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Basın Açıklaması
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti’nden Bir Heyet, Din İşleri ve Evkaf Bakanı ile Bir Araya Geldi
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti’nden bir heyet, Vilayet encümeni üyesi Abdullah Abdurrahman
liderliğinde, Hizb–ut Tahrir / Sudan Vilayeti Merkezi Temas Komitesi Başkanı Nasır Rıza, Hizb–ut Tahrir /
Sudan Vilayeti Resmi Sözcüsü İbrahim Osman Ebu Halil ve Hizb-ut Tahrir üyesi Mahmut Abdürrahim
Hamdi eşliğinde, Din İşleri ve Evkaf Bakanı Nasreddin Müferrih ile bakanlıktaki ofisinde bir araya geldi.
Görüşmede heyet, üç temayı ele aldı:
Birincisi: Hizb-ut Tahrir’in tanımı. Hizb, ideolojisi İslam olan siyasi bir partidir. İslami hayatı yeniden
başlatmak ve Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti kurmak için çalışır. İslam’da Hilafet sistemi
dışında bir yönetim sistemi yoktur. Hizbin, Allah’ın Kitabından ve Rasûl’ünün Sünnetinden doğru bir
içtihatla türetilen, incelemek ve uygulama sahasına koymak üzere ümmete sunulan 191 maddelik bir anayasa
tasarısı var.
İkincisi: İslam, hak dindir, diğer dinler ise batıldır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِ َّ ِ الد
ِ
[Ali İmran 19]
اإلسالم
َ “ ِإ َّنMuhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm’dır!”
ْ ين ع ْن َد الله
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِْ “ وم ْن َي ْبتَ ِغ َغ ْي َرKim, İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki
ين
َ اإل ْسال ِم د ًينا َفَل ْن يْقَب َل م ْنه َوه َو في اآلخ َرِة م َن اْل َخاس ِر
ََ
kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” [Ali İmran 85]
Müslümanların görevi, gayrimüslimleri İslam’a davet etmektir; çünkü bu, onları küfrün karanlığından
İslam’ın aydınlığına çıkarmak için ümmetin onlara karşı bir sorumluluğudur.
Üçüncüsü: Cuma minberleri de bir sorumluluktur; onlar, Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
minberleridir. Bu yüzden bu minberlere çıkanlar Allah hakkında hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar.
Sömürgeci kâfir Batı, ılımlılık ve orta çözüm gibi Amerika’nın İslam’a yüklediği kavram doğrultusunda bu
minberleri uysallaştırma çabasında. Diğer bir deyişle ümmetin bilinçlenmesinde bu minberlerin önemini
bildiği için İslam’ı insanların yaşamıyla hiçbir ilgisi olmayan ruhani bir din yapma arzusunda.
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