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

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

 }فَُأْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُون ِلَكَبْعَد ذَ
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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 
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Hizb-ut Tahrir’in Türkiye Vilâyeti’ndeki Resmî Sözcüsü Sayın Yılmaz Çelik, 26.09.2008 Cuma 

akşamı iftar vaktinde, yani tam da bin aydan daha hayırlı bir vakit olan Kadir Gecesi, Laik (Dinsiz) 
Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik birimleri tarafından, Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara’da 
gözaltına alınıp, önceki bir davadan hakkında çıkan gıyabi tutuklama kararına binaen Sincan F Tipi 
Hapishanesine konuldu. 

Önceki hafta Hizb-ut Tahrir’in Ergenekon terör örgütü ile ilişkilendirilmesine yol açan gözaltılar ve 
haberler üzerine üst üste iki basın açıklaması yayınlayıp bir de röportaj veren Sayın Yılmaz Çelik, 
iddiaları sert bir dille eleştirip kesin ifadelerle reddetmişti. Buna rağmen tutuklanması, İslâm’a ve 
Müslümanlara karşı küresel boyutta süregelen Kapitalist Sömürgecilik saldırısına hizmet eden AKP 
Hükümeti’nin ve güdümündeki Ergenekon savcılarının, Hizb’in bu sömürgecilik sistemine, bu zâlim 
Laik devlete, çökmüş kurumlarına ve kokuşmuş politikalarına karşı sesini yükseltmesini 
hazmedemediklerini, bile bile yalan ve iftira ile hareket ettiklerini, şeytanların bağlı olduğu mübârek 
Ramazan ayında, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nde Allah’ın mü’min kullarına karşı giriştikleri bu 
cürümle, yegâne hak olan İslâm dâvâsının önünü kesmek ve bu zulüm sistemini yok edecek Râşidî 
Hilâfet Devleti’nin kurulmasını engellemek için beyhude bir çaba içine girdiklerini göstermektedir. 

Yineliyoruz: Hizb-ut Tahrir, ideolojisi İslâm olan bağımsız ve küresel bir siyâsî partidir. İngiliz 
türemesi Ergenekon terör örgütüyle de, Amerikan türemesi AKP Hükümeti’yle de hiçbir alâkası yoktur 
ve olamaz da! Medyada bu yönde geçen haberlerin, ifadelerin ve iddiaların hepsi yalandır, iftiradır! 
Oysa Allah [Subhânehu ve Te’alâ] onları şöyle uyarmıştır:  لَكُم ِبِه ِعلٌْم َوتَْحَسُبونَُه ِإذْ تَلَقَّْونَُه ِبَألِْسنَِتكُْم َوتَقُولُوَن ِبَأفَْواِهكُم مَّا لَْيَس 
 Siz bu iftirayı dilden dile“  َهيِّنًا َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعِظيٌم، َولَْوالَ ِإذْ َسِمْعتُُموُه قُلْتُم مَّا َيكُوُن لَنَا َأن نَّتَكَلََّم ِبَهذَا ُسْبَحانََك َهذَا ُبْهتَاٌن َعِظيٌم
dolaştırıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağzınızda geveleyip duruyorsunuz ve bunun 
önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Oysa bu, Allah katında çok büyüktür. (15) Bu iftirayı işittiğinizde, 
‘Bunu konuşup yaymamız bize  yakışmaz. Hâşâ, bu çok büyük bir iftiradır’ demeniz gerekmez miydi?” 
[en-Nûr 15-16] Biliyoruz ki biz ne kadar dil döksek de, ne kadar reddetsek de bu tağut ve dinsiz Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hamalları Kureyş Müşrikleri gibi bu bağnazlıklarına devam ederler, tâ ki Allah’ın emri, 
vaadi gelip de Küfrün kelimesi en alçak, Allah’ın kelimesi en yüce oluncaya kadar.  َوَسَيْعلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا َأيَّ ُمنقَلٍَب
 Zulmedenler, nasıl bir yıkılış ile yıkıldıklarını çok yakında bileceklerdir.” [eş-Şu’arâ 227]“  َينقَِلُبوَن
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