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Tacikistan Yöneticilerinin Zulmü, Yalan Suçlama Türetmede Haddi Aşmaları ve Zalimane 

Hükümler Vermeleri 
 

Allahım zalimlerin zulmünü sana, mümin Müslümanlara ve her dinden insanlık vicdanına sahip olanlara 
şikayet ediyoruz. Bu beldemizdeki, (Tacikistan'daki) yöneticilerin zulmünü, yalan suçlama türetmede haddi 
aşmalarını ve zalimane hükümleri vermelerini ifşa ediyoruz. 

Bu beldenin mahkemesi, 20.01.2011'de Hizb-ut Tahrir'in 8 üyesi hakkında uzun süreli hapis kararları verdi. Bu 
üyeler şunlardır: 

1- Hafizov Yusufcan [18 yıl] 
2- Kurbanov Devletyar [16 yıl] 
3- Nurov Talip [14 yıl] 
4- Rahmanov Salih [14 yıl] 
5- Abdulhamidov Sabircan [11 yıl] 
6- Salahaddinov Kemalhan [10 yıl] 
7- Kerimov Abdurrahman [10 yıl] 
8- Yusufov Alican [6 yıl] 
Zalim rejim, bu hükümleri vermekle kalmayıp polisleri, bu şebaba ve hapishanelerdeki diğer binlerce 

kardeşlerine tutuklu bulundukları birkaç seneden beri işkence etmektedir. 
Bu kişilere atfedilen suçlama, yönetimi silah zoruyla ele geçirmeye çalışan bir hizbe mensup olmaları, din ve ırk 

düşmanlığını tahrik etmeleridir. Mahkeme, kendilerine ve hiziplerine yöneltilen bu suçlamaya ispatlayacak tek bir 
kanıt dahi ortaya koyamadı. 

Bu kişiler Hizb-ut Tahrir'e mensup olduklarını itiraf etmekle birlikte silah veya şiddet kullandıklarını kabul 
etmeyip Allahuteala'nın şu kavline bağlı kalarak siyasi ve fikrî metotla İslam davetini taşıdıklarını ifade ettiler:  اْدُع

َأْحَسُنِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي ِهَي   "Rabbinin yoluna, hikmet ve güzel öğüt ile davet et ve 
onlarla en güzel şekilde cedelleş." [en-Nahl 125] 

Kendilerinden herhangi birisinin şiddet kullandığına dair bir kanıt ortaya koyması için mahkemeye meydan 
okudukları gibi mensubu oldukları Hizb-ut Tahrir'in on yıllardır çalışma yaptığı dünyanın herhangi bir ülkesinde 
şiddet kullandığına dair bir kanıt ortaya koyması için de meydan okudular. Hizbin Resul [SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem]'in daveti taşırken takip ettiği silah ve şiddet içermeyen metoduna bağlı kaldığına dair kitaplarından ve 
neşriyatlarından kanıtlar sundular. 

Bu şebab, hiçbir milliyetçi çağrıda veya diğer dinlere herhangi bir saldırıda bulunmadığı gibi mensubu oldukları 
hizb de insanlar arasında milliyetçilik veya ırkçılık temelinde ayrım yapmamıştır. Çünkü Allah, şöyle buyurmuştur: 
 Ve birbirinizi tanıyasınız diye sizi kavimlere ve" َوَجَعلْنَاكُْم شُُعوًبا َوقََباِئَل ِلتََعاَرفُوا ِإنَّ َأكَْرَمكُْم ِعنَد اللَِّه َأتْقَاكُْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم خَِبيٌر
kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok ittikâ edeninizdir. Şüphesiz 
Allah Alîm ve Habîrdir." [Hucurât 13] 

Keza diğer din sahipleri ile sadece en güzel şekilde ilişki içerisine girer. Çünkü Allah, şöyle buyurmaktadır:  ََوال
ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُنتَُجاِدلُوا َأْهَل الِْكتَاِب   "En güzel bir şekilde olmadıkça Ehl-il Kitap ile cedelleşmeyin!" [el-Ankebût 46]  

Kestiklerinin yenmemesi ve kadınlarıyla evlenilmemesi dışında Ehl-il Kitap dışında olanlar hakkında ise Ehl-il 
Kitap'la ilgili sünneti takip ederiz. 

Ancak mahkeme, hiçbir kanıt ortaya koyamadı ve sadece hüküm verdi. Çünkü o, zulmün ve haksızlığın 
koltuklarındaki bekalarını uzatacağını sanan tagut yöneticilerden zalimane hükümler vermesi emri almıştır. Oysa 
mazlumun fırsat kolladığının ve tuzaklarının kendi başlarına döneceğinin farkında değiller.  

Ey Allah yolunda davet taşıyan mümin şebab sabredin! Hakimler hakkı ve adaleti bırakıp tagutlara itaat ederek 
zulmü uygulamaktadırlar. Allah, sizleri asla terk etmeyeceği gibi İslam ümmeti, mümin kardeşleriniz ve hala 
insanlık vicdanına sahip olanlar da sizleri yüz üstü bırakmayacak ve terk etmeyecektir.  

 Şüphesiz ki Allah, emrine ğâlibdir, muktedirdir. Velâkin insanların" َواللُّه غَاِلٌب َعلَى َأْمِرِه َولَـِكنَّ َأكْثََر النَّاِس الَ َيْعلَُموَن
çoğu bunu bilmezler!" [Yûsuf 21] 
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