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Basın Açıklaması
Rusyalı Müslümanların Savunucusu İlmer İmayev Hakkın Rahmetine Kavuştu
Müslümanların haklarının savunucusu İlmer İmayev kardeşimiz, 17 Ağustos 2019’da vefat etti. Ölümü,
özellikle Rusya ve Ukrayna’daki Müslümanlar için trajik ve büyük bir kayıptır. Çünkü haklarını savunuyor,
son nefesine kadar zulüm ve işkencenin karşısında durmuştu.
İlmer İmayev Ansovich 1951 yılında o dönem Sovyetler Birliği’ne bağlı Kazakistan’ın Petropavlovsk
kentinde dünyaya gelmişti. Taşkent ilinin İnghulia kasabasında okumuş, sonra fotoğrafçılık ve muhabirlik
yapmıştı. Muhabirliği sırasında zulüm hakkında yazılar yazıyor ve elinden geldiğince zulme karşı mücadele
ediyordu. 1998’de ailesi ile birlikte memleketi Tataristan’a geri dönmesinin ardından Kazan şehrinde hayatına
devam etti. Sık sık Tataristan toplum merkezini ziyaret ediyor, milliyetçilik fikrini benimsiyor ve halkın
kültürüne geri dönmesini arzuluyordu.
İlmer İmayev, halkın İslamiyet’e dönüşünü engellemek için 2012 yılında gerçekleşen tutuklamaların İslam’ı
ve İslami bilinci hedef aldığını gördü. Tutuklamalar sonrası mazlum Müslümanların en aktif ve sert
savunucusu haline geldi. Güvenlik birimlerini kamerasıyla izlemeye, yalanlarını, Müslümanlara yönelik
ihlallerini ve azgınlıklarını ifşa etmeye başladı. Bu yüzden mahkeme kararıyla İmayev’e yurtdışı yasağı
getirildi. Ancak yasak filan dinlemedi. Acımasız ve insanlık dışı işkenceye maruz kalan Kistapol kentindeki
Müslümanlara yönelik uyduruk suçlamalar nedeniyle düzenlenen basın toplantısına katılmak için
Moskova’ya gitti. Dönüşü sonrasında ev hapsine konuldu, ancak yine de işini yapmasını engelleyemediler.
İnternet üzerinden rejim ve güvenlik güçlerinin skandallarını yayınlaması nedeniyle 2014’te hücre cezasına
çarptırıldı.
Tutuklanmasından önce İlmer İmayev, İslam ve Müslümanların savunucusu olarak nam salmış, birçok
faaliyet ve aktivitelere katılmıştı. Kuranı Kerime destek faaliyetleri kapsamında Hizb-ut Tahrir’in 27 Eylül
2013 tarihinde düzenlediği etkinliklere katılması sebebiyle Hizb-ut Tahrir’e üye olmamakla birlikte üyelik
suçlamasıyla hapse atıldı.
Aralık 2014’te İlmer İmayev, Kazan kentindeki Vakhitovsky mahkemesi tarafından üç yıl hapis cezasına
çarptırıldı. Allah’a davet çalışmasını sürdürdüğü için cezasının büyük bölümünü hücrede geçirdi. Rusya’nın
en berbat hapishanelerinde gördüğü işkencelere katlandı. Cezaevinde bile Allah’a çağrıda bulunup, güvenlik
birimlerinin uygulamalarını ifşa etmeyi sürdürdü.
Temmuz 2017’de tahliyesinin ardından tekrar üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak infazı ertelenip
denetimli serbestlik getirildi. Bu yüzden Ukrayna’ya gitmek zorunda kaldı. Ukrayna’da zorbaların hüküm
sürdüğü tüm ülkelerde Müslümanların haklarını savunmaya devam etti. Ukrayna’daki Müslümanlara birçok
yasal tavsiyeler verdi, savunmalar hazırladı. Akrabalarından birinin anlattığına göre evinde pek durmazdı.
Kardeşimiz İlmer İmayev zamanını, parasını ve sağlığını feda edip sakin bir hayatı kendisine haram
görmüştü.
İlmer İmayev, milliyetine, mezhebine veya ülkesine bakmaksızın Ukrayna’da yardıma muhtaç tüm
Müslümanların yardımına koşuyor, mahkeme karşısında savunmaya ya da istişareye muhtaç bir Müslümana
vakit kaybetmeksizin hemen yardım elini uzatıyordu. Öyle ki hayatının son saatlerinde bile blogcu Mahmud
Abdül Mümin Kuldarev’in savunmasına yardımcı olmuş, Kırgız yetkililerine teslim edilmemesi için elinden
geleni yapmıştı.
Biz, merhum İlmer İmayev’in ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, fedakârlıklarının
kabul edilmesi, günahlarının bağışlanması, Peygamberlerle, Sıddıklarla, şehitlerle, Salihlerle haşrolunması için
Allah’a dua ediyoruz. Bunlar ne güzel dostturlar.
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