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

َن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَّذي اْرتََضى لَُهْم ـكََما اْستَخْلَفَ الَِّذي
ْيًئا َوَمن كَفََر َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد خَْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدونَِني ال ُيشِْركُوَن ِبي شَ

 }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] 
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- Basın Açıklaması - 

  ِإنََّما اِإلَماُم ُجنَّةٌ ُيقَاتَُل ِمْن َوَراِئِه َوُيتَّقَى ِبِه
“İmâm (Halîfe) ancak bir kalkandır, onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur.” 

H. 23 Recep 1430 
M. 15 Temmuz 2009 

05.07.2009’da Doğu Türkistan’ın merkezi konumundaki Urumçi’de baş gösteren olaylarda vahşi Çin yönetimi 
tarafından 184 kişinin öldürüldüğü 1680 civarında yaralının olduğu ve 1434 kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu. Gayri 
resmi rakamlara göre ise 800’ü aşkın Müslüman Uygur’un katledildiği belirtilmektedir. 1949 yılından beri Çin işgali 
altındaki bölgede Müslüman Uygur halkı Çin’in demir ve ateş yönetimi nedeniyle zaten gün yüzü görmüş değildir. Son 
çıkan olayları da, 26.06.2009’da Müslüman Uygurların çalıştığı fabrikalardaki yatakhaneler basılarak 300 civarında 
Müslümanın katledilmesi, binlercesinin yaralanması, öteden beri Müslüman kızlara tacizde bulunulması gibi iğrenç 
hadiselere yönelik protesto gösterilerine kâfir Çin yönetiminin yine Müslümanları katlederek cevap vermesinin tetiklediği 
yansıyan haberler arasındadır. 2005 yılında tıpkı Özbekistan’ın cani ve kâfir yöneticisi Kerimov’un Andican katliamını 
gizlemeye çalıştığı gibi Kâfir Çin yönetimi de bölgede yaptığı katliamı gizlemeye çalışmaktadır. 

Olaylarla ilgili Başbakan Erdoğan’ın bildik ve bir o kadarda kapalı açıklamaları şöyleydi; “Günlerdir devam eden 
olayları büyük bir kaygıyla, endişe ve üzüntüyle takip ediyoruz.” “Beklentimiz, vahşet boyutuna ulaşan bu olayların 
ivedi olarak son bulması, sağ duyunun hakim olması, sorumluların hesap vermesidir. Çinli yetkililerin, olayın 
sorumlularını tespit etmesi ve adalet mekanizmasını tüm insanlığın vicdanını rahatlatacak şekilde işletmesi büyük 
önem taşımaktadır." Bu sözlerden olayların sorumlusu olarak kim ya da kimlerin kastedildiği anlaşılmamaktadır. G-8 
zirvesi için İtalya’ya geçtiği sırada şu açıklamada bulundu: “Dünya liderleriyle görüşeceğim. Böyle bir vahşete sessiz 
kalmamız mümkün değil.” Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Doğu Türkistan’da yaşananlarla ilgili olarak ”Kayıtsız 
kalmamız söz konusu olamaz.” dedi. Öte yandan Doğu Türkistan’da Müslümanların hunharca katledilmesi meselesi, kafir 
ABD tarafından “Uygurların Anası” namıyla yıldızı parlatılan yılan bakışlı Condolizza Rice tarafından ABD’ye götürülen 
Rabia Kadir’in Türkiye’den vize alması meselesi haline getirildi. 

Hizb-ut Tahrir/Türkiye Vilayeti Resmi Sözcüsü Sayın Yılmaz Çelik konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Doğu 
Türkistan gibi diğer İslami beldelerde akıtılan Müslüman kanlarına gösterilen tepkilerde olduğu gibi başta Amerikan 
Kültürü Partisi (AKP) hükümeti Başbakanı Erdoğan olmak üzere Müslümanların başındaki diğer yöneticilerin timsah 
gözyaşı döktüklerini, diplomatik kanallarla olayların yatıştırılmaya çalışıldığı yolundaki cılız açıklamalarını, 08.07.2009’da 
R. Erdoğan’ın Türkiye’nin geçici Güvenlik Konseyi üyeliği vesilesiyle konuyu BM Güvenlik Konseyine taşıyacağına dair 
açıklamasını, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’den Çin mallarına boykot naralarını duyduk, izledik. Ancak bu hain 
liderler gözünde akıtılan Müslüman kanının değeri olmadığı için savaş açmak şöyle dursun basit bir fiil olarak bile ne 
diplomatik ilişkileri iptal ettiklerini ne de ticari ilişkileri sonlandırdıklarını görmedik. Maalesef Doğu Türkistan konusu da 
Müslümanların duygularına hitap edilip, öfkeler yatıştırılarak soğumaya bırakılacak ve unutulup gidecektir.” “Asıl sorun 
ise Müslümanların kalkanı vasfındaki Raşid bir Halifenin olmamasıdır. Bu nedenle İslami beldelerde Müslümanların kanı 
akıtılmakta, canları heder edilmekte malları yağmalanmakta ırzları kirletilmektedir. Allah’ın izniyle çok yakında kurulacak 
İkinci Raşidi Hilafet ile Müslümanlar felah bulacak, ABD’den başkasına yaramayan uluslararası kanun zırvalarına 
bakmadan, İslam orduları seferber olacak akıtılan Müslüman kanlarının hesabını soracaktır.” 
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