İslam Peygamberi'nin (saa) Bis'eti yıldönümü dolayısıyla İslam İnkılabı
Rehberinin nizamın önde gelen yetkilileri, İslam ülkeleri büyükelçileri ve
halk kesimlerini kabul etmesi - 3 /Apr/ 2019

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in -s- kutlu Biset’i yıldönümü dolaysıyla İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei
Çarşamba günü nizamın önde gelen yetkilileri, İslam ülkeleri büyükelçileri ve halk kesimlerini kabulünde
konuşmasının başında Biset konusunda yaptığı açıklamada, peygamberlerin çeşitli toplumlarda seçilmeleri ilahi
kulluk doğrultusunda ve küfür ve tağut ile mücadele amacıyla gerçekleştiğini belirtti.
Ayetullah Hamanei, bugün İslam inkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti nizamı büyük peygamberimizin -s- Biset’inin
devam olduğunu ve yüce Allah’ın vaadi, tevhid ve tağut arasındaki savaşta hak cephesinin zaferinden ibaret olduğunu
kaydetti.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının başında İran’da çeşitli eyaletleri etkileyen sel felaketine ve
bu felaketin doğurduğu sorunlara ve selin verdiği hasara işaret ederek şöyle buyurdu: Bu hadisede halkın çabaları ve
aralarındaki dayanışma ruhu ve seferberlik anlayışı çok iyi idi ve İran milleti fedakarca meydana ayak bastı ve
yetkililere yardımcı oldular. Yetkililer de halkın destekleri ve hep birlikte ön çalışmaları yerine getirdiler.
Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında, henüz selden etkilenen vatandaşların acılarını hafifletmek için
yapılması gereken birçok iş yerine getirilmeyi beklediğini belirterek, yetkililere sel felaketinin esas meselesi bundan
sonra yıkımların ve hasarların onarımı ve telafisinden ibaret olduğunu ve bu hasarların ve zararların mutlaka telafi
edilmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında şu vurguyu yaptı: Gerçi selden etkilenen sevgili
vatandaşlar da yetkililere yardım etmeye devam etmeleri gerekir, zira onların yardımları hakikaten sorunları
çözmekte etkili oluyor.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei Biset konusunda da yaptığı açıklamada, peygamberlerin çeşitli toplumlarda
seçilmeleri “tevhid ve kulluk” doğrultusunda ve “tağutlardan sakınma” amacıyla gerçekleştiğini belirterek şöyle
buyurdu: Tağut gerçekte tevhidî hareketin karşı akımı ve çizgisidir ve bugünkü mısdakları da ABD ve diğer bazı
ülkelerin başkanlarıdır.
Ayetullah Hamanei enbiyanın Biset amacı ütopya ve yeni medeniyeti kurmaktan ibaret olduğunu belirterek şöyle
devam etti: Bu medeniyette başta ilim, ahlak, yaşam tarzı ve hatta savaş olmak üzere gerekli her şey vardır.
İslam dininin amacını savaşı ortadan kaldırmak olduğu yönünde gündeme gelen bazı görüşlere işaret eden Ayetullah
Hamanei şöyle devam etti: İslam’da savaş vardır, ancak önemli olan, bu savaşın hangi yönde olduğudur. Zira tağut
akımı her daim fesadı yaymak ve güç kazanmak ve habis amaçlar uğruna savaş başlatmıştır. Ancak bu savaş İslam
dininde kınanmıştır, fakat tağut ile mücadele ve savaş takdir edilen bir durumdur.
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İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei siyonist rejim İsrail’in uzun yıllardır tecavüzleri, tağutun savaş
çığırtkanlığının en bariz örneği, Filistinli mücahitler ve Lübnan Hizbullah hareketinin bu canilerle mücadeleleri ve
İran milletinin sekiz yıllık kutsal savunması Allah yolunda cihat etmenin en belirgin mısdakı sayıldığını vurguladı.
Ayetullah Hamanei İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in -s- Biset’i en geniş kapsamlı ve en kalıcı Biset ve İran
İslam inkılabı da Biset’in devam olduğunu belirterek, şöyle devam etti: İran İslam Cumhuriyeti nizamı ile
düşmanlıkların sebebi, tağut cephesinin tevhid cephesi ile düşmanlığı ile aynıdır. Eğer kendinize düşman yaratmayın,
deniliyorsa, bu yanlış bir sözdür, zira Amerika ve Suud hanedanı gibi uşakları tevhid yolundan el çekmekten daha
azına rıza göstermeyecekleri kesindir.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei tevhid cephesi ile tağut cephesi arasındaki savaş kaçınılmaz olduğunu fakat
Allah teala hak cephesinin zaferini mukadder buyurduğunu belirterek şöyle dedi: Eğer İran milleti şimdiye kadar
hareket ettiği gibi yoluna aynı şekilde devam edecek olursa, kuşkusuz Amerika ve uşaklarına karşı yine zafer
kazanacaktır.
Ayetullah Hamanei aynı zamanda önemli bir nokta hakkında ikazda bulunarak şöyle devam etti: Gerçi bu zafer
sonucu değişebilir, o da bizim Allah yolunda cihat etmekten el çekmemiz, müsamahakar davranmamız,
birlikteliğimizi bozmamız, sadakatle davranmamakla mümkün olur.
Ayetullah Hamanei şöyle buyurdu: Ancak İran milleti böyle bir millet olmadığını göstermiştir. Bugün ülke gençleri
güçlü saikler, marifet ve daha fazla hazırlıklı bir şekilde önceki genç kuşakların yolunu sürdürecektir. Zaten bu
yüzden ben sürekli konuşmalarımda gençlere hitap ediyorum.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei gençler tüm alanlarda hareket etmeye ve ilerlemeye hazır olmaları
gerektiğini belirterek şöyle devam etti: Bugün herkes ve özellikle gençler bilim ve teknoloji, ahlak, yaşam tarzı,
ekonomi, kültür ve siyaset cephelerinde bilinçli, aktif ve coşkulu bir şekilde hareket etmeleri gerekir.
Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda da şöyle buyurdu: İslami İran’ın yarını, kesin irade, aydın düşünce ve
sürekli yeniliklerle ülkeyi doruk noktasına ulaştırabilecek mümin gençlere aittir.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin konuşmasından önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı konuşmada
büyük peygamber Hz. Muhammed’in esas risaleti insanları doğru yola davet etmek olduğunu belirterek şöyle dedi:
İran milleti Resulullah’ın -s- tealimine uyarak beşeriyet düşmanlarına karşı teslim olmadı ve direnişine devam etti.
Cumhurbaşkanı Ruhani, millet, devlet, silahlı kuvvetler ve tüm kurumların son sel felaketi ile mücadelede birlik ve
dayanışması da bu insanların büyük peygamberin -s- nurani yolunu izlediklerinin bir başka örneği olduğunu
belirterek, bu acı hadisede İran Kızılay cemiyetinin banka hesaplarını kapatarak yurt dışındaki İranlı vatandaşların
yardımlarını engelleyenler yüzü kara olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Ruhani şöyle devam etti: Yüzü karalar halâ bundan bir kaç ay önce Amerika’da yaşanan sel
felaketinin hasarlarını telafi edemediler, fakat şimdi bütün herkes İran’da halk ve yetkililerin el ele vererek tüm
yıkımların yeniden inşa ettiklerine şahit olacaktır.
Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasının devamında İslam düşmanlarının kutsal Kudüs kenti ve Golan tepeleri ile ilgili
kumpaslarına karşı direniş, İslam ümmeti için büyük bir kazanım olduğunu belirterek şöyle dedi: Ne Kudüs hiç bir
zaman işgalci siyonistlerin başkenti olur, ne de Golan, aziz Suriye’den koparılabilir. Düşmanlar hiç bir zaman
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Müslüman milletleri gaspçı ve işgalci siyonist rejim karşısında teslim olmaya zorlayamayacağı kesindir.
İran milleti büyük peygamber -s- sayesinde tüm sorunların üstesinden geleceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı
Ruhani konuşmasını şöyle noktaladı: Başımıza gelen zorlu günlerde İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin
tavsiyelerinden ve yönlendirmelerinden yararlandık. Kendilerinin etkili talimatı dolaysıyla şükranlarımızı sunuyoruz.
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