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Müslümanların Durumlarını Değiştirmenin Yegane Yolu Hilafettir
Tunus, Mısır, Yemen ve Libya'da binlerce ve milyonlarca Müslüman, on yıllarca yıkım ve felaket getiren
yöneticilerin ve rejimlerinin değiştirilmesini talep etmek üzere sokaklara döküldü. Müslümanların sokaklara
dökülmesi, otoritenin ümmete ait olması hususundaki meşru haklarını vurgulamaktı ki yöneticisini seçebilsin. Bu
hak, zalim yöneticiler ve zorba diktatörlüğün ümmetten gaspettiği haktır. Bu bağlamda aşağıdaki hususları
vurgulamak isteriz:
1- Yöneticilerin, yemekten ve içmekten başka bir şey düşünemeyecek hale getirecek derecede insanlara zulmederek,
baskı yaparak, tutuklayarak ve geçim yollarını tıkayarak altmış küsur yıldır Müslümanların kalplerine saldığı
korku, artık geride kaldı ve bundan sonra Müslümanların kalplerinde bir etkisi olmayacaktır. İşte Libya halkı,
göğüslerini açarak ve azgın fasit rejim altında kalmak yerine ölümü tercih ederek yöneticisine ve ceberutluğuna
karşı koymada müthiş örnekler sergilemekteler. Aslolan işte budur: Korkmamak, tırsmamak ve Allah'ın emrine
bağlanmaktır.
2- Yöneticiler, uzun dönemler Batıya hizmet ettiler, ona sadık kaldılar, efendilerine yaranmak için ümmetlerine
savaş açtılar ve Müslümanları katlettiler. Batı, kozunun düştüğünü görünce "Bin Ali" ve Mübarek'in durumunda
olduğu gibi onları oraya buraya kaldırıp attı. İşte bunda akıl sahipleri için ibret vardır. Zira Batı için önemli olan
sadece çıkarı olup bunu ona kimin sağladığına bakmaz. Burada Müslümanlar, bu gerçeği görerek yalan vaatlere,
sahte rüyalara, sonradan gelen yönetimlerin vaat ettiği hayalî maslahatlara aldanmamalılar. Hayır, Allah, dini ve
Müslümanlar için samimiyettedir.
3- Batı, her gün ikiyüzlülüğünün iğrençlik boyutunu ve Müslümanları önemsemediğini göstermektedir. Zira Batı,
Müslümanlara yönelik zulümlerini, servetlerini yağmalamalarını ve işledikleri katliamları görmezden gelerek
yıllarca bu yöneticilere yardım etti. Mesela Amerika, bir gün olsun Müslümanlara yaptıklarına aldırış etmeksizin
otuz küsur yıl Mübarek rejimini destekledi ve kolladı. Hatta Amerika, başkan yardımcısı Biden'in Mübarek'in
devrilmesinden birkaç gün önce açıkladığı üzere Mübarek'i "diktatör" olarak görmedi bile. İşte Amerika, Libya'da
askeri güç kullanma sinyali vermekte ve diğer bölgelerde de boş durmamaktadır.
4- Batı ve iktidar rejimleri, Müslümanları doğru değişimin keyfiyeti ve yolu hakkında düşünmekten uzaklaştırmaya
çalışmaktadırlar. Zira medyanın, demokratik fikirlere ve vatancılık sloganlara odaklandığını, doğru kalkınmaya
dönük herhangi bir İslamî fikre veya slogana, hatta İslam'ın talep edildiği haberlerine değinmediğini görmekteyiz.
Batı, Müslümanları aldatmak ve kendisine bağlı rejimleri korumak için yöneticilerin simalarını değiştirme
üslubunu kullanmaktadır. Müslümanların hatta tüm dünyanın sorunlarına yönelik köklü çözümün ve
Müslümanların durumlarına dönük doğru değişimin Allah'ın emrettiği Hilafet Devleti'ni ortaya çıkarmakla olacağı
apaçık bir hal almıştır. Zira Hilafet, tüm insanlığa mutluluk, adalet ve merhamet getirmeye muktedir tek nizamdır.
Allah Azze ve Celle'nin katından indirilmiş bir nizamken bu nasıl olmasın ki? O halde haydin ey Müslümanlar!
Allah'ın ve resulünün Müslümanlara vaat ettiği bu yeni devleti ortaya çıkarmak için ciddiyetle çalışmaya koyulun.
Artık onun zamanı gelmiş ve emareleri görünmüştür. Allahteala, şöyle buyurmuştur:
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ﻥ َﺒ ْﻌ ِﺩ ﹶ
ْ " ِﻤAllah, sizlerden iman edip salih amel

işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halife kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halife kılacağını,
onlar için seçtiği dinlerini (İslam’ı) yeryüzünde hakim kılacağını, (geçirdikleri) bu korkularını güvene
çevireceğini vaadetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de
bundan sonra inkâr ederse işte onlar fasıkların ta kendileridir." [en-Nûr 55]
Ve Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem], şöyle buyurmuştur: ﺝ ﺍﻟﻨ ُﺒﻭّﺓ
ِ ﻡ ﺘﻜﻭ ُﻥ ﺨﻼﻓ ﹰﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ " ﺜSonra Nübüvvet Minhacı
Üzere Hilafet olacak."
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