. Ayrıca ne 

37. sayfanın devamı 

Yazıların Devamları... 

 ُسوَل ِمن بَْعِد َما َوَمن يَُشاقِِق الرَّ
تَبَيََّن لَهُ اْلُھَدى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل 
اْلُمْؤِمنِيَن نَُولِِّه َما تََولَّى َونُْصلِِه 

 َجَھنََّم َوَساءْت َمِصيًرا
 

"Kendisine hidayet 
gösterildikten sonra kim, 
Resule (Resulün getirdiği 
Kuran ve Sünnete) karşı 

çıkar ve müminlerin 
yolundan (İslâm Yolun-
dan) başka bir yola tabi 

olursa, onu o yolda 
bırakırız ve Cehenneme 
sokarız. O (Cehennem), 
ne kötü bir gelecektir."  

(Nisa: 115) 

bu zulüm nede bu karanlık devam ede-
cektir. Allah'ın izniyle de hem İslam 
hem de Hilafet gelmektedir. 

 Onun haberini pekَولَتَْعلَُمنَّ نَبَأَهُ بَْعَد ِحيٍن "
yakında öğreneceksiniz." [Sa'd 88]  

22 Safer 1433 -  2012/01/16  

 

Müslümanların değerlerini sahiplenen 
devletin adıdır Raşidî Hilâfet... 

İşte çalışmaya değer iş bu devletin 
ikâmesi için uğraşmaktır. 

لِِمْثِل َھَذا فَْليَْعَمْل اْلَعاِملُونَ   "Çalışanlar 
bunun için çalışsınlar." (Saffât 61)  

Abdullah İmamoğlu 

25. sayfanın devamı 
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DEMOKRASİ  

KÜFÜR NİZAMIDIR 
ONU ALMAK, TATBİK ETMEK VE ONA DAVET ETMEK HARAMDIR 

Abdulkadim Zellum 

 ُسوَل يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا ّهللاَ َوأَِطيُعوْا الرَّ
َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى 
ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َذلَِك  ّ ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا ّهللاِ َوالرَّ
َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويالً أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّھْم 
آَمنُوْا بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبلَِك يُِريُدوَن أَن 
يَتََحاَكُموْا إِلَى الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمُروْا أَن يَْكفُُروْا بِِه 

ْيطَاُن أَن يُِضلَُّھْم َضالاَلً بَِعيًدا َوإَِذا قِيَل لَُھْم  َويُِريُد الشَّ
ُسوِل َرأَْيَت اْلُمنَافِقِيَن  تََعالَْوْا إِلَى َما أَنَزَل ّهللاُ َوإِلَى الرَّ

وَن َعنَك ُصُدوًدا  يَُصدُّ

"Ey iman edenler ! Allah'a itaat edin. 
Resule ve sizden olan emir (yönetim) 
sahiplerine de itaat edin. Eğer bir hu-
susta anlaşmazlığa düşerseniz, onu Al-
lah'a ve Resul'e götürün. Allah'a ve 
Ahiret'e iman ediyorsanız, bu hem ha-
yırlı hem de netice bakımından daha 
iyidir. Sana indirilene ve senden önce 
indirilene inandıklarını ileri sürenleri 
görmedin mi? Zira tağutla (Allah'ın 
şeriatı dışındaki hükümlerle) muha-
keme olmak istiyorlar. Halbuki onu 
inkâr etmeleriyle emr olunmuşlardı. 
şeytan ise onları büsbütün saptırmak 
istiyor. Onlara; Allah'ın indirdiğine ve 
Resul'e (yani İslâm şeriatı'na) gelin, 
denildiği zaman münafıkların senden 
iyice uzaklaştıklarını görür-
sün.” (Nisa: 59,60,61) 

Kâfir Batının Müslüman beldelerine gö-

türüp pazarladığı demokrasi bir küfür 
sistemidir ki onun uzaktan veya yakın-
dan İslâm'la bir alâkası yoktur. Aynı an-
da İslâm ahkâmıyla küllî ve kısmî hu-
suslarında tamamen çelişir. Yine demok-
rasi, kendisinin geldiği kaynak, kendi-
sinden fışkırdığı akide, üzerine konduğu 
esas, getirdiği fikirler ve nizamlar bakı-
mından da İslâm ahkâmı ile çelişir. 

Bu nedenle demokrasiyi almak veya uy-
gulamak veya ona çağırmak, Müslüman-
lara kesinlikle haramdır. 

Demokrasi, idarecilerin zulmünden ve 
din adıyla insanlara tahakkümlerinden 
kurtulmak için insanlar tarafından ortaya 
çıkartılmış bir yönetim düzenidir. Böyle-
ce bu düzenin kaynağı beşerdir. Vahy ile 
veya dinle hiç alâkası yoktur. 

Demokrasi, batılı bir kelime olduğu gi-
bi batılı bir ıstılahtır (terimdir) ki ona şu 
mana verilmiştir : "Halkın yönetimi, 
halkın yasasıyla halka aittir." Böylece 
halk, mutlak şekilde efendidir, egemen-
liğe sahiptir, kendi emrinin (idaresinin) 
yuları kendi elindedir, iradesini kullanır 
ve onu bizzat kendisi yürütür. Kendi 
otoritesi dışında başka bir otorite önün-
de sorumlu değildir. Halk, egemenliğe 
sahip olması itibariyle seçtiği vekilleri 
vasıtasıyla düzen ve kanunları ortaya 
çıkartır ve otoritelerin kaynağı olması 
itibariyle de kendisinden otoritelerini 
elde eden ve kendi tarafından tayin edi-
len idareciler ve hakimler vasıtasıyla bu 
düzen ve kanunları uygular. Devleti 
meydana getirme, idarecileri tayin et-
me, düzen ve kanunları ortaya çıkartma 
hususlarında her fert diğer fertlerin sa-
hip oldukları haklara sahiptir. İşte, de-
mokrasinin manası budur. 

Demokraside asıl olan yani, halkın ken-

Bu Sayının Kitabı 
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di kendisini yönetmesi hususunda asıl 
olan; halkın tümünün bir genel yerde 
toplanıp, kendisini yönetecek düzen ve 
kanunları çıkarması, işlerini yürütmesi 
ve bakılacak meseleye bakmasıdır. 

Halkın kendi kendisinin efendisi olabil-
mesi, egemenliğini kullanabilmesi, her-
hangi bir baskı bulunmadan ve herhangi 
bir zorlama olmadan, hayatının nizamı-
nı ve kanunlarını koyma ve idarecilerini 
seçme hususlarında kendi zatıyla tam 
şekilde iradesini kullanabilmesi için ge-
nel hürriyetler esastır ki onları halkın 
her ferdine bol bol vermeyi, demokrasi 
gerekli kıldı. Ta ki halk herhangi bir 
baskı veya zorlama olmadan ve tam 
hürriyetle egemenliğini gerçekleştirme-
ye ve onu kendi zatıyla kullanmaya 
imkân elde edebilsin. 

Bu öz ve kısa açıklamada aşağıdaki hu-
suslar açıkça görülür: 

11 Demokrasi, Allah tarafından gel-
meyip insanların akıllarından 

çıkmıştır. Vahye dayanmıyor. Allah'ın, 
Resullerine indirdiği herhangi bir dinle 
de herhangi bir ilgisi yoktur. 

22 Dini hayattan ayırma ve buna bağlı 
olarak da dini devletten ayırma aki-

desinden (inancından) fışkırmıştır. 

33 Aşağıdaki şu iki esas fikir üzerine 
kuruludur : 

a–) Hakimiyet halkındır. 

b-) Otoritelerin kaynağı halktır. 

44 Çoğunluğun hükmüdür (yönetimi-
dir). İdareciler ve parlamento üyele-

ri seçmenlerin oylarının çoğunluğuyla 
seçilirler. O yönetimde bütün karar, oy-
ların çoğunluğu ile çıkartılır. 

55 Aşağıdaki şu hürriyetlere çağırır 
durur: 

 

a-) İnanç hürriyeti. 

b-) Görüş (fikir) hürriyeti. 

c-) Mülk edinme hürriyeti. 

d-) şahsî hürriyet. 

Demokrasi, bu dört hürriyetin halkın 
her ferdine temin edilmesini gerektiri-
yor ki her fert hakimiyetini (ege-
menliğini) kullanabilsin ve kendi zatıy-
la yürütebilsin. İdarecileri ve parlamen-
to üyelerini seçme işine herhangi bir 
baskı veya zorlama bulunmadan tam 
hürriyetle katılabilsin. 

1 Nolu bende bakıldığında demokrasinin 
küfür sistemlerinden olduğu, İslâm'dan 
olmadığı ve İslâm'la herhangi bir ilgisi-
nin bulunmadığı açığa çıkar. 

Dolayısıyla Müslümanların demokrasiyi 
almaları ve kabul etmeleri haram olduğu 
gibi ona davet etmeleri veya onun esası 
üzerine parti kurmaları, onu hayata bakış 
açısı olarak ittihaz etmeleri veya onu tat-
bik etmek için almaları haramdır. Yine 
onu, anayasanın ve kanunların esası kıl-
maları veya anayasa ve kanunların kay-
nağı olarak tayin etmeleri veyahut onu 
öğretimin temeli veya gayesi olarak ta-
yin etmeleri de haramdır. 

Müslümanların İslâm'ın tamamını kâmil 
şekilde hayatta, devlette ve toplumda 
uygulama ve yürütme mevkiine koyma-
ları da en elzem farzdır.  
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