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5 

 
MUKADDİME 

 
 
Hicri 28 Recep 1430, Miladi 21 Ağustos 2009 Çarşamba, bir başka güne şahit oldu. 

Dünyanın her bir yerinden Âlimler bütün güçleriyle Hizb-ut Tahrir’le birlikte tek 
safta durdular. Nübüvvet metodu üzere Hilâfet Devleti’nin kurulmasıyla en kısa 
sürede İslâmi hayatı yeniden başlatmak için çok değerli bir çalışmaya çağırdılar. 

Böyle bir gün görülmemişti. Çünkü bu konferansta hazır bulunan âlimlerin sayısı 
yedi bini aşmıştı. Böyle bir güne şahit olunmamıştı. Çünkü burada hazır olan erkek-
lerin toplamı on bin kişiye yakındı. Bilakis bambaşka bir güne şahit olunmuştu. 
Çünkü ilk defa ümmetin seçkin âlimleri yeryüzünü titretecek yüksek bir sesle, farzla-
rın farzı, farzların tacı olan Hilâfet’in kurulması için çalışmayı ilan ediyorlardı. 

Endonezya âlimlerinin ev sahipliğini yaptıkları bu konferansa Mısır, Suriye, Filis-
tin, Lübnan, Yemen, Pakistan, Hindistan, Bangladeş,  Doğu Türkistan, Batı Türkistan 
(Orta Asya), Türkiye, Cezair, Sudan, İngiltere ve diğer yerlerden âlimler çağrıldılar. 

İslâm Ümmeti, bu konferansta hazır bulunan âlimler gibi muhlis olan ve ihlâslı 
olmaya çağıran nice âlimlerle doludur. Akidesi ve nizamı ile İslâm’ın hayatta uygu-
lanması için Cakarta’daki Âlimler Konferansı’na katılan âlimlerden kat kat fazla 
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sayıdaki âlimin, akidesi ve nizamıyla İslâmî hayatı yeniden başlatmak için ciddi 
olarak çalışma çağrısında bulunmak maksadıyla konferansa katılmak ve burada 
hazır bulunmak istediklerinden, Allah Azze ve Celle’den başkasından korkmadan, 
çekinmeden, bütün çıplaklığı ile gerçeği, hakkı söyleme fırsatına sahip olmak istedik-
lerinden son derece eminiz. Ancak bazı engeller, özürler onları bu fırsattan alıkoydu. 
Bu engellerin, özürlerin ne olduğunu bilir misin?! Günümüzde Müslümanların baş-
larındaki yöneticiler, kendilerini insanlara karşı koruyan, ayrıcalıkları bulunan poli-
siye yöneticilerdir… Allah onları kahretsin. Nasıl da (haktan) döndürülüyorlar. Â-
limlerin birçoğu işte bu şekilde, günahı yöneticilerin omzunda olan bir özür sebebiy-
le alıkonuldular. ِضَي اهللا َعنُْه َأنَّ  َأخَْبَرنَا ُحَمْيٌد الطَِّويُل َعْن َأنَِس ْبِن َماِلٍك َرهللاَحدَّثَنَا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمٍَّد َأخَْبَرنَا َعْبُد ا

ِإنَّ ِبالَْمِدينَِة َأقَْواًما َما ِسْرتُْم َمِسيًرا َوال قَطَْعتُمْ «َرُسوَل اهللا َصلَّى ا َعلَْيِه َوَسلََّم َرَجَع ِمْن غَْزَوِة تَُبوَك فََدنَا ِمْن الَْمِدينَِة فَقَاَل 
ُهْم ِبالَْمِدينَِة قَاَل َوُهْم ِبالَْمِدينَِة َحَبَسُهْم الُْعذُْرَواِدًيا ِإال كَانُوا َمَعكُْم قَالُوا َيا َرُسوَل اهللا َو  “Ahmed b. Muhammed 

anlattı. Abdullah haber verdi. Humeyd et-Tavil Enes b. Malik RadiyAllahu Anh’dan haber 
verdi.  Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem Tebük Gazvesi’nden dönüp Medine’ye yaklaş-
tığında şöyle dedi: “Medine’de birtakım topluluklar vardır ki onlar da sizinle birlikte 
yürüdüler ve sizin kat ettiğiniz vadileri kat ettiler.” Bunun üzerine onlar: Ey Allah’ın 
Rasulü! Onlar Medine’de iken mi? diye sordular: Buyurdu ki: “Onlar bir özür sebebiyle 
Medine’de hapsoldular.” 

İşte şimdi burada bu topluluğa minberimizden sesleniyor ve diyoruz ki; Bu işe ka-
tılmak, Allah’ın beyan ettiği ve emrettiği gibi İslâm’ın tatbik edilmesi için çalışma ve 
davet etme fırsatını kaçırmamanız için kapı size açıktır ey değerli âlimler. Bu ise 
Hilâfet yoluyla olacaktır. Çalışmaya katılmak için Hizb-ut Tahrir’in kapısı size açık-
tır. Hizb, devam edeceğini bilakis artacağını hatta nübüvvet metodu üzere Hilâfet’in 
ikamesi için çalışma gücünün daha da kuvvetleneceğini müjdelemektedir. Belli bir 
zaman sonra olsa bile şüphesiz ki Allah kullarının yardımcısıdır. 

 ِانَّ اللَّٰه َباِلغُ اَْمِره قَْد َجَعَل اللُّٰه ِلكُلِّ شَْیٍء قَْدًرا
“Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.” 

(Talak 3) 

Bu konferansın başarılı olması için Endonezya’daki kardeşlerin ortaya koymuş ol-
dukları son derece yüksek gayreti ve çabaları, bununla ilgili her türlü husus önünde 
takındıkları kayda değer tavırları zikretmeden geçmek istemiyoruz. Bütün bunlar 
ancak onlardaki kuvvetli takvanın göstergesidir. Allah onlar hakkında mübarek 
kılsın. Onların takındıkları tavırlardan bazıları şunlardır: 

 

1- Emniyet birimlerinin âlimler konferansı hakkında “izin alma” talebine cevap-
ları uzadıkça uzadı. İzin almak için başvuru günler öncesinden yapılmış olmasına 
rağmen buna cevabı 18 Temmuz 2009 tarihinde ancak verdiler. Diğer yandan konfe-
ransın yapılma tarihini kardeşlerin 21 Temmuz 2009 olarak belirlemiş olmaları nede-
niyle konferansa gerektiği şekilde hazırlığın yapılması hususu da üzerlerinde büyük 
bir baskı ve yük oluşturmuştur. Özellikle iç emniyet açısından konferansın hemen 
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öncesinde yaşanan olaylar zorlukları daha da artırdı ve konuyu iyice içinden çıkıl-
maz bir hale getirdi.  

Konferans için beklenen izin alma süresi uzadıkça, orada bulunan sorumlu kar-
deşler takvaya delalet edecek çok güzel girişimlerde, amellerde bulundular. Gayret-
lerine katkı sağlaması için, Allah’a yaklaşmak için gençlerden oruç tutmalarını özel-
likle de 6, 13 ve 20 Temmuz 2009 tarihlerinde oruç tutmalarını ve çokça dua etmele-
rini istediler. Özellikle Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den rivayet edilen şu 
duaları yaptılar: َْرزَِّؤُم الْرَكصُْاللهم ن  “Allah’ım! Senin sonsuz yardımın”  ٌِّبْسِم اهللا الَّذي الَ َيُضر

لَسَماِء َوُهَو السَِّميُع الَْعِليمَمَع ِاسِمِه شٌَئ ِفي االَْرِض والَ ِفي ا  “İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar 
vermediği Allah’ın adıyla. O (her şeyi) işitir ve bilir.” 

Yine İranlılarla savaşta Dicle Nehri’ni geçerken Müslümanlar zorlandıklarında 
Sa’d b. Ebi Vakkas’ın yaptığı şu duayı yaptılar:  اَللُهمَّ ِانَّا نَْستَِعيُن ِبَك َونَتََوكَُل َعلَْيَك َحْسُبنَا اهللا َو ِنْعَم

َعظيِملالَْوِكُل ال َحْوَل َوالَ قُوَّةَ إالَ ِباهللا الَْعٍليِّ ا  “Allah’ım! Senden yardım dileriz. Sana dayanırız. 
Allah bizim için ne güzel vekildir. Azim ve yüce olan Allah’tan başka güç ve kuvvet 
yoktur.” 

 
2- Konferans için gerekli olan mali külfet başlı başına bir sorundu. Ancak kardeş-

ler ellerinin sıkışıklığına rağmen bu hususta bütün gayretlerini ortaya koydular. 
Konferansta hazır bulunanların sayısının yaklaşık on bin kişiyi bulduğu bu konfe-
ransa katılmak isteyenlere bilet sattılar. Bunun yanında gençlerden ve yardımcılar-
dan teberrular topladılar. Oysa teberruda bulunanların maddi durumları çok da iyi 
değildi. Bunlardan bazıları azlığına rağmen bazı eşyalarını sattı… Bütün bunları 
başkasına yardım etmek, büyük bir coğrafyaya sahip olan Endonezya’nın uzak böl-
gelerinden gelerek kendi yol masraflarını karşılamak ve daha başka hususlar için 
yaptılar. 

 
3- Ayrıca dışarıdan gelen davetçileri karşılamak ve onların ihtiyaçlarını temin 

etmek, konferans için teknik hazırlıklar yapmak, canlı yayın, radyo yayını yapmak 
ve gazetecilerin işlerini düzenlemek gibi hususlarda tüm gayretlerini ortaya koydu-
lar… İşte bunların tümü konferansın başarısı için kardeşlerin ortaya koydukları 
gayretlerin, buzdağının görünen kısmıdır. 

Allah’a selim bir kalp ile gelmenin dışında hiçbir mal ve evladın fayda vermediği 
günde Allah Sübhanehu’nun bu gayretleri onların mizanlarındaki hasenatlarından 
kabul etmesini diliyoruz. 

 
عالمينوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب ال  

 
MEDYA BÜROSU 
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Âlimlere Davet Aşağıdaki Şekilde Götürülmüştür: 

a- Endonezya içerisinden olan âlimler. Endonezya’nın 44 bölgesinden katılımda 
bulunan âlimlerin sayısı 7538 kişidir. 

b- Endonezya dışından katılan âlimler. Endonezya dışından yüzden fazla sayıda 
kişiye davet yapılmıştır. Ancak bunlardan bazıları davette Hizb-ut Tahrir’in isminin 
geçmesinin bulunduğu coğrafyada kendisi için birtakım tehlikelere neden olacağı 
endişesiyle, bazıları ise var olan sistemlere meydan okuma sayılacağı için davetin 
Hizb-ut Tahrir ismi zikredilmeksizin yalnızca Hilâfet’e destek için olmasını istediği 
için katılmak istemediler. Ancak davet “Hizb-ut Tahrir’e ve Hilâfet’e Destek” tarzıyla 
kalmıştır. Bütün bunlara rağmen yaklaşık yetmiş kadar âlim bu davete, konferansa 
katılmaya olumlu cevap vermiştir.  

Fakat devletleri tarafından kendilerine yapılan baskılar, özellikle de vize sorunları 
bunların birçoğunun konferansa katılmalarına engel olmuştur. Pakistan, Bangladeş, 
Türkistan ve Afganistan heyetlerinin tümünün katılımı mümkün olmamıştır. Bunlar 
konuşma metinlerini gönderdiler ve bu metinler onların yerine okunmuştur. Heyet-
lerden bazılarının üyeleri de hazır bulunamamışlardır. Mısır, işgal edilen topraklar 
“Batı Şeria ve Gazze” ve Yemen heyetlerinde olduğu gibi heyetler katılımcılarının 
çoğu eksik olarak hazır bulunmuşlardır.  

Suriye, Irak, Libya, Tunus, Fas ve Suudi Arabistan’da olduğu gibi Hizb-ut Tahrir 
ismi altında konferansa katılma niyetinde olduklarını devletin bilmesi halinde he-
men tutuklanmaları söz konusu olduğu için ülkelerinin konumu itibarıyla hiçbir 
şekilde katılma imkânını bulamayan âlimler de bulunmaktadır. 

Konferansa katılanlarla ilgili durum budur. Bunun dışında ülkelerine döndükle-
rinde tutuklananlar ve bir kısmı hakkında soruşturma yapılanlar bulunmaktadır. 

Bütün bunlara, baskılara, engellemelere, hatta yolculukları öncesinde heyet üyele-
rinden bazılarının tutuklanmalarına, Hizb-ut Tahrir ismiyle konferansa katılmamala-
rı için korkutulmalarına, batı ülkeleri ve uşaklarının ortaya koydukları her türlü 
gayrete rağmen; Mısır, Cezair, Sudan, Filistin, Lübnan, Yemen, Türkiye, Hindis-
tan’dan âlimlerin ve batı ülkeleri âlimlerinden bir âlim olmak üzere kırk kişinin katı-
lımı gerçekleşebilmiştir. 

Yine Batı Türkistan’a yani Orta Asya’ya ait konuşma metni heyeti hazır bulun-
maksızın gönderilmiş ve konferans konuşma metinleri arasına dâhil edilmiştir. 
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Konferans Davetiyesinin Şekli Aşağıdaki Gibidir: 
 
 
 

 

 الرحيم الرمحن اهللا بسم

Endonezya’da 
Müslüman Âlimler Konferansına Davet 

 
Faziletli Âlim ……………………………. 
Allah sizi korusun ve gözetsin. 
Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun. 
Hizb-ut Tahrir, Hicri 28 Recep 1342 Miladi 3 Mart 1924 tarihinde Hilâfet’in 

yok edilmesinin seksen sekizinci yılı münasebetiyle sizi, muhtelif İslâm toprak-
larından; Arap ülkelerinden, Güneydoğu Asya, Hindistan, Afganistan, Orta 
Asya, Türkiye ve Batı ülkelerinden Müslüman âlimler konferansına katılmaya 
çağırmaktan sevinç duyar. 

Konferans aşağıdaki konuları ele alacaktır: 
Müslümanların gelecek sorunu “Hilâfet” ve Müslümanların topraklarında 

bunu ikame etmenin, bunun gölgesinde Müslümanların izzetini gerçekleştir-
menin farziyeti. Yok olduğunda ise insanların karşılaştıkları aşağılanmalar… 
Muhtelif sorunlar hakkında İslâm’ın adil çözümleri. 

Müslümanların genel sorunları, Filistin meselesi, özelde Harameyni 
Şerifeyn’in üçüncüsü ve iki kıblenin ilki olan Mübarek Aksa toprakları karşı-
sında İslâm düşmanlarının tavırları. 

Konferansın Tarihi: Hicri 28 Receb 1430, Miladi 21 Temmuz 2009 Çarşamba. 
Konferansın Yeri: Endonezya-Cakarta-Sinyan-İstura 
Özel bir heyetin havaalanında sizi karşılayacağını, oraya varışınızdan ülke-

nize dönüşünüze kadar Allah Subhanehu’nun bereketi ve fazlı ile sizlerin ika-
meti için gerekli olan tüm hazırlıkları yürütecekleri bilgilerinize sunulur. 

Davetimize icabet etmenizi ümit ediyor, Allah Subhanehu’nun yar ve yar-
dımcınız olmasını istiyoruz. 

Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun.  
 

Muhammed İsmail Yusanta            CAKARTA 
Hizb-ut Tahrir Resmi Sözcüsü         20 Cumadi’s Sani 1430 H. 
ENDONEZYA             13 Haziran 2009 M. 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ÜÇÜNCÜSÜ 
 

KKOONNFFEERRAANNSS  PPRROOGGRRAAMMII  
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

AÇILIŞ İCRAATLARI 

Açılış 
Prof. Adil Mertinas’ın Töreni Tanıtım 
Konuşması 

 

Kur’an Kıraati Okuyan: Prf. Ahmed Yusuf  

Hoş Geldin Konuşması Prof. Muhammed Rahmet Korniya Endonezya 

Açılış Konuşması 
Hizb-ut Tahrir’in Emiri Âlim Ata Ebu’r 
Raşte’nin kendi sesinden konuşması 

 

 

BİRİNCİ OTURUM 
Birinci Konuşma Değerli âlim el-Hac Sıddık el-Cavi Endonezya 

Film: Bazı âlimlerin Hizb-ut Tahrir ve çalışması hakkındaki şehadetleri 

İkinci Konuşma Değerli Âlim eş-Şeyh Ömer Faruk en-Nedvi Hindistan 

Üçüncü Konuşma 
Âlim Faruk el-Hazreci’nin yerine konuşan 
Âlim Ahmed Can  Pakistan 

Dördüncü Konuşma Değerli Âlim eş-Şeyh Abdülkerim Bangladeş 

Beşinci Konuşma Değerli Âlim eş-Şeyh Hüseyin Yemen 

Film: Hilâfet’in Altın Tarihi 

 Altıncı Konuşma Değerli Âlim Hüseyin Şahımerdan Sarı Türkiye 

Yedinci Konuşma Görüntülü konuşma Afganistan 

Sekizinci Konuşma Değerli Âlim eş-Şeyh Muhammed Ali Mısır 

Dokuzuncu Konuşma Değerli Âlim eş-Şeyh Muhammed Hanefi Doğu Türkistan 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

İKİNCİ OTURUM 
Sudan Resmi Sözcüsü Şeyh Ebu Halil ile Mülakat 

Filistin’den Şeyh Yusuf ile Mülakat 
OTURUM ÖNCESİ 

MÜLAKATLAR 
Lübnan Resmi Sözcüsü Ahmed el-Kasas ile Mülakat 

Onuncu Konuşma Değerli Âlim Batar Muhammed Abdullah 
el-Ğabsavi Sudan 

Onbirinci Konuşma Değerli Âlim Şeyh Yusuf Biladı Şam’dan 

Onikinci Konuşma Değerli Âlim Şeyh Hüseyin Kasım Filistin 

Onüçüncü Konuşma Prof. Dr. Ebu Muhammed Abdurrahman Cezair 

Ondördüncü Konuşma Değerli Âlim Halid Abdülfettah Lübnan 

Onbeşinci Konuşma Dr. Muhammed Salim Atşa İngiltere 

FİLİM: “NE YAPACAĞIZ” 

Kapanış Konuşması Prof. Muhammed İsmail Yusanto Endonezya 

Kapanış Açıklaması Prof. Hafız Abdurrahman Endonezya 

Âlimlerin Misakı İmzalamaları 

Film: Efendimiz ve Habibimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Müjdesi 

Kapanış Duası Prof. Âlim Ahemd Harun er-Reşid Endonezya 

Şiir: Yürüyün Üzerlerine Prof. Süleyman Ahmedi Endonezya 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

DÖRDÜNCÜSÜ 
 

KKOONNFFEERRAANNSS  KKOONNUUŞŞMMAALLAARRII  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

1-) AÇILIŞ 
İCRAATLARI 

 
a- Âdil Mertinas’ın Konferansı 

Tanıtım Konuşması 
 

Değerli âlimler ve saygıdeğer misafirler hoş geldiniz der, sizleri İslâm’ın selamı ile 
selamlarım. Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun. 

Kerim Kitabı’nda konuşan Allah’a hamd olsun. Kovulmuş şeytanın şerrinden Al-
lah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla: 

 ”.Allah’dan, kulları içinde, ancak âlimler korkar“  ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُءهللاِإنََّما َيخْشَى ا

Nebimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: 

اِءَيِب األنْةُثََر َواُءَملَلُعاْ  “Âlimler Nebilerin varisleridir.” 

Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine ben şehadet ederim ki 
Muhammed onun kulu ve Rasûlüdür. Ondan sonra peygamber de şeriat da yoktur. 

Allah’ım! Salât, selam ve barik en hayırlı risaletle gönderilen Nebimiz Muham-
med’e, onun Âline ve ashabına, onun daveti ile davet edene, onun cihadı ile hakkıyla 
cihad edene, İslâm akidesini düşüncesinin esası, amellerinin ölçüsü ve hükümlerinin 
ekseni kılanların üzerine olsun. Bundan sonra kendime ve size Allah için takvayı 
tavsiye ediyorum. 

Ey Değerli Âlimler! 

Bu konferansta hazır bulunmak suretiyle davetimize icabet ettiğiniz için Hizb ve 
Emîri adına sizlere teşekkürlerini sunuyorum, özellikle de birtakım zorluklara ve 
sıkıntılara rağmen dışarıdan gelen değerli âlimlere. Allah’tan bütün bunları mizanda 
hasenatlarınızdan kılmasını istiyoruz. 

Çok kıymetli konuklar! Bu konferans, Hilâfet’in yıkılışının seksen sekizinci acı yıl-
dönümü münasebetiyle Hizb-ut Tahrir’in Endonezya’da düzenlemiş olduğu bir 
konferanstır. 

Bu konferans, bütün dünyadaki Müslümanların geleceklerini ilgilendiren sorun-
larla ilgili düşüncelerini, duygularını ve çabalarını birleştirmeyi hedeflemektedir. Bu 
sorun Hilâfet’in ikame edilmesi yoluyla Allah’ın indirdikleri ile yeniden hükmedil-
mesi sorunudur. 

Bu konferansa başlamadan önce konferansı besmele ile açıyoruz. 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم



 

b- Açılışta okunan Kur’an ayetleri: 
 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواَألنَْعاِم ُمخْتَِلفٌ َألَْوانُُه كَذَِلَك ِإنََّما َيخْشَى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه َو
ِإنَّ الَِّذيَن َيتْلُوَن ِكتَاَب اللَِّه َوَأقَاُموا الصَّالةَ  (28)الُْعلََماء ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز غَفُوٌر

ِلُيَوفَِّيُهْم  (29) ِنَيةً َيْرُجوَن ِتَجاَرةً لَّن تَُبوَر ِسّراً َوَعالمَّا َرَزقْنَاُهْمَوَأنفَقُوا ِم
 (30)ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهم مِّن فَْضِلِه ِإنَُّه غَفُوٌر شَكُوٌر

 َمعُروِف َوتَنَهوَن َعِن ٱلُمنكَِر َوتُؤ ُمُروَن ِبٱل كُنتُم خَيَر ُأمٍَّة ُأخِرَجت ِللنَّاِس تَأ

ـِٰب لَكَاَن خَيًرا لَُّهم  ِهِمنُوَن ِبٱللَّ ِمنُوَن َوَأكثُرُهُم   مِّنُهُم ٱلُمؤۚ  َولَو َءاَمَن َأهُل ٱلِكتَ
ـِٰسقُوَن  ـِٰتلُوكُم ُيَولُّوكُُم ٱَألد  َأذًىٓ ِإال  لَن َيُضرُّوكُم)110(ٱلفَ َباَر ثُمَّ ال   َوِإن ُيقَ
 مَِّن ٱللَِّه َوَحبٍل  اْ ِإال ِبَحبٍلٓا ثُِقفُو ُضِرَبت َعلَيِهُم ٱلذِّلَّةُ َأيَن َم)111(ُينَصُروَن 

ِلَك ِبَأنَُّهم ٲ ذَۚ كَنَةُ ُءو ِبغََضٍب مَِّن ٱللَِّه َوُضِرَبت َعلَيِهُم ٱلَمسٓمَِّن ٱلنَّاِس َوَبا
ـِٰت ٱللَِّه َوَيقتُلُوَن ٱَألنٔكَانُواْ َيكفُُروَن ِبـ اْ وِلَك ِبَما َعَصٲ ذَۚ َء ِبغَيِر َحقٍِّٓبَيا َاَي

 )112(وَّكَانُواْ َيعتَُدوَن 

ـَٰن ٱلَِّذى َمسِجِد ٱلَحَراِم ِإلَى ٱلَمسِجِد ٱَألقَصا ل لَيالً مَِّن ٱۦ َأسَرٰى ِبَعبِدِهُٓسبَح
ـَٰرك ـِٰتنَا ِلنُِرَيُه ِمن لَُه نَا َحو ٱلَِّذى َب  َوَءاتَينَا )1( ِإنَُّه ُهَو ٱلسَِّميُع ٱلَبِصيُر ۚٓ َءاَي
ـٰ ُموَسى ٱل ـُٰه ُهًدى لَِّبِنىِكتَ يالً ك تَتَِّخذُواْ ِمن ُدوِنى َوَأالِءيَل  ٲ ِإسَرَٓب َوَجَعلنَ

 ٓ ِإلَٰى َبِنىٓ َوقََضينَا)3(ا  ا شَكُوًر  ِإنَُّه كَاَن َعبًدۚ  ذُرِّيَّةَ َمن َحَملنَا َمَع نُوٍح)2(
ـِٰب لَتُفِسُدنَّ ِفى ٱَألرٲِإسَر  )4(ِبيًرا كَا  لُنَّ ُعلُو تَعِض َمرَّتَيِن َولَ ءيَل ِفى ٱلِكتَ

 فََجاُسواْ   شَِديٍد ٍس  ُأْوِلى َبأٓا لَّنَا  ِعَباًد مكُنَا َعلَي َء َوعُد ُأولَُٰهَما َبَعثٓفَِإذَا َجا
ـَٰل ٱلدَِّياِر ـٰكُم   َوَأمَدد مِهرَّةَ َعلَيكَنَا لَكُُم ٱل  ثُمَّ َرَدد)5(ا مَّفُعوالً   َوكَاَن َوعًدۚ ِخلَ نَ

ـٰكُم أ ٍلٲَأمَوِب  َوِإن ۖ  َأحَسنتُم َألنفُِسكُم  ِإن َأحَسنتُم)6(ثََر نَِفيًرا ك َوَبِنيَن َوَجَعلنَ
ِجَد  خُلُواْ ٱلَمس  َوِلَيد مكُُواْ ُوُجوهَٔء َوعُد ٱَألِخَرِة ِلَيُســٓ فَِإذَا َجاۚ َأَسأتُم فَلََها

 ۚ َحَمكُم  َأن َير  َعَسٰى َربُّكُم)7(ا َعلَواْ تَتِبيًرا  َوِلُيتَبُِّرواْ َم َما َدخَلُوُه َأوََّل َمرٍَّةكَ
ـِٰفِريَن َحِصيًرا  َوَجَعل نَا َوِإن ُعدتُّم ُعد   نَا َجَهنََّم ِللكَ



 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

“İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar 
var. Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, 
daima üstündür, çok bağışlayandır. (28) Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılan-
lar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarf edenler, asla 
zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. (29) Çünkü Allah, onların mükâfatla-
rını tam öder ve lütfünden onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, 
şükrün karşılığını bol bol verendir. (30)” (Fatır 28-30) 

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği em-
reder, kötülükten meneder ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da inansaydı, elbet 
bu, kendileri için çok iyi olurdu. (Gerçi) içlerinde iman edenler var, (fakat) çoğu 
yoldan çıkmışlardır. (110) Onlar (ehl-i kitap) size, incitmekten başka bir zarar ve-
remezler. Sizinle savaşa girecek olsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra ken-
dilerine yardım da edilmez. (111) Onlar (yahudiler) nerede bulunurlarsa bulun-
sunlar, Allah’ın ahdine ve insanların (mü’minlerin) himayesine sığınmadıkça 
kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah’ın hışmına uğramışlar ve miskin-
liğe mahkûm edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve 
haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi 
aşmış bulunmalarındandır. (112)” (Âli İmran 110-112) 

“Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) 
kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya 
götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir. (1) 
Biz, Musa’ya Kitab’ı verdik ve İsrailoğullarına: "Benden başkasını dayanılıp gü-
venilen bir Rab edinmeyin" diyerek bu Kitab’ı bir hidayet rehberi kıldık. (2) (Ey) 
Nuh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki Nuh, çok 
şükreden bir kul idi. (3) Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa 
fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildir-
dik. (4) Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı 
gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşarak (sizi) aradılar. Bu, yerine getirilmiş 
bir vaat idi. (5) Sonra onlara karşı size tekrar (galibiyet ve zafer) verdik, servet ve 
oğullarla gücünüzü arttırdık, sayınızı daha da çoğalttık. (6) Eğer iyilik ederseniz 
kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer 
cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi 
yine Mescid’e (Süleyman Mâbedi’ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi 
büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık). (7) 
Belki Rabbiniz size merhamet eder, fakat siz eğer yine (fesatçılığa) dönerseniz, biz 
de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kâfirler için bir hapishane yaptık. (8)” 
(İsra 1-8) 

 



 

 

c- Hizb-ut Tahrir 
 EndonezyaAdına 
 Prof. Rahmet Korniya’nın 
 Hoş Geldiniz Konuşması 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinin ikamesini ve Müslümanların tevhidini amir olan âlemlerin Rabbi Allah’a 

hamd olsun. Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet 
ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve Rasûlü’dür ve âlemlere rahmet olarak gön-
derilmiştir. Salât ve Selam gönderilenlerin en hayırlısı olan efendimiz Muhammed 
SallAlahu Aleyhi ve Sellem’e, onun âline, ashabına ve tüm ümmetine olsun. 

 

Ey Âlimler! Ey Peygamberlerin Varisleri! Allah Hepinize Rahmet Etsin. 

Ümmetin ve özellikle de Endonezya’nın karşı karşıya olduğu bütün sıkıntılara ve 
zorluklara rağmen üzerimizdeki fazlı ve rahmeti ile bu mübarek günün sabahında 
bizleri burada toplayan Allah’a hamd ve şükürler olsun, burada bulunmamıza engel 
olacak zor durumlara rağmen diyoruz. Hicri 1430 yılının İsra ve Mirac yıldönümüyle 
aynı aya denk gelen Hilâfet’in sömürgeci kâfirler ve ajanları tarafından yıkılmasının 
elim yıldönümü münasebetiyle Hizb-ut Tahrir Endonezya tarafından düzenlenen 
âlimler konferansına katılım için bugün burada toplandık. 

Muhammed SallAlahu aleyhi ve Sellem’in geceleyin Mescidi Haram’dan Filistin’deki 
Mescidi Aksâ’ya götürüldüğünü oradan da Sidretü’l Münteha’ya çıkarıldığını hepi-
miz biliyoruz. Peki, mübarek Filistin toprakları şu anda kimin elinde? Halen daha 
Yahudi denilen kimselerin egemenliği altında değil mi? İşte bu durum İslâm şeriatı-
nın uygulayıcısı olan Hilâfet Devletimizin yıkılmasının sonucudur. İslâm Ümme-
ti’nin birliğini sağlayan bu Hilâfet Devleti’ni Hicri 28 Recep 1342 tarihinde İngilizler, 
kâfir Yahudi, Mustafa Kemal -Allah ona lanet etsin- eliyle yıkmışlardır. 
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Ey Âlimler! Ey Peygamberlerin Varisleri! Allah Hepinize Rahmet Etsin. 

Şüphesiz ki bu konferansın büyük bir önemi vardır. Nasıl olmasın ki?  

Birincisi: Olması gereken şey, bu dinin ikame edilmesinde ümmetin âlimlerinin 
en ön saflarda yer almasıdır. Vasıfları itibariyle peygamberlerin varisleri sayılan 
âlimlerin bu saflara katılmaları elbette ki gereklidir. Sahip oldukları makamlara layık 
bir şekilde koltuklarında oturmaları mutlaka kaçınılmazdır. Onlar ümmetin aydınla-
tan lambalarıdırlar. Dolayısıyla dinin ikame edilmesi ve Müslümanların birleştiril-
meleri için ümmetin teşvik edilmesi hususunda bariz, etkili bir topluluk olmalıdırlar. 

İkincisi: Hizb-ut Tahir Endonezya olarak bizler, bu âlimler konferansında bulu-
nan ümmetin önemli âlimlerinden bu büyük topluluğa hoş geldin diyoruz. Buradaki 
değerli varlığınızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Kerim mevladan bu 
konferansı bizim için mübarek kılmasını ve ümmeti içerisinde bulunduğu düşük 
konumdan çıkarıp kalkınmasının sebebi kılmasını diliyoruz. 

Açe’den Bali Adası’na1 varıncaya kadar Endonezya’nın muhtelif şehirlerinden ge-
lerek bu konferansa iştirak eden, peygamberlerin varisleri olan âlimlerin bu günde 
ve bu salonda toplandıkları için Allah’a hamd olsun. 

Ülke dışından güvenle ve selametle buraya kadar gelmiş olan değerli âlim misafir-
lerimizin ki; onlar, Yemen, Lübnan, Filistin, Sudan, Hindistan, Türkiye, Mısır, Cezair, 
İngiltere, Doğu Türkistan ve diğer yerlerden gelerek burada hazır bulunmalarından 
dolayı da Allah’a hamd ederiz. Bu konferansta ülke içinden ve dışandan gelen değer-
li misafirlerimizin bazılarından konuşmalar dinleyeceğiz. 

Son söz olarak Hizb-ut Tahrir Endonezya olarak bizler bu konferansın, dinin ika-
mesini ve İslâm ümmetinin tevhidini gerçekleştirmek için peygamberlik metodu 
üzere Raşidi Hilâfet’in ikamesinde âlimlerin adımlarını birleştirmede bir fırsat olma-
sını diliyoruz. Ve sizlere âlimler konferansına hoş geldiniz diyoruz. Hilâfet’in ikame 
edilmesi ve İslâm şeriatının tatbiki için âlimlerin birleşmelerinin zamanı artık gelmiş-
tir. 

 أكبر اهللا ..أكبر اهللا ..أكبر اهللا
Allah’ın tevfiki ve hidayetiyle. 

 وبركاته اهللا ورحمة عليكم والسالم
 

                                                            
1 İrili ufaklı 17.508 adadan meydana gelen Endonezya’nın başkenti Cakarta en büyük adalarından birisi olan Java adasının uç 
kısmında yer almaktadır. Diğer büyük adalarından olan iki tanesi de Sumatra ve Bali adaları olup Java adası Bali ve Sumatra 
adalarının ortasında yer almaktadır. Başkent Cakarta’nın Sumatra adasının uç kısmında yer alan Açe’ye uzaklığı 1.800 Km 
civarındadır. Cakarta’nın Bali adasına olan uzaklığı ise yaklaşık 1.000 Km’dir. (Mütercimin notu) 



 

 
 
 

d-  AÇILIŞ KONUŞMASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hizb-ut Tahrir’in Emîrî Şeyh Âlim 
Atâ İbn-u Halîl Ebu Raşte’nın 
Kendi Sesinden Konuşması 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
Ey Saygıdeğer ve Faziletli Âlimler! 

Es-Selâmu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh, 

El-Hamdulillahi ve’s Salâtu ve’s Selâmu Alâ Rasulullahi ve Âlihi ve Sahbihi 
ve’men Velleh, 

Allahu Subhânehu şöyle buyurmuştur: 

 Kulları içinde ancak âlimler Allah’tan korkar.” (Fâtır 28)“  ِإنََّما َيخْشَى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُعلََماُء

Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

 Âlimler Enbiyâ’nın vârisleridir.” (Ebû Dâvud ve Tirmizî, Ebû’d Derdâ“  الُعلََماَء َوَرثَةُ اَألنِْبَياِء

Radıyallahu Anh kanalıyla tahriç ettiler) 
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İlminde faydalı ve amelinde muhlis bir âlimin konumunu açıklamak için konuş-
mama bu âyet-il kerîme ve bu hadis-i şerîf ile başlamayı uygun gördüm. 

-De ki: Hiç bilenlerle bilme“  َيْستَِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعلَُموَن ِإنََّما َيتَذَكَُّر ُأْولُوا اَأللَْباِبقُْل َهْل
yenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” (ez-Zumer-9) Ve ba’d;  

 

Ey Saygıdeğer Faziletli Âlimler! 

Bildiğiniz üzere sadece okunsun ve dillerde dolaşsın diye değil, bilakis yeryüzün-
de insanlara tatbik edilsin diye azîm İslâm, Rasul (s.a.v) ile gönderilmiştir. Böylece 
İslâm, hadlerini ikame edecek, hükümlerini tatbik edecek, onun uğrunda hakkıyla 
cihat edecek, dünyanın dört bir köşesinde adaleti tesis edecek ve hayrı yayacak bir 
devlete kavuşmuş olsun. Nitekim bu, Rasulullah (s.a.v)’in sîretinde açık ve net olan 
bir durumdur. Zira Rasul, Mekke-tül Mükerreme’de Allah’a basîret üzere davet 
etmiş ve Allahu Subhânehu’nun kendisine Medîne-tul Münevvera ensarıyla nusret 
verinceye kadar kabileler ile güç ehlinden birçok kez nusret talebinde bulunmuştur. 
Sonra hicret gerçekleşmiş, devlet kurulmuş, ardından da fetihler olmuş ve İslâm 
davet ve cihat yoluyla yayılmıştır. 

Bunun ardından kendisinden sonra gelen Râşid Halîfeler de Rasul SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’e halef olarak O’nun hidayetini takip etmişler ve kendilerine ölüm gelin-
ceye kadar Allah için hakkıyla cihat etmişlerdir. Ta ki o dönemde Sömürgeci kafir 
İngiltere’nin liderliğinde bazı hain Arapların ve Türklerin yardımıyla 88 sene önce 
böylesi bir günde, yani H. 28 Receb el-Muvâfık M. 03 Mart 1924’te Hilâfet’i ortadan 
kaldırmayı başarıncaya kadar İslâm Devleti, yani Hilâfet Devleti, Emeviler, Abbâsiler 
ve Osmanlılar döneminde varlığını sürdürmüştür.  

 

Ey Saygıdeğer Faziletli Âlimler! 

Müslümanlar, Hilâfetleri dönemi boyunca, Rableriyle güçlü ve dinleriyle izzetli 
idiler. Bir söz söylediklerinde dünyanın dört bir tarafında yankı bulur, bir amel işle-
diklerinde kâfirlerin kalplerine korku salardılar. 

Nitekim Müslümanların Halîfesi bulutlara nidâda bulunarak: “Suyunu dilediğin ye-
re boşalt. Nasıl olsa senin haracın Müslümanlara döneciktir. Zira suyunu boşalttığın her yere 
Hilâfet’in râyesi dikilecektir” demiştir. Rum yöneticisi, Müslümanların beldelerine 
cüret edip Müslümanların Halîfesi Harun’a bir tehdit mesajı gönderince Halîfe, ayrı 
bir kâğıtta ona cevap yazma gereği bile duymayarak mektubunun arkasına “Cevabı 
işitmeden ne olduğunu göreceksin” şeklinde bir cevap vererek orduya bizzat kendisi 
komutanlık etmiş, bu tehditkârı kahr-u perişan etmiş ve ona işinin vebalini tattırmış-
tır. Bir Rum komutanın zulmüne maruz kalan Müslüman bir kadın, “Ey Mu’tasım” 
diye çığlık atınca Hâlife, bizzat kendisinin komuta ettiği orduyla ona karşılık vererek 
onun düşmanını hezimete uğratmış, ona zulüm edenlerden intikam almış, kadına 
onurunu ve güvenliğini iade etmiştir. Müslümanların yolunu kesmede, kadınlara ve 
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çocuklara eziyet etmede korkunç bir nam yapan bu alçağı, Müslümanların komutanı 
Kuteybe yakalayınca serbest bırakılması için yüklü miktarda bir fidye ödemeyi teklif 
etmiştir. Hatta bu fidye o kadar yüklü miktardaydı ki Müslüman komutanın bazı 
yardımcıları, Müslümanların ihtiyaçlarını gidereceğini düşünerek, bu fidye karşılı-
ğında onun serbest bırakılmasını talep ettiklerinde Kuteybe, onlara şöyle cevap ver-
miştir: “Allah’a yemin olsun ki hayır! Artık hiçbir Müslüman kadını korkutamayacaktır…” 
Fransa Kralı esir düşünce Fransa, Müslümanların Halîfesi Kanunî Sultan Süleyman 
Rahimahullah dışında, imdatta bulunarak onu esaretten kurtaracak hiçbir kimse bu-
lamamıştır! 

Müslümanlar, Hilâfetleri dönemi boyunca işte böyleydiler, dünyanın efendisi ve 
hayrın lideriydiler. Hatta her şeyde en öndeydiler: 

Sanayi alanında en öndeydiler; zira döneminin en ağır silahı olan mancınığı icat 
ederek henüz devletleri Hicretin sekizinci senesinde genç bir devlet olduğu halde 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in dönemindeki Taif surlarını yerle bir ettiler. 
Keza Fatih Sultan Mehmet döneminde devasa toplar icat ederek Konstantine’nin 
(İstanbul’un) surlarını yerle bir ettiler… 

Bilimde en öndeydiler; zira fizik, kimya, matematik ve astronomi alanındaki öncü-
lüklerine dostlarından önce düşmanları tanık olmuştur. Nitekim icatlarından biri 
olan saati, o dönemde Avrupa’nın en büyük Kralı Şarlman’a hediye ettiklerinde saat 
çalınca ileri gelen yardımcıları saatin kapağını açarak onun bir cin icadı olup cinlerle 
dolu olduğunu sanmışlardı ki bu bile Müslümanların ilim ve icatta ne kadar güçlü 
olduklarına dair en çarpıcı kanıttır!      

Yöneticinin seçilmesi ve ona biat edilmesi alanında en öndeydiler; zira dünyanın 
yöneticileri, tebaalarına bir ilah gibi davrandıkları, yöneticisi hakkında tebaanın 
görüşünün sorulmadığı ve onların da ilahları hakkında soru soramadığı bir zamanda 
Abdurahmân İbn-u Avf, Medîne’nin kapılarını çalıyor, erkekler ile kadınlara Âli’yi 
mi, yoksa Osman’ı mı Halîfe olarak seçmek istediklerini soruyordu?  

Erkek yada kadın olsun her hak sahibine hakkının verilmesi alanında en öndeydi-
ler; hatta kadın bugün geçici bir eşya ve bir reklam malzemesi olduğu gibi hiçbir 
değeri olmayan ve erkeğin alınıp satılan bir mülkü iken İslâm gelerek onu 
izzetlendirmiş ve bağımsız bir malî zimmete, görüş bildirme hakkına sahip olan asil, 
şerefli ve önemli fakih âlime bir kadın haline getirmiştir.  

Ekonomik işler ve onurlu yaşam alanında da en öndeydiler. Zira insanlar, kamu 
mülkiyetinden faydalanıyor, işleri devlet mülkiyeti ile gözetiliyor, özel mülkiyetleri 
korunup kollanıyor ve zekât, hak sahiplerine veriliyordu. Hatta kimi zamanlar zekât 
verilmeye müstahak bir fakir dahi bulunamıyordu. Hâlbuki bugün ekonomik olarak 
kendilerini gelişmiş olarak gören devletlerde bile yiyecek artıkları toplayarak yaşa-
mını idame ettirmeye çalışan kimseler vardır… 

İşte bunlar, Hilâfetimizin döneminde içinde olduğumuz hayrın sadece bir kısmı-
dır. Hilâfetimizin yok olmasıyla bugün ne hale geldik? Zira bizler, bölük pörçük 
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parçalara ayrılırken, tek bir olan beldemiz, her biri devlet veya devletçik olarak ad-
landırılan elli küsur parça haline geldi. 

Servetlerimiz yağmalandı; zira bizler, “petrol ve doğalgaz” bakımından bir enerji 
beldesi olmamıza rağmen bunlar, ülkelerini aydınlatmak ve fabrikalarını çalıştırmak 
üzere sömürgeci kâfirlere akmaktadır. Bizim beldelerimizde de bir günde birçok kez 
elektrik kesilmekte, insanlar mum ışığında yaşamakta, fabrikalarımız kırılgan yapıla-
rına ve yetersiz sayılarına rağmen Batı ülkelerinde olduğu gibi enerji tedarik ede-
memektir. 

والماء فوق ظهورها محمول... كالعيس في الَبْيداء يقتلها الظما   
Sırtında su taşıdığı halde… susuzluktan kavrulan çöldeki deve gibidir. 

Keza beldelerimiz çiğnendi, her tamahkârın yağması haline geldi, topraklarımız 
kenarlarından, dahası tam merkezinden kırpıldı. İşte iki Kıble’nin ilki ve Harameyn-
iş Şerifeyn'in üçüncüsü olan İsrâ ve Mirâç arzı mübarek Filistin arzı, Yahudiler tara-
fından işgal edilmiş etrafa fitne ve fesat saçılmaktadır. İşte Keşmir, Hindular tarafın-
dan işgal edilerek orada masum kanlar akıtılmakta ve vahşî cürümler 
işlenemektedir. İşte Kıbrıs, “Türkiye’nin” ana topraklarından koparılmış ve geneline 
kâfir Yunan’ın elleri uzanmıştır. İşte Doğu Timur, “Endonezya’nın” ana toprakların-
dan koparılmıştır. İşte Çeçenistanı ve Anguşetyasıyla Kafkasya, Ruslar tarafından 
işgal edilerek orada kanlar akıtılmaktadır…. Sonra işte Amerika, Irak ve Afganistan’ı 
işgal etmiş ve bunların da ötesine geçerek Pakistan’a saldırmıştır… İşte…işte… Müs-
lümanların beldelerindeki yöneticiler ise sanki tüm bunlar, Müslümanların beldele-
rinde değil de adeta vakvak adasında meydana geliyormuş gibi yiyip içip eğlenmek-
tedirler. Çünkü onlar, İslâm’ı sırtlarının arkasına attılar ve sömürgecilerin ataması 
sayesinde yönetime ulaştılar. Dolayısıyla onlar, beldelerimizin maruz kaldığı zillet, 
aşağılanmışlık, saldırılar, parçalanmışlık hususunda onların birer kuklasıdırlar… 

Egemenlik ve liderlik bakımından ise Müslümanlar, sadece dünyanın egemenliği 
konumundan düşmekle kalmayıp bunun da ötesinde meseleleri, kendi beldelerinin 
dışında ve kendilerine yabancı olan eller tarafından ele alınan hiçbir değeri ve ağırlı-
ğı olmayan milletlerin kuyruğu haline gelmişlerdir. Hatta zillet ve aşağılanmışlık 
öyle bir boyuta ulaştı ki Müslümanların beldelerindeki yöneticiler, Yahudi varlığını 
savaş meydanlarında yok etmek yerine yerleşim birimlerini durdurması hususunda 
Yahudilere baskı yapması için Obama’ya boyun bükmüşlerdir!  

İşte böyle olduk! İşte bu hale geldik! O halde bir kurtuluş yolu var mıdır? 

 

Ey Saygıdeğer Faziletli Âlimler! 

Bu durumdan kurtuluş, ancak ilkinde olduğu gibi mümkündür ki o, Nübüvvet 
Minhacı üzere Râşidî Hilâfet’in Müslümanların beldelerine geri getirilmesidir. Zira o, 
kendisiyle izzetlenecekleri ve Allah’ın izniyle her iki dârda kurtuluşa erecekleri ve 
onsuz ise zelilleşecekleri ve oburların sofrasında birer yetim gibi olacakları hayatî bir 
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meselesidir. Şüphesiz Ümmet’in kurtuluşu, bu Râşidî Hilâfet’in dönmesi ve Râşit bir 
Halîfe’ye biat edilmesinde yatmaktadır. O Halîfe ki; dört bir tarafa dağılmış olan 
Müslümanları bir araya toplayacak, adaleti tesis edecek ve hayrı yayacaktır. Böylece 
erkeği ve kadınıyla Müslümanlar, güven, güvenlik, sükûnet ve huzur içerisinde 
Rableriyle güçlü, dinleriyle izzetli ve Allah için hiçbir kınayıcının kınamasından 
korkmaksızın Allah’a kul olmak üzere müreffeh bir hayat yaşayacaklardır. İşte o 
zaman Müslümanlar, arzın ve semanın bereketine nail olacaklardır da arz tüm zen-
ginliklerini çıkaracak ve gök de tüm bereketini boşaltacaktır.     

 O ülkelerin halkı imân edip“ َولَْو َأنَّ َأْهَل الْقَُرى آَمنُواْ َواتَّقَواْ لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم َبَركَاٍت مَِّن السََّماء َواَألْرِض
ittikâ etselerdi üzerlerine semânın ve arzın bereketlerini yağdırırdık.” (el ‘Arâf 96) 

 

Ey Saygıdeğer Faziletli Âlimler! 

Ayrıca Hilâfet’in kurulması, sadece Müslümanların izzetinin kaynağı ve onların 
güçlerinin sırrı olmasından dolayı hayatî bir mesele değildir. Bilakis o, her şeyden 
önce azîm bir farzdır. Zira o, Müslümanın cahiliye ölümünden kurtuluşunun can 
simidir. Çünkü Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

 Her kim“   ِفي ُعنُِقِه َبْيَعةٌ َماتَ ِميتَةً َجاِهِليَّةًَمْن خَلََع َيًدا ِمْن طَاَعٍة لَِقَي اللََّه َيْوَم الِْقَياَمِة ال ُحجَّةَ لَُه َوَمْن َماتَ َولَْيَس
itaatten elini çekerse, Kıyâmet Günü’nde lehine hiçbir delil bulunmaksızın Allahu 
Te’alâ’nın karşısına çıkar. Her kim de boynunda bey’at olmadan ölürse câhiliye 
ölümü ile ölmüş olur.” (Müslim, Abdullah İbn-u Amr kanalıyla tahriç etti) 

Dolayısıyla her kim, varlığı halinde bir Halîfe’ye biat etmezse cahiliye ölümü ile 
ölmüş olacağı gibi, her kim de var olmaması halinde kendisine biat etmek üzere bir 
Halîfe’nin çıkarılması için çalışmazsa, aynı şekilde o da cahiliye ölümü ile ölmüş 
olur. Çünkü Rasululullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in zikrettiği hadis, [من مات] “Her 
kim ölürse” ve [بيعة] “Biat” lafızları olmak üzere iki noktada genel bir lafızla gelmiş-
tir. Çünkü [من] “min” edatı, umum siygasındandır, dolayısıyla Kıyâmet Günü’e 
kadar olan her Müslümanı kapsar. Keza [بيعة] “Biat” kelimesi, nefiy siyakında nekra 
olarak gelmiştir, dolayısıyla hem var olması halinde Halîfe’ye biat edilmesini, hem 
de var olmaması halinde çıkarılması için çalışılan Halîfe’ye biat edilmesini kapsar. 
Dolayısıyla da bu hallerin hepsinde bir Müslüman, boynunda biat halkası olmadan 
ölürse, bu husustaki günahın büyüklüğüne delalet eden cahiliye ölümü ile ölmüş 
olur. 

Nitekim sahabe Rıdvanullahi Aleyhim, bunu idrak etmişlerdir. Zira onlar, 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in cenazesini defnetmeden önce O’nun Halîfe-
si’ne biat edilmesiyle uğraşmışlardır. Oysa ölünün defnedilmesi bir farzdır. Ancak 
sahabe, Halîfe’nin nasbedilmesi farziyetinin, ölünün defnedilmesi farziyetinden daha 
öncelikli olduğunu gördüler. Zira Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem, Pazartesi günü 
kuşluk vaktinde ölmüş, üç gece ve üç gündüz defnedilmeksizin beklemiştir. Ta ki 
Müslümanlar, Ebî Bekir Radıyallahu Anh’a, SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in vefat ettiği 
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gün Sakif’te inikâd biati ve Salı günü de mescitte itaat biatinden ayrılmalarının ar-
dından Çarşamba gece yarısı Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem defnedilmiştir. Yani 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in defnedilmesi, Ebû Bekir’e inikât ve itaat biati 
edilinceye kadar ertelenmiştir. Bu da bir Halîfe’nin çıkarılmasının ve ona biat edil-
mesinin ehemmiyetinden dolayıdır. 

 

Ey Saygıdeğer Faziletli Âlimler! 

Bir devlet olmaksızın İslâm’ın kâmil olarak tatbik edilmesi imkânsızdır. Çünkü bir 
Halîfe olmaksızın İslâm’ın hükümlerinin tatbik edilmesi imkânsızdır. Dolayısıyla bir 
İmâm, yani bir Halîfe olmadıkça hadler ikame edilemez, fetihler gerekçeleştirilemez 
ve İslâm’ın şerefi korunamaz. Nitekim Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ne kadar 
da doğru söylemiştir: 

َما اِإلَماُم ُجنَّةٌ ُيقَاتَُل ِمْن َوَراِئِه َوُيتَّقَى ِبِهِإنَّ   “İmâm (Halîfe) ancak bir kalkandır, onun arkasında 
savaşılır ve onunla korunulur.” (Müttefik-un Aleyh) 

Nitekim İslâm için bir devletin önemi, sahabe Rıdvanullahi Aleyhim’in önünde açık 
ve netti. Zira Mü’minlerin Emîr’i Ömer Radıyllahu Anh, tarihin başlangıç noktasını 
oluşturacak büyük bir olayı belirleme hususunda sahabeyi bir araya topladı ve bu 
olayın Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in doğumu mu, O’nun bi’seti mi, yoksa Hicret 
hadisesi mi olacağı noktasında aralarında tartıştılar. Bunun üzerine Âli Radıyyallahu 
Anh, tarihin başlangıcı olarak Müslümanların devletinin ve izzetlerinin olduğu Hic-
ret tarihini seçelim deyince sahabe, bunu ikrar etmiştir. Oysa Rasul SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in doğumu ve O’nun bi’seti birer büyük hadise olmasına rağmen sahabe, 
tarihin başlangıcı olarak Hicreti ve İslâm Devleti’nin kurulmasını seçmişlerdir.     

 

Ey Saygıdeğer Faziletli Âlimler! 

Hizb-ut Tahrir, Hilâfet’in Müslümanlar için hayatî bir mesele olup onun ikamesi-
nin farzların tacı olduğunu idrak etmiştir. Bu nedenle o,  yarım asırdır Hilâfet’in 
ikamesi için çalışmış ve halen de çalışmaktadır. Bu sırada da şebâbı, eziyetlere, hapis-
lere ve bazı İslâmî beldelerde bazılarının şehit olmasına yol açan işkencelere maruz 
kalmıştır. Buna rağmen o, kâfirlerin ve ajanlarının tüm saptırmalarına ve tuzaklarına 
rağmen Allah’ın izniyle Hilâfet’i Müslümanlar nezdinde bir kamuoyu ve somut bir 
talep haline getirene kadar Allah’a ve Rasûlü’ne iman ederek ve Allah için hiçbir 
kınayıcının kınamasından korkmaksızın sadık ve muhlis bir şekilde hak üzere sabit 
kalmıştır. 

 Gerçekten onlar, tuzaklarını“ َوقَْد َمكَُرواْ َمكَْرُهْم َوِعنَد اللِّه َمكُْرُهْم َوِإن كَاَن َمكُْرُهْم ِلتَُزوَل ِمنُْه الِْجَباُل
kurdular; Allah katında da onlara tuzak var; isterse onların tuzakları dağları ye-
rinden oynatacak olsun!” (İbrahîm 46) 
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Ardından Hilâfet, Hizb’in gözleri önünde görünmeye başlamıştır. Allah 
Subhânehu’dan bizleri, onun askerleri ve onun işini yapanlardan olmakla şereflen-
dirmesini temenni ediyoruz ki böylece büyük bir kurtuluşa ermiş olalım. 

 

Ey Saygıdeğer Faziletli Âlimler! 

Şüphesiz bizler, hem bizlerin hem de sizlerin hayrını istiyoruz. Zira Buharî, 
Enes’ten Nebî SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini tahriç etimiştir: 

ِمُن َأَحُدكُْم َحتَّى ُيِحبَّ َألِخيِه َما ُيِحُب ِلنَفِْسِهال ُيْؤ  “Sizden biriniz, kendi nefsi için sevdiğini 
kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz.” 

Dolayısıyla bizler, Hilâfet’in ikamesi için çalışarak bu azîm fazilete ortak olmanızı 
isteriz. Kaldı ki bu azîm farzın edasına âlimlerden daha evla kim vardır? Zira 
mutakkî ve muhlis bir âlim, bu işe ve onun ehlinden olmaya daha layıktır ve tüm 
hayır noktasında onun yeri en ön saflarda olmalıdır. Bunun içindir ki bizler, sadece 
bize yardım etmenizi, bizi desteklemenizi ve bize yardımcı olmanızı istemiyoruz. 
Bilakis bizler, bunların öncesinde, sonrasında ve ötesinde sizlere, bizimle beraber 
çalışınız ve bu hayırda bizlere ortak olunuz diyoruz. Zira bizler; Allah’ın nusreti, 
O’nun yardımı, Hilâfet fecrinin yeniden doğmasının yaklaştığı, Allah’ın izniyle İslâm 
ile Müslümanların izzetlenmesinin bizden uzak olmadığı ve Allah’ın sâlih kullarına 
olan vaadini tasdik etmek üzere Allah’ın izniyle bunun kesinlikle olacağı noktasında 
mutmainiz. 

نُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْستَخِْلفَنَُّهم ِفي اَألْرِض كََما اْستَخْلَفَ الَِّذيـَن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهمْ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَم
ي شَْيًئا َوَمن كَفََر َبْعَد ذَِلَك فَُأْولَِئَك ُهمُ ِدينَُهُم الَّذي اْرتََضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد خَْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدونَِني ال ُيشِْركُوَن ِب

 Allah, sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri“ الْفَاِسقُون
yeryüzünde Halîfe kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halîfe kılacağını, onlar için 
seçtiği dinlerini (İslam’ı) yeryüzünde hâkim kılacağını, (geçirdikleri) bu korkuları-
nı güvene çevireceğini vaat etti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir 
şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar 
fâsıkların ta kendileridir.” (en-Nûr 55) 

Yine Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in, şu anda içerisinde bulunduğumuz zorba 
diktatörlükten sonra Hilâfet’in geri geleceğine dair müjdesinin gerçekleşeceği nokta-
sında da mutmainiz. Nitekim Ahmed, Huzeyfe İbn-ul Yemân’dan Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini tahriç etmiştir: 

تَكُوُن النُُّبوَّةُ ِفيكُْم َما شَاَء اللَُّه َأْن تَكُوَن ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَا شَاَء َأْن َيْرفََعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخلَافَةٌ َعلَى ِمنَْهاِج النُُّبوَِّة فَتَكُوُن َما شَاءَ 
َها ِإذَا شَاَء اللَُّه َأْن َيْرفََعَها ثُمَّ تَكُوُن ُملْكًا َعاضا فََيكُوُن َما شَاَء اللَُّه َأْن َيكُوَن ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَا شَاَء َأنْ اللَُّه َأْن تَكُوَن ثُمَّ َيْرفَُع

ا شَاَء َأْن َيْرفََعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخلَافَةً َعلَى ِمنَْهاِج النُُّبوَّةِ َيْرفََعَها ثُمَّ تَكُوُن ُملْكًا َجْبِريَّةً فَتَكُوُن َما شَاَء اللَُّه َأْن تَكُوَن ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَ
 Allah’ın olmasını dilediği kadar aranızda Nübüvvet olacak, sonra" ثُمَّ َسكَتَ
kaldırmayı dilediğinde Allah onu kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet Minhâcı üzere 
[Râşidî] Hilâfet olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra 
kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra Isırıcı Meliklik olacaktır. 
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dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra Isırıcı Meliklik olacaktır. Böylece Allah’ın 
olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde Allah onu da kaldıra-
caktır. Sonra zorba diktatörlük olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar 
olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra (yeniden) Nübüv-
vet Minhâcı üzere [Râşidî] Hilâfet olacaktır. Sonra sükut etti." 

Son olarak; Allahu Subhânehu’dan, bu konferansınızın Hilâfet fecrinin doğması-
nın başlangıcı olmasını temenni ediyorum ki böylece yeryüzü; Müslümanların izzeti, 
kuvveti, insanlar için çıkartılmış en hayırlı Ümmet olan Ümmetinizin dönmesi ve 
devletinizin de hayır, bereket, yönetim, adalet, sanayi, ilim, istikrar ve güvenlik ba-
kımından dünyanın birinci devleti haline gelmesi sayesinde yeryüzü aydınlığa ka-
vuşsun. 

-İşte o gün, mü’minler de Al“ َوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمنُون ِبنَْصِر اللَِّه َينُصُر َمن َيشَاء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
lah’ın zaferiyle ferahlayacaklardır. Allah dilediğine zafer verir. O, ‘Azîz’dir, Ra-
hîm’dir.” (er-Rûm 4-5) 

 

ve’Selâmu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

BBİİRRİİNNCCİİ  OOTTUURRUUMM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

a- Birinci Oturumu 
Tanıtım Konuşması 

 YASİN MUTAHHAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Âlimler konuşmalarına başlamadan önce Allah’ın yardımıyla diyerek oturumun 

zeminini hazırlıyorum. 

 

Birincisi: Müslümanların topraklarındaki uşak yöneticilerin uyguladıkları sömür-
geci kâfir devletlere ait planlar nedeniyle bir bütün olarak Müslümanların toprakları 
nice belalara, musibetlere ve felaketlere uğradı. 

İkincisi: Bugün Müslümanların toprakları dosdoğru bir metoda ve gerçek bir çö-
züme muhtaçtır. Bu metot ve çözüm,  Hilâfet’in ikame edilmesi yoluyla İslâmi haya-
tın yeniden başlatılmasıdır. Böylece bu felaketlere ve musibetlere şifalı bir ilaç bu-
lunmuş olur. 

Üçüncüsü: Hilâfet’e çağrıda bulunan seslerin gücü günden güne artmaktadır. Al-
lah’ın izniyle zaferi yakın olarak görüyoruz. 

İnsanların akıllarına şöyle bir soru gelmektedir. Günümüzün Müslümanları Hilâ-
fet’in avdetini karşılamaya hazır mıdırlar? Bunu ne kadar özlemektedirler? Bunun 
için ne hazırladılar? 

Bu soruların tümüne ait cevapları dinlemek için birinci oturumda değerli âlimler-
den beş tanesinin vereceği cevapları dinleyeceğiz. 

 



 

b- Birinci Celsenin Konuşmaları 
BİRİNCİ KONUŞMA: Endonezya’dan 
Âlim el-Hac Sıddık el-Cavî’nin 
Konuşması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Endonezya İçin Yeni Bir Metot Olarak  
Hilâfet Devleti’nin Gölgesinde 
İslâm Şeriatı’nın Tatbik Edilmesi 

 

  اهللا الرحمن الرحيمبسم
 الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 

Değerli Âlimler, 

Saygıdeğer Misafirler. 

Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun. 

Yapacağım konuşmanın başlığı şudur: 

Endonezya İçin Yeni Bir Metot Olarak Hilâfet Devleti’nin Gölgesinde İslâm  
 Şeriatı’nın Tatbik Edilmesi 
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Endonezya’nın Şu Andaki Durumu: 

 

Endonezya, dünyada Hilâfet Devletini bünyesinde barındıracak kapasitede büyük 
imkânları, devasa servetleri olan İslâmi bir beldedir. Endonezya’nın konumu, Türki-
ye, Pakistan, Şam toprakları, Kuzey Afrika ve diğerleri gibidir. Allah Subhanehu, 
ehline çok büyük nimetleri bahşetmiştir. Coğrafi imkânları, jeopolitik konumu, çok 
büyük ölçülerde sahip olduğu doğal servetleri, devasa beşeri gücü ve bunların tü-
münün tacı konumunda olan halkının sahih ideolojiye yani İslâm’a olan imanları, bu 
nimetlerin en önemlilerindendir. 

Coğrafi ve jeopolitik stratejik imkânları, Endonezya adasının iki büyük kara kıtası; 
Asya ve Avustralya kıtaları arasında yer alması, sahip olduğu deniz sahasının Doğu 
Asya ile Güney Asya arasındaki en önemli deniz yolunu oluşturmasından kaynak-
lanmaktadır. Ölçülemeyecek kadar büyük miktardaki doğal servetleri, açığa çıktığı 
kadarıyla altmış adedi bulan doğalgaz havzalarının şu anda 38 tanesinin kullanımı 
tamamlanmıştır. Sahip olduğu doğal kaynak imkânlarından birisi de denize bağlı 
imkânlardır. Her yıl 6,4 milyon tonu bulan miktarıyla çok büyük ölçüde balık kapasi-
tesine sahiptir. Her yıl bunun 5,1 milyon tonu bulan kısmından fiili olarak istifade 
edilmektedir. 2008 yılı rakamlarıyla 225 milyonu bulan nüfusuyla, çok büyük mik-
tarda beşeri bir güce sahiptir. Sahih ideoloji olan İslam’dan kaynaklanan imkânları, 
halkının büyük bir çoğunluğunun İslâm’a inanmasından gelmektedir. 

Ancak Endonezya, İslâm topraklarındaki kardeşlerinde olduğu gibi sahip olduğu 
devasa imkânlarına rağmen, her türlü müşkilatın da içinde yer almaktadır. Sanki bu 
imkânlar halkı için hiçbir şey ifade etmemektedir. Çünkü sahip olduğu devasa doğal 
servetlerin büyük bir kısmı sömürgeci devletlere ait yabancı şirketlerin ellerindedir. 
Bu yabancı şirketler petrol ve doğalgazın %84’üne sahiptirler. Çevre konularında 
çalışmalar yapan hükümet dışı örgütlerden birisi olan WALHI’nin 2008 yılı raporuna 
göre 329 tane petrol ve doğalgaz bölgesi yabancı şirketlerin ellerinde bulunmaktadır. 

Bunlara ilave olarak dış borçlar, fakirlik, işsizlik, ahlaki çöküntü gibi sayılamaya-
cak çok sayıdaki sorunları sıralamak mümkündür. Dış borç rakamları her sene art-
makta, akıllarda kalamayacak kadar astronomik rakamlara ulaşmaktadır. 2004 yılı 
itibariyle dış borç tutarı 1275 bin milyar Rubi’dir. İçerisinde bulunduğumuz 2009 
yılında ise 1667 bin milyar Rubi’ye ulaşmıştır. 2009 yılına ait devlet bütçesi içerisinde 
dış borçların anaparalarını karşılamak için ayrılan para 61,6 bin milyar Rubi’dir. Bu 
miktar 52,2 bin milyar Rubi olan yeni dış borç tutarından daha fazladır. Devlet borç-
ları Milli gelirin %35’ini oluşturmaktadır. Öyle ki bu borçların %16’sını dış borçlar, 
%19’unu ise devlet tahvillerinden ve diğerlerinden meydana gelen iç borçlar oluş-
turmaktadır. (Hizb-ut Tahrir Endonezya’dan Resmi Açıklama 2009) 

2008 yılına ait resmi raporlara göre fakirlerin sayısı 34,96 milyon kişidir. Yani nü-
fusun %15,42’sini oluşturmaktadır. İşsizlerin sayısı 9,4 milyondur. Yani nüfusun 
%8,5’i işsizdir. Bunların %4,5’i eğitimin her seviyesinden, lise ve üniversite seviye-
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sindeki okullardan mezun diploma sahibi kişiler oluşturmaktadır. Buna ilave olarak 
eğitim imkânları olmayanların sayısı 20 milyon kişidir. (ANTV 02.05.2009) Ahlaki 
çöküntü Allah’ın İslâm ümmetini vasıflandırdığı hayrı yok edecek şekilde yayılmış-
tır. 

Sözün özü Endonezya’da şu andaki durum Müslüman toprakların birçoğundaki 
durum gibidir. Yani sahip olunan stratejik imkânlarla bağdaşmayan fakirlik, yokluk 
ve diğer kötü hallerin hâkim olduğu bir durum vardır. Buna ilave olarak bir de 
İslâmla hiçbir irtibatı bulunmayan küfür sistemleriyle yönetiliyor olmamız. 

Ancak bu kötü vakıa sadece Endonezya’daki iç faktörlerden gelmemektedir. Tam 
tersine dışarıdan yapılan bir takım müdahalelerden, var olan müşkilleri kat kat artı-
racak ölçüde sömürgeci devletler tarafından Endonezya üzerinde kurulan tuzaklar-
dan kaynaklanmaktadır. Dışarıdan yapılan bu müdahaleler ve tuzaklar ekonomiden 
siyasete, sosyal hayata varıncaya kadar hayatın her alanında görülmektedir. 

Siyasi alanda ise bu müdahale ve tuzaklar, 1999 yılında Doğu Timor’un Endonez-
ya’dan ayrılmasında açıkça görülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Mil-
letler aracılığıyla bir oyun kurmuş, Doğu Timor’un Endonezya’dan ayrılmasına 
neden olacak oylama yapılmıştır. Aynı şekilde Amerika ve Avrupa devletleriyle 
güçlü ilişkileri bulunan Açe ve Papua’daki ayrılıkçı hareketlerin durumu da böyle-
dir. 

Ekonomi alanındaki yabancı müdahalelere ve hilelere gelince; Bunlar Amerika ve 
Avrupa şirketlerinin Endonezya madenleri üzerindeki kontrollerinde açıkça görül-
mektedir. Freeport şirketi Papua’daki bakır ve altın madenlerine hâkimdir. Aynı 
şekilde Exxon Mabile şirketi Orta Java’daki Gabu’da bulunan petrol ve doğalgaz 
madenlerini kontrol etmektedir. Her iki şirketin de Amerika’nın koruma ve savun-
ması altında olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Diğer taraftan Endonezya ile 
Malezya arasındaki Ambalat sorunu nedeniyle var olan deniz sınırları çatışmasının 
arkasında da sömürgeci Amerika, İngiltere, Hollanda ve İtalya devletleri arasındaki 
rekabetin var olduğu bilinmektedir. 

Düşünce alanındaki yabancı müdahale ve hileler, tuzaklar Liberal İslâm Ağı diye 
isimlendirilen grupta görülmektedir. Bu grup, batı hadaratı ile uyum sağlaması için 
İslâm’ı yorumlamaktadır. Fikri nüfuzunu bu beldede yerleştirmek için Amerika 
tarafından para ve diğer yollarla bu grubun desteklenmesi garipsenmemektedir. 
Aynı şekilde bu yabancı oyunlar Endonezya’daki Ahmediye fırkasının varlığının 
sürdürülmesinde de kendini göstermektedir. Zira insan hakları ve özgürlük adı 
altında bu kâfir sapık fırka, sömürgeci devletlerden Amerika, İngiltere ve Avustralya 
tarafından himaye edilmektedir. 

İşte böylece bu tehlikeli şerle ilgili olarak Endonezya’da vuku bulan olaylar sadece 
iç sebeplerden dolayı değildir. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki 
sömürgeci kâfir devletlerin kurdukları tuzaklar ve müdahalelerden gelen faktörler-
den de kaynaklanmaktadır. 
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Sorunların Kaynağı ve Çözümleri: 

 

Endonezya’da var olan sorunların kaynağı nedir? El-cevap: Bizler tüm bu sorunla-
rın menbaının ve kaynağının bu ülkede uygulanmakta olan fasit ideoloji olduğuna 
inanıyoruz. Eski yönetim zamanında yani Sukarno döneminde Endonezya yönetici-
leri sosyalist ideolojiye meylediyorlardı. Yeni yönetimde yani Suharto zamanından 
günümüze kadar geçen süreçte ise yöneticiler laik kapitalizme meyletmektedirler. 
Oysa sosyalizm de kapitalizm de fasittir. Çünkü akla ve fıtrata uygun değildirler. 
Aynı zamanda sosyalizm ve kapitalizm İslâm akidesiyle ve şeriatıyla çelişmektedir. 
İster sosyalizm olsun isterse kapitalizm olsun İslâm dışı bir ideolojinin tatbik edilme-
si yani İslâm’dan yüzçevirmek fesadın ve sorunların ortaya çıkmasını gerektirir. 
Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:  ِذكْرى فَِانَّ لَُه َمعيشَةً َضنْكًاَوَمْن اَْعَرَض َعْن   
“Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir 
geçim vardır.” (Taha 124) Yine Allah Subhanehu şöyle buyurmaktadır:   ِّظََهَر الْفََساُد ِفى الَْبر

 İnsanların kendi ellerinin“  ِلُيذيقَُهْم َبْعَض الَّذى َعِملُوا لََعلَُّهْم َيْرِجُعوَنَوالَْبْحِر ِبَما كََسَبتْ اَْيِدى النَّاِس
kazandığı (isteyerek yaptıkları) şeyler yüzünden karada, denizde fesâd belirdi. 
(Hatalarından) dönmeleri için (Allah) yaptıklarının bir kısmını (dünyada) onlara 
tattıracaktır.” (Rûm 41) 

Buna göre sorunların kaynağı bir hayat nizamı olarak İslâm’ın tatbik edilmemesi-
dir. Her ne zaman bu kaynak var olduysa yani İslâm dışı bir tatbikat söz konusuysa 
buna bağlı olarak dış borçlar, fakirlik, işsizlik, ahlaki çöküntü, zimmete para geçirme, 
zulüm ve ayrılma, Irak ve Afganistan’da olduğu gibi doğrudan sömürme ve dış 
borçlar (ekonomik sömürge) ve siyasi egemenlik (siyasi sömürge) gibi dolaylı olmak 
üzere her şekliyle sömürgecilik ve daha başka sorunlar da var olmuştur. 

Sorunların kaynağının İslâm’ın tatbik edilmemesi olduğunu netleştirmek için bir 
örnek verelim: Örneğin dış borç yükü, faizi ve kafirlerin Müslümanlar üzerinde 
hâkim olmalarını haram kılan İslâm hükmünün tatbik edilmemesinden kaynaklan-
maktadır. Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: َوَأَحلَّ ا الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا “Allah 
alışverişi helal faizi haram kıldı.” (Bakara 275) َولَْن َيْجَعَل اللُّٰه ِللْكَاِفريَن َعلَى الُْمْؤِمنيَن َسبيال “Ve 
Allah elbette mü'minler aleyhine kâfirlere bir yol vermeyecektir.” (Nisa 141) 

Bir başka örnek; Sömürgeci şirketlerin doğal servetler üzerindeki hâkimiyetleri 
mülkiyetle ilgili İslâm hükmünün tatbik edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Zira 
çok büyük miktarlardaki tabii kaynaklar ferdi mülkiyetten değil kamu mülkiyetin-
dendir. Bu haliyle yerli şirketlerin dahi mülk edinmeleri caiz değilken ne yazık ki şu 
anda olduğu gibi yabancı şirketlere mülk olarak verilmiştir. Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır:  الْكََإل َوالنَّاِرالُْمْسِلُموَن شَُركَاُء ِفي ثَالٍَث ِفي الَْماِء َو  “Müslü-
manlar üç şeyde ortaktırlar: Su, mera ve ateş” (Ahmed rivayet etti.) 
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Böylece diğer İslâm beldelerinde olduğu gibi Endonezya’daki sorunların kaynağı-
nın da bir hayat nizamı olarak İslâm’ın tatbik edilmemesi olduğu açığa çıkmaktadır. 
Ne yazık ki 1945 yılında bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana Endonezya’da 
İslâm ideolojisi tatbik edilmemektedir. Ülkeye hükmeden yöneticilerin kim olduğuna 
bakılmaksızın dini hayattan ayıran bir nizam tatbik edilmektedir. Hayatı ilgilendiren 
bir ideoloji olması itibarıyla İslâm’ın tatbik edilmemesi yeryüzünde her türlü fesada 
ve sorunlara neden olduğu sabittir. 

Sorunların kaynağının İslâm’ın tatbik edilmemesi olduğuna göre bunun çözümü 
de bütünüyle açık ve nettir. Bu çözüm Hilâfet Devleti’nin gölgesinde hayatın bütün 
alanlarında İslâm Şeriatı’nın bir bütün olarak, eksiksiz bir şekilde tatbik edilmesidir. 
İslâm Şeriatı hayatın bütün işlerini düzenleyen şer’î hükümlerdir. Hilâfet ise bu şer’î 
hükümlerin ikame edilmesi, davet ve Allah yolunda cihad yoluyla İslâm’ın bir risalet 
olarak tüm dünyaya taşınması için âlemlerin Rabbi’nin farz kıldığı tek yönetim ni-
zamının şeklidir. 

Hilâfet Devleti’nin gölgesinde İslâm Şeriatı’nın tatbik edilmesi, Endonezya’yı ve 
diğer İslâm beldelerini sorunlar yumağından dünya ve ahirette selamet ve hayır 
nuruna çıkartmanın tek sahih çözümüdür. Allah Subhanehu şöyle buyurmaktadır: 

ا كَانُوا َيكِْسُبوَنْرِض َوٰلـِكْن كَذَُّبوا فَاَخَذْنَاُهْم ِبَمَواالََولَْو اَنَّ اَْهَل الْقُٰرى ٰاَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء   
“Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah’a karşı gelmekten sakınsa-
lardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler(in kapılarını) açar-
dık. Fakat onlar yalanladılar, biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı 
yakalayıverdik.” (Araf 96) 

Evet, Hilâfet Devleti’nin gölgesinde İslâm şeriatını tatbik etmek bu ümmetin yeni-
den dirilişinin tek yoludur ve kesinlikle bundan başka yolu yoktur. Endonezya’da ve 
diğer İslâm beldelerinde uygulanmakta olan laik sistem hiçbir surette düzelmeyi ve 
ilerlemeyi sağlamayacaktır. Çünkü bu sistem fasit bir sistemdir. Aynı zamanda İslâm 
akidesi ve şeriatıyla bütünüyle çelişmektedir. Bu nedenledir ki bu ümmetin bu sis-
teme desteği yoktur. Ümmet tarafından gerçek anlamıyla desteklenmeyen uygulan-
makta olan nizamın toplumda işleri düzeltmesi ve ilerlemeyi sağlaması nasıl olacak-
tır? 

Bütün dünyada çalışan Hizb-ut Tahrir’den bir parça olması itibarıyla Hizb-ut Tah-
rir Endonezya, 1980’lerden bu yana Endonezya’da ve diğer yerlerde İslam ümmetini 
Hilâfet Devleti’nin gölgesinde şeriatın tatbik edilmesine çağrmaya devam ettirmek-
tedir. 2009 Mayıs ayında Hizb-ut Tahrir Endonezya, Endonezya için yeni bir metot 
olarak Hilâfet Devleti’nin gölgesinde hayatın değişik alanların İslam Şeriatı’nın tat-
bik edilme keyfiyetini açıklayan ve bu daveti destekleyen “Hizb-ut Tahrir’den Endo-
nezya’ya Resmi Beyan” başlıklı bir yazı çıkarttı. Allah’a hamd olsun ümmet bu çağ-
rıyı büyük bir katılımla kabul etti ve Allah’ın yardımıyla en kısa sürede tahakkuku 
için dua etti. 

Şeriat’ın ve Hilâfet’in tatbiki hakkında yapılan anket çalışmalarına göre Müslü-
manların zaman içerisinde birçok açıdan bunu destekledikleri iyiden iyiye görülmek-



 
Hizb-ut Tahrir’in Düzenlemiş Olduğu Âlimler Konferansı   

40 

tedir. Cakarta’daki Şerif Hidayetullah el-Camia el-İslamiyye devlet üniversitesine 
bağlı İslam ve Toplum araştırmaları komisyonu tarafından yapılan anket çalışmala-
rına göre, şeriatın tatbik edilmesini istiyor musunuz sorusunun yöneltildiği çalışma-
da 2001 yılı rakamlarına göre toplumun %61’i, 2002 yılında %71’i ve 2003 yılında ise 
%75’i evet demiştir. 

Aynı şekilde Endonezya Milli Öğrenci Hareketi’nin 2006 yılında gerçekleştirmiş 
olduğu ankette değişik üniversite öğrencilerinin verecekleri cevabı hedefleyen şu 
soru sorulmuştur: Endonezya’da devlet, toplum ve hayat için en uygun ideoloji 
nedir? Bu soruya öğrencilerin çoğunluğu yani %80’i, İslâm şeriatını istediklerini, 
%15,5’i sosyalizmi %4,5’i Bangasilla (devletin beşli temelini) istiyor. Bu anketin En-
donezya’nın en önemli devlet üniversiteleri olan Cakarta’daki Endonezya Üniversi-
tesi’nde, Bpandonj’taki Teknoloji Üniversitesi’nde, Cakarta’daki Kacah Mada Bjok 
Üniversitesi’nde, Surabaya’daki Airlanga Üniversitesi’nde ve Malang’daki Bravicaya 
Üniversitesi’nde yapıldığı da bilinmelidir. (Kumbas Dergisi: 4.3.2008) 

Buna benzer bir anketi İslam Ekonomisi ve İdari araştırmalar konusunda uzman 
yerel kurumlardan birisi olan Cakarta’daki SEM Institue tarafından 2008 yılında 
yapılmıştır. Endonezya genelinde 26 şehirde yapılan ankette 2.052 kişiye, ‘Sen İslâm 
şeritının tatbik edilmesini istiyor musun?’ sorusu sorulmuş. Ankete katılanların 
%83’ü bu soruya evet, cevabını vermiştir. ‘Endonezya’nın karşılaştığı sorunların 
çözümünde İslâm şeriatının tek çözüm olduğundan emin misin?’ sorusuna ise %84’ü 
‘Evet’ demiştir. ‘Hilâfet’in İslâm’daki yönetim şekli olduğu görüşüne katılıyor mu-
sun?’ sorusuna ise katılımcıların %74’ü ‘Evet’ cevabını vermiştir. Terk edilmesi, bıra-
kılması imkânsız olan Allah’ın hükmünün ve emrinin oylamaya sunulmasının ve 
İslâm’ın kabulünün önerilmesi caiz olmamasına rağmen bizler, uşakların ve onların 
takipçileri olanların, insanlar Hilâfet’in ikame edilmesi yoluyla İslâm’ın tatbik edil-
mesini istemiyorlar şeklindeki iddialarını, saptırmalarını, gerekçelerindeki sahteliği 
göstermek için bunu hatırlatmak istedik. 

Yine Hizb-ut Tahrir Endonezya’nın 2009 yılı Mayıs ayında “Hizb-ut Tahrir Endo-
nezya’dan Resmi Açıklama” başlıklı bir yazıda Hilâfet ve Şeriat önerisinin Müslü-
manlar tarafından desteklenmesinde de bu durum açıkça görülmektedir. Nitekim 
Hizb-ut Tahrir bu beyanla ilgili olarak özel bir konferans düzenlemiş ve bu katılımcı-
lar arasında Kara Kuvvetleri Eski Komutanı emekli Org. Thiasno Sudarto da bulun-
maktaydı. Konferans esnasında kendisine şu soru soruldu: ‘Bu resmi beyan, Endo-
nezya için yeni bir metot olmaya elverişli midir?’ Sudarto bu soruyu şöyle cevaplan-
dırdı: “Resmi açıklama Endonezya için tümüyle elverişlidir ve bu halk için yeni bir metot 
olarak yayılması gereklidir.” 

İslâm beldelerinde olduğu gibi Endonezya’daki sorunların kaynağı, dini hayattan 
ayırma esasına dayalı bozuk kapitalist sistemin tatbik edilmesidir. Yani İslâm’ın 
hayat için bir ideoloji olarak kabul edilip tatbik edilmemesidir. Buna göre bu sorun-
ların çözümü, İslâm’ın hayat için bir ideoloji kabul edilerek, İslam Şeriatı’nın hayatın 
her alanında İslâmî Hilâfet Devleti’nin gölgesinde tatbik edilmesidir. 
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Bütün dünyada ve bizim yer aldığımız İslâm dünyasında, özel olarak ise 1945 yı-
lında bağımsızlığını kazandıktan bu güne kadar Endonezya’da uygulanan tüm ideo-
lojilerin başarısızlığından sonra Hizb-ut Tahrir’in çağırmış olduğu yeni metot işte 
budur. Demokrasiden diktatörlüğe varıncaya kadar üzerimize muhtelif ideolojiler ve 
sistemler uygulandı. Bu ideolojileri ve sistemleri pazarlayanlar tarafından nice yalan 
vaatleri duyduk. Bunların hiçbir tanesi güzel bir hayatı gerçekleştiremedi. Yöneticile-
rin ve onlara tabi olan siyasilerden meydana gelen bazı insanlar birtakım tuzaklar 
kurdular. Daha sonra bunların bizleri sömürge cürümlerinden kurtaramadıkları ve 
değerli bir hayat yaşamaya bizleri götüremedikleri açığa çıktı. Bütün bunlara binaen 
Hizb-ut Tahrir, akidemize ve şeriatımıza uyan nizama; tüm insanlar için hayrı ta-
hakkuk ettirecek olan Allah’ın emrettiği nizama ulaşabilmemiz için bizimle çalışma-
ya sizleri davet etmektedir. Bu nizam hayatın tüm alanlarında kendisiyle İslâm Şeria-
tı’nın tatbik edildiği Hilâfet sistemidir. Haydin, İslâmi Hilâfet Devleti’nin gölgesinde 
İslâm Şeriatı’nın tatbik edilmesiyle İslâmi hayatı yeniden başlatacak olan ümmetin 
saflarına katılmak için hemen harekete geçiniz, koşunuz. Allah Subhanehu şöyle 
buyurmaktadır: 

 اَيَُّها الَّذيَن ٰاَمنُوا اْستَجيُبوا ِللِّٰه َوِللرَُّسوِل ِاذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيْحييكُْم َواْعلَُموا اَنَّ اللَّٰه َيُحوُل َبْيَن الَْمْرِء َوقَلِْبه َواَنَُّه ِالَْيهِ َيا
 تُْحشَُروَن

 “Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve 
Rasûlü’nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin 
ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız” (Enfal 24) 
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Hindistan’dan Değerli Âlim 
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Hilâfet ve Hindistan 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Özel olarak Hindistan âlimleri adına genel olarak da Hindistan Müslümanları a-
dına onların selamlarını sizlere söylemekle söze başlamak istiyorum. 

 فالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
Bizleri bu mübarek konferansın bir parçası kılan Allah’a hamd ve şükürler olsun. 

Yine, büyük bir öneme haiz olan bu konferansa katılmamız için bizi davet eden 
Hizb-ut Tahrir’in Emîrî saygıdeğer âlim eş-Şeyh Ata b. Halil Ebu’r Raşte’ye de teşek-
kürlerimi takdim ederim.  

Hindistan, Hicri birinci asrın sonlarında Hint Okyanusu’nda Sind sahili yakının-
daki Seylan’da gemide bulunan denizci Müslümanlardan bir grubun yakalanıp kaçı-
rılması üzerine Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik’in ordu komutanı olarak gön-
derdiği Muhammed b. El-Kasım es-Sekafi tarafından fethedilmiştir. Çünkü o dö-
nemdeki Halife, dünyanın dört bir yanındaki İslâm ümmetinin ezilmesi karşısında 
hareketsiz putlar gibi duran, Müslümanların göğüsleri üzerinde bir kambur olan 
günümüz Müslümanlarının başındaki hain yöneticilerden farklı idiler. Bu nedenle 
zamanın Halifesi Müslümanlara yardım için hemen bir ordu göndermiştir. 
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Böylece Hindistan bin yıldan daha uzun bir süre Hilâfet’ten bir parça olarak kal-
mıştır. Halife Harun er-Reşid zamanında (M. 786-809) İslâm ordusu Kujurat’a kadar 
uzanan batı Sind sınırlarına kadar genişlemişlerdir. Bu süre zarfında İslâm ordusu 
orada iyice yerleşmiş ve yeni şehirler inşa etmişlerdir. O tarihten itibaren çok büyük 
sayıdaki Hintli, kâfir sistem tarafından uygulanmakta olan sosyal tabaka baskısından 
kurtarılmış ve İslâm kardeşliğinin gölgesine girmişlerdir. Cehalet ve küfür karanlı-
ğından İslâm’ın nuruna çıkartılmışlar, Allah Azze ve Celle’ye kulluk etmeye başlamış-
lar, batıl ilahlarını, putlarını bir kenara atmışlardır. Bugün Pakistan, Keşmir, Bangla-
deş ve Hindistan olarak bilinen coğrafyada bin yıldan daha uzun bir süre İslâm hâ-
kim olmuştur. َحدَّثَِني خَِليِلي الصَّاِدقُ َرُسوُل ا هللا َأنَُّه قَاَل َيكُوُن ِفي َهِذِه اال ْمِة َبْعثٌ ِإلَى السِّنِْد َوالِْهنِْد فَِإْن َأنَا  

نَا فَذَكََر كَِلَمةً َرَجْعتُ َوَأنَا َأُبو ُهَرْيَرةَ الُْمَحرَُّر قَْد َأْعتَقَِني ِمْن النَّاِرَأْدَركْتُُه فَاْستُشِْهْدتُ فَذَِلَك َوِإْن َأ  “Dostum es-
sadık Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem bana anlattı. Bu ümmetten bir (savaş) 
grubu Sind´e ve Hind(istan)´a gidecektir. Eğer ben bu orduyla oralara gidip şehid 
olursam ne âlâ. Eğer dönersem o zaman ben, Allah´ın cehennemden azâd ettiği hür 
Ebû Hüreyre olurum.” (Ahmed b. Hanbel, 2/369) 

Hindistan 1205-1526 tarihleri arasında Delhi Sultanlığı, 1526-1858 tarihleri arasın-
da da Moğol yönetimi süresince Hilâfet vilayetlerinden birisi olarak kalmıştır. Hin-
distan İslâm yönetimi altında eş-Şeyh Ahmed Sirhendi (M.1642 yılında Delhi’de 
vefat etti) ve Şah Veliyyullah ed-Dehlevî (1703-1762 M.) gibi çok büyük âlimleri yetiş-
tirmiştir. 

İslâm Hilâfeti hatıralarımızdan halen daha silinmediği gibi, İslâm hükmü döne-
minde dedesi Behubal şehrinde İslâm Kâdısı olan Şeyh Faruk Abbas el-Hazrecî’nin 
de içlerinde yer aldığı Hindistan âlimlerinden bir topluluk da bugün heyetimizle 
birlikte bizimle beraberdir. 

1819 yılında İngilizler Hint kıtasında savaştıklarında Müslüman topluluklardan 
şiddetli bir direnişle karşılaşmışlardır. Bu direniş esnasında (Meysur-Tibu Sultan 
valisi) Güney Hindistan valisi gibi şehitleri Hindistan Müslümanları halen daha 
hayırla anmaktadırlar. 

Sömürgeci İngilizler İslâmi yönetimi Hindistan’dan kaldırmayı başardıktan sonra 
Müslümanlar İstanbul’daki Hâlife’ye bağlılıklarını devam ettirmişlerdir. Seyyid 
Ahmed Şehid gibi şahsiyetler sömürgecilere karşı cihada devam etmişlerdir. Günü-
müzde kabileler bölgesi olarak bilinen ve Afganistan’ın doğusunda yer alan 
Yağıstan’da bazı âlimler sömürgecilere karşı cihada teşvik etmeyi sürdürmüşlerdir. 

Birinci Dünya Savaşı esnasında küfür kuvvetlerini yerle bir etmesine dair çabala-
rında Allah’ın yardımının, bereketinin sultanın üzerinde olması için Hindistan mes-
citleri hararetli konuşmalara ve dualara sahne olmuştur. Cihada destek olması için 
dedelerimizin mücevherlerini nasıl gönderdiklerini belki bazılarınız biliyordur. 

Zamanın meşhur akademisi olan ve benim de eğitimimi tamamlayıp mezun oldu-
ğum Deobond’daki Daru’l Ulum müdürü ve Hindistan şeyhi Mevlana Mahmud el-
Hasen Hâlife’ye destek olmak için cihada hazırlanmak amacıyla akademinin kapa-
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tılması çağrısını yapmıştır. Hindistan şeyhi Mevlana Mahmud el-Hasen doğrudan 
doğruya Hilâfeti desteklemiş ve onun korunması için ciddi olarak çalışmıştır. Bu 
amaçla Mekketü’l Mükerreme’deki Halife’nin yardımcısı ve valisi ile görüşmek için 
Hicaz’a yolculuk yapmıştır. Ancak ne yazık ki şeyh, İngilizlerin uşağı hain Şerif 
Hüseyin tarafından H. 23 Sefer 1335 tarihinde tutuklanmıştır. Şerif Hüseyin, Hindis-
tan şeyhinden Osmanlı Hilâfeti’ne karşı çıkmalarını, kabul etmemelerini istediğinde 
Şeyh ve beraberinde bulunan âlimler Şerif Hüseyin’in isteğini kesin bir şekilde red-
detmişlerdir. Bunun üzerine onları İngilizlere teslim etmiş ve İngilizler de Kahire 
üzerinde gemi ile H. 29 Rabiussani 1335 tarihinde Malta’daki hapishaneye gönder-
mişlerdir. Şeyh Mahmud el-Hasen yaklaşık üç yıl hapishanede kalmıştır. Üç yıl sonra 
serbest bırakılmış ve 7 Haziran 1920 tarihinde Bombay’a ulaşmıştır. Malta’dan dönü-
şü ile Hindistan’daki Hilâfet hareketinin kuruluşu aynı zamana denk gelmiştir. 

İngilizlere karşı cihadda ve Halife’yi destekleme işine âlimlerin önde gelenleri işti-
rak etmişler, İngiltere’ye karşı savaş ilan etmişler ve H. 1321 tarihinde Müceddid 
Mevlana Ubeydullan Sindi idaresinde Nezaratü’l Mearif’i (Kur’an Talimi Akade-
mesi’ni) kurmuşlardır. Bu akademinin kuruluş amacı, İslâm dışı propagandalara 
karşı Müslüman düşünürleri yetiştirmek ve İslâmi düşünceyi kuvvetli kılmaktır. 

Hindistan, Hindistan’daki İngiliz yönetimini düşürmeyi isteyen düşünürleri ve 
hareketlenmeleri bünyesinde barındıran bir zemine sahipti. Müslümanların ihlâsı ve 
Halife’ye olan dostlukları gerçekten dikkat çekici bir durumda idi. Öyle ki, muhtelif 
medreselerden ve mezheplerden âlimler, Hilâfet’i desteklemek, yıkılmasını önlemek 
ve İngiliz işgaline karşı direnmek için meşhur Hilâfet hareketini oluşturmuşlardır. 
Aralarındaki görüş farklılıklarını bir kenara bırakmışlar, Hilâfet düşüncesi üzerinde 
birleşmişler ve Dibend’den, sufilerden ve zührilerden âlimler Hilâfet hareketinde 
toplanmışlardır. Mevlana Mahmud el-Hasen’in yanında Mevlana Muhammed Ali ve 
kardeşi Şevket Ali, Mevlana Ebu’l Kelam Azad, Doktor Muhtar Ahmed Ensari ve 
diğerleri de burada yer almışlardır.  

Bugün burada aramızda hazır bulunan şeyh Faruk Abbas’ın babasının yakını olan 
Mevlana Ebu’l Kelam Azad, 1920 yılında yayınlanan kitabında şu ifadelere yer ver-
mektedir: “Halife olmadan İslâm’ın olması mümkün değildir. Bu nedenledir ki Hindis-
tan’daki Müslümanların bunun önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmak için var güçleriyle 
çalışmaları gerekir.” 

Hindistan’da Hilâfet’i destekleyen birçok konferans ve diğer faaliyetler gerçekleş-
tirilmiştir. 5-6 Nisan 1920 tarihinde birçok âlimin katılımıyla gerçekleştirilen konfe-
ransta ilan edilen maddelerden bir kısmı şunlardır: 

Birinci Nokta: Hilâfet sorunu için âlimlerin kamuoyu oluşturmak için çalışmaları 
gereklidir. 

İkinci Nokta: Bu soruna karşı çıkan âlimlerle ve münafık olan âlimlerle ilişkiler 
kesilmelidir. 
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Yedinci Nokta: Hayatlarını ve kalplerini ortaya koyarak Hilâfet meselesini destek-
leme hususunda konuşmalar yapmaları ve yazılar yazmaları hususunda âlimler 
kendilerine tabi olanlardan söz almalıdırlar. 

Dokuzuncu Nokta: Müslümanların anayasal seçimlere katılmaktan uzak durma-
lıdırlar. 

“Nedvetü’l Ulema” isimli meşhur akademiden birisi olan değerli âlim Seyyid Sü-
leyman Nedvi –bu akademiden mezun olan âlimlerden birisi heyetimizle birlikte 
bugün bizim aramızda bulunmaktadır- Hilâfet’in farziyetini tekid ederek şöyle de-
mektedir: “Allame en-Nesefi, İmam Râzi, Kâdı Azud ve daha başkaları kitaplarında kapsamlı 
bir şekilde bu konudan bahseden ve sözleri bu konu hakkında kesinlik sayılan meşhur âlimler-
dedir. Zira onlar, Sahihi Müslim’in Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den rivayet ettiği, 
zamanın Halifesi’ne biat etmeden boynunda biat sorumluluğuyla ölen kimsenin cahiliye 
üzere öldüğünü belirten hadisin sıhhati üzerinde icma etmişlerdir.” (Müslümanın Görüşü: Mart 1920) 
Bu görüş, Sahihi Müslim’de yer alan Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu hadi-
sine dayanmaktadır: ًَوَمْن َماتَ َولَْيَس ِفي ُعنُِقِه َبْيَعةٌ، َماتَ ِميتَةً َجاِهِليَّة  “Kim de boynuda biat 
olmadan ölürse cahiliye ölümü ile ölmüş olur.” 

İngilizlerin M. 3 Mart 1924 - H. 28 Receb 1342 yılında Hilâfet’i yıkmakta başarılı 
olmaları üzerine âlim Mevlana Muhammed Ali Cevher 4 Mart 1924 tarihli Times 
Dergisi’nde şunları söylemiştir: “Hilâfet’in ilga edilmesinden sonra Müslümanların akılla-
rındaki gerçek etkilerini tahmin etmek zordur. İslâm ve insanlık medeniyeti için birtakım kötü 
sonuçalar neden olacağından eminim. İslâm dünyasında çok özel bir yeri ve saygınlığı olan, 
İslâm birliğinin sembolü sayılan bir kurumun ortadan kaldırılması Müslümanların parça-
lanmalarına neden olacaktır…” 

Sözünde ne kadar da isabet etmiş! Hilâfet’in yıkılmasından sonra İslâm dünyası 
birebir beklenenle karşılaşmıştır. Hilâfet’in yıkılmasından sonra İngiltere İslâm bel-
delerindeki sömürgeciliğini artırmış, iyice yerleşmiş, buralarda yaşayan Müslüman-
lara zulmedilmiş ve binlerce âlim katledilmiştir. 

Hindistan’a “Jawaharla Nehru” yönetimi altında bağımsızlık denilen şeyin veril-
mesinden sonra Müslümanlar üzerindeki baskılar ve zulümler artarak devam etmiş-
tir. Keşmir’de yüz binlerce Müslüman katledilmiş ve bu durum şu anda da devam 
etmektedir. Binlerce Müslüman kadına tecavüz edilmiş ve yüzlerce mescit yıkılmış, 
Müslümanların hayatı cehenneme çevrilmiştir. 2002 yılında Gujurati bölgesinde 
3.000’den fazla Müslümanın yöneticilerin gözleri önünde nasıl öldürüldüklerine 
hepimiz şahit olduk. 

Şu andaki Kapitalist sistem ve Hindistan yöneticisi ülkenin sorunlarını çözmekten 
aciz kalmıştır. Nüfusun %40’tan fazlası fakirlik sınırının altında bir hayata mahkûm 
edilmiştir. Nüfüsun yarıdan fazlası günlük yarım dolardan daha az bir gelirle yaşa-
maktadır. Hindistan nüfusunun yarısından fazlası elektrik kullanmamaktadır. Elekt-
rik kullananlar ise bunu günün tamamında kullanma imkânına sahip değildirler. 
Nüfusun %80’den fazlası günlük iki dolardan daha az bir gelirle yaşamaktadır. Kü-
çük yaştaki çocukların %40’ı gıda yetersizliği zayıflıkla karşı karşıyadır. 
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Her ne kadar şu andaki Hindistan nesli Hilâfet’i görmüyor ise de Hilâfet onların 
vicdanlarının derinliklerinde yer almaktadır. Onlar hayatlarını İslâm hükümlerine 
göre düzenlenme gücüne sahip olmadıklarından acıyı sıkmaktadırlar. Hindis-
tan’daki âlimlerin, hareketlerin ve düşünürlerin tümü İslâm nizamının dönmesi için 
dua etmektedir. Hilâfet’in geri dönmesi için hep birlikte dua ediyoruz. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdelediği ve Müslümanları bayrağı al-
tında birleştirecek olan Hilâfet Allah’ın izniyle yakında ikame edilecektir. Allah 
Subhanehu ve Teâlâ’dan Hizb-ut Tahrir liderliğinde bize bu imkânı vermesini 
istiyoruz. Yine Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bu konuda işaret ettiği kimse-
lerden olmamızı diliyoruz. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:  َأشُْعُر
 Hindistan taraflarından gelen serin bir rüzgârı hissediyorum” (Ebu“ ِبنَِسيٍم َباِرٍد َيْأِتي ِمَن الِْهنِْد

Davûd) 

Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den rivayet edilen bir hadisle tamamlamak istiyo-
rum. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki:   ِعَصاَبتَاِن ِمْن ُأمَِّتي َأْحَرَزُهْم اهللا ِمْن
 Ümmetimden iki grubu Allah“ النَّاِرِعَصاَبةٌ تَغُْزو الِْهنَْد َوِعَصاَبةٌ تَكُوُن َمَع ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َعلَْيِه الّسالم
cehennem ateşinden korumuştur. Bunlar; Hindistan’da savaşanlar ve Meryem oğlu 
İsa (Aleyhi’s Selam) ile birlikte savaşan kimselerdir.” (Ahmed) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ÜÇÜNCÜ KONUŞMACI: 
Pakistan 
Âlim Faruk el-Hazrecî Adına 
Konuşma Yapan Faziletli Âlim 
Ahmed Can 
 

 
İSLÂM ÜMMETİ’NİN 

SIKINTILARININ 
NEDENLERİ VE 

ÇÖZÜMÜ 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 إن الحمد هللا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

Kerim vechinin celali ve yüce sultasının gereği gibi Rasulü Mustafa’ya Salâtım ve 
Selamım olsun ki O, risaleti tebliğ etti, emaneti yerine getirdi, ümmete nasihat etti ve 
kâbusu kaldırdı. Onun âline, ashabına ve din gününe kadar ihsan ile onlara tabi 
olanların üzerine olsun. 

İslâm ümmetimizin yüceliğine, coğrafi alan olarak büyüklüğüne, açık ve gizli ha-
zinelerinin çokluğuna rağmen ümmet bugün selin önündeki köpük gibi, hiçbir güce 
ve kuvvete sahip değildir. Birliğinin sembolü olan merkezi liderliğini kaybetmiştir. 

İslâm Ümmeti, Halife’nin merkezi liderliği ile temsil ediliyordu. Ancak ne yazık ki 
şu anda durum böyle değildir. Hilâfet’e, hakkında hile kuranlar hilelerini kurdular. 
İslâm Ümmeti’nin vahdeti vücut bulan bu korunaklı kaleyi yerle bir etmeyi başardı-
lar. Ve ümmet tek vücut olmaktan ve gölgesinde gölgeleneceği tek bayrağa sahip 
olmaktan mahrum oldu. 

İslâm’ın düşmanları, Osmanlı Hilâfet Devleti’ni yıkmakla yetinmediler. Bilakis 
kimi zaman hile ve tuzakla, kimi zaman da kuvvet kullanarak Hilâfet düşüncesini 
İslâm halklarının nefislerine gömmeye çalıştı. Dinin devletten ayrılması düşüncesini 
yaydılar ve Müslümanlardan aklen zayıf olanlar buna inandı. Hilâfet yıkıldığında ise 
Müslümanlar, alçakların sofrasındaki yetimler gibi oldular. Aralarına ayrılık tohum-
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ları ekildi. Irkçı, vatancı ve milliyetçilik düşüncelerine dost oldular. Tıpkı şairin şu 
sözünde olduğu gibi: 

Her bir şehirde grup grup ayrıldılar 
Ve her şehir de mü’minler için bir emir ve minber var oldu 

Allah’ın kopmaz, sapasağlam ipine sımsıkı sarılmayı gerektiren vahdet emrini 
terk ettiler. َرَّقُواَْواْعتَِصُمواْ ِبَحْبِل اهللا َجِميعاً َوالَ تَف  “Hep birlikte Allah’ın ipine sayrılın ve 
ayrılığa düşmeyin…” Aynı şekilde Allah’ın emirlerini terk ettiler ve arkalarına attı-
lar. Şairin şu sözleri onların durumuna ne kadar da uymaktadır: 

Tek olmaktan başka nedir din? Ve biz böyle düşünüyoruz 
Kur’ân’da bu ayrılığın yeri yoktur 
Seçilmiş, (Hz. Muhammed) bin tane din bırakmadı 
Dalalet, arzuya tabi olmak ve bir biri ile çatışmak 
Ah keşke din ehli parçalanmasaydı  
Dinin nizamı herkesi tümüyle toplasaydı. 

Devletlerarası tuzakların ve oyunların neticesinde İslâm dünyasında birçok devlet 
ortaya çıktı. Ümmet’in heybeti yok oldu, kuvveti dağıldı, göğüslerinin üzerine batı-
daki ve doğudaki efendilerine dost olan uşaklar çullandılar, çöreklendiler. Kendileri-
ne hizmet etmeleri, uşaklık yapmaları için onlara birtakım lakaplar, ünvanlar verdi-
ler. Şair Raşik el-Kayravani’nin sözleri onları ne kadar da güzel tarif ediyor: 

Endülüs toprağından beni vazgeçirenlerdendir 
Orada güç sahibi kılan ve tutunmayı sağlayan ünvanlar 
Yerinde olmayan bir unvana sahip olmak 
Aslanın kuvvetinden gelen nefesle yürüyen kedi gibidir. 

İşte Müslümanların içindeki İslâm düşmanlarının durumu bu kötü benzetmede 
olduğu gibidir. Öyle ki onlara kendi çıkarlarına hizmet edecek makamlar, ünvanlar 
verdiler ve bununla büyük çaplı işlere, cüret etmeye, maceralara dalmaya devam 
ettiler. Toprakları gasp ettiler, bölgelere kendi isimlerini verdiler, kendileri için yap-
macık, sahte nişanlar oluşturdular ve şehvetlerine tabi oldular. Şüphesiz ki onlar bu 
azgınlıklarının cezasını çekeceklerdir. Elbette ki onlar hakkında Allahu Teâlâ’nın şu 
sözü tahakkuk edecektir:  اَفََراَْيتَ َمِن اتَّخَذَ ِاٰلَهُه َهٰويُه َواََضلَُّه اللُّٰه َعٰلى ِعلٍْم َوخَتََم َعٰلى َسْمِعه َوقَلِْبه َوَجَعَل
 :şimdi o kimseyi gördün ya ,(Ey Rasûlüm)“ َعٰلى َبَصِره ِغشَاَوةً فََمْن َيْهديِه ِمْن َبْعِد اللِّٰه اَفَال تَذَكَُّروَن
(Hidayeti bırakıb keyfine taparcasına) zevkini kendisine ilah edinmiş, Allah’da 
(sapıklığını bildiği) bir ilim üzerine onu şaşırtmış, kulağını ve kalbini mühürleyib 
gözüne de bir perde çekmiştir. Artık onu Allah’dan başka kim yola getirir? Hâlâ 
düşünmez misiniz?” (Casiye 23) 

 
Değerli Konuklar, 

Dağılma ve parçalanma Müslümanların zayıflamasının en önemli sebeplerinden-
dir. Bu durum sebebiyle İslâm Ümmeti’nin varlığını fikri, iktisadi, ictimai ve siyasi 
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olarak tehdit eden birçok sorunlar ortaya çıkmıştır. Sömürgeciler, kendi kucaklarında 
terbiye ettikleri ülke halkından bir avuç hain yoluyla halklara saldırmak şeklinde 
özetlenebilen yeni üsluplar kullandılar. Bunun için birtakım vesileler edindiler: 

1- Gerçek kurtuluşu düşünmekten uzaklaştırmak ve oyalamak için yapmacık in-
kılâplarla insanların gözlerini boyadılar ve her türlü direnişi, karşı koyma girişimini 
ezdiler. 

2- Yapmacık liderler oluşturdular. Liderlik sevdasından başka bir bedel ödeme-
den, zararsı bir şekilde halklar üzerinde hâkimiyet kurabilmek için batı bu sahte 
liderliklerle karşı koyanları ortadan kaldırmak istemiştir. 

3- Müslümanları İslâm’dan uzaklaştırmak için özgürlük, demokrasi, vatancı, 
milliyetçi sloganlar oluşturmak. 

4- Sömürgeci uşaklar ve laik partiler aracılığıyla İslâmi hareketleri vurmak. 

5- İran ve Irak arasındaki savaşta olduğu gibi Müslümanlar ve Müslüman belde-
ler arasında yapmacık savaşlar çıkartmak veya Filistin’e ve Lübnan’a karşı Siyonist 
savaşlarda, Afganistan, Irak ve Pakistan’da Amerika’ya karşı direkt savaşlarda oldu-
ğu gibi temel bünyeyi ezebilmek için savaşlar çıkartmak. 

 

Ey Saygıdeğer Âlimler! 

Ortada insanların dillerinde dolaşıp duran bir soru var: Müslümanlar neden geri 
kaldılar? 

Yirminci yüzyılda İslâm dünyasındaki Müslümanların hallerine dikkatle bakan 
kimse anlam ifade eden birtakım neticeler çıkartır. Müslümanlar, dinlerini muhafaza 
edemedikleri, değerlerini ve İslâm ideolojisini terk etmeleri sebebiyle geri kalmışlar-
dır. Hayatın aldatmacaları olan maddi hayata, zenginliğe ve dünyevi lezzetlere yö-
neldikleri için geri kalmışlardır. Bir uzlet içinde, tâkatleri kalmamış, çatışma dolu bir 
hayat yaşadılar. Kendilerini düşündüler ve Müslüman kardeşlerini düşünmediler. 
Paraya, şan ve şöhrete, sultaya kul oldular. 

 
Konferansa Katılan Efendiler! 

Allah’a sadık bir şekilde iman etmedikçe büyük izzetimize, eski saygınlığımıza 
kesinlikle dönmeyeceğiz. Bunu yaptığımızda sözlerimiz tek olacak, kalplerimiz bir-
biri ile yardımlaşacak, her Müslüman kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için 
de isteyecektir. Öyleyse Rabbimizin bizi çağırdığı İslam Şeriatı’nın tatbik edilmesi ve 
Hilâfet Devleti ile temsil edilen İslam Nizamı’nın kurulması için çalışalım. Zira bu 
yaklaşım, ayeti kerimede de belirtildiği üzere renklerinin ve dillerinin farklılığına 
rağmen tüm insanların eşit gören benzersiz bir tarzdır. 

َيا اَيَُّها النَّاُس ِانَّا خَلَقْنَاكُْم ِمْن ذَكٍَر َواُنْٰثى َوَجَعلْنَاكُْم شُُعوًبا َوقََباِئَل ِلتََعاَرفُوا ِانَّ اَكَْرَمكُْم ِعنَْد اللِّٰه اَتْٰقيكُْم ِانَّ اللَّٰه َعليمٌ 
 خَبيٌر
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“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbiri-
nizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli 
olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla 
bilendir, hakkıyla haberdar olandır.” (Hucurat 13) Yine İslâm, insanlar arasında adaletin 
ikame edilmesine teşvik etmiştir. Bu husus Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in hadi-
sinde şöyle belirtilmektedir: كُلُّكُْم ِمْن آَدَم َوخَلَقَ اهللا آَدَم ِمْن تَُراٍب “Hepiniz Âdemdensiniz (ço-
cuklarısınız) Allah da Âdem’i topraktan yaratmıştır.” İslâm, akıl, davranışlar ve 
vicdan olarak insanın muhafaza edilmesine çağrıda bulunduğu gibi dünya ve ahiret 
ihtiyaçları arasında denge kurulmasına da teşvik etmiştir. Rabbu’l İzzet şöyle bu-
yurmuştur: يَك اللُّٰه الدَّاَر اٰالِخَرةَ َوال تَنَْس نَصيَبَك ِمَن الدُّنَْياَواْبتَِغ فيَما ٰاٰت  “Allah’ın sana verdiği şey-
lerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma…” (Kasas 77) 

 

Değerli Âlimler! 

Şanlı gururumuza ve eski gücümüze dönebilmek için ümmetin vahdeti mutlaka 
gereklidir. İşte o zaman Gana’dan Fergana’ya, bir okyanustan diğerine varıncaya 
kadar Allah’a iman eden İslâm ümmetinin önünde küfür milletlerinden hiçbir halk 
kesinlikler duramayacaktır. Dünyadaki hiçbir kuvvet onu hafife alamayacak, ona 
tahakküm edemeyecek veya üzerinde hâkimiyet kuramayacaktır. Ancak hayatı dü-
şünmekten daha fazla ölümü düşünmeleri şartıyla (ölüme hırs göster ki hayat sana 
gelsin). 

 

Değerli Âlimler! 

Ülkelerimizde İslâm üzere bilinçli ve uyanık olmak yoluyla eski onurumuzu, izze-
timizi geri kazanabilmek için düşünmemiz ve plan yapmamız gerekir. Mevcut ni-
zamlar tarafından yağmalanan hakları konusunda ümmeti bilinçlendirmek ve Hilâ-
fet’in gölgesi altında yaşamadıkça bunu kesinlikle gerçekleştiremeyeceklerini onların 
akıllarına iyice yerleştirmek gerekir. 

Evet, Hilâfet izzet ve koruyucu demektir. Hilâfet, dinin ve dünyanın koruyucusu-
dur. O hem asıldır hem de fasıldır. Hükümler onunla uygulanır, hadler yerine getiri-
lir, fetihler gerçekleştirilir ve başlar dimdik olur. 

 

Ey Âlimler Topluluğu! 

Ey hak ve adalet davetçileri! İslâm düşmanları bize merhamet etmediler ve kesin-
likle etmeyeceklerdir. İslâm ve ehli hakkında hayır istemiyorlar. Küfür milleti tek 
millet olup tek yaydan üzerimize ok atmaktadırlar. Bunun pek çok göstergesi vardır: 

1- Dinimiz ve çok kıymetli Nebimiz üzerinden, müsteşrikleriyle, iş adamlarıyla, 
siyasi olanı ve kilisesiyle batılı kurumlar tarafından yönlendirilen saldırılarla kâfirler 
eninde sonunda yalan ve iftira ile bizleri ithamlar kafesine koydular. İslâmı şiddet, 
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aşırılık ve kılıç dini olduğu yalanı ile itham ettiler. Müslümanları cömert olmamaları, 
fırsatçı, radikal, terörist, zorba sıfatlara sahip olmak gibi aşağılayıcı niteliklerle yafta-
ladılar. Şu ayette belirtildiği üzere bunların tümü yalan, uydurma sözlerdir.  ًكَُبَرتْ كَِلَمة 
 Ağızlarından çıkan söz ne (kadar da) büyük! Onlar“ تَخُْرُج ِمْن اَفَْواِهِهْم ِاْن َيقُولُوَن ِاال كَِذًبا
yalandan başkasını söylemezler.” (Kehf 5) Bir yönüyle böyle. Bir başka yönüyle ise 
emperyal güçler ve onların kuyrukları İslâm toprakları ve buralarda birikmiş servet-
ler üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır. Halkını İslâm’a düşman olan gruplar ve parti-
ler haline getirdiler ve şerefsizler sofrasındaki yetimler haline geldik. 

2- Batı, diğer din ve inanç sahiplerine karşı tek hesap yaparken İslâm’a ve Müs-
lümanlara karşı binlerce hesap yaptılar.  

3- Komünizmin çökmesinden sonra batı, İslâm’ı kendisine düşman edindi, ülke-
leri ve çıkarları için tek tehlike saydı. Sorunlar tasarladılar, pireyi deve yaptılar, Müs-
lümanların topraklarında İslâm Hilâfeti düşüncesini yok etmek için insan hakları, 
özgürlük ve demokrasi ismiyle türküler söylenmesini istediler. 

4- Filistin, Keşmir, Irak, Afganistan, Çeçenistan ve Darfur’daki siyasi sorunlar 
hakkında batının tavrında değişiklik ve kargaşalık vardı. Tavırlar saldırgan, zorba 
zalimden yana idi. Mazluma düşen pay ise ezilerek yeryüzünden silinmek oldu. 

5- Çıkarlarına hizmet ettiği ve onun bineğinde yolarına devam ettikleri sürece 
batı her zalimi, diktatörü ve mücrimi destekledi. Ümmetin servetlerinin yağmalan-
ması, zimmete geçirilmesi ve batıdaki bankalara yatırılması, zulmün desteklenmesi-
ne, teşvik edilmesi hususundaki zorbaların yaptığı işlere ait örneklerdendir. 

6- Batının, Birleşmiş Milletleri, elinde bir oyuncak ve Müslümanlara boyunların-
da bir kılıç olarak kullanması, nerede bulunursa bulunsunlar sebepsiz olarak onları 
kovması, bundan da öte Müslümanların haklarını tanımayıp onlara eşit muamele 
yapmamaları. 

7- Batı, aynı ülke halkları arasında iç savaşlar çıkartmak suretiyle kargaşalar 
meydana getirmeyi, hükümetleri halklarına musallat etmeyi ve halkları çekiç ile örs 
arasında ezmeyi kastetmiştir. Şu anda Pakistan’ın Peşaver, Sıvat, Bonir, Dir, Bacur, 
Mihenmed, Hayber ve Veziristan bölgelerinde olduğu gibi şehirlerde ve köylerde 
yöneticiler halklarına karşı saldırmak ve savaşmak suretiyle tepelerindeki birer kâ-
bus oldular. Öyle ki Pakistan ordusu kendi evlatlarını öldürür hale geldi. Bölge suç-
suzların, yaşlıların ve çocukların öldürüldüğü bir savaş alanına dönüştü. Bir ikinci 
cephede ise Afganistan’da bulunan Amerikan ve NATO uçakları Afganistan halkını 
öldürmekte, gece ve gündüz Pakistan hava sahasına girip çıkarak, Pakistan ordusu 
tarafından en ufak bir karşı koyma ile karşılaşmaksızın rastgele bıraktıkları bomba-
larla binlerce kişiyi öldürmektedirler. Hatta siyasi liderler bütün bu olanları kına-
maktan bile uzak durmaktadırlar. Tıpkı şairin şu sözünde olduğu gibi: 

Bana karşı aslan kesilirken savaşlarda deve kuşu gibidir 
Korkuyla sıçrayıp ıslık çalan benekli yılanlar gibidir. 
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Ey Kerim Topluluk, Ey Müslümanlar! 

Batının Müslümanlara karşı tavrını ve muameleleri özetle zikrettim. Şu anda Müs-
lümanların halinin en alt seviyeye indiği açık ve net olarak görülmektedir. İslâm 
dünyasındaki hükümetlerin tümünün kendi istekleriyle kararlar almadıklarını, tam 
tersine Müslümanlara hükmetmek için batılı elçiliklerin yönetim karargâhları olduk-
larını söylememe izin verin. Parlamentolar Müslümanların sorunların çözmekten 
aciz birer kurumlardan öteye geçemediler. Ve halimiz şairin sözüne uygun hale 
gelmiştir: 

Nasıl yapılır pazarlık ve nasıl kabul ederiz zilleti 
Cevap vermek, kınamak ve yok etmek ise daha yücedir. 
Hak gasp edilirken, namus çiğnenirken 
Sessizliğin kötüsü yöneticiler için bir tehdid iken 
Hilâfet’in güneşi ne saçmalamaktır ne de kandırmak. 
Güven içinde bir nefis Allah’a yemin olsun ki vardır. 
Gazze Hilâfet’in güneşini bekliyor 
Ey Gazze sabret, fecir doğuyor. 

Vahdet ile uşaklıktan ve tabi olmaktan çıkışla, İslâm Devleti’nin kurulması için ça-
lışmakla çözüm gerçekleşsin. Allah’a olan güvenimiz kuvvetli olsun, selim bir yolda, 
Hilâfet Devleti’nin kurulması yolunda gayretlerimizi ortaya koyalım.  

 َيا اَيَُّها الَّذيَن ٰاَمنُوا ِاْن تَنُْصُروا اللَّٰه َينُْصْركُْم َوُيثَبِّتْ اَقَْداَمكُْم
“Ey îmân edenler, siz Allah (ın dînine, O’nun peygamberi zîşânın)’a yardım e-

derseniz O da (düşmanınıza karşı) size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” 
(Muhammed 7) 

 َوال تَِهنُوا َوال تَْحَزنُوا َواَنْتُُم االَْعلَْوَن ِاْن كُنْتُْم ُمْؤِمنيَن
“Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üs-

tün olan sizlersiniz.” (Âli İmran 139) 
 

Allah’ım ben tebliğ ettim. Allah’ım şahid ol. 
 
Ahmed CAN 
Başkan ve Prof.  
Yüksek İslâm Üniversitesi Usulu’d Din Fakültesi  
Davet ve İslâmi Kültür Bölüm Başkanı 
 
 



 

 

DÖRDÜNCÜ KONUŞMA: 
Bangladeş Konuşması 
Bangladeş Konuşmacısı Yerine 
Değerli Âlim Abdulkerim’in Konuşması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
Hamd tek olan Allah içindir. Salât ve selam rahmet peygamberi, insanlara bir şa-

hit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve 
aydınlatıcı bir kandil olarak gönderilen nebiye olsun. Yine salât ve selam, İslâm bay-
rağını yeryüzünde yükselten ashabına olsun. Çok çok selam olsun. Salât ve selamdan 
sonra: 

 

Çok Değerli Misafirler! 

Büyük fedakârlıklarla yeryüzünün her bir yanından gelerek bu mübarek konfe-
ransa katılan üstadları, âlimleri bütün kalbimle selamlamaktan duyduğum mutlu-
lukla başlıyorum. Bizi sevindiren, bizi mutlu eden bu mübarek konferansı düzenle-
yen Hizb-ut Tahrir Endonezya’ya; kendi adıma asaleten, Bangladeş’teki Hizb-ut 
Tahrir’den olan kardeşlerim, tüm âlimler, parti temsilcileri ve Bangladeş İslâmi ku-
rumları adına vekâleten şükranlarımızı sunmaktan memnuniyet duyarım. 

 

Ey Âlimler ve Ümmetin Şeyhleri! 

Ekonomik, siyasi, kültürel olarak melun batı sömürgeci ağıyla kuşatılmış olarak 
istikrarsız bir halde yaşayan Fas’tan Endonezya’ya kadar İslâm âleminin durumu 
sizlere gizli değildir. Kapitalizm hem İslâm dünyası hem de bütün dünya üzerinde 
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egemen olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ise idaresi çerçevesinde kapitalizmle 
hükmetmektedir. Müslümanların yöneticileri ise Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın arzın-
da Hilâfet’in kurulması için çalışanlara karşı kocaman bir kaya gibi durmaktadırlar. 
Bununla da kalmayıp Filistin’de, Afganistan’da, Pakistan’da, Irak’ta, Keşmir’de ve 
diğer İslâm beldelerinde kardeşlerinin yurtlarını yerle bir eden, evlatlarını öldüren, 
namuslarını çiğneyen ve her şeyi ifsat eden Yahudilere ve Hıristiyanlara dost olmak-
tadırlar. 

İslâm ile demokratik kapitalizm arasındaki çatışma zirveye ulaşmıştır. Allah ve 
Rasûlü’nün düşmanları, siyasi İslâm’ın yükselişini engellemek için gecelerini gündü-
ze katmakta ve Müslümanları siyasi dinlerinden saptırmak için bütün gayretlerini 
ortaya koymaktadırlar. İslâm’ın önünde zayıf kalması üzerine, İslâm dünyasındaki 
laiklikle uyumlu olan “ruhani” İslâm’ı pazarlama yoluna başvurdu. Oysa Allah 
Subhanehu ve Teâlâ, İslâm’ı eksiksiz bir din, hayatın tümü için bir düstur olarak in-
dirmiştir. İndiği dönem itibarıyla egemen olan tüm dinlere meydan okuduktan sonra 
İslâm yönetime ulaştı ve siyasi çalışma başlatmayı başardı. Bu durum Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yönetim görevini üstlendiği tarihten (Medine’ye hicre-
tinden) 1924 yılında Osmanlı Hilâfeti’nin yıkılmasına kadar bütün netliğiyle gerçek-
leşmiş, uygulanmıştır. Medine-i Münevvere’de Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in eliyle başlayıp devam eden bu süre içerisinde Hilâfet Devleti çok büyük 
işleri gerçekleştirdi. 

Raşidi Hilâfet’in başlangıcından son Osmanlı Halifesi’ne kadar geçen süreçte bir 
kısmı sahabelerden ve tabilerden olmak üzere Müslümanların başında yüzden fazla 
Halife gelmiştir. Bunların tümü Allah’ın indirdikleriyle ve Rasûlü’nün sünnetiyle 
hükmettiler. Bunlardan hiçbir tanesi, arzusuna göre, demokrasi, sosyalizm ve milli-
yetçilik gibi küfür sistemlerinden birisine göre hükmetmedi. Tüm insanlara onların 
rızası ve seçimleriyle İslâm ile hükmettiler. Çünkü o Halifeler, özgür ve efendi insan-
lar olup kâfirlere ve müşriklere itaat etmeyen, dünya siyasetinde sömürgeci güçlerle 
alakaları bulunmayan kararlarını bizzat kendileri veren kimselerdi. 

Hilâfet’in azameti ve gücü nedeniyle kâfirlerden hiçbir kimse Müslümanlara el 
uzatmaya cesaret edememiş, tam tersine Müslümanların ordusundan ve liderlerin-
den korkmuşlardır. Mü’minlerin Emiri Harun er-Reşit, Bizans Kralı’nın aralarındaki 
muahedeyi bozma niyetinde olduğunu duyduktan sonra şu meşhur mektubu yaz-
mıştır: “Mü’minlerin Emiri Harun er-Reşit’ten Bizans köpeği Tekfur’a. Cevabım sana ulaş-
madan neler olacağını göreceksin.” Netice olarak da bu dediği olmuştur. Müslümanların 
devletinin ve imamının olduğu dönemde devletlerarası sahada Müslümanların ege-
men gücünün göstergelerini saymak istediğimizde önümüze uzun bir liste çıkar. 

 

Ey Aziz Âlimler! 

Kaybolmuş olan şerefimizi, onurumuzu yeniden elde edebilmek için ümmetin 
tüm müşküllerini çözüme kavuşturacak olan Hilâfet’in ikame edilmesinden başka 
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yol yoktur. Ümmetin sömürgecilerin zulmünden kurtulmasının, tek vücut ve tek 
kalp haline gelmesinin tek yolu budur. 

Bizim için Hilâfetsiz değerli bir hayat yoktur. Her bir Müslümanın boynundaki 
biat farziyetini düşürmek için üzerimize bir Halife nasb etmekten başka çıkar yol 
yoktur. Hilâfet, Allah’ın üzerimize vacip kıldığı yönetim sistemidir. Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:  ،ٌّكَانَتْ َبنُو إْسَراِئيَل تَُسوُسُهُم اَألنِْبَياُء، كُلََّما َهلََك نَِبيٌّ خَلَفَُه نَِبي

َوَستَكُوُن خُلَفَاُء فَتَكْثُُر. نَِبيَّ َبْعِديَوإنَُّه الَ   “İsrailoğullarını peygamberler yönetiyorlardı. Bir Nebi 
öldüğü zaman hemen ardından bir Nebi gelirdi. Benden sonra ise peygamber yoktur. 
(Benden sonra) birçok Halifeler olacaktır.” (Müslim: C 12, S: 182) 

Allah’ın kitabı ve Rasûlü’nün sünneti ile hükmedecek bir Halife’ye biat etmek el-
bette ki lazımdır. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: . َوَمْن َماتَ َولَْيَس 
 Kim de boynuda biat olmadan ölürse cahiliye ölümü ile“ ِفي ُعنُِقِه َبْيَعةٌ، َماتَ ِميتَةً َجاِهِليَّةً
ölmüş olur.” 

İslâm Ümmeti, Allah’ın arzında Hilâfet’in ikame edilmesi için çalışmaktadır. An-
cak sömürgeciler bunun gerçekleşeceği günü geciktirmek için uğraşmaktadırlar. 
Nitekim İngiliz sömürgeciliği Osmanlı Hilâfeti’ne karış Hindistan’da birtakım tuzak-
lar kurmaya, oyunlar oynamaya başladığında İslâm ümmetinin evlatları Hindis-
tan’daki âlimlerin liderliğinde 1919 yılında Hilâfet Hareketi ismiyle Osmanlı Hilâfe-
ti’ni korumak için harekete geçmişlerdir. Bu hareket siyasi ve dini bir hareket idi. Bu 
harekete ilk önce başlayanlardan birisi Şeyh Muhammed Ali Cevher, kardeşi Şevket 
Ali, faziletli âlim Ebu’l Kelam Azad ve Şeyh Mahmud el-Hasen Deyobendi ve diğer-
leridir. Allah onları geniş cennetine koysun. 

Faziletli âlim Ebu’l Kelam Azad liderliğinde şu anki Bangladeş’te 1920 yılında Ta-
rihi Hilâfet konferansı yapılmıştır. Hafazacı Hadur lakaplı Şeyh Muhammedullah’ın 
Hilâfet’in ikame edilmesi için 1981 yılında Bangladeş’te kurduğu ve Bangladeş hal-
kından birçok kişinin de muvafakat ettiği Hilâfet Hareketi’nin kurulması bunun 
semeresidir. Bangladeş Hilâfet Meclisi, Bangladeş İslami Anayasa Hareketi, Birleşik 
İslâm Hareketi gibi İslâmi hareketler ortaya çıkmıştır. Bunların hepsi Hilâfet’in ika-
mesi için gayretlerini ortaya koymuşlardır. Bu hareketlerin başkanlarından olan ve 
bu konferansta hazır bulunan çok değerli şahsiyetler şunlardır: 

Baba Hadur: Hathecari Catagam’daki Muînü’l İslâm el-Camiatü’l Ehliyye’de Pro-
fesör. 
Şeyh Hafız Ataullah b Muhammedullah Hafezaci Hadur: Bangladeş Hilâfet Hare-

keti Başkan Yardımcısı. 
Şeyh Abdurrab Yusufi: Bangladeş Hilâfet Meclisi Genel Sekreteri. 
Şeyh Muhammed Caferullah Han: Bangladeş Hilâfet Harekete Genel Sekreteri. 
Şeyh Ebu Tahir Muhammed Himayetüddin: Dakka, İslâmi Anayasa Hareketi Bü-

yükşehir Başkanı. 
Şeyh A. F. M Halid Hüseyin: Catagam Daru’l Mearif Üniversitesinde Profesör. 
Şeyh Ruhul Emin Han: Dakka Camiatu’s Sahabe Üniversitesi Müdürü. 
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Şeyh Muhammed Esad Hüseyni: Dakka, Sudaribara Daru’l Kur’an Üniversitesin-
de Profesör. 
Şeyh Muhammed Âbidullah Âbid: Dakka el-Mescidü’l Cami Hatibi. 
Şeyh Muhammed Tarık el-Hasen: Birleşik İslâm Hareketi Sekreteri. 
Şeyh Muhlisu’r Rahman el-Kâsımî: Bangladeş Arap Okulları Sınav Komisyon Ü-

yesi 
Şeyh Ebu Saîd Numan: Mukt Âvâz Gazetesi Yazarı. 
Şeyh el-Müfti Celaleddin: Dakka, Esğaru’l Ulum Okul Müdürü. 

 
Değerli Konuklar! 

Hizb-ut Tahrir 2001 yılında Bangladeş’te çalışmaya başladığında liseden üniversi-
teye varıncaya kadar öğrencileri, gazetecileri, düşünürleri, toplumun ileri gelenlerini 
bünyesine kattı ve Bangladeş’te Hilafet’in ikame edilmesi için çalışan kan tazelendi. 

Yaklaşık dokuz yıllık çalışma sürecinde Hizb-ut Tahrir, ümmetin tüm sorunlarının 
çözümü için tek çıkış yolunun Hilâfet olduğu hususunda insanları bilinçlendirmeyi 
başardı. Batı demokrasisinden ve mevcut siyasi rejimlerden bütünüyle farklı, ayrıca-
lıklı olan siyasi nizamı uygulayacak olan Hilâfet’in ikame edilmesi mutlaka gerekli-
dir. İşte böylece Hizb-ut Tahrir, Bangladeş’te mevcut siyasi yapıya karşı meydan 
okudu. Bunun üzerine sömürgecilere boyun eğen Bangladeş yöneticileri, hapsetmek, 
vurmak, dövmek ve işkence etmek gibi baskının ve şiddetin her türlüsünü kullana-
rak partiyle savaşmaya başladı. Size hitap ettiğim şu anda Hizb-ut Tahrir’in liderle-
rinden ve üyelerinden kırktan fazla sayıda kişi hapishanede işkencenin her türlüsüne 
maruz kalmaktadırlar. Buna rağmen Hizb-ut Tahrir Bangladeş, Allah Azze ve Celle’ye 
tevekkül ederek zaferin yakın olduğunu umarak gayesini gerçekleştirmek için bütün 
gayretini ortaya koymaktadır. 

Şu anda ise Bangladeş’te Hilâfet’i ikame etmek için altın fırsat vardır. İnsanlar şu 
andaki yöneticilerin gerçek yüzünü gördükten sonra onların tuzaklarına düşmeye-
ceklerdir. Zira insanlar İslâm düşmanlarının Bangladeş’i kendilerine boyun eğer bir 
halde bırakmak istediklerini idrak ettiler. 

İnsanlar İslâm’dan, güçlü bir Hilâfet Devleti’nin ikame edilmesinden başka sığına-
cak bir liman olmadığını gördü. Çok sayıdaki İslâm merkezleri ve okullar, binlerce 
âlim ve meşayıh artık bu öneriyi destekler oldular. Özellikle tüm İslâm beldelerinde 
Hilâfet’in ikame edilmesi için aşırı istek var iken –ki sizler bunu başkalarından daha 
iyi biliyorsunuz- bizler Hilâfet’in iade edilmesi için bu fırsatı çok iyi kullanmalıyız.  

 

Sayın Baylar! 

Şüphesiz ki bu konferans Allah’ın izniyle İslâm dünyasında Hilâfet’in ikame e-
dilmesi yolunda önemli bir işaret olacaktır. Allah’a imanımızdan sonra samimiyetle 
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çalıştığımızda Allah’ın bize yardım edeceğinden, bizi vahdet ile mükâfatlandıraca-
ğından ve düşmanları kahredeceğiden emin olmalıyız. 

Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: 

ِذيَن آَمنُوا ِمنْكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْستَخِْلفَنَُّهم ِفي اَألْرِض كََما اْستَخْلَفَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْمَوَعَد اُهللا الَّ  “Allah, 
sizlerden îman edip salih amel işleyenleri kendilerinden öncekileri yeryüzünde 
Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını… va’detti.” (Nûr 55) 

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ise şöyle buyurmaktadır: 

-En sonunda ise nübüvvet metodu üzere Hilâfet o“  ثُمَّ تَكُْوُن ِخالَفَةً َعلَى ِمنَْهاِج النُُّبوَِّة ثُمَّ َسكَت
lacaktır. Sonra sustu.” (Ahmed Rivayet etti.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BEŞİNCİ KONUŞMA: 
Yemen’den 
Faziletli Âlim Hüseyin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 اَلَْحْمُد ِللِّٰه الَّذى خَلَقَ السَّٰمَواِت َواالَْرَض َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ الَّذيَن كَفَُروا ِبَربِِّهْم َيْعِدلُوَن

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mah-
sustur. Böyle iken inkâr edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar” (En’am 1) 

Yaratılmışların efendisine, onun tertemiz Âline ve ashabına Salât ve Selam olsun. 

 

Konferansı Düzenleyen Kardeşler ve Faziletli Âlimler! 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد
Günümüz dünyası özellikle de içerisinde bulunduğu kötü hali nedeniyle İslâm 

dünyası özellikle yönetim sistemi nedeniyle birtakım krizlere sahne olmaktadır. 
Müslümanların geleceklerini ilgilendiren en önemli sorunlardan birisini ele alan bu 
konferansa iştirakınızın da sebebi olan bu husus aynı zamanda Müslümanların tüm 
sorunlarının nedenidir. Bu sorun birçok Müslüman âlimin gafil olduğu veya gafil 
olduğu görüntüsünü verdiği, Müslümanlar arasında çalışmakta olan birçok İslâmi 
hareketin cahili olduğu bir sorundur. Şayet Allah Azze ve Celle; ideolojisinde bilinçli 
ve uyanık, metodunu iyi bilen, İslâmi hayatı yeniden başlatmayı kendisi için ölüm 
kalım meselesi haline getiren ve bunu Müslümanların hayatında var etmek için bü-
tün gücüyle çalışan muhlis bir partiyi bu ümmete nasib etmemiş olsaydı İslâm üm-
meti neredeyse bunu unutacak ve acıklı vakıaların peşinden koşacaktı. 
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Ey Kardeşler! 

Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Rasul olarak gönderilmesi ve İslâm Dev-
leti’nin, ilk İslâm Devleti’nin kurulması Âdem Aleyhi’s Sselâm’dan günümüze kadar 
geçen süre içerisinde tarihin en büyük olayıdır. Zira bu olay, dünyanın yüzünün 
değişmesinin ve yeni bir fecrin doğmasının işaretidir. Kurulmasının üzerinden on 
küsur yıl kadar bir süre geçtiğinde dünyanın birinci devleti koltuğuna oturacak bir 
güce gelmiş, Fars’ın büyüklüğünü ve fesatlarını yok etmiş, kulları köleleştirilen ve 
onlara zulmeden Roma’ya hükmetmiştir. Tam on üç asır boyunca kendisinden kor-
kulan, güçlü ve aziz olarak kalmıştır. Mustafa Kemal tarafından Hilâfet ilga edilince-
ye kadar geçen Hilâfet dönemi içerisinde her nereden gelip nereye gittilerse bu dev-
let içerisinde Müslümanlar daima aziz ve değerli olmuşlardır. 

 

Faziletli Âlimler! 

Şüphesiz ki İslâm risaleti beşeriyetin tüm işlerini kuşatacak şekilde geneldir. İster 
yönetimle, ister ekonomiyle, ister eğitimle, ister iç siyasetle, ister dış siyasetle ilgili 
olsun devlette ve toplumda var olan ilişkilerin tamamını çözecek nitelikte eksiksiz 
bir şeriat getirmiştir. Bu ilişkilerin devlet ile fertler arasındaki genel ilişkilerle alakalı 
olmasının veya devletle diğer milletler ve halklar arasındaki ilişkiler olması halinde 
de durum aynıdır. Zira Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: ِْكتَاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّقًا َواَنَْزلْنَا ِالَْيَك ال
ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعلَْيِه فَاْحكُْم َبْينَُهْم ِبَما اَنَْزَل اللُّٰه َوال تَتَِّبْع اَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلْنَا 

اللُّٰه لََجَعلَكُْم اُمَّةً َواِحَدةً َوٰلـِكْن ِلَيْبلَُوكُْم فى َما ٰاتيكُْم فَاْستَِبقُوا الْخَْيَراِت ِالَى اللِّٰه َمْرِجُعكُمْ ِمنْكُْم ِشْرَعةً َوِمنَْهاًجا َولَْو شَاَء 
-Ey Rasûlüm, sana da bu hak kitabı (Kur’an’ı), kendin“ َجميًعا فَُينَبُِّئكُْم ِبَما كُنْتُْم فيِه تَخْتَِلفُوَن
den önceki kitapları hem tasdikçi, hem onlar üzerine bir şâhid olarak indirdik. O 
halde sen, ehl-i kitap arasında Allah’ın sana gönderdiği hükümlerle hüküm ver; 
sana gelen bu haktan ayrılıp da onların arzuları arkasından gitme. Sizden her 
biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik.  Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir 
ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. 
Öyle ise hayırda yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa 
düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.” (Maide 48) 

Kerim Rasûlümüz, İslâm fikirleriyle kökünü kazıncaya kadar küfür fikirlerine 
karşı mücadele etti. Allah’ın kendisine Evs ve Hazrec’le yardım edinceye kadar 
Kureyş’in münharif siyasetlerine karşı direndi ve Medinetü’l Münevvere’de ilk İslâm 
Devleti’ni kurdu. Namaz, eğitim, Müslümanların din ve dünya işleri için, işlerinin 
görülüp gözetilmesi için Mescidü’n Nebeviyyi’ş Şerif’i bina etti. Devlet için gerekli 
olan ilmi, sınaî, idari, iktisadi ve askeri temelleri kurmaya başladı. Bunlarla ilgili 
olarak fey, harac, cizye ve zekât gibi özel teşriler ve hükümler koydu. Kılıç yapımını 
öğrenmeleri için bir grubu Yemen’e gönderdi. Valiler, amiller ve yöneticiler tayin 
etti. 
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Ardından gelen Halifeler her yönden İslam Devleti’nin kalkınmasına ilerlemesine 
önem vererek SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in hidayeti üzere yürüdüler. Ebu Bekir Allah 
ondan razı olsun Mali idarenin merkezi olarak beytü’l malı kurdu, devlet harcamala-
rını tanzim etti, Kur’an’ın toplanması ve ezberlenmesi işini gerçekleştirdi. 

Ömer b. el-Hattab, ordu işleri, kaza yani yargı ve devlet harcamalarının kayde-
dilmesi gibi hususlar için divanları yani devlet dairelerini düzenledi, posta sistemini 
kurdu. Muaviye zamanında gemi yapımı için ilk fabrika kuruldu. Abdülmelik b. 
Mervan zamanında divanların Arapçaya çevrilmesi tamamlandı. Hatta İslâm Devleti 
sürekli olarak lütufta, ihsanda, bağışta ve hayırda dünyanın her bir yanındaki siyasi-
lerin, âlimlerin, mühendislerin, doktorların ve diğerlerinin ilgi odağı oldu. 

 

Faziletli Âlimler! 

Kalplerin değişmesiyle hal de değişti. Uzun zaman içerisinde İslâmın kulpları ilik 
ilik çözüldü. İman zayıfladı ve bağlılık azaldı. Arzular hâkim oldu, şehvet azdı, kişi-
sel maslahatlar genelin maslahatlarına tercih edildi ve dünyaya meyledildi. Vakıada-
ki gerçeği görmelerini engelleyecek şekilde akılların üzerini yoğun bir toz kapladı. 
Böylece tüm İslâm beldelerinden İslâm Devlet’nin gölgesi kayboldu. Atalarında 
olmadığı şekilde güç araçları bakımından topraklarının büyüklüğüne, kaynaklarının 
ve mülklerinin çokluğuna rağmen düşmanları İslâm ümmetine karşı aslan kesildiler. 
Düşmanları İslâm ümmetine karşı hâkim bir hasım oldu, Müslümanlar dinleri için 
emin olmadılar, değerlerine ve ideallerine saygı gösterilmedi, namusları korunmadı. 
Müslümanların topraklarında yüzünü nereye çevirirsen öldürmeleri, serseriliği, 
küçümsemeyi görürsün. Saîd helak olduğu halde lisanı hal ile her birimiz sa’d diridir 
dedik. Müslümanların orduları ise kabuklarına çekilmiş bir halde yöneticileri tara-
fından Allah yolunda savaşmaktan engellenmektedirler. Bilakis yöneticiler sadece şu 
veya bu yöneticiye şükretmediği için ordularına halklarının kanlarını akıtmalarını 
emretmektedirler. 

Sağa veya sola gözünü her ne tarafa çevirsen açlığı, fakirliği ve yoksulluğu bulur-
sun. Cahillikle, işsizlikle, fesatla, sapıklıkla ve eşcinsellikle karşılaşırsın. İşte bunların 
tümü yıkıcı batı ekonomisi seviyesine yükselmek için Müslümanların mallarından 
milyarların harcanmasıyla gerçekleşmektedir. 

Her ne vakit iyi bir şey elde etmek istersen, fitneler, çalkantılar, fırkalar, oyunlar 
ve tuzakları görürsün. Tüm ırklarıyla ve mezhepleriyle İslâm’ın bütün Müslümanları 
bir devlette, tümünü kendi bünyesinde kaynaştıran devletlerinin yıkılmasının ardın-
dan, hemen hemen tüm topraklarımızda ayrılık çağrıları var olmuştur. Müslümanla-
rın fırkalara ayrılması için mezhepçilik ve grupçuluk gibi sorunlar birer bahane hali-
ne getirilmiştir.  

 

Kerim Kardeşler! 

İslâm Ümmeti’nin hali ve tüm alanlarıyla başına gelenler bunlardır. Yemen’in du-
rumu ise diğer İslâm beldelerinin durumundan daha iyi değildir. Mutluluk, hikmet 
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ve iman beldesi olarak bahsedilen Yemen, dışarıdan sokulan bu yönetimlerin gölgesi 
altında dünyanın en fakir ve en geri kalmış, cahil ülkelerinden biri oldu. Hikmetini 
kaybetti, kapkaranlık geceden bir parça gibi fitneler ortamına girdi. Güneyin ayrıl-
ması çağrısında bulunan Güney hareketleriyle Kuzey’de savaşlar tırmandı. Bu arada 
fesat, adam kaçırma, devrim girişimleri, siyasi, ekonomik ve ictimai alanların tü-
münde çöküntüler yaşandı. 

Diğer İslâm beldelerinde olduğu gibi Yemen’deki ilk değişim hareketleri; batı yö-
netimlerini yanlarına aldıkları, yüzlerini parlak şehirlere döndürdükleri, Mustafa 
Kemal gibileri kendilerine örnek aldıkları, dinlerinden ve devletlerinden vazgeçtikle-
rinde kavimlerine dillerine pelesenk ettikleri çözümleri getirdiklerini zannettiler. 
Geri dönülmez bir biçimde geçmişlerine veda ettikleri halde geçmişleriyle bağı ol-
mayan şeyleri kalkınma, ilerleme yolu edindiler. Ancak Yemen üzerindeki çatışma 
sonunda şiddetlendiğinde, çektiği sıkıntı da şiddetlendi, yarası derinleşti, zayıflığı 
açığa çıktı ve ayıpları göründü. Şeytan çarpmış gibi sorunlarından uyanmaya başla-
dı. Sorunun büyümeye, dallanmaya başladığı ve çözümün neredeyse imkânsız bir 
hal aldığı ortaya çıktı. İşte tırmanma eğilimi gösterip bir türlü sona ermeyen hatta 
yenilenen olaylar. İşte sakinleşir sakinleşmez daha şiddetli bir şekilde geri dönen 
güney olayları. Fakirlik ve insanların aşağılanması ise çözümü olmayan bir vakıa 
olarak ortadadır. Tüm bunlar ithal edilen bu sistemlerin de bunu uygulayanların da 
buna çağrıda bulunanların da başarısızlığını teyit etmektedir. Bütün bunlar halkın bu 
ülkedeki değişimi beklemeye, bir kurtuluşu ümit etmeye götürdü ve gözlerini İs-
lâm‘a diktiler. Lisanı halleri bu iş için İslâm’dan başka bir kurtuluşun bulunmadığını 
söylemektedir. 

 

Faziletli Âlimler! 

Diğer İslâm beldelerinde olduğu gibi Yemen’de de var olan hazin tablo, insanların 
hayatında İslâm esası üzere kaim olan hayatın yönetimden uzaklaştırılmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu nizam, insan için elverişli olanı bilen Allah katından gelmiş-
tir. Bunun dışında olanlar ise şüphesiz bir şekilde batıldır. Çünkü noksanlık üzere 
yaratılmış, kendi arzusuna ve tercihine göre hareket eden insan tarafından yapılan 
sistemlerdir. Bu ümmetin batıdan gelen acıların her türlüsünü tattıktan sonra içeri-
sinde bulunduğumuz durumda çıkış için tek çözümün yönetimde, ekonomide, 
ictimai hayatta ve hayatın diğer alanlarında Allah’ın hükümlerinin uygulanmasına 
dönmekten başka bir çözümün olmadığı sizin için bilinmeyen bir şey değildir. 

Bilmemiz gerekir ki Müslümanlar bu dini ikame edinceye kadar dinleri ve dünya-
larından bir herhangi bir şeye hazır değildirler. Dinin ikamesi ise ancak Hilâfet’in 
ikamesi ile mümkündür. Ve yine iman iddiası veya Allah’ı ve Rasûlü’nü sevmek 
ikamesi için dine yardım etmeden gerçekleşmediğini bilmeliyiz. Bunlar olmadan 
iman iddiasında bulunmak, Allah’ı ve Rasûlü’nü sevdiğini söylemek kişinin sorgu-
lanmasını ve hesaba çekilmesini gerektiren durumlardır. 
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Ey kardeşler! Daha önce olduğu gibi İslâm’ın tüm Müslümanları tek bayrak altın-
da toplayacak bir devlette tatbik edilmesinde akıl sahibi hiçbir kimse şüphe etmez. 

Müslümanların büyük devletlerinde, geçtiğimiz asrın başlarında kaybedilmesinin 
ardından sömürgecilerin küçük parçalara ayırarak siyasi, iktisadi ve kültürel olarak 
hükmettikleri bir devlet haline getirdikleri Hilâfet Devleti’nde birleşmeleri meselesi 
zaman meselesinden daha öte bir mesele değildir. İslâm ümmeti bugün, insanlar için 
çıkartılmış en hayırlı ümmet olduğu Rabbinin hükmünü tatbik edecek, en hayırlı bir 
risalet, hidayet ve nur olarak bütün beşeriyete taşıyacak olan bir devletin sultasının 
geri gelmesi için kapıda ayakları üzere beklemektedirler. Ta ki böylece dini, kitabı, 
Rasûlü, mukaddesatı, saygınlığı ve servetleri konusunda eziyete maruz kalan İslâm 
ümmeti saygınlığına yeniden kavuşsun ve aziz bir ümmet olsun. 

Son söz olarak: Allah’ım! Şeriatını adaletle tatbik edecek, kitabınla ve Nebi’nin 
sünneti ile amel edecek, dinine yardım edip ümmetini himaye edecek bir Halife 
istiyoruz. Ve yine bu toplantınızın görüşlerin birleştiği, sıdkı amel ve etkili olmasını 
istiyoruz. 

 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALTINCI KONUŞMA: 
Türkiye’den 
Şeyh Şahi Merdan Sarı’nın 
Konuşması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته؛

Kıymetli Âlimlerimiz ve kıymetli katılımcılar! 

Es-Selâmu Aleykum ve Rametullahi ve Berakâtuh! 

دِ  ِمْو یَ ِكاِلم مَ ْيِح الرَّ ِنَمْحن الرَّ ْيِماَل العَ ِب رَ  هللاِ ُدْمالَح ذَّ  َدمْ  هللا، حَ  ُدمْ ن، الحَ ْی ال  ال  نَّ أَ ُدَهشْ َأَو. نْیِراِبن الصَّ  ْیِراِآشَّ ن ال ْیِآِرا ال
 ِةمَ ْحى الرَّلَ  َعالُم والسَّ الُةالصََّو. رْیِد َقيٍء َشلِّى ُآَل َعَوُهت َوْيِمُیي َوِيْحد ُیْمالَح ُهَل وَ ُكْل المُ ُه، لَ ْه لَ َكْیِر ال شَ  ُهَدْح وَ  إال اهللا  َهَلِإ

، مْيِلسْ  َتُمتَ َأ َوالٍة صَ ُلضَ ْفن، َأْيِم اَألُيِم اُألُيِبالنَّل اهللا، ْوُس اهللا، َرِدْب َعْن ِبٍدَمَح اهللا، مُ  ِقْل خَ ُلَضْفاة، أَ َدْس المُ ِةَمْعوالِن اة،َدْهالُم
  :دْعَب َو،نِیِد اْلِمْوى َیَل ِإاٍنَسْحِإم ِبِهْيِعاِبَتن، َوْیِراِهالطَّ نْيِبِي الَطِتلَبْي اآِلَو ن،ْيِعاِبالتَّ َوِةاَبَح الصَِّن َعمَُّهى اللََّضْراو

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a Hamdolsun. O ki Rahman’dır, Râhim’dir, Dîn Gü-
nü’nün Sahibidir. Allah’a zikredenlerin, şükredenlerin ve sabredenlerin hamdi ile 
hamd olsun. Ben şâhitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve O’nun 
hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur ve Hamd yalnızca O’nadır. O, Öldüren ve Diril-
ten’dir. Şüphesiz ki O, her şeye Kâdir’dir. Salât ve Selâm; hidâyete ileten Rahmet, 
saâdete ulaştıran Nîmet, Allah’ın yarattıklarının en fazîletlisi, Ummî ve Emîn Nebî, 
Rasulullah, Muhammed İbn-u ‘Abdullah’ın üzerine olsun. Hem de Salâtın en üstünü 
ve selâmın en kâmili O’nun üzerine olsun. Ey Allahım! Sahâbeden, Tâbîinden, Ter-
temiz ve pırıl pırıl Âl-il Beyt’ten ve Dîn Günü’ne kadar onlara ihsân ile tâbi olanlar-
dan râzı ol ve ba’d; 

Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: 
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 Allah’ın ipine hepiniz toptan sımsıkı sarılınız ve“  ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َوَال َتَفرَُّقوْاَواْعَتِصُموْا
fırkalara ayrılmayınız.” (Âli İmran 103) 

Sizlere okyanusun ötesinden, Hilafet’in son pay-ı tahtı İstanbul’u içinde barındı-
ran Türkiye’den büyük özlemler, sınırsız dualar ve sıcak selamlar getirdik. Türki-
ye’deki Müslüman kardeşleriniz sizleri özledi. Aramızda sınırların, dikenli tellerin 
bulunmayıp bir arada olduğumuz günleri özledi. Onlar tek bir Ümmet olduğumuz 
günleri özledi… 

Nitekim yukarıda okuduğumuz ayeti kerimede yüce Allah Celle Celaluhu “Al-
lah’ın ipine hepiniz toptan sımsıkı sarılınız ve fırkalara ayrılmayınız” diye bu-
yurmaktadır. Dikkat edilirse fert fert Allah’ın ipine sarılınız denilmiyor, fırka fırka 
sarılınız da denilmiyor. Bilakis hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız diye emir 
buyrulmaktadır. Ancak bu şekilde, Allah’ın ipine sımsıkı sarılmakla, İslam âlemi 
yeniden izzetine, ihtişamına ve egemenliğine kavuşabilir. 

Uzun süren karanlık bir gecenin ardından yeniden nurlu bir sabaha kavuşmak i-
çin İslam âleminin gafletten uyanıp Allah’a kulluk şuuruyla ferdi ve içtimai vazifele-
rini idrak ederek îfa etmek zorundadır. 

 Buralara kadar bütün Müslümanların gelişleri bu şuurun ve gayretin sonucudur. 
Bizler de Türkiye’den gelen âlimler ve kanaat önderleri olarak oradaki Müslümanla-
rın selamlarını Endonezya’da bir araya gelen tüm Müslüman kardeşlerimize getirdik 
ve diyoruz ki;  

İslam Ümmeti tarih boyunca Haçlı saldırıları ve Moğol istilası gibi çok ağır badire-
ler atlattı. Ancak yaşadığı her badireden Allah Celle Celaluhu’nun dinine sımsıkı sa-
rılmak suretiyle daha güçlü olarak çıkmıştır. 

Cümle İslam Ümmeti’nin en son yaşadığı ve hakikatte en ağır olan badire kuşku-
suz Osmanlı Hilafet Devleti’nin yıkılışıdır. Zira bu badire beraberinde sadece işgalle-
ri, kan ve gözyaşını getirmedi bilakis ayrılıkları ve batıl fikirleri de getirmiştir ki; esas 
yıkıcı darbe işte bu idi. 

İslam âleminin yaşadığı bütün coğrafyalarda bil-adı İslam (İslam beldeleri) tek tek 
işgal edildi. Sonra aramıza tel örgüler çekildi. Bu da yetmedi mayınlar döşendi… Bu 
somut, ayrılığın Ümmeti birbirinden kopartamayacağını gören sömürgeciler tüm 
bunların üstüne bir de zihinlere ve kalplere ayrılık (fitne) tohumları ekti. 

Bütün bunlar da yetmedi her belde için sıkıntı ve sorunlar icat ettiler. Öncelikleri-
mizi değiştirip vatan millet gibi kavramların içini boşaltarak değişik manalar yükle-
diler. 

İslam’a göre vatan; 

Allah’ın nizamının üzerinde tahakkuk ettirildiği yerdir. İslam’a göre millet ise Al-
lah’ın dinine dâhil olan ümmetin tümüdür. Yani bugün İslam’a göre millet, Ümmeti 
Muhammed’dir. Bütün mesele bu ümmetlik vasıflarıyla muttasıf olmaktır.   
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Bütün bunları cahili sistemler ile küfür güçlerinin dayanışması ve tahakkümü ile 
başardılar. Ancak bu başarı, onların güçleri sayesinde değil İslam âleminin ekseriyet-
le gafletleri ve görevleri ifa etmemeleri sonucunda vuku bulmuştur. 

İşte bu yapay sorunlar, kalplere ve zihinlere yerleştirilen ayrılıklar, başımıza tayin 
edilen ancak bizden olmayan hatta bizden fersah fersah uzak olan yöneticiler bizleri 
felce uğrattı, gözlerimizi kör, kulaklarımızı sağır etti. Filistin’den, Afganistan’dan, 
Çeçenistan’dan, Keşmir’den, Irak’tan, Pakistan’dan, Sudan’dan, Somali’den, Ceza-
yir’den hülasa İslam âleminin yaşadığı her coğrafyadan yükselen feryatları duya-
maz, akan kanları göremez, onların imdat çağrısına icabet edemez olduk.  

Her kıpırdanışımız ve ayağa kalkma arzumuz şiddetli ve zalimane bir şekilde bas-
tırıldı. Ümmetin nice yiğitleri sömürgeciler ve taşeron yöneticiler tarafından katle-
dildi, hapsedildi ve El-an bu zulümler bütün şiddetiyle devam etmektedir. 

 

Aziz Müslümanlar! 

Devletlerarası arenada dolaştırılıp “değişim”, “diyalog” ve “reform” adı altında 
İslam Âlemi’ne pazarlanan sloganlar ve düşünceler; Amerika’nın Ümmet üzerindeki 
nüfuzunu ve hegemonyasını pekiştirmek maksadıyla İslam’a ve Müslümanlara yö-
nelik barbarca saldırısının bir parçasıdır. Bu kültürel saldırı, işgalden ve katliamdan 
farksızdır. Bu kültürel saldırıdan gözetilen maksat; onlar gibi düşünmemiz, onlar 
gibi yaşamamızdır. Yani bizleri yaşayan ölüler haline dönüştürmektir. Yani İslam 
Ümmeti’ni her çeşit çoban tarafından güdülebilecek koyun sürüleri haline getirmek-
tir. Müslüman’ın görevi İslam’ı icra etmek ve yaşamaktır. Mahkûmiyet ve zillet Müs-
lüman’a göre değildir. Bu durumun sebebi İslam’ın gereği gibi yaşanmamasıdır. Zira 
Allah Rasul’ü SallAllahu Aleyhi ve Sellem hadisi şerifinde: لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة ...
 İslam’ın düğümleri tek tek kopacaktır… Bunların ilki“ وأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصالة
yönetim, sonuncusu ise namazdır.” (Ahmed bin Hanbel, Musned) diye buyurmaktadır. Demek 
ki İslam’ın bölük pörçük olmaması bir bütün olarak yaşayabilmesi İslam’ın hâkimi-
yetine bağlıdır. 

 

Faziletli Müslümanlar! 

Sömürgeciler kendi batıl fikirlerini Ümmete pazarlamada, talanda, katliamda, iş-
galde mahir olduğu gibi, devamlı surette perde ardına gizlenmede de mahir olduğu-
nu göstermiştir. Nitekim yaptığı her işgale, her katliama her talana bir müsebbip 
bulmuş ve bu müsebbip de hep Müslümanlar olarak gösterilmiştir. 

 İşgalci ve sömürgeci Amerika, Başkanının rengini değiştirerek İslami Ümmete 
yaptıklarını unutturmaya, kirli sicilini gözlerden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. An-
cak İslam Ümmeti kendisine yapılan iyilikleri unutmadığı gibi zulümleri de asla 
unutmamıştır, bundan sonra da unutmayacaktır. 
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Kerim Müslümanlar!   

Sözün başında söylediğimiz gibi;   

Sömürgecilere ve bilerek ya da bilmeyerek onlara yardımda bulunanlara karşı du-
rabilmek onların saldırılarına göğüs gerebilmek için birlik olmamız kaçınılmaz bir 
hakikattir. Her akıl sahibi birlikten kuvvet doğacağını ve birlik olunca her zorluğun 
aşılacağını bilir.  

İşte bu nedenle Ey Müslümanlar! 

Tattığımız her acı, döktüğümüz her gözyaşı, Müslümanlar arasında yerleşmiş her 
fasit fikir bizlere Hilafet’in hayat memat meselesi olduğunu hatırlatmalıdır! Zira 
Hilafet İslami Ümmetin birlikteliğinin nişanesidir. 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

İslam Ümmeti bir vücuttur, Hilafet bu vücudun başıdır baş olmadığı vakit gövde 
ne kadar büyük olursa olsun bir kıymeti harbiyesi olamaz. Tarihin sayfalarında bir 
zaman yeryüzüne hükmetmiş olduğu muazzez ve ihtişamlı dönemine kavuşabilmesi 
için bu gövdenin başa kavuşturulması şarttır. Bu gayretle Müslümanlar okyanusları 
aşarak buraya gelmiştir.  

Her nerede olursak olalım, hangi isimle isimlendirilmiş olursak olalım en güzel 
ismimiz ve kimliğimiz Müslüman’dır. Buna sahip çıkabilmek için her birimiz 
Kur’an’ın nurundan aldığımız bir meşale ile yeryüzünün cahili karanlıklarını yıkmak 
suretiyle aydınlatmaya çalışmak zorundayız. 

Muhakkak ki zafer muttakilerindir! 

يٌّ َعِزیٌزَوَلَينُصَرنَّ اللَُّه َمن َینُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِو  “Allah, kendisine (dinine) yardım edenlere 
muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, kudretlidir, gâliptir.” (Hac 40) 

 

Es-Selâmu ‘Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh. 
 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

YEDİNCİ KONUŞMA: 
Afganistan’dan 
Video Aracılğıyla 
Yapılan Konuşma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في  األلباب واألبصار، قال اهللا تعالى الحمد هللا الواحد القّهار، العزيز الغفّار، مكّور الليل على النهار، تذكرةً لذوي
  :وبعد َوقُْل َجاء الَْحقُّ َوَزَهقَ الَْباِطُل ِإنَّ الَْباِطَل كَاَن َزُهوقًاکتابه 

Dünyanın Her Bir Yerinden Gelen Kardeşler! 
İslâm güneşinin doğduğu günden itibaren iman ile küfür arasında şiddetli çatışma 

var olmuştur. Kılıçların şakırtısı ve uçakların gürültüsü duyulsa da duyulmasa da bu 
durmadı, durmayacaktır da. Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem gönderilmeden önce 
beşeriyet zifiri bir karanlıklar ve kargaşalıklar içerisinde idi. İslâm geldi ve beşeriye-
tin elinden tuttu. Tarihin derinliklerinden beri birbirinden nefret eden kabileler şek-
linde yaşayan arap kabilelerini nuru ile dünyayı aydınlatan hadarat sahibi seçkin bir 
ümmete dönüştürdü. Bu ümmet çok kısa bir süre içerisinde dünyanın efendisi oldu 
ve bu durum yaklaşık on asır devam etti. Bu süre içerisinde Hilâfet bayrağının dalga-
landığı her yerde adaleti, emniyeti ve yüksek değerleri yaydıkları bir hal üzere kaldı.  

 

Ey Kutlu Topluluk! 

Günümüzde İslâm Ümmeti, başını Amerika ve İngiltere’nin çektiği kâfir batının 
taşıdığı pis kapitalist ideolojinin tasallutu altında olduğu gibi batılı güçlerin sultası 
İslâm beldelerinde azgınlık içerisindedirler. Afganistan’da, Veziristan’da, Irak’ta… 
suçsuz, günahsız Müslümanları öldürmektedirler. 
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Ey Kardeşler! 

Şaron zamanında işlenen toplu katliamlar, onun ardından gelenlerin Lübnan’da 
ve Gazze’de işledikleri katliamlar daha önceden görülmemiş kadar vahşiceydi!! 
Bush’un Mezarı Şerif’te, Cenci’de, Tora Bora’da ve Afganistan’ın diğer şehirlerinde 
işlediği katliamları hatırlıyoruz. Sırpların Serebrenistsa’da ve Bosna’nın diğer şehirle-
rinde Avrupa güçlerinin gözleri önünde Müslümanlara karşı işledikleri toplu katli-
amları hatırlıyoruz. Putin’in Grozni’de Müslüman Çeçenlere karşı işlediği toplu 
katliamları hatırlıyoruz!... 

Şu anda Afganistan’da batıya uşaklık yapan hain yönetim ve işgal güçleri, 
Kenker’de, Helmend’de, Ruzcan’da, Verdec’de, Nuristan’da, Locer’de ve Afganis-
tan’ın diğer şehirlerinde her gün içlerinde kadınların ve çocukların da yer aldığı on 
binlerce suçsuz, günahsız Müslümanı öldürmektedirler. Onlar; Belh Üniversitesi’nde 
öğrencilere dağıttığı makalede Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i çok kötü bir şekilde 
itham eden, Kur’an’ı ve dini inkâr eden Kambahş gibi mürtedleri ilan etmek şeklinde 
türlü üsluplarla Müslümanların duygularını sınamaktadırlar. Öyle ki işgal güçleri  ال
 kelimesini topun üzerine yazarak oynamaları için çocuklara إله إال اهللا محمد رسول اهللا
dağıtacak kadar İslâmı hafife almaktadırlar. Subhanellah! ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا ke-
limesinin yükseklerde dalgalanması gerekirken onu bir oyun aracı haline getiriyor-
lar. 

Mücahid Afgan halkı yedi yıldan daha uzun bir süredir daha önce görmediği bir 
şekilde kapitalist sistemin (demokrasinin) zulmü altında, geçim sıkıntısı çekmekte, 
baskıyı ve şiddetli bir elemi yaşamaktadır. Zalim sömürgeciler tarafından konulmuş 
olan anayasa, faiz sistemiyle çalışan yerel veya yabancı bankaların çalışmasına izin 
veren kapitalist ekonomiyi benimsemektedir. Faizle insanların mallarını almak, 
yağmalamak ve fakirlere milyonlarca Amerikan doları tutarında düşük faizli krediler 
vermek suretiyle Afganistan’ın birçok bölgesinde insanların varlıklarına el koymak-
tadır. Bankalardan faizli kredi alan fakirler bu paraların ödeme vakti geldiğinde 
bunları ödeyemedikleri için her gün radyo ve televizyonlar aracılığıyla bunların 
isimleri ilan edilmekte ve Allah’ın indirdikleri dışındakilerle hükmeden mahkemele-
re sevk edilmektedirler. Kâfir batı bu haram sistemle işgal edilen Afganistan’da iba-
detleri, muamelatı ve Müslümanların ahlakını ifsad etti. Ebu Hureyre Allah ondan razı 
olsun’den gelen rivayette Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır: 

نَّ َعلَى النَّاِس َزَماٌن الَ َيْبقَى َأَحٌد ِإالَّ َأكََل الرَِّبا فَِإْن لَْم َيْأكُلُْه َأَصاَبُه ِمْن غبارِهلََيْأِتَي  “Öyle bir zaman gelecek ki 
faiz yemeyen hiçbir kimse kalmayacaktır. Faiz yemese bile tozu ona isabet edecek-
tir.” (Ebu Ya’la ve diğerleri rivayet etti.) Batılı iktisadi sistemin tatbik edilmesi sebebiyle Müslü-
man Afgan halkı birbirini boğazlayan, kapitalistler ve fakirler olmak üzere iki taba-
kaya ayrıldı. Gün geçtikçe işsiz sayısı arttı. Hatta yedi yıl sonunda Kâbil sokakların-
da dilenen kimselerin sayısının arttığına şahit olmaktayız. 

Yine Afganistan’da şu anda uygulanmakta olan nizam her iki yönden de yani şer’i 
bilgiler açısından da bilimsel bilgiler açısından da eğitimi ifsat etti. Eğitim Bakanlığı 
yeni bir eğitim metodu oluşturdu. Yedi yıldan bu yana İslâm dışı esasa göre eğitim 
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sistemini benimsedi. Eğitim konuları arasına din özgürlüğünün de içerisinde yer 
aldığı özgürlükler düşüncesi, demokrasi, insan hakları, sivil toplum, sağlıklı cinsi 
muaşeret keyfiyeti gibi batıdan alınan konuları ilave ettiler. 

Konuşmamızda işaret ettiğimiz bu üç alan şunlardır: Birincisi Müslümanların kü-
çük düşürülmeleri ve dinleriyle hafife alınmalarına neden olan askeri yön ve buna 
bağlı olan hususlar. İkincisi ve üçüncüsü ise iktisadi ve eğitim yönüdür. İslâm hük-
münün olmadığı bir ortamda kapitalizmin sürüklemesiyle Afganistan halkının karşı 
karşıya kaldığı örneklerdir. Bütün bunlar burada ele almadığımız diğer alanlarda 
yaşananlar hakkında da bir tasavvur vermektedir. 

Allah’ın fazlını tamamlamasıyla Hizb-ut Tahrir siyasi fikri çalışmasına başladı ve 
beş yıl içerisinde Müslüman mücahid Afgan halkı arasında geniş bir kazanım elde 
etti. Afganistan’daki yönetimin Hizbin gençlerine ve faaliyetlerine karşı zorba amel-
lerde bulunmasına, zalimce takibatlar yapmasına rağmen, Afgan halkı hizbi sevdi ve 
kucakladı. Nitekim İslâmi hareket liderlerinden bazılarıyla yapılan tartışmalarda, 
konuşmalarda, ikinci Raşidi Hilâfet nizamının gölgesi altında yeniden İslâmi hayatı 
başlatmanın İslam ümmeti için tek çözüm olduğunu ikrar etmekte oldukları görül-
müştür. Hâlbuki Hizb faaliyetlerini ortaya koymadan önce onlar, Hilâfet’in önemine 
dikkat etmiyorlardı. Allah’a şükürler olsun ki bugün onların çoğu İslâm ümmetinin 
müşküllerinin tümünü Hilâfet’in ve İslâm beldelerinde İslâm nizamının bulunma-
masıyla irtibatlandırmaktadırlar. Mücahid Müslüman Afgan halkının durumu işte 
budur. 

 

Dini ve Ümmeti için Gayretli Müslümanlar! 

Afganistan sorunu İslâm Ümmeti’nin sorunlarından birisidir. Bu sorun için ise tek 
çözüm, İkinci Raşidi Hilâfet ordusu aracılığıyla işgal güçlerine ve bu topraklarda 
Müslümanları öldüren, servetlerini yağmalayan herkese karşı savaşmak suretiyle 
yani İslâmi fethin ardından İslâmi hayatı yeniden başlatmakla gerçek kurtuluşu 
sağlamaktır. 

Batısıyla doğusuyla İslâm dünyası; vatancı, milliyetçi ve diğer ideolojilerle yaşa-
mış olduğu tecrübelerden ve bunlar sonucunda ortaya çıkan muhtelif krizleri özellik-
le de ekonomik krizleri gördükten sonra; İslâm dünyasının İslâm esası üzere tevhidi-
nin zarureti üzerinde bugün ittifak etmişlerdir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmak-
tadır: فَِاْن ٰاَمنُوا ِبِمثِْل َما ٰاَمنْتُْم ِبه فَقَِد اْهتََدْوا َوِاْن تََولَّْوا فَِانََّما ُهْم فى ِشقَاٍق فََسَيكْفيكَُهُم اللُّٰه َوُهَو السَّميُع الَْعليُم 
“Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu 
bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. 
Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” 
(Bakara 137) 

 

Bu Risalet ve Hilâfet Nerede? 
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Şüphesiz ki dünya buna şiddetle muhtaç bir haldedir. İnsanlık bunun için büyük 
bir özlem içerisindedir. Biz bunun yakında olacağını ümit ediyoruz… Allah’ın izniy-
le. Çünkü Allah Subhanehu ve Teâlâ muhkem kitabında bunun müjdesini vermekte-
dir:  

 َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْستَخِْلفَنَُّهْم ِفي اَألْرِض كََما اْستَخْلَفَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َءاَمنُوا ِمنْكُْم
ا َوَمْن كَفََر َبْعَد ذَِلَك فَُأولَِئَك ُهُم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد خَْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدونَِني ال ُيشِْركُوَن ِبي شَْيًئ

 الْفَاِسقُوَن
“Allah, içinizden îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) de bulunanlara 

yemîn ile va'd etti ki kendilerinden evvel gelenleri nasıl (kâfirlerin) yerine getirdi 
(hâkim kıldı) ise onları da yeryüzünde muhakkak (müşriklerin) yerine geçirip hü-
kümran edecek, onlara kendileri için beğendiği dîni (İslâm’ı) her halde payidar 
kılacak, onların korkularını üzerlerinden kaldırdıktan sonra (hallerini) kat'î bir 
eminliğe çevirecektir. (Tâki) onlar (bu güvenlik içinde) bana ibâdet etsinler, bana 
hiçbir şey'i ortak tutmasınlar. Kim bundan sonra nankörlük ederse artık onlar 
fâsıkların ta kendileridir” (Nûr 55)  Aynı şekilde uzun bir hadisinde de Rasûl 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’de bunu müjdelemektedir: َكُْوُن ِخالَفَةً َعلَى ِمنَْهاِج النُُّبوَِّة ثُمَّ َسكَت ثُمَّ ت  
“En sonunda ise nübüvvet metodu üzere Hilâfet olacaktır. Sonra sustu.” (Ahmed) 

Afganistan’dan katılan heyet olarak bizler, Hilâfet’in ikamesini sizlere tavsiye edi-
yoruz. Öyleyse ey Müslümanlar, Hilâfet’in ikamesi için çalışanlardan, ona davet 
edenlerden olunuz ki hem dünyada hem de ahirette kazananlardan olasınız. 

Dualarımızın sonu âlemlerin Rabbi Allah’a hamd etmektir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEKİZİNCİ KONUŞMA: 
Mısır Adına 
Faziletli Âlim 
Muhammed Ali’nin Konuşması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد المرسلين أما بعد

Sizleri İslâm’ın selamı ile selamlıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üze-
rinize olsun.  

Kenane toprağı Mısır’dan. Ömer b. El-Hattab zamanında Mısır’ı fetheden Amr b. 
El-As’ın toprağından. İslâm için yaşanıp Afrika’ya taşınan zamanın toprağından. 
Roma’nın zilleti altındaki kipti gününde Amr b. El-As’a biat ederek hep birlikte Müs-
lüman olanların, İslâm toprağından. 

Bu topraklarda yer alan el-Ezher’de âlimler vardır. Tüm İslâm topraklarında 
risaleti eda ettiler. Ezher’de İslâm öğretildi ve halen daha devam etmektedir. Ezher 
öğrencisi İslâm fıkhını tedrise ve dört mezhebe göre İslâm metotlarını öğrenmeye 
başladığında vakıanın kendisine öğretilenden farklı olduğunu görür. Fıkıh hayatın 
tüm alanlarını kapsamaktadır. Müslüman fakihler İslâm hakkında yazmaya başla-
dıklarında hayatın tüm alanlarını kuşatan şer’î hükümlerin tümünü dar mefhumu ile 
ibadetlerden: namaz, zekât, hac ve oruçtan başlayıp ardından muamelata, nikâh 
konusuna, ukubata, cihada ve siyere geçmişlerdir. Bütün bu kapsamlı fıkhi çalışma 
şu ana kadar bütün tafsilatıyla Ezher’de de tüm İslâm dünyasındaki diğer İslâm 
fakültelerinde de işlenmektedir. 
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Bu dersleri işleyip ilim salonundan sokağa çıkan Müslüman bir talebe tümüyle 
farklı bir vakıa ile karşılaşır. Peki, kaçış nereye? İslâm öğretildi ve Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem zamanından Hilâfet’in kaldırıldığı zamana kadar uygu-
landı. Siyasi İslâm hâkim olduğu gibi ekonomik olarak mali alanlarda ve ictimai 
alanlarda da hâkim olmuştur. Aynı şekilde İslâm beldelerindeki iktisatta ve dış siya-
sette durum böyledir. Dünyada Müslümanların yöneticisinin sesi işitildiğinde İslâm 
ordusu yenilmez denilirdi. 

İlim öğrenen kimse İslâm eğitimini aldığında vakıada bunu bulamaz. Müslüman 
âlimler konferansı olan bu konferansı gerçekleştiren kimseler insanlara İslâmı öğret-
tiklerinde kendi eliyle ilmi ve bütün yönleriyle İslâm fıkhını öğrettiği talebeye ne 
cevap verecektir? Sokağa çıktığında medyayı, kanunları, yasamayı ve yöneticileri 
öğrendiğinin dışında bir halde bulduğunda hocasına ne diyecektir? İlim talibi, hoca-
sına şöyle diyor: Sen bana İslâm’ı ve fıkhı, şeriat kanunlarını öğretiyorsun fakat ben 
bunu vakıada bulamıyorum, ne yapmalıyım? Âlimlerin lisanı ile diyorum ki: Ey 
öğrenciler! İlmi hayatta tatbik etmek için öğrenmelisin. Nasıl tatbik edeceksin? İslâm, 
Allah’ın indirdikleriyle hükmetmek üzere kendisine biat edilerek biat akti gerçekleş-
tirilen ve böylece de tüm Müslümanların Halifesi sayılan bir devletteki Halife eliyle 
ancak uygulanabilir. Halife ile biat akti tamamlandığında yeryüzünde Allah’ın şeriatı 
tatbik edilir. 

Ey âlimler! Sizden ilim öğrenen talebelerinize deyiniz ki: Ey öğrenci! Eğitimi doğ-
ru bir şekilde almalısın. Sonra da Allah’ın indirdikleriyle hükmedecek olan bu devle-
ti kurmak için çalışmalısın. Âlemlerin Rabbi’ne hamd olsun ki nübüvvet metodu 
üzere olmasını istediğimiz, peşinden koştuğumuz devlete ait suretin açık ve net 
olması için hayatın tüm alanlarında Müslümanlara kapsamlı fıkhî bir inceleme sunan 
Hizb-ut Tahrir’i gördüm. Müslümanların anayasası için bir anayasa tasarısı hazırla-
mış ve bu anayasayı ulaşılmak istenen Raşidi Hilâfet’e netlik kazandıracak şekilde 
hayatın tüm alanlarıyla ilgili olarak açıklanmış, detaylandırılmış kanunlar haline 
getirmiştir. Hizbin yürütmüş olduğu bu gayret, çaba değerli ulema tarafında yerine 
getirilerek ümmete sunulmuştur. Ne yazık ki Hizb-ut Tahrir dışında İslâm için veya 
İslâm adına çalışma yapan cemaatlerin hiçbirisi Allah’ın Kitabından ve Rasûlü’nün 
sünnetinden alınan her yönüyle mükemmel bir anayasa ortaya koymamışlardır. 

Dünyadaki kanun yapıcılar, Napolyon Bonapartla veya Roma kanunlarıyla övü-
nürler ve bunlardan Latin veya germen veya diğer kanunları istinbat etmekle övü-
nürler. Ancak bu kimseler İslâm’ın kaim olmasını istememektedirler. Kendi kanunla-
rını alarak İslâm topraklarında uygulamaları için yöneticileri teşvik etmektedirler. 
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Müslüman âlimlerin da buna iştirak ettikleri 
yalanını uydurarak kanunlarını getirdiler ve konferanslarda âlimlerin bunlara cevaz 
verdiklerini söylediler. Yalan söylediler. Müslüman âlimlerden hiçbir tanesi bu ka-
nunlara, Allah’ın azametini, büyüklüğünü tanımayan, büyüklüğüne karşı çıkan 
bozuk kanunlara kesinlikle muvafakat etmemiştirler. İslâm’ın bütün açıklığı ve netli-
ğiyle âlimlerin bunlara muvafakat ettiği ebediyen olacak şey değildir… Yalandır, 
iftiradır. 
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Bu nedenledir ki Hizb-ut Tahrir’in İslâm Devleti anayasasının kurallarını koyma-
ya muvaffakiyetinden dolayı Allah’a hamd ederiz. Bu anayasada İslâm akidesi dev-
letin esasıdır, veliyyü’l emrin varlığının vacip olması, İslâm’da yönetimin esasları ve 
İslâmda iktisadi nizam gibi hususlara yer verilmektedir. Müslüman bir genç ekono-
mik sistemin İslâm Devleti’nin neresinde olduğunu, İslâm’da devlet bütçesinin nere-
de olduğunu bilmiyor. Dinin vakıada olduğunu anlamamızı ve ona iyice ikna olma-
mızı gerektiren siyasi nizamın nerede olduğunu da bilmiyor. Tüm devletlerin lider-
liklerini beş lidere, beş lideri de tek lidere indirgeyip batıl kanunlar ortaya koyan, 
İslâm’a ve Müslümanlara zarar veren Birleşmiş Milletlere ve kanunlarına boyun 
eğmesi caiz olmayan Müslümanların İslâmdaki dış politikasının nerede olduğunu da 
bilmiyor. Bütün bunlara rağmen Müslümanların topraklarındaki yöneticiler Birleş-
miş Milletler’in kanunlarına muvafakat ediyoruz diyorlar. 

Hayır, Müslümanlar üzerine tatbik edilmesi gereken kanunlar Allah’ın kitabından 
ve Rasûlü’nün sünnetinden alınması gereklidir. Yeryüzündeki Müslüman âlimlerin 
tümünün, topraklarındaki kanunlara muvafakat etmeleri caiz değildir. Ülkesindeki 
yöneticiyle biatlaşan, onun ağzıyla konuşan bir âlim bu tavrıyla bu yöneticinin İs-
lâm‘a muhalif olan tüm kanunlarına muvafakat etmiş sayılır. Yönetici âlimlerden ve 
talebelerinden kanunlarına ve yasalarına muvafakat etmesini istediği zaman; bu 
kanun İslâm’a muhaliftir ve biz ona biat etmeyiz, kabul etmeyiz bilakis ona şiddetle 
karşı çıkar, yok etmek, kaldırmak için çalışırız demeleri gerektiğini bilmelidirler. 
Çünkü Allah’ın kelimesi en yüce olandır ve Allah’ın şeriatı uygulanır. Allah’ın fazlı 
ile bu Hizb’in anayasayı ve şer’î kaideleri maddeler haline getirdiği, diğer teşriatları 
tartışmaları için Müslüman âlimlerin tümüne hibe ettiğini tekrarlamak istiyorum. 
Zira İslâm’da veliyyü’l emrin ekonomide, siyasette, eğitimde… Müslümanları tek 
görüşte birleştirmek için tüm hükümler hakkında benimseme yapması gereklidir. 
Müslüman âlimlere kapsamlı fıkhi incelemelerinin Allah Subhanehu’nun kitabından 
ve Rasûlü’nün sünnetinden dakik bir kalıpta 
istinbat etmelerini tavsiye ediyorum. Ta ki mevcut 
kanunlar İslâm Hilâfeti kurulduğunda bir engel 
olmasın. Bilakis şer’î kanunlar tatbik edilmeye 
hazır olsun, ümmet mutlu, devlet ise izzetli olsun. 

Şüphesiz ki kanunların hayatın her alanı için 
kapsamlı muhkem bir sıygada hazırlanması davet 
için son derece önemlidir. Zira böylece Allah’tan 
gerçekleşmesini istediğimiz devletin alametleri 
açık ve net olur, Allah’a kavuşmadan önce onu 
idrak ederiz. Fakat ömür kısa, ecel yakın ise ço-
cuklarımız bu nimetten faydalanırlar… O zaman 
hayat ne kadar da güzeldir… 

Bunları söylüyor kendim ve sizler için Allah’tan 
bağışlanma diliyorum. 



 

 

DOKUZUNCU KONUŞMA: 
Doğu Türkistan Konuşması 
Değerli Âlim Şeyh 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

Ey Kerim Kardeşler! 
Ey Değerli Âlimler! 

 

Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinize olsun. 

Daha dün Çin hükümetinin ve Türkistan’daki Müslüman kardeşlerinize karşı tez-
gâh kuran hükümet tarafından desteklenen alçak çetelerin işledikleri vahşi katliam-
lara şahid olduk. Çünkü onlar Çin’deki bir fabrikada, Uygur Müslümanlarından iki 
kişiyi öldüren alçak çete mensuplarının cezalandırılmalarını istediler. Ancak Çin 
yönetimi katili takip etmesi gerekirken Müslüman kardeşlerinize karşı bu katliamı 
gerçekleştirdi. Öyle ki yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kurban edildiler, zorla evlere 
girdiler, mescitleri yıktılar ve Müslüman kardeşlerinizin kanlarını akıttılar… Yavru-
sunu yitiren anne yardım istedi, yetimler ağladı fakat bütün bu çağrılara Müslüman-
ların topraklarındaki yöneticilerin hiçbirisi sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi 
cevap vermedi… 

Türkistan halkı üçüncü Raşid Halife’nin H. 21 yılında celil sahabi “Hakem b. 
Amru’l Ğıfari” başkanlığında gönderdiği ilk heyetle İslâm’ın nuru kendilerine ulaş-
tığı günden itibaren dinlerine sımsıkı bağlı Müslümanlar olarak kalmışlardır. Daha 
sonra büyük Müslüman komutan Kuteybe b. Müslim el-Bahili H. 95 yılında fethet-
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mek için geldi. Bugün Orta Asya olarak bilinen “Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, 
Kazakistan ve Türkmenistan”dan meydana gelen Batı Türkistan’ı fethetti. Buhara ve 
Semerkand’ın fethinin ardından doğu tarafına, Doğu Türkistan’a doğru hareket etti 
ve o dönemde başkent olan Kaşgar’a ulaştı ve Hicri 95 yılında Kaşgar’ı fethetti. Daha 
sonra İslâm yayıldı ve tüccar hareketleriyle bu yayılma daha da arttı. Öyle ki Türkis-
tan eskiden dünya ticaretinde büyük bir öneme sahipti. Meşhur ipek yolu buradan 
geçiyor ve Çin eski dünyaya, Bizans Devleti’ne bağlanıyordu. Kendisine karşı direni-
şe, karşı koymaya girişilen Çin İmparatoru “Su” zamanında da İslâm’ın yayılması 
arttı. Bunun üzerine Çin İmparatoru zamanın Abbasi Halifesi Ebu Cafer el-
Mansur’dan H. 139-M. 756 yılında yardım istedi. Bunun üzerine dört bin Müslüman 
asker gönderdi ve tahtına yeniden oturması için imparatora yardım ettiler. Bu ise 
İslâm’ın yayılmasını kolaylaştırdı. Daha sonra İslâm’ın yayılması daha da arttı. Özel-
likle H 322-M.934 yılında Doğu Türkistan’daki bölge yöneticilerinden birisi İslâm’a 
inandı. Bunun Müslüman olmasıyla halkın birçoğu da Müslüman oldu. Belli bir 
zaman sonunda Doğu Türkistan Asya’daki İslâm merkezlerinin başında yer alan bir 
merkez haline geldi. 

Doğu Türkistan halkları büyük kahramanlardır. İslâm’ın yayılmasında onların 
payı vardır. Osmanlı Hilâfeti’ni kurup devam ettiren, İstanbul’u fetheden, İslâm’ı 
balkanlara taşıyan ve Avusturya kapılarına dayanan Türkler buradan gelmişlerdir. 

Hilâfet asırları süresince Türkistan İslam ile yönetilmeye devam etmiştir. Hilâ-
fet’in zayıfladığı zamanlarda ise Hilâfet’ten bağımsız Müslüman valiler tarafından 
yönetildi. Çin’den ve Rusya’dan ve Osmanlı Devleti’nin sonlarında İngilizlerden 
gelen şer güçler toplanıp orayı işgal edinceye kadar da her halde İslâm ile hükme-
dilmiştir… 

Doğu Türkistan’a yönelik ilk düşman saldırısı H. 1174-M. 1760 yılında gerçekleş-
miş ve Müslümanlar şiddetli bir direniş göstermişler ve yaklaşık bir milyon Müslü-
man şehit olmuştur. Buna rağmen boyun eğmemişler veya teslim olmamışlardır. 
Yakup Bey Çinlileri hezimete uğratıp 1863 yılında İslâmî yönetimi yeniden hâkim 
kılıncaya kadar savaş aralıklarla devam etmiştir. Yakup Bey Osmanlı Halifesi’ne 
biatını ilan etmiş, Hilâfet Devletiyle Doğu Türkistan arasında Ruslardan gelen birçok 
engelin bulunmasına rağmen Osmanlı Halifesi’ne de bir elçi göndermiştir. Osmanlı 
Hilâfeti ise onlara asker ve askeri malzeme desteği göndermiş ve İslâmî yönetim 16 
sene devam etmiştir. Ancak Çin, Rusya ve İngiltere’den meydana gelen kâfir devlet-
ler Hilâfet Devleti ile arasındaki bağı kopartabilmek için Doğu Türkistan’a karşı 
birleştiler. 1876 yılında yeniden işgal ettiler. Daha sonra Hilâfet Devleti’nin yardımla-
rıyla Müslümanlarla Çin ve ona yardım eden kâfir devletlerarasındaki savaş aralık-
larla yeniden devam etti. Kimi zaman kâfirler topluluğu hezimete uğradılar, arkala-
rını dönüp kaçtılar ve İslâmi hüküm Türkistan’a yeniden döndü. Bir başka sefere ise 
şer güçleri üzerlerine çullandılar ve Türkistan’ı yeniden işgal ettiler. Sonunda H. 
1342-M. 1924 yılında Hilâfet kaldırılıncaya kadar bu hal böyle devam etti. 

Hilâfet’in yıkılması Müslümanların topraklarında şiddetli bir deprem meydana 
getirdi, kâfirler Müslümanların topraklarını işgal ettiler. Kimi zaman doğrudan işgal 
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ettiler kimi zaman ise bölge halkından kendilerine uşaklık yapan kimseleri atamak 
suretiyle işgal ettiler. Böylelikle Türkistan halkı kendi kuvvetleri dışında maddi ola-
rak kendilerine yardımda bulunacak hiçbir kimse olmadan Çinlilerle ve Ruslarla 
savaştılar. Buna rağmen boyun eğmediler, itaat etmediler. Bundan öte H. 135-M.1931 
yılında Doğu Türkistan’da çok sert bir devrim yaptılar. Çünkü polis şeflerinden birisi 
Müslüman bir kadına saldırmıştı. Bunun üzerine Müslümanlar galeyana gelerek 
beraberindeki 32.000’i bulan askerle birlikte polis şefini öldürdüler. Kıyamları H. 
1352-M. 1933 yılında Doğu Türkistan İslam hükümetini ilan edinceye kadar devam 
etti. Bununla beraber Çin ordusu yeniden işgal etti ve devleti düşürdü. Fakat onlar 
H. 1364-M 1944 yılında Müslüman âlim “Ali Han” liderliğinde bir başka devrim 
gerçekleştirdiler ve Doğu Türkistan’da İslâmi Hükümeti ilan ettiler. Ancak Rusya ve 
Çin Doğu Türkistan’a karşı bir araya geldiler ve İslâmi yönetimi yeniden yıktılar. 
Aralıksız devam eden şiddetli savaşlarda basit silahlara, fakat iman dolu kuvvetli 
kalplere sahip Müslümanlarla gelişmiş silahlarla donatılmış kuvvetler arasında Ara-
lıksız olarak yirmi gün kadar devam eden savaşlardan sonra Çin, H. 1368-M. 1949 
yılında komünizmi ve egemenliğini yaydı. 

Bu tarihten sonra Çin, Türkistan Müslümanlarını avucunun içine alabilmek için 
her türlü vahşi ve iğrenç vesileleri kullanmıştır. 

İşgallerinden itibaren komünistler korkunç katliamlar yaptılar. Bu katliamların 
ardından bölgedeki Müslüman nüfus sayısını azaltabilmek için çok büyük sayıdaki 
Çinli geniş çaplı bir şekilde yerleşmek için işgal edilen Doğu Türkistan topraklarına 
göç ettiler. Çinliler bireysel mülkiyeti ilga ettiler ve Müslüman halkı köleleştirdiler. 
İslâm’ın kanun dışı olduğunu resmen ilan ettiler. İslâmı yaşayanları cezalandırdılar. 
Dini müesseseleri ilga edip binalarını yıktılar. Mescitleri askerleri için külüp yaptılar. 
Yerel alfabeyi yabancı harflerle değiştirdiler. Çinceyi resmi dil yaptılar. İslâmi tarihi 
“Mao Tuse Tung”un talimatlarıyla değiştirdiler. Müslüman kadınların kâfir Çinliler-
le evlenmelerini yasaklayan şer’î hükme karşı öfke doldular ve direnenlere şiddet ve 
baskı uyguladılar. İşte Çin’in Doğu Türkistan Müslümanına uygulamış olduğu kin 
ve nefret dolu uygulama budur. Kalplerindeki imanı söndürmek ve onları köleleş-
tirmek için büyük devletin uygulamalarına maruz kalan Müslümanlara yönelik 
içlerindeki kara kin durmadı. Çin’de kültür devrimi gerçekleştirildiğinde ise durum 
daha da kötüleşti. Müslümanlara yönelik baskı kat kat arttı. Devrim sloganları ara-
sında şu ifade yer aldı: “Kur’an öğretimini ilga ediniz” 

Doğu Türkistan altı bölgeye taksim edildi ve Çin buraya demir yumrukla hükmet-
ti. Mescitleri kapattı. Hatta onları sürekli gözetim ve baskı altına aldıktan sonra mes-
citlerin az bir kısmını açtıklarında, Kur’an’ı Kerim bulundurmayı, dini eğitimi ve 
ibadetleri ikameyi suç saydılar. Müslümanları dinsizliği öğrenmeye, haram yiyecek-
leri yemeye ve doğum kontrolüne zorladılar. 

Buna ilave olarak 1961 yılından bu yana Çin, Doğu Türkistan’ın “Lop Nor” bölge-
sinde nükleer denemeler yapmıştır. Bu nükleer denemeler bölgenin tabiatını yerle bir 
etti. Nükleer artıklar sulara karışarak insan hayatını ve bölge tabiatının dengesini 
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tehdit etti. İnsanlardan ve hayvanlardan birçoğu bu denemeler nedeniyle öldüler. 
Sakat doğum oranlarında artış oldu. 

1964 yılında 35 adet nükleer deneme yapmış ve bunların hiçbirisinde orada yaşa-
yanlar için herhangi bir önlem almamıştır. Bu ise kanser vakalarında ve genetik bo-
zukluklarda artışa neden oldu. 

Komünist yönetim başlangıcından bu ana kadar Çinliler Türkistan halkını Çin 
toplumu içinde asimile etmeye ve kimliğini yok etmeye çalışıyorlar. 

Ey Müslümanlar! 

Bütün bu gelişmelere rağmen Türkistan halkı hiçbir kimseden yardım almadan 
Çin’in boyunduruğundan kurtulmak için intifadaları ve hareketlenmeleri durdur-
madılar. Çin’in kanlı işgaline karşı Müslüman Doğu Türkistan halkı birçok güçlü 
İslâmi hareketle karşı koydu. Bunların en meşhuru 1955 yılında “Abdülhamid ve 
Fethuddin Mahdum” liderliğinde ve 1990 yılında da “Ziyaeddin Yusuf” yılında 
gerçekleştirilenlerdir. Bunlar ve bunların dışındaki hareketlerin tümü Çin ihtilalin-
den kurtulmayı ve İslâm şeriatını tatbik etmeyi hedeflemiştir. Bu direnişlerde mil-
yonlarca kişi şehit olmasına rağmen İslâm Devleti’nin kurulması ve İslâm Şeriatı’nın 
tatbik edilmesi için kurtuluş cihadı azimlerinden onları vazgeçirememiştir. Yalnızca 
1997 yılında 500 kişi hakkında idam cezası verilmiş ve uygulanmıştır. 

Daha sonra hepinizin geçtiğimiz aylarda şahit olduğu ve duyduğu öldürme ve 
yakıp yıkma olayları yaşandı. İzinsiz olarak evlere ve mescitlere girdiler, hatta 
Urumçi’de büyük camide namaz kılınmasını yasakladılar. 

Ey Müslümanlar! 

Gördüğünüz gibi Doğu Türkistan’da vahşi Çin düşmanlığına karşı ortaya konulan 
tüm direnişler, hareketler bu bölgede İslâmî yönetimin kurulmasını hedefleyen Allah 
Subhanehu için tümüyle samimi çabalardır. Ancak son zamanlarda Çin içinden veya 
Amerika, İngiltere ve Rusya kaynaklı dışarıdan gelen devletlerarası girişimler ortaya 
çıkmıştır. Bu girişimlerin tümü, yaşanan olayların hedefini bir başka yöne çevirmek 
için uğraşarak samimi hareketleri İslâmi yönden saptırmayı ve İslâm’dan uzak bir 
şekilde devletlerarası mücadelenin içine sokmayı amaçlamaktadır. Ancak sözleriyle 
ve fiilleriyle boyun eğmeyen, cesur Türkistan halkının Çin’in boyunduruğundan 
kurtulmak, Allah’ın izniyle Türkistan’ı gelecekte Hilâfet’in merkezlerinden bir mer-
kez haline getirmek için geçmişteki Hilâfet asırlarında cihad ve hidayet feneri olduğu 
gibi sadece Doğu Türkistan’da değil, Batı Türkistan’da yani Orta Asya’da da İslâmî 
yönetimi ikame etmeyi hedefleyen dosdoğru yönünden bambaşka bir yöne yönelt-
mek isteyenlerin, yaşanan olayları kullanmak isteyenlerin tüm çabalarını boşa çıkar-
mıştır.  

Ey Müslümanlar! 

Karşılaştığımız bunca zulüm, şiddet ve işgal sadece Doğu Türkistan’la sınırlı de-
ğildir. Diğer İslâm beldelerinde Filistin’de, Irak’ta, Afganistan’da, Keşmir’de, 
Çeçenistan’da ve yeryüzünün daha başka bölgelerinde de zulüm, baskı, vahşi düş-
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manlık, iğrenç katliamlar yaşanmaktadır. Bunların tümünde birçok sıkıntı yaşan-
maktadır. Hatta neredeyse Müslümanların topraklarında katliamın, kan dökmenin 
yaşanmadığı bir gün geçmiyor hale geldi. 

Bunların tümü Hilâfet’in kaldırılmasından sonra Müslümanların paramparça e-
dilmelerinin, birbirlerinden koparılmalarından kaynaklanmaktadır. Onların imdat 
çağrılarına hemen cevap verecek Mutasım’ların bulunmamasından kaynaklanmak-
tadır. Kendisi ile korunma yapılacak ve ardında savaşılacak Raşid Halifeleri’nin 
olmamasından kaynaklanmaktadır. Zira Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurmaktadır: وإنما اإلماُم ُجنَّةٌ ُيقاتَُل ِمن َورائه، وُيتَّقى به “İmam ancak kalkandır. Onun arka-
sında savaşılır ve onunla korunma yapılır.” ُِفِهْم، َمثَُل َمثَُل الُْمْؤِمِنيَن ِفي تََوادِِّهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاط

ِإذَا اشْتَكَٰى ِمنُْه ُعْضٌو، تََداَعٰى لَُه َساِئُر الَْجَسِد ِبالسََّهِر َوالُْحمَّٰى. الَْجَسِد  “Birbirlerini sevmekte, merhamet 
etmekte ve yardımcı olmakta müminler bir vücut gibidirler. Vücudun bir uzvunda bir 
rahatsızlık olduğu zaman vücudun diğer kısmı da uykusuzlukta ve ateşlenmekte ona 
iştirak ederler.” (Sahihi Müslim) 

Son olarak çok değerli âlimler! Türkistan’da Çin yönetimi ve alçak çeteler tarafın-
dan zulümle, işkenceyle, vahşi düşmanlıkla karşı karşıya olan kardeşleriniz olduğu-
nu hatırlayınız. Doğu Türkistan’ın, Allah’tan başka hiçbir kimseden korkmadan 
Allah yolunda cihad eden güçlü ve takva sahibi Müslümanlarla dolu bir belde oldu-
ğunu unutmayınız… 

Türk toprağı, Türk yurdu anlamına gelen “Türk” ve “Stan” kelimelerinin birleşi-
minden meydana gelen Türkistan ismine sahip bu mücahid beldenin veya Asya 
kıtasının Kuzeyinin üçte birini oluşturan Orta Asya; doğudan “Tiyanşan” dağlarıyla, 
batıdan “Ural” dağları ve Hazar denizi ile Kuzeyden yüksek dağlar silsilesiyle ve 
güneyden tepelerle sınırlandırılmaktadır. Ancak şu anda Çin’in boyunduruğu altın-
da bulunan Doğu Türkistan 1876 yılında Çin yönetimi tarafından ilk defa işgal edil-
diğinde “yeni toprak” veya “yeni zenginlik” anlamında “Şinyang” olarak isimlendi-
rilmiştir. 1949 yılında işgal eden komünistler de bu ismi kullanmış olmalarına rağ-
men bütün bunlar gerçek ismini, Türkistan ismini değiştirememiştir. Bu toprakları 
aydınlatan bu isme yeniden kavuşacağı günler Allah’ın izniyle kesinlikle uzamaya-
caktır. 

Sınırlarına gelince: Kuzeyinde Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan oluşan üç 
İslâm cumhuriyeti vardır. Güneyinde Afganistan ve Pakistan, doğusunda ise Çin 
Tibeti’ne ait bölgeler yer almaktadır. 

Doğu Türkistan’ın yüz ölçümü 1,8 milyon Km2 dir. Yani Çin’in beşte biri kadardır. 
Çin istatistiklerine göre nüfusu on milyon civarındadır. Oysa bağımsız istatistiklere 
göre Doğu Türkistan’ın nüfusu 25 milyondan fazladır.  Müslüman nüfus bölgenin 
çoğunluğunu oluşturan Uygurlardan, Türkmenlerden, Kazaklardan, Özbeklerden, 
Tatarlardan ve Taciklerden oluşan farklı boylardan meydana gelmektedir. Nüfusun 
% 95’ini Uygurlar oluşturmaktadır. Türk dilinin lehçelerinden birisi olan Uygurca 
konuşulmakta ve arap harfleri kullanılmaktadır. 
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Çok kıymetli âlimler! Doğu Türkistan’ı doğal servetleriyle de hatırlayınız. Orta 
Doğu petrol rezervleriyle rekabet edebilecek büyüklükte petrol rezervlerine sahiptir. 
Jeolojik araştırmalar 13 kaynakta 300 milyon ton petrol ve 220 milyar metre küp 
doğal gaz bulunduğunu ifade etmektedir. 600 milyon ton kömür rezervi ile birlikte 
en değerli uranyum vardır ve sekiz madenden çıkartılmaktadır. Bu nedenle Çin 
ekonomisinin, ağır sanayisinin ve askeri sanayisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. 
Çin’in nükleer füzeleri ve balistik füze rampaları Doğu Türkistan’da yer almaktadır. 
Ayrıca daha farklı madenler ve gümüş bakımından da zengindir. Bu yönüyle de 
Çin’in başlıca ham madde kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. 

 

Sözün Özü! 

Şüphesiz ki Çin hükümetinin ve eşkıyalarının fiiliyle tertemiz kanı akıtılan yaralı 
Türkistan’dan bizler, sizleri Raşidi Hilâfet’in ikame edilmesi için çalışmakta ciddi 
olmaya, gayret göstermeye çağırıyoruz. Hilâfet için çalışanlara yardımcı olmakta 
ciddi ve gayretli olun. Bu büyük amelde Hizb-ut Tahrir’i desteklemekte ve yardım-
laşmakta gayretli ve ciddi olunuz. Allah Subhanehu’nun şu ayetteki va’dinin tahak-
kukunda gayretli ve ciddi olunuz. 

 ,Allah“  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َءاَمنُوا ِمنْكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْستَخِْلفَنَُّهْم ِفي اَألْرِض كََما اْستَخْلَفَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم
içinizden îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) de bulunanlara yemîn ile 
va'd etti ki kendilerinden evvel gelenleri nasıl (kâfirlerin) yerine getirdi (hakim 
kıldı) ise onları da yer yüzünde muhakkak (müşriklerin) yerine geçirip hükümran 
edecek..” (Nûr 55)  

Şu anda içerisinde yaşadığımız dönemi ifade eden ceberut meliklerden sonra 
Raşidi Hilâfeti müjdeleyen Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesinin ta-
hakkuku için gayretli ve ciddi olunuz: 

مَّ َيْرفَُعَها ِإذَا شَاَء َأْن َيْرفََعَها، ثُمَّ تَكُْوُن ِخالَفَةً َعلَى ِمنَْهاِج النُُّبوَِّة ثُمَّ ثُمَّ تَكُْوُن ُملْكاً َجْبِريَّةً فَتَكُْوُن َما شَاَء اُهللا َأْن تَكُْوَن ثُ
  َسكَتَ

“… Daha sonra zorba melikler olacak ve onlar da Allah’ın dilediği kadar kala-
caklardır. Sonra kaldırmayı dilediği zaman onu da kaldıracaktır. En sonunda ise 
nübüvvet metodu üzere Hilâfet olacaktır. Sonra sustu.” (Ahmed tahric etti) 

İşte o zaman ümmet insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmet özelliğini yeniden 
kazanacaktır. Devlet dünyada birinci devlet haline gelecek ve yeryüzü yeniden Hilâ-
fet’in nuru ile aydınlanacaktır. 

 َوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمنُوَن ِبنَْصِر اللِّٰه َينُْصُر َمْن َيشَاُء َوُهَو الَْعزيُز الرَّحيُم
“O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine 

yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.” (Rûm 4-5) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

İİKKİİNNCCİİ  OOTTUURRUUMM  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
OTURUM ÖNCESİ 
MÜLAKATLAR 

 
A- HİZB-UT TAHRİR SUDAN RESMİ SÖZCÜSÜ ES-

SEYYİD OSMAN EBU HALİL İLE YAPILAN MÜLAKAT 
 
SORU: Hilâfet hakkındaki görüşünüz nedir? 
CEVAP: Hilâfet hakkında benim bir görüşüm olamaz. Zira 

Hilâfet, Allahu Teâlâ’nın İslâm ümmetine farz kıldığı bir hu-
sustur. Halifelerinin olması gerektiği, olmadığı takdirde ise 

kesinlikle İslâm ümmetinin varlığından söz edilemeyeceği bir farzdır. Tıpkı şu an 
yaşadığımız zaman diliminde olduğu gibi İslâm Ümmeti, Hilâfet’i kaybettiklerinde 
hiçbir değerleri olmayan, herkesin elini uzattığı ve istediğini yapabildiği bir konuma 
gelmişlerdir. Bu nedenle Hilâfet, ümmet üzerinde yerine getirilmesi gereken bir 
farzdır. Hilâfet tüm dünya musibetlerine karşı ümmeti koruyan bir kalkandır. 

 
SORU: Müslaman âlimlere göndermek istediğiniz mesaj nedir? 
CEVAP: Dünyanın her bir yanındaki Müslüman âlimlere yöneltmek istediğim 

mesaj yeterince sustukları, Hilâfet için çalışanlara yardım etmeden beklemelerine dur 
deme zamanlarının geldiğidir. Ümmetin şu anda içerisinde bulunduğu hali gördük-
ten, başına gelenlere şahit olduktan sonra onların sorumlulukları Allah Subhanehu ve 
Teâlâ’nın onları yükümlü kıldığı vacibin gereğini yerine getirmeleridir. Yani insanla-
ra hakkı bizzat yaşayarak göstermeleri, bunu yapmaya güç yetiremedikleri takdirde 
ise en azından insanlara Hilâfet’i ikame etmek için çalışınız, sözünü söylemeleridir. 
Bunu bilfiil kendileri yapacak olurlarsa kendileri açısından çok büyük bir iş yapmış 
olurlar. Çünkü onlar ümmetin doğal liderleridirler. Dolayısıyla bu hususta arka 
saflarda değil en ön saflarda yer almaları gerekir. Bu nedenledir ki biz kendilerine 
çok güveniyoruz. Ümmetin durumu hakkında şuurlu olmalarını, bunu onlara gös-
termelerini, gereğince çalışmalarını ve Allah’ın izniyle Hilâfet’in ikamesi için ümmet-
le çalışmalarını arzu ediyoruz. 

 

B- ŞAM ÂLİMLERİNİ TEMSİLEN FİLİSTİN’DEN ŞEYH 
YUSUF İLE YAPILAN MÜLAKAT 

 
SORU: Hilâfet hakkındaki görüşünüz nedir? 
CEVAP: Hilâfet dini koruyan bir Hâmi’dir. Hilâfet Müslü-

manların şu anda üzerlerinde bulunan karanlığı ve mahvol-
muşluğu kaldıracak olan bir nurdur, hidayettir. Bütün basitliği 
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ile Hilâfet, Müslümanları birleştiren, kuvvetlerini tek kuvvet haline getirir. Servetle-
rinin tümünü insanlara harcayan tek Halife’nin elinde toplar. Bundan fakirlere yedi-
rir, zenginlerin mallarından alır fakirlere verir. Hilâfet, kâfirlerle savaşan ordudur. 
İslâm topraklarını ve sınırlarını, kâfirler tarafından yağmalanan Müslümanların 
diyarlarını koruyandır. Bütün basitliğiyle Hilâfet, Allah’ın hadlerinin yerine getiril-
diği, Müslümanların üzerindeki zilletin kaldırıldığı izzet ve saygınlık devleti demek-
tir. Hilâfet, kâfirlere şeytani vesveselerini unutturan, onları sınırlarına geri gönderen, 
hatta onları İslâmla izzetlendirecek veya İslâm’ın gücüyle zelil kılacak şekilde İslâm’ı 
onlara taşıyan bir devlettir. Hilâfet, Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in kurup, 
temellerini attığı, onun ardından gelen Raşidi Halifeler’den olan salihlerin kurduğu 
bir devlettir. Hilâfet on dört asra yakın bir süre dünyada varlığını sürdüren ve dün-
yanın birinci devleti olan bir sistemin adıdır. Hilâfet, Müslümanlar açısından yoklu-
ğunda ölecekleri ve boğulacakları oksijen gibidir. Hilâfet, izzettir, kuvvettir, heybet-
tir. Yeryüzünde Müslümanların otoritesinin yüceliği ve Müslümanlara yardımdır. 
Kurulması için Müslümanların gayretlerinin toplanacağı sapasağlam bir kulptur. 
Hilâfet tüm Müslümanlar için can simididir. Hilâfet, sömürgeci kâfirle bağlantılı olan 
bozuk ve uşak liderliklerin tümünün süpürülüp atılacağı bir kuvvettir. Hilâfet, üm-
meti Muhammedin üzerinde yıllardır birikmiş olan kiri, pası, veremi temizleyecek 
olan unsurdur. İşte en basit ifadesiyle Hilâfet budur. 

 
SORU: Hilâfeti ikame etmek ve üzerimizdeki günahı kaldırmak için yapmamız 

gereken çalışma nedir? Birbirinden farklı metotlarla ve gayelerle yürümekte olan 
İslâmi hareketlerin gayretlerini birleştirmek nasıl mümkün olur? 

CEVAP: Elhamdülillah. Allah’ın Rasûlüne Salât ve Selam olsun… Hilâfet’i ikame 
etmek için çok kısa ve öz bir şekilde söylemek gerekirse yapmamız gereken çalışma-
lara gelince: Hilâfet’i programının bir parçası haline getirmeyen, onu adeta imkânsız 
olarak gören bir harekete katılarak değil, Hilâfet Devleti’ni kurmak için gerçek bir 
şekilde, ciddiyetle çalışan bir hareketin bayrağı altına girerek olmalıdır. Kerim kar-
deşler! Allahu Teâlâ Musa’yı Allah’ın selamı üzerine olsun Firavun’a gönderdiği zaman 
Musa Allah’ın selamı üzerine olsun kendinden ve kardeşi Harun’dan başka hiçbir şeye 
sahip değildi. Ancak buna rağmen Allahu Teâlâ ona, “haddi aşan Firavun’a” git 
emrini verdi. Ciddi olan İslâmi hareketlerin bu çağda ülkede haddi aşan ve birçok 
fesadı ortaya çıkaran firavunlarla yüz yüze olduğunu çok iyi bilmelidir. Bu günlerde 
belli bir yapının içinde bulunan Müslümanların, onlardan uyanık ve bilinçli olanla-
rın, etkili olanların ve âlimlerin fiilen Hilâfet Devleti’ni kurmak isteyen ciddi bir 
harekette yer almaları, hayali emellerle, rüyalarla boşa vakit geçirmemeleri ve gece 
gündüz bu Hilâfet rüyasının gölgesinde kalmalıdırlar. Batıl yuva kuruyor, 
yumurtluyor ve yavruluyor. Şeytan azgınlığında ve fesadında ilerliyor. İslâmi hare-
ketlere gelince: Ah keşke İslâmi hareketlerin tümü doğru yolu görseler, o yola girse-
ler. Keşke hayırda bizi geçseler. Allah’a yemin olsun ki onlar için ancak hayır 
istiyoruz. Bütün Müslümanlar için hayır istiyoruz. İslâmi hareketlerin Hilâfet için 
çalışmalarını istiyoruz. Ancak Hilâfet için çalışacak hareketler nerede? Şu anda İslâm 
dünyasında var olan hareketlerin birçoğu Hilâfet’ten ve Hilâfet programından uzak 
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hedefler ve gayeler edinmişlerdir. Daha da kötüsü bu Hilâfet’e bir ütopya olarak 
bakmışlar veya bundan başkasıyla oyalanmışlardır. Ancak bütün bunlara rağmen 
İslâmi hareketler içinde yer alan kardeşlerimize diyoruz ki: Şüphesiz ki sizler ve 
bizler, tek din, tek akide üzerindeyiz. Müslüman olmayanlar dışında hepimiz tek 
ümmetiz. Vakıayı anlamada ve metodu görmedeki farklılığımız aramızda bir engel 
olmasın. Bilakis Hilâfet’in ikame edilmesinde birbirimizin yardımcısı olalım. Allahu 
Teâlâ hakkınızda mübarek kılsın. 

 
SORU: Müslüman âlimlere yöneltmek istediğiniz mesaj nedir? 
CEVAP: Müslüman âlimlere diyorum ki: Sizler peygamberlerin varislerisiniz. Siz-

ler nur taşıyıcılarısınız. Sizler hidayet ehlisiniz. Sizler bu büyük hayrı Müslümanlara 
öğretecek olan kimselersiniz. Tüm İslâm dünyasındaki âlimler topluğu ve özellikle 
çağrıya kulak vererek burada hazır bulunan âlimler! Sahtekâra, ihtişamlı gününde 
Firavun sahtekârına yardım etmek için toplanmış bulunan Firavun’un sihirbazlarına 
bir bakınız. Kendilerine hak apaçık belli olduktan sonra huşu ile hemen Allah için 
secdeye kapandılar ve Firavun’a ne yapmak istiyorsan, nasıl hüküm vermek istiyor-
san sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin diye 
cevap verdiler. Ardından bütün güçleriyle Firavun’un karşısında durdular, onun 
iddiasını geçersiz kıldılar ve zayıflığını ortaya çıkarttılar. Ve böylece hak batıla galip 
geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkûmdur. 

Ey âlimler topluluğu! Elbette ki sizler birer lider konumundasınız. Bedende atan 
nabız gibisiniz. Kavmini terk edip gitmeyen, onları hidayete götüren kimse konu-
mundasınız. Ciddi olarak yardımcı olmak için kollarınızı sıvayınız ve İslâm için 
çalışınız. Hilâfet’i ikame etmek için çalışanlarla beraber olunuz. Yeryüzünde küfür 
güçlerinin tümüyle savaşan Hizb-ut Tahrir’le birlikte çalışınız. Bu zillete, bu hale razı 
olmayınız. İyiliklerinizin altın harflerle yazılması için şeref sayfalarına katılınız. Ta ki 
tarihiniz nurlarla yazılsın. Nesilleriniz sizleri, hak devletini kurmakta, İslâm’ın sara-
yını bina etmekte ve hidayet nurunu oluşturmakta katılım sağlayan izzetli, şerefli 
âlimler olarak okusunlar, ansınlar. Bunun dışında kalanlar ise tarihin kara sayfala-
rında yerlerini alacaklardır. 

 
 
C- HİZB-UT TAHRİR LÜBNAN RESMİ 

SÖZCÜSÜ ÜSTAZ AHMED EL-KASAS İLE 
YAPILAN MÜLAKAT 

 
SORU: Hilafet hakkında görüşünüz nedir? 
CEVAP: İslam Ümmeti açısından Hilâfet, insan 

vücudundaki sinirler ve beyin gibidir. Beyni ve 
sinirleri çalışmayan bir vücut felç olmuş demektir. 
Günümüzün İslâm Ümmeti hayatın birçok alanla-
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rından uzak, bünyesinde gizli olan gücü kullanamaz felç olmuş bir haldedir. Ümmet 
felç olmuştur, çünkü onun başı yoktur, devleti yoktur. İslâm Ümmeti sinirlerini ve 
beynini kaybetmiş bir vücut gibidir. Ümmetin şu andaki hali Rasûlullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in  َمثَُل الُْمْؤِمِنيَن ِفي تََوادِِّهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاطُِفِهْم َمثَُل الَْجَسِد ِإذَا اشْتَكَى ِمنُْه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َساِئُر
 Birbirlerini sevmekte, merhamet etmekte ve yardımcı olmakta“ الَْجَسِد ِبالسََّهِر َوالُْحمَّى
müminler bir vücut gibidirler. Vücudun bir uzvunda bir rahatsızlık olduğu zaman 
vücudun diğer kısmı da uykusuzlukta ve ateşlenmekte ona iştirak ederler” hadisiyle 
uyum sağlamamaktadır. Zira vücut sinirler aracılığıyla birbiriyle irtibatlı hale gelir. 
Günümüzün İslâm ümmeti ise, sinirleri olmayan ve buna bağlı olarak da doğru bir 
şekilde hareket etmekten mahrum olan felçli bir kimse gibidir. Öyleyse o, siyasi var-
lığına yeniden sahip olmalı ki buna bağlı olarak ta bir başa ve sağlıklı sinirlere sahip 
olsun. Organları arasında bir irtibat kurulsun, birbirinden haberdar olsun ve birbiri-
ne yardımcı olsunlar. 

 
SORU: Müslüman âlimlere yöneltmek istediğiniz mesaj nedir? 
CEVAP: Tüm Müslümanlara diyorum ki bu dünya ve ahiretle ilgili tek emeliniz 

İslâm’ı tatbik etmek için çalışmak olmalıdır. İslâm, İslâm’ın farz kıldığı ameli metot 
dışında bir başka şekilde tatbik edilmesi mümkün değildir. İslâm Devleti, İslâm’ın 
tatbik etme, uygulama organıdır. Devlet olmadan İslâm hayatta var olmaz. Sadece 
ferdin hayatını ilgilendiren birtakım ferdi hükümler uygulanabilir. Fakat Allah Azze 
ve Celle İslâm’ı, toplumun bütününde hükmetmesi ve beşer üzerinde bağlayıcı olması 
için koymuştur. Bu husus ise devlet olmadan gerçekleşemez. Öyleyse devlet, hüküm-
ler için, insanlara hidayet olarak Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e vahyedilen 
her husus için uygulama ve kabul ettirme organıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

İKİNCİ OTURUM KONUŞMALARI 
ONUNCU KONUŞMA: 
Sudan’dan Faziletli Âlim 
Şeyh Betar Muhammed Abdullah El-Ğabsavi 

 
 
 
 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
Mü’minlerin kalplerini sevgisi üze-

re toplayan, daveti üzerinde birleşti-
ren, itaati üzere kavuşur halde kılan, 
akidesine, şeriatına ve kelimesinin 
yüceltilmesine yardımda birbiri ile 
irtibatlandıran Allah’a hamd olsun. 

Salât ve selam Allah’ın âlemlere 
rahmet olarak gönderdiği yarattıkla-
rının en değerlisine olsun. Aleyhi’s 
Salâtu ve’s Selam şöyle dedi: 

 İçinizde iki şey bıraktım. Bu ikisinden” خَلَّفْتُ ِفيكُْم شَْيَئْيِن لَْن تَِضلُّوا َبْعَدُهَما ِكتَاَب اهللا َوُسنَِّتى
sonra kesinlikle sapıtmazsınız. Allah’ın kitabı ve sünnetim…” Yine şöyle buyurdu: 
َكَوِإنَُّه ال تََزاُل طَاِئفَةٌ ِمْن ُأمَِّتي َعلَى الَْحقِّ ظَاِهِريَن ال َيُضرُُّهْم َمْن خَذَلَُهْم َحتَّى َيْأِتَي َأْمُر اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوِهَي كَذَِل  

“Ümmetimden hak üzere olan bir taife daima var olacaktır. Onları yalnız bırakan-
lar onlara zarar veremezler. Allah Azze ve Celle’nin emri gelinceye kadar onlar bu 
hal üzere olacaklardır.” Allah’ın salâtı ona onun âline, ashabına ve din gününe kadar 
onun hidayetine tabi olanların üzerine olsun. 

Sizleri sonsuz İsâmın ebedi selamı ile selamlıyorum. Allah’ın Selamı, Rahmeti ve 
Bereketi üzerinize olsun. 

 

Değerli Topluluk! 

Bu konferansa iştirak eden Sudan heyeti adına sizlere seslenmek benim için son 
derece hoş bir şeydir. Sudan’daki Müslüman kardeşlerinizin selamlarını ve Allahu 
Teâlâ’nın izniyle bu konferansın başarılı olması hususundaki onların güzel temenni-
lerini sizlere naklediyorum. 
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Bugün bizler vahyin indiği yerden, Ruhu’l Emîn’in büyük İslâm ideolojisini pey-
gamberlerin efendisi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in kalbine indirdiği haram belde 
Mekke’den binlerce kilometre uzaklıkta farklı yerlerden gelerek burada toplandık. 
Şüphesiz ki ırk, renk ve dil gibi engelleri aşan, Allah’ın fazlı ve tam nimeti ile birbiri-
ni seven, kalpleri kaynaşan kardeşler haline getiren inandığımız bu akidenin büyük-
lüğünün farkındayız. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu:  َلَْو اَنْفَقْتَ َما ِفى االَْرِض َجميًعا َما اَلَّفْت

ُه َعزيٌز َحكيٌمَبْيَن قُلُوِبِهْم َوٰلـِكنَّ اللَّٰه اَلَّفَ َبْينَُهْم ِانَّ  “Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini 
harcasaydın, yine onların kalblerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını 
sevgi ile birleştirdi. Çünkü Allah her şeye galibdir, hükmünde hikmet sahibidir.” 
(Enfal 63)  İşte bu bizim akidemizdir. Kabileler ve halklar olarak insanları eriten, 
onlardan tek ümmet oluşturan, büyük İslâm ümmetini oluşturan büyük İslâm 
ideolojisinin akidesidir. 

 

Değerli Kardeşler! 

Bu minber içerisinde kesinleştirmek istediğimiz birinci kabul; bizlerin burada 
Müslümanlar olarak, diğer insanlar dışında tek ümmet olarak toplandığımızdır. 

İkinci kabul ise şudur: Müslümanlar sorunlarını, sıkıntılarını çözmekten aciz de-
ğildirler. Çünkü hak Tebarake ve Teâlâ Müslümanlar için insanlar arasında yürüye-
bilecekleri bir nur vermiştir.  اََو َمْن كَاَن َمْيتًا فَاَْحَيْينَاُه َوَجَعلْنَا لَُه نُوًرا َيْمشى ِبه ِفى النَّاِس كََمْن َمثَلُُه ِفى
 Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar arasında“ الظُّلَُماِت لَْيَس ِبخَاِرٍج ِمنَْها
yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, karanlıklar içinde kalmış, bir 
türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu hiç?” (En’am 122)  Hiç şüphesiz 
bir şekilde kabul edilen bu iki husus çerçevesinde konferansın konusunu 
Müslümanların gelecek sorunu olarak kısalttık. Bu sorun, İslâm ile hayatımızı 
yeniden başlatacağımız, davet ve cihad ile dünyaya taşıyacağımız Hilâfet’tir.  

 

Sevgili Kardeşler! Konferansın Saygıdeğer Üyeleri! 

Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem zamanından Avrupa’nın, Yahudi’nin, Atatürk’ün 
oyunlarıyla Hicri 28 Receb 1342 Miladi 3 Mart 1924 tarihinde Hilâfet’in düşürülmesi-
ne kadar geçen süre zarfında Müslümanlar bir husus üzerinde; Hilâfet’in İslâmdaki 
yönetim için tek şer’î nizam olduğunda kesinlikle ihtilaf etmediler. Dolayısıyla Hilâ-
fet’in düşürülmesinden günümüze kadar geçen süre zarfında Müslümanların görevi, 
ümmetin fakihlerinin fıkıh eserlerinde belirttikleri gibi Hilâfet’in iadesi için çaba 
ortaya koymaktır. Müslümanlar bu şer’î vacibi yerine getirmekte kusur ettikleri za-
man hep birlikte günahkâr olurlar. Şer’î bir özre sahip olmadan bundan uzak bir 
halde ölen kimseler Hilâfet kurulmadıkça, bunun için bir Halife’ye biat edilmedikçe 
cahiliye ölümü ile ölmüş olurlar. Zira İmam Müslim’in sahihindeki rivayetinde sev-
gili Mustafa SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır:  .َمْن َماتَ َولَْيَس ِفي ُعنُِقِه َبْيَعةٌ، َو
 ”.Kim de boynuda biat olmadan ölürse cahiliye ölümü ile ölmüş olur“ َماتَ ِميتَةً َجاِهِليَّةً
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Bilakis Müslümanların asıl görevi bu dini yeryüzündeki tüm dinlere üstün kılmaktır. 
Bu ise evrensel İslâm Devleti’nin yani Hilâfet’in kurulmasıyla ancak gerçekleşir. Zira 
Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: 

 O, Allah’a ortak“ ُهَو الَّذى اَْرَسَل َرُسولَُه ِبالُْهٰدى َوديِن الَْحقِّ ِلُيظِْهَرُه َعلَى الّديِن كُلِّه َولَْو كَِرَه الُْمشِْركُوَن
koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberi-
ni hidayetle ve hak dinle gönderendir.” (Tevbe 33)  

Bu nedenledir ki yukarıda tereddütsüz kabul edilen iki hususa üçüncü ve son bir 
hususu daha ilave etmek istiyoruz. Bu husus şudur: İslâm’daki yönetim sistemi 
nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilâfet’tir. İslâm bununla tatbik edilir ve taşınır. 
Müslümanların parçalanmışlıkları bununla bir devlette bir araya getirilir, Müslü-
manlar izzet kazanır, onlara yardım edilir ve onunla yardım alırlar. Tüm imkanları 
bir araya getirilir, kuvvetlerinde patlama meydana gelir. Müslümanların yolunu 
aydınlatan bir nur ve kapitalizmin fesadını yakan bir ateş, beşeri sistemler için bir 
zulüm olur ve Rabbinin nuru ile yeryüzünü parıldar. 

 

Faziletli Âlimler! 

Sudan ülkesinden, İslâm’ın Afrika’ya açılan büyük kapısından size geldik. Sizler 
bizim sevdiklerimiz ve kardeşlerimizsiniz. Sömürgeci kâfir batının ülkelerimizin 
etrafına doladığı iplerini çözme hilesini ve oyunlarını bildiğiniz şüphesizdir. İğrenç 
oyunlarından, tuzaklarından en bariz olanı Sudan’ın parçalanarak devletlere ayrıl-
ması hilesidir. Sömürgeci kâfir, özellikle de Amerika, İngiltere ve Fransa doğal kay-
nakları bakımından son derece zengin olan ve Sudan’ın üçte birini oluşturan Su-
dan’ın güneyinde Hıristiyanlık esaslı devletçik kurmak için toplandılar. Önce bir 
direniş hareketi oluşturdular ardından da Güney Sudan halkına geleceğini belirleme 
hakkını verdiler. Bu hain, iğrenç planın infazı için bunu bir araç haline getirdiler. 
Zira 2011 yılında yapılacak olan referanduma göre güney Sudan veya kalan kısımla-
rın ayrılma işi icra edilecektir. 

Ancak sömürgeci kâfir bununla yetinmeyerek haram kanı akıtmak, Allah’ın ha-
ramlarını çiğnemek, insanları göçe zorlamak suretiyle sıkıntılarını daha da artırmak 
için Darfur’da yeni bir direniş hareketi meydana getirdi. Bütün bunlarla Sudan’ın 
Müslüman halkının çoğunluğunu oluşturan Darfur’u Müslümanlardan soyutlamak 
hedeflenmektedir. Daha sonra kâfir batının araçlarını, paralı siyasetçileri ve sulta 
düşkünlerini kullanarak soğukluğu, gaddarlığı, ırkçılığı, ikiliği kışkırttı ve böylece 
sosyal dokuyu parçaladı. İnsanların cahiliye ağıtlarıyla ağıtlar yaktıkları ülkenin 
ortasında ve etrafında kurşun sesleri yükselmeye başladı. Allah’ın gösterdiği yol 
üzere yürümeyip milliyetçilik ve gaddarlık ateşiyle hareket edilmesinden, yabancıla-
rın kucağına atılmaktan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle içinde bulunduğu kötü 
durumdan daha da kötü duruma düştü. Bu durumda kâfir batı planının başarıya 
götürdüğünü zanneti! Ne kadar da yanlış bir düşünce bu? Sudan’daki kardeşleriniz 
İslâm’a alternatif bir şeye razı olmazlar. Sudan’da insanlara hükmetmekte olan yöne-
timin birtakım İslâmi sloganları taşımak suretiyle insanlara tuzak kurduktan sonra 
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ancak bunu başarabilmesi bunun en net delilidir. Bilakis Sudan halkı nübüvvet me-
todu üzere Raşidi Hilâfet’in gölgesinde İslâm hükmünün özlemiyle, isteğiyle dopdo-
ludur. 

Sudan’ın parçalanması ve sosyal dokusunun bozulması sorunu ancak İslâm tara-
fından ortaya konulan hükümlerle mümkündür. 

• Sudan’ın Güneyi, Darfur ve diğer yerler, İslâm topraklarından sayılan Sudan’a 
ait topraklardır. Ne buralarda yerleşmiş olanlarıyla ne de başka şeyleriyle buralardan 
vazgeçmek caiz değildir. Bilakis Müslümanların kanlarıyla sulanmış olan İslâm top-
raklarından herhangi birisinden toplu olarak ve parçalanmış olarak vazgeçilmesi caiz 
değildir. َمْن َأتَاكُْم، َوَأْمُركُْم َجِميٌع، َعلَٰى َرُجٍل َواِحٍد، ُيِريُد َأْن َيشُقَّ َعَصاكُْم، َأْو ُيفَرِّقَ َجَماَعتَكُْم، فَاقْتُلُوُه “İşiniz 
tek bir adam üzerinde toplanmış iken her kim size gelir de bütünlüğünüzü parçala-
mak ister veya cemaatinizi bölmek isterse onu öldürünüz.” (Müslim rivayet etti.) 

• Müslüman olsun gayri Müslim olsun devletin reayasından zulmün kaldırıl-
ması Allah’ın izniyle gelecekte Hilâfet’in yapacağı gibi hayatın her alanında İslâm’ın 
kâmil bir şekilde tatbik edilmesiyle olur. اَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبغُوَن َوَمْن اَْحَسُن ِمَن اللِّٰه ُحكًْما ِلقَْوٍم ُيوِقنُوَن 
“Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir 
toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?” (Maide 50) 

• İnsanları kabileler ve halklar olarak birbirini seven, kalpleri ısınan tek ümmet 
halinde tek bir potada eriten, kanlarını, mallarını ve namuslarını birbirine haram 
kılan tek husus Hilâfet tarafından tatbik edilen büyük İslâm ideolojisidir.  َواْعتَِصُموا ِبَحْبِل
اللِّٰه َجميًعا َولَا تَفَرَّقُوا َواذْكُُروا ِنْعَمتَ اللِّٰه َعلَْيكُْم ِاذْ كُنْتُْم اَْعَداًء فَاَلَّفَ َبْيَن قُلُوِبكُْم فَاَْصَبْحتُْم ِبِنْعَمِته ِاخَْوانًا َوكُنْتُْم َعٰلى 
نَْها كَٰذِلَك ُيَبيُِّن اللُّٰه لَكُْم ٰاَياِته لََعلَّكُْم تَْهتَُدوَنُحفَْرٍة ِمَن النَّاِر فَاَنْقَذَكُْم ِم شَفَا   “Hep birlikte Allah’ın ipine 
(Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini 
hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmiş-
ti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çuku-
runun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini 
böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.” (Âli İmran 103) 

Allahu Teâlâ’dan bu konferansı ümmetimize taşınan sadık, salih bir amel kılması-
nı, göklerin ve yerlerin Rabbi’nin ve yeryüzü sakinlerinin razı olduğu nübüvvet 
metodu üzere Raşidi Hilâfet’in gölgesinde yeni bir hayatla şereflendirmesini istiyo-
ruz. 

 
 
 



 

 

ON BİRİNCİ KONUŞMA: 
Şam Topraklarından 
Faziletli Âlim Şeyh Yusuf 

 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
Kudretiyle bizi bir araya geti-

ren, bizi itaatine hazırlayan, 
davetine yardımcı kılan Allah’a 
hamd olsun. Bizim için bir hida-
yet yolu çizen, nebilerin meto-
dunu miras bırakan ve dini ika-
me etme hayatını bize öğreten 
efendimiz Muhammed’e Salât ve 
Selam olsun. Emma ba’d: 

 

Sayın Âlimler! 
Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun: 

Yahudi atlarının nal sesleri altında, küçük kuşların kartal kesildiği, efendiliğimi-
zin, liderliğimizin ayaklar altına alındığı, hürmetlerimizin çiğnendiği ve Rabbimizin: 

ُسْبَحاَن الَّذى اَْسٰرى ِبَعْبِده لَْيال ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِالَى الَْمْسِجِد االَقَْصا الَّذى َباَركْنَا َحْولَُه ِلنُِرَيُه ِمْن ٰاَياِتنَا ِانَُّه ُهوَ 
-Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Mu“ السَّميُع الَْبصيُر
hammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 
Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıy-
la görendir.” (İsra 1) ayetiyle akidemizle irtibatlandırdığı Mescidi Aksa’mızın kirletil-
diği, ilk kıblenizin bulunduğu topraklardan, Allah’ın âlemler için mübarek kıldığı 
Şam topraklarından. Buna rağmen Şam topraklarındaki devletçikler Allahu Teâlâ’nın 
mukaddes kıldığı toprağı gasbeden Yahudi devletiyle açık veya gizli olarak sıcak 
alakalar kurmaktadırlar. Ümmetin izzeti ve Hilâfet’in binası için çalışanlara kâfirlerin 
emriyle düşmanlık yapmaktadırlar. Varlığında gölgesine sığınılan Hilâfet’in ikame 
edilmesine yardımcı ve dayanak olmaları hususunda muhlis mü’min topluluğun 
içinde yer almak, Allah’ın izniyle vakti yakınlaşan Hilâfet’in korunmasına ve yıkılış 
miladından sonra da kurulmasına yardımcı olmak için için Allahu Teâlâ’dan hayrı, 
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bereketi ve faydayı sağlamasını hemen dilediğimiz bu büyük konferansta birlikte 
olmak için buraya size geldik. Müslümanların dertlerini konuşup ele almak, Allah’ın 
omuzlarınıza yüklemiş olduğu çok büyük, çok önemli sorumluluğu idrak etmemiz, 
nübüvvet görevlerinden bir hususa varis olduğunuzu kavramamız ve dinin emri 
üzere kaim olmak için Hilâfet çağrısına hemen cevap veren sizlerle buluşmak istedik. 
Sizler emanetinize hakkıyla riayet ettiniz, Allah’ın tertemiz âlim dostlarının kalpleri-
ne bıraktığı korku gereğince amel ettiniz. Kendisi ile beldelerin kurtulacağı dini ika-
me etme görevine gözünü diken, namusları koruyan, cihad bayrağını kaldıran, fesat 
tohumlarını kökünden söküp atan salih dostlar gibi bir duruş ortaya koymanız için… 
Yeryüzünde Allah’ın hadlerini uygulayacak, şeytanların kafa karıştırmalarını gerisin 
geriye çevirecek, Allah’ın Müslümanları fırkalara ayrılmaktan ve çekişmeden kurta-
racak, içlerinde Allah’ın kitabını uygulayıp boyunlarındaki demir halkaları kaldıra-
cak, arkasında savaşıp kendisi ile korunacakları bir kalkan olacak bir imamın gölgesi 
altında Müslümanları toplayacak salih dostların duruşu gibi durmanız için… sö-
mürgeci kafirlerin arzularına kalkan olması,  ellerini Müslümanların topraklarından 
çekmeleri ve çekinip, korktukları şeyleri sizlerin elleriyle Allah’ın onlara göstermesi 
için. 

 
Saygıdeğer Âlimler! 

Ümmetin başına gelen bölünüp parçalanma, gruplaşma ve ihtilaf, Müslümanların 
topraklarındaki halkın ve dinin garipliği, dinin düğümlerinin teker teker çözülmesi 
aklı başında olan herkes için ayan beyan ortadadır. Öyle ki karşılaştığımız zafiyet 
nedeniyle diğer milletlerin üzerimize çullandıkları, insanların bizleri hafife aldıkları, 
içimizdeki değersizlerin bizleri arzularının çatışmasına ve aşağılanma meydanlarına 
teslim ettikleri ve düşmanlarımızın kalplerindeki korkunun yok olduğu açık ve net 
olarak ortaya çıktı. Öyle ki her fasığın, alçağın genelin işleri hakkında konuştuğu 
tuzaklarla dolu yıllar yaşadık. İçimizde Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
hidayeti ile hidayetlenmeyen, onun sünnetine göre yaşamayan sefihler yönetici oldu. 
Kitap ve sünnet kaldırıldı ve neredeyse zulümden başka hiçbir şeyi öğrenmez olduk. 
Bizden önce ehli kitaptan olanların yoluna tabi olduk. Batıl topraklarımıza yerleşme-
yi alışkanlık haline getirdi, içimizde halkalarını sağlamlaştırdı, tüm değerlerimizi 
kaybettik, zilletin ve alçaltılmanın her türlüsünü tattık. Durum dünyayı isteyen bir 
kimsenin dahi razı olmayacağı bir hale geldi. Allah Azze ve Celle’nin hakkımızda:  كُنْتُْم
 Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz” dediği bizler“ خَْيَر اُمٍَّة اُخِْرَجتْ ِللنَّاِس
nasıl böyle bir halde oluruz?! Allah’ın dinin ve dünyanın liderliğini emanet ettiği, 
hidayet nurunu bütün insanlara yaymakla mükellef kıldığı bizler nasıl böyle oluruz?! 
Kendi derdimizi dert edinmediğimiz bir halde Allah bizden razı olur mu? Hayır, 
kesinlikle hayır. Allah kullarının bu haline razı olmaz. Kâfirler, yardımcıları ve araç-
ları tarafından bize karşı açılmış olan savaşa rağmen dinin ikame edilmesi için biz-
den bir neferin bu yola koyulması Allah Azze ve Celle bize isabet edenlerin kendi 
ellerimizle kazandıklarımız nedeniyle olduğunu bize öğretmek suretiyle bize lütufta 
bulunmasındandır. Bu nedenle Allah’tan, Hilâfet’in ikame edilmesi için ihlâsla çalı-
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şanların kalplerini birbirine bağlamasını, hak üzere İslâm ümmetinden onlara yar-
dımın gelmesini kolaylaştırmasını, bizden önceki Tahir sahabeler üzerindeki nimeti-
ni tamamladığı gibi bize olan nimetini de tamamlamasını istiyoruz. 

 

Değerli Âlimler! 

Şüphesiz ki Allah Teâlâ sizleri peygamberlerin mirasına mirasçı kıldı. Müslüman-
ların dertlerini sizlerin sırtına yükledi. Batıl ehli ise ilim ehlinden birçoğunu yolların-
dan kaydırmak için tüm gayretlerini ortaya koydular. Az bir dünya malı karşılığında 
onların binalarını elde etmek, gösterişli batıllarına sahip olmak, fesatlarına bürünmek 
isteyen kimseler olmaları için Allah’ın dosdoğru yolu üzerine oturdular. Dünyada 
Allah’ın kendilerine ilim vermiş olduğu kimselerden bazıları ahireti bırakarak dün-
yaya yöneldiler.  قَليٌلِاالِخَرِة اٰالفََما َمتَاُع الَْحٰيوِة الدُّنَْيا ِفى  “Oysa ahirete göre dünya hayatının 
yararı, pek az bir şeydir.” (Tevbe 38) Firavun ve yandaşlarına katıldılar, Firavun’un 
saltanatı onları şaşırttı ve zenginliği onları fitneye düşürdü, gözlerinin üzerine günah 
perdesi ile perde çekti. Allah Azze ve Celle itaat ehli üzerindeki şerefi onlardan sıyırıp 
alarak onları şereften mahrum etti. Onların sahip olduğu seciyelerden nasibinizin 
olmasından Allah’a sığınırız. Ümmete ve Allah’ın nebiler için şeriat olarak belirlediği 
dini ikame etmek için ümmetle birlikte çalışanlara katılınız. Daha sonra Allah müjde-
ci ve uyarıcı olan Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem ile peygamberlerini sona 
erdirdi. Allah’ın emrettiği gibi dini ikame etti. Onun ardından temiz sahabeler, Al-
lah’ın emrettiği şekilde dini korumak ve ikame etmek için Hilâfet sistemiyle dini 
ikame etme görevini hakkıyla yerine getirdiler. Sahabeden sonra onlara tabi olan, 
kendilerine onları örnek alan kimseler geldi. Bunlardan kimisi neredeyse sahabelerin 
derecesine yükseldi –ki onların sayıları pek azdır-. Kimileri ise onlara benzedi fakat 
onların yerlerini dolduramadılar. Fakat her halde Allah’ın emrini ikame ettiler. Hilâ-
fet’e sımsıkı sarıldılar, cihad bayrağını kaldırdılar. Zaman zaman ümmet sıkıntılarla 
ve dertlerle karşılaşmış olsa da bu ümmet onların döneminde izzetli, onurlu bir ha-
yat yaşamıştır. Bu dereceler için Allah’ın seçtikleri ve bunu baş tacı yapanlar dışın-
daki insanlar kemale ulaşamadılar. Onların gözleri önünde yaptıklarını yaptılar. 
Başına gelenlere rağmen geçtiğimiz asrın başlarına kadar Hilâfet, izzet ve salah yo-
lunda zirveye çıktı, uzunca bir yol kat etti. Ta ki batı ve kâfirlerin peşlerinden gitme-
ye, hadaratlarında kültürlerinde ve yaşam tarzlarında batıya tabi olmaya razı olan 
kimselerden hadaratıyla batıya inanan kimselerin Hilâfet’in merkezinde yaptıklarına 
kadar. Allah onların içlerinde olanları ve niyetlerini açığa çıkartmıştır. 

Hilâfet’in kaybolmasından sonra Müslümanlar; dünya nüfusunun dörtte birinden 
fazlasını oluşturmalarına, altmışa yakın devletle temsil edilen ordularına rağmen 
zilletin, alçaltılmanın, bölünüp parçalanmanın, bağımlı kalmanın her türlüsünü ya-
şadılar. Müslümanlarla savaşıldı fakat orduları savaşmadılar, onlara saldırıldı fakat 
orduları saldırmadılar, toprakları parçalandı, saygınlıkları ayaklar altına alındı. Yö-
neticiler Allah’ın izin vermediği ithal kanunlarla hükmettiler, hırsları ve aç gözlükle-
riyle dinin ikamesi uğrunda çalışan herkesle savaştılar. Artık insanlar bugün bunun 
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bilincindedirler ve bunu en iyi bilenler de sizlersiniz âlimler topluluğu. Firavun ve 
yandaşlarının vaatlerinden daha güzel bir değişim için, Hilâfet’e ve onun ikamesinin 
vacipliğine ümmeti yöneltmemiz ve onu ikame edecek olana biat etmek hususunda 
ümmete liderlik edelim ki Allah yardımı ile bize ikramda bulunsun, bize olan vadini 
gerçekleştirsin ve bizimle dinini ikame etsin. 

 

Değerli Âlimler! 

Küfrün liderleri bu günlerde Hilâfet Devleti’nin kurulmasına kulak verdikleri ka-
dar hiçbir şeye kulak vermiyorlar. Tuğyanlarını, milletlerin tüm varlıkları üzerindeki 
istibdatlarını korumak ve mazlum halkların kanlarını emme faaliyetlerini korumak 
için Hilâfet Devleti’nin kurulması hususunda halklarını, yardımcılarını ve araçlarını 
uyardılar. Akıllarına kazındığında ise kurulması yakın olan Hilâfet Devleti’ni Müs-
lüman ümmete müjdelemek için Allah’ın emrine boyun eğer oldular. Hırsızın kork-
tuğu için gafilleri, uyuyanları ve dalgınları geçmesinde şaşılacak bir durum yoktur… 
Allah’a hamd olsun ki ümmet kendi izzeti yolunda uyandı. Gafili olmadan önce 
düşmanını gördü. Başkalarının Firavun kalıntılarına biat ettiği, onun süsü altında 
gölgelenmeye sofrasındaki kırıntılara, devletindeki propagandaya, emniyete ve ya-
kınlığa razı olduğu bir günde, zor zamanda Allah katında olana rağbet eden, bunun 
için çalışan, sultan katında olana ise rağbet etmeyen, dini ikame eden kimselerle 
biatlaşan, meleklerin sahifelerinde şeref ehli ile zikredeceği âlimlerin cevap vermele-
riyle dinine yardım eden Allah’a yine hamd olsun. 

Melekûtu elinde tutan Allah’ım! Her işin tasarrufuna sahip olan Allah’ım! Her şey 
eninde sonunda sana döner. Ey Rabbimiz! Dilediğini aziz kılan dilediğini de zelil 
kılan, dilediğine mülkü veren ve dilediğinden de mülkü alan! Celalinle bizi hoşnut 
kıl. Kuvvetinle korunma isteriz ve seninle korunuruz. Allah’ım devletinin kurulma-
sını çabuklaştır. Bu devletin kurulması için senin muhabbetindeki çalışmada bir 
araya getir. Sana itaatle izzet bulan adamlar kıl. Müttakiler için vaat ettiğine tamah 
eden âlimler kıl. Allah’ım seninle korunma isteriz bizi koru. Senin kuvvetinle hoşnut 
olmak isteriz bize yardım et. Seninle izzet kazanmak isteriz bizi izzetlendir. 

 

 وصل اللهمَّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
 
 
 
 
 



 

 

ON İKİNCİ KONUŞMA: 
Filistin’den Faziletli Âlim 
Şeyh Hüseyin Yusuf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HİLÂFET KAYBOLDUKTAN SONRA FİLİSTİN DE 
KAYBOLDU 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  رسول اهللا، وعلى آله وأصحابه أجمعين،الحمد هللا، والصالة والسالم على
Fazilet ve hoşgörü sahipleri! Sizleri İslâm’ın selamı ile selamlıyorum. Allahu Teâ-

lâ’nın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun 

Belki de tarihte aç gözlülükten, çatışmalardan, öneminden almış Filistin sorunu-
nun aldığı pay kadar hiçbir sorun pay almamıştır. Bunun için eski ve yeniçağda 
savaşlar yapılmış, konferanslar gerçekleştirilmiştir. Her ne kadar vakit Filistin soru-
nunu ve konumunu hakkıyla ortaya koymam için yeterli değilse de, dini ve akidesiy-
le Kudüs’le irtibatı bulunan ümmete ve bu ümmetin âlimlerine bu konuşmada hitap 
ederek yerine getirmeye çalışacağım. 

Konuşmaya başlamadan önce faziletli kardeşler; herhangi bir şahsın aklına gelen 
bir sorunun mutlaka cevaplandırılması gerekmektedir. Ümmetin genelin sorunlarıy-
la alakalı şer’î hükümde ihtilaf edilmesi durumunda akla gelen soru şudur: İster 
Filistin sorununda olsun isterse başka sorunlarda olsun Müslümanlara ait sorunlar-
dan herhangi birisinde Müslümanlar adına, İslâm adına konuşması için görevlen-
dirmeyi veya herhangi âlime bu hakkı kim verecektir? 
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El-Cevap: Nebi Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den sonra hiçbir kimse İs-
lâm adına konuşma hakkına veya onu temsil etme hakkına sahip değildir. İslâm’ı 
temsil eden şey ancak Allah’ın kitabı ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
sünneti’dir. 

Ancak Filistin sorununda ve diğerlerinde Müslümanları kim temsil edecek ve on-
ların ismi ile tasarrufta bulunacak. Dinin ve dünyanın korunmasında onlara vekâlet 
edecek, şer’î hükümleri tatbik edecek?  Bu kimse Allah’ın her bir Müslümanın boy-
nuna biatını farz kıldığı Müslümanların halifesidir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurdu: ًَوَمْن َماتَ َولَْيَس ِفي ُعنُِقِه َبْيَعةٌ، َماتَ ِميتَةً َجاِهِليَّة “Kim de boynunda biat 
olmadan ölürse cahiliye ölümü ile ölmüş olur.” (Müslim, Abdullah b. Amr yoluyla tahric etti.) Bu 
nedenle Hilâfet büyük imamlık olarak isimlendirilmiştir. Müslümanların halifesi 
Müslümanların kalkanıdır, himayesidir, korumasıdır. وإنما اإلماُم ُجنَّةٌ ُيقاتَُل ِمن َورائه، وُيتَّقى به 
“İmam ancak kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla korunma yapılır.” 
(Buhari ve Müslim rivayet etti) 

Bu esaslara göre Filistin meselesinde ve buna bağlı hususlarda hakkında ihtilaf e-
dilmeyen sözler dışında kendimden kesinlikle bir şey söylemeyeceğim. 

Şer’an malum olan bir husustur ki düşman Müslümanların topraklarından bir ka-
rış kadar bir yeri işgal ettiğinde Müslümanların üzerine düşen görevin işgal edilen 
toprağı darı İslâm’a geri döndürmek için cihad etmektir. Bilakis asıl olan daru’l küfrü 
daru’l İslâma döndürmek için cihad etmektir. Peki, bu toprak Mescidi Aksa, Kudüs 
ve Filistin toprağı olduğunda durum nasıl olur? 

Yine malumdur ki Allahu Teâlâ, şer’î konumu itibarıyla bazı zamanları diğerle-
rinden üstün tutmaktadır. Ramazan ayının diğer aylara, Cuma gününün diğer gün-
lere üstünlüğünde olduğu gibi. Aynı şekilde bazı mekanları da diğerlerine üstün 
kılmıştır. Mekke’nin ve Mescidi Haram’ın veya Medine’nin ve Mescidi Nebevi’nin 
diğer mescitlere üstünlüğünde olduğu gibi. Aynı şekilde Yahudilerin işgal edip fesa-
da boğdukları Mescidi Aksa ve çevresindeki Kudüs ve Filistin’in de diğer mekânlara 
karşı üstünlüğü vardır. 

Bu nedenledir ki Filistin’in İslâmda özel bir yeri vardır. Filistin Müslümanların ilk 
kıblesinin bulunduğu yerdir. Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve ashabı Allah onlardan 
razı olsun on altı ay boyunca namazlarında oraya yönelmişlerdir. Şüphesiz ki Allahu 
Teâlâ oraya yönelmenin kaldırılacağını ve namazda Kâbe’ye yönelmenin tamamla-
nacağını ezelden bilmektedir. İşte burada İslâmda bu mekânın konumuna ve önemi-
ne şer’î olarak bir dikkat çekme yer almaktadır. 

Burası Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in gece yürüyüşü yaptığı yerdir. 
Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:  قَْصا االَ ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِالَى الَْمْسِجِد لَْيالُسْبَحاَن الَّذى اَْسٰرى ِبَعْبِده
 Kendisine âyetlerimizden bir kısmını“ الَّذى َباَركْنَا َحْولَُه ِلنُِرَيُه ِمْن ٰاَياِتنَا ِانَُّه ُهَو السَّميُع الَْبصيُر
gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini 
bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphe-
siz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsra 1) Böylelikle yüce Allah, Mescidi 



 
Hizb-ut Tahrir’in Düzenlemiş Olduğu Âlimler Konferansı   

98 

Aksa’yı Mescidi Haram ile irtibatlandırmıştır. Mekke İsra’nın başladığı, Kudüs ise 
göklere yükselmenin yani miracın başladığı yerdir. Orada Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem Nebilere imamlık yapmıştır. Filistin benzeri bulunmayan bir yerdir. Daha önce 
birçok peygamber orada yaşamıştır. İbrahim Allah’ın selamı üzerine olsun oraya hicret 
etmiştir. Lût Allah’ın selamı üzerine olsun oraya hicret etmiştir. Firavundan kaçan 
Mûsa Allah’ın selamı üzerine olsun oraya yönelmiştir. İbrahim Allah’ın selamı üzerine 
olsun’den Îsa Allah’ın selamı üzerine olsun’ya varıncaya kadar birçok peygamber orayı 
mesken edinmiştir ve orada birçoklarının kabri vardır. 

Şeriat, el-Aksa’nın konumunu yeryüzündeki iki önemli mescitle bir arada zikrede-
rek belirlemiştir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır:  ُّالَ تُشَد

ـٰذَا، َوالَْمْسِجِد الَْحَراِم،. الرَِّحاَل ِإالَّ ِإلَٰى ثَالَثَِة َمَساِجَد  Üç mescit dışındaki“  َوالَْمْسِجِد اَألقَْصٰىَمْسِجِدي َه
mescitlere (namaz kılmak amacıyla) yolculuk yapılmaz. Bu benim mescidim (Mesci-
di Nebevi), Mescidi Haram ve Mescidi Aksa" (Buhari ve Müslim rivayet etti) Böylelikle Allahu 
Teâlâ Filistin’e, faziletine ve şeriatındaki ayrıcalığına Müslümanların dikkatini çek-
miştir. Gerek Kur’ân’da ve gerekse sünnette zikredilen bu faziletlerine rağmen bu 
toprakları Yahudi yabancılar işgal ettiler, katliamlar yaptılar, bozgunculuk yaptılar, 
fesat çıkardılar. Müslümanlar ise bunları bilmektedirler. Bilakis medya organları 
aracılığıyla bunlara şahit olmakta fakat Filistin’in kurtulması için hareket etmemekte 
daha doğrusu edememektedirler. Niçin? Niçin ey kardeşler? Bunun tek sebebinin 
Hilâfet’in yok olmasından sonra ümmetin, topraklarının, ordusunun ve diğer güçle-
rinin kâfirlere ve uşaklarına boyun eğmesi olduğundan herhangi bir kimse şüphe 
eder mi? Allahu Teâlâ’nın ًَولَن َيْجَعَل اهللا ِللْكَاِفِريَن َعلَى الُْمْؤِمِنيَن َسِبيال “Allah kesinlikle mü-
minler üzerinde kâfirlere yol vermez” (Nisa: 141) ayeti gereğince yüce Allah’ın şeriatını 
tatbik eden, yeryüzünde Allah’ın hâkimiyetini yerine getiren, Filistin’in, tüm Filis-
tin’in kurtarılmasını gelecek sorunlarının birinci sırasına yerleştiren, bu gasıp varlığı 
ümmetin kalbinden söküp atmayı ve Müslümanların topraklarındaki herhangi bir 
kâfirin nüfuzunu yok etmeyi hedefine koyan Hilâfet’in yıkılması olduğundan şüphe 
edilir mi hiç? 

Ey Değerli Kardeşler! 

Filistin H. 15, M. 639 yılında Ömer Allah ondan razı olsun tarafından fethedilmiştir. 
Sophronius tarafından teslim edilmiş, Yahudilerin burada iskân ettirilmemelerini 
şart koşan Hıristiyanların taleplerinin de yer aldığı meşhur “Ömer Ahitnamesi”ni 
vermiştir. Daha sonra 1099 yılında haçlılar orayı işgal ettiler. H. 583, M. 1187 yılında-
ki Hıttıyn savaşında ise Filistin onlara mezar olmuştur. Daha sonra ise tatarlar Filis-
tin’i işgal etmiş ve H. 658, M. 1260 yılındaki Ayn Calût savaşında da tatarlara mezar 
olmuştur. 1948 yılındaki Yahudi işgaline kadar geçen zaman içerisinde Filistin yir-
miden fazla işgal eylemlerine sahne olmuştur. Allah’ın izniyle Filistin onlara da 
mezar olacak ve artık geri dönmemek üzere tertemiz bir şekilde darı İslâma dönecek-
tir. Ve bizler Kur’an’da ve sünnette yer alan ilahi va’de olan kesin imanımıza binaen 
bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır:  َوِاْن ُعْدتُْم
 Eğer yine eski duruma dönerseniz, biz de (cezaya)“ ُعْدنَا َوَجَعلْنَا َجَهنََّم ِللْكَاِفريَن َحصيًرا
döneriz. Biz cehennemi kâfirlere bir zindan yapmışızdır.” (İsra 8) Rasûlullah 
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riz. Biz cehennemi kâfirlere bir zindan yapmışızdır.” (İsra 8) Rasûlullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır: 

 Yahudilerle savaşacak“ ُ تقَاِتلُكُْم الَْيُهوُد فَتَُسلَّطُوَن َعلَْيِهْم ثُمَّ َيقُوُل الَْحَجُر َيا ُمْسِلُم َهذَا َيُهوِديٌّ َوَراِئي فَاقْتُلُْه
ve onlara üstün geleceksiniz. Sonra taş şöyle der: Ey Müslüman! Arkamdaki bu 
adam Yahudi’dir, onu öldür.” (Buhari ve Müslim rivayet etti.) Tüm İslâm dünyasını kapsayan 
mübarek İslâm uyanışıyla, Müslümanların Hilâfetlerinin geri dönmesi ve Allah yo-
lunda cihadı yeniden başlatma özlemiyle bunun müjdesini duymak istiyoruz. 

Faziletli Âlim Kardeşler! 
Hilâfet’in dışında hiçbir şey Filistin’i koruyamaz. Hilâfet kaybolduktan sonra Filis-

tin de kayboldu. 1897 yılında İsviçre’nin Pal şehrinde Teodor Hertzel başkanlığında 
ilk Yahudi kongresi yapıldı. Filistin’de Yahudiler için milli bir yurt kurulması karar-
laştırıldı. Bu kararlarını gerçekleştirmek üzere Yahudilerin Filistin’e göç etmelerine 
izin vermesi için Osmanlı Halifesi Sultan Abdülhamid’i Allah ona rahmet etsin aldat-
maya çalıştılar. Ona şunları önerdiler: 

1- Osmanlı Hilâfet Devleti’nin tüm borçlarını ödemek. 
2- Faizsiz olarak otuz beş milyon altın lira karşılığında para teklifinde bulunmak. 
3- İstediği projelerde kullanmak üzere halifenin şahsına büyük bir miktarda para 

teklif etmek. 
4- Aleyhinde tuzaklar kuran Avrupa devletleri siyasetine karşı Osmanlı Hilâfet 

Devleti’nin yanında durmak. 
5- Düşman saldırılarına karşı devletin sahillerini korumak için Osmanlı Hilâfeti 

için deniz filosu kurmak. 
6- Gençleri eğitim için Avrupa’ya yolculuk yapmaktan kurtaracak Beytü’l 

Makdis’te İslâm üniversitesi kurmayı teklif etmek. 
Bu önerilerin tümünü Yahudilerin Filistin’e girmelerine, kendi çocuklarından Ku-

düs’ü ziyaret etmek isteyenlerin yakınında bulunmaları için Filistin’de sömürge inşa 
etmelerine izin vermesi için yaptılar. Sultan Abdulhamid bunu kesin bir dille reddet-
ti. Onlar bu husustaki girişimlerini tekrarladıklarında ise çok kesin ve kati red ceva-
bından başka bir cevap alamadılar. Bunun üzerine devlet başkanları ve elçiler aracı-
lığıyla Sultan üzerinde baskı kurmaya çalıştılar. Allah rahmet etsin Sultanın onlara 
cevabı şu oldu: “…Bu toprak benim şahsi mülküm değildir. Burası Müslüman hal-
kımın kanlarıyla suladığı topraklardır. Ben Müslümanların beni sorumlu tuttukları 
emanete hiyanet ederek mukaddes toprakların Yahudilere satılması suretiyle tarihte 
utanılacak kara bir lekeyi taşıyamam. Yahudilerin milyonları kendilerinin olsun. 
Devletim birgün parçalanacak olursa o zaman Filistin’i herhangi bir bedel ödemeden 
alabilirler. Ancak ben yaşadığım sürece vücudumun doğranması Filistin’in İslâm 
dünyasından koparıldığını görmekten bana daha hafif gelir.” Nitekim fiili olarak da 
Hilâfet paramparça edilip İslâmi hüküm ortadan kalkınca Filistin de kayboldu. Bila-
kis ümmet yok oldu, şuraya buraya savruldu. Beldelerin ve insanların üzerlerine 
belalar yağdı. Filistin’den Keşmir’e, Afganistan’a, Irak’a varıncaya kadar topraklar 
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işgal edildi. Pakistan’da ve Afganistan’da yaşanan olaylar gözlerin önündeki canlı 
örneklerdir. 
İşte Halife Sultan Abdulhamid’in tutumu ve işte Hilâfet’in tutumu. Bana söyler 

misiniz daha sonra ne oldu? Toprakları, insanları, mukaddesatı terk eden, ellerinden 
çıkaran ve buna halen daha da devam eden yöneticilerin neler yaptıklarını bana 
söyler misiniz? Halklarına ve ümmetlerine karşı tuzaklar kurdular. Bu ümmetin ve 
halkın varlıklarını Allah’ın düşmanlarından olan efendilerine peşkeş çektiler. Siz ne 
yaptınız failler? 

Çözüm bulması, adalet, izzet ve saygınlık için Amerika’dan veya İngiltere’den! 
Avrupa’dan veya Rusya’dan, Birleşmiş Milletlerden veya Uluslararası Adalet Mah-
kemesinden imdat mı isteyelim? Bunların tümü bizim için ne bir hak ve yakınlık 
gösterirler ne de sözleşme vecibelerini gözetirler. 

Yoksa zamanımızdaki yöneticilerden bizimle savaşmaları, müminlerin peşine 
düşmeleri, Yahudilerin güvenliğini sağlamak için koşuşturmaları dışında bir hayır 
bekliyoruz gibi mi görünüyoruz? Allahu Teâlâ:  َوال تَْركَنُوا ِالَى الَّذيَن ظَلَُموا فَتََمسَّكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم
 Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş“ ِمْن ُدوِن اللِّٰه ِمْن اَْوِلَياَء ثُمَّ ال تُنَْصُروَن
dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez” 
(Hûd 113) dediği halde onlara mı meyledeceğiz? 

Yoksa Allah’ın indirdikleri dışındakilerle hükmedilmesini ikrar etmek ve tâğûtun 
hükmüne rıza göstermek bir yana Yahudilerle barış yapma konusunda Allah’ın 
hükümlerini tahrif etmek, ümmeti saptırmak ve yahudilerin Filistin’i işgal etmelerini 
kabul etmek suretiyle az bir değer karşılığında verdikleri fetvalarla Allah’ın ayetleri-
ni satan âlimlere mi güveniyor görünüyoruz? 
Şüphesiz ki İslâmda âlimlerin mesuliyeti büyüktür. Bilakis hem ümmete karşı 

hem de ümmet nedeniyle Allah önünde çok çok büyük sorumlulukları vardır. Aki-
desi ve şeriatıyla ümmeti İslâmla yeniden canlandırmakta omuzlarına yüklenen 
sorumluluğu ifade eden « الُْعلََماء َوَرثَةُ اَألنِْبَياِء » “Âlimler Nebilerin varisleridir” nebevi 
nassına bir baksak ne kadar da güzel olur. Bu dar vakitte bu işin detayına girecek 
kadar bir vaktim yok. Ancak genel olarak ümmeti, Filistin halkını ve çevresini ise 
özel olarak ilgilendiren bazı şer’î hükümleri beyan edecek kadar vakit alacağım. 

Birincisi: Filistin hakkında İslâm’ın hükmü Filistin’in tamamının İslâm toprağı ol-
duğudur. Filistin’den taviz vermek veya 1948 yılındaki işgalde ya da 1967 yılındaki 
işgalde olduğu gibi bir karışından vazgeçmek haramdır. Her kim bunu yaparsa bü-
yük bir günah işlemiş olur. Bu nedenledir ki Filistin’in bir parçası üzerinde olsa bile 
(İsrail) denileni kabul etmek Allah’a, Rasûlü’ne ve mü’minlere ihanettir. 
İkincisi: Filistin sorunu sadece Filistin halkının veya Arapların sorunu değildir. O 

İslâmi bir sorundur. Dünyadaki tüm Müslümanların boynunda şer’î bir mesuliyeti 
vardır. Oranın kurtarılması en büyük farzlardan birisidir. Yahudilere rağmen suskun 
kalmak ise en büyük haramlardandır. 

Üçüncüsü: Filistin sorunu ne mültecilerin ne de yerleşimcilerin sorunu değildir. 
Hakkın iadesi veya sınır veya su veya tavizlerle alakalı bir sorun veya buna benzer 
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hususlarla alakalı bir sorun da değildir. Yahudinin gasp ettiği bir toprak, İslâmi mu-
kaddesat sorunudur. Burada Müslümanlara düşen görev ise, Filistin’in tümünü kur-
tarma gücüne sahip bir kuvveti hazırlamak için ciddi ve doğru çalışma yapmaktır. 

Dördüncüsü: Müslümanların akidesine göre Kur’an, sünnet ve bunların işaret et-
tiklerinden kaynaklanmayan hiçbir hüküm yoktur. Buna göre Filistin hakkında çıka-
rılan devletlerarası tüm kararlar, (“İsrail”) diye isimlendirilen bu gasıp varlığın Filis-
tin topraklarının bir karışına dahi olsa sahip olma hakkı tanınması gibi kararların 
tümü şeran batıl kararlardır. Dolayısıyla bırakın bunların uygulanması için çaba 
göstermesini bir Müslümanın bunlara razı olması bile caiz değildir. Bu husus Arap 
Devletler Örgütü tarafından alınan tüm kararlar ve girişimler, Oslo ittifakı ve yol 
haritası için de geçerlidir. 

Beşincisi: Amerikan başkanı Obama’nın Filistin sorununun çözümü için 
04.06.2009 tarihinde Kahire’de yapmış olduğu konuşmada iki devletli bir çözüm 
önerisi de şeran haramdır, kabul edilmesi caiz değildir. Bilakis tümüyle bütün şidde-
tiyle reddedilmesi gerekir. 

Altıncısı: Yahudi varlığının kabul edilmesi hususunda Arapların veya devletlerin 
gözetiminde Filistin yönetiminin, Filistin Örgütünün yürüttüğü pazarlıklar Allah’a, 
Rasûlüne ve müminlere ihanettir ve Müslümanların şiddetle buna karşı çıkmaları 
gerekir. 

Yedincisi: Müslümanlarının tümüyle paramparça olduğu ve bölündüğü, düşman-
larının üzerlerinde hâkimiyet kurduğu bir dünyada İslâm şeriatının dışına çıkarak 
her ne surette olursa olsun Filistinliler veya Filistin için çözüm ortaya koyma suçunu 
işleme hakkı verilemez. 

Sekizincisi: Her kimin Filistin için hak söz söyleme veya şer’î bir yolda çalışma 
gücü yoksa Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in  َْمْن كَاَن ُيْؤِمُن ِباهللا  اآلِخِر فَلَْيقُْل خَْيًرا َأْو ِلَيْصُمت
 ”Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kimse ya hayır konuşsun ya da sussun“ َوالَْيْوِم
(Buhari ve Müslim rivayet etti) emrine bağlanarak susmasından daha azı yoktur. Veya 
münkerin giderilmesi için kalbiyle Allah’a dua etmek suretiyle müminlere yardım 
eder. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:  

ُه ِبَيِدِه فَِإْن لَْم َيْستَِطْع فَِبِلَساِنِه فَِإْن لَْم َيْستَِطْع فَِبقَلِْبِه َوذَِلَك َأْضَعفُ اِإليَماِنَمْن َرَأى ِمنْكُْم ُمنْكًَرا فَلُْيغَيِّْر  “Kim bir 
münkeri görürse onu eliyle değiştirsin. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle 
değiştirsin. Diliyle de güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin. Bu ise imanın en zayıfı-
dır.” (Müslim rivayet etti.) 

 Ey İman edenler! Allah’a“ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَخُونُواْ اهللا َوالرَُّسوَل َوتَخُونُواْ َأَمانَاِتكُْم َوَأنتُْم تَْعلَُموَن
ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de 
hainlik etmeyin” (Enfal 27) 

Allahu Teâlâ’dan ümmeti tevhid bayrağında toplamasını ve tüm İslâm beldelerini 
kurtarmasını istiyorum.  

وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين



 

ON ÜÇÜNCÜ KONUŞMA: 
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Dr. Muhammed Abdurrahman’ın 
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KUZEY AFRİKA’NIN SADIK MÜSLÜMANLARI 
BÜYÜK HİLÂFET FARZININ İKAME EDİLMESİ 

İÇİN SÖZÜ VE AMELİYLE ÇALIŞANLARA DESTEK 
VERİYORLAR 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Göklerin ve yerin Rabbine, âlemlerin Rabbine hamd olsun. Bütün insanlara rah-
met olarak gönderilen nimetlerin en hayırlısına salât ve selam ederiz. 

Kuzey Afrika, İslâm Devleti’nin İslâm ve risaletiyle yükselmesi döneminde Müs-
lümanlar tarafından fethedilmiştir. Bu topraklar, açların, vahşilerin yemeğe saldır-
ması gibi diğer milletlerin üzerlerine çullanıp sömürgeci kâfirler tarafından istila 
edilinceye kadar Hilâfet asırlarında sömürgecilere karşı duran, İslâm’ın savunmasını 
yapan bir kale olarak varlığını sürdürmüştür. Sömürgeci kâfirler Cezayir’de yaklaşık 
130 yıl kaldılar. Yüce İslâmın hakikatini Cezayir halkının kalplerinden silip kazımak 
için bütün güçlerini ortaya koydular. Bunca uzun süreden sonra herhangi bir sonuç 
elde edemeden hüsrana uğramış bir şekilde çekildiler ve müminlerin kalplerin İs-
lâm‘ın nuru ile dopdolu olarak kaldı. Libya’sıyla, Cezayir’iyle, Tunus’u ve Fas’ıyla, 
Moritanya’sıyla hatta Çad’a, Nijerya’ya, Mali’ye varıncaya kadar bu bölgedeki Müs-
lümanlar dört gözle beklenen Raşidi Hilâfet Devleti’nin sancağı altına sığınma özle-
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minde, gayretinde hatta hazırlıklarında diğer bölgelerdeki Müslümanlardan herhan-
gi bir farkları yoktur. 

Hilâfet Devleti’nin çok kısa sürede kurulması beklenmektedir, yani kurulmasında 
kararlıyız dediğimizde çok da uzağa gitmiyoruz. Zira bu sadece bizim kalplerimizde 
olan bir şey değildir. Bilakis gözlerimiz ve kulaklarımız artık bunun kurulmasına ait 
alametlerle doldu. İslâmın düşmanlarının dünyanın her bir yanında bunun kurulma-
sını engellemek için çağrıda bulunmaları bunun göstergelerindendir. Zira bu devlet 
sadece İslâm ismini taşıyan fakat çehresi belli olmayan bir devlet şekli değildir. Bila-
kis şekli ve sınırları bizzat şeriat tarafından belirlenen ve kuruluşundan itibaren 
konferanslarında, panellerinde, kitaplarında ve yayınlarında, mücadelesinde, siyase-
tinde ve her türlü açıklamalarında Hizb-ut Tahrir’in tam ve net olarak niteliklerini 
ortaya koyduğu bir devlettir. O, dünyadaki tüm Müslümanların devletidir. Şu anda 
kurulu bulunan devletlerarasındaki bir birlik değildir. O, ne bir cumhuriyet, ne kral-
lık ne de bunlara benzer bir şey değildir. O, Birleşmiş Milletler’i kesinlikle tanımaya-
cağı gibi kâfirlerin Müslümanlar üzerinde hâkimiyet kurmalarına imkân tanıyan 
herhangi bir örgüte de kesinlikle üye olmayacaktır. Orada demokrasi şirkinin de 
laiklik kokuşmuşluğunun da, milliyetçilik ve vatancılık leşinin de yeri yoktur. 

Hilâfet, nübüvvet metodu üzere bir devlettir. Onun esası İslâmdır ve görevi Mu-
hammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in hidayeti üzere Allah yolundaki cihad ve davet 
ile İslâmı tüm insanlara taşımaktır. Hilâfet, en ufak bir şüpheye yer bırakmadan 
dünyanın şeklini değiştirecek ve dünyayı kula kul olma karanlığından kurtarıp kul-
ların Rabbine kulluğa çıkartacak olan bir devlettir. 

Allah’ın şeriatını tatbik etmenin vacip olması emri gereğince kuruluşundan itiba-
ren bu devletin kurulmasına azmetmiş olan, değişimde Kur’an ve Sünnet’ten, İslâm 
şeriatından istinbat edilmiş siyasi yolu metot edinen, sapasağlam bir esas üzere ku-
rulan bu Hizb-ut Tahrir, bugün artık evrensel bir parti haline gelmiştir. Her nerede 
ve ne halde bulunursa bulunsun İslâm ulemasından herhangi bir âlimin; sesini, daha 
doğrusu amelini ve çabasını Hizb-ut Tahrir’in sesine, ameline ve çabasına katması 
gerektiğinde bizler de kararlıyız. Yine İslâmın ve Müslümanların izzeti için yorgun-
luk ve sıkıntı duymadan ihlâsla çalışan herkesin de gayret göstermesi gerekir. Hilâ-
fet, batıdan doğuya küfrün liderlerine korku salmakta, adı söylendiği zaman kindar-
ların korkudan kalplerini titretmektedir. Hilâfet, Müslümanların şerefinin adresidir. 
Hilâfet, olmadan göklerin ve yerin Rabbinin risaletini taşımaya ebediyen imkân 
bulamayacakları Müslümanların omurgasıdır.  َوكَذَِلَك َجَعلْنَاكُْم ُأمَّةً َوَسطاً لِّتَكُونُواْ شَُهَداء َعلَى النَّاِس
 Ey Müslümanlar, böylece sizi seçkin ve şerefli bir ümmet“ َوَيكُوَن الرَُّسوُل َعلَْيكُْم شَِهيداً
kıldık ki, bütün insanlar üzerine şâhidleri olasınız. Peygamber de sizin üzerinize 
şâhit olsun…” (Bakara 143) 

Diyoruz ki: Doğudan batıya Müslüman âlimlerden herhangi bir âlimin, konumu 
ve makamı ne olursa olsun sözüyle ve ameliyle bu izzet ve şeref konumunda bulun-
maktan başka çıkar yolu yoktur. Allahım! Ancak sultana tabi olup faydalanmak 
vardır. Veya diliyle bilen kiralık bir münafık. Veya İslâm davetçileri arasında yer alsa 
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bile tabileri arasındaki konumundan fedakârlık ederek hak söz söylemenin kendisine 
ağır geldiği bir kindar. 

Müslümanlar arasından ılımlılık adıyla, Hilâfet’in ikamesiyle temsil edilen Müs-
lümanların sorunları hakkında köklü çözümle, İslâm’a ve Müslümanlara karşı kindar 
batının sunduklarıyla zehirlenmiş olan birtakım sıfatlar ve çözümler arasında orta bir 
konum almak isteyen kimselerin bulunduğunu biliyoruz. Onlara diyoruz ki: mede-
niyetinin çözülmesi ve hayatının yok olması öncesinde kapitalist batının sunmuş 
olduğu bu son öneriler, orta çözümler kartı, Kur’an’ın açık ve net ifadesiyle kaybet-
meye, hüsrana, başarısızlığa mahkûmdur: َودُّوا لَْو تُْدِهُن فَُيْدِهنُوَن “İstediler ki, yumuşak 
davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar” (Kalem 9)  

Bu ayetin tefsirdeki manası şudur: (Ya Muhammed) Senin onlara yumuşaklık gös-
termeni, bazı hususlarda da onlarla işbirliği yapmanı temenni ettiler ve istediler. 
Buna karşılık onlar da sana yumuşaklık göstersinler. 

Basit bir mantık Müslümanların genellerinin bu tutumu reddetmeleri için yeterli-
dir: İslâmın ve Müslümanların düşmanı olan kindar sömürgeci kapitalist batının razı 
olduğu her iş, kaçınılmaz bir şekilde bizi helake götüren bir husustur. Durum bu 
iken Allah’ın kitabı ve Rasûlünün sünnetinde açık ve net bir şekilde ortaya konulmuş 
olan bir konuda durum nasıl olur? İtikat olarak bu ya haktır ya da batıldır. Anlayışta 
ya hatadır ya da sevaptır. Amelde ya sevabı ya da günahı vardır. Ahirette ya cenneti 
ya da cehennemi gerektirir. Ilımlılık bütün bunların arasında nerede yer alıyor? Bil-
miyorsanız zikir ehline sorunuz. 

İslâmın ameli olarak uygulanmasının ve şeran vacip olan Müslümanların birliği-
nin ancak kendisiyle tamamlandığı, büyük bir farz olması itibarıyla İslâm ümmeti 
âlimlerinin tümünün Hilâfet emrinin gereğini yapmalarının vakti gelmiştir.  ِإنَّ َهِذِه

تُكُْم ُأمَّةً َواِحَدةً َوَأنَا َربُّكُْم فَاْعُبُدوِنُأمَّ  “Şüphesiz bu (İslâm), tek ümmet (din) olarak sizin üm-
metiniz (dininiz)dir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin.” 
(Enbiya 92) 

Tek başına Hilâfetle İslâm hayatı yeniden başlayacak, İslâm ve Müslümanlar izzet 
bulacaktır. Hidayet ve nur olarak İslâm tüm dünyaya taşınacaktır.  

Şüphesiz bunda kendi arzularına göre değil şeriatına göre Allah’a kulluk eden bir 
toplum için yeterli bir mesaj vardır. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ON DÖRDÜNCÜ KONUŞMA: 
Faziletli Âlim 
Şeyh Halid Abdülfettah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

Âlemleri Rabbi Allah’a hamd olsun. 

Yarattığında ve emrinde ortağı olmayan Allah’a hamd olsun. 

Ben şehadet ederim ki, efendimiz Muhammed O’nun kulu, rasûlü, dostu ve seçkin 
peygamberlerinin en hayırlısıdır. Allah’ın Salât ve selamı ona, âline ve tüm ashabına 
olsun. Emma ba’d: 

 

Değerli Arkadaşlar, Âlim Kardeşler ve Faziletli Meşayih! 
Sizleri İslâm’ın selamı ile selamlıyorum. Allah’ın Selamı, rahmeti ve bereketi üze-

rinize olsun. 

Ben Lübnan’dan değilim. Lübnan devletinden de değilim. Ben ve sizler, tüm Müs-
lümanlar İslâmi Hilâfet Devleti’ndensiniz. 

Şu anda burada bulunan tüm kardeşleri ve bulunmayanları selamlıyorum. Şüphe-
siz ki İslâm dünyasında Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in buyurduğu gibi 
birtakım özürlerin kendilerini hapsetmesi nedeniyle burada bulunamayan fakat 
söylediğimiz her kelimede ve geçen her saatte ecirde bizimle birlikte olan adamlar ve 
topluluklar vardır. 
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Önünüzdeki metinde okunmakta olan Lübnan heyeti ismiyle kayda geçen bu ya-
zıyı okumayacağım. Fakat bu mübarek günde zihinlerde olanları aktaracağım. 

Tahrirlileri seviyorum, ben onlardan olmasam da. Onların şefaatine nail olmayı umuyo-
rum. 

Ticaret malında aynı düzeyde olsak da günahları ticaret malı olan kimseyi kerih görürüm. 

Hizb-ut Tahrir herhangi bir kimsenin insaf şehadetine muhtaç değildir. Çünkü 
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem,  َمْن َوِإنَُّه ال تََزاُل طَاِئفَةٌ ِمْن ُأمَِّتي َعلَى الَْحقِّ ظَاِهِريَن ال َيُضرُُّهْم
 Ümmetimden hak üzere olan bir taife daima var“ خَذَلَُهْم َحتَّى َيْأِتَي َأْمُر اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوِهَي كَذَِلَك
olacaktır. Onları yalnız bırakanlar onlara zarar veremezler. Allah Azze ve Celle’nin 
emri gelinceye kadar onlar bu hal üzere olacaklardır” buyurduğunda ona insaf etmiş 
ve onların Beytü’l Makdis’in civarında olduğunu haber vermiştir. Bu bölgeden İslâm 
âlemine birlikteliklerinin koruyucusunun ve gücünün Hilâfetle olduğunu söyleyen 
Takiyyüddin en-Nebhani çıkmıştır.  

- İslâm Hilâfeti’ni istiyor musunuz?  
- Evet. 
- Duymadım! 
- İslam Hilâfeti’ni istiyor musunuz? 
- Evet. 
- İyi duymadım! 
- İslam Hilâfeti’ni istiyor musunuz? Endonezya diliyle: Ebeka Kalyan Matindan 

Hilâfe İslâmiyye? 
- Eveeeeeet. 

Doğudan geldiler çıkarıp attık, reddettik. Batıdan savaştılar defettik. Onun rengi 
kapitalizm renginde idi onu da kaldırıp attık. Sosyalizm renginde oldu onu da tek-
meledik, attık ve dedik ki: Ne doğu ne de batı. Ancak İslâm ve İslâm. Ne kanun ne de 
anayasa. Bilakis Allah dedi, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem dedi. 

Ne kadar güzel. Bir cemaat ki kurutuluş özlemi çeken nefisler için onu parti diye isimlen-
dirdi. 

Onun için yaşadığımız rüyayı temsil ediyor ve bu varlıktan ayrılığı kaldırıyor. 

Biz mü’minlerin emirinin özlemi içindeyiz. İslâm Devleti’ne, İslâm Devleti’nin 
tümüne sahip olacak bir meliki büyük bir özlemle özlüyoruz. 

Ara açıldıkça açıldı, gözler kurudu. Hasret karasevdasıyla eriyor. 
Dört yandan yankılanan Allahu ekber sesiyle Müminlerin emirini karşıla. 

1897 yılında faziletli şeyhin işaret ettiği konferans yapıldı ve dünya üzerinde ege-
menlik kurmak istediler. Arpların deyimiyle bir önceki geceye ne kadar da benziyor. 
Batılılar tarihin tekrarlandığını söylüyor. Önceden ve eskiden arap yarımadasından 
geldik ve size İslâmı öğrettik. Bugün ise İslâmın sembolünü ve Endonezya’daki dire-
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nişini sizden almak için Şam topraklarından geldik. Heraklin asrını hatırlatmak için 
burada toplandık. Rum Herakli’ne Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle dedi: 
“Müslüman ol, selameti bul. Eğer bu davetimi kabul etmezsen, yoksul çiftçilerin, 
bütün tebaan olan halkın vebali senin boynuna olsun.” Bugün ise biz günümüzün 
Herakli Obama’ya diyoruz ki: Müslüman ol, selameti bul. Eğer bu daveti kabul et-
mezsen Amerikalıların ve tüm dünyanın günahı üzerine olsun. 

 

Kerim Kardeşler! 

Akidede ve akide ilminde tehvid dört kısma ayrılır. Okullarda bunun üç tanesi 
öğretilir bir tanesi ise korku ve endişe nedeniyle atlanır. Bu kısım rububiyet tevhidi-
dir. Bildiğimiz, Müslümanın ve kâfirin öğrendiği tevhid, ulûhiyet tevhidi, isimler ve 
sıfatlar tevhidi ve dördüncüsü hâkimiyet tevhidi. Hâkimiyet ancak Allah’ındır. 

H. 1342 yılında hatıralara kazınan bir iş yaptınız. Şiiler İran’da devletleri kurulun-
caya kadar aşure gününde Hüseyin’i ağlayarak hatırladılar. Bugün biz ehli sünnet H. 
1342 yılını raşidi Hilâfet’in yeniden döndüğü gün olarak hatırlayacağız. 

 

Değerli Kardeşler! 

Bu güzel mübarek buluşmada bulunan kardeşlerime ve tüm âlimlere bir tavsiyede 
bulunmak istiyorum. Üç gün sonra ki cumada her Cuma hatibinin hutbesini bir 
konuya, mümin Müslüman kardeşleriyle birlikte Hilâfet sorununun hatırlanmasına 
tahsis etmelerini istiyorum. 

Hilâfet batı sebebiyle gecikmiyor. Bilakis Müslümanlar nedeniyle ortaya çıkması 
gecikiyor. Müslümanlar sadık ve samimi olarak çalıştıklarında İslâm Hilâfeti, Al-
lah’ın izniyle kısa sürede biiznillah geri dönecektir. 

Çin’de Müslümanlar için bir sıkıntı meydana geldi ve hiçbir kimse bundan bah-
setmedi. Bir bugünün Çin’ine bakın bir de dünkü Çin’e bakın. Dünün Çin’inde Çin 
kralı Müslümanların önünde engel olarak durmak istediğinde Müslüman komutan 
ona şöyle cevap vermiştir: Sana öyle bir ordu ile geliyorum ki bu ordunun bir ucu 
senin yanında Çin’de diğer ucu ise benim yanımda Medine-i Münevvere’dedir. 

İşte İslâm ordusu budur. Ve şimdi biz şiddetle böyle bir orduyu özlüyoruz.  Azim 
olan Allah’ın itaati üzere bize yardımcı olmasını, Müslümanların halifesinin ordu-
sunda olmayı nasib etmesini, dünyada bize yardımcı olmasını ve diniyle bizi izzetli 
kılmasını istiyoruz. 

 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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ÂLİM ŞEYH HALİD ABDÜLFETTAH’IN KONUŞMASINDA İŞARET 
ETTİĞİ LÜBNAN HEYETİ’NİN KONUŞMA METNİ: 

ALLAH’IN İNDİRDİKLERİYLE HÜKMETMENİN 
GEREKLİLİĞİ 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Allah’a hamd olsun. Allah’ın Rasûlü efendimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e, onun âline, ashabına ve ona dost olanlara salât ve selam olsun. Emma ba’d: 

Allah’ın yarattıklarını yaratmasının, kitapları indirmesinin, peygamberler gön-
dermesinin sebebi yalnızca noksanlıklardan münezzeh olan Allah’a kulluk etmek ve 
hiçbir şeyi O’na ortak koşmamaktır. Allahu Teâlâ şöyle buyurdu:  الخَلَقْتُ الِْجنَّ َواِإلنَس ِإَوَما 
 Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etmeleri için yarattım” (Zariyat 56)“ ِلَيْعُبُدوِن

İtaatte, boyun eğmekte, O’nun şeriatının hakemliğinde Allah’ı yalnız kılmak kul-
luğun en özel manalarındandır. Yine yaratmakta O’nun yalnız ve tek kalması, bu 
hususta ortağının olmaması da böyledir. Dolayısıyla emrinde de yalnız kalması ge-
rekir. Çünkü tek başına O yaratmıştır ve emir de yalnızca O’nundur. 

ْمُر تََباَرَك اللُّٰه َربُّ الَْعالَميَنَواالَ لَُه الْخَلْقُ اَال   “Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız 
O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” (A’raf 54) 

Kitaptan ve sünnetten birçok şer’î nass bu manayı tesbit ve tekid ederek, Allah’ın 
hakem olduğunu, hükmün yalnızca O’na ait olduğunu beyan etmek üzere gelmiştir. 
 ِاِن الُْحكُْم ِاال ِللِّٰه  O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.” (Kehf 26)“ َوال ُيشِْرُك فى ُحكِْمه اََحًدا
“Hüküm yalnızca Allah’a aittir.” (En’am 57) َوَما اخْتَلَفْتُْم فيِه ِمْن شَْیٍء فَُحكُْمُه ِالَى اللِّٰه “Hakkında 
ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir.” (Şûra 10) ayetleri bu 
türden ayetlerdendir. 

Öyleyse helal ve haram kılma, teşri hakkına yalnızca Allah sahiptir. Zatı itibariyle 
yeryüzünde itaat edilecek tek varlık O’dur. O’nun dışında kalanlara ise Allah’a itaa-
tin gereği olarak itaat edilir. İster fert ister bir cemaat ister bir heyet ister bir müessese 
ister parlamento olsun isterse halk meclisi olsun veya bunların dışında herhangi bir 
isimle isimlendirilmiş bir varlık olsun; kendisinin mutlak itaat ve mutlak teşri hakkı-
na sahip olduğu iddiasında bulunursa Allah Tebareke ve Teâlâya ortaklık iddiasında 
bulunmuş ve kendisini Allah ile birlikte Rab olarak atamış olur. 

Her kim de ona bu hakkı verir ve bu haliyle onu tanırsa Allah ile birlikte ona tap-
mış olur. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

-Oysa, bunlar da ancak, bir o“ َوَما اُِمُروا ِاال ِلَيْعُبُدوا ِاٰلـًها َواِحًدا ال ِاٰلَه ِاال ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيشِْركُوَن
lan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, 
onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.” (Tevbe 31) Adiyy b. Hatem’den: “Boy-
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numda altından bir haç asılı olduğu halde Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e geldim. Dedi 
ki: Ey Adiyy! Bu putu boynundan çıkar, at. Hemen dediğini yaptım ve boynumdakini 
takmaktan nehyedildim bu sırada Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem Berae suresindeki şu ayeti 
okuyordu: ِاتَّخَذُوا اَْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم اَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللِّٰه “(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamları-
nı; (hıristiyanlar ise) rahiplerini rab edindiler” (Tevbe 31)  ayetini okumasını bitirdiğinde 
ona dedim ki: Biz onlara tapanlardan değilik. Buyurdu ki: Onlar Allah’ın helal kıldığını 
haram kıldığında siz de onu haram kabul ediyor, Allah’ın haram kıldıklarını helal 
kıldığında siz de onu helal kabul etmiyor musunuz? Dedim ki: Evet. Buyurdu ki: İşte bu 
onların rab edinilmesidir.” (Taberânî el-Kebîr’inde ve Tirmizî rivayet etti. Lafız Taberânî’ye aittir.) 

Fiiller ve eşyalar hakkında hükümler çıkarma yetkisi yalnızca Allah’a aittir. Müs-
lümanlara düşen görev ise bu hükümlere bağlı kalmak ve hayatlarının her alanında 
bunları tatbik etmektir. Allah Teâlâ şöyle buyurdu:  فَال َوَربَِّك ال ُيْؤِمنُوَن َحتّٰى ُيَحكُِّموَك فيَما شََجَر
 ,Hayır! Rabbine andolsun ki onlar“  َبْينَُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا فى اَنْفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّا قََضْيتَ َوُيَسلُِّموا تَْسليًما
aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, 
içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman 
etmiş olmazlar.” (Nisa 65) Çünkü İslâm şeriatı; insanın ihtiyaçlarından ve içgüdülerin-
den ve bunların doyurulma keyfiyetinden kaynaklanan insanın tüm müşküllerini 
çözmek için gelmiştir. Dolayısıyla vacip olan husus ümmete dininin hükümlerinin 
uygulanmasıdır. Ümmete düşen görev ise bu hükümlerin egemen olması için çalış-
mak ve gayret göstermektir. Bunu sadece kendi toplumlarında değil dünyanın her 
bir yanında gerçekleştirmek, insanlara İslâm’ın adaleti ile hükmedilmesini sağlamak 
için çaba göstermektir. Nitekim Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem Allah’ın emrini infaz 
etmiş, vefat edinceye kadar da imam, komutan ve kâdı olarak din ve dünya işlerinde 
merci olarak kalmıştır. 

İmamlara itaatin vacip olduğu hususunda birçok sahih hadis vardır. Bunlar sulta 
ile alakalı muhtelif yönleri yürütecek olan devletin kurulmasının vacipliğine delalet 
etmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Buhârî’nin Enes’ten merfu olarak rivayet 
ettiği hadiste şöyle buyrulmaktadır: اسمعوا وأطيعوا وإِن استعمَل عليكم عبٌد حبشيٌّ كأنَّ رأسه َزبيبة 
“Başı simsiyah Habeşli bir köle olsa bile başınızda olsa dinleyiniz ve itaat ediniz.” 
Buhârî ve Müslim Ebu Hüreyre’den rivayet ediyor:  َمْن َأطَاَعني فَقَْد َأطَاَع اللََّه، وَمْن َعَصاِني، فَقَْد
-Kim bana itaat ederse Al“ َعَصى اللََّه، وَمْن َأطَاَع األميَر، فقد َأطَاَعِني، ومْن َعَصى اَألِميَر، فَقَْد َعَصاِني
lah’a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur. Kim Emire 
itaat ederse bana itaat etmiş olur kim de Emire isyan ederse bana isyan etmiş olur.” 
Yine Buhari ve Müslim’in İbni Ömer’den rivayet ettiği hadiste şöyle buyrulmaktadır: 

فَإْن ُأِمَر ِبَمْعِصَيٍة، فَالَ َسْمَع َوالَ طَاَعةَ. إالَّ َأْن ُيْؤَمَر ِبَمْعِصَيٍة. ِفيَما َأَحبَّ َوكَِرَه. لَى الَْمْرِء الُْمْسِلِم السَّْمُع َوالطَّاَعةَُع  
“Müslümanın üzerine düşen masiyetle emredilmedikçe hoşlansa da hoşlanmasa da 
dinlemek ve itaat etmektir. Masiyetle emredildiğinde ise dinlemek de itaat etmekte 
yoktur.” 

Mecmûu’l Fetava (28/390-392) isimli eserinde İbni Teymiye şöyle demektedir: 
“İnsanların işine ait velayetin en büyük vaciplerden olduğu bilinmelidir. Bilakis bu gerçek-
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leşmeden din işleri de dünya işleri de yürütülemez. Âdemoğlunun maslahatları ancak birbir-
lerinin ihtiyaçları için toplanmaları ile tamamlanır. Bir araya gelmeleri ise kaçınılmaz bir 
şekilde bir başın bulunmasını gerektirir. Nitekim Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurmuştur: إذَا خََرَج ثَالَثَةٌ في َسفٍَر فَلُْيَؤمُِّروا َأَحَدُهْم “Üç kişi yolculuğa çıktıklarında içlerinden 
birisi onlara emir olsun.” (Süneni Ebu Davud: Kitabu’l Cihad. C, 7 S: 267)  وال يحل لثالثة نفر يكونون بأرض
 Üç kişi tenha bir yerde bulunduklarında içlerinden birisini emir“ فالة إال أمروا عليهم أحدهم
seçmemeleri helal olmaz.” (İmam Ahmed Müsned’inde Abdullah b. Amr’dan rivayet etti) Nebi SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem yolculukta az bir sayının birlikteliklerinde bir kişinin emir seçilmesini vacip 
kılmakla bunun dışındaki diğer toplanmalara da dikkat çekmektedir. Çünkü Allah Teâlâ emri 
bi’l maruf ve nehyi ani’l münkeri vacip kılmıştır. Bu ise kuvvetle ve emirlikle ancak tamamla-
nır. Bunun dışında kalan cihad, adalet, haccın ikame edilmesi, toplanmak, bayramlar, mazlu-
ma yardım etmek, hadlerin uygulanması gibi vacip olan diğer hususlar ancak kuvvetle ve 
emirlikle ancak yürütülür…. Öyleyse vacip olan emir seçme işine bir din ve Allah’a yaklaştı-
ran bir husus olarak bakılmalıdır. Emir sahibine itaat etmek ve Rasûlüne itaat etmek Allah’a 
takarrubun en efdal türlerindendir.” 

Şevkânî “Neylü’l Evtar”da (9/158); Kâdıların, emirlerin ve diğerlerinin atanması-
nın vacip olması hususunda İbni Teymiyye’nin söylediklerinin benzerlerini söyle-
mektedir. 

El-Maverdî “Ahkâmu’s Sultaniyye” isimli eserinde (1/5) şöyle demektedir: “İ-
mâmet din ve dünyaya ait işlerinin yürütülmesi için Nübüvvete halef olarak konulmuş, kabul 
edilmiş bir müessesedir. Devlet Başkanlığı vazifesini yürütene, bütün Müslüman topluluğu-
nun uyması gerektiği hususunda icmâ vâki olmuştur.” 

El-Kalaî “Tehzîbi’r Riyaseti ve Tertîbi’s Siyaseti” isimli eserinde şöyle demekte-
dir: “Bir imam nasbetmenin vacipliğinden sayılmayan konulardaki ihtilaflar dışında imamın 
nasbedilmesinde ümmet hep birlikte icma etmişlerdir. Ümmet yalnızca halifenin nitelikleri ve 
şartları hususunda ihtilaf etmiştir. Bununla din ve dünya işlerinin nizamı kastedilmiştir. 
Bunlar ancak var olan bir imamla gerçekleştirilebilir. İmamın vacip olmadığını söyleyecek 
olursak bu durum kıyamete kadar ihtilafların ve kargaşanın var olmasına neden olur. İnsan-
ların itaat edilecek bir imamı olmazsa İslâmın şerefi zedelenir ve kaybolur.” 

Müslümanlar dinleme ve itaat etme hakkına sahip olan tek bir halife üzerinde top-
lanmalarının önemini idrak etmiş, insanların işlerini görüp gözetecek bir imamdan 
yönetimin yoksun olması halinde ayrılık ve parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalınacağını kavramışlardır. Nitekim bunu kavramış olan sahabe Rasûl SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in vefatının hemen ardından kendileri için bir halife seçmek için 
toplanmışlar ve bu işi Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yıkanması, kefenlenmesi, 
techizi ve defninin önüne almışlardır. Daha sonra gelen halifeler de hilâfet koltuğu-
nun doldurulmasında ve yönetimin anahtarlarını teslim alma hususunda bu şekilde 
devam etmişlerdir. Hilâfet, İslâm’ı ve Müslümanların hürmetlerini düşmanların 
düşmanlıklarından, saldırılarından koruyan muhkem bir kale olarak kalmıştır. Ta ki 
düşmanların sözleri İslâm’daki yönetim akidesine saldırmanın zaruretinde icma 
etmelerine kadar. Müsteşrikler şeriatın hâkimiyeti hakkında Müslümanları şüpheye 
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düşürmeye başladılar. İnsanlara İslâm’ın sadece kul ile Rabbi arasındaki ilişkileri 
düzenleyen bir din olduğunu, siyaset işleriyle, ekonomi, ictimai hayatla ve eğitimle 
herhangi bir alakasının bulunmadığını, bilakis bu hususların tümünün zamanın ve 
mekânın gelişimine bağlı olarak insanların uygun gördüklerine, arzularına bırakıldı-
ğı tasavvurunu verdiler. 

Bizim dilimizden ve rengimizden olan Müsteşriklerin kuyrukları ve öğrencileri i-
se; Müslümanların tümünü bir araya toplayan Hilâfet’in yok edilmesini isteyen 
düşmanlar tarafından kendileri için hazırlanan minberlerden bu batıl sözü ağızların-
da gevelemeye başladılar. Dinin bırakılmasına, İslâm bağı yerine toprak ve kan bağ-
larının yüceltilmesine çağrıda bulunan partiler ve cemiyetler kurdular. Hilâfetin 
düşmesi, İslâm dünyasının devletlere bölünmesinin, zayıf devletçiklere parçalanma-
sının yolu açıldı ve İslâm dünyası sömürgeciler arasında paylaşıldı. Netice itibariyle 
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in haber vermiş olduğu: نْقََضنَّ ُعَرى اِإلْسالم ُعرَوةً لُي 

الُحكُْم، وآِخُرُهنَّ الصَّالةُ: ُعرَوةً، فكُلَّما انْتَقََضتْ ُعْرَوةٌ، تَشبَّثَ النَّاُس بالتي تَِليها، فَأوَّلُُهنَّ نَقْضاً  ”İslâmın kulpları 
ilik, ilik, düğüm, düğüm çözülecektir. Bu iliklerden birisi çözüldüğünde insanlar 
ardından geleni çözmeye teşebbüs edeceklerdir. Bunlardan ilk çözüleni yönetim so-
nuncusu ise namaz olacaktır” (Sahihi İbni Hibban, C: 6, S: 196) hadisi tahakkuk etti. 

İlaca ihtiyacı olmayan kimse ilacın önemini bilmez sözünde olduğu gibi biz Lüb-
nan’dan bu konferans için size geldik. Müslümanların topraklarının büyük bir bölü-
münde karşılaşılan sıkıntılarla Lübnan’da biz de karşılaştık. Ancak belki de Lübnan, 
bu sıkıntıların en fazla yaşandığı topraklardandır.  

Ümmetin muhtaç olduğu gibi Lübnan’da bizler de siyasi olarak ümmetin istikra-
rını temin edecek, birinden çıkmamızın ardından bir diğerine yakalandığımız yöne-
tim krizlerini bizden uzaklaştıracak olan İslâmi yönetim sistemine ne kadar da muh-
tacız. 

Ümmetin muhtaç olduğu gibi Lübnan’da bizler de yiyecek, içecek, mesken ve gi-
yecek gibi insanın temel ihtiyaçlarının tümünün temin edilmesini garanti eden, eği-
tim, sağlık ve güvenlik gibi toplumsal ihtiyaçları temin eden İslâmi iktisat nizamına 
ne kadar da muhtacız. 

Faizin yasaklanmasına, stokçuluk ve karaborsacılığın kırılmasına, toplumun tümü 
üzerinde egemenliğini kurmuş olan kapitalizm açgözlülüğünden kurtulmaya ne 
kadar da muhtacız. 

Ümmetin muhtaç olduğu gibi Lübnan’da bizler de erkeği ve kadını koruyan, in-
sanı hayvanlar gibi yalnızca içgüdülerinin peşinde koşan bir varlık olmaktan çıkarta-
cak bir atmosferi temin edecek olan İslâmi ictimai nizama ne kadar da muhtacız. 
Kadın ve erkek karışıklığının men edilmesine, başörtüsünün genelleştirilmesine, özel 
ve genel hayatta İslâmi kuralların tatbik edilmesine ne kadar da muhtacız. 

Ümmetin muhtaç olduğu gibi Lübnan’da bizler de sadece soyut bir savaş olma-
yan, zatı itibarıyla bir gaye olan, devletin harici siyasetini oluşturan cihada ne kadar 
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da muhtacız. Esirlerimizin kurtarılmasına, uzaklarımızın özgürleştirilmesine, hidayet 
ve nur olarak İslâmın dünyaya taşınmasına ne kadar da muhtacız. 

Hilâfet’in zevalinden günümüze kadar bu devletler zilletin birinden diğerine, al-
çalmanın birinden en büyüğüne yuvarlandı. Lübnan Müslümanlarına uyan durum 
budur. Hilâfet’in yokluğunda Lübnan Müslümanları Hilâfet’teki etkiden mahrum 
oldular. Ancak Allah’ın izniyle onlar görevlerini idrak ediyorlar ve yine Allah’ın 
izniyle bunda kusur etmeyecekler. İslâm ümmetinin geride kalanları gibi Lübnan 
halkı, İslâm’a ve Müslümanlara yardım etmek istiyorlar. Başlarını gölgelendirecek 
olan ukab sancağının geri gelmesini özlüyorlar. İki yüz yıldan daha uzun bir süredir 
bir gün bile tatmadığı izzetin manasını tatmayı özlediler. Özellikle izzetin izlerinin 
bulunduğu bir mıntıkadan, kuvvet ve ihtişam izlerinin bulunduğu yerden, asırlar 
boyunca Hilâfet ve Halifeler çağlarının mekânından, İslâmın gediklerinden bir gedik 
üzerindeki ribat mıntıkasından size geldim. 

 Ümmetin izzetini yeniden kazanması için dinine geri dönmesinden, İslâm’ı yöne-
time geri getirmekten, İslâm Hilâfeti’ni geri getirip Müslümanlar için bir halife 
nasbedilmesinden başka bir yol ve ümit yoktur. Sadık ve masum SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in Hilâfet’in geri döneceğini tekid eden müjdeleri vardır. Bunlardan birisi ise 
Huzeyfe RadiyAllahu Anh hadisidir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle bu-
yurdu:  "فَةٌ َعلَى ِمنَْهاِج النُُّبوَِّة ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَا شَاَء َأْن َيْرفََعَها؛ ثُمَّ تَكُْوُن ِخالَ. تَكُْوُن النُُّبوَّةُ ِفْيكُْم َما شَاَء اُهللا َأْن تَكُْوَن

ثُمَّ تَكُْوُن ُملْكاً َعاّضاً؛ فََيكُْوُن َما شَاَء اُهللا َأْن َيكُْوَن ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَا . فَتَكُْوُن َما شَاَء اُهللا َأْن تَكُْوَن ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَا شَاَء َأْن َيْرفََعَها
ْوُن ُملْكاً َجْبِريَّةً فَتَكُْوُن َما شَاَء اُهللا َأْن تَكُْوَن ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَا شَاَء َأْن َيْرفََعَها، ثُمَّ تَكُْوُن ِخالَفَةً َعلَى ثُمَّ تَكُ. شَاَء َأْن َيْرفََعَها

  ِمنَْهاِج النُُّبوَِّة ثُمَّ َسكَتَ
“Nübüvvet aranızda Allah’ın dilediği kadar olacaktır. Sonra Allah onu kaldır-

mayı istediği zaman onu kaldıracaktır. Sonra peygamberlik metodu üzere hilâfet 
olacaktır ve Allah’ın dilediği kadar kalacaktır. Sonra onu kaldırmayı dilediği za-
man kaldıracaktır. Ardından ısırıcı (zâlim) melikler olacaktır. Bunlar da Allah’ın 
dilediği kadar kalacak ve kaldırmayı dilediği zaman onu da kaldıracaktır. Daha 
sonra zorba melikler olacak ve onlar da Allah’ın dilediği kadar kalacaklardır. Sonra 
kaldırmayı dilediği zaman onu da kaldıracaktır. En sonunda ise nübüvvet metodu 
üzere Hilâfet olacaktır. Sonra sustu.” (Ahmed ve et-Teyalisî hasen bir isnad ile rivayet etti.) 

Allah’tan bunun en yakında olmasını istiyoruz. 

 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

BATIDAKİ İSLÂM VE MÜSLÜMANLARIN 
BELDELERİNE HİLÂFET’İN DÖNMESİ KESİN 

OLAN BİR HUSUSTUR 

Hilâfet Nedeniyle Kâfirlerin İslâm’a ve Müslümanlara Karşı 
Uygulamaya Koyduğu Planlar Nelerdir? 

 

Ağızlarıyla neler konuşuyorlar?... İçlerinde neler saklıyorlar? 

Kahire’deki meşhur konuşmasında Obama; “Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygıya daya-
lı olarak Birleşik Devletlerle dünyanın her tarafındaki Müslümanlar arasında yeni bir başlan-
gıç” istediğini açıkladı. 

Buna rağmen sivillere karşı Amerika tarafından gerçekleştirilen katliam haberleri 
geldi. Pakistan’ın Veziristan bölgesinin güneyinde Amerikan uçakları tarafından 
cenaze merasimine katılanların vurulmasıyla seksen kişi öldürüldü. Mayıs ayında ise 
Afganistan’ın Farah bölgesinde 140 kişiden daha fazla sayıda insan Amerikan hava 
saldırısıyla öldürüldü. 
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Amerika’nın İslâm dünyasında gerçekleştirmiş olduğu müdahalelerin teröre, ya-
kıp yıkmaya ve kargaşaya neden olduğu şüphesizdir. Batının İslâm dünyası üzerin-
deki siyasi, askeri ve ekonomik egemenliği sona erdirilmedikçe, Müslümanlar ba-
ğımsız siyasi liderliklerine, Hilâfet Devleti’ne yeniden sahip olmadıkça bu durum 
kesinlikle sona ermeyecektir. Zira bu devlet şu anda kendi halklarını vuran, onlara 
saldıran hükümetler tarafından yürütülen tuzaklar yerine kendi tebeasının işlerini 
görüp gözeten bir liderliğe sahiptir. 

Şu andaki İngiliz hükümetinin siyaseti “İngiliz İslâmı” olarak isimlendirilen yeni 
bir din oluşturmayı hedeflemektedir. Azınlık İşleri Eski Bakanı Ruth Kelly “İslâm’ın 
İngiliz Versiyonu” hakkındaki bir konuşmada azınlık işleri yönetimi ve yerel hü-
kümete ait bir belgeden bahsetti. Bu belgede hükümetin “radikal İslâma karşı koy-
mak üzere İngiliz İslâmı’nın” nasıl kullanılacağı anlatılmaktadır. 2008 yılının Tem-
muz ayında ise dışişleri bakanlığı bu “İngiliz İslâmını” yaymak için Mısır’a bir “teb-
liğ” heyeti göndermekle övünmektedir. 

Şüphesiz ki bu proje İslâm dünyasının her yanındaki Müslümanlara batı tarzı bir 
İslâmın sunulması için hazırlanan evrensel planla birlikte seslendirilmektedir. Nite-
kim bu husus Rand araştırma kuruluşunun raporlarında “Sivil demokratik İslâm” 
olarak isimlendirilmek suretiyle bariz olarak yer aldığı gibi Amerika Birleşik Devlet-
leri'ndeki Nixon Merkezinde, Birleşik Krallık’taki Civitas’ta da yer almaktadır. 
Civitas’ın “Batı İslâmı ve İslâmcılık” raporunda şöyle denilmektedir: 

“Kanuna saygılı, itaatkâr, ılımlı barışçıl Müslümanların ezici çoğunluğunun 11 Eylül o-
layları ve benzerlerini ideolojik terör kabul edip reddetmeleri yeterli değildir… Bilakis liberal 
demokratik batı toplumlarında yaşamayı tercih ettikleri zaman yıllar önce kabul edip gereğini 
yapan Yahudi, sih ve Hintliler gibi liberal demokratik değerleri de kabul etmeleri gerekir.” 

Şüphesiz ki onlar Müslümanları batılılaştırmayı ve liberal laik bireyler haline ge-
tirmeyi istemektedirler. Batılılar siyasi kimseler veya batı toplumlarında kabul edilen 
siyasi fikirlere tabi bireyler olmaları için Müslümanları herhangi İslâmi siyasi fikir-
den uzaklaştırmak istemektedirler. 

 

Nasıl? 

2009 yılının Şubat ayında İngiliz hükümetine ait bir proje taslağı The Guardian ve 
Panorama BBC’ye sızdırıldı. Bu projede İngiliz hükümetinin İslâma ve Müslümanla-
ra yönelik yeni siyasetleri açık edilmektedir. 

Sızdırılan bilgilere göre “aşırılık” tanımı üzerinde yoğunlaşılmakta ve Azınlıklar 
Bakanı Hazel Blears’in bunu takip eden konuşmasına göre de hükümet nezdinde 
“aşırılık” kavramının tarifi şu hususları içermektedir:  

• İslâm dünyasında Hilâfet’e inanmak 

• Dünyanın herhangi bir yerinde şeriatın hatta Birleşik krallıklarda bile şeriata 
ait şahsi yönlerin tatbik edilmesini desteklemek. 
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• İçerisinde “İsrail” ordusuna karşı Filistin askeri direnişinin de yer aldığı dün-
yanın herhangi bir yerinde askeri direnişe veya cihada iman etmek. 

• İslâmın eşcinselliği haram kıldığına, bunun bir günah ve Allah’a isyan oldu-
ğuna inanmak. 

• Irak’ta ve Afganistan’da İngiliz askerlerinin öldürülmesini suç saymamak. 

İşte onlar bu hususlara inanan herkesi “aşırı” saymaktadırlar. 

Onlar, İslâmi düşünceyi taşıyan insanları şeytanlar gibi göstermek ve onları kor-
kutarak faaliyetlerinden men etmek istemektedirler. Bunun için onlarda şu projeler 
bulunmaktadır: 

• Yerel idarelerde, gönüllü çalışma kuruluşlarında ve Yerel İnsan Hakları Heye-
ti gibi yasal örgütler içerisinde “Aşırılıkla mücadele” planlarını uygulamak. 

• Aşırılığı engelleme stratejisi. Polis tarafından uygulanacak olan bu stratejiye 
göre belli bir ücret karşılığı oluşturulan 300 kişilik bir takım aracılığıyla bir planın 
uygulanması öngörülmektedir. Bu plan polis gözetiminde toplulukların üye oldukla-
rı çalışma ofislerini kapsamaktadır. Burada polis tarafından takip edilen terör hücre-
leri ve bunlara karşı nasıl hareket edileceğinin tartışıldığı bir senaryoda polise rol 
biçilmektedir. 

• Odalar projesi: Bir hükümet projesi olan bu proje gereğince polisin, aşırı olma 
ihtimali bulunan kimselerin bilinmesi, tespit edilmesi için gençlerle açık tartışma 
yapmasını gerektirmektedir. Okul öğretmenlerinin ve üniversite hocalarının aynı 
amaçla öğrencileriyle siyasi hususlarda tartışmalara girmeleri nasihat edilmektedir. 

Peki, bu şemsiye altında zikredilen gözlem yolları ve detay projeler nedir? 

• Devlet tarafından desteklenen egzersizlere boyun eğen dini liderlikler ve yeni 
İslâmi liderlikler oluşturmak. 

• “Aşırılık” meselesi kapsamında İslâmi düşünceler üzerinde baskı oluşturmak 
ve laik düşünceleri teyid için okullarda, “aşırılıkla savaşma” kapsamında da üniver-
site kampüslerindeki faaliyetlere ait planlar. 

• İslâmi düşünceleri yok etmek ve laik düşünceleri desteklemek için dini okul-
larda ise vatandaşlık programları oluşturmak. 

• Siyasi düşünceler ve batı hadaratına meydan okuyan fikirler dışında her hu-
susta konuşmaları için “ılımlılar” diye isimlendirdikleri Müslüman âlimleri destek-
lemek. 

İngiltere hükümeti; bölge üzerindeki İslâmi gücün egemenliğini zayıflatmak ve 
Hilâfeti yok etmek için İslâmı yıkmak ve İslâm dünyasında laikliği destekleme ham-
lesine liderlik etti. İngiliz imparatorluğu Hindistan’ı işgal edip halkını kendisine 
boyun eğdirebilmek istediklerinde İslâmi direnişi kırmak için de aynı şeyleri yaptı. 
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-Allah’ın nurunu a“  ِباَفَْواِهِهْم َوَياَْبى اللُّٰه ِاال اَْن ُيِتمَّ نُوَرُه َولَْو كَِرَه الْكَاِفُروَنُيريُدوَن اَْن ُيطِْفُؤا نُوَر اللِّٰه
ğızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler hoşlanmasalar da Allah, nurunu 
tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz” (Tevbe 32) 

İngiliz İslâmı hafızasında var olan şudur: Liberal demokratik değerleri kabul et-
mek. 

Bu hedefi desteklemek için sayısız politikalar uygulamaya konulmuştur. Bunun 
en yakın olanı Temmuz ayında imamlar için bir platform oluşturulması ve dini okul-
larda vatandaşlık eğitiminin planlanmasıdır. Oxford ve Cambridge Üniversiteleri 
himayesi altında imamlar için oluşturulan bu platform aşırılık ve şiddetle mücadele 
projesi fonu aracılığıyla İngiltere tarafından desteklenmektedir. Bu platform “başör-
tüsü takılması, evlilik ilişkileri” ve “Kur’an’ı tevil hükümleri” üzerinde yoğunlaş-
maktadır. 

Müslümanların sorunlarıyla ilgili olarak İngiliz hükümetinin müdahalesi yeni bir 
iş değildir. Hindistan’ı işgal ettiklerinde Müslümanlar üzerinde egemenlikleri koru-
mak ve Müslüman direnişe karşı birçok dini motifi desteklemişlerdir. Bunların en 
meşhuru işgalcilere karşı direnişin dininde haram olduğunu açıklayan mürted kâfir 
Ğulam Mirza Ahmed el-Kâdiyânî’dir. 

Bu türden sosyal ve dini projeler kesinlikle başarılı olamayacaktır. İslâmın nassları 
önceki dinlerin karşı karşıya kaldığı tahrife elverişli değildir. Buna ilave olarak onla-
rın “İngiliz İslâmı” adı altında hazırladıkları planları Allah’ın izniyle de kesinlikle 
başarı hanesine yazılmayacaktır. 

Batıdaki Müslümanların bu planlara karşı koymaları gerekir. Ancak onlar Müs-
lümanların topraklarındaki kardeşlerinden yardım almadan bunu yapma gücüne 
sahip değildirler. Kurulacak olan Raşidi Hilâfet, dinlerini korumaları ve İslâmın 
batıda yayılması hususunda onlar için güçlü bir destek olacaktır. 

 

رحمة اهللا وبركاتهوالسالم عليكم و  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ON ALTINCI KONUŞMA: 
Orta Asya (Batı Türkistan)’a 
Ait Konuşma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORTA ASYA HEYETİ’NİN KONFERANSTA HAZIR 
BULUNAMAMASI VE KENDİLERİNİ TEMSİLEN BİR 

KİMSEYİ DE GÖNDERME İMKÂNINA SAHİP 
OLMAMALARI NEDENİYLE OKUNAMAMIŞ FAKAT 

KONFERANS BELGELERİ ARASINA DÂHİL EDİLMİŞTİR 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Âlimleri Allah’ın yarattıkları üzerindeki emînleri kılan Allah’a hamd olsun. Salât 
ve selam âlimleri kendisinden sonra nebilerin varisleri olarak bırakan nebilerin ve 
rasüllerin efendisine onun âline ve İslâmı eksiksiz olarak tatbik eden ashabına ve 
ihsan ile kıyamete kadar onlara tabi olanları üzerine olsun. Emma ba’d: 

 

Değerli Âlimler! 

Heyetimiz sizinle birlikte bu önemli konferansta hazır bulunmak üzere çağrıldı-
ğında Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in ashabının meclisine çağrılmış gibi 
içimizde büyük bir sevinç duyduk. Aynı zamanda omuzlarımızda büyük bir ağırlık 
hissettik ve büyük bir özlemle hazır bulunacağımız günü bekledik. Ancak ne yazık ki 
içerisinde yaşamakta olduğumuz siyasi durumlar tarafından oluşturulan kahredici 
şartlar bize engel oldu. Buna rağmen bütün gücümüzle bunu aşmak için çabaladık 
fakat bunu aşamadık. Bununla neyi kastettiğimizi umarım biliyorsunuzdur. 



 
 �                    Hizb-ut Tahrir’in Düzenlemiş Olduğu Âlimler Konferansı 

119 

Değerli Âlimler! 

Biz ilimde sizler gibi değiliz. Sizler bu hususta bizlerin önündesiniz. Ancak bu sö-
zümüz bu büyük olayı, “Âlimler Konferansı” hakkındaki duygularımızın bir ifade-
sidir. 

 

Çok Kıymetli Üstadlarımız! 

Değerli Rasûlümüz sizleri iki sıfatla nitelendirdi: Allah’ın yarattıkları üzerindeki 
emînleri ve peygamberlerin varisleri. Bu vasfınızın sizden istediklerini yerine getir-
diğinizde bu ne güzel bir rütbedir ne güzel bir vasıftır. Beşeriyetin saadeti ve dünya-
nın salahı size bağlıdır. Âlimler bozulduklarında emînler olmalarına karşılık hainler 
olurlar. Nebilerin varisleri olmazlar. Komünistlerin ve demokratların varisleri olur-
lar. Bundan Allah’a sığınırız. O zaman dünyanın salahı ve beşeriyetin saadeti nerede 
kalır? İşte size eşsiz tarihimiz. Orta Asya’nın tarihi. Hicri on üçüncü asrın sonlarında 
Rusya Orta Asya’yı yani “Batı Türkistan”ı işgal etti. Çin ise “Doğu Türkistan”ı işgal 
etti. Bundan sonra Rus imparatorlarının ardından da komünistlerin baskıları başladı. 
Dünyanın benzerine şahit olmadığı bir şekilde insanları özellikle de âlimleri öldür-
meye, şiddetli bir şekilde işkence etmeye başladılar. Âlimlerin kitaplarını yaktılar. 
Arap harflerini bilenleri öldürdüler, hapsettiler ve çarmıha gerdiler. Başörtüsü örten-
lere azap ettiler. Müslümanları içki içmeye, küfür sözlerini söylemeye zorladılar. 
Komünizmin tatbik edildiği çeyrek asırdan daha kısa bir sürede Müslüman olan ve 
olmayan elli milyona yakın insan öldürüldü. Ahlakı, inancı bozmaya, beşeriyetin 
tabiatını nurdan karanlığa değiştirmeye çalıştılar. Ekonomiden ictimai hayata varın-
caya kadar hayatın her alanında yeryüzünü fesada boğdular. Yaptığı istatistiklerden 
birisinde rus akademisyen şöyle demektedir: Komünist sistem insanlığın hayatını 
öyle ifsat etti ki onun komünizm öncesine geri getirilmesi ve ıslah edilmesi istense 
dört yüz yıl gerekir. Dinlerine bağlı Müslümanların bir kısmı dışarıya kaçtılar. Büyük 
bir çoğunluğu kaçış esnasında sınırda öldürüldüler. Ruslar üzerlerine ateş açtılar. 
Ceyhun nehri kan aktı. Daha sonra Afgan uleması komünist yöneticilerin elleriyle 
öldürüldüler ve Sovyetler Birliği yıkılıncaya kadar bu durum böyle devam etti. 

Komünizmin yıkılmasıyla insanlar rahat nefes aldılar. Tek tek ve gruplar halinde 
insanlar İslâmlarına döndüdüler. Allah’ın indirdiği ve Rasûl SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in tatbik ettiği gibi şeriatın tatbik edilmesi davetlerine başladılar. Dini öğren-
mek için bazıları Suriye, Mısır ve Suud gibi ülkelere gittiler. Ancak insanlara dinleri-
ni öğretmek, onları hakka, İslâmla hükmetmeye çağırmak için dönmeleri yerine 
yöneticiler onları hâkimiyetleri altına aldılar. Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
söylediği gibi nebilerin varisleri olmaları yerine sulta âlimleri oldular. İnsanları sap-
tırmaya, onları Hilâfet’ten ve İslâm ile hükmetmekten uzaklaştırmaya başladılar. 
Hilâfet’in yalnızca otuz yıl olduğunu bundan sonra ise Hilâfet olmadığını söylediler. 
Birinci Raşidi Hilâfet’in otuz yıl olduğu hadisi üzerinde yoğunlaştılar. İmam 
Ahmed’in rivayet ettiği Hilâfetin raşidi olacağı sonra ısırıcı melikler sonra zorba 
krallar sonra da tekrar başladığı gibi raşidi Hilâfet olacağı hadisini ihmal ettiler. Şu 
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andaki yöneticilerin hadiste belirtilen zorbalar olduğunu ve hadiste belirtilen Raşidi 
Hilâfet’in ikamesi için çalışmak gerektiğini belirten Rasûlün bu konudaki diğer ha-
dislerini insanlara hatırlatmadılar…. Ayrıca bu sulta uleması Müslüman bir kimsenin 
siyasetle uğraşmasının doğru olmadığını, şu andaki yöneticilere itaatin vacip oldu-
ğunu, Hilâfet’in ikame edilmesi ve Allah’ın şeriatıyle hükmedilmesine çağrıda bulu-
nanların hatalı olduğunu, cezayı bilakis öldürülmeyi hak ettiklerini söylediler!! Bir-
takım imamlar ve müftüler bunlara katıldılar. Fasık ve kâfir yöneticilerle birlikte 
tuzaklar kurdular. İslâm’a ve İslâm’a bağlı Müslümanlara karşı savaş açtılar. Her 
türlü iftira ile onları itham ettiler. Ardından onlara karşı en şiddetli işkenceleri uygu-
ladılar. Onlarca yıl hapisle cezalandırdılar. Her gün türlü türlü işkenceden geçirdiler. 
Hatta onlardan birçoğu özellikle Kerimof tağutunun elleriyle Özbekistan’da şehit 
edildiler… Mescitleri kapattılar. İş yerlerinde namaz kılanları namazdan men ettiler. 
Namaz kılarken gördüklerini ise ilk seferde seksen dolardan daha aşağı olmayan 
para cezasıyla cezalandırdılar. İkinci defa gördüklerinde ise cezayı kat kat artırdılar. 
Hatta yanında namaz seccadesi bulunanları işten kovdular! Beyaz namaz takkesi 
takan kimselere birincisinde kırk dolardan daha aşağı olmamak üzere para cezası 
verdiler. İkincisinde ise üç ay ile altı ay arasında hapis cezasıyla cezalandırdılar. 
Sokaklarda kadınların başlarından başörtülerini aldılar. Başörtüsü örtenleri okuldan 
kovdular… İnsanları Cuma namazından men etmek için Cuma günleri camileri ka-
pattılar. İnsanları evlerinde takip ettiler ve korkuttular. Namaz kılmayacakları ve 
kadınlarına başörtüsü örttürmeyecekleri hususunda imza atmaya mecbur tuttular. 
Müftüler ve sulta hocaları ise mescitlerdeki hutbelerinde bu hususta zalim yöneticile-
ri desteklediler. Üstelik bununla da kalmayıp radyo ve televizyon yayınlarında şer’î 
hükümleri saptırmaya ve tevile giriştiler… İnsanlara kesinlikle zalim yöneticilere 
itaat etmeleri gerektiğini söylediler. İşte Orta Asya’daki imamların ve müftülerin hali 
budur. Sapık ve kötü yöneticiler için süslendiler. Özellikle de bozulan ve bozuk, 
haddini aşmış ve zorba, Müslümanlara işkence eden, hocalardan ve müftülerden 
kendisi için sırdaşlar edinen Kerimof için süslendiler. فَاْستَخَفَّ قَْوَمُه فَاَطَاُعوُه “Bu suretle 
(Firavun) kavmini küçümsedi. Onlar da kendisine itaat etdiler…” (Zuhruf 54) Orta 
Asya’daki Kerimof tağutu ve yandaşları için işte böyle süslendiler. Öyle ki fesat 
yeryüzünü fesat kapladı, inanç ve ahlak bozuldu, namuslar çiğnendi, insanlar belala-
ra uğradılar. Demokrasi dedikleri şeyin tatbik edilmesiyle komünizim uygulanırkan 
uğradıkları bela ve musibetlerden daha fazlasına uğradılar. Subhan olan Allah doğru 
söyledi. َوَمْن اَْعَرَض َعْن ِذكْر�ى فَِانَّ لَُه َمعيشَةً َضنْكًا  “Her kim de benim zikrimden 
(Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır.” (Taha 124) 

 

Aziz Üstadlar! 

Bizdeki âlimler hakkını vererek gerçek bir kararlılık göstermiş olsaydılar hakkıyla 
nebilerin varisleri olurlar ve zalimlere karşı dururlardı. Zulme karşı kuvvetli bir 
tutum ortaya koyarlar, insanları kendisiyle hidayet buldukları nur olurlar, insanlar 
arkalarından yürürler ve zalimlere yaptıklarının cezasını tattırırlardı… Ancak ne 
yazık ki onlar Allah Sübhanehu’nun yolundan ve Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
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“âlimler peygamberlerin varisleridir” sözünden uzaklaştılar. Azgınlıkları üzere za-
limi ve zulmü alkışladılar. Âlimlerin bozulmasıyla yeryüzü de bozuldu ardından da 
zalimlerin azgınlıkları geldi. 

Aziz üstadlar! Dünyanın âlimleri! Allah’ın yarattıkları üzerinde emîn kimseler o-
lunuz. Sizler peygamberinizin varislerisiniz. Sizler yardım ediniz ki insanlar da size 
yardım etsinler. 

Büyük nebimizin mirası olan şeriatı ğarra ne demokrasiye, ne komunizme ne de 
bir başka beşeri sisteme hiçbir şekilde benzemez. O miras; değişimi, eksikliği veya 
fazlalığı kabul etmeyen yüce İslâm’dır. O miras, Allah Subhanehu’nun farz kıldığı, 
kerim Rasûlümüzün tatbik ettiği gibi İslâm Devleti’nde, Hilâfet Devleti’nde eksiksiz 
bir şekilde tatbik edilmesi için son derece ciddi bir şekilde çalışmak demektir. Al-
lah’ın yarattıkları üzerindeki emînleri olan âlimlerin yapmaları gereken şey budur. 

 

Ey Âlimler! 

Zalim yöneticilerden özellikle de Özbekisan’daki Kerimof yönetiminden gördü-
ğümüz şiddetli zulme ve baskıya, her şeye rağmen Orta Asya’da yani Batı Türkis-
tan’da bizler diyoruz ki: Allah’ın izniyle hak üzere sabitiz. Allah için hiçbir kınayıcı-
nın kınamasından korkmuyoruz. Ruhlarımız Allah yolunda feda olsun. Zalimlerin 
zindanlarına tıkılmış olan binlerce kahramanımıza, kasap yöneticilerin elleriyle şehit 
edilen şehitlerimize, erkeklerimizin ve kadınlarımızın karşılaştıkları baskıya ve azaba 
rağmen Allah’ın izniyle bizden yana bir zayıflık kesinlikle olmayacak ve dik duru-
şumuz asla bozulmayacaktır. Bütün bunlara rağmen biz hakkıyla nebilerin varisle-
rinden olmak istiyoruz. Zalimler karşısında çektiğimiz sıkıntılarda bizlere yardımcı 
olunuz. Hem bizi hem de Müslümanların topraklarını zalimlerin baskısından, ifsatçı-
ların ifsadından kurtaracak, Hilâfet’in nuru ile yeryüzünü aydınlatacak, İslâmı ve 
Müslümanları izzetli, küfrü ve kâfirleri ise zelil kılacak olan Hilâfet’in ikamesi için 
bütün gücünüzü ortaya koyunuz. َوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمنُوَن ِبنَْصِر اللِّٰه  “O gün mü’minler de 
Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir.” (Rûm 4-5)  َيا اَيَُّها الَّذيَن ٰاَمنُوا اْستَجيُبوا ِللِّٰه َوِللرَُّسوِل ِاذَا َدَعاكُْم
 Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın“ ِلَما ُيْحييكُْم
ve Rasûlü’nün çağrısına uyun” (Enfal 24) 

 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FİLM: NE YAPACAĞIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BİR ŞİİR KASİDESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KONFERANSTA 
ÜSTAD SÜLEYMAN AHMEDİ 
KARDEŞİN OKUDUĞU BİR ŞİİR KASİDESİ 
 

“HAREKETE GEÇİNİZ” 
 

Ateşe odun atarcasına yöneticilerin üzerine yürüyünüz  
Koyunlar gibi halkları kurtların önüne süren 
Şekillerinden çekinmeden, korkmadan yürüyün üzerlerine 
Puttan yapılmış böğürme sesi çıkartan dayanmış kütüklere 
Onların alçaklığını nitelendirmekten acizdir sözler 
Saldıran ve intikam alana domuz mu deriz? 
Beyinlerini yıkasan da düzelmezler 
Saygınlık ve değerler konusunda ders vermek boşunadır 
Korkaklıktan, şerefsizlikten başka bir yolu anlamazlar 
Zillet arttı, hıyanet onların hizmeti oldu 
Yoksa başlarında bir mal mı gördün? 
Hatta Bush’un ayakkabısını yalamaya meraklı 
Fırat nehri onların pisliklerini temizlemeye yetmez 
Hatta tüm genişliğine rağmen bile Akdeniz  
Namus giysilerinizi ihanetle çiğnediler 
Neredesin Mu’tasım ve Harun er-Reşid intikam almaz mısın? 
Kanlarınızı akıttılar, etleriniz, organlarınız her tarafa saçıldı 
Kafatası kütleleri piramidin tepesini aştı 
İçinde oturanların üzerine evleri yıktılar  
Ka’be’nin yıkılmasından daha büyük günah olan canları katlettiler 
Muhlis toplulukları zalimce hapsettiler 
Tepedeki kartalın gölgesinden korktular 
Seslenebilseydiler ve konuşabilseydiler onlara şaşar 
Söyleyebilseydiler onları dinle olurdu sözleri 
Sussalar da bağırsalar da onların haline şaşar 
Bu milletlerin bizim hakkımızdaki planlarına 
Ölülere kesinlikle çağrıyı duyuramazsın 
Kabirdeki çürüme sesini duydum diyemezsin 
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Yüzlerini görsen dolaşıp dururlar 
Zulümden kapkara bir parça olduğunu görürsün 
Mescidi Aksa önlerinde esir dururken  
Patlayıp yıkıldığında öfkelenmezler 
Bağdat kan gölüne dönerken nerededir onlar? 
Mutasım’ın yaptığı gibi mi yaptılar? 
Lübnanla savaşılırken ve halkı parçalanırken 
Şerefsiz piçten yardım mı istersin? 
Saçılıp dökülen kanlar, değer verilmeyen sizin kanlarınız 
Yöneticilere göre denizde biriken su gibidir 
En hayırlı ümmetten saymazlar 
Sevgilinin sözü ve O’nun vahyi ayrılamaz 
Yürüyün üzerlerine olmayın zulümlerinden bir parça  
Yazıklar olsun sonra yine yazıklar olsun zulümden yana olana 
Yürüyün üzerlerine, temizleyin pisliklerini 
Arim selinin sürükleyip götürdüğü tepeler gibi 
Yürüyün üzerlerine korkmayın kötülüklerinden 
İlahın kötülüğü daha şiddetlidir onların kötülüklerinden 
 
Hilâfetin ordusu gelecektir, sancağı görülmedi mi? 
Onun sancağı kalplerin acısını dindiren bir şifadır 
Onların kıyametleri kuruldu hesap vakitleri geldi 
Boğulmakta olan firavuna imanı asla fayda vermedi 
Gördüğün gibi Tağutları alkışlayan kimse 
Pişmanlıktan sonra üzüntüyle ısırır parmaklarını 
Zalimlerin tahtları yıkıldı 
İntikam alan bir darbe ile altlarındaki topraklar sarsıldı 
Allah’ın ordularının ilerlemekte olduğunu söyle Iraklılara 
Haddi aşanları ayaklar altına almak için 
Ağlayan ve şikâyet eden burak’a söyle 
Yaramız gönül yarasıdır, artık iyleşti 
Sınırlar kalktı ve ülkeler yerle bir oldu 
Nerede köprüler? Tek kolon dahi olmayacaktır. 
Hilâfetimiz geldi, izzetimiz bizi karşıladı 
Celal ve Kerem sahibi Allah en büyüktür 
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1- OTURUM ÖNCESİ 
MÜLAKATLAR 

 
 

A- Faziletli Âlim Şeyh 
Hüseyin Kasım ile 
Yapılan Mülakat: 

 

SORU: Bu konferansta bulunma-
nızın sebebi nedir? 

CEVAP: Rahman ve Rahim olan 
Allah’ın adıyla. Allah’a hamd olsun. 
Salât ve selam Allah’ın Rasûlü efen-
dimize olsun. Şüphesiz ki إن الحكم إال هللا 
“Allah’ın hüküm ancak Allah’ındır” 
hükmünü tatbik edebilmek için gü-
nümüz Müslümanları üzerindeki 
vaciplerin en önemlisi yeryüzünde İslâmi Hilâfet’in ikame edilmesidir. Hizb-ut Tah-
rir’deki kardeşler bu konferasta hazır bulunmamız Filistin uleması yerine bir ko-
nuşma yapmak için davet ettiklerinde bu daveti hemen kabul ettim. Çünkü bizler 
özellikle Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in العلماء ورثة األنبياء “Âlimler Nebilerin 
varisleridir” sözünden dolayı Hilâfet’in ikame edilmesi için çalışmayı boynumuzun 
borcu sayıyoruz. Âlim, Nebi’nin varisi olduğuna göre yeryüzünde Nebi’nin görevini 
yapmaları gerekir. Nebi Allah Subhanehu’nun hükmünü Medinetü’l Münevvere’de 
uygulamış ve İslâmı her tarafa yaymıştır. Öyleyse her âlimin de tıpkı Nebi gibi Al-
lah’ın hükmünü ikame etmek için çalışması gerekir. Çünkü âlim mirasçıdır. İkincisi 
Allah’ın hükmünün ikamesine yardımcı olan bu türden konferanslarda hazır olmak 
cidden mühim bir iştir. İşte bizi hazır olmaya sevk eden faktör budur. 

SORU: Konferans faaliyetleriyle ilgili takdirleriniz ve intibaınız nedir? 

CEVAP: Bu güzel amelden dolayı Allah sizi hayırla mükâfatlandırsın. Cidden gü-
zel bir buluşma. Bu buluşma sayesinde dünyanın her bir yanından gelen âlimlerin 
birbirleriyle tanışmaları gerçekleşmiştir. Bu büyük bir nimettir. İslâm Hilâfeti için 
çalışmayı ve bu uğurda gayretin göstergesi olan bu şekildeki güzel bir buluşma kalp-
lerimizi mutlu eden en sevimli işlerdendir. Bu nedenledir ki biz bu çalışmayı takdir 
ediyor ve cidden başarılı bir çalışma olduğunu görüyoruz. Misafir olarak davetiniz-
den, bu çalışma disiplininden ve bu konuda uygun konuşmaların seçilmiş olmasında 
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dolayı sizlere teşekkür ederiz. Bu konferansın süresinin uzun olmasını ümit ediyo-
ruz. 

 

B- Lübnan’dan Dr. Halid Abdül-
Fettah ile Yapılan Konuşma: 

SORU: Topraklarınıza döndüğünüzde bu konfe-
rans hakkında beraberinizde ne mesajlar taşıyacak-
sınız? 

CEVAP: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 
Allah’a hamd olsun. Salât ve selam Allah’ın Rasûlü 
efendimiz Muhammed’e, onun âline, ashabına ve ona 

dost olanlara olsun. Olayla bizzat karşılaşıldığında durumlar değişir. Efendimiz 
Musa Aleyhi’s Selam’a kavminin buzağıya taptığı haber verildiğinde bundan rahatsız 
oldu, çok fazlasıyla etkilendi. Fakat duruma bizzat şahit olduğunda, gözleriyle gör-
düğünde levhaları elinden bıraktı ve kardeşinin sakalından tutup sallamaya başladı. 
Birçok kere biz bu partinin faaliyetlerini ve gerçekleştirmiş olduğu konferansları 
duyduk. Ancak Allah bana ilk defa böylesi bir konferansa katılmayı ikram etti. Bura-
da her Müslümanın kalbini ferahlatan işler gördüm. Az önce kardeşlerime, Cuma 
hatiplerine beraberlerinde bu düşünceyi mescitlerine taşımalarını ve topluluklar 
içinde yayılması için çalışmalarını tavsiye ettim. Günümüz Müslümanları ve İslâm 
Hilâfetinden ayrı kaldıkları zamanın uzaması nedeniyle sanki bu farz Müslümanla-
rın hayatından, hafızalarından silindi. Ne benim ne de başkalarının artık yeniden 
tekrarlamamız gerekmez. Yapılması gereken bu farzın Müslümanların zihinlerine 
döndürmek için ciddiyetle sürekli bir şekilde çalışmaktır. Bu konudaki ciddi ve sü-
rekli bir çalışmadan sonra veya ciddiyet gösterenlerin elleriyle Allah’ın izniyle bu 
farzın ikamesini bizim ellerimizle veya bizden sonra bunun için ciddiyet gösterenle-
rin elleriyle infaz edilmesini Allah’ın bize ikram etmesidir. 

SORU: Hilâfet’in sadece bir ütopya, rüya olduğunu söyleyenler hakkındaki gö-
rüşünüz nedir? 

CEVAP: Elbette ki Hilâfet bir rüya değildir. Namazı emreden Hilâfeti de emret-
miştir. Hilâfet bir ütopya değildir. Çünkü sözün en doğrusunu söyleyenin va’didir. 
Hilâfet bir ütopya değildir. Çünkü nübüvvet metodu üzere Hilâfet olacağını haber 
veren Rasûlu’l emîn bunu söylemiştir. İki yüz yıl öncesinde hiçbir şey değilken kim 
Amerika’nın dünyaya hükmedeceğini düşünürdü? Fakat iki yüz yıl sonra bugün 
Amerika, bu dünyada birinci devlet olmuştur. Kur’an ve sünnet Hilâfet’ten hiç bah-
setmemiş olsa bile Hilâfet yine bir rüya değildir. Önümde bulunan bu gençler var 
oldukça, kararlılık bulundukça, canlılık ve faaliyet var oldukça Allah Azze ve 
Celle’nin izniyle netice de garantili olacaktır. Bundan daha öte ne olabilir. İş yüzde 
yüz kesin, reddedilemeyecek, kaldırılıp atılamayacak bir sözdür. Ortada geri çevri-
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lemeyecek bir nass ve göz ardı edilemeyecek bir söz vardır. Zira İslâm Hilâfeti Al-
lah’ın izniyle kesinlikle geri dönecektir ve İslâm yeryüzünün tümüne yayılmadan da 
kesinlikle kıyamet kopmayacaktır. Zira Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur-
maktadır: َيٍزِز َعزِِّع ِبيَنا الدِّذَ َه اُهللاُهلَخَْد َأ إالٍَّرَب َوالَ َوٍرَد َمتَْي َب اُهللاُكُرتْ َيالَ، َواَرنَهالَّ َوَللْي الَّغَلَا َب َممَرَألا اْذَ َهنَّغَلُْبَيل 

َرفْكُ الِْه ِب اُهللالُِّذ ُيالًّم وذُالَْس اِإلِه ِب اُهللازُِّعاً ُيّز، ِعيٍلِل ذَلِّذُ ِبْوَأ  “Şüphesiz ki bu iş (İslâm) gece ve gündü-
zün ulaştığı her yere ulaşacaktır. Kerpiçten veya kıl çadırdan yapılmış her eve ya 
aziz kılarak veya zelil kılarak Allah bu dini sokacaktır.  Bu durumda Allah’ın 
İslâmla izzetlendirdiği bir kimse olur veya küfürle zelil kıldığı bir kimse olur.” اَهللانَِّإ  

اَهنْي ِم ِلَيِوا ُزا َمَهكَلْ ُمغُلُْبَيي َسِتمَّ ُأإنَّا ، َوَهَباِرغََما َوَهقَاِرشَ َمتُْيَأَر ، فََضي األْرى ِلَوَز  “Allah yeryüzünü 
benim için dürdü de ben onun doğusunu da batısını da gördüm. Benim ümmetimin 
mülkü bana gösterilen yerlere kadar ulaşacaktır” Bu nasslar bize İslâmın yeryüzü-
nün uzak yerlerine kadar yayılacağını haber vermektedir. Zeki ve akıllı bir adam 
Allah’ın izniyle bu nuru bu dünyaya taşıyacak olan topluluk içerisinde yer almak 
için çalışır. 

 

C- Yemen’den Âlim Hüseyin ile 
Yapılan Mülakat: 

SORU: Şu anda canlı olarak bizi izlemekte olanlara 
konferans salonundan neler söylemek istersiniz? 

CEVAP: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. . Sa-
lât ve selam es-Sadiku’l emîn Allah’ın Rasûlüne olsun. 
Şu anda bizi izlemekte olanlara söylemek istediğim 
husus şudur: Biliniz ki ilim ehli burada tebliğ ettiler. Bu 
tebliğin bu salonun içinde kalması doğru değildir. Bizi 

takip eden kimselerin de bu sorumluluğu taşımaları ve kendileri dışındakilere tebliğ 
etmeleri gerekir. Zira taşımakta olduğumuz bu emanet sadece bu salonda bulunanla-
ra ait değildir. Bilakis burada bulunmayanlara da aittir. Dolayısıyla bu salondan 
çıkan her bireyin bu emaneti taşımaları, ehline ve arkadaşlarına ve daha başkalarına 
da tebliğ etmeleri gerekir ki Allah katında ecir sahibi olsunlar. 

SORU: Hilâfet’i ikame yolunda ortaya koyduğu hazırlıkta Hizb-ut Tahrir’in ba-
şarısını nasıl buluyorsunuz? 

CEVAP: Hizb-ut Tahrir’in başarısı Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in meto-
duna sıkı sıkıya bağlı kalmasında gizlidir. Hizbu’t Tahrir diğerlerinin ihtiyarlığı 
üzerinde büyüyor. Hizb-ut Tahrir Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in metodunu ken-
disini hidayet rehberi olarak almıştır. Diğerleri ise vakıayı ve orta çözüm yollarını 
esas olarak almışlardır. Kim başarıya ulaşır? Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yolu-
nu takip eden kimse mi başkalarını mı?  
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Şüphesiz ki cevabı kendisi veriyor. Hakka ileten uyulmaya daha lâyıktır. Allah 
Subhanehu salihlerin velisidir. 



 

 

2- OTURUM 
KONUŞMALARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPANIŞ KONUŞMASI: 
Hizb-ut Tahrir Endonezya Resmi Sözcüsü Prof. İsmail YUSANTO 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
İslâm Ümmeti’ni dalaletten, kayboluştan ve karanlıktan sonra hidayete ve nûra 

erdiren, Kitâb’a ittiba ile ihya eden ve yeryüzünde insanlar için çıkarılmış en hayırlı 
bir Ümmet kılan âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Zira onun hakkında, 
Allahu Teâlâ’nın şu kavli tecelli etmiştir: 

 ِفي الظُّلَُماِت لَْيَس ِبخَاِرٍج مِّنَْها كَذَِلَك ُزيَِّن ِللْكَاِفِرينَ َأَو َمن كَاَن َمْيتًا فََأْحَيْينَاُه َوَجَعلْنَا لَُه نُوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس كََمن مَّثَلُُه
 Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği“ َما كَانُواْ َيْعَملُوَن
bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak du-
rumdaki kimse gibi olur mu! İşte kâfirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir.” 
(el-Enâm 122) 

Ve şu kavli: 

 Sizler, insanlar için“ كُنْتُْم خَْيَر ُأمٍَّة ُأخِْرَجتْ ِللنَّاِس تَْأُمُروَن ِبالَْمْعُروِف َوتَنَْهْوَن َعْن الُْمنكَِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللَِّه
çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ma’rufu emreder, münkerden nehyeder ve 
Allah’a iman edersiniz.” (Âl-i ‘İmrân 1109)  
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Bundan sonra, yani bu nûr ve hidayetten sonra Ümmeti, İslâm Devleti ile 
izzetlendirmiştir. Böylece o, İslâm hidayetini bir hayır ve nûr risaleti olarak yeryü-
zündeki tüm insanlara taşımıştır. Zira onun hakkında Allah Azze ve Celle’nin şu kavli 
tecelli etmiştir: 

 İzzet ancak Allah’a, Rasûlü’ne ve“ َوِللَِّه الِْعزَّةُ َوِلَرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمِنيَن َولَِكنَّ الُْمنَاِفِقيَن الَ َيْعلَُموَن
mü’minlere aittir. Velâkin münâfıklar bunu bilmezler.” (el-Munâfikûn 8)  

Salât ve Selâm; bu tayyib Ümmeti, helak olan bir kimsenin dışında hiç kimsenin 
ondan sapmayacağı, gecesi gündüzü gibi olan, her şeyde ümmetler arasına güç, 
izzet, ilim ve ilerleme kokusu saçan bembeyaz Sünnet üzere bırakıncaya kadar git-
meyen, Allah için hakkıyla cihat eden, risâleti tebliğ edip emaneti eda eden Kerîm 
Rasûlümüz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e, O’nun âline, ashabına, O’nun 
yolunu takip edenlere ve Kıyâmet Günü’ne kadar O’nun Sünnetini sünnet edinenler 
üzerine olsun.  

 

Ey Âlim Kardeşler! Ey Saygıdeğer Katılımcılar! 

es-Selâmu Aleykum ve Rametullahi ve Berakâtuh ve ba’d: 

İslâm’da yönetim nizamı, Hilâfetten başkası değildir. Nitekim Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in beyan ettiği, sahabe Rıdvanullahi Aleyhim’in üzerine 
icmaa ettiği, Râşid Halîfler ve onlardan sonraki Halîfelerin de üzerinde yürüdüğü 
şey de işte budur. Bu da İslâmî şer’î hükümlerin ikamesi ve İslâmî davetin dünyaya 
taşınması içindir. Hilâfet, İmâmetin aynısıdır. Zira Hilâfet ile İmâmet aynı manada-
dır. 

Hilâfet, İslamî Devlet’in bizzat kendisidir. Dolayısıyla o, işlerin güdüldüğü İslâm 
hükümlerin yürütme-icra organıdır. Dolayısıyla Hilâfet, dini, ırzı, canı, malı korur, 
geçitleri himaye eder ve İslâm risâletinin tebliğ edilmesinin önündeki blokajları ve 
engelleri ortadan kaldırır. Böylelikle de yeryüzünde Allah’ın kelimesini yüceltir. 
Yani Hilâfet, içeride İslâm’ın ikamesi ile tatbik edilmesinin ve davetinin de dünyaya 
taşınmasının şer’î pratik metodudur. Bu da ancak hâkimiyetin yalnızca Allah’a ve 
egemenliğin O’nun şeriatına ait olmasıyla mümkündür. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle 
buyurmuştur: 

 Muhakkak ki hüküm ancak Allah’a aittir. O size“ ِإِن الُْحكُْم ِإالَّ ِللِّه َأَمَر َأالَّ تَْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه
Kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir.” (Yûsuf 40)  

Ve şöyle buyurmuştur: 

 Aralarında“ َوَأن اْحكُْم َبْينَُهْم ِبَما َأنَزَل اللَُّه َوالَ تَتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحذَْرُهْم َأْن َيفِْتنُوَك َعْن َبْعِض َما َأنَزَل اللَُّه ِإلَْيَك
Allah’ın indirdikleri ile hükmet! Sakın onların hevâlarına tâbi olma ve Allah’ın 
sana indirdiklerinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın!” (el-Mâide 49)  

Keza mü’minler üzerinde kâfirlerin hiçbir otoritesi olmamalıdır. Nitekim Allahu 
Teâlâ şöyle buyurmuştur: 
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 Muhakkak ki Allah, Kâfirler için Mü’minler“ َولَن َيْجَعَل اللُّه ِللْكَاِفِريَن َعلَى الُْمْؤِمِنيَن َسِبيالً
aleyhine asla bir yol (egemenlik) kılmayacaktır!” (en-Nîsa 141)  

Bu nedenle geçitlerinin güvenliği, Müslümanların emniyeti ve İslâm’ın tatbikin-
deki otoritesi; bunların hepsi sadece İslâm’a ve Müslümanlara istinat etmedikçe ne 
devlet başkanı bir Halîfe olur, ne de devlet bir İslâmî Devlet veya Hilâfet Devleti 
olur.  

Bu hususun İslâm’daki azameti ve ehemmiyetinden dolayı Nebî SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem, Ümmetin bir Halîfe’den yoksun kalmamasının, tek bir Ümmetin ve tek bir 
Hilâfet’in olmasının vacibiyetini beyan etmiştir. Dolayısıyla Hilâfet, tüm Müslüman-
ların genel riyasetidir-başkanlığıdır. Dolayısıyla da Müslümanlar için herhangi bir 
asırda iki Halîfe’nin olması caiz değildir. 

Nitekim yukarıda belirtilen bu hususlara dair deliller, pek çoktur ki bunlardan ba-
zıları şunlardır:  

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

فََما : َهلََك نَِبّي خَلَفَُه نَِبّي، َوإنُّه الَ نَِبّي َبْعِدي، َوَستَكُوُن خُلَفَاُء فَتَكْثُُر، قَالُواكَانَتْ َبنُو إْسَراِئيَل تَُسوُسُهُم اَألنِْبَياُء، كُلَّما 
فُوا ِبَبْيَعِة اَألّوِل فَاَألّوِل، َوَأْعطُوُهْم َحقُّهْم، فَإّن اللَّه َساِئلُُهْم َعّما اْستَْرَعاُهْم: تَْأُمُرنَا؟ قَاَل  “İsrâil oğulları, Nebîler 

tarafından siyâset ediliyordu (yönetiliyordu). Bir Nebî vefât edince, bir diğer Nebî ona 
halef oluyordu. Artık Benden sonra Nebî yoktur. Halîfeler olacak da çoğalacaklar-
dır.” Dediler ki: “Öyleyse bize ne emredersiniz?” Dedi ki: “Önceki ilk bey’atinize sadâ-
kat gösterin ve onlara haklarını verin. Muhakkak ki Allah, yönettikleri hakkında (ne 
yaptıklarını) onlara soracaktır.” (el-Buharî ile Müslim rivayet etti) 

Ve şöyle buyurmuştur: 

ةَ لَُه َوَمْن َماتَ َولَْيَس ِفي ُعنُِقِه َبْيَعةٌ َماتَ ِميتَةً َجاِهِليَّةًَمْن خَلََع َيًدا ِمْن طَاَعٍة لَِقَي اللََّه َيْوَم الِْقَياَمِة ال ُحجَّ  “Her kim 
itaatten elini çekerse, Kıyâmet Günü’nde lehine hiçbir delil bulunmaksızın Allahu 
Te’alâ’nın karşısına çıkar. Her kim de boynunda bey’at olmadan ölürse câhiliye 
ölümü ile ölmüş olur.” (Müslim rivayet) 

İtaat ile biat ise, ancak Allah’ın indirdikleriyle hükmeden bir Halîfe’ye olur. 

Yine Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

 İşiniz (yönetiminiz) bir“ من أتاكم وأمُركم جميٌع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أويفرَّق جماعتكم فاقتلوه
adam üzerinde birleşmişken, size biri gelir de asanızı parçalamak ve cemaatinizi 
bölmek isterse onu öldürünüz.”  

Ve şöyle buyurmuştur: 

 Fitne“ إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرَّق هذه األمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً من كان
olacaktır, fitne olacaktır, bir araya gelmişken her kim bu Ümmeti parçalamak 
isterse, kim olursa olsun onu kılıçla öldürünüz.” (Bu iki hadisi, Müslim, Ebû Dâvud ve en-Nesaî 

rivayet etmişlerdir) 

Ve şöyle buyurmuştur: 
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ِمنُْهَماِإذَا ُبوِيَع ِلخَِليفَتَْيِن فَاقْتُلُوا اآلخََر   “İki Halîfeye bey’at edildiğinde onlardan diğerini (ikin-
cisini) öldürünüz!” (Müslim rivayet etti) 

Keza İslâm’ın ve Ümmetin korunması hususunda Hilâfet ile Halîfe’nin ehemmiye-
tine dair en çarpıcı delil SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu kavlidir: 

نََّما اِإلَماُم ُجنَّةٌ ُيقَاتَُل ِمْن َوَراِئِه َوُيتَّقَى ِبِهِإ  “İmâm (Halîfe) ancak bir kalkandır, onun arkasında 
savaşılır ve onunla korunulur.” (Müslim rivayet etti) 

Nitekim Müslümanlar, sahabe Rıdvanullahi Aleyhim’in döneminden bu yana Hilâ-
fet’in konumunun azametini idrak etmişlerdir. Zira onlar, Nebî SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in vefatından sonra ve defninden önce O’nun Halîfesi’nin seçilmesine koşuş-
muşlardır. Böylece bu işi, yani Halîfe’nin seçilmesi işini, SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in defnedilmesi işinin önüne almışlardır. 

 

Ey Saygıdeğer Faziletli Âlimler! 

Bildiğiniz üzere sadece okunsun ve dillerde dolaşsın diye değil, bilakis yeryüzün-
de insanlara tatbik edilsin diye Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem azîm İslâm ile gönde-
rilmiştir. Böylece İslâm, hadlerini ikame edecek, hükümlerini tatbik edecek, onun 
uğrunda hakkıyla cihat edecek, dünyanın dört bir köşesinde adaleti tesis edecek ve 
hayrı yayacak bir devlete kavuşmuş olsun. Nitekim bu, Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in sîretinde açık ve net olan bir durumdur. Zira Rasul, Mekke-tul 
Mükerreme’de Allah’a basîret üzere davet etmiş ve Allahu Subhânehu’nun kendisi-
ne Medîne-tul Münevvere ensarıyla nusret vermesine kadar kabileler ile güç ehlin-
den birçok kez nusret talebinde bulunmuştur. Sonra hicret gerçekleşmiş, devlet ku-
rulmuş, ardından da fetihler olmuş ve İslâm, davet ve cihat yoluyla yayılmıştır. 

Bunun ardından kendisinden sonra gelen Râşid Halîfeler de Rasul SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’e halef olarak O’nun hidayetini takip etmişler ve kendilerine ölüm gelin-
ceye kadar Allah için hakkıyla cihat etmişlerdir. Ta ki o dönemde İngiltere’nin lider-
liğinde Sömürgeci Kâfir, bazı hain Arap ve Türklerin yardımıyla 88 sene önce böylesi 
bir günde, yani H. 28 Receb 1342 el-Muvâfık M. 03 Mart 1924’te Hilâfeti ortadan 
kaldırmayı başarıncaya kadar İslâm Devleti, yani Hilâfet Devleti, Emeviler, Abbâsiler 
ve Osmanlılar döneminde varlığını sürdürmüştür.  

Şüphesiz Hilâfet’in gölgesindeki ve onun yokluğu dönemindeki Müslümanların 
vakıasına yönelik yüzeysel bir bakış sonucunda kesinlikle tarih Hilâfet’in, arkasında 
savaşılan ve onunla korunulan bir gözetici ve himaye edici olduğunu dile getirir. 
İslâm öncesi ve sonrasında Arapların durumundan bihaber olan kimse var mıdır 
acaba? Hatta İslâm Devleti’nin Medîne-tul Münevvere’de kurulmasının öncesi ve 
sonrasında Müslümanların cemaatinin durumundan bihaber olan kimse var mıdır 
acaba? Yada dünyanın her yönden fethedilmesi, dört bir tarafında adaletin tesis 
edilmesi, hidayetin ve nûrun yayılması hususunda bu hayret verici değişimden bi-
haber olan kimse var mıdır acaba? İnsanların fevc fevc bu dine girmesi veya Üm-
met‘in teşrii, fikrî, ilmî, iktisadî, askerî, fennî ve idarî gibi farklı alanlarda elde ettiği 
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ve ulaştığı bu izzetten ve egemenlikten bihaber olan kimse var mıdır acaba? Dahası 
Hilâfet’in gölgesinde Ümmet’e hiçbir düşüş veya bela isabet etmiş değildir ki sonra-
sında olduğundan daha izzetli ve daha güçlü bir halde tekrar kalkmasın. 

Ancak Hilâfet’in yok olmasından sonra Ümmet, bizzat kendisinin de dile getirdiği 
sıkıntılardan başka bir şey görmemiştir. 

Aslında Ümmet’in Hilâfet’in gölgesindeki hali ile Hilâfet’in yokluğundaki hali a-
rasında yapılacak mukayese, hiçbir söze gerek bırakmamaktır. Ancak uzak da olsa 
ibret ve ders olması ümidiyle bazı olayların ve tutumların zikredilmesinde fayda 
vardır. 

Doğrusu Halîfe, Müslümanların arasında bir mazlum veya bir fakir olduğu sürece 
ne bir an dinlenen ne de rahat bir yaşam süren bir çoban idi… Keza o, tüm düşman-
lara karşı İslâm’ın ve Müslümanların şerefinin hâmisi, İslâm’ın izzetle, adaletle ve 
ihsanla, davet ve cihat yoluyla dünyaya taşıyıcısıydı. Nitekim Hilâfet asrında dün-
yanın dört bir tarafı izzetli ve şerefli tutumlarla dolup taşmış ve Hilâfet, ilmin kandili 
ve âlimlerin sığınağı olmuştur. 

Hilâfet’in gölgesinde Müslümanların hayatının tamamı izzet ve şerefi hissetmiş, 
güven ve güvenlikle dolmuş, Arabın Aceme, siyahın beyaza takva dışında hiçbir 
üstünlüğü olmaksızın hayatlarına adalet ve insaf egemen olmuş, herkes müreffeh bir 
hayat yaşamış, hatta kimi zamanlarda zenginlikten dolayı zekât verilecek bir kimse 
dahi bulunamamıştır…!!  

Nitekim Müslümanların Halîfelerinden ilki olan Ebû Bekir Radıyallahu Anh, Hilâ-
feti devraldığı sırada onlara şöyle diyordu: “Sizlerin hakkında Allah’a itaat ettiğim süre-
ce bana itaat ediniz. Eğer O’na isyan edersem, sizin üzerinizde bana itaat yoktur. Benim 
yanımda güçlü, ondan hakkı alıncaya kadar zayıftır ve benim yanımda zayıf da onun hakkını 
alıncaya kadar güçlüdür.” Yine Ömer Faruk İbn-ul Hattâb Radıyallahu Anh şöyle 
diyordu: “Her kim bende bir eğrilik görürse, onu hemen düzeltsin.” Ve şöyle diyordu: 
“Şayet Dicle’nin kenarında bir koyunun ayağı sürçse onun için bir yol hazırlamadığımdan 
dolayı Allah’ın Kıyâmet Günü’nde kesinlikle beni hesaba çekeceğini düşünürüm.” Ve şöyle 
diyordu: “Allah’a yemin olsun ki Medîne’deki bir diğer Müslüman doyuncaya kadar doy-
mayacağım.!!”  

Yine bir gün, Ömer İbn-u AbdulAzîz’in hanımı, namazgâhında ağlar ve gözyaşları 
sakalına akmış olduğu bir halde iken yanına girdi ve ona sordu: “Bir şey mi oldu?” O 
da dedi ki: “Muhakkak ki ben, Ümmet-i Muhammed’in işini üstlendim. Aç olan fakir, kay-
bedilen hasta, zulme maruz kalarak açıkta kalan, yakındaki esirler, yaşlı, kalabalık aileye sahip 
olan, malı az olan kimseler hakkında düşününce Kıyâmet Günü bunlardan dolayı Rabbimin 
beni hesaba çekeceğinin ve onların dışında Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in has-
mım olacağının farkına vardım. Bunun üzerine hesaplaşma sırasında benim bir hüccetimin 
olmamasından korktum. Böylece nefsime merhamet ettim ve ağladım.” 

Yine Müslümanların Halîfesi Ömer İbn-u AbdulAzîz, Semerkant’taki Âmili Sü-
leyman İbn-u Ebî es-Semrâ’ya bir mektup yazarak şöyle demiştir: “Ülkende hanlar 
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(oteller) yap. Müslümanlardan biri sana uğrarsa onları, bir gece bir gündüz ağırlayınız ve 
hayvanlarına da göz kulak olunuz. Eğer bir hastalığı varsa bir gündüz iki gece ağırlayınız. 
Eğer biçare kalmışsa beldesine ulaştıracak şekilde ona destek veriniz.” 

İşte bu, gerçek bir gözetim değil midir? İslâm ile hükmeden bir otorite sahibi Halî-
fe olmaksızın böyle bir gözetim mümkün müdür? 

 

İslâm’ın ve Müslümanların şerefinin korunmasına gelince; bu, oldukça meşhur 
bir durumdur. Müslümanlar, hatırlamazlar mı ki Halîfe Mu’tasım Billâh, bir Rumlu-
nun zulmüne maruz kalan Müslüman bir kadının, “Vâ Mu’tasımâ” çığlık haberi ken-
disine gece ulaşınca sabahı beklemeksizin apar topar heybetli bir orduya komutanlık 
etmiş, Amuriyye’ye ulaştığında kısas yapmak için Müslüman kadına istihza eden 
Rumlunun teslim edilmesini talep ettiğinde Rumların bunu reddetmesi üzerine şehre 
hücum etmiş, surlarını yerle bir etmiş, muzaffer ve galip bir şekilde kapılarına da-
yanmıştır.  

Müslümanlar hatırlamazlar mı ki Rum Kralı Nekfur, Müslümanlarla olan ahdini 
bozup onlara saldırınca Hârun Râşid, öylesine bir tavır takınarak Nekfur’a içinde şu 
ifadenin geçtiği bir mektup göndermiştir: “Mü’minlerin Emîri Hârun’dan Rumların 
köpeği Nekfur’a; cevabı işitmeksizin ne olduğunu göreceksin!” Nitekim Nekfur, Râşid’in 
mektubu bilfiil kendisine ulaşmadan önce Müslümanların ordusunu Rum geçitlerin-
de görmüştür.  

Müslümanlar, Hıttîn’de haçlıları kahr-u perişan eden ve Mescid-il Aksâ’yı kurta-
ran Muzaffer Salahaddîn’i nasıl olur da unutabilirler! O ki, Haçlı Kerak Kralı’nın 
hacıların yolunu kestiğini, kadınları ve yaşlıları korkuttuğunu işitince onu yakaladı-
ğında bizzat kendi elleriyle öldüreceğine yemin etmiş ve Kerak Kralı, Hıttîn Sava-
şı’ndan sonra diğer esirlerle birlikte esir düşünce onun dışındakileri affetmiş ve ye-
minini tutarak kadınları ve çocukları korkuttuğu için onu öldürmüştür.  

Müslümanlar, beldelerde azgınlaşan ve fesadın dozunu arttıran Tatarları kırıp ge-
çiren Kutuz ve Baybars’ı nasıl unutabilirler? Nitekim Tatarları şaşkına çeviren, hayal-
lerini sona erdiren, krallıklarının sonunu hazırlayan, nihai olarak zulümlerini ve 
küstahlıklarını bitiren Ayn Câlut Savaşı bu yüzden yaşanmıştır.  

 

İslâm’ın izzetle, adaletle ve ihsanla davet ve cihat yoluyla dünyaya taşınmasına 
gelince; Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, O’ndan sonraki Râşid Halîfeler ve 
onlardan sonraki Halîfeler döneminden bu yana İslâm’ı yaymış ve yeryüzünün bir-
çok bölgesindeki karanlığı gideren bu fetihlerin tamamı, dünyadaki hayrın birer 
minaresidirler. Zira Allah’ın fazlı ve nimeti sayesinde bu fetihler hızlanmış ve daha 
hicrî birinci asır sona ermeden İslâm, davet ve cihat veya yalnızca davet yoluyla 
yeryüzünün birçok bölgesine yayılmıştır. Böylece İslâm, Arap, Şam, Irak beldelerini, 
Mısır’ı, Kuzey Afrika’yı, Endülüs’ü, Buhara’yı, Semerkant’ı, Maveraünnehir’i, Hin-
distan’ı ve Sindh’i nûruyla aydınlatmıştır… Ardından İslâm’ın yayılması aralıksız 
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devam ederek Güney Doğu Asya’ya ulaşmış ve birçok bölgeyi, özellikle de Endo-
nezya’yı, yani konferansın düzenlendiği bu beldeyi aydınlatmıştır…. Ardından fetih-
ler, Küçük Asya’ya uzanarak Konsantiniyye, Balkanlar ve dört bir tarafında ezanla-
rın yükseldiği yeryüzünün birçok bölgesi fethedilmiş ve yeryüzü Hilâfet’in nûruyla 
aydınlanmıştır… 

İşte bu fetihlere, Allah’ın rızâsını isteyerek kendilerini feda eden büyük komutan-
lar komutanlık etmiştir. Bu, sadece Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve Râşidî 
Halîfeler döneminde olmamıştır. Bilakis onlardan sonra gelen Halîfeler döneminde 
de böyle olmuştur. Zira büyük komutanlar çıkarak Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem ve sahabesi Rıdvanullahi Aleyhim’in metodunu takip etmişlerdir. Mesela Akabe 
İbn-u Nâfi, Kuzey Afrika’da bir fatih olarak yola çıkmış ve Atlas Okyanusu kıyısında 
durarak ona şöyle nidâda bulunmuştur: “Vallahi şayet ben, senin arkanda insanların 
olduğunu bilmiş olsaydım, kesinlikle atımın ayaklarıyla seni sarsardım.” Musâ İbn-u Nasîr 
ve Tarık Bin Ziyâd, Endülüs’ü fethetmiştir, Kuteybe İbn-u Muslim el-Behlûlî, İslâmî 
beldelerin Kuzeyinde bir fatih olarak yola çıkarak Buharâ, Semerkant ve 
Maveraünnehir’e kadar dayanmıştır… Muhammed İbn-u Kâsım, Sindh ve Hindis-
tan’ı fethetmiştir… 

Daha sonra genç Emîr Fatih Sultan Mehmet, Konstantiniyye’yi fethederek Rasul 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu müjdesini gerçekleştirmiştir: Abdullah İbn-u Bişr el-
Hasamî’den, o da babasından Nebî SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i şöyle derken işittiği 
rivayet edilmiştir: 

ِنْعَم اَألِميُر َأِميُرَها َولَِنْعَم الَْجْيشُ ذَِلَك الَْجْيشُلَتُفْتََحنَّ الْقُْسطَنِْطيِنيَّةُ فَلَ  “Muhakkak ki Kostantaniyye fet-
hedilecektir, onun komutanı ne güzel bir komutandır ve onun ordusu ne güzel bir 
ordudur.” (Ahmed rivayet etti)  

Genç Sultân, bu büyük fetihle yetinmeyerek Balkan beldelerindeki İslâmî fetihleri 
tamamlamaya yönelmiştir. Zira Sırp, Romanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Küçük 
Asya beldelerini fethetmiştir. Dahası İtalya’yı ve başkenti Roma’yı fethetmek üzere 
hazırlıklar yapmış ve bu amaçla büyük bir donanma hazırlamıştır. Ne var ki Allahu 
Subhânehu, onun fethini daha sonra gelecek büyük bir komutan tarafından olmasını 
istemiştir.  

Zira Fatih, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in ikinci müjdesini gerçekleştire-
meden son nefesini vermiştir ki o müjde, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu 
hadisinde varit olmuştur: Ahmed, Abdillah İbn-u Amr kanalıyla onun şöyle dediğini 
tahriç etmiştir: Biz, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in etrafında yazarken 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e, Konstantiniyye veya Roma’dan hangi şehrin daha 
önce fethedileceği sorulmasının üzerine Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle demiş-
tir: 

-Herakl'ın şehri, yani Kostantaniyye önce fethedilecek“ َمِدينَةُ ِهَرقَْل تُفْتَُح َأوَّال َيْعِني قُْسطَنِْطيِنيَّةَ
tir.”  
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Nitekim Allah ona rahmet eylesin Fatih’in vefatı, bunu öğrendiğinde derin bir ne-
fes çeken Avrupa’da büyük bir yankı uyandırmış ve Papa, ölümüne olan sevinçten 
dolayı üç gün boyunca şükür duası yapılmasını emretmiştir. 

 

İzzetli ve şerefli tutumlara gelince; bunların sayısı, Allahu Subhânehu’dan başka 
kimsenin bilemeyeceği kadar çoktur. Ancak burada mümkün olduğu kadarıyla zik-
retmeye çalışacağız: 

Kuteybe İbn-u Müslim el-Behlulî, Buhara, Semerkant ve Maveraünnehir’i fethe-
dince Çin’i hedef alarak Doğuya hareket etmiştir. Kendisine oranın fethedilmesinin 
zor olduğu, devletin merkezinden uzaklaştığı ve yardıma muhtaç olduğunun söy-
lenmesi onu bundan alıkoymamış, bilakis onun topraklarına ayak basmadan dön-
memeye yemin etmiştir. 

Nitekim et-Taberî, Tarih’inde şöyle demiştir: 

Kuteybe İbn-u Müslim el-Behlî komutanlığındaki Müslümanların orduları, Çin sı-
nırlarına dayanınca, Çin Hükümdarı’na başında Hubeyra el-Kılâbî’nin olduğu bir 
heyet gönderdi ve Çin Hükümdarı onlara şöyle dedi: “Arkadaşınıza dönün ve ona da 
dönmesini söyleyin. Muhakkak ki ben, onun aç gözlü birisi ve arkadaşlarının da az olduğunu 
öğrendim. Aksi takdirde üzerinize hem sizi ve hem de onu helak edecek birisini gönderirim.” 
Bunun üzerine Hubeyra dedi ki: “Atlarının bir ucu senin beldende ve diğer ucu da zeytin 
fidanlıklarında olan bir kimsenin arkadaşları nasıl olur da az olur? Dünyaya ve sana saldır-
maya muktedir olduğu halde dünyayı sırtının arkasına atan bir kimse nasıl olur da aç gözlü 
biri olur? Ya bizi öldürmekle korkutmana ne demeli; bizim öyle ecellerimiz vardır ki geldiğin-
de ikramı çok çok ölümdür. Dolayısıyla ne onu kerih görürüz, ne de ondan korkarız.” Bunun 
üzerine Çin Hükümdarı, ona şöyle cevap verdi: “Arkadaşını razı edecek şey nedir?” 
Buheyra dedi ki: “Muhakkak ki o, topraklarınıza ayak basıncaya, hükümdarlığınıza mühür 
vuruncaya ve cizye verilinceye kadar dönmemeye yemin etmiştir.” Bunun üzerine Hü-
kümdar dedi ki: “Biz, onu yemininden döndürürüz, mühürlemesi için bazı genç çocukları-
mızı ve razı olacağı bir cizye göndeririz” Taberi dedi ki: Hükümdar, içerisinde toprak 
olan altından kaplar, ipek, altın ve hükümdarlığın çocuklarından olan dört genç 
getirtti, ardından onları, en güzel hediyelerle donattı. Ardından da heyet, giderek 
gönderilen şeyleri ona takdim etti. Kuteybe de cizyeyi kabul etti, gençleri mühürle-
yerek geri gönderdi ve toprağa ayakbastı.  

İşte sizlere; Allahu Teâlâ’nın [َأِعزٍَّة َعلَى الْكَاِفِريَن] “Kâfirlere karşı izzetli.” (el-Mâide-54) 
kavlinin tecelli ettiği izzetin ve şerefin timsali olan başka bir tutum. Zira Fransa Kral-
larından birisi, düşmanlarının eline esir düşünce Fransa, Sultan’a aman dileğinde 
bulundu. Bunun üzerine Sultan, onların talebine icabet ederek onlara, içerisinde şu 
ifadelerin geçtiği bir mektup göndermiştir:  

“Ben ki Sultan Süleyman Hân İbn-u Sultan Selîm Hân İbn-u Sultan Beyazıt 
Hân’ım, 

Sen ki Fransa Vilâyeti Kralı Fransuva’sın, 
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Gönderdiğiniz mektup, hükümdarların sığınağının eşiğine ulaşmıştır… Düşmanı-
nızın ülkenizi istila ettiğini, şu anda hapis olduğunuzu ve kurtuluşunuz konusunda 
tarafımdan yardım istediğinizi bize bildirdiniz… Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesi-
niz… el-Hak Subhânehu ve Teâlâ, irade ve meşietiyle hayırlar müyesser eylesin… 

Dâr-us Saltanat-ul Âliye el-Konsantiniyye el-Mahmiyye el-Mahrûsa Makamınca 
Rabî-ul Âhir aynın başlarında H. 932 senesinde yazılmıştır.” 

Umulur ki bizler, sonu gelmeyen bu tutumlardan birinin de Amerika’nın Hilâfet 
Devleti’ne cizye ödemek zorunda kalmış olduğunu hatırlarız. Zira İslâm, Fatih Musâ 
İbn-u Nasîr yoluyla H. 21 senesinde Cezayir’e girmiş ve Cezayir’in Hilâfet’e bağlan-
masından ve Akdeniz’e hâkimiyetini dayatan bir deniz donanmasının oluşturulma-
sındaki önemli etkin konumundan dolayı Amerika, H. 21 Sefer-ul Hayr 1210 el-
muvâfık 05.09.1795’te Hilâfet Devleti ile bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma gereği 
Amerika, Hilâfet Devleti’ne yıllık 642.000$ altın ve 12.000 Osmanlı altın lirası vergi 
ödemiştir. İşte bu anlaşma, Amerika’nın tarihi boyunca kendi dili dışında imzaladığı 
tek anlaşmadır. Bu da Hilâfet Devleti’nin gölgesinde Müslümanların karakterize 
olduğu izzetin ve heybetin bir kanıtıdır.  

 

Hilâfetin ilmin minaresi ve âlimlerin sığınağı olmasına gelince; Müslümanların, 
fizik, kimya, matematik ve astronomi alanındaki öncülüklerine dostlarından önce 
düşmanları tanık olmuştur. Nitekim icatlarından biri olan saati, o dönem Avrupa’nın 
en büyük Kralı Şarlman’a hediye ettiklerinde saat çalınca ileri gelen yardımcıları 
saatin kapağını açarak… onun bir cin icadı olup cinlerle dolu olduğunu sanmışlardı 
ki bu, Müslümanların ilim ve icatta ne kadar güçlü olduklarını göstermektedir! 

Bunun yanı sıra Müslümanların beldeleri, Bağdat, Endülüs ve benzeri yerlerdeki 
bilim enstitülerinde ilim öğrenmek amacıyla Batı ülkelerinden bilimsel heyetler ha-
linde öğrencilerin geldiği birer ilim merkezi ve yuvası haline gelmiştir… 

Nitekim İngiltere, İsveç ve Norveç Kralı II. George, Müslümanların beldelerindeki 
enstitülerde ilim öğrenmek amacıyla başında kardeşinin kızının olduğu İngiliz eşra-
fının kızlarından oluşan bir heyeti kabul etmesi için, Endülüs’teki Müslümünların 
Emîrine bir mektup göndermiştir. İngiliz Yazar John Danport’un “Orta Çağlarda 
Arap Egemenliği Faktörü” Kitabı’nda da geçen bu mektupta şu ifadeler yer almıştır: 

“Tâzim ve saygıyla; Mâmur bulunan ülkenizdeki dolup taşan ilim enstitüleri ile sanayiden 
beslenen büyük ilerlemeden haberdar olduk. Dolayısıyla evlatlarımızın bu meziyetlerden 
örnekler kazanmasını istedik. Öyle ki dört bir yanı cehâletle dolmuş ülkemizde ilim ışığının 
yayılması bakımından adımlarınızı takip etmek hususunda güzel bir başlangıç olsun… Kar-
deşimizin kızı “Prenses Dupant”ı, İngiliz eşrafının kızlarından oluşan heyetin başına geçir-
dik ki tahtınıza yakınlık ve şefkât arzusu ile şereflensinler, azametli inâyetiniz, şerefli kanadı-
nızın koruması ve onların eğitimini üstlenecek hanımların şefkati altında eşleriyle birlikte 
olsunlar…  
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Küçük prensesi de yüce makâmınıza mütevâzi bir hediye ile gönderdim. Bunu, zâtınıza o-
lan tâzim ve hâlis sevgimizin bir emâresi olarak kabul ederek bizi şereflendirmenizi rica ediyo-
rum. İtaatkâr Hizmetçiniz II. George.” 

Ümmetin durumu; hidayet, gözetim, İslâm’ın şerefinin himayesi, hükümlerin tat-
bik edilmesi, cihat, şahadet, beldelerin fethedilmesi, şerefli ve kararlı azîm tutumlar, 
ilimin ve âlimlerin minaresi altında bu hal üzere devam etmiştir… Evet, bu durum, 
belirttiğimiz üzere işte bu elîm günün olduğu H. 28 Receb 1342 el-muvâfık M. 03 
Mart 1924’te Hilâfet yok oluncaya kadar devam etmiştir. İşte o tarihten bu yana 
Ümmetin üzerine milletler üşüşerek başına gelen felaketler, belalar, katliamlar, mu-
sîbetler birbirini takip etmiş, felaketler ve belalar adeta karanlık gecelerin parçaları 
gibi bir fitne olarak Ümmetin üzerinde dalgalanmıştır. Nitekim Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem, şu hadisinde ne kadar da doğru söylemiştir: 

: سول اهللا أمن قلة بنا يومئٍذ؟ قالقلنا يا ر: يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق كما تداعى األكلة على قصعتها، قال
أنتم يومئٍذ كثير ولكن تكونون كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن، قلنا وما الوهن ؟ 

حب الدنيا وكراهية الموت: قال  “Yiyicilerin (oburların) tabakları üzerine üşüşmeleri gibi 
Ümmetlerin (diğer milletlerin) her taraftan sizin üzerinize üşüşmeleri yakındır.” Dedik 
ki: “Yâ Rasul Allah! Bu, bizim o zaman (sayıca) çok az olmamızdan dolayı mıdır?” Dedi ki: 
“Siz o zaman çok olursunuz, velâkin selin köpüğü gibi köpükler olursunuz ki 
düşmanlarınızın kalplerinden sizin heybetiniz çıkar ve sizin kalplerinize de Vehn 
girer.” Dedik ki: “Vehn de nedir?” Dedi ki: “Hayatı sevmek ve ölümü kerih görmektir.” 

Başka bir rivayette ise şöyle geçmiştir: 

 ”.Savaşı kerih görmenizdir“ وكراهيتكم القتال

Evet, Hilâfet yıkılır yıkılmaz Ümmet, param parça oldu! Hilâfet yıkılır yıkılmaz iki 
Kıblenin ilki ve Harameyn-iş Şerifeyn’in üçüncüsü Mübarek el-Aksâ arzı Filistin 
heba oldu. Yahudiler onu işgal ettiler, kanlar akıttılar, ırzları çiğnediler, mukaddesat-
ları ayaklar altına aldılar, yeryüzünde fitne ve fesat çıkarttılar. Müslümanların belde-
lerindeki yöneticiler ise, kıllarını dahi kıpırdatmadılar. Onlardan harekete geçen de 
Obama’dan yeni yerleşim birimlerinin durdurulması için Yahudi varlığına baskı 
yapmasını talep etmek üzere Washington’un yolunu tutmuştur. Oysa Batı Şeria’da 
Yahudilerin uygun görüp yerleşim birimi inşa etmedikleri hiçbir yer kalmamıştır! Bu 
yöneticilerin yolca en iyimser olanı, Obama’ya sığınarak iki devletli çözümün uygu-
lanması ricasında bulunanlardır. Hangi iki devletse? Birisi Filistin gaspçısı Yahudile-
re ait olup silahlarla donatılmış iken, diğeri Filistin halkına ait olup kolu kanadı kı-
rılmış, sağından solundan kırpılmış ve silahlarından arındırılmış bir devlettir! İşte 
tüm bunlar, Filistin Allahu Subhânehu’nun, Mescid-il Aksâ’yı azîm el-İsrâ ve’l Mirâç 
hadisesiyle Mescid-il Haram’a bağlamasından bu yana Müslümanların boyunlarına 
bir emanet kıldığı İslâmî bir belde olduğu halde gerçekleşmektedir. Nitekim bu ema-
net, Ömer döneminde Müslümanların Filistin’i fethetmelerine kadar Müslümanların 
boyunlarında bir emanet olarak kalmış, o tarihten bu yana İslâm’ın Filistin üzerinde-
ki otoritesini tekit eden ve Mübarek Kudüs’te özellikle Yahudilerin oturamayacağına 
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hükmeden Ömer Ahitnamesi gerçekleşmiştir… Keza bu emanet, tarih boyunca da 
devam etmiştir. Zira ne zaman bir düşman, Filistin’e cüret ederek onu işgal edip 
kirletse, Hilâfet’in gölgesindeki büyük bir komutan onu bu düşmanın pisliğinden 
kurtarmıştır. Tıpkı Salahaddîn’in onu haçlılardan temizlediği gibi… Tıpkı Kutuz ve 
Baybars’ın onu Tatarlardan temizlediği gibi… Tıpkı Hilâfet’in son günlerinde Halîfe 
AbdulHamid’in, Hertzl’in çetelerinin oraya yerleşmesine mani olarak onu koruduğu 
gibi. Ah bir Hilâfet olsaydı, olması gereken işte bu olurdu da Filistin’i gaspeden 
Yahudi varlığını, ona şeytanın vesveselerini dahi unutturacak darbelerle yok ederdi 
de Filistin’i bir bütün olarak İslâm diyarına döndürürdü.  

İşte bu, Filistin açısındandır. Ne var ki Hilâfet’ten sonra Müslümanların beldeleri-
ne yönelik saldırılar, Filistin’in de ötesine geçerek diğer İslâm diyarlarına dayanmış-
tır. İşte Keşmiri, Hindular işgal ettiler orada masum kanlar akıtmaktalar ve vahşî 
cürümler işlemekteler. İşte Kıbrıs, “Türkiye’nin” ana topraklarından koparılmış ve 
genelinde kâfir Yunanın uzun elleri vardır. İşte Doğu Timur, “Endonezya’nın” ana 
topraklarından koparılmıştır. İşte Çeçenistanı ve Anguşyasıyla Kafkasya’yı, Ruslar 
işgal ettiler orada kanlar akıtmaktalar…. Sonra işte Amerika, Irak ve Afganistan’ı 
işgal etmiş ve bunların da ötesine geçerek Pakistan’a saldırmıştır… İşte… İşte… 
İşte... 

Daha sonra işgal durumu, ırzların çiğnenmesi boyutuna dayanmıştır. Nitekim 
Hindu askerlerinin Keşmir’de işlediği tecavüzler hakkında işittiklerimiz bizlere hiç 
de uzak olmadığı gibi Bosna’da yaşanan tecavüzler halen zihinlerden silinmemiştir. 
Hatta oradaki Müslüman bir kadın, Müslümanlara içerisinde şu ifadelerin geçtiği bir 
mektup göndermiştir: “Bu Sırp mücrimlerden hakkımızı ve onlardan bizlerin inti-
kamını almanız, onlara Müslümanın izzetini ve ırzının intikamının nasıl alındığını 
göstermeniz için Allah adına sizlere yalvarıp yakarıyorum!” Bu mektubu okumaları-
na ve onu işitmelerine rağmen Müslümanların yöneticileri; sağırdırlar, kördürler, 
dilsizdiler ve onlar akletmezler de.  

Kâfirler bununla da yetinmediler. Bilakis bunun da ötesine geçerek İslâm’a ve İs-
lâm’ın Rasûlü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e dil uzattılar. Zira durum öyle bir boyuta 
dayandı ki Danimarka gibi bir ülke bile İslâm’ın Rasûlü ile istihza ve alay etme cüre-
tinde bulunduğu halde Müslümanların yöneticileri arasında seferberlik ilan edecek, 
hatta onların arasında bir büyükelçiyi kovacak bir yönetici dahi göremedik. Bunlar 
bir yana, onların lisan-ı kavilleri olmasa da lisan-ı halleri, istihza eden kâfirlere şöyle 
diyordu:  

تَْهِزُئوَنِإنَّا َمَعكْْم ِإنََّما نَْحُن ُمْس  “Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (mü’minlerle) sadece istihza 
ediyoruz, derler.” (el-Bakara 14)  

Zira İslâm’a ve İslâm’ın Rasûlü’ne hakaret ettiği halde bu Roma Papası, beldele-
rimizde Müslümanların yöneticileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmış 
ve bu ajan yöneticilerden biri, Papa’dan bir özür dilemesi talebinde bulunmaya dahi 
cüret edememiştir. Müslümanların bugünkü hali işte budur ve bu zikrettiğimiz şey-
ler, Hilâfet’in yıkılmasından bu yana geçen seksen küsur yıldan beri Müslümanların 
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içerisinde yaşadığı zillet ve aşağılanma sahnelerinden sadece buz dağının görünen 
kısmıdır.  

İşte Hilâfet döneminde böyle idik ve Hilâfet’in yok olmasından sonra bu hale gel-
dik. O halde tüm bunlar, azîm bir farz olmasının yanı sıra her türlü izzettin kaynağı 
olan Hilâfetin geri getirilmesi için çalışmaya başlamamıza yönelik bir çağrı değil 
midir?  

O halde aydınlar; bunu tefekkür edip sözlerin özü olan: [ ِإنََّما اِإلَماُم ُجنَّةٌ ُيقَاتَُل ِمْن َوَراِئِه
 İmâm (Halîfe) ancak bir kalkandır, onun arkasında savaşılır ve onunla“ [َوُيتَّقَى ِبِه
korunulur.” hadisini tedebbür etmezler mi? 

 

Ey Saygıdeğer Faziletli Âlimler! 

Hizb-ut Tahrir, Hilâfet’in Müslümanlar için hayatî bir mesele olup onun ikamesi-
nin farzların tacı olduğunu idrak etmiştir. Bu nedenle yarım asırdır Hilâfet’in ikame-
si için çalışmış ve halen de çalışmaktadır ki bu sırada onun şebâbı, eziyetlere, hapis-
lere ve bazı İslâmî beldelerde kimilerinin şehit olmasına yol açan işkencelere maruz 
kalmıştır. Buna rağmen Allah’ın izniyle sadık ve muhlis bir şekilde Allah’a ve 
Rasûlüne iman ederek, yalnızca Allahu Teâlâ’ya tevekkül edip sabrederek, O’ndan 
yardım isteyerek, güzel vaadine ve nusretine güvenerek, sıkıntılar ne kadar artarsa 
artsın, güvenlik ne kadar azalırsa azalsın, yollar ne kadar tıkanıp zorlaşırsa zorlaşsın, 
zaman ne kadar uzarsa uzasın, küfür ve şer güçleri ne kadar azarsa azsın tüm bunla-
rın bela ve imanın imtihan edilmesi kabilinden olduğuna, küfür güçlerinin, tuzakla-
rının ve kuruntularının zail olup boşa çıkacağına iman ederek Allah için hiçbir kına-
yıcının kınamasından korkmaksızın hak üzere sebat etmiştir. Nitekim Allahu Teâlâ 
şöyle buyurmuştur:  

ُيغْلَُبوَن َوالَِّذيَن كَفَُروا ِإلَى َجَهنَّمَ ِإنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُينِْفقُوَن َأْمَوالَُهْم ِلَيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه فََسُينِْفقُونََها ثُمَّ تَكُوُن َعلَْيِهْم َحْسَرةً ثُمَّ 
 Şüphesiz ki kâfirlik edenler mallarını Allah yolundan alıkoymak için“ ُيْحشَُروَن
harcıyorlar, daha da harcayacaklardır. Sonra bu onlar için hasret (yürek acısı) ola-
cak ve sonra mağlup olacaklardır. Kâfirlikte ısrâr edenler ise Cehennem’e toplana-
caklardır.” (el-Enfâl 36)  

Ve şöyle buyurmuştur: 

 ,Allah“ َما كَاَن اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمِنيَن َعلَى َما َأنْتُْم َعلَْيِه َحتَّى َيِميَز الْخَِبيثَ ِمَن الطَّيِِّب َوَما كَاَن اللَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الْغَْيِب
mü’minleri bulunduğunuz durumda bırakacak değildir; sonunda habisi tayipten 
ayıracaktır. Bununla beraber Allah, size gaybı da bildirecek değildir.” (Âl-i İmrân 179)  

Doğrusu her ne kadar Hizb, henüz Ümmeti istenilen gayeye ulaştıramamış olsa da 
Ümmet içerisinde meydana gelen değişim oldukça büyüktür. Nitekim İslâmî uyanış 
olarak isimlendirilen bu durumun ulaştığı nokta ve bunun da küresel siyasî think-
tank kuruluşlarını bu İslâmî devin hayat sahasına dönmesine karşı tehlike çanlarını 
çalmaya sevk etmesi, kesinlikle bu hedefin gerçekleşmesi için adımları hızlandırma-
ya çağırmakta ve buna sevk etmektedir. 
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Artık bugün Ümmet’in geneli, İslâm’ın sadece ruhî bir akîdeden, hükümlerden, 
ibadetlerden ve ahlaktan ibaret olmadığının farkına varmıştır. Bilakis İslâm’ın, ken-
disinden tüm işleri güden hayat hükümlerine ilişkin kapsamlı bir nizamın kaynak-
landığı bir akîde olduğunu idrak eder hale gelmiştir. Zira İslâm, kendisinden bir 
devletin, yönetim nizamının ve hükümlerinin kaynaklandığı bir dindir.  

Bugün Ümmet, dini hayattan ayırma fikrini kaldırıp atmış, hayatın şer’an İslâm ile 
siyaset edilmesinin, yasamanın insana değil de Allah’a ait olmasının gerekliliğini, 
izzetin ve üstünlüğün ancak İslâm’ın yönetime dönmesiyle mümkün olacağını idrak 
etmiştir. Keza artık Batıyla, demokrasisiyle ve hürriyetleriyle büyülenmenin, açık bir 
saptırma ve korkunç bir yalan olduğu ifşa olmuş, vatancılık ve milliyetçilik çağrıları 
bilfiil iflas etmiştir.  

Keza bugün İslâmî âlemin tamamındaki Müslümanların yöneticilerinin durumu, 
genel olarak Müslümanlar, özelde ise âlimler için açığa çıkmıştır ki onlar, ne Allah’ın 
indirdikleriyle hükmetmekteler, ne de Allah yolunda cihat etmektedirler. Aksine 
onlar, Allah’ı, Rasûlü’nü ve mü’minleri dost edinmek yerine Allah’ın düşmanlarını 
dost edinmektedirler. Dolayısıyla Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu kavli 
onlar hakkında tecelli etmiştir: 

ا اَألِمينُ َسَيْأِتي َعلَى النَّاِس َسنََواتٌ خَدَّاَعاتُ ُيَصدَّقُ ِفيَها الْكَاِذُب َوُيكَذَُّب ِفيَها الصَّاِدقُ َوُيْؤتََمُن ِفيَها الْخَاِئُن َوُيخَوَُّن ِفيَه
 İnsanlara öyle aldatıcı yıllar“ َوَينِْطقُ ِفيَها الرَُّوْيِبَضةُ ِقيَل َوَما الرَُّوْيِبَضةُ قَاَل الرَُّجُل التَّاِفُه ِفي َأْمِر الَْعامَِّة
gelecek ki o zaman yalancılar doğrulanacak, doğru sözlüler de yalanlanacaklardır. 
O zaman hâinlere güvenilecek, güvenilir olanlar da ihânetle suçlanacaklardır. İşte o 
zaman Ruveybida konuşacaktır.” Dediler ki: “Ruveybida da nedir?” Buyurdu ki: “Ka-
munun işleri hakkında (söz sahibi olan) aşağılık adamdır!” (İbn-u Mâce ve Ahmed, Ebî Hureyra 

yoluyla tahriç etti, lafız İbn-u Mâce’ye aittir) 

Ayrıca Ümmet, şunun da farkına varmıştır ki karşısına âlim kılığıyla ve saptırıcı 
fetvalarla çıkan kimseler içerisinden yöneticilerin imajını düzeltmeye ve onların 
açıklarını kapatmaya çalışanların ilmin ve fetvanın mercisi değil, onları birer saltanat 
âlimleridir. 

Artık Hilâfet’e, İslâm’ın yeniden başlatılmasına, Allah’ın indirdikleriyle hükmet-
meye ve sömürgeci kâfirlerin Müslümanların beldelerindeki her türlü hegemonyosu 
ile etkisinin yok edilmesine yönelik çağrı, dünyanın dört bir yanında giderek yük-
selmekte ve yayılmaktadır. Muhakkak ki iman silahı dışında her silahtan arınmış ve 
Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in çizgisi ve metodu üzerinde sebat ederek ilerleyen 
Hizb -Hizb-ut Tahrir-, İslâm’ın sultanının ikame edilmesine ve Allah’ın kelimesinin 
yüceltilmesine gönül vermiş olanların göğüslerini ferahlatacak, insan kılığındaki 
şeytanlar ile cinleri takatsiz bırakarak hayatlarını zindana çevirecek şekilde ilerle-
mekte ve büyümektedir.  

Şunu da hatırlamamız ve hatırlatmamız kaçınılmazdır ki küresel ve yerel çapta 
medyanın büyük bir ağırlığı, küfrün efendilerinin ve zebanilerinin elindedir. Dolayı-
sıyla çarpıtma, saptırma, dezenformasyon, sansür, yanıltma, ümitsizlik ve korkutma 
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olmak üzere İslâm’a ve hayatın tüm alanlarına dönmesine karşı koyma hususunda 
acımasız ve aşağılık bir savaş içerisine girmiştir.  

Şüphesiz dünyanın dört bir yanında Hilâfet’in ikamesi için çalışanlar arasında iş-
birliği ve çalışma içerisine girilerek bu medyaya karşı koymak ve onu hezimete uğ-
ratmak için bu hususun idrak edilmesi oldukça önemlidir. Bu yönde yapılacak ça-
lışma, işbirliği ve çabaların arttırılması, en önemli vecibelerdendir. Bir de bunda şer’î 
rolleri gereği âlimler yer aldığı zaman, küfrün elebaşları ile zebanilerinin medyası-
nın, gücü aşılır ve hedefleri boşa çıkarılır. 

Amerika’dan tutun İngiltere, Fransa, Rusya, dahası diğer Avrupa ülkelerinin yanı 
sıra Çine kadar küfrün tamamı, medya çarpıtmasında ve sansüründe doruk bir bo-
yuta ulaşmış ve İslâmî âlemdeki mevcut medya sistemi ve diğer birimleri bu hususta 
pek de ondan geri kalmamıştır. 

Dünyadaki en önemli planlama ve araştırma merkezleri, think-tank kuruluşları ve 
bu merkezlerden beslenen hükümetler, bu çatışmada kılıçlarını ve süngülerini çeke-
rek Hilâfet Devleti’nin döneceği korkusu ve endişesi içerisinde, onun yayılmasına ve 
etkisine karşı koymak amacıyla Hilâfet’in dönmesi fikrine karşı harekete geçmişler-
dir. Nitekim İslâm düşmanlarının Hilâfet’e yönelik tutumları, bu asrın başından bu 
yana daha da belirgin bir hale gelmiştir. Zira Müslümanların Hilâfet’in ikamesine 
yönelik güçlü teveccühünü ve zamanının yaklaştığını hissedince İslâm düşmanları 
daha Hilâfet kurulmadan korkuya kapılmaya ve ona karşı uyarılarda bulunmaya 
başlamışlardır ki bu tutumlardan bazıları şunlardır:  

Eski Amerikan Başkanı, 05.09.2006’da Hilâfet için çalışanlar hakkında şöyle demiş-
tir: “Onlar, herkesin bu iğrenç ideoloji yoluyla idare edileceği ve Hilâfet Nizamı’nın mevcut 
İslamî topraklarının hepsini kapsayacağı seçkin devletleri olan İslâmî Hilâfeti kurmanın 
peşindedirler.” 

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ise, 16.07.2005’te şöyle demiştir: “Bizler, “İsrail 
Devleti’ni” yok etmeye, Batıyı İslâmî âlemden çıkarmaya ve İslâmî Ümmet’in tamamı için 
Hilâfet’i kurmak yoluyla İslâmî âlemde şeriat ile hükmedecek tek bir İslâmî Devleti kurmaya 
çalışan her hareketin karşısındayız.” 

Yine Türkiye menşeli “Milliyet” Gazetesi, 13.12.2005’te, New York Times gazete-
sinden şu alıntıyı yapmıştır: “Bush yönetimi yetkililerinin ağzına 'Hilafet' sözü sakız oldu. 
Bush yönetimi, 7. yüzyılda Ortadoğu'dan Güney Asya, Kuzey Afrika'dan İspanya'ya uza-
nan İslam İmparatorluğu'nu kastederek Hilâfet tanımını kullanmaktadır.” 

Yine Amerikalı yorumcu “Karl Vick”, 14.01.2006’da, Washington Post Gazete-
si’nde şu ifadelerin geçtiği uzun bir rapor yazmıştır: “Amerikan Başkanı George 
Bush’un saldırdığı İslâmî Hilâfet’in yeniden ihya edilmesi, Müslümanların çoğunluğu ara-
sında dolaşmaktadır.” Ve şöyle demiştir: “Dünya çapında pek çok ülkede faaliyet gösteren 
Hizb-ut Tahrir, hedefinin Hilâfet’i geçmişteki dönemine döndürmek olduğunu açıklamakta-
dır.” 
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Bunların yanı sıra eski Rus Devlet Başkanı olan şu anki Rusya Başbakanı 
Viladimir Putin’in, İslâmî Hilâfet’e ve tehlikesine karşı uyaran açıklamaları ile Fransa 
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, 27.08.2008’de yaptığı ilk konuşmasındaki Hilâ-
fet’e karşı uyaran ve onun Endonezya’dan Nijerya’ya uzanan bir proje olduğu açık-
lamaları gibi Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda bir çok görevde bulunan Zalmay 
Halil Zad da aynı tarihte, yani 27.08.2008’de, Avusturya menşeli De Haider Dergi-
si’ne şu açıklamada bulunmuştur: “Kimileri, Nebî Muhammed’in zamanı olan miladî 
altıncı ve yedinci asırlara dönmek istiyor.” Tüm bunların yanı sıra Hilafet’e, Hilâfet 
Projesine ve Hizb-ut Tahrir’e karşı uyarıda bulunan pek çok küfür ülkesinde birçok 
siyasî yetkili, pek çok Batılı düşünür, düşünce ve araştırma enstitüleri tarafından 
yayınlanan araştırmalar ve tavsiyeler vardır ki Nixon Center, Rant, Heritage, 
Carnaige, Hutson ve benzerleri bu enstitülerden ve kuruluşlardan bazılarıdır. 

İşte bu ve benzeri açıklamaların tamamı, açık bir şekilde İslâm ile küfür arasında 
çetin ve keskin bir çatışmanın varlığını göstermektedir. Zira çoğun az bir kısmı olan 
bu açıklamalar ve araştırmalar ile terörizm adı altında İslâm’a karşı açılan savaş, 
İslâm’a ve mukaddesatlarına hakaret ederek kustukları zehirler, Müslümanların 
beldelerinin işgal edilmesine yönelik Batılı paktlar ve ittifaklar tarafından atılan im-
dat çığlıkları ve sözde terörizm ile aşırıcılığa karşı konulması; işte tüm bunlar, İslâmî 
Hilâfet devinin ve gücünün dönmesine karşı duyulan korku ve endişe kabilinden öte 
bir şey değildir. Doğrusu Arap ve İslâmî âlemdeki medya organları üzerindeki en 
bariz ahmaklık, düşüklük, ajanlık ve saptırma alametlerinden biri Batılı medyaya ve 
teveccühlerine kılıf olmaları ve bu hususta ona eşlik etmeleridir.  

 

Ey Saygıdeğer Faziletli Âlimler ve Kerîm Kardeşler! 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

 :Din, nasihattir. Dedik ki“ الدِّيُن النَِّصيَحةُ قُلْنَا ِلَمْن قَاَل ِللَِّه َوِلِكتَاِبِه َوِلَرُسوِلِه َوِلَأِئمَِّة الُْمْسِلِميَن َوَعامَِّتِهْم
Kim için? Dedi ki: Allah için, Kitâb’ı için, Rasûlü için, Müslümanların imâmları ve 
onların hepsi içindir.” (Müslüm, Temîm ed-Dârî kanalıyla tahriç etti) 

Ve şöyle buyurmuştur: 

ِحبُّ ِلنَفِْسِهال ُيْؤِمُن َأَحُدكُْم َحتَّى ُيِحبَّ َألِخيِه َما ُي  “Sizden biriniz, kendi nefsi için sevdiğini kardeşi 
için de sevmedikçe iman etmiş olmaz.” (el-Buharî, Enes kanalıyla tahriç etti) 

İşte bu iki hadisten hareket ederek nasihat etmek, sizlerin ve bizlerin hayrını iste-
mek üzere konuşmamızın sonunda sizlere sesleniyor ve diyoruz ki: 

Şu anda İslâmî Ümmet için hayatî mesele, içeride Allah’ın şeriatını tatbik edecek 
ve zulumâttan nûra çıkarmak amacıyla İslâmî risâleti dünyaya taşıyacak tek bir Halî-
fe’nin râyesi ve tek bir devlet altında Müslümanları birleştirecek olan Hilâfet’in ika-
me edilmesidir. Uğrunda ölümü ve hayatı göze almaya müstahak olan hayatî mesele 
işte budur.  
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Ümmetler, ancak hayat hakkındaki akîdeleri ve fikirleriyle birbirlerine temayüz 
ederler. Zira onların şeriatlarını, kanunlarını, yaşam tarzlarını ve hayattaki gayelerini 
belirleyen onların akîdeleri ile hayat hakkındaki fikirleridir. Bu fikirlerin bir ümmette 
cisimleşmesi ise ancak fakihleriyle, aydınlarıyla, düşünürleriyle ve kadılarıyla müm-
kündür. Dolayısıyla İslâmî Ümmet, öncelikle bunu fakihlerinde ve içerisindeki ger-
çek âlimlerde cesetleştirmelidir. Zira onlar ki Ümmetin müçtehitleridir, aydınlarıdır. 
Onlar ki Allah’ın şeriat kıldığı hükümler ve nizamlarda âlim olan kimselerdir. Onlar 
ki yaşam tarzını ve hayatın gayesini belirleyen İslâm’da âlim olan kimselerdir. Onlar 
ki Hâtem-ul Enbiyâ SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in haklarında şöyle buyurduğu 
âlimlerdir: 

-Â“  الِعلَْم، فََمْن َأخَذَ ِبِه َأخَذَ ِبَحظٍّ َواِفرِإنَّ الُعلََماَء َوَرثَةُ اَألنِْبَياِء، ِإنَّ اَألنِْبَياَء لَْم ُيَورِّثُوا ِدينَاًرا َوال ِدْرَهًما، ِإنََّما َورَّثُوا
limler Enbiyâ’ın vârisleridir. Enbiyâ ne bir dinar ne de bir dirhem mirâs bırakırlar. 
Onlar ancak ilim mîras bırakırlar. Öyleyse her kim onu alırsa, bereketli bir nasip 
almış olur.” (Ebû Dâvud, Tirmizî, İbn-u Mâce ve İbn-u Habbân Sahîh’inde rivayet ettiler) 

 Evet, âlimler, Nebî SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in varisidirler. Dolayısıyla onlar, Üm-
mete helal ve haramı, hasen ve kabîhi, hayır ve şerri açığa çıkaran ve açıklayan kim-
selerdir. Buna göre âlimlerin Ümmet içerisindeki konumu, yöneticilerden daha üstün 
ve daha celildir. Zira yöneticiler, fesada uğradıklarında onlara karşı koyan âlimler 
dışında herkes fesada uğrar. Ancak âlimler fesada uğradıklarında ise hem yöneticiler 
hem de Ümmet fesada uğrar. Nitekim geçmiş ümmetler, ancak âlimlerinin fesada 
uğramaları ve dinlerini tahrif etmeleriyle fesada uğramamışlar mıdır?  

Keza Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

 ”?De ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu“ قُْل َهْل َيْستَِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعلَُموَن
(ez-Zümer 9) 

Ve şöyle buyurmuştur: 

-Allah, içinizden iman eden“ َيْرفَِع اللَُّه الَِّذيَن َآَمنُوا ِمنْكُْم َوالَِّذيَن ُأوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما تَْعَملُوَن خَِبيٌر
leri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir. Allah, yaptıklarınızdan 
haberdardır.” (Mücâdele 11) 

Bundan dolayı Ümmet içerisindeki âlimlere büyük bir rol düşmekte, onlar diğer 
insanlardan daha büyük ve daha azîm bir sorumluluğa sahiptirler. Zira SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in [إنهم ورثة األنبياء] “Onlar Nebîlerin varisleridirler” kavli, her ne 
kadar haber siygasıyla gelmiş olsa da teklife-sorumluluğa delalet eder. O halde bu 
teklifi yüklenmeye muttakî ve muhlis olan âlimlerden daha evla olan kim vardır?! O 
halde bizimle birlikte Hilâfet’in ikame edilmesi için ciddiyet içerisinde sıkı bir çalış-
maya koşunuz ve bu azîm işte bizlere ortak olunuz ey kerîm kardeşler! Zira o, dün-
yada Ümmetin izzetine ve şerefine, âhirette ise Firdevs-il Âlâ’ya, bunların da ötesin-
de Allah’ın rızasına giden yoldur. İşte büyük kurtuluş budur, mü’minleri müjdele. 

Kaldı ki bizler, Allah’ın izniyle bu işin gerçekleşeceği noktasında mutmainiz. Ni-
tekim dünyanın dört bir tarafındaki çatışma vakaları ve Ümmetin çeşitli bölgelerin-
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deki giderek yükselen uyanıklık bunu göstermektedir. Bunların yanı sıra bunun için 
çalışan mü’minleri iktidar kılınacağına, Râşidî Hilâfet’in geri geleceğine ve dünyanın 
zulmü ile karanlıklarının İslâm’ın adaleti ve nûru ile giderileceğine delalet eden 
Kur’ân ve Sünnet nassları da bunu müjdelemektedir. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle 
buyurmuştur: 

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْستَخِْلفَنَُّهم ِفي اَألْرِض كََما اْستَخْلَفَ الَِّذيـَن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهمُ 
  َبْعِد خَْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدونَِني ال ُيشِْركُوَن ِبي شَْيًئا َوَمن كَفََر َبْعَد ذَِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونالَّذي اْرتََضى لَُهْم َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن

“Allah, sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yer-
yüzünde Halîfe kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halîfe kılacağını, onlar için 
seçtiği dinlerini yeryüzünde hâkim kılacağını, bu korkularını güvene çevireceğini 
vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmaz-
lar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fâsıkların ta kendileridir.” (en-

Nûr 55) 

Ve şöyle buyurmuştur: 

 O, dînini bütün“ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسولَُه ِبالُْهَدى َوِديِن الَْحقِّ ِلُيظِْهَرُه َعلَى الدِّيِن كُلِِّه َولَْو كَِرَه الُْمشِْركُوَن
dînlere hâkim kılmak için Rasûlünü hidâyet ve hak dîn ile gönderendir, velev 
müşrikler kerih görseler de!” (et-Tevbe 33) 

Daha önce İslâm, pek çok dine galip gelmiştir. Ancak o, henüz dünya nüfusunun 
en büyük kısmının din edindiği Batılı hadarata (Liberal Demokrasiye) galip geleme-
miştir. İşte bu âyetler, İslâm’ın ona da galip geleceğini açık bir şekilde teyit etmekte-
dir. Ayrıca buna ilişkin pek çok hadis de vardır ki bunlardan bazıları şunlardır: 

-Muhakkak ki Al“ إن اهللا زوى لي األرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوَي لي منها
lah, dünyayı benim için dürdü ve onun doğusunu ve batısını gördüm. Ve ümmetimin 
mülkü gördüğüm yerlere kadar ulaşacaktır.” (Müslim rivayet etti) 

ليبلغَنَّ هذا األمرما بلغ الليُل والنهاُر، وال يترك اهللا بيتَ مدر وال وبر إال أدخله اللُّه هذا الدين بعز عزيز أو بذل 
 Bu iş (İslâm’ın hâkimiyeti), gecenin ve gündüzün“  اإلسالم وذالً يذل به الكفرذليل، عزاً يعز اهللا به

ulaştığı her yere mutlaka ulaşacaktır. Allah, bu dînin girmediği ne kerpiçten bir ev, 
ne de kıldan bir çadır bırakmayacaktır ki bu din, azîzi azîz, zelîli zelîl etsin. Al-
lah’ın İslâm’ı azîz kıldığı bir izzet ile ve Allah’ın Küfrü zelîl kıldığı bir zillet ile!” 

(İbn-u Habbân ve diğerleri rivayet etti)  

Ahmed’in Huzeyfe İbn-ul Yemân kanalıyla tahriç ettiği Sahîh Hadis’te 
Salavâtullahi ve Selâmihi Aleyhi şöyle buyurmuştur:  

لنُُّبوَّةُ ِفيكُْم َما شَاَء اللَُّه َأْن تَكُوَن ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَا شَاَء َأْن َيْرفََعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخلَافَةٌ َعلَى ِمنَْهاِج النُُّبوَِّة فَتَكُوُن َما شَاَء اللَّهُ تَكُوُن ا
وُن ُملْكًا َعاضا فََيكُوُن َما شَاَء اللَُّه َأْن َيكُوَن ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَا شَاَء َأْن َيْرفََعَها َأْن تَكُوَن ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَا شَاَء اللَُّه َأْن َيْرفََعَها ثُمَّ تَكُ

لَى ِمنَْهاِج النُُّبوَِّة ثُمَّ َسكَتَثُمَّ تَكُوُن ُملْكًا َجْبِريَّةً فَتَكُوُن َما شَاَء اللَُّه َأْن تَكُوَن ثُمَّ َيْرفَُعَها ِإذَا شَاَء َأْن َيْرفََعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخلَافَةً َع  
"Allah’ın olmasını dilediği kadar aranızda Nübüvvet olacak, sonra kaldırmayı 
dilediğinde Allah onu kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet Minhâcı üzere [Râşidî] Hilâfet 
olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı diledi-
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ğinde onu da kaldıracaktır. Sonra Isırıcı Meliklik olacaktır. Böylece Allah’ın olma-
sını dilediği kadar olacak, sonra kaldırmayı dilediğinde Allah onu da kaldıracaktır. 
Sonra Zorba Diktatörlük olacaktır. Böylece Allah’ın olmasını dilediği kadar olacak, 
sonra kaldırmayı dilediğinde onu da kaldıracaktır. Sonra (yeniden) Nübüvvet 
Minhâcı üzere [Râşidî] Hilâfet olacaktır.” Sonra sükût etti… 

İslâm’ı ve ehlini izzetlendirecek, küfrü, nifakı ve ehlini de zelil kılacak olan Nü-
büvvet Minhâcı Üzere Râşidî Hilâfeti bizlere nasip et ey Allahım! Bizleri onun 
içerisinde dinine davet edenlerden, Senin yoluna öncülük edenlerden, hayra davet 
edenlerden, ma’rufu emredip münkerden nehyedenlerden kıl ey Allahım! Ve 
SallAllahu alâ Seyyidinâ Muhammed ve alâ Âlihi ve Sahâbe-tihi Ecmaîn. 

 

ve’Selâmu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh, 

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 

 

H. 28 Recep 1430  
M. 21 Temmuz 2009  

 
 
 
 
 



 

KAPANIŞ KONUŞMASI 
KONUŞAN: 
Prof. Hafız ABDURRAHMAN 

Endonezya’da Düzenlenen Âlimler Konferansının 
Sonuç Bildirgesi 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Allahu Subhânehu şöyle buyurmuştur:  

 Kulları içinde ancak âlimler Allah’tan korkar.” (Fâtır 28)“  ِإنََّما َيخْشَى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُعلََماُء

Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

َء َوَرثَةُ اَألنِْبَياِءالُعلََما   “Âlimler Enbiyâ’ın vârisleridir.” (Ebû Dâvud ve Tirmizî, Ebû’d Derdâ Radıyallahu 

Anh kanalıyla tahriç ettiler) 

Bizler, muhtelif Müslüman beldelerinin âlimleri olarak bu konferansımızda aşağı-
daki hususları vurgularız: 

1- Hilâfet, azîm bir farzdır ve onun geri getirilmesi için çalışmak farzların tacıdır. 
Zira sahabe Rıdvanullahi Aleyhim, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in vefatının 
üzerine Halîfe’nin nasbedilmesini, Salavatullahi ve Selâmehu Aleyhi’nin defnedilme-
sinin önüne geçirmişlerdir. Ölünün defnedilmesi bir farz olmasına rağmen Halîfe’ye 
biatin öne alınması, bu farzın azametine dair bir delildir.  

Aynı şekilde Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, varlığı halinde Halîfe’ye biat 
etmeyen veya yokluğu halinde Halîfe’nin çıkarılması için çalışmayan bir kimsenin 
ölümünü, cahiliye ölümü olarak addetmiştir. Zira SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurmuştur: 

ةٌ َماتَ ِميتَةً َجاِهِليَّةًَمْن خَلََع َيًدا ِمْن طَاَعٍة لَِقَي اللََّه َيْوَم الِْقَياَمِة ال ُحجَّةَ لَُه َوَمْن َماتَ َولَْيَس ِفي ُعنُِقِه َبْيَع   “Her kim 
itaatten elini çekerse, Kıyâmet Günü’nde lehine hiçbir delil bulunmaksızın Allahu 
Te’alâ’nın karşısına çıkar. Her kim de boynunda bey’at olmadan ölürse câhiliye 
ölümü ile ölmüş olur.” (Müslim, Abdullah İbn-u Amr Radıyllahu Anhumâ kanalıyla tahriç etti) Şer’î biat ise, 
ancak Halîfe’ye olur. 

Yine hadlerin ikame edilmesi, hükümlerin tatbik edilmesi, orduların harekete ge-
çirilmesi, İslâm’ın yayılması, fetihler; işte bunların hepsi, bir Halîfeye/“İmâma” 
muhtaçtır. Zira SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

 İmâm (Halîfe) ancak bir kalkandır, onun arkasında“  ِإنََّما اِإلَماُم ُجنَّةٌ ُيقَاتَُل ِمْن َوَراِئِه َوُيتَّقَى ِبِه
savaşılır ve onunla korunulur.” (Müttefik-un Aleyh)    

2- Bizler, Hizb-ut Tahrir’in Hilâfet Devleti’ni kurarak yeryüzünde İslâmî hayatı 
yeniden başlatmaya yönelik azimle çalışmasını gerçekten takdir ediyor, onu 



 

 

 

destekliyor, ona destek veriyoruz ve Allah’ın izniyle bu azîm fazlın gerçekleşmesi 
için âlimler olarak ön saflarda olacağız. 

3- İslâm’ın hükümlerini anlama ve kavrama hususunda Allah’ın bizlere lütfettiği 
her şeyle Hilâfet’in ikamesi için çalışanlara nusret vermeleri amacıyla Müslümanla-
rın beldelerindeki kuvvet sahiplerine sesleniyoruz ki Allahu Subhânehu, Allah’ın 
kendilerinden razı olduğu ve onların da O’ndan razı olduğu Medîne ensarını şeref-
lendirdiği gibi kendilerini de lütfü ve fazileti ile şereflendirsin. 

4- Bizlerin bu konferansı, bir uyarı ve bir müjde niteliğindedir: 

İslâm’a ve Müslümanlara karşı işledikleri tüm cürümleri İslâmî Ümmet’in hafıza-
sında sakladığına ve Allah’ın izniyle Hilâfet kurulduğunda hak ettikleri şer’î cezalar-
la onları cezalandıracağına dair Sömürgeci kâfirler ve zalim yöneticilerden olan ajan-
ları için bir uyardır. Muhakkak ki Allah, yardım edendir. 

Sâlih mü’min kullarını Halîfe kılacağına dair Allahu Subhânehu’nun vaadini tas-
dik etmek üzere Râşidî Hilâfet fecrinin doğmasının zamanının artık yaklaştığına ve 
geldiğine dair İslâmî Ümmet için ise bir müjdedir. 

 ,Allah“  لََيْستَخِْلفَنَُّهم ِفي اَألْرِض كََما اْستَخْلَفَ الَِّذيـَن ِمن قَْبِلِهْمَوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت
sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde 
Halîfe kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halîfe kılacağını vaâdetti.” (en-Nûr 55) 

Yine Rasûlü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in sahîh hadisindeki, içerisinde bulundu-
ğumuz zorba diktatörlükten sonra Nübüvvet Minhâcı Üzere Râşidî Hilâfet’in geri 
geleceğine dair müjdesini gerçekleştirmek üzere İslâmî Ümmet için bir müjdedir.  

 Sonra (yeniden) Nübüvvet Minhâcı üzere [Râşidî] Hilâfet“  َعلَى ِمنَْهاِج النُُّبوَِّةثُمَّ تَكُوُن ِخالفَةً
olacaktır.” 

-İşte o gün, mü’minler de Al“ َوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمنُون ِبنَْصِر اللَِّه َينُصُر َمن َيشَاء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
lah’ın zaferiyle ferahlayacaklardır. Allah dilediğine zafer verir. O, ‘Azîz’dir, Ra-
hîm’dir.” (er-Rûm 4-5) 

 

Ve Âhir-u Da’vânâ  En-il Hamd-u Li’llahi Rabb-il ‘Âlemîn 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
 

H. 28 Receb 1430 
M. 21 Temmuz 2009  

 
 
 



 

3- ÂLİMLERİN KAPANIŞ BEYANINI 
İMZALAMALARI 

 
 

 

KAPANIŞ BEYANI HAZIR BULUNAN ÂLİMLERİN TÜMÜ TARA-
FINDAN İMZALANDI. İMZALAMA BELLİ BİR DÜZENE GÖRE 
YAPILMASI GEREKTİĞİNDEN BİRKAÇ AŞAMADA GERÇEKLEŞ-
TİRİLDİ. AŞAĞIDA İSE ÂLİMLERİN İMZALADIĞI SON SAYFA 
YER ALMAKTADIR. KONFERANSIN KAPANIŞ DUASI ÖNCESİN-
DE EN SON İMZALAMA MİSAFİR ÂLİMLER TARAFINDAN 
ATILMIŞTIR. 

 

 
 

ÂLİMLER TARAFINDAN İMZALANAN SON SAYFA 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FİLM: EFENDİMİZ VE 
HABİBİMİZ MUHAMMED 

SALLALLAHU ALEYHİ 
VESELLEM’İN MÜJDESİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KAPANIŞ DUASI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENDONEZYA’DAN PROF. AHMED HARUN ER-REŞİD 
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

 
 

 رّب هللا احلمد الّرحيم، الّرمحن الّرمحن اهللا بسم الّشيطان الّرجيم من باهللا أعوذ وبركاته، اهللا ورمحة عليكم السالم
 مزيده، ويكافئ نعمه، يوايف محدا املتنّعمني، محد الّشاكرين، محد العاملني

Ey Rabbimiz! Kerim vechinin Celali, sultanın büyüklüğü gerek-
tirdiği gibi hamd sanadır ey Rabbimiz! 

Seni övmekle bitirimeyiz. Sen ancak kendini övdüğün gibisin. 
Razı oluncaya kadar hamd sanadır Ey Allah! 
Allah’ım! Her iki dünyada da Muhammed’e ve Muhammed ümme-

tine rahmet eyle. İbrahim’e ve İbrahim ümmetine rahmet ettiğin gibi. 
Allah’ım! Her iki dünyada da Muhammed’e ve Muhammed ümmetine 
hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine bereket verdi-
ğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık olan yalnızca Sensin. 

Allah’ım! Günahlarımızı bağışla, hatalarımızı sil ve bizi canımızı da 
iyilerle birlikte al. 

Allah’ım! Müslaman erkekleri de kadınları da, mümin erkekleri de 
kadınları da, onlardan ölü olanları da diri olanları da bağışla. Şüphesiz 



 

 
ki Sen işitensin, yakın olan ve dualara cevap verensin. Ey ihtiyaçları 
gideren. 

Allah’ım! Şüphesiz ki Senden yardım diler ve senden bağışlanma 
isteriz. Seni inkâr etmeyiz, Sana inanır, nimetlerini inkâr eden ve sana 
karşı geleni bırakırız. 

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senin için namaz kı-
larız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak 
şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetini 
dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inanç-
sızlara ulaşır. 

Allah’ım! Senin yolundan alıkoyan kâfirlere azap et. 
Allah’ım! Senin yolundan alıkoyan kâfirlere azap et. 
Allah’ım! Senin yolundan alıkoyan ve rasüllerini yalanlayan kâfir-

lere azap et. 
Allah’ım! Mümin erkekleri de mümin kadınları da, Müslüman er-

kekleri de Müslüman kadınları da bağışla. 
Allah’ım! Onların aralarını düzelt, kalplerini birleştir. Kalplerine 

iman ve hikmeti yerleştir. Onların üzerindeki nimetlerine şükreden-
lerden, onlarla yapmış olduğun ahitlerine bağlı kalanlardan kıl. Senin 
düşmanlarına ve onların düşmanlarına karşı onlara yardım et. Ey hak 
ilah! Bizi onlardan kıl. 

Ey Allah! Ey Rabbimiz! Ey kerem sahibi! Ey Aziz! Ey Cebbar! Ey 
Mütekebbir! Senden yardım ister ve Sana tevekkül ederiz. Allah bize 
yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. 
Azim ve yüce olan Allah’tan başka güç ve kuvvet yoktur. 

Allah’ım! Kâfirler topluluğunu paramparça et. Allah’ım! Topluluk-
larını dağıt. Allah’ım! Topluluklarını dağıt. Allah’ım! Topluluklarını 
dağıt. Allah’ım! Onların darmadağın et. Onları hesap etmedikleri bir 
yerden yakala. 

Allah’ım! Bu beldeleri ve diğer İslâm beldelerini cömert ol, bolluk 
ver. Allah’ım! Bizim hakkımızda her kim kötülük isterse onun kendisi 
meşgul ettir. Kim bize tuzak kurarsa ona tuzak kur ve onun hazırlığını 
yerlebir et. 

Allah’ım! Senin garantin, emanetin, birin ve ihsanın altına al. Hiçbir 
şekilde uyumayan gözlerinle bizleri himaye et ve eğilik bükülmeyen 
dayanağınla bizi koru. 

Kitabı indiren, bulutları yürüten ve grupları hezimete uğratan Al-
lah’ım! Yahudileri ve yardımcılarını, haçlıları ve onlara yardım edenle- 



 

 
ri, kapitalistleri ve kardeşlerini, sosyalistleri, komünistleri ve bütün 
parçalarını hezimete uğrat. Filistin topraklarını ve el-Aksa’yı, Irak’ı, 
Çeçenistan’ı ve Afganistan’ı ve diğer İslâm topraklarını sömürgeci 
gasıp kâfirlerin nüfuzlarından kurtararak özgürleştirmeni istiyoruz 
Allah’ım! 

Mülkün sahibi Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden 
mülkü alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini de zelil kılarsın. Hayır, 
Senin elindedir. Şüphesiz ki Sen her şeye kadirsin. Bizi kurtar ey Rab. 
Bizi kurtar ey Rab. Bizi kutar ya Rab. İmân edip sâlih amel işleyenleri, 
kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halîfe kıldığı gibi onları da yer-
yüzünde Halîfe kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini yeryüzünde hâ-
kim kılacağını, bu korkularını güvene çevireceğini vaâdettin. Al-
lah’ım! Senden, İslâm’ı ve Müslümanları izzetlendirecek, küfrü ve kâ-
firleri zelil kılacak olan nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilâfet’i istiyo-
ruz. Şüphesiz ki Sen her şeye kadirsin. Şüphesiz ki Sen ne güzel 
Mevla ve ne güzel yardımcısın. 

Allah’ım! Hilâfet’in ecrinden bizi mahrum etme. Onun gölgesinde 
yaşamaktan bizi mahrum etme. Onun sancağını kaldırmakla bize ik-
ram et. Ey âlemlerin Rabbi. Ey Allah! Allahümme ya Allah! Endonez-
ya’daki kardeşlerimize selam olsun. Allahümme ya Allah! Diğer İslâm 
beldelerindeki kardeşlerimize de selam olsun. Senin Rahmetinle mer-
hametlilerin en merhametlisi. Allah’ım! Efendimiz Muhammed’in 
ümmetine merhamet et. Allah’ım! Efendimiz Muhammed’in ümmetini 
ıslah et. 

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’in ümmetini koru. Allah’ım! E-
fendimiz Muhammed’in ümmetinden namazlarını kılan, zekâtını ve-
ren, ramazan orucunu tutar, beyti haramını ziyaret eden, Allah yolun-
da cihad eden ve İslâmi hayatı yeniden başlatmak için İslâm davasını 
taşıyan kimseler kıl. 

Allah’ım! Senin yüce şeriatını tatbik edecek, dinin ve ümmetini hi-
maye edecek olan nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilâfet devletini bize 
nasib et. Rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey dualara 
cevap veren. Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver. Âhirette de iyilik ver 
ve bizi cehennem azabından koru. 

 
 يصفون، عّما العّزة رّب رّبك سبحان وسلّم، وبارك وصحبه آله وعلى محمد على اهللا وصلّى

 العالمين رّب هللا والحمد المرسلين، على وسالم
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SONUÇ BİLDİRGESİNİN 
ARAPÇA METNİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


