
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
 اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْستَخِْلفَنَُّهم ِفي اَألْرِض َوَعَد{

َن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَّذي اْرتََضى لَُهْم ـكََما اْستَخْلَفَ الَِّذي
ِني ال ُيشِْركُوَن ِبي شَْيًئا َوَمن كَفََر َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد خَْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدونَ

 }فَُأْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُون َبْعَد ذَِلَك
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Allah, sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halîfe kıldığı gibi 
onları da yeryüzünde Halîfe kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini (İslam’ı) yeryüzünde hâkim kılacağını, 
(geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir 
şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fâsıkların ta kendileridir. [Nur 55] 

 
 

 حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilâyeti 

Resmî Sözcülük Bürosu 
Medya Temsilciliği 

 

Adres:  Kâzım Karabekir Caddesi, Öğün İşhanı No: 40/71 İskitler / Ankara 
Telefon: +90 312 311 61 13   Web: www.turkiyevilayeti.org  
E-mail:   yilmazcelik@turkiyevilayeti.org / yilmaz_celik1924@yahoo.com.tr 
 

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.hizb-ut-tahrir.info/info/turkish.php 

- Basın Açıklaması - 
Hizb-ut Tahrir/Türkiye Vilayeti Resmi Sözcülük Bürosu’ndan 

Doğu Türkistanlı  Kardeşlerimize Destek Ziyareti  
 

H. 19 Recep 1430  
M. 11 Temmuz 2009 

 
08 Temmuz 2009 tarihinde Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti Resmi Sözcülük Bürosu’nca iki heyet 

halinde Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Ankara Temsilciliği ile İstanbul’daki Doğu 
Türkistan Vakfı’na, Doğu Türkistan’daki kardeşlerimizin acılarına ortak olmak amacıyla, kaynaşma ve 
destek ziyaretinde bulunulmuştur. 

 
Sıcak ilgiyle karşılanan heyetlerimiz, yetkililerden Doğu Türkistan’daki gelişmeler hakkında bilgi 

aldıktan sonra, Doğu Türkistan’ın İslami Ümmetin bir parçası olması itibariyle, orada akıtılan Müslüman 
kanının bizim kanımız olduğu, kirletilen ırzların bizim ırzımız olduğu ayrıca, Hizb-ut Tahrir’in de 
Ümmetin partisi olması vasfıyla bizatihi meselesi olduğu ve yakından takip edildiği, ABD’den başkasına 
fayda vermeyen uluslararası kanunlarla bu meselenin hallolmayacağı halde Türkiye’deki mevcut 
yöneticilerin de “meseleyi diplomatik yollarla çözmeye çalışıyoruz.” açıklamalarının herhangi bir sonuç 
getirmeyeceği, bunun daha önce Gazze’deki katliamlarında görüldüğünü, meselenin BM Güvenlik 
Konseyine götürülse Müslümanların lehine bir yaptırımın olmayacağı, İslam Konferansı Örgütü gibi 
kuruluşların da bir işe yaramadığını zira hiçbirinin bağımsız olmadığı ve efendileri neyi emrederse ona 
göre hareket ettikleri, Müslümanların kanına hiçbir değer vermedikleri, asıl sorunun İslam Ümmetini 
koruyacak ve akıtılan kanların hesabını sormak üzere İslam ordularını harekete geçirecek bir halifenin 
bulunmaması olduğu, Hizb-ut Tahrir’in de parti olarak küresel bir çalışmayla Müslümanların mallarını, 
canlarını ve ırzlarını koruyacak olan İkinci Raşidi Hilafet için çalıştığını ve Allah’ın izniyle bunun da 
yakın olduğu konularına değindi. 

 
Ayrıca heyetler, hizbin bu meseleyi ve İslami beldelerdeki meseleleri soğumaya dursa bile 

unutmadığını ve unutmayacağını, kendilerinin bir talepleri olursa Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti 
şebabı olarak üzerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduğu mesajını da ilettiler. Kuruluşların yetkilileri 
kendilerine yapılan bu ziyaretlerden hoşnut olduklarını ifade ettiler. 
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