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

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

 
 

Yılmaz Çelik 
 حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir 
Resmî Sözcüsü 

Türkiye Vilâyeti 
 

Adres:  Kâzım Karabekir Caddesi, Öğün İşhanı No: 40/71 İskitler / Ankara 
Telefon: +90 312 311 61 13  Web: www.turkiyevilayeti.org  
E-mail:   yilmazcelik@turkiyevilayeti.org / yilmaz_celik1924@yahoo.com.tr 

www.hizb-ut-tahrir .org | www.hizb-ut-tahrir . info | http://radio.hizb-ut-tahrir . info 

- Basın Açıklaması - 
Tatbikatın Ertelenmesi, Yeni Amerikan Stratejisinin Bir Gereğidir! 

 

H. 26 Şevval 1430 
      M. 15 Ekim 2009 

 

Bu yıl 12-23 Ekim tarihleri arasında Konya'da yapılması planlanan “Anadolu Kartalı” adlı uluslararası hava 
tatbikatına “İsrail” uçaklarının katılmayacağı haberleri basında yer aldı. Bu bağlamda el-Arabiyye 
televizyonunun sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, halkın tatbikata “İsrail’in” katılmasını istemediğini, bu 
nedenle tatbikatın uluslararası bölümünü ertelediklerini ifade etti. كَُبَرتْ كَِلَمةً تَخُْرُج ِمْن َأفَْواِهِهْم ِإن يَّقُولُوَن ِإالَّ كَِذًبا 
“Ağızlarından çıkan, ne büyük, (ne ağır) bir söz oldu! Onlar ki yalandan başkasını söylemezler.” [el-Kehf 5] 

Hilafet Devleti yıkıldıktan sonra sömürgeci kafirlerin Müslümanların göğsüne sapladığı zehirli hançer  
“İsrail’i” tanıyan ilk İslam ülkesi Türkiye Cumhuriyeti, Filistin’deki Müslüman kardeşlerimize karşı onca vahşet 
işlemesine rağmen gerek geçmiş hükümetler döneminde olsun gerekse mevcut AKP hükümeti döneminde 
olsun her zaman Yahudi varlığı ile sıcak ve samimi diplomatik ve askeri ilişkiler kurmuştur. 

Madem Erdoğan, halk “İsrail’in” katılmasını istemedi diye tatbikatın uluslararası bölümünü ertelediklerini 
söylüyor o halde ne diye tatbikatı iptal etmediler de ertelediler? Erdoğan bu sözünde samimi olsaydı tatbikatı 
ertelemezler iptal ederlerdi nitekim tatbikatın iptal edilmeyip şimdilik ertelenmesi demek ileriki zamanlarda 
yapılacağı anlamına gelir. Bu da göstermektedir ki şu anki bölgesel konjoktür Yahudi varlığının da katılacağı 
böylesi bir tatbikatın ertelenmesini gerektirmektedir. Yoksa bunun halkın Yahudi varlığını istememesiyle hiçbir 
ilgisi yoktur. Zira AKP, Türkiye’deki Müslüman halkın Yahudi varlığına karşı beslediği akidesinden 
kaynaklanan nefret duygularının gereğini ne zaman yerine getirdi ki bugün getirsin! 

Madem Erdoğan, halk “İsrail’in” katılmasını istemedi diye tatbikatın uluslararası kısmını iptal ettiklerini 
söylüyor o halde ne diye iktidarda oldukları halde 2001 yılından beri her sene düzenli olarak bu tatbikatları 
yapmışlardır? Çünkü tatbikatın ertelenmesi yeni Amerikan yönetiminin bölgede AKP hükümetine biçtiği rolün 
bir gereğidir. 

Ayrıca ertelenmemiş olsaydı tatbikata Yahudi varlığının yanı sıra Amerika ile İtalya da katılacaktı. O halde 
Erdoğan, Türkiye’deki Müslümanların bu tatbikata Amerika ile İtalya'nın katılmasını istediğini iddia 
etmektedir. Yahudi varlığı ile Amerika ve İtalya arasında ne fark var! Ha Yahudi varlığı ha Amerika ha İtalya 
hepsi de birer küfür devleti olup Müslümanların baş düşmanıdır. Bütün bunların sonucunda ortaya 
çıkmaktadır ki Erdoğan’ın bu açıklaması, Türkiye’deki Müslümanların metamorfoz Yahudi varlığına karşı olan 
nefret ve öfke duygularını istismar etmekten öte bir şey değildir. Son olarak deriz ki: Türkiye’deki Müslüman 
halkın sesine kulak vermek Yahudi varlığı ile yapılacak tatbikatın ertelenmesiyle değil Yahudi varlığını 
kökünden kazıyacak orduları harekete geçirmekle olur! 
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