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Ey Müslümanlar! Hizb-ut Tahrir Sizi Hayra Ortak Olmaya Çağırıyor! 

3 Mart 1924’te Hilâfet kaldırıldıktan sonra İslâm ümmeti, şimdiye kadar tarihin şahit olmadığı saldırı ve 

zulümlere maruz kaldı. İslam beldeleri işgal edildi, zenginlikleri yağmalandı, izzet ve şerefleri ayaklar 

altına alındı, birlikleri parçalandı, kalkansız ve korumasız bırakıldılar. İşte böyle bir durumda İslam 

ümmetini düştüğü bu halden kurtaracak, Allah’ın dinini hayata hâkim kılacak Hilafet’in yeniden 

ikamesi için 1953 yılında Hizb-ut Tahrir kuruldu. Bugün Hizb-ut Tahrir, dünyanın 50’ye yakın ülkesinde 

çalışan, İslâm ideolojisine dayalı, bağımsız, küresel İslami bir partidir. Hizb-ut Tahrir, Râşidî Hilâfet 

Devleti’ni kurarak İslâmî hayatı yeniden başlatmak gayesiyle Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın emrettiği ve 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in üzerinde seyrettiği metoda sımsıkı sarılarak hedefine doğru 

yürümektedir. Yürüdüğü bu yolda tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. İslâm akidesine dayalı, tamamı 

Kur’an ve Sünnetten istinbat edilmiş, 191 maddeden oluşan ve her yönüyle hazır bir İslami Anayasa’ya 

sahiptir. Bu Anayasa’da yönetimden ekonomik nizama, eğitimden içtimai hayata, iç siyasetten 

devletlerarası siyasete kadar tüm esaslar şer’î deliller ile ortaya konulmuştur.     

Hizb-ut Tahrir, halkına yalan söylemeyen, ümmetin beklentilerini en iyi şekilde temsil eden doğru bir 

liderliktir. Zira Hizb-ut Tahrir, 100 yıllık özlemin, Hilâfet’in gerçek olacağını İslam ümmetine gösterdi. 

Artık dünyanın yükselen değeri ve tek çaresi Râşidî Hilâfet Projesidir. Bu proje, İslâm akidesi üzerine 

kurulacak, İslâm nizamını dosdoğru uygulayacak, Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın dinini bir nur ve hidayet 

olarak tüm âleme taşıyacak, Müslümanları zilletten izzete, sefaletten zenginliğe, zulümden rahmete, 

karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan nübüvvet minhacı üzere Râşidî Hilâfet Devleti’dir. Bu, bir rüya 

değildir, ütopya hiç değildir. Bilakis Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın vaadi, Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem’in müjdesidir. Aydın aklın, basiret ve ferasetin meyvesi, siyasi geleceğin parlayan yıldızıdır.  

Ey Müslümanlar! Hizb-ut Tahrir sizleri, nübüvvet metodu üzere Râşidî Hilâfet Devleti’ni ikame etmek 

ve İslâmî hayatı yeniden başlatmak üzere -bu projenin mimarı ve önderi olarak- kendisi ile birlikte 

çalışmaya davet ediyor. O hâlde kolları sıvayarak, gecenizi gündüzünüze katarak Hilâfet Devleti'ni 

kurmak için Hizb-ut Tahrir’in yanında yer alın! İslam ile değişmek ve değiştirmek için bizimle birlikte 

saf tutun!  

Ey Müslümanlar! Hilâfet demek Müslümanların yeniden tek yumruk olmasıdır. Hilâfet demek tek bir 

çatı altında yeniden toplanmaktır. Hilâfet demek demokrasi ve laikliğin değil, İslam’ın egemen 

olmasıdır. İşte Hizb-ut Tahrir sizi buna davet etmektedir. Öyleyse gelin Allah'ın sizlere bahşettiği gücü 

ve kuvveti, Hilafet için, İslam’ın yeniden hayata hâkim olması için çalışmaktan esirgemeyin. Raşidi 

Hilâfet Devletini kurmak için çalışın, böylece hak ve adalet tüm cihana sizin ellerinizle ulaşsın.  

Ey Güç ve Kuvvet Ehli! Sizleri de Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurmak için Hizb-ut Tahrir'e nusret vermeye 

davet ediyoruz. Hizb-ut Tahrir sizi, bu büyük hayra ortak olmaya çağırıyor! Haydi, dayanağınız NATO 

değil, Allah olsun! Önderiniz İslam düşmanı Amerika ve İngiltere değil, Rasulullah olsun! İslam için, 

Allah için, katledilen tüm mazlumlar için İslam güneşinin doğduğu her yere sefere çıkmayacak mısınız? 

Size yeniden güç, kuvvet ve izzet verecek olan bu çağrıya icabet etmeyecek misiniz? 


