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Basın Açıklaması
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya2011
Ofisi Kadın Kolları “Aile: Zorluklar ve İslami Çözümler” Başlıklı Yeni
Facebook Sayfaları Açtı
Ekim 2018’deki “Aile: Zorluklar ve İslami Çözümler” başlıklı uluslararası kampanya ve kadın konferansının
ardından Hizb-ut Tahrir Merkez Medya Ofisi Kadın Kolları, “Aile Birimini” etkileyen küresel krizle ilgili konulara
yönelik yeni Facebook sayfaları açıldığını bildirmekten mutluluk duyar. Arapça, İngilizce, Türkçe ve Endonezyaca
olacak olan bu yeni sayfalarda, kampanya ve konferansta sunulan materyaller tekrar yayınlanacak. Ayrıca dünya
toplumlarında aile yapısını etkileyen ahenksizlik ve uyuşmazlığın gerçekliği, nedenleri ve çözümleriyle ilgili başka
konular da arz edilecek.
Güçlü, birleşik ve homojen aile strüktürü, güçlü, istikrarlı ve başarılı toplumların kalbidir. Ancak bugün aile
birimi, Müslüman ülkeler dâhil olmak üzere dünyadaki tüm toplumlarda erozyona uğramıştır. Yıkıcı liberal cinsel
özgürlükler, hedonisttik bireysel yaşam tarzları, kapitalist materyalist idealler, cinsiyet eşitliği gibi bölücü feminist
konseptler, gayri İslami geleneksel görüşler ve alışkanlıklar evlilik ve anneliği baltaladı, evlilik ve aile yaşamında
ahenksizliğe neden oldu, sonuçta fitne tohumları saçtı, bu da aile çöküşünde tsunamiye yol açtı.
Bugün aile birimi ile ilgili bu krize öncülük yapan Batı ya da İslam dünyasındaki hükümetler, bu büyük sorunu
frenlemek veya çözmek için sağlıklı çözümler sunamadıklarını kanıtladılar. Gerçekte politik, ekonomik, içtimai
politika ve yasaların çoğu, toplumlarındaki liberal, feminist ve diğer ahlaksız fikir ve yaşam tarzlarını desteklemek
dâhil aile yaşamının parçalanmasını daha da şiddetlendirdi. Müslüman ülkelerdeki laik ve gayri İslami rejimlerin,
İslam’ın içtimai yasaları ve aile hukukunu laikleştirmeleri de bu krize eklemlendi.
Mutsuz, parçalanmış ve işlevsiz evlilikler ve aile yaşamları, ilgili herkes için büyük duygusal kargaşaya neden
oluyor ve bunun çocuklar ve toplum üzerinde yıkıcı etkisi olabilir. Bu nedenle yıkımdan kurtarmak için aile
birimindeki bu krize özen gösterilmelidir. Bu yüzden bu yeni Facebook sayfaları:
1- Bugün aile yapısının değişen yüzü ile ilgili risklere ışık tutacak.
2- Evlilik ve aile hayatına zarar veren temel faktörleri belirleyecek.
3- İslami aile ve içtimai yasaları laikleştirmek için uğraş veren uluslararası ve ulusal ajandaları deşifre edecek.
4- İslam’ın içtimai sistemini vitrine taşıyacak, cinsiyet ilişkilerini düzenleyen nevi şahsına münhasır görüşünün,
sağlıklı ilke ve yasalarının evliliği nasıl koruduğunu, evlilik hayatında sevgi ve mutluluğu nasıl beslediğini,
anneliğin statüsünü nasıl yücelttiğini, nasıl güçlü aile birimleri kurduğunu lanse edecek.
5- Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devleti altında İslami yönetimin, güçlü evlilikler ve aile birimlerinin
kurulması, desteklenmesi ve korunması konusunda oynadığı hayati rolü açıklayacak.
Sizi yeni sayfalarımızı ve muhteviyatını takip etmeye, beğenmeye ve paylaşmaya çağırıyoruz. Bu sayfaların,
bugün birçok evliliğin boğuştuğu anlaşmazlıkların giderilmesine açıkça vesile olması için, güçlü ve ahenk aile
birimleri yaratılmasına katkıda bulunması için Allah Subhânehu ve Teâlâ’ya dua ediyoruz.
Sayfaların Linkleri:
Arapça: https://www.facebook.com/SaveTheFamilyAR/
İngilizce: https://www.facebook.com/SaveTheFamilyEnglish/
Türkçe: https://www.facebook.com/AileyiKurtarTurkiye/
Endonezyaca: https://web.facebook.com/SaveKeluargaMuslim/
Sayfaların görsel açılış linki: https://youtu.be/nuQAXhbGYIw
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