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Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti 

Hayırlı Gençlerinden Ali Yeşil'in Vefatını Duyurur 

َإنا � وإنا إلیھ راجعون ِ َ ِ ْ ِ َِ َّ َِّ ِ َِ ّ  

"Biz şüphesiz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" [Bakara 156] 

 
 2007 yılında Hizb-ut Tahrir ile çalışmaya başladığı günden vefatına kadar, Đslami hayatın yeniden 
başlaması ve Allah'ın dininin yeryüzüne tekrardan hâkim olması için samimiyetle davet taşıyan Ali Yeşil, 
Şanlıurfa şehrinin hayırlı gençlerindendi. Alçakgönüllü bir kişiliğe sahip olan Ali Yeşil, onu tanıyanlar 
tarafından şöyle tarif edilirdi: “O Đnsani ve Đslami hassasiyetleri açısından çevresinde parmakla gösterilen bir 
Müslüman idi. Müslümanların derdi ile dertlenerek Đslam davasına omuz vermiş ve ömrünün son 8 yılını bu 
yola adamıştı.” 

 

 Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti olarak bizler, merhuma Allah'tan rahmet, geride kalan ailesine 
metanet, sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyoruz. 

 

 Ey Kardeşimiz! Merhameti geniş olan Rabbimiz sana gani gani rahmet eylesin! Seni altından ırmaklar 
akan cennetine koysun! "Kim boynunda biat halkası olmadan ölürse, cahiliye ölümü ile ölmüş olur" hadisi 
gereğince, bir Halifeye biat edemesen de biat edecek bir Halife naspetmek için yaptığın hayırlı çalışmaları 
kabul eylesin! Bizler, senin Đslam davası için yaptığın fedakârlıklara ve Hilafet'in yeniden ikamesi için 
sergilediğin cesurca amellere şahit olduk. Đnşallah bu ameller vesilesi ile kazananlardan ve müjdelenenlerden 
olursun! Ailene ve tüm Müslümanlara olan merhametinden dolayı Allah seni şehitlerle haşreylesin. 
Çocuklarını onlara bıraktığın en güzel emanete sahip çıkan ve senin yüzünü ahrette güldüren evlatlar 
kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. 

 

ًمن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا � عل�ه فمنهم من قضى نح�ه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیال ِ ِْ َْ َُ ََّ َ َ ُ َ َُ َ َُ ُ ََّ َّْ ِْ ُِ ْ ََ َ َْ َّ ُِ َِ ِ َ َ ََ ُ َ َ ٌ ِ َ َِ ْ 

"Müminlerden, Allah'a verdiği sözü yerine getiren nice adamlar vardır. Kimi bu uğurda canını vermiş, kimi 
de beklemektedir. Onlar sözlerini hiç değiştirmemişlerdir." [Ahzab 23] 


