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Basın Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kurumu ve Hizb-ut Tahrir Karışındaki Fikri Hezimeti
Yasin Bin Yahya başkanlığında, Habib El Madani ve Muhammed Ali Bin Salim eşliğinde Hizb-ut Tahrir /
Tunus Vilayet Merkezi Temas Komitesi’nden bir heyet, Hizb-ut Tahrir’in “İdeoloji, Uygarlık ve Kültür Olarak
Kapitalist Batı Düşüncesinin Çürütülmesi” başlıklı kitabının bir kopyasını vermek için 30 Ağustos Salı günü
Tunus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nü ziyaret etti. Bu kurum, resmi bir kurumdur, Cumhurbaşkanlığının
denetimi altındadır. Defalarca girişimde bulunulmasına ve uzun istişarelere rağmen bu kurum kitabın bir
kopyasını almaktan kaçındı. Bu kurum, entelektüel ve araştırmacılık rolünden yoksundur. Ülkemizde
bekçiliğini yaptıkları Batı düşüncesinin temelleriyle çelişen bir öneri karşısında çaresizdir. Diğer yandan
Tunus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü yönetimi, Alman Konrad Adenauer Vakfı (KAS) gibi ülkemizde
kurulan sömürgeci Batı kurumlarıyla işbirliği yapmakta bir sakınca görmüyor. Hatta bu yabancı kurumla 2020
yılı içerisinde 20 sektörel stratejik çalışmayı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadılar.
Hizb-ut Tahrir / Tunus Vilayeti Merkezi Temas Komitesi, bir süredir söz konusu kitabın dağıtımını
yapıyor. Kitap, başta Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü, İslam Medeniyeti Dairesi üyeleri ve Hikmet Evi
Vakfı’nın onursal üyeleri olmak üzere Batı uygarlığını benimseyen bilim adamlarına, üniversite profesörlerine
ve modernist düşünce sempatizanlarına dağıtılıyor. Böylece Hizb-ut Tahrir, kapitalist ideolojinin
yozlaşmışlığını ve İslam ideolojisinin büyüklüğünü göstermek için başta Hikmet Meclisi ve
cumhurbaşkanlığına bağlı Tunus Stratejik Enstitüsü üyelerini olmak üzere Batı kültürünü benimseyenleri
entelektüel tartışmaya davet ediyor. Bu vesileyle umulur ki sömürgeci kâfir Batıya olan entelektüel ve politik
bağımlılıklarından vazgeçerler, ümmetlerine geri dönerler, yüce İslam ideolojisini desteklerler. Böylece bu,
Batı düşüncesini yayma ve savunma suçuna kefaret olur. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ
ِ َاهق وَل ُكم اْلويل ِم َّما ت
ِِ
ِ
ِ ُ بل َنْق ِذ
ون
َ صُف
ْ “Bilakis biz, hakkı bâtılın tepesine bindiririz de o,
ُ ْ َ ُ َ ٌ ف باْل َح ِق َعَلى اْلَباطل َفَي ْد َم ُغ ُه َفإ َذا ُه َو َز
bâtılın işini bitirir. Bir de bakarsınız ki, bâtıl yok olup gitmiştir.” [Enbiya 18]
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