ﺤِﻴـــﻡﻤٰـــﻥِ ﺍﻝﺭﺤـــﻡِ ﺍﷲِ ﺍﻝﺭﺒِﺴ
Değişimin Adresi… Raşidi Hilafet’tir
Đslam ümmeti, Đslamî Hilafet Devleti’nin H. 28. Receb 1342’de yıkılışının doksan birinci
yıldönümünü geçirmekte olup ümmetin geçirdiği bu yıldönümünü ayrıcalıklı kılansa; Arap
ayaklanmaları atmosferlerini yaşaması ve siyasî rejimleri değiştirmek için çalışması olup aynı
zamanda küfrün de ümmetin ayaklanmasına kürtaj yaptırmak, mevcut rejimleri korumak ve
ayaklanmayı iktidardaki kişinin değişmesiyle sınırlandırmak için ciddi bir şekilde çalışmasıdır.
Ey Müslümanlar!
Allahu [Subhânehu ve Te’âla], şöyle buyurmaktadır:

 ﺍﻝﻅﱠﺎﻝِﻤِﻴﻥﺤِﺏ ﻻﹶ ﻴﺍﻝﻠﹼﻪﺍﺀ ﻭﺩ ﺸﹸﻬﺨﺫﹶ ﻤِﻨﻜﹸﻡ
ِ ﺘﱠﻴﻨﹸﻭﺍﹾ ﻭ ﺁﻤ ﺍﻝﱠﺫِﻴﻥ ﺍﻝﻠﹼﻪﻠﹶﻡﻌﻝِﻴ ﺍﻝﻨﱠﺎﺱِ ﻭﻥﻴﺎ ﺒﺍﻭِﻝﹸﻬ ﻨﹸﺩﺎﻡ ﺍﻷﻴﺘِﻠﹾﻙ“ ﻭBiz o günleri insanların
arasında döndürüp dururuz. (Bu da) Allah'ın iman edenleri ayırt etmesi ve sizden şahitler
edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez.” [Âli Đmrân 140]
Allah’ın sünnetlerinden biri de günleri insanlar arasında döndürüp durmasıdır. Zira bu ümmet,
Raşid Halifelerin [Radıyallahu Anhum] yönetimi döneminde Nübüvvet Minhacı Üzere Hilafet
Devleti’ne tanıklık etmesinin yanı sıra Emeviler ve ondan sonra gelenlerin yönetimi döneminde
de ısırıcı hanedanlıklara tanıklık etmiştir ki onlar, Allah’ın kitabı ve Nebisinin sünnetine göre
hükmetmelerine rağmen Hilafet’i veraset olarak bırakmışlardır. Dolayısıyla Hilafetin yıkılışından
günümüze kadar ümmet, zorba diktatörlere de tanıklık etmiştir. Bu ise insanlara Allah’ın
indirdiklerinden başkasıyla olan bir yönetimi zorla kabul ettiren, Müslümanları demir yumrukla
Đslam’dan uzaklaştıran ve kafirlerin Đslam ülkelerindeki çıkarlarının bekçiliğini yapan ajan
yöneticilerin dönemidir. Zira Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem], şöyle buyurmuştur:

 ﺨﻼﻓﺔﹲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻨﺒﻭﺓ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ،ﻬﺎﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺒﻭﺓ ﻓﻴﻜﻡ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﻡ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌ
 ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ، ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﻋﺎﻀﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻡ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ،ﻬﺎﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﺍﻝﻠﹼﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﺘﻜﻭﻥ ﺜﻡ ﻴﺭﻓﻌ
ﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﻡ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﻬﺎ“ ﻤﻠﻜﹰﺎ ﺠﺒﺭﻴAllah’ın olmasını dilediği kadar aranızda

Nübüvvet olacak, sonra onu kaldırmayı dilediğinde onu kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet Minhacı
üzere [Raşidi] Hilafet olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra Allah onu
kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra ısırıcı hanedanlık olacaktır. Böylece Allah’ın
olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde Allah onu da kaldıracaktır. Sonra
zorba diktatörlük olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra onu
kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır.” Nitekim Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in
hadisi, ümmete olan müjdesiyle son bulmuştur ki o da; Hilafet’in, ikinci kez Nübüvvet Minhacı
Üzere geri dönmesidir. Zira Sallallahu Aleyhi ve Sellem, şöyle buyurmuştur:

 ﺜﻡ ﺴﻜﺕ، ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺨـﻼﻓﺔ ﺭﺍﺸﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻝﻨﺒﻭﺓ... “…Sonra Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafet
olacak. Sonra sustu.” [Ahmed rivayet etti] Allah’ın izniyle çok yakında buna şahit olacağız.
Ümmetin bugünkü mübarek ayaklanması, Allah’ın izniyle diktatör yönetimlerin en son
koyduğu durumlardan kurtulmak için olduğu gibi onun talepleri de Đslam’ın tatbik edilmesi,
Allah’ın indirdikleriyle hükmedilmesi ve Allah’ın izniyle Resulullah Aleyhi’s Salatu ve’s Selam’ın
müjdelediği gibi diktatör yönetimin ardından Raşidi Hilafet’in kurulmasının girişi olan Đslam
Devleti’nin kurulmasıdır.
Ey Müslümanlar!
Đslam’da yönetim sistemi Hilafet olup onun kurulması da Đslam Devleti’nin kurulması, Allah’ın
şeriatının tatbik edilmesi ve Allah’ın indirdikleriyle hükmedilmesi anlamına gelmektedir. O halde
taleplerimizi birleştirelim ve bunu da Raşidi Hilafet yapalım ki böylece o, mevcut durumları
değiştirmenin adresi olsun. Dolayısıyla değişimin adresi, ümmetin hedefi ve ayaklanmanın
metodu olarak Hilafet’in kurulmasından daha azını kabul etmeyelim.

 ﺍﻝﱠﺫِﻱﻡ ﺩِﻴﻨﹶﻬﻡ ﻝﹶﻬﻜﱢ ﹶﻨﻥﻤﻝﹶﻴ ﻭﻠِﻬِﻡ ﻗﹶﺒ ﻤِﻥﺘﹶﺨﹾﻠﹶﻑﹶ ﺍﻝﱠﺫِﻴﻥﺎ ﺍﺴﺽِ ﻜﹶﻤ ﻓِﻲ ﺍﻷَﺭﻡﺘﹶﺨﹾﻠِﻔﹶﻨﱠﻬﺴﺎﺕِ ﻝﹶﻴﺎﻝِﺤﻤِﻠﹸﻭﺍ ﺍﻝﺼﻋ ﻭﻨﹸﻭﺍ ﻤِﻨﹾﻜﹸﻡ ﺁﻤ ﺍﻝﱠﺫِﻴﻥ ﺍﻝﱠﻠﻪﺩﻋﻭ
 ﺍﻝﹾﻔﹶﺎﺴِﻘﹸﻭﻥﻡ ﻫ ﻓﹶﺄُﻭﻝﹶﺌِﻙ ﺫﹶﻝِﻙﺩﻌ ﺒ ﻜﹶﻔﹶﺭﻥﻤﺌًﺎ ﻭ ﺒِﻲ ﺸﹶﻴﺸﹾﺭِﻜﹸﻭﻥﻭﻨﹶﻨِﻲ ﻻ ﻴﺩﺒﻌﻨﹰﺎ ﻴ ﺃَﻤﻓِﻬِﻡﺩِ ﺨﹶﻭﻌ ﺒ ﻤِﻥﻡﻝﹶﻨﱠﻬﺩﺒﻝﹶﻴ ﻭﻡﻰ ﻝﹶﻬﺘﹶﻀ" ﺍﺭAllah,

sizlerden iman edip salih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı
gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini (Đslam’ı) yeryüzünde
hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaadetti. Zira onlar yalnız
Bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse
işte onlar fasıkların ta kendileridir." [en-Nûr 55]
Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in müjdelediği gibi Nübüvvet Minhacı Üzere
Hilafet’in kurulması, öncelikle otoritenin bizzat ümmete ait olmasını gerektirdiği gibi otoritenin
bizzat ümmete ait olması için de ümmetin, kendi imkanlarını kullanıp bir tek Allahu
Subhânehu’ya tevekkül ederek kendi gücü ve çabalarıyla çalışması kaçınılmazdır. Azze ve Celle
şöyle buyurmaktadır:

ﺅْﻤِﻨﹸﻭﻥﻜﱠلْ ﺍﻝﹾﻤﺘﹶﻭﻠﹶﻰ ﺍﻝﻠﱠﻪِ ﻓﹶﻠﹾﻴﻋ“ ﻭVe mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.” [Âli Đmran 160]
Ayrıca ümmet, (Amerika, Rusya, Đngiltere, Fransa ve Đslam ülkelerine tamah eden tüm ülkelerin)
olduğu kafirlerin nüfuzundan kurtulmak için de bunu yapmalıdır. Azze ve Celle şöyle
buyurmaktadır:

ﺒِﻴﻼﹰ ﺴﺅْﻤِﻨِﻴﻥﻠﹶﻰ ﺍﻝﹾﻤ ﻋ ﻝِﻠﹾﻜﹶﺎﻓِﺭِﻴﻥل ﺍﻝﻠﹼﻪ
َ ﻌﺠﻝﹶﻥ ﻴ“ ﻭMuhakkak ki Allah, kafirler için müminler aleyhine asla bir
yol (egemenlik) kılmayacaktır!” [en-Nîsa 141]
Böylece otorite, bizzat ümmetin olacağı gibi ümmet, kendi geleceği hakkında karar vermeye,
kendi iradesini uygulamaya, Rabbisinin kitabını tatbik etmeye ve Hilafetini de kurmaya muktedir
olacaktır.
Ey Nusret Ehlinden Olan Müslümanlar!
Sizlere yakışan, Đslam Nizamı olan yönetimi ikame etmek için ümmete nusret vermektir. Zira
Hilafet’in fecri doğmakta olup emareleri de ortaya çıkmıştır. O halde Batı’ya bağlı kalmak üzere
bahse gitmeyin, bilakis Rabbinizi razı etmek üzere bahse girin ve bu dine nusret vermek ve
Allah’ın kelimesini yüceltmek için ümmetin muhlis evlatlarıyla birlikte çalışın. Zira tagut
yöneticilerin, ne dünyada nede ahirette size bir faydası dokunacaktır. Çünkü onlar yok olacak ve
ümmet kalacaktır. Allah’ın nusreti ise yakındır.
Ey Müslümanlar!
Đslam’dan başka kurtuluşunuz olmadığı gibi Allah’ın şeriatı tatbik edilmedikçe de üzerinizden
zulüm kalkmayacaktır. Zira sizler, sosyalizmi, kapitalizmi, kavmiyetçiliği ve vatancılığı denediniz
ve insanların halinin hayatın her alanında gerilediğini gördünüz. O halde Sykes-Picot bayraklarını
kaldırıp atınız, Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in râyesini yükseltiniz ve tek
kurtuluşunuz olan Đslamî Raşidi Hilafet Devleti yoluyla Allah’ın şeriatını tatbik etmek için Hizbut Tahrir ile birlikte çalışınız. Zira Allah sizinle beraberdir ve asla amellerinizi eksiltmeyecektir.

ﻜﹸﻡﺍﻤﺕﹾ ﺃَﻗﹾﺩﺜﹶﺒﻴ ﻭﻜﹸﻡﺭﻨﺼ ﻴﻭﺍ ﺍﻝﻠﱠﻪﺭﻨﹸﻭﺍ ﺇِﻥ ﺘﹶﻨﺼ ﺁﻤﺎ ﺍﻝﱠﺫِﻴﻥﻬﺎ ﺃَﻴ“ ﻴEy iman edenler! Eğer siz Allah’a (O’nun dinine)
yardım eder, zafere ulaştırırsanız, Allah da size yardım eder, zafer verir ve ayaklarınızı (dini
üzere) sabit kılar.” [Muhammed 7]
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