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Basın Açıklaması
Kimin Kimden Bağımsızlığı Ey El Meşat!
24 Kasım 2020 Salı günü El-Thawra gazetesinde yer alan bir habere göre Yüksek Siyasi Konsey Başkanı
Mehdi El Meşat, Lübnan’ın bağımsızlığı vesilesiyle Michel Avn’a kutlama mesajı gönderdi!
Fransa, Şam’ın tamamını ele geçiremeyince savaş ganimeti olarak Lübnan Dağını Şam topraklarından
koparmadı mı? Biladu’ş Şam, Sykes-Picot, Sevr ve Lozan anlaşmaları ile ulusal sınırlar temelinde parçalanan
geniş Müslüman topraklardan sadece biridir. İngiliz (küçük çeneli) lakaplı Glubb Paşa Müslüman toprakları
parçalayanlardan birisidir. Ürdün ordusunun kurucusudur, Mısır, Irak ve Suriye ordularının komutanıdır.
1948’de Filistin’de Yahudi varlığını desteklemiş, Haremeyn’i Şerif topraklarını Irak’tan koparmıştır. Glubb
şöyle der: “Belli ki İngiliz hükümetine göre iki komşu ülke arasındaki anlaşmazlığı çözmenin ilk adımı, toprakları
arasına ayırıcı sınırlar koymaktı. Böyle bir öneri, Necd halkı için tamamen yeni bir şeydi. Bu yüzden öneriye kuşkuyla
yaklaştılar. Arap Yarımadasında uluslararası sınırlar diye bir şey asla duymamıştılar. Bütün bölge, dört yüzyıl boyunca
Osmanlı Sultanlığı topraklarının bir parçası olarak kabul ediliyordu...”
Mehdi El Meşat ve beraberindekiler, Lübnan’ın Şam ve diğer Müslüman ülkelerden bağımsızlığını elde
etmesinin Yemen’in Birliği ile çeliştiğini görmüyorlar mı? Yoksa torunları, Güney Yemen’i Kuzey Yemen’den
ayıran Adenlilere kutlama mesajı yollayacak mı?
Ya da El Meşat, yönetim koltuğu konusunda öncekilerin yolunu mu takip ediyor? Onlar ki ülkenin
parçalanmasını kabul ettiler, Batılı sömürgeci güçlerin çıkarlarını gerçekleştirmek için ülkenin
bölünmüşlüğünü savundular. Sömürgecilerin yolundan zerre kadar ayrılmadılar. O halde sabah ve akşam
konuştuğun ve ayak izlerini takip ettiğin yozlaşmış zalim yöneticilerden farkın nerede?
İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru müttefik ülkelerin zaferinden emin olan Amerika, bu ülkelerin
safına katıldı. Bugün yüz yıl sonra yeni bir Sykes-Picot anlaşması hazırlamak için çalışıyor. Müslümanların
gözleri önünde ve rızaları olmadan Müslüman ülkelerin bölünmesini kabul ediyor musun? Böyle yapmaktan
memnun gibi görünüyorsun! Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın şu buyruğunu işitmedin mi?
ِ ِ َّ ِ
ِ “ وHep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp
يعا َوالَ تََفَّرُقوْا
ْ َ
ً اعتَص ُموْا ِب َحْبل الله َجم
bölünmeyin.” [Ali İmran 103]
Allah Subhânehu ve Teâlâ, Müslümanlara sımsıkı sarılmayı, parçalanıp bölünmemeyi emretti.
Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem de Müslümanlara bir halife atamalarını emretti. Peygamberimiz
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ً
ً
َ س في ُع ُنقه َب ْي َع ٌة َم
َ ََْ َ َ ْ َ َ
ات ِم َيتة َج ِاه ِل َّية
ِِ
ِ “ ومن مات وليKim de boynunda biat olmadan ölürse cahiliye ölümü ile ölür.” [Müslim] Yine
Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ
َ
ُ اَأ َّو ِلأ َ ْع ُط
ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ َ
ْ َُ ْ َ َ
وه ْم َح َّق ُه ْم ف ِإ َّن
ِ  «فوا ِببيع ِة اَأو ِ ِل ف: فما تأمرنا؟ قال: قالوا.»كانت بنو ِإس َرا ِئيل تسوس ُهم اَأن ِبياءأ كلما هلك ن ِب ٌّي خلفه ن ِب ٌّيأ و ِإنه َل ن ِب َّي بع ِديأ وسيكون خلفاء فيكثرون
َ ْ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َّ
است ْر َع ُاه ْم
“ الله سا ِئلهم عماİsrail oğullarını Nebiler yönetiyordu. Bir Nebi öldüğünde onu bir başka Nebi takip ederdi.
Benden sonra Nebi yoktur. Fakat benden sonra birçok Halifeler gelecektir.” Dediler ki: “Bize ne emredersin?”
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem de İlk biate ilkine vefa gösteriniz. Onlara haklarını veriniz. Çünkü
Allah, onları güttüklerinden hesaba çekecektir.” [Müttefikin aleyh]
Allah ve Rasûlü doğru söylemiştir. Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devleti, tefrikadan sonra
Müslümanların parçalanmışlığını birleştirecektir. Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ُّ “ ُث َّم َت ُكو ُن خ ََل َف ٌة َع َلى م ْن َهاجSonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.”
الن ُب َّو ِة
ِ
ِ ِ
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