ﺤﻤٰـــﻥِ ﺍﻟ ﱠﺭﺤِﻴـــﻡ
ْ ﷲ ﺍﻟ ﱠﺭ
ِ ِﺒﺴْـــ ِﻡ ﺍ
Ey Pakistan’daki Müslümanlar!
Geçmişte Diktatörlüğü Kaldırıp Attığınız Gibi Demokrasi Komedyasını da Kaldırıp
Atınız ve Pakistan’ın Yegâne İstikrar Garantörü Hilâfet Devleti’ni Kurunuz
Yüksek Mahkeme, geçen 25 Şubat’ta, Nawâz Şerîf ile kardeşinin herhangi siyasî bir göreve
gelmelerini yasakladı. Bu karar, kimilerini hükümetin olağanüstü hal ilan etmesi beklentisine sevk
edecek derecede ülkeyi felç eden kaos ve şiddet halini beraberinde getirdi.
Pakistan’daki siyasî kombinasyonu inceleyen bir kimse bunun, Pervez Müşerref’in Amerika’nın
gözü ve kulağı önünde devrilmesinden sonra organize edildiğini görür. Mevcut hükümetin
oluşturulması öncesinde Amerikalılar ve İngilizler, aralarında Nawâz Şerîf’in liderliğindeki
Pakistan Müslüman Birliği Partisi ve Pakistan Halk Partisi’nin de olduğu laik ve İslâmî partilerin
hepsi ile sürekli temas halindeydiler. Her parti, oynayacağı rolü belledikten sonra Amerikan
iradesi doğrultusunda bir hükümet oluştu. O zamandan bu yana kadar bu partilerin liderleri,
Amerika’nın kendilerine biçtiği rolü oynamaktan geri kalmadılar. Hatta şu anda yaşanan siyasî
komedya bile Amerikan çizgisinden bir sapma değildir. Zira Amerika, bölgeye ilişkin önceki
yönetimden miras aldığı politikayı icra edebilmek için Pakistan siyasî ortamında “yaratıcı kaos”
doktrinini oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylece Amerika, saldırılarına devam ederken insanların
kabileler bölgesi, Afganistan ve bölgeye yönelik Amerika politikaları üzerindeki dikkatleri başka
bir yöne çekilmiş olacaktır. Bunun içindir ki ister Nawâz Şerîf, isterse Pakistan Halk partisi olsun
hükümet içerisindeki grupların hepsinin Amerikalılar ile görüşmeye devam etmelerine ve
onlardan direktif almalarına şahit olmamız şaşırtıcı değildir.
Hem Pakistan Halk Partisi’nin hem de Pakistan Müslüman Birliği Partisi’nin liderleri, daha ilk
günden beri Amerika çıkarlarına hizmet etmekte ittifak etmişlerdir. Ancak Pakistan Müslüman
Birliği Partisi, sürekli olarak insanlara Amerika ile işbirliği yapmadığı ve onun talimatlarına göre
hareket etmediği intibası vermeye çalışsa da kabileler ve Svat Vadisi’nde yüzlerce Müslüman
katledildiği zaman partinin liderleri kıllarını dahi kıpırdatmamış, bu cürümlere karşı çıkmamışlar
ve mahkemenin kararına karşı şu anda yaptıkları gibi partinin üyelerini sokaklara
dökmemişlerdir. İster kabileler bölgesindeki katliam, ister Gazze’de yaşanan katliam, ister
Amerika’nın Pakistan’da yaptığı askerî operasyonlar karşısındaki tutumları olsun her iki partinin
de gidişatı utanç vericidir. Nitekim “terörizme karşı savaş” kılıfı altında Amerika’nın İslâm’a açtığı
savaşın ele alınması için parlamentonun düzenlediği oturumda her iki partinin de bu haçlı
savaşında hükümetin Amerika’nın yanında yer almaya devam etmesini onaylamaları bu ifadeyi
teyit etmektedir. Oysa onlar için asıl olan Pakistan üzerindeki Amerikan hegemonyasına son
vermeleridir. Ancak bunun yerine onlar, sanki büyük farzlardanmış gibi birbirlerinin nüfuzunu
sınırlamak için çalışmaktadırlar! Onlar, kuşların hayallerini gerçekleştirmek için Ümmettin hayatî
meselelerini unutarak birbirleri ile çatışmakla meşgul oldular ve tökezleyince de bu rüyalarını
gerçekleştirmek için insanlardan kendilerini desteklemeleri talebinde bulundular!
Bu partilerin içerisinde bulundukları vakıaları hiç değişmeyecektir. Zira geçen asrın
doksanlarında iktidardalarken Amerika’nın ülkedeki nüfuzu herkes tarafından hissedilmekteydi.
Bu partiler de gerek Amerika’nın kapitalist ekonomik politikaları, gerek IMF ile Dünya
Bankası’nın direktifleri, gerek Pakistan’a ve Hindistan ile ilişkilerin normalizasyonuna ve
Müşerref’in iktidarı boyunca yaptığı gibi Pakistanlı vatandaşların Amerika’ya teslim edilmesine
ilişkin Amerikan politikaları olsun bölgede Amerika’nın politikalarını uyguluyorlardı. Nawâz
Şerîf ve Zerdarî gibi diktatör ve demokratik yöneticiler, birbirinin aynısıdır. Zira her ikisi de
tabiatlarında aynı inancı taşımaktadırlar. O da her zaman ve her koşulda laiklik ile küfür nizamını
Pakistan’ın bir nizamı olarak ve Amerikan çıkarlarını korumak için çalışmayı huy edinmeleridir.
Ülke ve insanlar yok olsa dahi onlar için önemli olan otoritedeki bekalarıdır! Nitekim el-Mustafâ
[SallAllahu Aleyhi ve Sellem], bu yöneticileri tanımlarken ne kadar da doğru söylemiştir. Zira o
şöyle buyurmuştur:

ﺼ ﱠﺩ ﹶﻗ ُﻬ ْﻡ ﺒِ ﹶﻜﺫِﺒِﻬِ ْﻡ
َ ﺴﱠﻨﺘِﻲ ﹶﻓ َﻤ ْﻥ
ُ ﺴ ﹶﺘﻨﱡﻭ َﻥ ِﺒ
ْ ﻻ َﻴ
ﻻ َﻴ ﹾﻘ ﹶﺘﺩُﻭ َﻥ ِﺒ َﻬ ْﺩﻴِﻲ ﻭَ ﹶ
ﺴ ﹶﻔﻬَﺎ ِﺀ ﻗﹶﺎ َل ُﺃ َﻤﺭَﺍ ُﺀ َﻴﻜﹸﻭﻨﹸﻭ َﻥ َﺒ ْﻌﺩِﻱ ﹶ
ﺴ ﹶﻔﻬَﺎ ِﺀ ﻗﹶﺎ َل َﻭﻤَﺎ ِﺇﻤَﺎ َﺭ ﹸﺓ ﺍﻟ ﱡ
َﺃﻋَﺎ ﹶﺫﻙَ ﺍﻟﻠﱠ ُﻪ ِﻤ ْﻥ ِﺇﻤَﺎ َﺭ ِﺓ ﺍﻟ ﱡ

ﻅ ﹾﻠ ِﻤ ِﻬ ْﻡ ﻓﹶﺄُﻭﹶﻟﺌِﻙَ ﻤِﻨﱢﻲ َﻭَﺃﻨﹶﺎ
ﺼ ﱢﺩ ﹾﻗ ُﻬ ْﻡ ﺒِ ﹶﻜﺫِﺒِﻬِ ْﻡ َﻭﹶﻟ ْﻡ ُﻴ ِﻌ ﹾﻨ ُﻬ ْﻡ ﻋَﻠﹶﻰ ﹸ
َ ﻲ ﺤَ ْﻭﻀِﻲ َﻭ َﻤ ْﻥ ﹶﻟ ْﻡ ُﻴ
ﻻ َﻴ ِﺭﺩُﻭﺍ َﻋﹶﻠ ﱠ
ﺕ ِﻤ ﹾﻨ ُﻬ ْﻡ ﻭَ ﹶ
ﺴ ﹸ
ْ ﻅ ﹾﻠ ِﻤ ِﻬ ْﻡ ﻓﹶﺄُﻭﹶﻟﺌِﻙَ ﹶﻟ ْﻴﺴُﻭﺍ ﻤِﻨﱢﻲ َﻭﹶﻟ
َﻭَﺃﻋَﺎ ﹶﻨ ُﻬ ْﻡ َﻋﻠﹶﻰ ﹸ

ﻲ ﺤَ ْﻭﻀِﻲ
ﺴ َﻴ ِﺭﺩُﻭﺍ َﻋﹶﻠ ﱠ
َ “ ِﻤ ﹾﻨ ُﻬ ْﻡ َﻭAllah seni sefihlerin yönetiminden korusun.” Dedi ki: ‘Sefihlerin yönetimi de

nedir?’ Dedi ki: “Benden sonra yöneticiler olur. Onlar Hidâyetime uymazlar ve Sünnetimi de tâkip
etmezler. Her kim onların yalanlarını doğrular ve zulümlerinde onlara yardım ederse, işte onlar
Benden değildir ve Ben de onlardan değilim! Onlar (Cennetteki) Havzıma gelemezler. Her kim de
onların yalanlarını doğrulamaz ve zulümlerine de yardım etmezse, işte onlar Bendendir ve Ben de
onlardanım! Havzıma gelecek olanlar işte bunlardır.” [Ahmed rivayet etti]
Bu liderlikler, muhlis değildir; zira ne Allah’ın şeriatını tatbik etmekteler, ne de Müslümanları
kafirlerden korumaktalar. Ayrıca insanların temel ihtiyaçlarını sağlama ve günlük sorunlarını
çözmede de samimi değillerdir. Ancak insanlar, gözlere kum serpmek amacıyla bu liderliklerden
bir takım göstermelik tasarruflar görebilirler. Buna rağmen bu tasarrufların, fakirlik, açlık,
fiyatların artması, işsizlik, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği gibi ülkedeki kötüleşen
sorunların çözümüne hiçbir faydası dokunmayacaktır. Bilakis bu trajediler, bazı insanları intihara
sevk edecek derecede berbat bir hayat oluşturmuştur!
Pakistan’daki Müslümanların sorunlarını çözmesi noktasında bu liderlikte ümit yoktur. Bu da
ajandasının, sömürgecilerin izin verdiği göstermelik rötuşlar dışında her türlü gerçek çözümden
yoksun olmasından dolayıdır. Dolayısıyla onlara göre nizamın değişmesi, otoritenin kendi
ellerinde kalmasıdır. Bazı idarî kanunların değişmesinde, kendileri için çalışanların atanmasında,
kendilerine karşı koyanların uzaklaştırılmasında, kişisel çıkarları için görevlilerin yerlerinin
değiştirilmesinde, bazı devlet kurumlarının güçlendirilmesinde ve bazılarının zayıflatılmasında bir
mâni yoktur!
Müşerref’in yönetici olduğu dönemde insanlar, kâfirler tarafından harici hakaretlerin ve
fiyatların yükselmesi sıkıntısını çekerlerken, mevcut liderlik bu sorunların sebebini diktatör
Müşerref’in iktidarına bağlıyordu. İşte Müşerref gitti, onların demokratları geldi ve daha önce pek
çok kez başarısız olduğu gibi bu sorunların çözümünde daha önceki liderlik gibi başarısız oldu. O
halde bu liderliğin, diktatörlük ile demokrasinin bir paranın iki yüzü olduğunu ve Pakistan’daki
Müslümanların sorunlarını çözmede başarısız olacağını itiraf etmeleri elzem değil midir?! Fakat bu
liderlik bunu itiraf etmektense, fesat ve nizamın çökmesi yolu ile dilediği gibi kendi çıkarlarına
hizmet etsin diye insanların seçeneğinin demokrasi olduğunu iddia ederek demokratik girişimde
bulunmaktadır!
Pakistan, geçen on yıllar boyunca sistematik şekilde kişisel politikaların belirlenmesi salgını ve
insanların yalan vaatlerle saptırılması yüzünden sıkıntı çekti. Hatta bazı insanlar, onlara aldanarak
onların peşinden gittiklerinde dahi otoriteye ulaşıp kişisel çıkarlarını gerçekleştirmeleri ile onlara
sırt döndüler ve onları yüz üstü bıraktılar. Böylece onlara aldananlar pişman olduysalar da
pişmanlık fayda vermedi. Bunun yanı sıra iktidara ulaşan bu kimseler, birbirlerini itham ettiler,
ülkede kaos durumu oluşturdular ve gerçek sorunun kökleri hususunda insanları saptırmak için
yoğun uğraş verdiler. O da tatbik edilen ve sömürgeci kâfir tarafından desteklenen laiklik ile küfür
nizamıdır. Oysa bu, daha önceki diktatör liderliğin tatbik ettiği aynı nizamdır. Dolayısıyla iktidar
koltuğu ister demokratik ellerde, isterse diktatör ellerde olsun bu nizam baki kaldığı sürece
Pakistan’ın sorunları daha, daha çok kötüleşecektir.
Ey Pakistan’daki Müslümanlar!
Şahit olduğunuz üzere sömürgeci nizam ile fasit liderlik, sorunlarınızın çözümünde ve İslâm ile
Müslümanların himaye edilmesinde samimiyetsizliklerini ortaya koymuşlardır. Sorunlarınızı
çözmeye muktedir yegâne nizam, Allahu [Subhânehu ve Te’alâ]’nın tüm insanlığa gönderdiği hak
nizamdır, Hilâfet Devleti’nin tatbik ettiği nizamdır. Zira o, insanları neyin ıslah ve neyin ifsat
edeceğini bilen insanlığın yaratıcısının gönderdiği nizamdır. Nitekim Subhânehu ve Te’alâ şöyle
buyurmuştur:

ﺨﺒِﻴ ُﺭ
ﻑ ﺍ ﹾﻟ ﹶ
ﻕ َﻭ ُﻫ َﻭ ﺍﻟﱠﻠﻁِﻴ ﹸ
ﺨﹶﻠ ﹶ
ﻥ ﹶ
ْ ﻻ َﻴ ْﻌﹶﻠ ُﻡ َﻤ
“ َﺃ ﹶHiç yaratan bilmez mi? O, Latîf’tir, Habîr’dir.” [el-Mulk 14]

Önünüzde Hilâfet Devleti’ni kurarak İslâmî hayatı yeniden başlatmak için kurulmuş olan Hizbut Tahrir vardır. Ve Hizb-ut Tahrir, sizleri sözde demokratik komedyasını kaldırıp atmaya ve
Hilâfet Devleti’nin kurmak için kendisine katılmaya davet etmektedir. Zira sizlere, İslâm ile
Müslümanların maslahatlarını tüm maslahatların önüne geçirerek muhlis bir liderlik getirecek
olan ancak Hilâfet’tir. O liderlik ki iktisadî, hukukî, içtimaî, eğitimsel sorunlarınızı, dahilî ve haricî
sorunları hanîf şeriatın hükümlerini tatbik ederek çözecektir.
Ey Güç ve Kuvvet Ehli!
Mevcut nizamın tekerrür eden yozlaşmaları ile geçmişteki nizamın yozlaşmaları, azmedip
halkınızı bu kaostan kurtarmak ve Pakistan’daki Müslümanları siyasî kaostan kurtaracak olan
Hilâfet Devleti’nin kurulması için Hizb-ut Tahir’e nusret vermek üzere harekete geçmeniz için
yetmez mi?
Fasit yöneticilerin enkazı üzerine Hilâfet Devleti’nin kurulması, Allahu [Subhânehu ve
Te’alâ]’nın bir vaadidir. O halde sizden kim bu şerefe nail olmak isteyecektir? El-Hak Taberake ve
Te’alâ şöyle buyurmuştur:

ﻥ ﻤِﻥ ﹶﻗ ْﺒﻠِﻬِ ْﻡ ﻭَﻟﹶ ُﻴﻤَﻜﱢﻨﹶﻥﱠ ﹶﻟ ُﻬ ْﻡ ﺩِﻴ ﹶﻨ ُﻬ ُﻡ ﺍﻟﱠﺫﻱ
َ ﻑ ﺍﱠﻟﺫِﻴـ
ﺨﹶﻠ ﹶ
ﺴ ﹶﺘ ﹾ
ْ ﻷ ْﺭﺽِ ﹶﻜﻤَﺎ ﺍ
َ ﺨﻠِﻔﹶﻨﱠﻬُﻡ ﻓِﻲ ﺍ
ﺴﺘﹶ ﹾ
ْ َﺕ ﻟﹶﻴ
ِ ﻋ ِﻤﻠﹸﻭﺍ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
َ ﻥ ﺁﻤَﻨﹸﻭﺍ ﻤِﻨ ﹸﻜ ْﻡ َﻭ
َ ﻋ َﺩ ﺍﻟﻠﱠ ُﻪ ﺍﱠﻟﺫِﻴ
َ َﻭ

ﺸ ْﻴﺌًﺎ َﻭﻤَﻥ ﹶﻜ ﹶﻔﺭَ َﺒ ْﻌ َﺩ ﹶﺫﻟِﻙَ ﹶﻓُﺄ ْﻭﹶﻟﺌِﻙَ ُﻫ ُﻡ ﺍ ﹾﻟﻔﹶﺎﺴِﻘﹸﻭﻥ
ﻥ ﺒِﻲ ﹶ
َ ﺸ ِﺭﻜﹸﻭ
ﺨ ْﻭﻓِﻬِ ْﻡ َﺃ ْﻤﻨﹰﺎ َﻴ ْﻌُﺒﺩُﻭ ﹶﻨﻨِﻲ ﻻ ُﻴ ﹾ
“ ﺍ ْﺭﺘﹶﻀَﻰ ﹶﻟ ُﻬ ْﻡ ﻭَﻟﹶ ُﻴﺒَﺩﱢﻟﹶﻨﱠﻬُﻡ ﻤﱢﻥ َﺒ ْﻌ ِﺩ ﹶAllah,
sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halîfe kıldığı
gibi onları da yeryüzünde Halîfe kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini (İslam’ı) yeryüzünde
hâkim kılacağını, (geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız
Bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Artık her kim de bundan sonra inkâr
ederse işte onlar fâsıkların ta kendileridir.” [Nur 55]
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