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100. Yıl Kampanyası Sona Erdi!  

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi’nin 13 Şubat tarihinde başlatmış olduğu “Ey Müslümanlar! 

Yıkılışının 100. Yılında Hilafeti Yeniden Kurun” başlıklı küresel kampanya, 13 Mart Cumartesi günü 

gerçekleştirilen kapanış konferansı ile sona erdi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Hizb-ut Tahrir 

emiri celil alim Ata bin Halil Ebu Raşta, güç ve kuvvet ehline seslenerek içinde bulundukları zillet 

durumunu ve Müslümanların tarihte yaşadıkları izzetli hayatı hatırlattı ve şöyle dedi: “Ey güç ve kuvvet 

ehli! Ey Selahaddin ve Muhammed Fatih’in torunları! “Ümmetin ve dininizin düşmanlarına karşı ümmetin 

göğsüne şifa olacak sadece sizlersiniz. İslam ülkelerindeki Müslümanlara ulaşan aşağılanmayı kıracak olanlar 

sadece sizlersiniz. Böylece ümmetin umudunu başlatma ve gerçekleştirme şerefine nail olacaksınız. Dahası tüm 

ümmet ve ümmetin tüm ordusu arkadan ve önden sizleri takip edecektir. Allah’ın izniyle yalnız olmayacaksınız. O 

halde görevinizi yerine getirin ki Allah sizleri mübarek kılsın.  Haydi, Raşidi Hilafet’i kurması için bize ve Hizb-ut 

Tahrir’e yardım edin.”  

Kampanya çerçevesinde dünyanın birçok beldesinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli faaliyetler 

gerçekleştirildi.  Bu kapsamda Türkiye’nin tarihi 10 ayrı yerinde “Ey Müslümanlar! Hilafetsiz 100 Yıl 

Yeter Artık! Size Sesleniyoruz! Yıkılışının 100. Yılında Hilafeti Yeniden Kurun” çağrısının yapıldığı 

video filimler çekildi. Pandemi koşulları ve kamu güvenliğini sağlayan ihtiyati tedbirler sebebiyle 

izleyici katılımı olmayan 4 ayrı web Panel gerçekleştirildi. “Hilafetin Kaldırılışı ile Ümmet Neler 

Kaybetti?”, “Hilafetin Yeniden İkamesi Ölüm Kalım Meselesidir.”, “Hizb-ut Tahrir ve Hilafet”, 

“Hilafet Hayal Değil Allah’ın Vaadidir.”, başlıklı bu programlar on binlerce kişi tarafından takip 

edildi. Yine kampanya kapsamında oluşturulan heyetler ve tüm kardeşlerimiz ile esnaf, gazeteci-yazar, 

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, imam hatip ve alimler, kanaat önderleri ve medya temsilcilerine 

yönelik ziyaretler gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerde Hilafet’in Müslümanlar için önemi ve yeniden 

kurulmasının gerekliliği konuşuldu.   

Ancak kampanya kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyetleri gerekçe gösteren otorite, emniyet ve yargı 

organları yaşlı genç, kadın erkek demeden Hizb-ut Tahrir Türkiye’nin cesur üyelerine baskı ve gözaltılar 

yaptılar. Toplam 13 ayrı şehirde 60 kardeşimize gözaltı yaparak adli işlem başlattılar. 23 kardeşimiz 

emniyet ifadeleri sonrası, 37 kardeşimiz ise mahkeme kararı ile serbest bırakıldılar. Bu durum Hilafet’e 

yüzyıllarca ev sahipliği yapmış Türkiye’de Hilafet’in konuşulmasını istemeyen otoritenin samimi 

Müslümanlara yönelik zulüm ve baskı politikalarının açık göstergesidir. Başta İslam ve Müslümanlara 

düşman olan kesimlere ve ayrıca Batı’ya dost olan Türkiye yöneticilerine sesleniyor ve diyoruz ki; biz 

ömrümüzü Allah’ın Dinini hayata hâkim kılmaya adadık ve Rabbimize bunun için söz verdik. Ve 

İnşaAllah bu topraklarda İslam sancağının yeniden dalgalanacağı güne şahit oluncaya kadarda 

durmayacağız.  

Hizb-ut Tahrir Türkiye olarak bu kampanyanın İslam ümmetinin uyanışına, Müslümanların azim ve 

çabalarının artmasına ve Raşidi Hilafet Devleti’nin yeniden ikamesine vesile olmasını Allah Subhanehu 

ve Teala’dan niyaz ediyor ve Hilafet’in vaktini yakınlaştırması için Rabbimize dua ediyoruz. 


