Hilafetin Yıkılışının 97.nci Yıldönümünde Hizb-ut Tahrir ve Beytül Makdis Halkı “Hilafet,
Ümmete İzzetini, Kudüs’e de Prestijini Geri Verecektir” Sloganı Altında Mescidi Aksa’da
Toplandı
Allah’a hamd mahsustur. Salat ve selam Allah’ın Rasûlü’nün, onun ailesine, ashabına ve onu dost
edinenler üzerine olsun.
Ey İnsanlar!
Uzun süren zillet ve zafiyet döneminden sonra ümmetin izzet ve güç bulmasını istemez misiniz?
(Evet, isteriz)
* Ümmete izzetini ancak Hilafet geri verebilir. (Buna şahitlik ederiz)
Mescidi Aksa’nın bazı Filistinli Müslümanların ibadethanesi ve normalleşme isteyenlerin
sığınağından ziyade tüm Müslümanlar tarafından ziyaret edilecek bir mekân ve Kudüs’ü de
Müslüman ülkelerin kalbi olarak görmeyi arzulamaz mısınız? (Evet, arzularız)
* Kudüs ve Mescidi Aksa’yı sadece Hilafet kurtarabilir. (Buna şahitlik ederiz)
Ey Müslümanlar!
Hilafetin yıkılışından bu yana 97 yıldır ümmet, haysiyetten, Kudüs de prestijden yoksundur!
Hilafetin yıkılışından bu yana tam 97 yıldır ümmet, felaketler içinde boğuşuyor, ölüleri, yaralıları
ve sürgünleri saymak olanaksız!
Hilafetin yıkılışından bu yana tam 97 yıldır şerli yöneticiler, Allah’ın Şeriatını iptal etme, kâfirlere
ajanlık yapma, ümmeti prangalara vurma ve zenginliklerini hortumlama konusunda uzmanlaştılar!
Hilafetin yıkılışından bu yana 97 yıldır Müslüman toprakların her karışında, ya gaspçı işgalciler
ya lanet olası hırsızlar ya da Allah’a, Rasûlü’ne ve müminlere ihanet edip dinlerini dünyalık
kırıntılar karşılığında satan oportünist satılık yöneticiler cirit atmakta!
Hilafetin yıkılışından bu yana 97 yıldır İslam hedef alınmakta, kâfirler ve avane yöneticiler,
güncelleme, aşırılık, ılımlılık ve terörle mücadele bahanesiyle İslam’a neşter vurmaktadır. Terörist
amaçlarına erişmek için politik ve askeri bahaneler uydurmakta, milyonları katletmekte, şehirleri
yakıp yıkmakta, güvenli ve huzurlu köyleri yerle bir etmektedir!
Hilafetin yıkılışından bu yana 97 yıldır Müslümanlar, darmadağın. Şam, Filistin, Burma ve İslam
dünyasındaki kederli Müslümanlar, yardım çığlıkları atmakta ama yardıma koşan yok!
Ey İnsanlar!
Kapitalistler tarafından yağmalanan Filistin, Biladu’ş Şam ve diğer Müslüman ülkeleri İslam’ın
kalbi olarak görmek ve dünyanın buradan iyilik ve nezaketle yönetilmesinden memnun olmaz
mısınız? (Evet oluruz)
* Bu ancak Hilafetle mümkündür. (Buna şahitlik ederiz)
Savunmasızların çağrısına koşan, kılıcını kınından çıkaran, ülkeler ve kulların kurtuluş ve
yardımı için cihat ilan eden, saldırganları mağlup eden, yurtları kalırsa yurtlarına kadar kovalayan
bir kişi tarafından yönetilmeyi istemez misiniz? (Tabii ki isteriz)
* Bunu ancak Halife gerçekleştirebilir. (Buna şahitlik ederiz)
Buradan, esaret altındaki Mescidi Aksa avlusundan, Sevgili Peygamberimiz Muhammed
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in İsra’sından ümmete, ordulara, güç ve kuvvet sahiplerine sesleniyor ve
diyoruz ki hadi İslam’ın ve Müslümanların yardımına koşun.
Esaret altındaki Mescidi Aksa’yı kurtarın. Müslümanların işlerini yeniden düzeltin. Şam, Filistin,
Yemen, Burma ve diğer Müslüman ülkelerdeki savunmasızların imdadına yetişin...
Ey Müslüman orduları! Ey Türk ordusu! Ey Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan ordusu!
Ne zaman Mescidi Aksa’nın avlusunda kükreyip tekbirler getireceksiniz?
Ey ümmetin orduları, subayları ve hayır sahipleri!
Filistin ve Mescidi Aksa’da neler olduğunu görüyorsunuz. Filistin halkı ve Mescidi Aksa’nın
sizden başka kimi var ey hayır sahipleri!
Kudüs’e prestijini, ümmete de izzetini sizden başka kim iade edecek ey subay ve ordular! Cani
Beşşar, melun Putin ve kasap Trump’tan Şam ve Guta’yı kim kurtaracak?
Siz Sad bin Muaz, Sad bin Ubade, Esad bin Zürara, Üseyd bin Hudayr’ın torunlarısınız. Dünkü

İslam’ın yardımcıları atalarınız gibi bugünün İslam’ın yardımcıları da sizler olun.
Şerli yöneticileri devirip İslam Devletini kurun.
İslam Devletini ilan edin ki “La İlahe İllallah Muhammedün Rasûlullah” sloganıyla dünya
meydanlarını çınlatasınız.
Tekbir ve tahliller getirerek ordularla Mescidi Aksa ve Filistin’e doğru yürüyün.
Korku ve zillet tozundan silkelenin. Aziz ve Cebbar olan Allah’ın ipine sımsıkı sarılın.
O zaman bütün melekler, kıyamete kadar size dua edecektir.
Yemin olsun ki bu, dünya ve ahiretin izzeti, hayat ve mematın onurudur.
Hizb-ut Tahrir olarak biz, sizi İslam’a ve Müslümanlara yardıma çağırıyoruz. Hadi bizimle
birlikte çalışın ki ümmete izzetini, Kudüs’e de prestijini geri veren Hilafeti kuralım, Allah ve
Rasûlü’nün rızasına nail olalım. Aziz Kitabında şöyle buyuran Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın emrine
icabet edin:
“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]

Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Bu dediklerimizi İslam ümmetine ulaştır. Gönülleri ve
yüreklerine ilham ver ki dinine yardım için koşsunlar, Rasûl’ün Miracının kurtuluşu için
çırpınsınlar.
Allahım, Amerika ve onu dost edinenleri, İslam düşmanlarını Sana havale ediyoruz... Allahım,
onların birliklerini parçala. Kalplerine korku sal ve belayı başlarından eksik etme. Yurtlarını
Müslümanlar için ganimet kıl.
Allahım, Mescidi Aksa’yı gaspçıların pisliğinden temizle. Orada müminlerin Emirine biat etmeyi
bize nasip eyle. Müslümanları muzaffer olarak oraya döndür...
Allahım Salât ve selam, Nebimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in, âlinin ve ashabının
üzerine olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.
ve’s Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh
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