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Nübüvvet Metodu Üzere Raşidi Hilafetin Yükselişi 
 
Hizb-ut Tahrir / Amerika, 31 Mayıs 2015 Pazar günü Chicago’da Allah’ın yardım ve inayetiyle 2015 

Hilafet konferansını başarıyla gerçekleştirdi. Bu konferans, insanlara sorumluluklarını hatırlatmak ve 
Hilafeti yeniden kurmak için İslami Hilafetin yıkılış yıldönümünde Hizb tarafından düzenlenen küresel 
etkinliklerin bir parçasıdır. Hizb-ut Tahrir / Amerika, “Nübüvvet Metodu Üzere Raşidi Hilafetin Yükselişi” 
ni konferans başlığı olarak seçmiştir. Böyle bir başlığın seçilmesinden amaç, İslam ümmetinin taleplerini 
ve Nübüvvet metodu üzere şeri Hilafeti yeniden kurma özlemini dile getirmek, son bir yıl içinde Hilafet 
fikrini kuşatan belirsizliği ortadan kaldırmak ve İslami Hilafet ve şartları hakkında oluşan sorulara 
açıklık getirmektir.  

Bu yıl konferans programı beş ana başlıkta toplandı. İlk konuşmanın başlığı “Nübüvvet Metodu Üzere 
Hilafet” idi. Konuşmacı, bir devletin şeri Hilafet Devleti olabilmesi için devlette aranan şartları şeri 
delillerle açıkladı. İkinci konuşmanın başlığı “Hilafet: Bütün İnsanlık İçin Bir Rahmettir.” idi. 
Konuşmasında konuşmacı, İslami Hilafet altında nasıl bir yaşam sürüleceğine ilişkin dakik bir tasavvur 
ortaya koydu. Bütün insanları ilgilendiren birçok sorunu ele alarak Hilafet Devleti tarafından onların 
nasıl çözüleceği ile ilgili çözümler sundu. Ayrıca eğitim politikasını ve eğitim politikasının dayalı 
olduğu temelleri şeri ve pratik bakış açısıyla açıkladı. Üçüncü konuşmanın başlığı “Hilafeti Nasıl 
Kurarız?” idi. Konuşmacı, İslami Hilafetin kurulmasının pratik metodunu izah etti. İlk İslam Devletini 
kurmak için Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in izlediği adımları ayrıntılı olarak sundu. Bu 
metodun, şiddet ve fiziksel eylemlerden uzak siyasi bir metot olduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda 
ise bu metodun uyulması farz şeri bir hüküm olduğunu kaydetti. Dördüncü konuşmanın başlığı ise 
“Kurulacak Hilafet Devletinin Karşılaşacağı Zorluklar” idi. Konuşmacı, Hilafet Devletinin karşılaşacağı bazı 
iç ve dış sorunlara değindi ve bunların üstesinden gelmenin ve çözüme kavuşturmanın pratik yollarını 
sundu. Ana konuşmanın başlığı ise “Hilafet- Kurulacak Dünya Düzeni” idi. Konuşmacı, kurulacak 
Hilafetin nasıl dünyada birinci devlet olacağına ve bu devletin, yeni uluslararası normların formüle 
edilmesinde ne gibi önemli rol oynayacağına açıklık getirdi. Ayrıca kurulacak devletin yoksul ve 
mazlum ülkelere servet dağılımını yeniden gözden geçireceğini belirtti.  

Konferans, tartışma oturumu ile sona erdi. Bu oturum esnasında konuşmacılar, katılımcıların 
sorularını yanıtladılar.  
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