
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilâyeti,  
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İşte bir Ramazan daha geçip gitti. İslâmî Hilâfet Devleti’nin Hicrî 1342 yılında yıkılmasından bu yana 
87 Ramazan geçmişte kaldı. O günden bugüne Müslümanlar bir felâketten diğer bir felâkete, bir 
musibetten diğer bir musibete savrulup durdular. Birlikleri parçalandı, kuvvetleri zayıfladı, devletleri 
gitti. Bir milyardan fazla bir nüfusları olduğu halde âdeta suyun önünde sürüklenen çer-çöp gibi oldular. 
Allah [Subhânehu ve Te’alâ]’nın İslam ile şereflendirip İslam’a bağlandıkları, Şeriatını tatbik ettikleri ve 
Rasul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in Hidâyetine sarıldıkları sürece her iki dünyanın saadetine kefil 
olduğu, insanlar için çıkarılmış en hayırlı Ümmet iken topukları üzere gerisin geriye döndüklerinde 
Rasulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]’in şu kavli onlar üzerinde tecelli etti:   ُِّيوِشُك َأْن تََداَعى َعليكُم اُألَمُم مْن كل

ِتها قال قلنا يا رسول اهللا أِمْن ِقلٍّة بنا يوَمِئٍذ قال َأنْتُْم َيْوَمِئٍذ كثيٌر ولكْن تكونون غُثاًء كغثاء السَّيل َينْتَِزعُ ُأفق كما تََداعى اَألكَلَةُ على قَْصَع
 Yiyicilerin (oburların)“  المهاَبةَ ِمن قلوِب َعدوِّكُم ويجعُل في قلوِبكم الوْهَن قال قلنا وما الوْهُن قال ُحبُّ الحياِة وكراهيةُ الموِت
tabakları üzerine üşüşmeleri gibi Ümmetlerin (diğer milletlerin) her taraftan sizin üzerinize üşüşmeleri 
yakındır.” Dedik ki: “Yâ Rasul Allah! Bu, bizim o zaman (sayıca) çok az olmamızdan dolayı mıdır?” Dedi ki: 
“Siz o zaman çok olursunuz, velâkin selin köpüğü gibi köpükler (ağırlığında) olursunuz ki 
düşmanlarınızın kalplerinden sizin heybetiniz çıkar ve sizin kalplerinize de Vehn girer.” Dedik ki: “Vehn 
de nedir?” Dedi ki: “Hayatı sevmek ve ölümü kerih görmektir.” [Ahmed İbnu Hanbel rivâyet etti] 

İşte böylece başta Amerika ve İngiltere olmak üzere azgın Haçlı askerlerinden oluşan kalabalıklarla 
İslâmî beldeler üzerine üşüşüp Irak ve Afganistan topraklarını işgâl ettiler, Müslümanların evlatlarını 
katlettiler, Müslümanların her mahremini ve her mukaddesini ayaklar altına aldılar, servetlerini 
yağmaladılar. Onları engelleyen veya durduran hiç kimse de olmadı. Aksine Müslümanların başındaki 
yöneticiler, bu Sömürgeci Kâfirlere uşaklık ettiler, onların politikalarına hizmet ettiler, onların çıkarlarının 
bekçiliğini yaptılar, kendi halklarını bırakıp onları dost edindiler. Şüphesiz bu yöneticilerin ve onlarla 
birlikte hareket eden medyadaki, iş dünyasındaki, sivil toplumdaki ve cemaatlerdeki ayaktakımlarının 
İslâm’a ve Müslümanlara zararı, Kâfirlerin zararından beterdir. Bu Ramazan ayında, bilhassa Kadir 
Gecesi’nde bu Laik (Dinsiz) devletin zebanilerinin Hizb’in şebâbına yaptıkları eziyetler, attıkları iftiralar 
ve bile bile tekrarladıkları yalanlar bunun en açık örneklerinden biridir. 

Ey Müslümanlar! 
Siz biliyorsunuz ki Râşidî Hilâfet’i kurmak, diğer farzların kendisiyle tamamlandığı en azîm farzdır. 

Onunla Cihâd Sancağı yükselir, canlar, mallar ve ırzlar korunur ve Müslümanlar önceki izzetlerine, 
itibarlarına ve heybetlerine kavuşur. Öyleyse nâfile ibâdetlerinizi çoğalttığınız, tevbe ve istiğfarlarınızı 
artırdığınız, Yaratıcınız karşısında secdelerinizi ve rükularınızı uzattığınız şu mübârek günlerde, bu azim 
farzı yerine getirmek için de hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaksızın çalışmaya başlayınız artık! 

Rabbinizin taatine ve rızâsına koşunuz, bizimle birlikte İslâmî dâveti taşıyınız Ey Müslümanlar! Öyle 
ki bundan sonra hiçbir Ramazan Hilâfetsiz olmasın. Bugün kan, gözyaşı, açlık, sefalet ve işgâl ile geçen 
Ramazanlar, geçmişte olduğu gibi yine Bedir Savaşı gibi zaferler, Roma’nın fethi gibi fetihler, sevinçler ve 
mutluluklar ile dolsun. Muhakkak ki bu, Allah’a hiç de zor değildir. 

Bu vesileyle tüm Müslümanların mübarek Fıtır Bayramı’nı tebrik eder, bu mübarek bayramın tüm 
İslam Ümmeti’ne hayırlar getirmesini ve önümüzdeki Adha (Kurban) Bayramı’nı hep birlikte Râşidî 
Hilâfet Devleti çatısı altında kutlamayı nasip etmesini Alemlerin Rabbinden niyaz ederiz. -Âmin- 

 Ey imân“  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْستَِجيُبواْ ِللِّه َوِللرَُّسوِل ِإذَا َدَعاكُم ِلَما ُيْحِييكُْم َواْعلَُمواْ َأنَّ اللَّه َيُحوُل َبْيَن الَْمْرِء َوقَلِْبِه َوَأنَُّه ِإلَْيِه تُْحشَُروَن
edenler! Allah ve Rasûlü sizi, size hayat verene çağırdığında icâbet edin. Bilin ki Allah kişi ile kalbi 
arasına girer ve siz muhakkak O’nun huzurunda toplanacaksınız.” [el-Enfâl 24] 
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