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Basın Açıklaması 

Asıl Barbarlık, Eşrefi Mahlûkatın Efendisi İle Alay Etmektir    

 Haftalık hiciv dergisi Charlie Hebdo saldırısının ardından ve on iki kişinin 

ölümüyle birlikte bazı medya, Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret içe-

rikli tartışmalı karikatürleri yayımlama niyetlerini bildirdiler. İslamofobi Alman-

ya’da tavan yaptı. Öyle ki müzeler, ifade özgürlüğünü desteklemek amacıyla 

Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret içerikli ve alaycı karikatürleri ser-

gileme kararı bile aldılar! Radyo Moskova da -Echo Moskova-, “Charlie Hebdo 

çalışanlarının öldürülmesine bir tepki olarak Muhammed SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem’in karikatürlerinin yeniden yayımlanmasını ister misiniz” sorusu üzerin-

de yapılan oylamanın ardından çağrıya yanıt vererek iğrenç karikatürleri yeni-

den yayımladılar. 

Batı, Fransız hiciv dergisine yapılan saldırıyı kapitalist ideoloji ve değerle-

rine yapılmış bir saldırı olarak kabul etti ve İslam’ı doğrudan ve birinci düşman 

olarak gördü. Ama İslam’a ve onun sembollerine karşı yapılan hakaret ve alay 

kapısını kimin araladığını unuttu. İngiltere Başbakanı David Cameron ve Al-

manya Başbakanı Angela Merkel “Teröristlerin demokratik değerlerimizi ve ifa-

de özgürlüğünü yok etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz.” açıklamasını yaptı-

lar. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy de “Mesele demokrasi ya da cumhuri-

yet meselesi değil, medeniyet meselesidir. Yönelimleri ne olursa olsun tüm va-

tandaşlar, medeniyet düşmanlarına karşı mücadele etmek için birleşmelidirler.” 

ifadesini kullandı. Rus muhalif lider Mikhail Khodorkovsky de “Eğer gazeteci-

ler saygın insanlarsa, o zaman Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret içe-

rikli karikatürleri yeniden yayımlamaları gerekir.” açıklamasını yaptı. Görüldü-

ğü gibi Batı, Müslümanlardan sanki şunu talep ediyor ya dininiz ve Nebinizin 

ayaklar altına alınmasını kabul edeceksiniz -ki bu demokrasidir- ya da size karşı 

savaş ilan edeceğiz! 

Biz de burada bu vesileyle şunu vurgulamak isteriz ki, Âdemoğullarının efen-

disine ve eşrefi mahlûkatın en hayırlısına hakaret ederek saldırmak, asıl barbarlıktır. 

Gerekçesi ne olursa olsun biz bu gazetecilerin öldürülmesi ile sorunun çözüleceğini 

kabul etmemekle birlikte Müslümanların mukaddesatına saygın gösterilmesi gerek-

tiğini vurguluyoruz. Bu konuda ileri sürülen özür ve bahane ne olursa olsun asla ka-

bul edilemez.  
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ِحيـــم ْحٰمـــِن الرَّ  بِْســـِم هللاِ الرَّ

Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i Asla Yalnız 

Bırakmayacağız 

Geçen hafta gerçekleşen Charlie Hebdo olaylarının hızla 
ve geniş ölçekte siyasallaşması, bu konu üzerinde uzun uzadıya 
durmayı gerektiriyor. Dünyada her gün belli koşullarda sayısız 
insan öldürülüyor, ama Fransa’daki olaylar gibi infial yaratmı-
yor. Bazılarının sergilediği seçici ahlaki öfke, her gün yaşanan sayısız kayıpların sa-
dece değerini düşürüyor. Öyle görünüyor ki Avustralya’da bazılarının sergilediği 
küstah ve önemsemez sorumsuzca tavır, halkın temel inançlarına hakareti kışkırtı-
yor. Sonra olay, hırçınlıkla sonlanınca da herkesi bir endişe alıyor. Sadece endişe ve 
kaygı ile de kalmıyor. Obama ve Netanyahu gibi dünyanın en azılı teröristleri, daha 
sular durulmadan ve gerçekler henüz açığa çıkmadan kendi hain emelleri için geçen 
hafta gerçekleşen olaylardan hemen nemalanmanın yolunu arıyorlar. Bu nedenlerle 
biz Avrupalı siyasilere ve Müslümanlara yönelik net bazı mesajlar vermek istiyoruz. 

Avrupalı politikacılara yönelik mesaj 

1- Charlie Hebdo olayına verilen siyasi tepkinin düzeyi, Avrupa’nın sürekli 
Müslümanlar üzerinde yoğun baskı kurma arzusunu pekiştiriyor. Avrupa bu olaya 
politik elitin de teşvikiyle son zamanlarda benzeri görülmemiş bir şekilde tepki ver-
di. Memurların da katılımıyla son günlerin en büyük gösterileri yapıldı. Doğal ola-
rak bu da geçen hafta gerçekleşen olaylar üzerine dökülen timsah gözyaşlarının kas-
ten istismar edildiğini akla getiriyor.  

2- Bu gösteriler, şuan Avrupa’da gerçekleşen İslamofobi gösterilerinden bağım-
sız analiz edilemez. Onların biçimleri belki farklı olabilir, ama her ikisi de Müslü-
manların sorun olarak görülmesi temel öyküsüne dayanıyor.   

3- Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e yapılan saldırı ve hakaretlerin 
“özgürlük” ile hiçbir ilgisi yoktur. Özgürlüğe sığınmak, her zaman Batının bu slo-
ganlar altında Müslümanları haklarından mahrum etmek için müracaat ettiği içi boş 
bir slogandır. Fransa’nın başörtüsünü yasakladığını, zalim ve cani askerlerini deniza-
şırı maceralara gönderdiğini, tüm dünyanın diktatörleri ile dostça ilişkiler kurduğunu 
unutmuş değiliz. Bunların hepsi liberal doktrine sığınarak haklı gösterilmedi mi? Bu 
saldırıların özgürlük ile hiç ilgisi yoktur. Aksine her şeyin neo-sömürgecilik ve özel-
likle Müslümanların yüzyıllarca Avrupa’nın sömürgecilik prangalarından kendilerini 
kurtarma arzuları ile ilgisi vardır.  

4- Charlie Hebdo saldırıları, haklı olarak Avrupa’nın birçok aklı başında insanı 
tarafından eleştirilmektedir. Çok sayıda imanlı ve imansız insanlar, toplumsal uyum 
endişe ile kasten hakaretin ve insanların temel inançlarını provoke etmenin kabul 
edilemez olduğunu ifade ettiler. Bu tür eylemlerin, toplumsal uyum için istenmeyen 
tepkiler doğurabileceğine dair uyardı bulundular.  

5- Avrupalı güçler, inançları kutsal kabul edilen insanların sadece kendileri ol-

H. 21 Rabiu’l Evvel 1436 

M. 12 Ocak 2015 
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madığını artık farkına varmalılar. Müslümanların da üzerinde pazarlık ve uzlaşmanın 
kabul edilemeyeceği kırmızı çizgileri var. Bu gerçeği görmezden gelmek, en iyi ola-
sılıkla cehalet, en kötü olasılıkla da küstahlıktır.  

Müslümanlara yönelik mesaj 

1- İnsan yaşamının kutsallığı hakkında Müslümanların derse ihtiyacı yoktur. 
Özellikle de modern çağın en büyük teröristleri tarafından böyle bir derse hiç ihti-
yaçları yoktur. Bazıları Charlie Hebdo’ya saldıranların kınanıp kınanması konusun-
da tereddüt ettiler. Ama aslında tereddüt, aşağılama, ırkçı ve Avrupalıların yaşamını 
insani gören, Avrupa dışındakilerin yaşamını gayri insani kabul eden narsistik dünya 
görüşüne karşı bilinçli ya da bilinçaltı direnme arzusundan kaynaklanmaktadır. Batı-
nın acınacak haldeki ahlaki çelişkilerine katlanamamak, kınamanın değil kutlamanın 
nedeni olmalıdır. 

2- Son iki yüzyıl içinde Avrupalı güçler, vahşice Müslümanlar üzerinde hâkimi-
yet kurdular. Oysa uzun zaman önce neredeyse bu imkânsız görülüyordu. Müslü-
manları İslam’ın özünden uzak durmaya teşvik ederek ve gelecekte siyasi, kültürel, 
askeri ve ekonomik boyunduruğun temellerini atmak için İslam dünyasının her tara-
fına başarılı bir şekilde kendi kültürlerini enjekte ettiler. Bu büyüklükte bir egemen-
liğin gerçekten daha önce eşi benzeri görülmemişti. Bu hâkimiyet, zehirli nefret ve 
şiddet içeren ırkçılık tarafından tahrik edilen saldırganlar karşısında Müslümanları 
politik olarak aciz bırakıyor. Ama bu güçler hâlâ bundan memnun ve hoşnut değiller. 
Müslümanları kalıcı olarak aciz ve zayıf bırakan daha kapsamlı bir hâkimiyeti amaç-
lıyorlar. Bunun gerçekleşmesi için de İslam’ın temel konuları sonsuza dek Müslü-
manların kalplerinden sökülüp atılmalı, eski içi boş taklitler ve nefsi terbiyelerden 
başka bir şeyin kalmadığından emin olunmalıdır.  

3- Bu çatışmanın en son cephesi de Müslümanların akideleridir. Allah Subhâne-
hu ve Teâlâ ve Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem için kurban olmaktır. Avrupalı ve 
Batılı güçler, İslam’dan ziyade olabildiğince kendi özgürlüklerini kabul etmemizi 
istiyorlar. Müslümanlara sadece iki seçenek sunuyorlar:  Ya hükümlerde temel ölçü 
olarak özgürlükleri kabul etmek ve böylece onların Allah Subhânehu ve Teâlâ ve 
Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret hakkını kabul etmek ya da ister ülkele-
rinde isterse İslam dünyasında olsun Batının siyasi ve askeri makinelerinin gazabına 
maruz kalmak. 11 Eylül olayından sonra Amerika gibi Avrupa da son olaylar sonra-
sında laik gündemini Müslümanlara dayatmak için mangalda kül bırakmıyor. Bu ka-

lıcı ve kökleşmiş motivasyon, Allah’ın şu ebedi sözlerinde açıkça görülüyor: 

وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستَطَاُعوا َوََل يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتَّٰى يَُردُّ  “Onlar, güç yetirebilseler, sizi 

dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler.” [Bakara 217] 

4- Batının İslam değerlerine olan amansız saldırıları, modern sömürge döneminden 
önceki uzun soluklu çatışmanın bir parçasıdır. Geçmişe nazaran bugün onun tek farkı, 
inanç ve çıkarlarını savunmak için Müslümanların siyasi otoriteden yoksun olmalarıdır. 
Sadece Hilafetin kurulması ile tüm insanlığın gerçek çıkarları korunabilir. Hilafetin ku-
rulması, Avrupa ve Batılı güçlerin suçlarına verilecek yegâne yanıttır. Hilafet hem Müs-
lümanlara hem de Gayrimüslimlere zarar veren herkesi hesaba çekecektir.  

Asla Yalnız Bırakmayacağız 
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Basın Açıklaması 

Ey Müslümanlar!  

Cehennem Kapısına Davet Edenlerden Sakının, Kim Onlara Uyarsa, 

Şüphesiz Onlar Onu Cehenneme Atarlar 

 Allah’ın dinine, Rasûl’e, İslam’ın hüküm ve mefhumlarına karşı küstahça if-

tira atıldığını görüyoruz. Büyük “patronlarının” talimatına uymak için adeta birbir-

leri ile yarışan El-Ezher Üniversitesi’nde Karşılaştırılmalı Hukuk ve Şeriat Fakül-

tesi bölümü öğretim üyesi Dr. Sadettin el-Hilali, Allah Subhânehu ve Teâlâ’dan 

korkmadan, utanmadan, hangi cüretle bilemiyoruz, Allah’ın dinine iftira atmaya 

kalktı. Görüldüğü kadarıyla el-Hilali, Amerika ve Batıdaki küfrün ve dalaletin başı 

olan büyük efendilerinin yaklaşımları ile uyumlu olacak şekilde dini söylemlerin 

ve metinlerin değiştirilmesini talep eden büyük “patronlarının” talimatlarını harfi-

yen yerine getiriyor. Böylece insanları aydınlık yolundan saptırıyor ve onun ışığına 

doğru onları yürümekten uzaklaştırıyor. Onları karanlıklar dehlizine atıyor ve ora-

larda Allah’ın Şeriat’inden uzak zalim yöneticilere itaatkâr yaşamaları için çabalı-

yor. Ne tuhaftır ki el-Hilali’nin Mısır’ın yöneticisini, Mısır ve halkı için adeta bir 

Rasûl ve elçi kıldığına şahit oluyoruz. Ülkenin en büyük kanallarından birine ver-

diği röportajda “Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem, Müslümanların Halifesi değil-

di, aksine sıradan bir yönetici idi. İlk Halife, Ebu Bekir’di. Rasûl SallAllahu Aley-

hi ve Sellem ilk Halife olmadığına göre İslami Hilafetten bahsetmek ne kadar doğ-

ru olur? Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem ilk Halife değilse, nasıl Hilafet Devle-

tini kurmaktan söz edebiliriz? Onun bir numara olması gerekli değil miydi? Hila-

fet, düpedüz bir yalandır. Onlar, Mısır gençlerinin zihinlerini iğfal ediyorlar.” dedi-

ğine tanık olduk. Sad el-Hilali ve benzerleri, yeni dini söylemin gerekli olduğuna 

inanan kişilerdir. Allah’ın dinine ve Rasûlü’ne karşı küstahça iftira atanların başın-

da geliyorlar ve onların öncüleridir. Niceleri bu tip insanların dediklerine şaşırıp 

kalıyorlar. Bunlar, Allah aşkına Ezher’de ne okuyorlar ve orada bizim çocukları-

mıza ne öğretiyorlar? Bu Karşılaştırmalı Hukuk öğretim üyesi, Ebu Hurayra’nın 

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den rivayet ettiği şu hadisi hiç okumadı 

mı?  

، وإنهُ َل نبيَّ بعدي، وسيكون بعدي ُخلفاء  كانت بنو إسرائيل تَُسوُسهُُم األنبياء، ُكلما هلك نبي خلفهُ نبيٌّ

أوفوا ببيعة األول فاألول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا هللا »قالوا: يا رسول هللا فما تأمرنا؟ قال:  .«فيكثُرون

 İsrail oğullarını Nebiler siyaset ediyordu. Bir“ الذي لكم، فإن هللا سائلهم عما استرعاُهم 

No.: MS–BA–2015–MB–TR–03 13.01.2015 22 Rabiu’l Evvel 1436 H 
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Mısır 

Vilâyeti  
Medya Ofisi 



 Muhtarat (Seçmeler) Sayı 33 / Sayfa 7 

Muhtarat Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden Seçmeler - Sayı 33 - C. Evvel 1436  7 

Nebi öldüğünde onu bir başka Nebi takip ediyordu. Benden sonra Nebi yoktur. 

Birçok Halifeler olacaktır hem de çok olacaktır.” Sahabe “Ey Allah’ın Elçisi bi-

ze ne buyurursun” dediler. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem “İlk biat 

edilene ilkine vefa gösterin. Sonra onlara haklarını verin. Hakkınızı da Al-

lah’tan isteyin. Çünkü Allah onları yönettiklerinden hesaba çekecektir.” buyur-

du.” [Müttefikin Aleyh]  

Eğer bu hadisi okumuşsa, o zaman kendi kendisini açıklayan bu hadisin met-

nini acaba nasıl anladı ki? Hadis, tüm insanlar için delaleti açık ve nettir. O halde 

nasıl olur da Ezher öğretim üyesi gibi birinin anlayışı müşkül ve kafası karışık 

olabilir? Hiç Allah’tan korkmuyor musunuz? Hilafetin nasıl yalan olduğunu söy-

leye biliyorsunuz? Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem ilk Halife olmadığı için mi? 

Ya da ismi ve niteliği Müslümanların Halifesi olmadığı için mi? bunu söyleyebili-

yorsunuz. Sonra ey el-Hilali, yalan olduğunu söylediğiniz Halifeler de kimler? 

Onlar sahabe ve bin üç yüz yıldır onları takip eden Halifeler değil midir? Bu 13 

asır boyunca Müslümanların hükmettiği sistem Hilafet değil miydi? Sizin gibi bi-

rinin Allah’ın dininde icmaları masum olan insanlara nasıl iftira atabilir? Yani şu-

nu mu demek istiyorsunuz, Hilafet yalanını sahabe uydurdu, tasdik edip sonra da 

onun üzerinde icma etti. Böyle mi demek istiyorsunuz? Ebu Bekir, Rasûl SallAlla-

hu Aleyhi ve Sellem’in Halifesi olduğunu hiç duymadın mı? Biz, bu sıfattan Ebu 

Bekir’in Müslümanların Halifesi olmadığını mı anlamamız gerekiyor? Ömer ibn 

el-Hattab’ın ilk sıfatı, Rasûl’ün Halifesinin Halifesi idi. O halde biz bundan Ömer 

ibn Hattab’ın Ebu Bekir’in Halifesi olduğunu, Müslümanların Halifesi olmadığını 

mı anlamalıyız?  

Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem hem Rasûl idi hem de Medine’de kurduğu 

Nübüvvet Devletinin yöneticisi idi. Çünkü ondan sonra Nebi yoktur. Nübüvvette de-

ğil, yönetimde ondan sonra onu Halifeler takip etti. Dolayısıyla onların devletleri, 

Raşidi Hilafet devleti idi. Nitekim onu Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem böyle ad-

landırdı ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar da kâfirler istemeseler de onu böyle 

adlandırıyorlar.  

Evet, ey cehennem kapısı davetçileri! Nübüvvet metodu üzere ikinci Hilafet ya-

kında kurulacaktır. Allah’ın izniyle onun zamanı çok yakındır, ayak sesleri duyulu-

yor bile. O gün siz yöneticilere ve Rüveybidalara münafıklık yaptığınız o sözleriniz-

den beri olacaksınız. Çünkü o gün sizler, münafıklık, ikiyüzlülük, yardakçılık ve 

yağcılığın olmadığı tertemiz bir hayata tekrar kavuşacaksınız. Şuan sizin amacınız, 

karnınızı doyurmaktır. Dininiz de dinarınızdır. Kıbleniz de arzu ve hevesinizdir. O 

gün Hilafet, Allah hakkında hiç bir kınayıcının kınamasından korkmayan Rabbani 

âlimler ümmete bahşedecektir. Hilafet, Allah’ın öfkesine nail olan ve Allah’ın keli-

mesini değiştiren bir kavme asla itibar etmeyecektir.  

El-Buhari Sahihinde kendi senediyle Huzeyfe ibnu’l Yeman’dan şöyle dediğini 

rivayet etti:  

Ey Müslümanlar!  
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كان الناس يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدِركني، 

فقلت: يا رسول هللا، إنَّا كنَّا في جاهلية وشر، فجاءنا هللا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه َدَخٌن، قلت: وما َدَخنُه؟ قال: قوٌم يَهُدون بغير َهديِي، تعِرف 

منهم وتُنِكر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم؛ ُدَعاة على أبواب جهنَّم، َمن أجابَُهم إليها قَذفُوه 

فيها، قلت: يا رسول هللا، ِصْفُهم لنا؟ قال: هم من ِجلَدتِنا، ويتكلَّمون بألسنتنا، قلت: فما تأمرني إن أدركني 

ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة وَل إمام؟ قال: فاعتَِزل تلك الفَِرق 

 İnsanlar, Rasûl SallAllahu“ كلها، ولو أن تََعضَّ بأصل شجرة حتى يُدِرَكك الموت، وأنت على ذلك

Aleyhi ve Sellem’e hep hayırdan soruyorlardı. Ben ise, bana da bulaşır korku-

suyla hep şerden sorardım. Bir defasında dedim ki: Ey Allah’ın Rasûlü! Biz 

bir cehalet ve şer içinde idik. Allah bize bu hayrı (İslam’ı) getirdi. Artık bu ha-

yırdan sonra gelecek şer (fitne) var mıdır? Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-

lem “Evet var” buyurdu. Ben “O şerden sonra bir hayır var mıdır?” dedim. 

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem “Evet, vardır ve bunun içinde bir bula-

nıklık olacak” buyurdu. Ben “Onun bulanıklığı nedir?” dedim. Rasûlullah 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem “Bir topluluk, benim getirdiğim hidayetten ayrıla-

caklar, Onları bilecek ve onları inkâr edeceksiniz.” buyurdu. Ben “Artık bu 

hayırdan sonra gelecek şer (fitne) var mıdır?” dedim. Rasûlullah SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem “Evet, cehennem kapısına davet edenler olacak. Kim onlara 

uyarsa, onlar onu cehenneme sokacaktır.” buyurdu. Ben “Ey Allah’ın Rasûlü! 

Onları bize tarif? dedim. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem “Onlar bizim 

milletimizden olacaklar, bizim dilimizle konuşurlar.” buyurdu. Ben “Ben onla-

ra yetişirsem bana ne emredersiniz?” dedim. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem “Müslümanların cemaatinden ve Halifesinden ayrılma” buyurdu. Ben 

“Eğer Müslümanların cemaati ve Halifesi yoksa” dedim. Rasûlullah SallAlla-

hu Aleyhi ve Sellem “O zaman bütün o gruplardan uzak dur. Velev ki bir ağa-

cın köklerini ısırıp kalsan da ölüm sana gelinceye kadar o durum üzere kal.” 

buyurdu.” 

Ey Kenane topraklarındaki Müslümanlar! Ey dinin hamileri ve akidenin 

koruyucuları!  

Biz, Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in cehennem kapısının davetçileri ola-

rak nitelendirdiği o davetçilerden sizleri sakındırıyoruz. Allah size merhamet etsin 

bilin ki eğer onlar, akidemiz ve Şeriatımızı savunmak için bizlerin hemen harekete 

geçtiğini bilselerdi, Allah’ın dinine ve O’nun Nebisine iftira atacak kadar cesur ola-

mazlardı. Bu gibi insanların sözlerine aldırış etmeyin. Ve bilin ki Müslümanların Ha-

lifesini ikame etmekten geri durmak büyük günahlardan bir günahtır. Çünkü bu, İs-

lam’ın en büyük farzlarından bir tanesinden geri durmak demektir. Dinin hükümleri-

ni ikame etmek, bu farza bağlıdır. Hatta İslam’ın hayat sahasında varlığı ona bağlı-

dır. Müslümanlar, önemi ve büyüklüğüne rağmen Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem’in cenaze namazı ve defin işleminden ziyade Hilafet ile meşgul oldular. Tüm 

bunlar, Hilafetin önem ve büyüklüğünü gösterir. Öyle ki sahabenin ileri gelenleri, 

Hilafet ile meşgul olmanın, Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in … Devamı 37. Sayfada 

Ey Müslümanlar! 
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Basın Açıklaması 

Avrupa İslam’ı Çağrıları, İslam’ı Sekülerleştirmenin Farklı Bir    

Versiyonudur  

Geçen hafta Paris’te Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının ardından 

İslam’a yönelik saldırılar hız kesmiyor. Bazı Batılı medya yanı sıra bir takım poli-

tikacılar, geçtiğimiz günlerde İslam’ın açıkça tehdit unsuru olduğunu ifade ettiler. 

Dünya ülkelerinden birçok politikacı da örtülü olarak İslam’ın sorun teşkil ettiğini 

dile getirdiler. Hatta Yahudi varlığının başbakanı Netanyahu, İslami aşırılık ile mü-

cadele etmek ve Batı medeniyetini korumak için uluslararası koalisyon çağrısında 

bulundu. Birçok Avrupa hükümeti, İslam’ın yeniden biçimlendirilmesi için uzun 

zamandır plan ve politika yapıyor. Ya da daha doğru bir deyişle Batının liberal 

standart ve değerleri ile uyumlu bir İslam oluşturmaya çalışıyor. Bununla eş za-

manlı olarak da Müslümanları sıkboğaz ediyorlar. Örneğin Avusturya’da Entegras-

yon Bakanı, son zamanlarda hükümetin aşırılık ile mücadele önlemlerini güçlen-

dirmek için yeni kanun hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Belçika’da ise birçok ki-

şi sözde Avrupa İslam’ı çağrısında bulundu. Hollanda hükümeti ise “radikalizm” 

ile mücadele etmek için önlemleri daha da sıkılaştırdı, önleyici ve baskıcı yeni ön-

lemler yürürlüğe koydu. Ayrıca sözde “fritöz İslam” adı altında Hollanda modeli 

bir İslam tanıtıldı.  

İslam’ı reforme etme yakarışları, zaten yıllardır sürmektedir. Hatta bu dü-

şünce, uzun yıllar önce araştırma ve çalışmalara konu oldu. Ancak Batılı hükü-

metler tarafından pek ilgi görmedi. Çünkü Batılı hükümetler, zamanla İslam an-

layışı zayıfladıktan ve İslam’a bağlılıkları dumura uğradıktan sonra Müslümanla-

rı toplumda eritme diye bilinen asimilasyon politikasını yeğliyorlardı. Ancak 

şimdiye kadar bu tür girişimler fiyaskoyla sonuçlandı. Belçika ve Fransa gibi ba-

zı Avrupa ülkelerinde peçeyi yasaklamak için yoğun çaba sarf edilmesine rağmen 

ve zaman zaman İslami sembollere karşı sürekli savaş açılmasına rağmen Müslü-

manlar, İslami kimliklerinden asla vazgeçmediler. Buna rağmen Batının, Müslü-

manların zihinlerinde İslam’ı anlayışı yok etme, İslam’ın hükümlerine darbe vur-

ma ve İslam’ı sekülerleştirme politikaları hız kesmeden kesintisiz devam etti. 

Bunun için hükümetle yakın ilişkileri olan dernekler ve İslami kuruluşlar kurdu-

lar. İmamlar yetiştirmek ya da en azından Batı düşüncesi ile uyumlu imamlar 

devşirmek için çalışmalar yaptılar. Politika yapıcılar, bununla da yetinmediler. 

No.: HL–BA–2015–MB–TR–02 13.01.2015 22 Rabiu’l Evvel 1436 H 

Hizb ut Tahrir 

Hollanda 

Medya Ofisi 
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Daha geniş bir sosyal yaklaşımla daha fazla Müslümana ulaşmanın yollarını ara-

dılar. İşte Charlie Hebdo saldırısı, İslam’ı reforme etme düşüncesini gündeme ge-

tirmek için politikacılara iyi bir malzeme oldu. Politikacılar, sözde Avrupa İs-

lam’ı oluşturmak ve Batıdaki Müslümanlara hayali alternatif İslam sunmak için 

çabalarını iki katına çıkardılar. İşte bu, Batının neden İslam’ı radikal ve ılımlı İs-

lam diye ikiye bölmeye çalıştığını en iyi şekilde açıklar. Çünkü radikal İslam, 

Batı’nın teşvik ettiği İslam ile uyuşmuyor. Bu yüzden Batı, Müslümanların ondan 

uzaklaşmasını istiyor.  

Bunun için hükümet, medyayı, medyanın yaydığı zehirleri, İslam’ın karalan-

masını ve Müslüman topluluklara baskı yapmak için de İslamofobi kampanyalarını 

kullandı. Sözde Avrupa İslam’ını kabul ettirmek ve ona güvenilirlik kazandırmak 

için de Müslüman topluluklar arasında onu teşvik etti. Bu nedenle de hükümet, ye-

ni İslam Şeriatı oluşturmak için imam ve vaizler gibi Müslümanlar arasında etkin 

olan şahsiyetlere yöneldi. Her Müslüman şunu net olarak iyi bilmelidir ki tama-

mıyla bu proje, Müslümanları dinlerinden saptırmaya yöneliktir. Sözde İslam’ı re-

forme etme düşüncesi, Kuran ayetlerinin ve hadisi şerifin her zaman ve mekâna 

uygun olmadığı, sadece belirli bir dönemde uygulanabilir olduğu fikrine dayalıdır. 

Bu, elimizdeki hükümlerin şu zamanda uygulanamaz olduğu anlamına gelir. Bu 

düşünce, her zaman ve mekânda İslam’ın uygulanabilir olduğunu söyleyen ve her 

şeyi İslam’a göre değiştirmek gerektiğini belirten İslam’ın kati nassları ile çelişir. 

Buradan hareketle biz, laik düşünce, Batı kültürü ve değerleri ile uyumlu olsun di-

ye İslam’ı değiştirmek için çalışmamalıyız. Bu yüzden Avrupa İslam’ı çağrısı, İsla-

mi akide ile taban tabana zıttır. O sadece İslam’ı sekülerleştirmekten başka bir şey 

değildir. 

 Son olarak mevcut bozuk vakıaya göre İslam’ı yorumlamak yerine mevcut va-

kıayı İslam’a göre değiştirmek gerekir. İnsanların razı olacağı şekilde İslam’ı eğip 

bükmek caiz değildir. Aksine insanların yaratıcısını hoşnut etmek önemlidir. Bu ne-

denle Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Batılı hükümetler tarafından sinsice 

planlanan ve Müslümanların asimilasyonunu amaçlayan tüm şeytani projeleri boy-

kot etmelidir. Ayrıca onlar, özellikle bu zor şartlar altında İslami kimliklerine sımsıkı 

sarılmalıdırlar. Tıpkı efendimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yaptığı 

gibi onurla, hikmetle ve gururla Allah’ın dinini taşımalı, ne olursa olsun zerre mikta-

rı kadar ondan şaşmamalıdırlar.  

Okay Pala [Ebu Zeyn] 

 حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir 

Medya Temsilcisi 

Hollanda  

Avrupa İslam’ı Çağrıları... 
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ِحيـــم ْحٰمـــِن الرَّ  بِْســـِم هللاِ الرَّ

Charlie Hebdo Olayları  

Batılı Değerlerin Kırılganlığını Ortaya Çıkardı 

Bugünlerde İslamofobi kara bulutu Avrupa gökyüzünü kap-
ladı. Müslümanlara yönelik korkakça saldırılar oluyor. İsveç’te 
camiler kundaklanıyor. Hollanda ve Belçika’da Müslüman ka-
dınlara yönelik fiziksel tacizler oluyor. Fransa Müslümanlarına 
karşı geniş çaplı saldırılar yapılıyor. Sadece birkaç gün içinde Müslümanlara yapılan 
saldırıların sayısı 50’yi geçti. [# Tüm Müslümanlara ölüm] Hashtagı da cabası. Bu-
nun için daha çok sosyal medya kullanılıyor.  

Bu olayların aşırı ırkçı fanatiklerin ya da bireysel sapık haydutların eylemleri 
olduğunu düşünmek aşırı safdillik olur. Olaylar dikkatlice takip edildiğinde, Batı’da-
ki siyasi ve kültürel elit tarafından İslamofobi atmosferinin benimsenip beslendiği 
görülür. Bu elit, hiciv dergisine yapılan saldırı Batı dünyası ve onun değerlerine kar-
şı bir savaş ilanıdır diyerek maniple ediyor. Ama aynı zamanda bu elit, Müslümanla-
ra, camilere ve onların kutsal yerlerine yapılan ardışık saldırıları da görmezden geli-
yor. Bunların terörizm ya da İslam’a ve onun değerlerine karşı bir savaş ilanı olarak 
tanımlanamayacağını söylüyor.  

Şu açıklamayı yapan Danimarka Adalet Bakanı, saldırının dozajını iyice tır-
mandırdı: “Karşı karşıya olduğumuz düşman bize savaş ilan etti... Ben “bize” der-
ken dünyada Hilafete inanmayan herkesi kastediyorum” dedi. Doğrudur, Batılı po-
litikacıların ufku dardır. Batı uygarlığı dışında bir uygarlık tanımazlar. Ancak bakan 
şunu iyi biliyor ki Hilafet, Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in getirdiği bir 
kavramdır. Aynı zamanda İslam’da bir yönetim sistemi ve toplum biçimidir. Bu ne-
denle onun bu açıklaması, nefreti besleyen ve toplumu kutuplaştıran İslamofobi se-
ferberliği olarak değerlendirilir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستَطَاُعواْ  َوَلَ يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتََّى يَُردُّ  “Onlar, güç yetirebilseler, sizi 

dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler.” [Bakara 217] 

Sonra bakan sözlerine “…Polis ve istihbarata bu sahada çalışan gerici kesim-

ler ile yüzleşmek için tüm imkânları vermek zorundayız…” diye devam etti.  

Batılı politikacıların Charlie Hebdo olaylarına verdikleri tepkiler, demagoji, 
mugalata ve Müslümanlara karşı nefretle doludur. Onlar tarafından verilen bu tepki-
ler, Batılı değerlerin zayıf olduğunun açık kanıtıdır. Bu politikacılar, güvenlik olayı-
nı [Charlie Hebdo saldırısını] Batı uygarlığını, değerlerini ve temellerini tehdit eden 
bir uygarlık saldırısı olarak betimliyorlar. Hâlbuki aklı başında biri, toplumun temel-
lerinin on yedi kişinin ölümüyle tehdit altında olmadığını bilir. Aksine toplumun te-
melleri, dürüstlük, samimiyet ve insanlık gücüne göre yıkılır veya güçlenir. Toplum-
larının temellerinin insanlık, demokrasi, özgürlük ve insan hakları temeline dayalı 
olduğunu savunun bu politikacıların, muhaliflerin ağzına ket vuran ve onları öcü gö-
ren, terörizmle savaş bahanesi altında istihbarat teşkilatına vatandaşları izlemek ve 

H. 22 Rabiu’l Evvel 1436 

M. 13 Ocak 2015 
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casusluk yapmak için geniş yetki veren yasaları yapan politikacılar ile aynı olması 
tam bir ironidir. Dolayısıyla özgürlük ve insan hakları temeline dayalı olduğunu id-
dia ettikleri ideolojik temellerini, helvadan put gibi kendi elleriyle yıkıyorlar. Başka-
larına hakaret ve küfrü ölüm kalım savaşı olarak gören ve bunun için halklarını aya-
ğa kaldıran bu ülkelerin iddia ettikleri objektiflik ve insanlık nerede?  

Bir buçuk milyardan fazla Müslümana ve İslam’a hakaretler yağdırılırken 
Charlie Hebdo’lu gazeteciler ve diğer değersiz sefih kişiler kahraman olarak görülü-
yor, çalışmalarına methiyeler düzülüyor, ifade özgürlüğü altında ödüller ve madalya-
lar veriliyor. Aynı zamanda da özgürlükleri kutsal sayan Batı değerlerine Müslüman-
lardan mutlak sadakat isteniyor.  

İfade özgürlüğü, tam bir fiyaskodur. İzahata dahi gerek yoktur. O sadece iktidar 
sahipleri tarafından antagonistler [karşıtlar] ile mücadele etmek için kullanılan poli-
tik bir malzemedir. Bunun çok sayıda örnekleri vardır, saymakla bitmez. Örneğin 
Danimarka’da kamu kurumları, bilindiği gibi İslam Şeriatı ile savaşıyor. Kamu ku-
rumlarında Müslümanların sayısını azaltmak ve İslam karşıtlarının sayısını çoğalt-
mak için çalışılıyor. Yine Fransa, Fransa’nın kamu düzenine zarar veriyor gerekçe-
siyle geçen yıl Filistin’e destek gösterilerini yasakladı.  

Ey Müslümanlar! İslam, Gayrimüslimlere en güzel şekilde hitap etmemizi bize 
emreder. Ama bu, İslam’a ve Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakareti kabul 
edeceğimiz anlamına gelmez. Allah ve Rasûlü’ne hakaret büyük bir suçtur ve büyüklüğü 
ile orantılı olarak da tepkiyi gerektirir. Bu da ancak Hilafette hale gelen İslam yönetim 
sistemini kurmakla olur. Hiç kuşkusuz Hilafet, Müslümanların kutsal saydıklarına haka-
ret eden ülke veya ülkelere karşı hukuki, diplomatik, ekonomik ve askeri yaptırımlar uy-
gulayacaktır. 

Ey Müslümanlar! Başımızı kuma gömüp İslam’a hakaret edilmesini asla ka-
bul edemeyiz. Aksine İslam’a sadakatimizden dolayı gurur duymalıyız. Gerçek din 
odur. O, tüm insanların kurtuluşudur. İslam’ı kınamamızı isteyenler, insanlığa karşı 
en iğrenç suçu işleyenlerin ta kendileridir. Onlar, Afganistan ve Pakistan’dan Yemen 
ve Somali’ye kadar, Burma ve Çin’den Irak ve Filistin’e kadar İslam dünyasının her 
tarafında masum insanları katlediyorlar. İşte Suriye, yarım milyon aşkın insanı katle-
den asrın mücrimine Batının verdiği destek gözler önündedir.  

Ey Müslümanlar! Bu yüzden Batıda İslami değerleri ve kimliğimizi tehdit 
eden tehlikeler ve baskılar karşısında İslami değer ve kimliğinize sımsıkı sarılınız. 
Bizim, böyle bize empoze etmek istedikleri sahte ifade özgürlüğüne ihtiyacımız yok.  

Ey Müslümanlar! Eminiz ki ve dünyanın da bunu bilmesini istiyoruz, hakkı 
konuşmak ve ifade etmek bizim görevimizdir. Sonuçları ne olursa olsun bunu yapa-
cağız ve yapmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bizim tertemiz dinimiz, insanlara 
sövme ve küfretmeyi bize yasaklar. Aksine bizden ifade özgürlüğü gibi saptırıcı fi-
kirlerin yanlışlığını ortaya çıkarmamızı ister. Allah’ı, Rasûlü’nü ve müminleri dost 
edinmemizi bize emreder. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

ْؤِمنِينَ  َوَلَ تَِهنُوا َوَلَ تَْحَزنُوا َوأَنتُُم األَْعلَْوَن إِن ُكنتُم مُّ  “Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. 

Eğer iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.” [Ali İmran 139]  

Batılı Değerlerin Kırılganlığı 
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Basın Açıklaması 

Charlie Hebdo Gazetesine Yapılan Saldırının Yankıları 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 16 Ocak 2015 Cuma günü Fransız 

büyükelçi ve diplomatların yıllık toplantısında yaptığı bir konuşmada, “Biz Fran-

sa’da dine karşı savaşmıyoruz, terör ve nefrete karşı savaşıyoruz.” dedi. Ardından 

Fransa’nın “ifade özgürlüğüne” bağlılığını vurgulayan Hollande, “Onun üzerinde 

asla pazarlık yapılmaz.” diye konuştu. Hollande, konuşmasını Müslüman iki gencin 

Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i savunmak amacıyla Nebi SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem’e hakaret eden Charlie Hebdo dergisine düzenledikleri saldırının ardından 

bu konuşmasını yaptı. 2007 yılında Fransa’da iki Müslüman grup, Muhammed Sal-

lAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret eden onlarca Danimarka menşeli karikatürleri 

yayımlama kararı üzerine Charlie Hebdo hakkında dava açtılar. Ancak Fransız 

mahkemeleri, “Karikatürlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduklarını ve İslam’a 

yönelik saldırı teşkil etmedikleri” gerekçesiyle davayı reddettiler. Yine 2012 yılında 

Müslümanları Savunma Derneği, Paris’teki bu hiciv dergisine karşı “Dini eğilimleri 

hakaret ve aşağılamaya tahrik ediyor.” gerekçesiyle dava açtı. Ama yasalar, sadece 

Katolik, Protestan ve Yahudiliğin üç sembolünü kapsıyor, İslam’ı kapsamıyor deni-

lerek dava reddedildi. O zaman Charlie Hebdo editörü, “Biz, yargılamanın olmaya-

cağını önceden biliyorduk. Çünkü İslam, sözü edilen o yasa kapsamına dâhil değil-

dir.” demişti.  

Demokrasi ve özgürlükler ülkesi olduğunu iddia eden Fransa, temiz ve iffetli 

Müslüman kadınların başörtüsü takmasını yasakladı. Yahudilere hakaret edilmesini 

hem yasakladı hem de suç saydı. Sözde Holokost’u [Yahudi soykırımını] sorgulama-

ya kalkanları cezalandırdı ve cezalandırıyor. Ayrıca kanlı sömürgecilik geçmişine 

sahiptir. Cezayir’den tutun Vietnam’a kadar sömürgelerinde tüyler ürperten katliam-

lar işledi. Sonra bu cürümlerine, yaklaşık bir yıl önce İslam’a ve Müslümanlara düş-

manlığını teyit eden başka bir cürüm daha ekledi. Orta Afrika’da Müslüman kardeş-

lerimize karşı tarif edilemez katliamlar yapan Hıristiyan milislerin katliamlarını ört-

bas etti. Öyle ki orada iğrenç katliamlar yapıldı, ölene kadar şiddetli dayak atıldı. 

Uzuvlar kesildi, organlar parçalanıp ateşle yakıldı. Organlar lime lime doğrandı, et-

ler çiğ çiğ yendi. Tüm bu yapılanlar bizim için hiç de sürpriz değildir. Çünkü Allah 

Subhânehu ve Teâlâ kâfir milletinin düşmanlığını, İslam’a ve Müslümanlara karşı 

olan mücadele ve nefretlerini bize şöyle haber verdi:  

No.: HT–BA–2015–MB–TR–02 18.01.2015 27 Rabiu’l Evvel 1436 H 

Hizb ut Tahrir 

Merkezi 

Medya Ofisi 
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قَْد بََدِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخفِي ُصُدوُرُهْم أَْكبَرُ   “Gerçekten, kin ve 

düşmanlıkları ağızlarından belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları ise daha 

büyüktür.” [Ali İmran 118]  

Başka bir ayette ise Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستَطَاُعواْ  َوَلَ يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتََّى يَُردُّ  “Onlar, güç yetirebilseler, sizi 

dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler.” [Bakara 217]   

Bunu bile bile [Tunus Devriminin] başbakanı da dâhil olmak üzere Müslüman-

ların yöneticileri, mücrim karikatüristler ile dayanışma yürüyüşüne katıldılar. Bu bi-

ze İslam’a ve Müslümanlara düşman olan Haçlıların hangi cesaret ve cüretle düş-

manlıklarını dışa vurduklarını, neden bunun üzerinde ısrar ettiklerinin gerekçesini 

açıklar. Çünkü söz konusu dergi, Müslümanların kendilerine karşı başkaldırmayaca-

ğından emin olunca, 14 Ocak 2015 sayısında Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e 

hakaret içerikli karikatürü yeniden yayımladı. Zira Âlemlerin efendisine hakaret 

edenleri destekleyen küfür milletini muhasebe edecek ve azgınlığından caydıracak 

birileri yok. 

Ey İslam ümmeti! 

Sömürgeci güçler ve onların ajan yöneticilerinin eliyle başımıza gelen felaket-

ler döngüsünün sonu olmayacağı açık ve nettir. Buna ancak bir imamın bayrağı al-

tında Müslümanları bir araya getiren, onları bütünleştiren, Allah’ın Şeriatına göre 

onları yöneten, mücahit akınlara önderlik eden Raşidi Hilafet Devleti son verebilir. 

Hilafet, ümmetimizin köleleştirilmesine ve kutsal yerlerimizin kirletilmesine tamah 

edenlerin kanadını kıracaktır. Bu kâfir ülkeler ile mücadele etmek, özellikle de Batı 

başkentlerindeki efendilerinin emirlerini uygulamak için Müslümanların hükümdar-

ları tarafından dinine düşkün ve Allah’ın kelimesini yüceltmek amacıyla çalışan her 

Müslümanın takip edildiği bir ortamda orada burada bireysel operasyonlar yapmakla 

olmaz. Gerçek mücadele, kutsal yerleri korumak ve saldırganları caydırmak, ancak 

Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devletini kurmakla olur. Rasûlullah 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:  

 İmam ancak bir kalkandır. Onun arkasında“ اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به

savaşılır ve onunla korunulur.” 

إن ًّ هللاَ َل يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّْى يَُغيُِّروْا َما بِأَْنفُِسِهمْ   “Bir toplum nefsinde olanı 

değiştirmedikçe Allah, onları değiştirmez.” [Rad 11]  

Saldırının Yankıları 
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ِحيـــم ْحٰمـــِن الرَّ  بِْســـِم هللاِ الرَّ

Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e Hakarete 

Yanıt Nasıl Olmalıdır 

İslam dünyası, Batının başka bir meydan okuması ile sarsıl-

dı. Haftalık Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun hakaretine ek ola-

rak birçok Avrupa medyası daha önce yayınlanan Muhammed 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret karikatürlerini yeniden 

yayımladılar. Daha da öteye giden kâfirler, 14 Ocak 2015 tarihinde Peygamber SallAl-

lahu Aleyhi ve Sellem’in karikatürlerini içeren derginin yeni sayısını yeniden yayımla-

dılar. Her zamanki gibi 60 bin basmaları gerekirken 1 milyon baskı yaptılar. Sonra 

baskı sayısını 3 milyona çıkardılar. Daha sonra baskı sayısını beş hatta yedi milyona 

çıkarmak istediler. Fransız gazete ve dergiler tarihinde bu alışılmadık bir durumdur. 

Ayrıca bu, Batının İslam’dan ne kadar nefret ettiğinin açık kanıtıdır. Onlar artık Müs-

lümanlara saygı duymuyorlar. Kâfirler,  sevgili Peygamberimiz Muhammed SallAlla-

hu Aleyhi ve Sellem ile açıkça alay ediyorlar. İslami değerlere ideolojik saldırı için de 

karikatüristlerin ölümünü bir bahane olarak kullanıyorlar. Gayrimüslimlerin İslami de-

ğer ve kutsalları ile alay etme haklarını Müslümanların tanımalarını istiyorlar. 

Tabii ki bu durumda her samimi Müslüman ne yapması gerektiğini, Peygamber 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakareti nasıl durdurabileceğini, bu meydan okumaya 

nasıl yanıt verilebileceğini, suçlarından dolayı bu suçluları nasıl cezalandırabileceği-

mizi soruyor. Dolayısıyla Batının Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakare-

tini nihai olarak ortadan kaldırmak için ne yapabiliriz? 

Eğer Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve Raşit Halifelerin siretine, ku-

rulduğu günden yıkıldığı güne kadar İslam Devletinin tarihine bakarsak, İslam’ın bu 

soruna bir çözüm ürettiğini görebiliriz. Öyle ki Müslümanlar, birkaç kez benzer du-

rumlarla karşı karşıya kaldılar. İslam, birçok hükümlerle İslam akidesini korudu. Bu 

hükümler, yüzyıllar boyunca İslam’a hakaret etmeye çalışanlara ya da Müslümanla-

rın kutsallarına dokunulmasına sadece İslam Devletinin sınırları içinde değil, aynı 

zamanda diğer devletlerin toprakları içinde de engel oldu.  

Burada 1890 yılında gerçekleşen olayı hatırlatmak yeterlidir. Fransız yazar Marc de 

Paris, bir oyun senaryosu yazdı ve sahnelenmesi için de Francis Komedyen tiyatrosunu 

sundu. Oyun Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret içeriyordu. Bunun üze-

rine dönemin Halifesi Abdülhamid, Fransa’ya bu tiyatronun sahnelenmesini yasaklanma-

sını isteyen bir mektup gönderdi. Fransa, Halifenin fermanına boyun eğerek tiyatroyu 

yasakladı. Ardından Sultan Abdülhamid’e aşağıdaki mektubu gönderdi: “Eminiz ki Sul-

tan’ın fermanı karşısında takındığımız tavır aramızdaki ilişkiyi güçlendirecektir...” 

 Ardından Fransız yazar, tiyatroyu İngiltere’de sahnelemek için çalıştı. Ünlü İn-

giliz tiyatrolarından birinde sahnelenmek için hazırlıklar başladı. Sultan Abdülha-

mid, oyunun sahnelenmesinin yasaklanmasını isteyen başka bir mektup daha gön-

H. 27 Rabiu’l Evvel 1436 

M. 18 Ocak 2015 
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derdi. Bunun üzerine İngiltere, tiyatronun sahnelenmesini yasakladı. Ve yazarın oyu-

nu İngiltere’de sahneleme girişimine sessiz kaldığı için de özür diledi. Burada bu 

durumun bugün Amerika gibi Britanya İmparatorluğunun dünyada birinci devlet ol-

duğu zamanlara rastladığını vurgulamak gerekir. Aynı zamanda Fransa da zamanın 

büyük güçlere arasındaydı. Bununla birlikte Osmanlı Devleti, Peygamberimiz Sal-

lAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret edilmesine izin vermedi. Batı, Müslümanların 

Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve dinlerini nasıl sevdiklerini, ne pahasına 

olursa olsun onu savunmak ve değerlerini korumak için her şeyi feda etmeye hazır 

olduklarını hayal edebiliyordu.  

Böylece akideyi koruyan, Peygamber Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sel-

lem’in onuruna dokunulmasına engel olan devlettir. Bu nedenle herkes şunu iyi anla-

malı ki Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret karikatürleri ve İslam aki-

desi ile alay etmeler, ancak İslam Hilafet Devleti kurulduğu zaman son bulacaktır.  

Buradan da açığa çıkıyor ki Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakareti 

önlemenin tek yolu, Hilafetin kurulması için çalışmaktır. Şu da unutulmamalıdır ki 

Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem devletin kurulması yolunda her türlü eziyet-

lere katlandı. Alay edildi, şahsına yönelik fiziksel saldırılar oldu. Üzerine işkembeler 

döküldü, yoluna dikenler serildi. Kapısının önüne çöpler atıldı. Başına toprak saçıldı. 

Sahabesi de ölüm dâhil her türlü işkenceye maruz kaldı. Böylece Peygamber SallAl-

lahu Aleyhi ve Sellem ve onun sahabesinin tuttukları yol, sırf Müslümanları korumak 

ve sadece Allah’ın Şeriatını uygulamak içindi. Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sel-

lem’in tuttuğu bu yol, Hilafeti kurmanın metodudur. Bu metot, İslam’a davet etmek 

ve onu benimsemek için Araplar arasında iş yükünü omuzlarına alacak bit kitlenin 

kurulmasını öngörür. Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i korumak ve yönetimi 

teslim almak için güç ve kuvvet ehlinden nusret talep etmek de bu metottan sayılır. 

13 yıl ciddi çalışmanın ardından ve çok büyük fedakârlıklardan sonra Allah Subhâne-

hu ve Teâlâ, daha sonra Medine’yi Münevver olarak adlandırılacak Yesrib halkından 

Ensar’ı Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem için hazırladı. Ardından onlar, yöne-

timi Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e teslim ettiler ve böylece Muhammed 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in eliyle ilk İslam devleti kurulmuş oldu.  

Bugün tüm dünya, İslam’dan nefret ediyor. Müslümanların maruz kaldığı toplu 

katliamlar olağan hale geldi. Art arda Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e ha-

karetler yapılıyor. İslam dünyasının pek çok ülkesinde Müslümanlar, sırf Müslüman 

oldukları için işkencelere maruz kalıyorlar. Burada biz Müslümanlara İslam Devleti-

nin kurulmasının bütün Müslümanlar için kolektif bir görev olduğunu hatırlatmak 

isteriz. Onun için onlar, Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve onun sahabesi-

nin yolunda yürümeleri gerekir. 

Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakarete bir yanıt olarak bugün 

Müslümanların düzenledikleri yürüyüş ve gösterilere gelince, her ne kadar bunlar, 

Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakarete yönelik Müslümanların öfkesini 

ifade etse de Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakareti … Devamı 38. Sayfada 

Hakarete Yanıt Nasıl Olmalıdır 
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Basın Açıklaması 

Charlie Hebdo Tarafından 

Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e Yapılan "Hakaret" 

Bir süre önce Fransa’nın başkenti Paris’te tabloid hiciv dergisi Charlie Heb-

do’nın bürosuna yapılan ve on iki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından -

sağduyulu davranarak hakaret karikatürlerini yayınlamama yerine- derginin editör-

yal ekibi, yedi milyon basarak karikatürlerin baskı sayısını iyice arttırdılar. Piyasaya 

çıkmasının ardından bu özel baskı birkaç saat içinde tükendi. Charlie Hebdo’nun 

editöryal ekibi, şiddet veya terör tarafından yıldırılamayacaklarını ve boyun eğme-

yeceklerini dünyaya göstermek amacıyla kasten karikatürleri yeniden yayımladıkla-

rını belirtti. Saldırıyı barbarca kabul ederek kınayan ve Fransa’nın Paris kentinde 

düzenlenen büyük mitinge katılan bir dizi Batılı liderler de dâhil olmak üzere kamu-

oyu tarafından bu karar yoğun destek gördü. Charlie Hebdo tarafından Muhammed 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e yapılan hakaret, daha önce Danimarka Jyllan Posten 

ve diğer bazı Batılı medya tarafından yayımlanmıştı. Her zaman bunlar, karikatürleri 

çizme ve yayımlamanın ifade özgürlüğünün bir parçası olduğunu savunuyorlar. Ba-

tılı medya tarafından Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e yapılan hakaret bi-

ze şu iki şeyi gösteriyor: Birincisi: Batının ikiyüzlülüğü. Eğer onların ifade özgürlü-

ğü prensiplerine bağlılık ve sadakatleri doğruysa, o zaman neden Fransız Müslüman 

kadınlarının peçe takmaları yasaklandı? Bu da bir ifade özgürlüğü değil mi? Ayrıca 

ifade özgürlüğü, sadece Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakarete mi 

özeldir? Biri bir Yahudi’ye hakaret etse, hemen antisemitizm olarak yaftalanarak ce-

zalandırılacaktır. İkincisi: İslam ümmetinin zayıflığını gösteriyor. Şuan sayıları 1,6 

milyardan fazla olan İslam ümmetinin, bu iğrenç eylemler tekrar tekrar meydana 

geldiği halde kutsal Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakarete direnemedi-

ğini kanıtlıyor. Bu bağlamda Hizb-ut Tahrir / Endonezya birkaç şehirde mitingler 

düzenledi ve bu mitinglerde şunları dile getirdi: 

1- Charlie Hebdo’nun editöryal ekibi ve Fransa hükümetinden şuan ve gelecekte 

Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e karşı yapılmış ve yapılacak her türlü hakaretin 

durdurulması talep edildi. Ayrıca yayınlanan Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e 

hakaret karikatürlerinin 7 milyon yeni baskısının derhal piyasadan toplatılması istendi.  

2- Suçluların Müslüman olmaları durumunda ölümle, Yahudi veya Hıristiyan 

Gayrimüslimlerinden olmaları durumunda ise, tövbe etmedikleri 

No.: ID–BA–2015–RS–TR–01 21.01.2015 01 Rabiu’s Sânî  1436 H 

Hizb ut Tahrir 

Endonezya 

Medya Ofisi 

… Devamı 38. Sayfada 
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ِحيـــم ْحٰمـــِن الرَّ  بِْســـِم هللاِ الرَّ

Omdurman İslam Üniversitesi Hizb-ut Tahrir    

Gençlerinin Silahlı Kuvvetler İçindeki Kahramanlara 

Açık Muhtırası... Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem’e Yardım Edin 

Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:  

 ََوالَِّذيَن آَوْوا َونََصُروا أُولَئَِك هُُم اْلُمْؤِمنُوَن ح ِ ا لَُهْم َمْغفَِرةٌ ق ًّ والَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل هللاَّ

َوِرْزٌق َكِريم  “İman edip de Allah yolunda hicret ve cihat edenler, (muhacirleri) 

barındıran ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için 

mağfiret ve bol rızık vardır.” [Enfal 74] 

Allah Subhânehu ve Teâlâ ve Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e destek 

makamı, yüce bir makamdır. Hakkı hak olarak bilip hakka ittiba eder, batılı batıl ola-

rak bilip batıldan içtinap eder. Bu amaçla Omdurman İslam Üniversitesi’nden hareket 

eden kalabalık, kâfir Batı tarafından eşrefi mahlûkatın efendisine karşı tekrar tekrar 

yapılan hakaretler karşısında nusret talep etmek için silahlı kuvvetlerimiz içindeki 

güç ve kuvvet ehline doğru yürüdüler. Karikatürler aracılığıyla bu hakaretler, Şubat 

2006 yılından itibaren başladı. Danimarka’dan Fransa ve diğer sömürgeci kâfir Batı 

ülkelerine sıçradı. Müslümanların bir yöneticisi çıkar da belki Rasûlullah SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem’e yardım eder ve Allah’ı razı eden bir tavır sergiler diye uzun za-

man bekledik. Ama kimse bu çağrıya kulak asmadı. Sanki bunlar, yaşayan ölüler gibi.  

Ey silahlı kuvvetler içindeki yiğit kahramanlar! 

Müslümanların hükümdarları Allah’tan, Rasûl’ünden ve müminlerden utanmı-

yorlar. Her daim Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i yalnız başına bırakmaları 

onların yapılarından ayrılmaz bir karakter haline gelmedi mi?  

Bu yöneticiler, Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret konusunda 

kâfir Batının önüne geçmiş değiller mi? Bunlar, Allah’ın dinini ortadan kaldırdıkları, 

siyaset ve yönetimde İslam’ın hükümlerini uygulamadıkları gün, ümmeti en önemli 

gücünden, Allah ile birlikteliğinden yoksun bıraktılar. Bu bir hak mı yoksa hakaret mi?  

أََل َساَء َما يَْحُكُمونَ   “Bakın ki, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!” [Nahl 59] 

Ey silahlı kuvvetler içindeki yiğit kahramanlar! 

Müslümanlara ait bir İslam Hilafet Devletinin olduğu gün, İslam ümmetin diğer 

ümmetler arasında bir prestij ve gururu vardı. Raşit Halife, bir çobandır ve sürüsünden 

sorumludur. Onların onuru, gururu ve izzetidir. Halife, Hilafetin görkemli tarihinin bir anı 

ve ihtişamıdır. 1890 yılında Fransa’da Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şahsi-

yetine hakaret içerikli bir tiyatro sergilemenin hazırlıkları yapılıyordu. Bunun üzerine Os-

manlı Halifesi Sultan Abdülhamid Fransa’ya bir mektup gönderdi. Mektupta tiyatronun 

Fransa’daki tüm tiyatrolarda yasaklanmasını talep ediyordu. Aksi halde savaş ilan edece-

H. 01 Rabiu’s Sânî 1436 

M. 21 Ocak 2015 
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ğini bildiriyordu! Müslümanların azameti ve İslam Hilafet Devletinden korkan Fransa 

tiyatroyu yasaklamak zorunda kaldı. Hatta Fransız büyükelçisi hükümete bir mektup 

gönderdi. Mektupta “Bu insanlar, bu tiyatro için savaşa girmeye hazırlar!” diyordu.  

Müslümanların Halifesi Sultan Abdülhamid tarihin unutamayacağı şu ebedi 

söylemini haykırdığında, sergilediği şu görkemli duruşa bakın: “Avrupa, Peygambe-

rimize hakaretten vazgeçmezse, ayakkabı gibi elbette biz de Avrupa’yı eskitip bir 

kenara atarız.” İşte Hilafet ve Raşidi bir Halifenin varlığı anında durum böyleydi. 

Ey silahlı kuvvetler içindeki yiğit kahramanlar! 

Siz güç ve kuvvet sahibisiniz, onu Allah ve Rasûlü’nün yardımına amade kılınız. 

Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e yardım eden, bu sayede ilk İslam Devletini kuran 

ve bundan dolayı da nusret şerefine nail olan Ensar gibi olun. Omdurman İslam Üniver-

sitesi’ndeki Hizb-ut Tahrir gençleri, sizin kahramanlığınıza, İslam’a ve İslam’ın Pey-

gamberine olan düşkünlüğünüze güvenerek size hitap ediyor. Dağları sarsan ve nurdan 

mürekkepler tarafından kaleme alınan adam gibi adam tavır sergilemenin zamanı geldi. 

Haydi, şunları gerçekleştirerek hakkıyla yeryüzünün en hayırlı orduları olun: 

1- Kendinizi tüm sömürgeci kâfirin ve sömürgeci kâfirin tüm ajanlarının bo-

yunduruğundan kurtarın. Otoritenin yüce ümmete ait olduğunu ilan edin ve dolayı-

sıyla onu ümmete teslim edin ki ümmet böylece Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem’in, Müslümanların ve bütün savunmasız insanların yardımcısı ve hamisi olan 

Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletinin kurulduğunu ilan etsin. 

2- Fransız şer yuvasını “Fransız Büyükelçiliği” kapatın. Büyükelçiyi de bir da-

ha ardında bakmayacak şekilde kovun. Fransa’ya bizlerin Rasûlullah SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem’e yardım eden adam gibi adamlar olduğumuzu kanıtlayın. Bizden 

başka kim Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e yardım edebilir ki?  

3- Fransa’nın yüzüne aslanlar gibi kükreyin. Müslümanları seferber edin ve askeri 

kuvvetle yeryüzünü sarsın. Ki kâfir Batı, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in kırmı-

zı çizgi olduğunu, onun uğruna çekinmeden milyonlarca can ve ülkenin feda edileceğini, 

Müslümanların Halifesi komutanlığında silahlı kuvvetler içindeki Müslüman zencilerin 

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e yardım etmek için şaha kalktıklarını bilsin. 

Ey silahlı kuvvetler içindeki yiğit kahramanlar! 

Hikmetli biri, büyük işleri halktan ister. Siz, bu büyük işe layık birisiniz. Şüphe-

siz Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın tarihin dönüm noktalarında ortaya çıkmış kahraman 

kimseler vardır ki gelin siz bunlardan olun. Hizb-ut Tahrir’e nusret vererek Rasûlullah 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e destek çıkın. Hizb-ut Tahrir Rasûlullah SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem’in Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini kurmak için ge-

ce gündüz durmadan çalışıyor. Sözün ve özün doğrusu budur. İcabet edecek misiniz?  

َ يَْنُصْرُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَْنُصُروا هللاَّ  “Ey iman edenler! Siz 

Allah’ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta 

sabit kılar.” [Muhammed 7]  

Silahlı Kuvvetler İçindeki Kahramanlara  
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ِحيـــم ْحٰمـــِن الرَّ  بِْســـِم هللاِ الرَّ

Sadece Hilafet ve Müslüman Ordular İle  

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e  

Yardım Edebilir, Akide ve Kutsal Saydıklarımızı  

Koruyabiliriz 

Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i hak ile müjdele-

yici, uyarıcı, Allah’a davetçi ve aydınlatıcı bir fener olarak gönderen Allah’a ham-

dolsun. Salat ve selam Sana olsun Ey Allah’ın elçisi. Seni âlemlere rahmet olarak 

gönderen Allah’ın salat ve mübarek selamı senin üzerine olsun.  

Ey Müslümanlar! Ey ordular! Ey subay ve ey askerler! 

Sizlere Mescidi Aksa’dan, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Miraç 

topraklarından, buradan, Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Nebilere imam-

lık yaptığı mübarek bölgeden sesleniyoruz. İslam’a ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi 

ve Sellem’e yardım etmek ve Mescidi Aksa’yı kurtarmak için diyoruz ki: “Sadece 

Hilafet ve Müslüman Ordular İle Rasûlullah Yardım Edebilir, Akide ve Kutsal Say-

dıklarımızı Koruyabiliriz.”  

Evet, sadece Hilafet ve onun orduları Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sel-

lem’e yardım edebilir. Müslüman orduları Fransa ve kâfir ülkelerin burunlarına top-

rağa sürtebilir, Pakistan ve Mısır ordusunun subayları, Türk ordusunun generalleri 

ve diğer İslâm orduları da İslam’a destek olabilirler. Dinin onurunu savunabilir, kut-

sal yerleri koruyabilirler. Mescidi Aksa’yı kurtarabilir, orayı Yahudilerin pisliğinden 

temizleyebilirler.  

Ey dünyanın her yerindeki Müslümanlar! 

Eğer sizin devletiniz, Halifeniz ve yeryüzünde sefere çıkan ordularınız olsaydı, 

kâfirler İslam’a hakaret edebilir miydi? Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem inci-

tebilir miydi? Daha önce de Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem incitildi. Ku-

reyş, onu incitti, Taif onun yollarına diken döşedi.  

 ُ ُ َوهللاَّ  َخْيُر اْلَماِكِرينَ َوإِْذ يَْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكفَُروا لِيُْثبِتُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخِرُجوَك َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر هللاَّ  

“Hatırla ki, kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni çıkar-

maları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak 

kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir.” [Enfal 30]  

Ama Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem İslam Devletini kurdu, Kureyş’in 

ileri gelenlerinin öldürüldüğü büyük Bedir savaşı oldu. Aşağılık ve küçülmüş olarak 

İslam’ın otoritesine boyun eğene kadar Taif’i kuşattı.  

Yahudiler Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i katletmek için ona entrika 

kurdular, fakat Allah Subhânehu ve Teâlâ onu koruyup kolladı, onu kurtardı.         

H. 03 Rabiu’s Sânî 1436 

M. 23 Ocak 2015 
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Ardından Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem, onlara kendi evlerinde saldırdı. 

Beni Kurayza ve Beni Nadir’in sonunun nasıl olduğuna bir bakın? İşte Allah ve 

Rasûlü’nü incitenlerin sonu böyledir. Allah’ın elçisinin mektubunu yırtan Perslerin 

akıbetinin ne olduğuna bir bakın? Allah Subhânehu ve Teâlâ da onların krallıklarını 

paramparça etti. 

ْنيَا َواْْلِخَرِة َوأََعدَّ لَُهْم َعَذابًّا ُمِهينًّ  ُ فِي الدُّ َ َوَرُسولَهُ لََعنَُهُم هللاَّ اإِنَّ الَِّذيَن يُْؤُذوَن هللاَّ  “Allah ve 

Rasûlü’nü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horla-

yıcı bir azap hazırlamıştır.” [Ahzab 57] 

Bu nedenle İslam’a karşı savaşan, İslam’ın Peygamberini inciten küfrün ve yı-

lanın başı Amerika ve onun müttefiki Fransa, İngiltere, Rusya ve İngiltere’de topla-

nan herkesin dünyada akıbeti çok fena olacaktır. Ahirette ise onlar için elim bir azap 

vardır. Peygamberimize ve dinimize hakaret edenleri asla unutmayacağız. Onların 

cezası, İslam’a hakaret edenlerin cezasından pek farklı olmayacaktır.  

Özel olarak Avrupa ve Amerikan halkına genel olarak da dünyaya Mescidi 

Aksa’nın kalbinden sesleniyoruz:  

Liderlerinizin savaş ilan ettikleri İslam, Latif ve Habir olan Allah’ın dinidir. O 

kalplere huzur verir. İslam, Peygamber Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e 

rahmet olarak gönderilen bir dindir.  

َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِلَّ َرْحَمةًّ لِْلَعالَِمينَ   “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 

gönderdik.” [Enbiya 107] 

İslam, toplumlarınızı zulümden, yolsuzluktan ve tüm suçlardan temizleyecektir. 

İslam, sizi vampir kapitalistlerden kurtaracaktır. İslam, kadınlarınızı taciz ve teca-

vüzden koruyacaktır. İslam, sömürülmekten kadını kurtaracak, ona onur kazandıra-

cak, onun iffet ve onurunu koruyacaktır. İslam, aranızda adaleti tesis edecek ve hak-

larınızı koruyacaktır. İslam, saadet ve huzur bulacağınız, merhamet edileceğiniz bir 

dindir.  

Allah Subhânehu ve Teâlâ sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için Muham-

med SallAllahu Aleyhi ve Sellem İslam ile gönderdi. Muhammed SallAllahu Aleyhi 

ve Sellem sizi Allah’a ibadete, dürüstlük ve emanete, sıla rahime davet eder. Zulüm 

ve düşmanlığı size haram kılar.  

İşte yöneticilerinizin savaş ilan ettiği ve onu sizden uzak tutmak istedikleri İs-

lam böyle bir dindir. Sizi ondan uzaklaştırmak için sizi saptırmaya çalışıyorlar. 

Biz Müslümanlar olarak sizi bu hayırdan mahrum etmemek ve size İslam’ı taşı-

mak için Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bize emrettiği Hilafeti kurmak 

amacıyla çalışıyoruz. Biz sizi İslam dinine davet ediyoruz. Biz sizi dünya ve ahiretin 

iyiliğine çağırıyoruz.  

Ey Müslümanlar!  

Ey Müslüman ülkelerindeki ordu ve subaylar! 
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Ey Müslüman ülkelerindeki ordu ve subaylar!  

Yöneticileriniz, tüm felaket ve belanın başıdır. Ülkeleri Allah’ın düşmanlarına 

teslim ettiler, Müslümanların toplumunu param parça ettiler. Allah’ın Kitabını ve 

Rasûlü’nün Sünnetini atalete uğrattılar. Kutsal sayılanlara zarar ziyan verdiler. Artık 

onlarda hayır diye bir şey kalmadı ve beklenmiyor da. Aksine kötülük onların karak-

teri ve mizacıdır, işidir. Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret kâfirlerin 

saflarında nasıl saf tuttuklarını görmediniz mi? Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sel-

lem’e hakaret, Allah’ın Kitabını ve Rasûlü’nün Sünnetini atıl bırakmaktan daha bü-

yük mü suçtur?  

Ey Pakistan ve Mısır ordusu içindeki hayırlı insanlar! Ey dünyanın her ye-

rindeki Müslüman orduları!  

Aranızda Ebu Dücane ya da Zeyd bin Harise gibi Rasûlullah SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem’i canı pahasına savunan yiğit biri yok mu?  

İçinizde Allah’a ve Rasûlü’ne yardım edecek adam gibi adam yok mu? 

Hizb-ut Tahrir, size Mescidi Aksa’dan seslenerek diyor ki:  

Sadece Hilafet ve Müslüman ordular ile Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-

lem’e yardım edebilir, akide ve kutsal saydıklarımızı koruyabiliriz. Yanıt verecek 

misiniz? İcabet edecek misiniz? 

Allahım, bu çağrımızı Müslümanlara ulaştır. 

Allahım, Müslümanların kalbini ona aç ve onu onların kalplerine sok.  

Allahım, inkâr edenlerden, münafıklardan ve hainlerden Sana sığınırız.  

Allahım, Seni ve Senin Rasûlü’nü ne kadar çok sevdiğimize dair Seni şahit 

tutuyoruz.  

Allahım, bizi umutsuzluğa düşenler gibi yapma.  

Allahım, Fransa ve onu dost edinenleri Sana havale ediyoruz.  

Allahım, ülkelerini başlarına yık ve onları darmadağın et.  

Allahım, bir an önce Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti bize nasip eyle. 

Ki dini ikame etsin, Müslümanların kelimesini birleştirsin, zalimlerin saldırısına 

yanıt versin ve Müslümanların kutsal saydıklarını kurtarsın.  

Allahım, Peygamberimiz Muhammed salat ve selam eyle. Salat ve selamı 

onun sohbetine ulaştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.  

Ey Müslüman ülkelerindeki ordu ve subaylar! 

 حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir 

Filistin 



 Muhtarat (Seçmeler) Sayı 33 / Sayfa 23 

Muhtarat Hizb ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi'nden Seçmeler - Sayı 33 - C. Evvel 1436  23 

Basın Açıklaması 

Rasulullah Onurumuzdur! 

Müslümanlar Ancak Yolunu Takip Ederek Rasulullah’ı Koruyabilirler 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Rasulullah Efendimize hakaret eden 

Charlie Hebdo’ya yapılan saldırının ardından 08 Ocak 2015 tarihinde bir basın 

açıklaması yaptı ve saldırıyı kınayan şu ifadeleri kullandı: “Bu saldırı, sadece der-

gi çalışanlarına karşı, ya da sadece Fransa’ya, Avrupa’ya, Batı’ya karşı işlenmiş 

bir saldırı değildir; aslında bu saldırı bir dine inansın ya da inanmasın, inanıyorsa 

dini ne olursa olsun, dünyanın barışa değer veren bütün insanlarına karşı yapılmış 

bir saldırıdır. Türkiye’de din hizmetlerinden sorumlu Diyanet İşleri Başkanı ola-

rak derin bir üzüntü içinde olduğumu ifade etmek isterim. Her şeyden önce bu 

saldırıyı şiddetle kınıyor, başta Fransız halkı olmak üzere tüm insanlık ailesinin 

acısını paylaşıyorum.”  

Mehmet Görmez 13 Ocak 2015’te ise 30. İl Müftüleri İstişare toplantısında Ba-

tı’nın ikiyüzlülüğüne vurgu yapan şu açıklamayı yaptı: “Bir tarafta son 10 yılda İs-

lam coğrafyasında acılarla kıvranan 12 milyon insan katledildi yok edildi. Ama ge-

çen hafta Paris’te yine hiçbir şekilde hiç bir müminin, hiçbir aklıselimin kabul etme-

yeceği 12 insan hunharca katledildi. 12 milyon insan katledildiğinde ses çıkarmayan 

insanlığın sadece 12 kişiye düzenlenen bir cinayet sebebiyle ayağa kalkmasını ibret-

le izledik.”  

30 Ocak 2015 Cuma günü Türkiye’de tüm camilerde okutulan Diyanet İşleri 

Başkanlığının hazırladığı hutbede Rasulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesel-

lem’e karşı Müslümanların sorumluluğu hakkında şu ifadelere yer verildi: “Bugün, 

İslâm’ı ve onun peygamberini tanıtma ve doğru temsil etme konusunda biz Müslü-

manların eksikleri olduğunu da unutmamalıyız. Üzülerek belirtmek gerekir ki; biz-

ler, İslâm’ın hak ve adalet anlayışını, Peygamberimiz (s.a.s)’in çağlar üstü örnekliği-

ni ve üstün ahlâkî vasıflarını insanlık ailesinin tüm fertlerine güzel bir dille, hikmetli 

bir üslupla yeterince sunamadık.”  

Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti olarak bu açıklamalarla ilgili nasihat ve 

hatırlatma olsun diye şu izahatları yapıyoruz. 

1) Batılılar, Rasulullah efendimizin karikatürlerini çizmeyi ifade özgürlüğü-

nün bir parçası olarak savunuyorlar. Bizden de bu çirkinliklerini hoşgörü ile karşı-

No.: TR–BA–2015–MB–TR–002 31.01.2015 11 Rabi’-ul Ahir 1436 H 

Hizb ut Tahrir 
Türkiye 

Vilâyeti  
Medya Ofisi 
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lamamızı istiyorlar. Bu karikatürleri çizenlere tepki veren Müslümanları ise kına-

mamızı bekliyor ve üzerimizde baskı oluşturuyorlar. Batının ifade özgürlüğü 

prensiplerine bağlığı yalandan başka bir şey değildir. Charlie Hebdo, eski Cum-

hurbaşkanı Sarkozy'nin oğlu John'un karikatürünü yayımlayınca olay medya krizi-

ne neden oluyor da, Rasulullah Efendimizin karikatürlerini çizip hakaret edince 

mi medya özgürlüğü gündeme geliyor? Batılıların bu baskısı, Müslümanları kut-

sallara yapılan hakareti kabul etmeye zorlamak içindir. Diyanet İşleri Başkanlığı-

nın bu baskı altında kalarak kınama açıklaması yapması acı bir talihsizlik ve çok 

büyük basiretsizliktir. 

2) Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Paris’te yürüyüşe katılan Batılıla-

rı ikiyüzlülükle tarif etmesi ve suçlaması çok yerindedir. Çünkü gerçekten Batılılar 

yıllardır milyonlarca Müslüman’ın kanını akıttılar. Ama hiçbir zaman terörist ABD 

ve Batı’nın katliamlarının kınanması için çağrı yapmadılar. Mehmet Görmez sadece 

Batı’nın ikiyüzlülüğünü değil, Türkiye ve diğer Müslüman belde yöneticilerinin iki-

yüzlülüğünü de ifşa etmeliydi. Zira ABD ve Batı’nın katliamlarının kınanması için 

bu yöneticiler de hiçbir çağrı yapmadılar. Aksine onların safında Paris’te yürüyüşe 

katıldılar.  

3) İslâm’ın Peygamberini tanıtma ve İslam’ı doğru temsil etme konusun-

da Müslümanların eksikleri olduğu doğrudur. Biz Rasulullah efendimizin İn-

sanlık için gönderilmiş rahmet peygamberi olduğunu, İslam’ın ise tek doğru 

din olduğunu anlatmalıyız. Rasulullah efendimizin İslam’dan başka tüm din 

ve ideolojilere meydan okuduğunu, yeryüzünün tamamında İslam’ı hâkim kıl-

mak ve küfrü kökünden söküp atmak için kâfirlere bir devlet başkanı olarak 

savaş ilan ettiğini söylemeliyiz. Biz Rasulullah efendimizi tüm işlerimizde 

kendimize örnek kılmalıyız. O’nun İslam’a davet yöntemini kendimize yol 

edinmeliyiz. Rasulullah’ın Allah’ın hükümlerini yeryüzüne hâkim kılmak için 

İslam Devleti’ni kurduğunu hatırlamalı ve yeniden İslami hayatı başlatacak 

Raşid-i Hilafet’in kurulması için Rasulullah efendimizin yolunu sapmadan ta-

kip etmeliyiz. Yoksa bizim Rasulullah efendimizi sadece hoşgörü, sevgi, ahlak 

ve barış peygamberi olarak tanıtmaya çalışmamız küfrü hiçbir zaman memnun 

etmeyecektir. Zira kâfirlerin İslam’a düşmanlığı çok büyüktür. Bizim kâfirleri 

memnun etmek için ayrı bir peygamber tarifi yapmamız, onların bize yönelik 

kinini azaltmayacaktır. 

وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستَطَاُعواْ  َوََل يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتَّٰى يَُردُّ  “Onlar, güç yetirebilseler, sizi 

dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler." [Bakara 

217]  

التحريرحزب   

Hizb-ut Tahrir 

Türkiye Vilâyeti 

Medya Bürosu  

Rasulullah Onurumuzdur! 
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Basın Açıklaması 

Suriye Halkının Sebat ve Kararlılığı, Haçlı Batı, Avaneleri ve      

Kuklalarının Ayağına Batan Bir Dikendir   

Yöneticileri, ajanları, rejimleri tarihe gömmek, şirketleriyle, elçilikleriyle, casus-

larıyla sömürgeci kâfirin Müslüman ülkelerden kökünü kazımak ve köklü değişim is-

teyen hareketlere düşmanlıkta Batı ülkeleri hem fikirler olsalar da… Allah’ın kulu ve 

Rasûlü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdelediği Nübüvvet metodu üzere Hilafeti 

kurarak İslami hayatın yeniden başlatılmasını sözde önlemek için anlaşsalar da… Cö-

mertçe eşi benzeri görülmemiş harcamalar yapsalar da... İster nakit para, gıda, yakıt 

gibi yardımlar ile isterse Suriye halkının tertemiz kanını akıtan Lübnan’daki İran par-

tisine silah yardımı yaparak Beşşar rejimini destekleseler de... Bu art niyetli harcama-

lar günden güne artsa da... Tüm mütevazı olanakları ile Suriye’deki sadık mücahitler, 

doğru değişimi önlemek için çalışan Amerika ve uşaklarının planları yolunda kaya gi-

bi duruyorlar. Yine bölgeyi kan gölüne çevirmek, Suriye, Irak, Libya, Yemen ya da 

Mısır’da olsun sistematik ve kasıtlı yıkım yapmak isteyen Amerikan planlarının karşı-

sında yılmadan, yıkılmadan dimdik duruyorlar! Batılı ülkelerin Allah yolundan alı-

koymak için harcadıkları bu mallar onlara bir pişmanlık ve iç acısı olacaktır.  

 ِفََسيُْنفِقُونََها ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيه ِ وا َعْن َسبِيِل هللاَّ َحْسَرةًّ ثُمَّ يُْغلَبُوَن َوالَِّذيَن ْم إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُْنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم لِيَُصدُّ

َكفَُروا إِلَى َجَهنََّم يُْحَشُرونَ   “Şüphe yok ki, kâfirler mallarını Allah yolundan 

alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç 

acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. Kâfirler toplanıp cehenneme 

sürüleceklerdir.” [Enfal 36] 

Rusya ve İran, Suriye şehir ve kırsalında kitlesel imha planları yürüten uzman-

ların varlığını resmen kabul etti. Irak’ta uzman ve araştırmacıların çalışmaları gös-

terdi ki Irak ordusu, şu an sözde terörizmle mücadele adı altında silindir gibi tüm 

köy ve mahalleleri askeri paletiyle ezip geçiyor. Köy kasaba demeden kasten her 

meskûn mahalli yok ediyor. Irak ordusunun bu eyleminin, Maliki, ardından Abadi 

ve ortakları tarafından uygulanan Amerikan talimatları dışında askeri ya da ahlaki 

hiç bir açıklama ve gerekçesi yoktur.  

Kendince Amerika, Hilafet Devletinin kurulmasına, sürekliliğine, hayatta 

kalmasına ve kalkınmasına yardımcı olacak her şeyi param parça etmek istiyor. 

Çünkü köhne kapitalist ideoloji ve onun ölçüsü, salt maddidir. Onlar, maddi    

No.: HT–BA–2015–MB–TR–08 04.02.2015 15 Rabiu’s Sânî 1436 H 

Hizb ut Tahrir 

Merkezi 

Medya Ofisi 
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temele dayalı olan kendi devletleri gibi İslam Devletinin de maddi temel dayalı 

olacağını sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. Yanıldıkları için de hayal kırıklığına uğ-

ruyorlar. Çünkü İslam, Müslümanların gücüne, samimi ve bilinçli gençlerin ka-

rarlılığına dayalıdır. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem Medine’de devleti-

ni kurarken altyapı üstyapı var mı diye hiç bakmadı. Aksine adam gibi adamlara, 

fikri taşıyanların motivasyonuna baktı. Devletin kurulmasında bunlara dayandı. 

Gerisi teferruat, çünkü gayretler ile askeri ya da endüstriyel aletler en kısa za-

manda üretilebilir. 

Bu nedenle ümmetin devriminin samimi ve gerçek devrimcilerine deriz ki: Si-

lahın temel muharriki düşüncedir. Silahı doğru yöne yönlendirir. Düşünce ile yenil-

mez denilen Roma devletini yendik. Yıkılmaz denilen İran Pers Mecusi devletini 

yıktık. Düşünceye dayalı olarak yaklaşık on üç yıl süren ender bir İslami yönetim 

kurduk. Onun için sadece kalkınmacı İslami düşünceyle Batı ve Doğunun tiranlarını 

yerle bir edebiliriz.  

Gördüğünüz gibi silah, fikri olmayan cahil birinin eline geçerse felaket olur. 

Doğru fikir sahiplerinin eline geçerse hidayet ve ışık olur. Allah’ın izniyle zaferler 

elde ederler. Kalpler onlar için atar. Abdestli eller, Allah’a dua için havaya kalkar. 

Allah’tan onlar için yardım isterler. Allah’ın izniyle samimi devrimciler, özel olarak 

Cuber ve Zebdani’de genel olarak Şam kırsalının tüm bölgelerinde rejime korkunç 

darbeler indirdiler. Son günlerde rejim ve zebanileri ağır darbeler aldılar. Bu nedenle 

ins ve cin şeytanları daha çok katliam ve yıkım yapmak amacıyla Suriye ve Irak reji-

mine yardım elini uzatmak için terörle mücadele adına yeniden bir araya geldiler. 

[01 Şubat 2015 Pazar günü AB heyeti, Bağdat’ta Caferi ile bir araya geldi] Ne tuhaf-

tır ki eş zamanlı olarak Şam Tağutu da gerçek teröristlerden ordu komutanının inti-

kamını almak için Zebdani ve Medaya üzerine onlarca varil bombası yağdırdı. Aynı 

zamanda efsanevi ve destansı bir duruş sergileyen Cuber üzerine kimyasal silah sal-

dırıları da kesintisiz devam ediyor.  

Ey İslam’ın izzetli cephelerinde sadakatle savaşan kahramanlar! 

Düşmanınızı tarumar ettiniz, İslam’a ve Müslümanlara kindar olanların göz-

lerini korkuttunuz. Sivil laik devlet kurma projelerini fiyaskoyla sonuçlandırdı-

nız. Aranıza kin ve nefret sokmak isteyen düşmanlarınızın entrikaları sakın sizi 

oyalamasın. Amerikan yanlısı Koalisyonun ulusal ordu kurma çağrıları sizi aldat-

masın. Ulusal ordu, ülkeyi tekrar dağların eteklerine kuşlar için tohumlar saçan 

Ömer b. Abdülaziz günlerine döndürme çabalarınızı yok etmek için Amerikan 

planlarını uygulamanın yeni bir maşası olacaktır. Emaneti zayi etmeyin ki halk 

popülariteniz zayi olmasın. Zafer için halk desteği en önemli dayanaktır. Al-

lah’tan ümidi kesmeyin. İslam düşmanları istese de istemese de Allah’ın izniyle 

yakında Hilafet kurulacaktır. 

ا َونََراهُ قَِريبًّا إِنَُّهْم يََرْونَهُ بَِعيدًّ  “Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak 

görüyorlar. Biz ise onu yakın görmekteyiz.” [Miraç 6-7]  

Kuklalarının Ayağına Batan Diken 
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Basın Açıklaması 

Başkurdistan’da Müslümanlara Yönelik Görülmemiş Tutuklamalar 

Rus istihbarat yetkilileri, 6 Şubat 2015 gecesi, Başkurdistan Cumhuriyeti İçiş-

leri yetkililerin işbirliği ile Cumhuriyette arama ve geniş çaplı tutuklamalar yaptı. 

Hizb-ut Tahrir’in faaliyetlerine katılmak suçlamasıyla 21 Müslüman tutuklandı.  

Tutuklananların isimleri şöyledir: 

Norliginov Renate Ranivovic, 1991 doğumlu. 

Latipov Rüstem Muratovic, 1976 doğumlu. 

Galimov Rüstem Rafiliviç, 1981 doğumlu. 

Şaripov Şamil Hacığaliviç 1976 doğumlu. 

Hamzin Rüstem Faleriviç, 1977 doğumlu. 

Fahitov Lenart Miniroviç, 1983 doğumlu. 

Tahirov Eric Raşidadovic, 1989 doğumlu. 

Makistitof Radomir Yusufoviç, 1984 doğumlu. 

Camalidinov İlgiz Fayloviç, 1988 doğumlu. 

Fatahov Rafael Raloviç, 1980 doğumlu. 

Fantahov Ruslan Vekiloviç, 1980 doğumlu. 

Yakubov Aral Gifilavic, 1991 doğumlu. 

Mamayev Renate Mazitoviç, 1971 doğumlu. 

Korneyev Alexander Faleroviç, 1987 doğumlu. 

Fayez Rahmonov Danis Muratovic, 1987 doğumlu. 

Mustafayev Ferid Ramazonoviç 1987 doğumlu. 

Ahmidov Radek Modarisoviç, 1976 doğumlu. 

Selimov Artur Raloviç, 1986 doğumlu. 

Gatavolin Reşad Razitoviç, 1972 doğumlu. 

Kayomov Azamet, 1985 doğumlu. 

No.: RU–BA–2015–MB–TR–03 06.02.2015 17 Rabiu’s Sânî 1436 H 
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Ahmedişin Vanes Feridoviç, 1962 doğumlu. 

Cezası müebbet olan Rus Ceza Kanunu’nun 250,5 Maddesi uyarınca tutuklu 

Müslümanlara suçlamalar yöneltildi. Ayrıca bu eşi benzeri görülmemiş geniş çaplı 

tutuklamalar yanı sıra Hizb-ut Tahrir / Rusya 10 yıldır baskı ve zulme maruz kal-

maktadır. Ceza Kanunu’nun bu zalimane maddesi uyarınca Müslümanlara yönelti-

len suçlamanın tek nedeni, Yargıtay’ın 2003 tarihli içtihadıdır. Bu madde uyarınca 

Hizb-ut Tahrir’i terörist parti olarak gören dünyada tek ülke Rusya’dır. Hizbin fa-

aliyetlerini bilinenler bunun farkındadır. Örneğin oryantalist Alexei Malashenko, 

“Matar” kanalı ile yaptığı bir röportaj sırasında Başkurdistan’daki geniş çaplı tu-

tuklamaları yorumlarken “Ben onları asla terörle suçlayamam. Çünkü onların Hi-

lafeti kurma metotları, barışçıl yollarladır. Herhangi bir terör eylemine karışmış 

değiller.” dedi. Bunun üzerine programın sunucusu hayretler içinde o halde bu 

parti nasıl oluyor da Rusya’da terörist ve radikal olarak kabul ediliyor diye sordu-

ğunda, “Bence bize göre her şey terörizmdir.” yanıtını verdi. Böylece pek çokları, 

Rus yetkililerin siyasi parti Hizb-ut Tahrir’e karşı ilan edilen savaşın hiçbir sebebe 

dayanmadığının farkındalar. Rus yetkililer, Rusya’da İslam’ın yayılmasından kor-

kuyorlar ve bunun paniği içindeler. Aklı başında her insan, İslam’ın dünya çapın-

da yayılmaya başladığını fark eder. Rusya’da ya da Rusya’nın herhangi bir bölge-

sinde bu eğilimi durdurabileceğini düşünmek büyük ahmaklık ve aptallık olur. 

Yetkililerin bu telaşı, ekonomik istikrarsızlık ve toplumda artan gerginlikten kay-

naklanıyor. Bu nedenle yetkililer, tutuklu Müslümanlar insanlar arasında doğruluk 

ve dürüstlük ile bilindiği için vahşeti sürdürüyorlar. Oysa insanlar, Hizb-ut Tah-

rir’in terörizmle hiç bir ilgisi olmadığını bilirler. Hizbin fikirleri ile aynı fikirde 

olmayanlar bile bunu canlı tanığıdır. Böylece yetkililerin fikri zafiyeti, onlarda 

korku yaratıyor. İslami siyasi parti Hizbin üyelerine yönelik son tutuklamalar, bu-

nun en iyi kanıtıdır. Tutuklu Müslümanlara gelince, İslam ümmetinin en hayırlı 

evlatlarıdır.  

Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem bir hadiste onlar hakkında bize şöyle haber 

verdi: 

ِك فِيِهنَّ يَْوَمئٍِذ بَِما أَْنتُْم َعلَْيِه أَْجُر َخْمِسيَن ِمْنكُ  ْبِر لِْلُمتََمسِّ ِ أََو ِمْنُهْم؟  ْم,إِنَّ ِمْن َوَرائُِكْم أَيَّاَم الصَّ قَالُوا: يَا نَبِيَّ هللاَّ

 Muhakkak ki sizin arkanızda karanlık gece parçaları gibi“ قَاَل: بَْل ِمْنُكمْ 

fitneler vardır. O fitneler içerisinde, sizin üzerinde bulunduğunuz inancın 

benzerine sımsıkı yapışan bir kimse için, sizden elli kişinin sevabı kadar se-

vap vardır.” Dediler ki: Ya Rasûlullah! Onlardan elli kişinin sevabı kadar 

sevabı vardır değil mi? “Hayır! Sizden elli kişinin sevabı kadar sevap 

alır.” [İbn Mace]  

Müslümanlara Yönelik Tutuklamalar 

 حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir 

Rusya Medya Bürosu  
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Türkiye Vilayeti:  

Ankara Tek Ses: “Peygamberimiz Onurumuzdur” 

Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti ve Çağrı Der’in ortaklaşa düzenledikleri Peygam-

berimiz Onurumuzdur başlıklı protesto gösterisine Ankara halkı yoğun ilgi gösterdi. 

Fransız karikatür dergisi Charlie Hepdo’nun Peygamber Efendimizin karikatür-

lerini tekrar yayınlaması ve Türkiye’de Cumhuriyet Gazetesinin bu karikatürlerde 

yayınlama girişimlerinin ardından Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti ve Çağrı Der 

Müslüman Ankara halkını Peygamber Efendimize sahip çıkmaya davet etti. 

Ankara Hacı Bayram Camiinde Cuma namazı çıkışında yapılan protesto göste-

risin yaklaşık 10.000 kişi katıldı. Program, Abdullah İmamoğlu’nun kunut duasıyla 

başladı. Peygamber efendimize yönelik hakaretlere karşı yapılan etkili duada göz-

yaşları sel olup aktı. 
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Ürdün Vilayeti: 

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e Destek Gösterileri 

"Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e Destek İçin Nübüvvet Metodu Üze-

re Hilafet İstiyoruz" kampanyası kapsamında Hizb-ut Tahrir / Ürdün Vilayeti, baş-

kent Amman, ez-Zarka, İrbid ve Rasifa bölgesinde bir kaç camide Cuma namazı 

sonrasında bir dizi gösteriler düzenledi. Gösterilerde Rasûlullah SallAllahu Aleyhi 

ve Sellem'e destek konuşmaları yapıldı. Allahu Ekber sesleri, cami çevrelerinde yeri 

göğü inletti. Göstericiler, Nübüvvet metodu üzere İslam Hilafetin kurulması, İslam 

Şeriatının uygulanması ve bilfiil Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e destek 

olunması talebinde bulundular. Gösteriler sırasında yazılı dövizler kaldırdılar: "Siz 

yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder." "Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-

lem'e en büyük hakaret, anayasamızın Allah'ın Kitabı ve Rasûlullah'ın Sünnetine da-

yalı olmamasıdır." Ayrıca katılımcılar tarafından sloganlar da atıldı. 

Bunun yanı sıra Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e destek için Rasûlul-

lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e hakarete nasıl misilleme yapılacağı yazılı devasa 

iki afiş dağıtıldı. Allah'a hamdolsun, bütün gösteriler beğeni topladı ve halkın yoğun 

katılımı oldu. 

Peygamberi (SAV) Savunmak 
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Filistin: 

Aksa Hz. Muhammed SallAllahu Aleyhi Vesellem İçin Ayaklandı 

Mescidi-l Aksa'da toplanan yoğun kalabalık Peygamber efendimize karşı haka-

ret edenleri kınadı ve cezalandırılması çağrısı yapıldı. Yoğun kalabalık cihad çağrısı 

yaptı, Müslüman orduların derhal Allah resulünün onurunu korumak için harekete 

geçmesi ve Filistin’i kurtaracak ve Müslümanları koruyacak olan Hilafet'in ikamesi 

için çağrı yaptılar. 

Hizb-ut Tahrir / Filistin tarafından organize edilen protesto, Mescidi-l Aksa’da 

3 Rebiu’l-ahir 1426 Cuma günü yani 23 Ocak 2015'te gerçekleşti. Ayrıca Hizb her-

kesi Cumartesi ikindi namazına müteakip Ramallah ve El Halil şehrinde “Hilafet ve 

Müslüman ordular ile Allah Resulü desteklenecek, akide ve kutsal beldeler koruna-

caktır” başlığında düzenlenecek olan protestolara davet etti. Mescidi-l Aksa’nın 

meydanında toplanan Müslümanlar, Batı'nın İslam ve Müslümanlara karşı uyguladı-

ğı vahşi planlarını ve özellikle Peygamber efendimizin karikatürünü çizen Charlie 

Hebdo dergisini kınadı. Ayrıca protestoda “Lailaheillallah Muhammedurrasulullah” 

livaları göklere yükseltildi. 

Peygamberi (SAV) Savunmak 
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Endonezya:  

Fransa Elçiliği önünde Peygamber Aleyhis Selam'ı savunan büyük gösteri 

Batılı medya tarafından Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e yapılan ha-

karet bize şu iki şeyi gösteriyor: Birincisi: Batının ikiyüzlülüğü. Eğer onların ifade 

özgürlüğü prensiplerine bağlılık ve sadakatleri doğruysa, o zaman neden Fransız 

Müslüman kadınlarının peçe takmaları yasaklandı? Bu da bir ifade özgürlüğü değil 

mi? Ayrıca ifade özgürlüğü, sadece Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e haka-

rete mi özeldir? Biri bir Yahudi'ye hakaret etse, hemen antisemitizm olarak yaftala-

narak cezalandırılacaktır. İkincisi: İslam ümmetinin zayıflığını gösteriyor. Şuan sa-

yıları 1,6 milyardan fazla olan İslam ümmetinin, bu iğrenç eylemler tekrar tekrar 

meydana geldiği halde kutsal Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e hakarete di-

renemediğini kanıtlıyor. Bu bağlamda Hizb-ut Tahrir / Endonezya birkaç şehirde; 

Surabaya, Makassar, Bandung, Medan, Lampung'da mitingler düzenledi. 
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İskandinavya:  

"Sadakatiniz Muhammed Aleyhisselam'a mı?" 

Hizb-ut Tahrir / İskandinavya: "Sadakatiniz Muhammed Aleyhisselam'a mı?" 

başlıklı bir seminer düzenledi. Seminere Müslüman erkek ve kadınların yoğun katı-

lım gerçekleşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peygamberi (SAV) Savunmak 
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Suriye Vilâyeti: 

"Eş-Şam direnişçileri Allah Resulünü savunmak için ayağa kalktı" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avustralya:  

Peygamber aleyhisselam'a hakareti kınayan gösteri 

"Peygamberimiz (Sav) Onurumuzdur" 
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Lübnan Vilayeti:  

Allah Resulune (sav) destek ve O'nu savunma gösterisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğu Afrika:  

Peygamber Aleyhisselam'a hakareti protesto gösterisi  
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Tunus:  

"Peygamber Aleyhis Selâm'ı Savunmak" Kampanyası 

Fatih Cami önünde konuşma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britanya:  

Paris Charlie Hebdo saldırısı ve Peygamberimiz Muhammed (SAV)'a 

Hakaret 

Taji Mustafa ile Charlie Hebdo saldırısı ve Peygamberimiz Muhammed 

(SAV)'a hakaret hakkında röportaj.  

 

Peygamberi (SAV) Savunmak 
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Haftalık hiciv dergisi Charlie 

Hedbo konusuna gelince, onun medeni-

yet, sağduyu ya da siyasi cesaretle hiç 

bir ilgisi yoktur. Boğucu mali kriz ile 

boğuşan dergi, neredeyse kapanmak 

üzereydi. Tirajı, 30 bin, hatta çok daha 

düşüktü. Onun için bu mali krizden kur-

tulmanın yolunu karikatürler yayımla-

makta buldu.  

Burada 2008 yılındaki olayı da ha-

tırlatmakta fayda vardır, Charlie Hebdo, 

Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin oğlu 

John’un karikatürünü yayımlayınca 

medya krizine neden olmuştu. Ardından 

gazeteci özür dilemeyince de gazeteden 

kovulmuştu. Ama mesele Rasûl SallAl-

lahu Aleyhi ve Sellem ile ilgili olunca 

basın özgürlüğü oluyor! Bunun, Batının 

sabah akşam övündüğü demokrasi ve 

ifade özgürlüğü ile ne ilgisi var? Tüm 

bunlar, kutsal sayılanlara yapılan haka-

reti Müslümanları kabul etmeye zorla-

mak içindir. Sonra da bunu kabul etme-

yip saldıranlar da terörist ve aşırılık 

yanlısıdır. 

İşte demokrasinin gerçek yüzü 

budur. Hangi kriter ve standartları göre 

ölçüyorsunuz. Tabii ki Batı çıkarlarının 

gerektirdiği gibi. Bu yüzden birkaç ki-

şinin öldürülmesi terörizm ve vahşet 

olarak kabul ediliyor, ama dünyanın 

her köşesinde öldürülen yüz binlerce 

çocuk, kadın ve yaşlılar ise kale bile 

alınmıyor!  

Bu kapitalist sisteme göre kutsal 

diye bir şey yoktur. Onun için kapita-

lizm, çürük, köhnemiş ve insanlık düş-

manı barbarca bir sistemdir.  

… 3. Sayfanın Devamı 

defin hazırlıkları gibi büyük bir farzdan 

daha öncelikli olduğunu gördü. Haydi, 

gelin ey onurlu halk! Nübüvvet metodu 

Raşidi Hilafet Devletini kurarak İslam 

dinini hâkim kılalım.  

Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hi-

lafet Devletini kurmak için çalışan Hizb

-ut Tahrir olarak biz, Allah’ın izniyle 

yakında ortadan kalkacak olan bu cebe-

rut diktatörlükten sonra Rabbinizin vaa-

dini ve Nebinizin müjdesini size müjde-

liyoruz. Bu pislik sistemi tarihin çöplü-

ğüne süpürmek ve onun bozuk laik reji-

mini ortadan kaldırmak için sizi bizimle 

birlikte çalışmaya ve bize yardım etme-

ye davet ediyoruz. Ki gök ve yeryüzü 

sakinlerinin razı olduğu Nübüvvet me-

todu üzere Raşidi Hilafet Devleti altın-

da sahabenin İslam’ı yaşadığı gibi biz 

de Müslümanlığımızı yaşayalım. Çünkü 

bugün bu kötü durumumuz, ancak İs-

lam’la, İslam’ı adaletle uygulayan ve 

hakka göre yöneten bir Devletle, ilk Hi-

lafet Devletinin izinden yürüyen, içeri-

de İslam’ı uygulayan ve dışarıya İs-

lam’ı yaymak için orduları harekete ge-

çiren Nübüvvet metodu üzere Hilafetle 

düzelebilir.  

Ey Müslümanlar!  

Haydi, Allah’ın dinine yardıma ko-

şun. Allah Subhânehu ve Teâlâ kendisi-

ne yardım edene elbette yardım eder. Al-

lah emrine galip gelendir. Fakat insanla-

rın çoğu bunu bilmezler. 

ُ َغالٌِب َعلَٰى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر ٱلنَّاِس َلَ يَْعلَُمونَ  َوٱَّللَّ  

“Allah, işinde galiptir, fakat insanların 

çoğu bunu bilmezler.” [Yusuf 21]  

… 8. Sayfanın Devamı 

Sayfaların Devamı... 
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durdurmaya doğrudan etkisi olan şeyler 

değildir. Dolayısıyla Batının Peygamber 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e yönelik ha-

karetine bir yanıt olarak duyguları boşaltan 

sonra da rıza ve sessizliğe büründüren sa-

dece bu eylemlerle yetinmek caiz değildir. 

Aksine kâfirlerin bu eylemlerine verilecek 

gerçek cevap, Rasûl SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem’in metodu üzere Hilafet Devletini 

kurmak için İslam ümmet olarak topyekûn 

derhal çalışmaya koyulmaktır. Hilafet 

Devleti kurulduğu zaman İslam düşmanla-

rı Müminlerin Emiri adaletli bir Halife hu-

zurunda eylemlerine karşılık tıpkı Halife 

Abdülhamid’in yaptığı gibi hesaba çekile-

ceklerdir. Müslümanlara izzet ve onurunu 

iade etmenin, onları korumanın tek yolu, 

ikinci Raşidi Hilafet Devletini kurmaktır. 

Hilafet Devleti, İslam düşmanlarına Müs-

lümanların değerlerine ve kutsal saydıkla-

rına saldıramayacaklarını yeniden hissetti-

recektir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle 

buyuruyor:  

 الَِحاِت ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ

لَيَْستَْخلِفَنَُّهْم فِي اأْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِهْم 

لَنَُّهْم ِمْن  نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرتََضٰى لَُهْم َولَيُبَدِّ َولَيَُمكِّ

بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًّا يَْعبُُدونَنِي ََل يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًّا َوَمْن 

ئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ  لَِك فَأُولَٰ
ٰ
َكفََر بَْعَد َذ  “Allah, 

içinizden, iman edip de Salih ameller 

işleyenlere, kendilerinden öncekileri 

egemen kıldığı gibi onları da yeryü-

zünde mutlaka egemen kılacağına, on-

lar için razı olduğu dinlerini iyice yer-

leştireceğine, yaşadıkları korkularının 

ardından kendilerini mutlaka emniye-

te kavuşturacağına dair vaatte bulun-

muştur. Onlar bana kulluk eder ve 

bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Ar-

tık bundan sonra kimler inkâr ederse, 

işte onlar fasıkların ta kendileri-

dir.” [Nur 55]  

… 16. Sayfanın Devamı 

ve Müslüman olmadıkları sürece onların 

da ölümle cezalandırılmaları talep edil-

di. İslam’ın şeri hükmü budur. Nitekim 

Şevkani, İmam Şafii ve İmam Hanbeli 

Emirül müminin Ali RadiyAllahu 

Anh’dan şöyle dediğini rivayet ettiler: 

أَنَّ يَُهوِديَّةًّ َكانَْت تَْشتُُم النَّبِيَّ َوتَقَُع فِيِه، فََخنَقََها َرُجٌل 

ِ َدَمَها  Bir Yahudi“ َحتَّى َماتَْت، فَأَْبطََل َرُسوُل هللاَّ

kadın, Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sel-

lem ile alay edip hakaret etti. Bunun 

üzerine bir kişi ölünceye kadar onun 

boğazını sıktı. Rasûl SallAllahu Aleyhi 

ve Sellem de o Yahudi kadının kanının 

heder olduğunu söyledi.” [Ebu Davud] 

3- Bütün İslam ümmetine de çağrımız 

şudur ki Muhammed SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem’in onurunu savunmak için el ele 

omuz omuza birlikte çalışmaları gerekir.  

4- İslam ümmeti, insan hakları, laik-

lik ve liberalizm gibi gayri İslami ideoloji 

veya doktrini şiddetle reddetmelidir. Çün-

kü Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sel-

lem’e hakaret karikatürlerinin dayanağı 

ifade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğünden 

dolayı bu tür iğrenç eylemler kontrol edile-

miyor. Ayrıca İslam ümmeti, ciddiyetle Hi-

lafetin kurulması için çalışmalıdır. Hilafet, 

önemli ölçüde her türlü aşağılanmaları so-

na erdirecek. Tıpkı Muhammed SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem’e hakaret içerikli tiyatro-

nun Voltaire tarafından sergilenmek isten-

mesi üzerine Fransa ve İngiltere’ye ültima-

tom veren Halife Abdülhamit gibi hem İs-

lam hem de İslam ümmetinin onurunu ko-

ruyacaktır. Bu şeytani tiyatro derhal durdu-

rulmadığı takdirde İngilizlere karşı cihat 

ilan edeceğini söyleyen Halifenin bu sert 

tutumu karşısında İngilizler geri adım ata-

rak Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sel-

lem’in onuru korunmuştu.  

… 17. Sayfanın Devamı 
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Aydın Düşünme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takiyyuddin en-Nebhânî 

Ayın Kitabı: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aydın Düşünme 

Bu kitap iddia ediyoruz ki; ilk kez 

aklın doğru bir tarifini vermekte, düşün-

me metodlarını ve düşünme türlerini 

açıklığa kavuşturmaktadır. 

Bu kitap; topluma, kitlelere ve her 

bir ferde nasıl doğru düşünebilecekleri-

ni, doğru düşünme metodunun ne oldu-

ğunu ve aydın düşünmenin hakikatini 

anlatmaktadır. Topluma, kitlelere ve 

fertlere, düşünme kapasitelerini daha iyi 

ve daha doğru olarak nasıl kullanacakla-

rının da reçetesini vermektedir… 

Bu kitap; çöküntünün ve gerileme-

nin esasî kökenlerine ve sebeplerine bir 

dokunuş, bir tahlil ve köklü bir çözüm 

sunmakta, onu hayata geçirme iradesini 

ortaya koymaktadır… 

İnsan; eylemlerini, tavır ve davra-

nışlarını, akliyetine, mefhumlarına, aki-

desine ve akidesinden çıkan fikirlerine 

göre belirlemektedir. Ancak şu da var ki; 

günümüz Türkiye Toplumu ve fertleri, 

hissiyatı ve fikirleri üzerinde hâkimiyeti-

ni ilan eden merkezler ve bu merkezlerin 

kütle iletişim vasıtaları imkânları ile 

yaptıkları mugalâtalar, manipülasyonlar 

ve ajitasyonlarla toplum mühendisliği-

nin malzemesi haline getirilmiş, düşün-

me tembelliğine tutulmuş bir vaziyette-

dir. Hâlbuki düşünmenin ve mütefekki-

rin kıymetini kavrayamayan fertler ve 

toplumlar, Doğru Kalkınmaya asla ula-

şamayacaklar, dahası Doğru Kalkınma-

nın vakıasını dahi hissedemeyeceklerdir. 

Müellif Takiyyuddin en-Nebhânî İslâm 

Şahsiyeti isimli bir diğer eserinde, top-

lumsal çöküntünün hazırlayıcıları ve çö-

küntü sürecinin devamının teminatı va-

ziyetindeki yöneticilerin ve aydınların, 

içine sürükledikleri ve sürüklendikleri 

bu sürece giden yolda arızanın esasî 

amillerini kısaca şu şekilde sıralıyor: 

Aklın doğru bir tarifini yapamamış 

olmaları, Hakikatleri kavramada 

Kur’an’ın metodu ile filozofların meto-

dunu ayırt edememiş olmaları. 

Düşünmenin esasî dinamiklerini kavra-

mak isteyenler, ümit ediyoruz ki bu ki-

tapta, fikrî kalkınmanın altın anahtarını 

ve daha aradıkları pek çok şeyi bulacak-

lardır…  
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