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Doğu Türkistan’a Sahip Çık ve Çin Zulmüne Sessiz Kalma   

 
Hizb-ut Tahrir / Türkiye bugün Cuma namazından sonra Ankara’da Melike Hatun ve İstanbul’da Fatih 

Cami’nde “Doğu Türkistan’a Sahip Çık ve Çin Zulmüne Sessiz Kalma” başlıklı bir basın açıklaması 

düzenledi. İstanbul’da düzenlenen basın açıklamasına Doğu Türkistanlı birçok muhacir destek verdi. 

Düzenlenen basın açıklamasında şu hususlar vurgulandı:  

“Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Zira kardeşlerimiz elleri ve 

kollarından bağlanarak asılıyor, ağızlarına beton dökülerek boğuluyor, bacılarımızın hamile kalmaları 

yasaklanıyor, erkekler kısırlaştırılıyor, kafir Çin yönetimi Müslümanların mahremlerini hiçe sayarak her 

Müslümanın evine bir Çinli erkek yerleştiriyor ve 1 milyon Müslüman toplama kamplarında 

tutuluyor… 

İşgalci Çin’e Türkiye’den Sesleniyoruz! İslâm’ın nurunu asla söndüremeyeceksiniz! Müminlerin imanı, 

sizin inandığınız ateizm gibi kırılgan ve zoru görünce kolayca vazgeçilebilecek bir inanç değildir! 

Biliyoruz ki siz Uygurlu Müslümanlara korkmadan zulmediyor ve Müslümanların başındaki rejimlerin 

sessizliğinden güç alıyorsunuz. Sizin bu pervasızlığınız İslam’a ve Müslümanlara karşı ikiyüzlü olan 

uluslararası toplumdan kaynaklanıyor… Ancak bilin ki Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 

müjdelediği Nübüvvet metodu üzere kurulacak olan ikinci Râşidî Hilâfet Devleti, Allah’ın izniyle 

Müslümanlara zulmedenlerden bunların hesabını soracaktır. Müslümanların kalkanı konumunda olan 

bir Halifenin eliyle zalimlere gereken cevap verilecektir...  

Ey Müslümanların Başındaki Yöneticiler! Uygurlu Müslümanlar sizlerin kardeşidir. Doğu Türkistan, 

bu ümmetin bir parçasıdır. Canlarını ve namuslarını katil Çin rejiminden kurtarmak için bazıları 

ülkelerimize sığınmıştır. Bu kardeşlerimizin tek suçu Müslüman olmalarıdır. Kendi topraklarında her 

türlü baskıya maruz kaldılar. Yoksa onların feryatları size ulaşmadı mı? Namuslarına el uzatılan ve bu 

acı ile feryat eden bacılarımızın çığlıkları saray duvarlarını aşmadı mı? Allah aşkına bu zulmü 

duymadınız mı? Yoksa duydunuz ama kalpleriniz taş mı kesildi? Oysaki Amerika için savaşmaya çok 

heveslisiniz! Peki ya Müslümanlar için ne yapacaksınız? Yine politik hesaplar mı yapacaksınız? Çin’den 

aldığınız kredinin hesabına, Rabbinizin hesabını göz ardı mı edeceksiniz? ‘Çin’in toprak bütünlüğünü 

tanıyoruz’ diyerek bu işgali meşru göstermeye devam mı edeceksiniz? Unutmayın Allah Subhanehu ve 

Teâlâ’nın vaadi haktır. Rabbimizin hesabı sizin tüm reel politik hesaplarınızın üzerindedir. Ve şunu da 

bilin ki O gün geldiğinde pişmanlık fayda etmeyecektir…” 

Ey Müslümanlar! Doğu Türkistan’dan yükselen bu feryada kulan verin! Kardeşlerinizin çığlıklarına 

karşı yöneticiler gibi sizlerde duyarsız kalmayın! Onların çağrılarını duymayan yöneticilerinizi 

muhasebe edin! Öfkeniz sadece Komünist Çin’e yönelik olmasın, Müslümanları sahipsiz bırakan 

yöneticilerinizin harekete geçmesi için de çağrılar yapın! Bu zulümleri durduracak ve zalimlerden 

hesabını soracak Râşidî Hilâfet Devleti’nin ikame edilmesi için çalışın! Bunun için çalışanlara destek 

verin! 


