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Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti Hayırlı Gençlerinden Cengiz Karakuş'un Vefatını Duyurur 

 ِإ�َّ ِ�ِّ َوِإ�َّ ِإلَْيِه رَاِجعونَ 

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

 

Đslami hayatın yeniden başlaması ve Allah'ın dininin yeryüzüne yeniden hâkim olması için cesaret 
ve samimiyetle çalışan Cengiz Karakuş, Hizb-ut Tahrir'in hayırlı gençlerindendi. 25 yıl önce Hizb-ut 
Tahrir ile tanışan ve bu süre içinde Đslam davasına ve Hizb-ut Tahrir'e sadakatten hiç ayrılmayan 
Cengiz kardeşimiz, zalimin karşısında hakkı korkmadan söyleyen bir cesarete sahipti.O Rabbine 
verdiği sözü yerine getirdi ve ömrünün sonuna kadar Đslam'a olan bağlılığını gösterdi. Đslam 
davasını taşıdığı için 7 kez tutuklandı ve yıllarca ceza evinde kaldı. Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu için 
yargılandığı mahkemelerde hiç eğilmedi ve dimdik hakkı söyledi. 

Cengiz kardeşimiz kapitalist sistemin pisliklerinden kurtulmaları için yaşadığı belde olan 
Erzurum'da herkesle sohbet eder, komşularını akrabalarını ve tüm Müslümanları doğruya ve hakka 
davet ederdi. O çevresindeki tüm herkes tarafından Hizb-ut Tahrir'in üyesi olarak bilinir ve tanınırdı. 
6 çocuk babası olan Cengiz kardeşimiz rızkını temin ederken doğruluğuna karşı gelen kapitalist kötü 
Đnsanlar tarafından öldürüldü. 

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! 

ُهم مَّن يَنَتِظُر وَ  ُهم مَّن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ  َما َبدَُّلوا تـَْبِديًال ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا ا�ََّ َعَلْيِه َفِمنـْ

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

 


