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Basın Açıklaması
İdlib Ölüyor Susma! Katliama Ortak Olma!
Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti öncülüğünde 6 Ekim Cuma günü 8 şehirde “İdlib Ölüyor Susma!
Katliama Ortak Olma!” başlıklı basın açıklamaları düzenlendi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere
Bursa, Konya, Adana, Mersin, Gaziantep ve Şanlıurfa da son günlerde İdlib’te katledilen Müslümanlar
için önce gıyabi cenaze namazı kılındı, akabinde ise basın açıklamaları ile birlikte dualar edildi.
Yapılan açıklamada yöneticilerin ve medyanın bu katliamlara tepkisiz ve sessiz kalması şu ifadeler
ile kınandı: “Bombalarla haftalardır vurulan ve sadece son günlerde üç binden fazla Müslümanın
katledildiği İdlib, LasVegas’ta yapılan adi bir saldırı kadar medyanın ilgisini çekmiyor!
Müslümanların yöneticileri Amerika’ya taziyede bulunmak için yarışa girerken, kardeşlerimizi
katleden Amerika ve Rusya’ya tek bir laf dahi etmiyorlar.”
Ayrıca yapılan açıklamada bu katliamlara ortak olan yöneticilere, duyarsız kalan komutanlara, sus
pus olan âlimlere ve son olarak muhlis Suriye halkına yönelik şu çağrılar yapıldı:
“Ey İslam Beldelerindeki Yöneticiler! Yüz binlerce masum Müslüman katledildi ve siz hâlâ bu
zulmü yapan kâfirlerle dost olmaya devam ediyorsunuz! Ne zaman Allah için harekete geçeceksiniz?
Sizin harekete geçmeniz için daha kaç okul, hastane ve cami bombalanacak? Daha kaç bin Müslüman
katledilecek? Bugün değilse ne zaman harekete geçecek sizin?”
“Ey İslam Beldelerindeki Komutanlar! Burnumuzun dibinde Esed katliamlar yapıyorken, Amerika
PYD’yi silahlandırıyorken siz neden İdlib’e gidiyorsunuz? Amerika böyle istedi diye mi? İslam
beldelerinde onlarca katliamlar yaşandı ama siz bu katliamlara karşı tek bir somut adım atmadınız!
Allahu Teâlâ’yı razı etmek için tek bir mermi bile sıkmadınız! Hani birçok ülke ile birlikte
oluşturduğunuz İslam Ordusu nerede? Bu ordu bugün harekete geçmeyecek ise ne zaman geçecek?”
“Ey Âlimler ve Kanaat Önderleri! Allah’tan korkun ve hakkı söyleyin! Sizler bugün
konuşmayacaksanız ne zaman konuşacaksınız? Vallahi ihanetiniz acziyetinizden daha büyüktür!
Riyakârlığınız zalimlere ve işbirlikçilerine destek olmaktadır. Oysaki sizler Nebilerin varislerisiniz!
Öyleyse tıpkı selefleriniz gibi Allah’tan hakkıyla korkun ve peygamberlerin varisleri olarak yöneticileri
muhasebe edin!”
“Ey Yeryüzünün Mazlumları! Ey Suriyeli Kardeşlerimiz! Gevşemeyin, üzülmeyin! Rabbimiz iman
edip salih amel işleyenleri mahzun bırakmayacaktır. Umudunuzu koruyun! Zira umudunuzu
kaybettiğinizde inancınızı da kaybedersiniz! Fitneden kaçının ve ayrılıklarınızı giderin! Kirli paradan
ve sinsi tekliflerden uzak durun! Kâfirlerin ve uşaklarının siyasi oyunlarına ve gelecek vaatlerine
aldanmayın! Unutmayın ki, tüm dünya sizi terk etse de, yöneticiler size sırt çevirse de biz Müslümanlar
olarak sizinleyiz ve sizi asla yalnız bırakmayacağız!”
Müslümanların iştirak ettiği açıklama: “Ya Rabbi! Bizleri Raşidi Hilafet ile yeniden güçlü ve izzetli
kıl! Hilafet Devletinin gölgesinde, Raşid bir halifenin kalkanının altında birleşmeyi bizlere nasip et!
Bizleri Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in tevhid sancağı altında birleştir” duaları ile sona erdi.
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