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Geçici Başbakanın Hizb-ut Tahrir Hakkındaki Açıklamasına Dair Bir Yorum 

 

Geçici Başbakan Beci Kaid Es-Sibsi, AFP ile yaptığı röportajda açık ve net bir şekilde Hizb-ut 
Tahrir'e izin verilmemesini isteyenin bizzat kendisinin olduğunu söyledi. Görüldüğü üzere bunun yasal 
bir dayanağı olmayan açık siyasî bir karar olduğu ortadadır. Bu açıklamada, yöneticilerin dün ve bugün 
kanun ve kurumlara dayandığını iddia ettikleri devletin, insanların kullandıkları "halk istiyor…" deyimi 
ile açıktan ve gizlice alay eden etkili bir odağın iradesini kamufle etmek için kullandığı itaatkar aracından 
başka bir şey olmadığına dair açık bir itiraf vardır. Geçici Başbakan, açıklamasını, Hizb-ut Tahrir'in 
başkalarına düşmanlığa çağırdığı sözüyle sürdürdü!! Şüphesiz bu, alaycı garip bir ironidir. Hangi 
düşmanlıktan bahsetmektedir! Olsa olsa Siyonizm'i ve utanç verici "anti-semitizmi" sloganını 
kastetmektedir. Şayet durum böyleyse sayın başbakan kimin sözcülüğünü yapmaktadır?! 

Yok, eğer başkalarından kastı ümmetin evlatlarıysa hizb, Allahuteala'nın şu kavlinin: ٌِإنََّما الُْمْؤِمنُوَن ِإخَْوة 
“Muhakkak ki müminler kardeştirler. ” [Hucurat 9] Ve Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in şu kavlinin 
kapsamına girer: « ا يحب لنفسهال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه م  » “Sizden biriniz, kendisi için sevdiğini kardeşi 
için de sevmedikçe îman etmiş olmaz.” Yani kapkaranlık masonluk sevgisi değil verimli bir iman sevgisi 
demektir. 

Yok, eğer gayrimüslimlerin genelini kastediyorsa Allahuteala şöyle buyurmaktadır:  َوال َيْجِرَمنَّكُْم شَنَآُن قَْوٍم
 .Bir topluma olan kızgınlığınız sizleri adaletsizliğe sevk etmesin“ َعلَى َأال تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو َأقَْرُب ِللتَّقَْوى
Adaletli olunuz ki o, takvaya en yakın olandır.” [el-Mâide 8] Ki bizim anladığımız ve benimsediğimiz 
budur ve İslam beldelerinde tarih boyunca Müslümanlar ile diğer din mensupları arasındaki iyilikten 
özel fakültelerde dersler ve ibretler çıkarılmıştır. O halde bu geçici başbakan, neden bahsetmektedir?!  

Buna mukabil başkalarının ötesinde bu ülkenin mümin ve güvenilir evlatlarına karışı dışlamaya, 
öldürmeye ve suikasta varacak derecede düşmanlık yapan kimdir? Geçici başbakanın elbisesinin bir 
parçasıyla kendisini onura ettiği Burgiba değil midir?! Zeytuniyelileri ve Yusufiyelileri kıyımdan geçiren 
o değil midir?  

Ayrıca başkalarından tiksinmeye çağıracak derecede düşmanlık yapan kimdir? Beci Kaid Es-Sibsi'nin 
daha yakın bir zamana kadar ümmetin partisi olduğunu iddia ettiği önceki iktidar partisi değil midir? 
Zira herkese düşmanlık yapan, ülkeyi ve insanları, "ya sizleri yönetiriz yada öldürürüz" şeklinde bu 
korkunç merhaleye taşıyan bu partidir!! Böylece ufuklara korku saldı ve insanların kanları ile ülkenin 
mallarını sömürdü. Çünkü bu zalim iktidar partinin adamları, başkalarını aşırı şekilde sevmenin 
savunucularıdır. Zira arkasında gizli bir elin olduğu partiler yasası, Anayasal Demokratik Birlik 
partisinin ekseninde dönen ve rolleri onunla paylaşan 16 partiye izin verdi… Bu veya bu şekilde 
olmayan sevgi…halk sevgisi, kanun tarafından korunan bu kişilerin yeni bir randevusu sayesinde halka 
sevginin manasını yeniden öğretecek. Belki de Bin Ali'nin halk ayaklanması karşısında gösterdiği 
yumuşaklığında ve zayıflığındaki hatalarını fark ettirecek. Yine "dini halkların afyonu" olarak kabul 
eden, mütedeyyinleri gerici sayan ve burjuva zenginleri halkın düşmanları olarak gören partilerin 
tanınması da bu sevgi ve düşmanlık kriterine göre olmuştur…  

İşte böyle ey bakan! Topluma tüm çelişki türlerinin tohumlarını ekiyorsunuz ki hep birlikte 
düşmanlığın en şiddetlisini hasat edelim. Bu garip açıklamalar, yasa saldırgan ve Hizb-ut Tahrir de 
sömürgeciliğe karşı ümmetle birlikte oldukça "yasal" ve siyasî olarak Hizb-ut Tahrir'in var olmaya ve 
ayakta kalmaya laik olduğunun açık ve güçlü bir itirafıdır. Ve o, Allah'ın izniyle O'nun şeriatına tabi 
olarak var olacak ve ayakta kalacaktır.  
 

  حزب التحرير   
 Hizb-ut Tahrir        H. 06 Cumâde'l Ulâ 1432 
        Tunus          M. 10 Nisan 2011 

 

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.org 


