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ْ
Hizb-ut Tahrir’den Mübarek Toprak Halkına Açık Bir Mektup
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasûlullah’a, onun Aline,
ashabına ve onu dost edinenler üzerine olsun.
Ey mübarek toprak halkı! Ey ileri gelenler ve aile temsilcileri! Ey siyasi güçler içindeki
muhlis insanlar! Ey hâkimler, hukukçular, savcılar ve güvenlik birimleri personeli! Ey gruplar
ve örgütler!
Size Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın şu buyruğuyla samimi bir çağrıda bulunuyoruz:
َّ “ يا أَيُّها َّال ِذين آمنوا ُكونوا أ َْنصارEy iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun.” [Saff 14] Size Allah
الل ِه
ُ
َُ َ
َ َ
َ َ
Subhânehu ve Teâlâ’nın şu buyruğuyla hitap ediyoruz:
ِ
ِ
ِ َّ يا أَي
َّ َّ يكم واعَلموا أ
ِ ُ ول ِإ َذا َدع
ِ ين آمُنوا استَ ِجيبوا لَِّل ِه ولِلرَّس
ِ
ََ ًون * َواتَُّقوا ِف ْتَن
َ ول َب ْي َن اْل َم ْرِء َوَقْلِبه َوأََّن ُه ِإَل ْيه تُ ْح َش ُر
َ
ُ ْ
ُ َن الل َه َي ُح
َ َ
ُ ْ َ ْ ُ اك ْم ل َما ُي ْحي
ُ َ
َ َ ُّها الذ
ِ
َّ َن
ِ
َّ
ِ
ِالل َه َش ِد ُيد اْل ِعَقاب
َّ اعَل ُموا أ
َّ ظَل ُموا م ْن ُك ْم َخ
َ ين
َ “ تُص َيب َّن الذEy iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi
ْ اصً َو
çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûl’ünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına
girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere
erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah, azabı çetin olandır.” [Enfal 24-25]
Karanlıklarda doğru yola ileten bir ışık olmaları nedeniyle size Allah’ın ayetleri ve sözleriyle
hitap ediyoruz.
Ey kardeşler! Ey halk! Ey kabileler! Neredeyse binlerce insanın ölümüne neden olan aşı
anlaşması ve Nizar Banat suikastı, iğrenç ve çirkin bir suçtur. Daha büyük suç ise, yönetimin
katiller ve suçluların muhasebe edilmesini isteyen öfkeli insanlara yönelik eylemleridir. Yönetim,
öfkeli kalabalıklara saldırdı, kanlarını akıttı ve onları sokaklarda sürükledi. Daha da aşırıya
giderek sokaklarda çatışmaya girdi. El Mecdelani, “Sokağa karşılık Sokak” söylemiyle insanları
tehdit etti. Kuşkusuz bu, haydutların dilidir. Yönetim ve bakanlarının insanlara karşı en ufak bir
sorumluluk hissiyatı taşımadığını gösteriyor. Bir başkası da “demir yumrukla ezeceğiz.”
söyleminde bulundu. Haklarını talep etmeleri nedeniyle mi insanların başı demir yumrukla
eziliyor? Peki, neden o zaman yozlaşmış aşı anlaşmasını imzalayanların başı demir yumrukla
ezilmiyor? Neden Filistin halkına karşı işgalle koordinasyon ve güvenlik işbirliği yapanların başı
demir yumrukla ezilmiyor? Neden Filistin Yönetimi’ndeki yolsuzluk sembollerinin başı demir
yumrukla ezilmiyor?
Filistin yönetiminin Filistin ve halkına karşı işlediği suçlar, durmuyor. İktidar, daha çok katiller
ve yozlaşmış insanlar çetesine benziyor. Yoksa sivil giyimli güvenlik güçlerinin insanlara barbarca
saldırısı nasıl açıklanabilir? Bu barbarlık, Filistin yönetiminin suçsal eğilimini perçinliyor. Otorite
suç işliyor ama muhasebeyi kabul etmiyor. Dahası, suçlular, yolsuzluklarını ve suçlarını örtbas
etmek için yargının, soruşturma komisyonlarının, yolsuzlukla mücadele kurumunun arkasına
saklanıyorlar. Yolsuzlukla mücadele kurumunun yozlaşmış aşı anlaşmasını eleştirdiğini
duymadık, güvenlik güçlerinin insanlara yönelik canavarca uygulamaları hakkında bir açıklama
yaptığını görmedik!
Ey gruplar ve örgütler içindeki güçler! Mübarek toprağı gaspçıların pisliğinden temizlemek,
birleşmeniz ve toplanmanız gereken bir amaç olmalıdır. Ancak ne var ki grupsal çatışma nedeniyle
paramparça oldunuz, yozlaşmış insanları ve suçluları korumanın bir örtüsü haline geldiniz.
Grupsal çatışma, hiçbir şekilde caiz değildir. Kaldı ki, bu çatışmanın sonuçları Filistin halkının
başına bela olmuştur. Yahudi varlığının suçlarını sürdürmesine izin verdi. Yozlaşmış insanların
çıkarlarına erişmek, servet toplamak ve halkın kanını emmek için bu çatışmayı istismar etmesine
olanak sağladı.

Filistin yönetimi ve suçlarına karşı sağlam bir duruş sergilemek için özellikle Fetih harekâtı
içindeki onurlu insanlara sesleniyoruz. Yönetim suç işliyor, sonra da Fetih hareketini öfkeli
insanların önüne atıyor!
Ey kardeşler! İşgalden kurtuluş sloganları attınız. İşgalden kurtuluş, tek bir vücut gibi olmak,
dinini ve çıkarlarını var güçle ve cesaretle savunmak için ümmet ve samimi insanlarla kaynaşmayı
gerektiriyor... Sorumluluğunuz, davanıza komplo kuran suçlular ve yozlaşmış insanlara karşı
Filistin halkının yanında durmanızı gerektiriyor.
Ey hâkimler, hukukçular, savcılar! Siz Filistin Yönetimi’ndeki yaygın yolsuzluğu en iyi bilen
ve en çok farkında olan insanlarsınız. Filistin ve halkına karşı işlenen suçları örtbas etmek için
güvenlik birimlerinin baskı uyguladığının farkındasınız.
Ey kardeşler! Dininize, dindarlığınıza, dürüstlüğünüze ve mübarek toprak aidiyetinize
güveniyoruz. Dininiz, ümmetiniz ve davanızın yanında yer almanızı gerektiriyor. İnsanları
yönetimin ve kurumlarının keyfi uygulamalarından korumak, suçlular ve yozlaşmış insanlar ile
mücadele etmek, yine insanların haklarını savunmak, sorumluluğunuzdandır.
Başsavcılık ve savcılığın sorumluluğu, insanların haklarını korumaktır, suçluları ve yozlaşmış
insanları değil. Bu yüzden başsavcıyı suçluların destekçisi olmamaya ve hesap günü kurtuluşu
neden olan bir pozisyon almaya çağırıyoruz. O gün Allah’a arınmış bir kalp ile gelen kimse
müstesna ne mal fayda verir ne de oğullar.
Ey seçkin kişiler, kabileler ve aile temsilcileri! Ailelerinize karşı sorumluluğunuz, haklarını
savunmak ve saldırganlara engel olmaktır. Düşmanlıklar arasını düzeltmeniz, mübarek bir
iyiliktir. Bu iyiliğin yüceltilmesini ve insanlar arasında devamlılığını seviyoruz. Bu, zalimlerle
yüzleşmek, onlara engel olmak ve hakka döndürmek için halkınızın ve ümmetinizin yanında yer
almanızı gerektirir. Bu yüzden Yüce Allah’ın şu buyruğunu okuyoruz:
َّ
َّ ِ صيما * و
ِ الله وََ تَ ُكن لِْلخ ِائِنين خ
َّ اس ِبما أَر
ِ
َّ اب ِباْل َح ِق لِتَ ْح ُكم َب ْي َن
ان َغُفو ار َر ِحيما * َوََ تُ َج ِاد ْل
َ َ َ ْ
َ استَ ْغف ِر الل َه ِإ َّن الل َه َك
َ َ َ ِ الن
َ َِإَّنا أ َْن َزْلَنا ِإَل ْي َك اْلكت
ْ َ
َ ُ اك
َ
ِ َّ
َّ
ِ
ان َخَّوانا أَِثيما
َ ين َي ْختَ ُان
َ ون أ َْنُف َس ُه ْم ِإ َّن الل َه ََ ُيح ُّب َم ْن َك
َ “ َع ِن الذAllah’ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında
hükmedesin diye sana Kitab’ı hak ile indirdik; hainlerden taraf olma! Allah’tan bağışlama dile.
Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerine hainlik edenleri
savunma. Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günahkârı sevmez.” [Nisa 105-107] Bu ayetler, her samimi
insanın terazisidir. İnsanlar arasında hakkı ve adaleti tesis etmenin terazisidir. Bizim ve sizin
terazimizdir. Dininiz ve ailenize yönelik sorumluluğunuz, otoritenin suçlarına karşı gelmeyi ve
muhasebe etmeyi gerektirir.
Ey mübarek toprak halkı! Güvenlik birimleri personelinin suçluları ve yozlaşmış insanları
korumak için kullanılması, kolluk kuvvetlerinin yönetim tarafından halkın çocuklarının katilleri
haline dönüştürülmesi bizi gerçekten üzüyor. Bu, suçtur hem de ne büyük bir suç! Bu yüzden
dinlerinin ve halklarının yanında yer almaya davet ediyor ve onlara Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın
şu buyruğuyla sesleniyoruz:
ِ الد ْنيا و ْاْل ِخرِة وأَعَّد َلهم ع َذابا م ِهينا * و َّال ِذين يؤُذون اْلمؤ ِمِنين واْلمؤ ِمن
َّ َ ِإ َّن َّال ِذين يؤُذ
ِ َّ
اكتَ َسُبوا َفَق ِد
ْ ات ِب َغ ْي ِر َما
َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُْ َ َ
ُْ َ
َ ْ ُ َ َ َ َ َ ُّ ون الل َه َوَرُسوَل ُه َل َعَن ُه ُم الل ُه في
ُ
احتَ َمُلوا ُب ْهتَانا َوإِ ْثما ُمِبينا
ْ “Allah ve Rasûl’ünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve
onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları
bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.” [Ahzab
57-58] Onlara Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu hadisiyle sesleniyoruz:
“ ام ْن اح ام ال اع ال ْي انا الس اَل اح اف ال ْي اKim bize silah çekerse, bizden değildir.” [Buhari] Silahınızı halkınıza ve
س ِّم َّنا
ِّ
kardeşlerinize doğrultmanız caiz değil.

Dini ya da yakınlığı umursamayan ve iktidardaki yozlaşmış kimselerin ipoteği altında olan
suçlulara gelince, sakın Yüce Allah’ın azabından ve intikamından kurtulacaklarını sanmayın.
Onlara Yüce Allah’ın şu sözleri yeter:
ِِ
َّ الله َغ ِافال ع َّما يعمل
َّ
ِ
ِ
ِ َ الظالِم
ص ُار
َ “ َوََ تَ ْح َسَب َّنSakın, Allah’ı zalimlerin
ُ ون إَّن َما ُي َؤخ ُرُه ْم لَي ْو ٍم تَ ْش َخ
ُ َ َْ َ
َ ص فيه ْاْل َْب
ُ
yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne
erteliyor.” [İbrahim 42]
Ey mübarek toprak halkımız ve sevdiklerimiz! Sizin için samimiyetle iyilik umuyoruz.
Mübarek toprağın gaspçıların pisliğinden kurtarılması, Hilafeti kurmak ve Beytül Makdis’i
kurtarmak için İslam ümmeti ve ordularına nusret çağrısı yapmaktan geçiyor. Bunun için
güçlerinizi birleştirmeniz ve çabalarınızı yoğunlaştırmanız gerekiyor. İslam ümmetinin dünyanın
doğusunda ve batısında nasıl harekete geçtiğini gördük. Allah yolunda cihat etmek ve işgalci
gaspçıların varlığını kökünden sökmek için sınırların açılmasını talep ettiler. Allah ve Rasûl’üne
ihanet eden yöneticilerin entrikası olmasaydı, mübarek toprağın kurtuluşu düşündüğünüzden
daha hızlı ve daha kolay olurdu. Düşmanlarımız, kuklaları ve ajanlarının tuzağından sakının.
Suçlarına ve komplolarına meydan okuyun, suçsal projelerine ya da düşmanımızın ortaya attığı iki
devletli çözüme imkân vermeyin. Bu suçlulara ilgi göstermeyin, çabalarınızı ümmet üzerine
yoğunlaştırın, Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, Aziz ve Kaviyy olan Allah’a güvenin. O bizim
Mevla’mızdır, O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Allah’ın şu sözü bize yeter:
ِ َّ
ِ َّ يا أَي
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ 
َ َحَب
َ َين َكَف ُروا َفتَ ْعسا َل ُه ْم َوأ
َ ام ُك ْم * َوالذ
َ ُّها الذ
ْ َض َّل أ
ْ ََع َماَل ُه ْم * َذل َك ِبَََّن ُه ْم َك ِرُهوا َما أ َْن َزَل الل ُه َف
َ َ
َ ص ْرُك ْم َوُيثَب ْت أَ ْق َد
ُ ص ُروا الل َه َي ْن
ُ آمُنوا إ ْن تَْن
َ ين
ِ الله موَلى َّال
َّ َن
َّ ظروا َكيف َكان ع ِاقب ًُ َّال ِذين ِمن َقبِل ِهم د َّمر
ِ
ِ
ِالله عَلي ِهم ولِْل َك ِاف ِرين أَمثَاُلها * َذ
ِ
ِ
َّ
َ
آمُنوا
ين
ذ
َ
ب
ك
ل
ن
ي
ف
ض
َر
اْل
ي
ف
ا
و
ير
س
ي
م
ل
ف
أ
*
م
ه
َ
ْأ
ْْ
َ َ َ َ ْ ُ ُ ََْ
ُ َ ْ َ َ ْ ُ َع َماَل
َ ْ َ
َْ َ
َ ْ َْ ُ َ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
ِ
َّ “ َوأEy iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini
ين ََ َم ْوَلى َل ُه ْم
َ َن اْل َكاف ِر
uygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkâr edenlere gelince,
yıkım onlara! Allah, onların işlerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah’ın indirdiğini beğenmemeleri,
bu sebeple de Allah’ın onların amellerini boşa çıkarmasındandır. Onlar yeryüzünde dolaşıp,
kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah, onları yerle bir
etmiştir. İnkâr edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır. Bu, Allah’ın inananların yardımcısı
olması, inkâr edenlerin ise, hiçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır.” [Muhammed 7-11]
Allahım, Sana itaat etmek ve dinine yardım etmek için Müslümanların göğsüne ferahlık ver.
Katından bize yardımcı bir kuvvet ver.
Ve hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
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