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Geçmiş dönemin karanlığından kurtulmayı arzulayan, ülkeyi ve insanları siyasi ve ekonomik 

hayatı sıkboğaz eden, ülkeyi ve insanları yıpratan marjinalleşme, yoksullaştırma ve açlık 
politikasının yanı sıra iktidar zümresinin uyguladığı ümmetin kimliğini yok etme ve onu doğru 
yoldan saptırma amaçlı politikalara yol açan zulümden ve baskıdan kurtarmaya çalışan Tunus'taki 
mübarek devrimi değerlendirdiğimiz bir sırada… 

Bu devrim, bölgenin tamamını uyandırarak gerçek otoritenin bizzat ümmetin elinde 
olduğunun, otoritenin naibi olduğunun, bu otoriteyi uygulamada ümmeti temsil edecek kimsenin 
onun seçmesi ve rızası ile olacağının farkına vardırdı. Bu devrim, bir kesime ait değildi. Bilakis her 
yerde ümmetin devrimiydi ve insanlar, suya, meraya ve ateşe ortak oldukları gibi ona ortak 
oldular. 

İşte böylesi bir sırada Tunus'ta yaklaşık otuz senedir çalışan bir hizb olan Hizb-ut Tahrir'in 
söylevleri, fikirleri ve hükümleri ile azim olan İslam'dan beslenen siyasi bir hizb olduğunu ilan 
ederiz. Onun işi sadece siyasi ve fikri çalışmadır. İnsanların arasında ve insanlarla birlikte siyasi ve 
fikrî olarak çalışmaktadır. İnsanlar fikrî ve siyasî kanaatlerini sunmakta ve onları bu kanaatleri 
taşımaya ve benimsemeye ikna ederken insanları buna zorlayıcı hiçbir maddi eylemde 
bulunmaksızın hüccet ve delile itimat etmektedir. Böylece Allahuteala'nın şu kavline sadık 
kalmaktadır: ُنَوَما َعلَى ٱلرَُّسوِل ِإالَّ ٱلَْبالَغُ ٱلُْمِبي  "Resule düşen ancak apaçık tebliğ etmektir." [en-Nûr 54] 

Hizb-ut Tahrir, her ne tür olursa olsun İslam Devleti'ni kurma yolunda hiçbir maddi eylem 
şeklini benimsemez. Bilakis bunu yapmayı kendisine haram kılmıştır. Değişimde ümmeti zorlayıcı 
güce göre değil de kendi ideolojisine göre yeniden şekillendirerek Resul [SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem]'in hareket ettiği gibi hareket edilmesi gerektiği görüşündedir. Dahası o, kendisine icabet 
edinceye ve tüm güçleriyle kendisi ile birlikte çalışıncaya kadar ümmet içerisinde çalışacaktır. 

Bunlara istinaden bir takım insanların medya organlarında hizbe aşırıcılık, yıkıcı eylemler, 
Müslümanlara, ehl-i kitaptan olan gayrimüslimlere ve mabetlerine şiddet kullanma yaftası 
girişiminde bulunması artık uykudan ve gafletten uyanan ümmetin kanmayacağı başarısız bir 
girişimdir. Çünkü ümmet içerisinde siyasi çalışma ile ilgisi bulunan herkesçe malumdur ki Hizb-
ut Tahrir, ne yıkıcı eylemlerde bulunur ne buna teşvik eder ne devleti kurma yolunda herhangi bir 
maddi eylem şeklini benimser. 

Fikirleri, hükümleri ve sizlerle birlikte kurmak için çalıştığı tüm devlet ve sistem projesiyle azim 
olan İslam kültüründen beslenmesinden ötürü hizbin, Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in 
kanların, malların ve ırzların korunmasına ilişkin vasiyetlerine muhalefet etmesi imkansızdır. O -
yani Hizb-ut Tahrir-, aramızda yaşayan diğer dinlere mensup olan kimselerin şeri hükümlere göre 
Müslümanlarla eşit bir şekilde tebaalık hakkının olduğuna, onların canlarına, mallarına ve 
ırzlarına saldıran herkesin Allahuteala katında günahkar olduğuna ve onlara eziyet edenlerin 
Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'e eziyet ettiğine itibar eder. 

Binaenaleyh Hizb-ut Tahrir, şüpheli odakların yaptığı bazı eylemlerin -ki bunların maksatları 
herkesçe açıktır- yalan ve iftira ile kendisine atfedilmesinin ve yaftalanmasının masum olmayan 
birer şüpheli eylem olduğunu, bunların maksadının suni rejimlerin yalan dolanlarla ve haksız 
söylentilerle gerçekleştirmediklerini gerçekleştirmek olduğunu ve bunların arkasında olanların 
gerçek yüzlerini ifşa ettiğini ilan eder.  

Hizb-ut Tahrir ve şebabı, Tunus'taki devrime eşlik etmiş ve gerek yirmi üç yıldır süren 
öncülüğü gerekse şebabın Bin Ali ve çetesinin rejimini deviren gösterilere ve yürüyüşlere katılması 
sayesinde ona katılmışlardır. Zira bu süre zarfında başını kuma gömen rejim tarafından 
tutuklama, sürgün, işkence, hapis ve geçim yollarının kesilmesi gibi sıkıntılara maruz bırakılmıştır. 
Eski diktatör rejim tarafından son üç yıl içerisinde on dört defa yargılanmaları da cabasıdır. 



Bize zarar vermeye dönük gerekçeler oluşturma maksadıyla hakkımızda söylenen şeyler 
bağlamında bu dedikoducular ve şakşakçılar da dahil tüm insanların bilmesini isteriz ki Hizb-ut 
Tahrir, sonuçları ne olursa olsun Allah'ın hükmünü yeryüzünde ikame etmeye ahdetmiştir. Artık 
sopalar gösterildiğinde insanların kaçtığı o günler geride kalmıştır. Hatta tüm despot tagutlar veya 
Batının Tunus'ta ve başka yerde türettiği türemeleri için hesap anı yaklaşmıştır. O halde bekleyin 
biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Ümmet bakidir ve onun içerisinde hala ölmemiş azimli 
adamlar vardır. Ancak ölecek olanlar, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar ümmetin düşmanlarının 
çıkarlarını temsil edenlerdir. Allah'ın Batının türetmelerine indireceği öfke size hiç de uzak 
değildir. O halde ibret alın, ellerinizi ümmetin ve Hizb-ut Tahrir'in üzerinden çekin ve ümmeti 
serbest bırakın ki dininin kendisine dayattığı şeyin kararını alsın. Allah'a galip gelemeyeceğinize 
göre o halde mağlup olacaksınız. O halde dini ikame etmek için bizimle birlikte çalışın ki Allah'ın 
rızasına, dünyanın ve ahiretin izzetine nail olasınız.  
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