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“Kostantiniye’nin Fethi Müjdesi Gerçekleşti... Ardından Sonraki Müjdeler!” Başlıklı Kampanyanın Sona
Ermesi
Hizb-ut Tahrir Emiri seçkin âlim Ata bin Halil Ebu Raşta liderliğinde Kostantiniye’nin fethi yıldönümü
vesilesiyle Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi’nin “Kostantiniye’nin Fethi Müjdesi Gerçekleşti... Ardından Sonraki
Müjdeler!” başlıklı küresel kampanyayı bugün sona erdiriyoruz. Bu kampanya, dünyanın dört bir yanındaki
partinin gençleri ve Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafetin kurulması çağrısı destekçileri ile işbirliği içinde
gerçekleştirildi.
Kampanya, Hizb-ut Tahrir Emirinin (Allah onu korusun) yaptığı konuşma ile start aldı. Emir konuşmasında bu
yıldönümünün öneminden ve bu kampanyanın başlatılmasına neden olan şu üç sebepten bahsetti:
- İnsanlara bu olayı ve İslam doğru şekilde uygulandığında İslam ümmetinin diğer ümmetlere üstün geleceğini
hatırlatmak.
- Kostantiniye’nin fethi müjdesinin gerçekleşmesini, Hilafetin geri dönüşü ve daha sonra Roma’nın fethi,
Yahudilerle savaş ve kötü bir şekilde hezimete uğratılması müjdesinin izleyeceğini hatırlatmak.
- Hizb-ut Tahrir’in Hilafetin geri dönüşü çağrısına devam ettiğini hatırlatmak. Kâfir devletler ve kalbinde
hastalık olanların öfkesi ve tuzağına rağmen gayretler bilenmeye devam ediyor.
Daha sonra Hizb, dünya çapında 24 ülkede bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Konferanslar, mitingler, görüntülü
konuşmalar, seminerler, paneller, cami dersleri, pazarlarda ve halka açık yerlerde diyalog noktaları, canlı
röportajlar, makaleler ve bildiriler gibi çeşitli etkinlikler düzenledi. Bir dizi medya kuruluşu bu etkinlikleri canlı
yayınladı. Bu etkinlikler, İstanbul surları, celil Sahabe Ebi Eyyub El Ensari’nin mezarı, Mübarek Mescidi Aksa’nın
avlusu ve Tunus’ta Osmanlı Hilafetinin başkentlerinden biri olan Safakus şehri gibi kampanya ile ilgisi olan birçok
İslami anıtın önünde gerçekleştirildi.
Bu yıldönümünü özetleyen konuşmalar yapıldı. Kostantiniye’nin fethi müjdesini Roma’nın fethi ve Beytül
Makdis’in kurtuluş müjdesi izleyecektir. Bu iki müjde, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet müjdesinden sonra
gerçekleşecektir. Komutan Fatih Sultan Mehmet, Kostantiniye’nin fethini ölüm kalım meselesi yaptı. Sadece fetih
işiyle uğraştı ve sadece fetih hakkında konuştu. Oturumlarında başka meselelerin konuşulmasına müsaade etmedi.
Osmanlının mirası iddiasında bulunup askerlerini NATO’nun emrine veren, Amerika’nın gözcülüğünü yapmak
için onları Libya’ya gönderenler gibi yapmadı! Kâfirlerin ateşiyle aydınlanan, Rus, İngiliz ve Amerikalı suçlular ve
katilleri ile el sıkışan, Allah ve Rasûl’üne ihanet eden, emanete hıyanet eden hain ve ajan yöneticiler, bu dine
yardım edemezler, şehirleri fethedemezler.
Hizb-ut Tahrir / Mübarek Toprak Filistin, Mescidi Aksa’nın avlusundan binlerce kalabalık arasından harekete
geçmek, Hilafeti kurmak, Beytül Makdis’i kurtarmak için Müslüman ordulara bir çağrıda bulundu. Hizb-ut Tahrir
/ Sudan Vilayeti, bu vesileyle düzenlediği konferansta Hizb-ut Tahrir’e nusret vermek, ümmeti sömürgeci kâfire
bağımlılıktan kurtarmak için güç ve kuvvet ehline bir çağrı yaptı.
Hizb-ut Tahrir, liderliğiyle, gençleriyle, sempatizanlarıyla bu büyük yıldönümünü anmak için büyük bir çaba
sarf etti. Hilafetin dönüşünün Fatih Sultan Mehmet ve ordusunun izzetine benzer bir izzeti geri getireceğini
ümmete, güç ve kuvvet ehline hatırlatmak istedi.
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi olarak biz de, Allah’ın rızasına götüren bu gayretin yayılmasına ortak
olma, Müslümanları izzete kavuşturma ve Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini kurma çağrısına
katkıda bulunması için İslam’a düşkün ve medyada aktif her Müslümana özel bir çağrıda bulunuyoruz.
ِ َّ “ يا أَيEy iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman,
ِ ين آمُنوا استَ ِجيبوا َِّّلِلِ وِللرَّس
يك ْم
ُ اك ْم ِل َما يُ ْحِي
ُ ول ِإ َذا َد َع
ُ ْ َ َ ُّها الذ
َ َ
ُ َ
Allah ve Rasûl’üne icabet edin.” [Enfal 24]
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