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Ey İman ve Hikmet Sahipleri: İktidardaki Rejimi Kökünden Kaldırın ve Nübüvvet 

Minhacı Üzere İkinci Raşidi Hilafeti Kurun  
 

En sonuncusu, geçen 22 Mayıs pazar akşamı Haliç girişimlerini imzalamayı reddedip Ali 
Abdullah Salih'in ve fasit rejiminin gitmesini talep eden oturma eylemleri boyunca, Ali Abdullah 
Salih'in Yemen'deki yönetim koltuğundan istifa etmesine dönük çabaların başarısızlığı; ister 
tamamen rolü sona erdiğinde Ali Salih'in eski yüzüne halef olacak yeni yüzler hazırlayarak 
Yemen'deki nüfuzunu korumaya çalışan İngiltere'den olsun isterse de Yemen'deki nüfuzunu daha 
etkin kılacak başka alternatif türetmeye çalışan Amerika'dan olsun açık bir şekilde Yemen'e yönelik 
dış müdahale kapılarını araladı…  

Londra merkezli Uluslararası Kriz Grubu, internet üzerinden yaptı açıklamada, "Gençleri, sivil 
toplum temsilcilerini, eski Güney Yemen Liderliğinin üyelerini ve aynı şekilde Güney Hareketi 
üyelerini de dahil etmek için geçiş katılım alanlarının genişletilmesine…" çağırdı. Aynı zamanda 
Londra Yemen'deki politikacılara, kendisiyle siyasî muamelede bulunmak, onu tanımak, 
temsilcilerini kabul etmek ve bu yolla alternatif seçmek için Yemen'deki Ali Abdullah Salih'e halef 
olacak Libya Geçici Konseyi tarzı "Geçici"[!] Askeri bir Konseyi kurmalarını telkin etti…  

Hakeza Müslümanların Yemen'deki İngiliz ajanı yöneticilerinin fasılları ile yönetimde Salih'e 
halef olacak birini çıkaracak fırsatı yakalamaya çalışan Amerikalıların fasılları birbirini takip etti. 
Yemen'deki devrimin başarısızlık nedenlerinden biri de İngiltere ile Amerika arasındaki yoğun 
çatışmadır ki bununla ilgili durum, Yemen'deki iktidar rejiminin kuvvetlerine yönelik hava 
saldırıları Libya'da olduğu gibi NATO'ya gitme talebiyle sonuçlanabilir. 

Batılı kafirlerin, İslam ülkeleri üzerindeki egemenliği ve başımıza diktikleri ajan yöneticiler, 
dünyada bizlere acı çektirmekte ve Allahuteala katında da günahkar yapmaktadır. Çünkü planlarını 
uygulamaları ve Hilafet Devleti olan İslam Devleti yıkıldıktan sonra İslam'ın yeniden yönetime 
dönmemesini sağlamaları için bizleri yöneten eski ve yeni politikacıları başımıza Batı dikmiştir. Zira 
Müslümanların, İslam'ın yönetime dönmesini tercih etmemeleri ve dini hayattan ayıran kapitalist 
hadaratı takip etme hususundaki tercihinin bekasını garantilemek için Batı'nın açık müdahalesi, 
Tunus ve Mısır'daki ilk ayaklanmalardan bu yana mevcuttur.  

İslam ülkelerindeki mevcut ayaklanmalar insanlara, politikacılar ile işlerini üstlenmede aralarında 
hiçbir fark olmayan eski ve yeni yöneticilerinin doğasını ifşa etmiştir. Zira yönetimleri boyunca İslam 
ülkelerini ifsat etmişler ve onlara acı çektirmişlerdir. Buda eski-yeni yöneticilerimizin kötü 
manzarasının tekrar ettiği anlamına gelmektedir.  

Artık araştırma ve çalışma merkezlerine başvurmaksızın politikacılar için açık bir hale gelmiştir ki 
İslam ümmeti, sesini yükseltir hale gelmiş olup İslam ile yönetilmeyi istediği gibi kendisini en iyi 
şekilde gözetmesi ve Allah'ın, İslam ile yönetimin yokluğu yüzünden başına gelen belaları üzerinden 
kaldırması için Hilafet Devleti'nin yeniden uluslararası sahneye belirleyici olarak geri dönmesini 
istemektedir. 

Yemen'in yıkımıyla sonuçlanan ve onu, Batının elinde kaçınılmaz kolay bir av haline getiren 
Batı'nın planlarını sürdüren Müslümanların yöneticilerinden Ali Abdullah Salih, bir modeldir. Zira 
Ali Salih, Yemen'i teslim aldıktan sonra onun elinde ekonomi, Dünya Bankası ile Uluslararası Para 
Fonu'na ait olmuş, Yemen'in sabit para rezervi yarı sınırına ulaşmış ve küresel fiyatın üçte birinden 
daha azına satılan petrol ve doğalgazdan insanlar yararlanamamışlardır.  

 

Ey Yemen'in Şeyhleri! 

Ali Abdullah Salih, otuz üç yıllık yönetimi boyunca Batı'ya hizmet etmiş ve sonunda rolünü 
tamamlayınca da Batı onu, yolun kenarına fırlatıp atmıştır… Sizler de ona karşı çıkmaksızın urlu ve 
pisboğazlı Ali Salih'e hizmet ettiniz. O halde Ali Salih, sizin için bir örnek olduktan sonra ve sizler de 



sizin dışınızdakiler için bir örnek olmadan önce artık uyanık olup dininize hizmet etmeye, Rabbinize 
itaate bağlanmaya ve O'ndan başkasına itaat etmekten uzak durmaya geri mi döneceksiniz? Yoksa 
sizler, onun ardından rengi değiştirilmekle birlikte aynı topu döndüren bir başkasına yardım eder mi 
olacaksınız?!  

 

Ey Ordudaki Askerler ve Subaylar! 

Hizb-ut Tahrir sizleri, aranızdaki savaşı derhal durdurmaya çağırdığı gibi, zira Resulullah 
[Sallallahu Aleyhi ve Sellem], şöyle buyurmuştur: لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مسلٍم "Allah 
katında dünyanın yok olması Müslüman bir adamın öldürülmesinden daha hafiftir." [et-Tirmizi rivayet etti] 

İslam'ı Nübüvvet Minhacı Üzere Raşidi Hilafet'in gölgesinde yeniden hayata geri döndürmek için 
çalışanlara yardım etmeye çağırmaktadır.  

 

Ey İman ve Hikmet Sahipleri! 

İlk Hilafet Devleti'nin başlangıcı Arap Yarımadası'ndan olmuştur. Dolayısıyla ona yardım edenler 
ve onun rayesini kaldıranlar, dünyanın şerefine ve ahiretin büyük sevabına nail oldular. O halde 
aynı şekilde sizden öncekilerin nail olduğu şerefe nail olup birebir onlar gibi olmanız için İkinci 
Raşidi Hilafet'in başlangıcını aynı yerden yapması amacıyla Hizb-ut Tahrir ile birlikte çalışmaz 
mısınız? Nitekim Resulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem], şöyle buyurmuştur: 

 فتكون ما شاء اهللا أن ثم تكون خالفةً على منهاج النبوة. تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها اهللا إذا شاء أن يرفعها
ثم تكون . ثم تكون ملكاً عاضاً، فتكون ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها

ثم سكت. ثم تكون خالفةً على منهاج النبوة. ملكاً جبرياً، فتكون ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها  "Nübüvvet 
sizlerin arasında Allah’ın kalmasını dilediği kadar kalacaktır. Sonra onu kaldırmayı dilediğinde 
onu kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet Minhacı Üzere Hilafet olacaktır. Allah’ın kalmasını dilediği 
kadar kalacaktır. Sonra onu kaldırmayı dilediğinde onu kaldıracaktır. Sonra ısırıcı melikler 
olacaktır. Allah’ın kalmasını dilediği kadar kalacaktır. Sonra onu kaldırmayı dilediğinde 
kaldıracaktır. Sonra zorbacı melikler olacaktır. Allah’ın kalmasını dilediği kadar kalacaktır. Sonra 
onu kaldırmayı dilediğinde kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet Minhacı Üzere Hilafet olacaktır." Sonra 
sustu. [Ahmed rivayet etti] 
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