
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
َيْستَخِْلفَنَُّهم ِفي اَألْرِض َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَ{

َن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَّذي اْرتََضى لَُهْم ـكََما اْستَخْلَفَ الَِّذي
َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد خَْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدونَِني ال ُيشِْركُوَن ِبي شَْيًئا َوَمن كَفََر 

 }ْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونفَُأ َبْعَد ذَِلَك
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Allah, 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. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fâsıkların ta kendileridir. [Nur 55] 
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- Basın Açıklaması - 
Topraklarımız Ancak Raşidi Hilafet ile Korunabilir! 
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M. 10 Haziran 2009 
 
Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşma uyarınca 2014'e kadar mayınlı arazilerini temizleme 

zorunluluğuna binaen 510 kilometrelik ve 350 metre genişliğindeki Türkiye-Suriye sınır hattında toprağa 
gömülü 615 bin mayının temizlenmesini, imha edilmesini ve bu şekilde elde edilecek arazilerin tarımsal 
amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda 
04 Haziran 2009 tarihinde kabul edilerek yasalaştı. Tasarıya göre mayından temizlenecek alanlar, bu 
faaliyeti yürüten şirkete bırakılacak ve mayın temizleme süresi 5 yılı, arazinin kullanım süresi ise 44 yılı 
geçemeyecek. Bu mayınlı araziler, 1959 yılından bu yana hiç dokunulmayıp herhangi bir kimyasalın 
kullanılmaması itibariyle dünyada revaçta olan organik tarıma elverişli olmasının yanı sıra yer altı 
zenginlikleri bakımından araştırmanın da yapılmadığı bakir topraklardır. Organik tarıma elverişliliği 
nedeniyle de mayınlardan temizlenmesinden sonra “İsrail” kuruluşuna verileceği ortaya atıldı. 

Sömürgeci kâfirler tarafından İslam beldeleri arasına çizilen sınırlar Allah’ın izniyle yakında kurulacak 
İkinci Raşidi Hilafet Devleti tarafından kaldırılacağı için mevcut yönetimin kendi imkanlarıyla bu 
mayınları temizlemesinde bir sakınca yoktur. Ancak arazilerin kullanımına gelince durum değişmektedir. 
İslam’ın arazilerin işletilmesi konusuna bakışı Kapitalizmin bakış açısından tamamen farklıdır. İkinci 
Raşidi Hilafet, İslâm beldelerinde İslâmi iktisat politikasını takip edeceğinden tarımsal projelerde arazilere 
ilişkin şer'i hükümlere göre uygulama yapacak, buna göre tarımsal üretim projeleri devletin tasarrufu 
altında değil, fertlerin tasarrufu altında bir seyir takip edecektir. Çünkü İslâm'da tarımsal araziler ne kamu 
mülkiyetinden ne de devlet mülkiyetindendir. Ancak devlet, iş yapmaktan aciz olan çiftçilere parasal 
destek verecektir. Yer altı zenginlikleri bakımından yapılacak tespite göre de bu araziler devletin 
kontrolünde işletilecek ve gelirleri Müslümanlara dönecektir. 

Kapitalist ideolojinin gıda krizini tetiklediği günümüzde toprakların bir bölümünün bitkisel yakıta 
ayrılması gibi politikalar yoluyla uluslararası sömürgeci kapitalist şirketler böylesi bakir topraklara göz 
dikmekte ve bu şirketlerin gıda ticareti, borsaya konu edilerek tekelleşme yoluyla da gıda fiyatlarının zirve 
yapmasına neden olunmaktadır. Bu nedenle İkinci Raşidi Hilafet tarımsal faaliyetlere ilişkin 
uygulayacağı İslami iktisat politikasıyla İslam Ümmeti aleyhine kafirleri güçlü kılacak ister bizatihi 
yabancı uluslararası kapitalist anonim şirketler üzerinden isterse yerli şirketler üzerinden arazilerin 
kullanılmasına meydan vermeyecektir. 
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