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-Basın Açıklaması- 
Hizb-ut Tahrir/Türkiye Vilayeti Resmi Sözcülüğü Adına Bir Heyet, 

Tacikistan’ın Ankara Büyükelçiliğine, Tacik Yönetiminin Hizb-ut Tahrir Şebabına Yönelik 
Vahşi Cürümlerini Anlatan Bir Beyan Teslim Ederek Uyarıda Bulundu 
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adına bir heyet, Hizb-ut Tahrir üyelerinin Tacikistan yönetimi tarafından maruz bırakıldığı vahşi işkenceleri 
ifşa eden, soruşturma, hüküm ve yargılama örnekleriyle ilgili bir açıklamayı iletmek üzere Tacikistan’ın 
Ankara’daki Büyükelçiliğine gitti. Büyükelçinin şehir dışında olması nedeniyle görüşme, büyükelçinin 
asistanıyla gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede önce Hizb-ut Tahrir’in çalışma metodu ve faaliyetleri 
hakkında, sonra Hizb-ut Tahrir’in şebabına yönelik son dönemde iyice artan baskı, şiddet, yıldırma, işkence, 
haksız soruşturmalar, adaletten uzak yargılamalar ve hükümler hakkında bilgi verildi. Heyet, hiçbir 
yönetimin baskı ve zor kullanarak ayakta kalamayacağı, Tacik yönetiminin İslami beldelerde tağuti 
yönetimlere başkaldıran hareketlenmelerden ders çıkarması gerektiği, Hizb-ut Tahrir şebabının bu türden 
baskılara asla boyun eğmeyeceği, Allah’ın izniyle sebat edeceklerinden kuşku olmadığını, hizbin şebabıyla 
mücadele edebilmek için ancak Hizb-ut Tahrir’in benimsediği fikirlerden daha üstün bir fikir icat etmeleri 
gerektiği, Tacik yönetiminin ise fikir yönünden aciz kalması sebebiyle zulme başvurduğunun, bu görüşmeye 
Hizb-ut Tahrir Resmi sözcülüğü adına geldiklerini, ancak Allah’ın izniyle İkinci Raşidi Hilafet 
kurulduğunda Hilafet Devleti’nin gücüyle geleceklerini, işte o zaman Tacik yönetimi diye bir şeyin de 
kalmayacağını, yönetimdekilerin ancak Hilafet’i kabul etmekle kendilerini kurtarabileceklerini ifade ederek 
uyarıda bulundu ve Hizb-ut Tahrir/Tacikistan tarafından yayınlanan “Tacikistan'daki [Orta Asya] 
Soruşturma, Hüküm ve Yargılama Örnekleri” başlıklı beyanı teslim etti. 

Söz konusu beyan üç bölümdür. Birinci bölümde, Tacik yönetiminin kendisi ve ailesine uyguladığı vahşi 
işkenceleri açıklayan Tacikistan’daki Hizb-ut Tahrir şebabından Razıkov Abdurresül Abdussettarovic’in 
mektubuna yer verilmiştir. İkinci bölümde Tacik mahkemelerinin hizb şebabı hakkında verdiği hüküm 
örnekleri ki; 4 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla Hizb-ut Tahrir gençlerinin isimleri yer almaktadır; 
üçüncü bölümde ise yargılama ve soruşturma örneklerine yer verilmektedir. Hizb-ut Tahrir’in, İslam 
Devleti'ni kurmak için çalışırken Resul [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'i örnek alarak şiddete başvurmaksızın 
siyasî ve fikrî çalışma yoluyla İslam'a davet eden siyasî bir hizb olduğu bilindiği halde sorgucuların, hizbe 
terör suçlaması yaftaladıkları ve tüm şebabtan hizbin diğer şebabını göstermelerini istedikleri, bu 
sorgucuların işinin, hakikati araştırmak olmadığı aksine sahte suçlamalar hazırlayarak ve ağır işkenceler 
yoluyla maksatlarıyla örtüşen ifadeler almaya çalıştıkları açıklanmıştır. Tacik halkının, baskılar yoluyla 
İslam’ı öğrenmekten uzaklaştırılmaya çalışıldığı ancak güçlü İslami duygulara sahip olduğu, Orta Asya 
beldeleri halklarının, yöneticilerini alaşağı etmek ve şerefli bir şekilde İslamî yönetime dönmek için harekete 
geçmede daha öncelikli olduklarına da değinilmektedir. ِإنَّا لَنَنُْصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن َءاَمنُوا ِفي الَْحَياِة الدُّنَْيا َوَيْوَم َيقُوُم اَألشَْهاُد 
"Muhakkak ki resullerimize ve iman edenlere hem bu dünya hayatında hem de şahitlerin (şahitlik için) 
kalkacakları günde nusret vereceğiz. [Ğâfir 51] 


