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Basın Açıklaması
Hizb-ut Tahrir / Malezya, “Hilafet Altında Kapsamlı İslam” Başlıklı Bir Kampanya Başlatıyor
Bu Recep’te ümmetin kederli hali devam ediyor, zira Hilafetin yıkılışının üzerinden yüz yıl geçmiştir. Bir
ülkeyi kaybeden bir millet için yüz yıl az bir süre değildir. Bırakın Müslümanların müminlerin kanı ve gözyaşı
üzerine kurulan mübarek bir devleti ve yedi kat semanın emrini kaybetmesini. Hilafet, Müslümanları her
türlü azaptan ve dünyayı karanlıklardan kurtaran, insanları insanlara kulluktan Allah’a kulluğa götüren bir
devletti. Hilafet, İslam’ı ve Müslümanları onurlandıran, küfür ve kâfirleri rezil eden bir devletti. Hilafet,
Allah’ın dinini diğer bütün dinlere üstün kılan ve Allah’ın nimetlerini yeryüzünün her köşesine yayan bir
devletti. Hilafet, Allah’ın Şeriatını kapsamlı bir şekilde uygulayan, sadece insanlar için değil, bitki ve
hayvanlar için de adalet ve refah sağlayan bir devletti. Ancak bu güçlü ve mübarek devlet, bugüne kadar bu
ümmet üzerinde ağır ve derin bir yara bırakan iç ihanetin bir sonucu olarak, 28 Receb 1342 / 3 Mart 1924’te
yıkılmıştır.
Hilafetin yıkılışıyla birlikte ümmet, şanını, şerefini, kutsallıklarını ve bütün zenginliklerini kaybetmiş, 13
asır boyunca ümmeti koruyan İslam, hayattan topyekûn kalkmıştır. Günümüzde Müslüman ülkelerde sadece
namaz, evlenme, avret, miras, yiyecek ve içecek gibi İslam’ın bireysel hükümleri uygulanmaktadır. İslam
Devleti ve toplumu, Müslümanların hayatından silinmiş, daha da kötüsü yerini laik devletler ve Batılı küfür
yasaları almıştır. Sonuç olarak İslam’ın kapsayıcılığı, mükemmelliği, yönetim sistemi, ekonomik sistemi,
sosyal sistemi, ceza sistemi, eğitim ve dış politikası Müslümanların belleklerinden silinmiştir. Öyle ki İslam’ı
tamamen unutan, hiçe sayan, İslam sistemi ve kanunlarına olan güvenini yitiren Müslümanlar bile vardır.
Hilafetin yıkılış ayı Recep’te Hizb-ut Tahrir / Malezya, “Hilafet Altında Kapsamlı İslam” başlıklı bir
kampanya başlattı. Kampanya, Receb ayının başından sonuna kadar sürecek. Bir ay boyunca İslam’ın
kapsamlılığı ve İslam Şeriatını hayata döndürmenin zorunluluğu hakkında genel olarak Müslümanlara, özel
olarak yöneticilere bilgilendirme yapacağız ve anımsatacağız. Zira Hilafet, İslam’ı büsbütün uygulayabilecek
tek kurumdur. Yüce Allah’tan bu kampanyayı bereketli kılmasını ve kolaylaştırmasını diliyoruz.
Kampanyanın, Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devleti altında İslami hayatı yeniden başlatmanın önemi ve
gerekliliği konusunda Müslümanlarda farkındalık yaratmasını umuyoruz.
أقيموا_اخلالفة#

101_اخلالفة#
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Malezya
Medya Bürosu
Adres: Khilafah Center 47-1 Jalan 7/7A Seksyen 7 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor |Tel: (+03)
89.201.614 E-Mail: mykhilafah.com
www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.hizb.net | www.turkiyevilayeti.com

