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Basın Açıklaması
SURABAYA’DAKİ 3 KİLİSEYE DÜZENLENEN BOMBALI SALDIRI HAKKINDA
Medyada da geniş çapta yer aldığı gibi 13 Mayıs Pazar sabahı Surabaya’daki üç kiliseye -Jalan Ngagel
Madya Utara’daki Santa Maria Roma Katolik Kilisesi, Jalan Diponegoro 146’daki Endonezya Hristiyan Kilisesi
ve Jalan Arjuna’daki Surabaya Merkez Pentecostal Kilisesi (GPPS)- bombalı saldırı gerçekleşti. Patlamalarda 9
kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla insan yaralanırken intihar eylemcisi de öldürüldü.
Saldırganlar kim olursa olsun ve motivasyonları da ne olursa olsun, saldırılar kabul edilemez. Bu zalimce
hareket, İslam’ın bütün öğretilerine aykırıdır. İslam Şeriatı, insanları öldürmek ve yaralamak bir yana diğer
dinlerin mabedini tahrip etmeyi ve yıkmayı kesinlikle yasaklar. İslam, özellikle eylem birisinin ölümüne yol
açacaksa, haksız yere bir kimsenin öldürülmesini yasaklar.
Bu bağlamda Hizb-ut Tahrir / Endonezya şunları vurgular:
1-

İslam’ın öğretilerine aykırı eylemi nedeniyle intihar eylemcisini şiddetle kınıyoruz.

2- Yetkililerden, korkunç eylemin beyni dâhil olmak üzere saldırgan ve motivasyonu hakkında hemen
soruşturma başlatılmasını istiyoruz. Sadece bu şekilde patlamalar ile ilgili spekülasyonlar sona erebilir.
3- Saldırılar, Terörle Mücadele Kanunu’nun onaylanması ile ilişkilendirilemez. Bunun nedeni, tasarıda,
geçmişte olduğu gibi başta Müslümanlar olmak üzere insanlara zarar verme potansiyeli olan birkaç maddenin
bulunmasıdır. Ayrıca patlamaları mevcut örgüt ya da dava grubuyla ilişkilendirmek de kabul edilemez. Bu
saldırının baskı veya yeni tiranlık için bir araç olarak kullanılmasına izin vermeyin.
4- Müslümanlar, Şeriat ve Nübüvvet metodu üzere Hilafetin kurulması çalışmasında sabırlı, kararlı ve
dosdoğru olmak zorundadır. Asil ideallere ulaşılana kadar herhangi bir zorluk, engel ve tehditten korkmayın.
Allah bize yeter. O ne güzel vekil, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.
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