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Hilafet, Amerika’nın Ekonomik Düzeninden Kaynaklı Sefalete ve Zillete Son Verecek
Çok acı çekiyoruz, çünkü ekonomik çöküntü yaşıyoruz. Pakistan yöneticilerinin içimizi
rahatlatıcı açıklamalarının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Rupi, çöktü, enflasyon freni patlamış
kamyon gibi kontrolden çıktı. Vergiler ve işsizlik gibi akaryakıt, elektrik ve gaz fiyatları her gün
artıyor.
Ekonomik sefaletimiz yetmezmiş gibi yöneticiler, bizi düşmanlarımız karşısında küçük
düşürmek için ekonomik zayıflığımızı bir bahane olarak kullanıyorlar. Hindistan’ı bölgesel
hegemonik güç yapmak için ABD’nin talimatları doğrultusunda daha önce Keşmir’i Modi’ye
teslim ettiler. Şimdi de yoksulluk gerekçesiyle hava sahamızı ABD’ye açıyorlar. Afganistan’a hava
saldırıları düzenlemek için hava koridorumuzu kullanmasına, nükleer ve askeri varlıklarımıza
karşı casusluk yapmasına izin veriyorlar.
Pakistan yöneticileri, bizi Amerika önderliğindeki Batı yapımı sömürgeci ekonomik düzene
mecbur ettikleri sürece refah ve güvenlik nedir asla bilmeyeceğiz. Hilafet yöneticilerinin dinimizi
uygulaması, gerçek potansiyelimizi açığa çıkaracaktır.
Amerikan ekonomik düzeninde Pakistan yöneticileri, rupiyi dolara endekslediler, dolayısıyla
bu da yıkıcı sonuçlar doğurdu. Rupi, sürekli değer kaybediyor, değer kaybı aşırı enflasyona neden
oldu, enflasyon altında eziliyoruz. 2018’de bir dolar 120 rupi iken 26 Ekim 2021’de 175 rupiye
yükseldi. Dahası IMF tarafından dayatılan doların hegemonyası, Fas’tan Endonezya’ya kadar
yıllarca İslam dünyasında yaygın enflasyona yol açtı. Bununla birlikte Rasûlullah SallAllahu Aleyhi
ve Sellem güçlü ve istikrarlı para birimi için altın ve gümüşü baz aldı. Hilafet, yüzyıllar boyunca üç
kıtada fiyat istikrarını sağladı, ticarette, tarım ve sanayide ve uluslararası ticarette para birimi
olarak altın ve gümüşü kullandı.
Amerikan ekonomik düzeni altında akaryakıt, gaz ve elektrik fiyatları ateş pahası. Dünya
Bankası’nın ısrarı üzerine enerji sektörünün özelleştirilmesinden sonra özel şirket sahipleri daha
fazla kar marjı için maliyetleri arttırdılar. IMF ise, devlet borçlarının geri ödemelerini güvence
altına almak için vergilerin artırılmasını ve sübvansiyonların kaldırılmasını talep etti. Oysa
İslam’da akaryakıt, gaz, elektrik ve mineraller, kamu mülkiyetindendir, özelleştirilmesine izin
verilmez. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
َّ “ ْال ُم ْسل ُمو َن ُش َر َک ُاء في َثالث ْال َماء َو ْال َك ََل َوMüslümanlar üç şeyde ortaktır: Su, mera ve ateş.” [Ebu Davud]
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Dolayısıyla Hilafet, kamu mülkiyetini özenle ve verimlilikle denetleyecek, enerji ve mineralleri
ucuza temin edecek, gelirlerini, sağlık, eğitim de dâhil olmak üzere halkın ihtiyaçlarına
harcanacak, istihdam ve sanayinin gelişimi için fırsatlar yaratacaktır. Aslında İslam dünyası
yoksul değil, çünkü dünyanın en önemli enerji ve mineral kaynaklarına sahip. Hilafet, devasa
ekonomik potansiyel inşa edecek, mevcut Müslüman ülkeleri güçlü, zengin ve becerikli tek bir
devlet altında birleştirecektir.
Amerika’nın baskıcı ekonomik düzeni altında Pakistan hükümeti, toplanan vergilerimizin
yarısından fazlasını faiz ödemelerine harcarken, yine de hükümetin borcunda artış yaşanıyor.
2011’de Pakistan’ın borcu 10 milyar rupi iken 2021’de 40 milyar rupiye yükseldi. Tüm İslam
dünyasında bu acınası durumu görmek mümkün. Müslüman ülkeler borç batağında, alacaklıların
borcunu zamanında ödeyen hükümetin, borcu azalması gerekirken sürekli artıyor. İslam’da faiz
kesinlikle yasaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
َّ “ يا أَيُّها َّال ِذين آمنوا اتَُّقواEy iman edenler! Allah’tan sakının ve faizden geriye
ِ الل َه َوَذ ُروا َما َب ِقي ِم َن
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َ َ
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kalanı bırakın.” [Bakara 278] Hilafet, Allah Subhânehu ve Teâlâ ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve
Sellem’in yasaklarına harcanmasını sona erdirecek, sadece İslam dininin emirlerine harcanmasını
sağlayacaktır. Dahası, meydan okuyucu örnekliğiyle Hilafet, sömürgeci Amerikan ekonomik

düzenine karşı çıkmak isteyen Müslüman olmayan ülkelere ilham kaynağı olacaktır.
Amerika’nın bozuk ekonomik düzeninden kurtulan Hilafet, özgürce yüce dinin
yükümlülüklerini yerine getirecektir. Kısıtlama ve reçeteler politikası ile IMF ve Dünya Bankası,
Müslüman dünyasının sanayileşmesinin önüne geçiyor. Sömürgeci ekonomik düzen,
Müslümanların ithal motor, sofistike elektronikler ve silahlara bağımlı kalmasını sağlıyor. Hilafet,
güçlü bir sanayi ve güçlü bir orduya sahip olmamızı temin edecek, İslam ve Müslümanlarla
savaşan ülkelere bağımlılığı sona erdirecek ve tüm ittifakları bitirecektir. Allah Subhânehu ve Teâlâ
şöyle buyurdu:
ِ
ِ
َّ ون ِب ِه عدَّو
الل ِه َو َع ُدَّوُك ْم
َ َاست
َ ط ْعتُ ْم ِم ْن ُقَّوٍة َو ِم ْن ِرَباط اْل َخْي ِل تُ ْرِهُب
َُ
ْ “ َوأَعُّدوا َل ُه ْم َماOnlara karşı gücünüz yettiği kadar
kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı
korkutursunuz.” [Enfal 60] Müslüman dünyasını dünyanın en güçlü devletinde birleştirdikten sonra
Hilafet, tüm dünyayı sömürgeci Batı düzeninden kurtarmak için aktif olarak çalışacaktır.
Ey Pakistan’ın temiz ve dindar Müslümanları! Müslümanların yöneticileri, IMF, Dünya
Bankası ve FATF ile bizi Amerika’nın ekonomik düzenine gebe yaptıkları sürece sefalet ve
zilletimizin sona erdiğini asla göremeyeceğiz. Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın dininden yüz çeviren
yöneticiler olduğu sürece maalesef sefaletimizin sona erdiğini göremeyeceğiz. Allah Subhânehu ve
Teâlâ şöyle buyurdu:
ۡ
ۡ ۡ
ِۡ ٗ
ِ ۡ ِۡ ۡ
ضن ًكا
َ ض َعن ذكرِى َفا َّن َلـه َمعي َش ًة
َ “ َو َمن اَع َرHer kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse,
mutlaka ona dar bir geçim vardır.” [Taha 124] Sefalet ve zilletin nedeni, Allah Subhânehu ve Teâlâ ve
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e itaatsizliktir. Allah’ın indirdikleriyle hükmederek bu
itaatsizliğe son verebiliriz. Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti, sizi Nübüvvet metodu üzere
Hilafeti yeniden kurmak için çalışmaya çağırıyor. Hadi icabet edin!
Ey Pakistan’ın Müslüman silahlı kuvvetleri! Siz izin verdiğiniz sürece Müslümanların mücrim
yöneticileri, bizi düşmanlarımız önünde ekonomik sefalet ve zillete sürükleyecektir. Yöneticileri
tahttan indirmek ve tahta çıkarmak için Allah Subhânehu ve Teâlâ size güç ve kuvvet verdi.
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sünneti Şerifi, İslami yönetimi kurmak için güç ve kuvvet
ehlinden nusret talep etmeyi emretmektedir. İkinci Akabe’de Allah’ın dinine nusret veren ve
tarihin gidişatını değiştiren Ensar’ı hatırlayın. Ölümünden dolayı Rahman’ın arşının sallandığı
Ensar’ın lideri Sad b. Muaz’ı hatırlayın. Buhari’nin Cabir’den rivayet ettiğine göre Peygamber
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ُ “ ْاه َت َّز َع ْرSad b. Muaz’ın ölümünden dolayı Rahman’ın arşı sallandı.” Emiri
َّ ش
الر ْح َم ِن ِل َم ْو ِت َس ْع ِد ْب ِن ُم َع ٍاذ
yetenekli devlet adamı ve fakih Şeyh Ata b. Halil Ebu Raşta liderliğinde Hizb-ut Tahrir, Nübüvvet
metodu üzere Hilafeti yeniden kurmak için sizden nusret talep etmektedir. Hadi yanıt verin!
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