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Basın Açıklaması
Kapitalizm Sistemde Yaşam Sefalettir ve Sanki Cehennemin Yeryüzündeki Bir Parçası Gibidir
Hizb-ut Tahrir / Kenya, ülke çapında kaçırılanların sayısının yüksekliğinden dolayı dehşete düştü.
Kenya güvenlik güçleri, suçluların kızları ve çocukları kaçırmak ve sonra ailelerinden para talep etmek
için fırsat kolladıklarını belirtti. İnternette, kurbanların işkence gördüğünü, taciz edildiğini ve zar zor
hayatta kaldıklarını gösteren videolar yayınlandı. Bu bağlamda aşağıdakileri vurgulamak istiyoruz:
Halkı uyarıyoruz. Her ne kadar bu vakalar yaygınlaşsa ve doğal olarak korkuya yol açsa da
güvenilirliği konusunda araştırma yapmadan panik yaratmaya gerek yoktur. Bu, İslam’ın köklü
öğretilerinden biridir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
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َصِب ُحوا َعَلى َماَفعَْلتُ ْم ََ ِاِ ِمين
ْ ُ“ يَا َأيُّها َالذين َآمُنوا َإ ْن َجاء ُك ْم َفاس ٌق َبنبإ َفتبيَُّنوا َأ ْن َتُص ُيبواَق ْو ًما َبجهالة َفتEy iman edenler! Eğer
yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse, onun iç yüzünü araştırın, yoksa bilmeden bir millete
fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman olursunuz.” [Hucurat 6]
Çocukların, kızların ve bireylerin kaçırılıp öldürülmesi, Kenyalılarda korku ve ürpertiye neden oldu.
Ülkedeki Müslüman ailelere gelince, bu onlar için ekstra bir felakettir, çünkü uzun zamandır
Müslümanlar, ‘terörle mücadele’ kapsamında Kenya polisinin sistematik, yaygın ve dikkatli bir şekilde
planlanmış yargısız infazını deneyimliyorlar. Bu, kapitalizm sistemde yaşamın sefalet olduğunun ve
cehennemin dünyadaki bir parçası haline geldiğinin bir göstergesidir.
Kapitalizmin beslediği yaşam zorlukları, bu vakaların toplumdaki varlığını körükledi, zira herkes
cinnet geçiriyor ve ‘daha iyi bir yaşam’ elde etmek için her türlü şeytani yolu kullanıyor. Aileler ayrıca
çocuklarına yeterli zaman ayıramıyor, çünkü hayatın peşinden koşuşturup duruyorlar. Bununla birlikte
ailelere hatırlatmak isteriz ki çocuklar, güvende olma, şefkatle muamele görme, zulüm ve istismara karşı
korunma hakkına sahiptir.
Son olarak, bu vakaların sadece Kenya’da değil tüm dünyada yaygın olduğunu belirtiyoruz Bu
bağlamda Müslümanlar, İslam ülkesinin birinde Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti yeniden kurma
hedefine doğru ilerlemek için hemen çalışmaya koyulmalıdır. Hilafet, vatandaşlarını her türlü vahşete
karşı koruyacaktır.
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