
 ِبْســـِم اللِه الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
ْر َفِإنَّ الذِ ْكَرى َتْنَفُع اْلُمْؤِمِنينَ   َوَذكِ 

“Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.” [Zariyat 55] 
 

Recep Ayı, Yemen Halkının İslamiyet’e Girdiği ve Hilafetin Yıkıldığı Aydır 
 
İslam ümmeti, her yıl 28 Recep’te Hilafet Devletinin 3 Mart 1924’te yıkılışının elim 

yıldönümünü kutlar. Bu yıl (1440) Hilafetin yıkılışının üzerinden (üç gün ve gece değil) neredeyse 
bir asır geçecek. Bir Halifenin naspetme süresi üç gün üç gecedir. Bu süre zarfında Allah’ın Kitabı, 
Peygamber Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sünnetine göre hükmedecek bir Halifeye biat 
etmemiz gerekir. Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in vefatının ardından sahabe, bu süre 
içerisinde Ebu Bekir’i Müslümanların Halifesi olarak atamakla meşgul oldular. Ancak sömürgeci 
kâfirler ve ajanları Hilafeti yıktılar. Şeri hükümleri uygulamak yerine küfür yasalarıyla 
hükmetmek için bugün İslam ülkelerindeki ulusal rejimleri kurdular. Sonra Müslümanlar, en zelil 
ve en zayıf düşmanları karşısında duramayan cılız ve hastalıklı devletçiklere bölündüler. Geçen 
yüzyılda durumumuz pek iç açıcı değildi. Sykes-Picot sınırları altında hazin verici ve elim bir 
manzaraya tanık olduk. Savaş ve çatışma temeline dayalı bu yeni sınırlar, İslam ümmetinin 
uyanışını iç savaşla oyalamak içindir. İslam’ın uygulanmasından uzak zelil bir hayat ve geçim 
sıkıntısına mecbur bırakmak içindir.  

 ,Kim Benim zikrimden yüz çevirirse“ َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى 

mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu, kör olarak haşredeceğiz.” 
[Taha 124] Çünkü ümmet, Aziz, Kaviyy, Hâkim ve Metin olan Allah’ın kendisine bahşettiği kaleye 
doğru adım adım ilerlemektedir. İlerlemek zorundalar, çünkü Müslümanlar, Hilafet Devletinde 
güçlü ve izzetli bir hayat yaşamışlardır. İslâm’ı taşımak için atlarını doğu ve batıya sürmüşlerdir. 
Bugünse bu yöneticiler yönetiminde Müslümanlar kendi çocukları elleriyle katlediliyor, aç 
uyuyorlar, malları yağmalanıyor! 

 
Recep’in ilk cumasında iman ve hikmet halkı, İslamiyet’e girişlerini, nasıl İslam’a göre 

yaşayacaklarını, nasıl İslam’a göre yönetileceklerini öğretmek için kendilerine gelen sahabe Muaz 
bin Cebel’in gelişini kutlar. Hayatın işlerini düzenleyen şeri hükümler olmadan akidenin hiçbir 
anlamı yoktur. İslamiyet’e girişlerini kutlarken aynı ayda 28 Recep’te Hilafetin yıkılış trajedisinden 
bahsetmemeleri tuhaf. Bu yüzden hayatın bütün işlerini düzenleyen İslam’a Recep ayında girişleri 
ile Hilafetin yıkılış yıldönümü ve trajedisi arasında ilişki kurmalıdır. Hilafetin yıkılışıyla İslam’ın 
uygulanmasını kaybettiler. Bu iki olay birbirinden asla ayrılamaz. 

 
Müslümanlar, bu yıldönümündeki faydanın bilincinde olmalıdır. Dünyaya, olaylara ve siyasi 

eylemlere ulusal perspektiften ziyade La İlahe İllallah Muhammedin Rasûlullah çerçevesinden 
bakmalıdır. Sömürgeci Batının eseri olan darlıktan İslam’ın genişliğine ancak Muhammed 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdelediği Hilafetin kurulması ile çıkabilirler. 
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 ”Sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır. Sonra sustu“  وُن ِخَل

 
Hilafet, İslam ile yönetmek, Müslüman ülkeleri birleştirmek için bütün Müslümanlara ait bir 

devlettir. Ateşiyle insanları dağlayan, atamaların kriterini iktidar partisi üyesi olmasını öngören 
ulusalcılık altında bir grup veya partinin devleti değildir.  

 
Müslümanların koruyucusu olan Hilafetin yokluğunda Yemen’de İngiltere ile Kızıldeniz 

kıyılarında kontrolü dışında kalan ülkeler üzerindeki hegemonyasını gerçekleştirmek isteyen 
Amerika arasındaki uluslararası çatışma şiddetlendi.   

 
Ey Yemen halkı! Çocuklarınızı bu ülkenin zenginliklerine tamah eden kâfir ülkeler arasındaki 

çatışmanın yakıtı haline getirmeyin. Bu, büyük bir sapıklıktır. Çocuklarınızı Allah ve Rasûl’ünün 
hoşuna giden bir yöne sevk edin. Hilafet Devletini kurmak için ciddi çalışmaya yönlendirin. 



Hilafette atalarınız fatihlerin öncüsüydü. İslam’ın hükümlerini uyanış merkezi yapın. Hareket 
pusulanız para olmasın.  

 
Hilafet, sadece Müslümanların değil tüm dünyanın sorunları ve krizlerini çözmek için yegâne 

köklü çözümdür. İnancımız gereği bunu söylüyoruz. Bu bir yanılsama ya da hayal değildir, çünkü 
Rabbimizin Kitabı ve Peygamberimizin Sünneti böyle buyuruyor. 13 asırlık Hilafet Devleti de 
bunu doğruluyor. 

 
Hilafetin elim yıkılış yıldönümünü silmek ve ülkenizde gözü olanları durdurmak için Hizb-ut 

Tahrir ile çalışın. Medine’de İslam Devletinin kurulmasına nusret veren atalarınızın peşinden 
gidin ve Nübüvvet metodu üzere Hilafetin kurulması için nusret verin. Hadi bu çağrıya yanıt 
verin.  

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ   َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَّ
“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûl’üne icabet 

edin.” [Enfal 24] 
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