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Türkiye’deki Müslümanların Fıtır (Ramazan) Bayramını Tebrik Eder 
 

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, 
bizleri hayırlar ve bereketler ile bu mübarek Eid-ul Fıtır’a (Ramazan Bayramı’na) ulaştıran Rabbimize hamd 
olsun. Bu vesileyle siz kerim Müslümanların Eid-ul Fıtır’ını en samimi duygularımızla tebrik eder ve bu 
bayramın tüm İslam ümmetine hayırlar getirmesini alemlerin Rabbinden niyaz ederiz. 

Ümit ederdik ki, bu Ramazan’ı Raşidi Hilafet sancağı altında geçirelim ve bu bayrama onun gölgesinde 
girelim. Ancak her işinde Hakim olan Rabbimizin hikmeti gereği bu gerçekleşmedi. Bizler Allah 
Subhanehu’dan bu bayramı Raşidi Hilafet’siz geçen son bayram kılmasını ve bir dahaki bayram hilalinin 
salihlerin yüzünü ağartacak, şakilerin ise yüzlerini karartacak Hilafet Devleti’nin topraklarından görülmesini 
diliyoruz. 

Kerim Müslümanlar, Bir ay boyunca gündüzlerinizi siyam (oruç) ile gecelerinizi salah (namaz) ile 
geçirdiniz. Dilleriniz Allah kelamının kıraati ile ıslandı. Gözleriniz Allah’ın azabından sakınarak yaşlandı. 
Allah’ın size verdiği rızktan infak ettiniz. Şimdi ise Allah’ın müminlere ikram ettiği bayramı büyük bir sevinç 
ile yaşıyorsunuz. Ancak İslami hayatı yeniden başlatıp dünyanın dört bir yanında sömürgeci kafirler ile 
onların azman ajanlarının zulmü altında inleyen Müslümanları kurtaracak Raşidi Hilafet’i ikamet etmek için 
Hizb-ut Tahrir ile birlikte çalışmaları sebebiyle bir çok Müslüman kardeşiniz bu bayramı zindanlarda 
geçiriyor. Oysa ki Hilafet’in ikamesi, tutulan siyamlar, kılınan salahlar, verilen zekatlar gibi İslam’ın emrettiği 
bir farzdır, bütün farzların onunla ikame edileceği farzların tacıdır. 

Muhterem Müslümanlar, Onların sizden sizin de onlardan olduğunuz Hizb-ut Tahrir şebabı, dağılmış 
kalpleri İslam akidesiyle birleştirecek, kafirlerin çizdiği suni sınırları ortadan kaldıracak, işgal altındaki 
beldeleri kafirlerden geri alıp asıl sahibi Müslümanlara iade edecek, kafirlerin kalplerine korku salacak, 
Müslümanların akan kan ve gözyaşlarını dindirecek olan Raşidi Hilafet’in ikamesi için gece ve gündüz 
çalışmaktadır. Sırtlarını sömürgeci kafirlere dayayan hain yöneticilerin Hilafet’in ikamesini ve ümmetin Hizbe 
teveccühünü engellemek üzere Hizb-ut Tahrir’e karşı operasyonlar yapıp, gençlerini tutuklayıp zindanlara 
atıp, yalan ve iftiralarla karalama gayretleri beyhudedir. Zira İslam ümmeti güçlü bir şekilde bu çağrıya kulak 
vermeye ve bu davete icabet etmeye başlamıştır. Allah’ın vaadine ve resulünün müjdesine olan iman İslam 
ümmetinin kalbinde yakin üzere yerleşmektedir. Allah [Subhanehu ve Teala] şöyle buyurmuştur: 

اَألْرِض كََما اْستَخْلَفَ الَِّذيـَن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَّذي اْرتََضى لَُهمْ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْستَخِْلفَنَُّهم ِفي 
 Allah, sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri“ َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد خَْوِفِهْم َأْمنًا
yeryüzünde Halîfe kıldığı gibi onları da yeryüzünde Halîfe kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini 
yeryüzünde hâkim kılacağını, bu korkularını güvene çevireceğini vaâdetti.” [en-Nûr 55] 

Ve Rasulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem] de şöyle müjdelemiştir: 
ض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوَي لي منهاإن اهللا زوى لي األر  “Muhakkak ki Allah, dünyayı benim 

için dürdü ve onun doğusunu ve batısını gördüm. Ve ümmetimin mülkü gördüğüm yerlere kadar ulaşacaktır.” 
[Müslim rivayet etti] 

Değerli Müslümanlar, İşte Allah’ın vaadi ve resulünün müjdesi olan Hilafet’in ikame edildiği o gün 
geldiğinde müminler Allah’ın zaferiyle ferahlayacaklar, kafirler ve sırtlarını onlara dayayanlar ise zillete 
düşeceklerdir. Haydi sizler de Allah’ın erleriyle birlikte hareket edin. İslami hayatı yeniden başlatmak için 
adımlarınızı hızlandırın ki bu bayram Hilafet’siz geçen son bayram olsun. 

 İşte o gün, mü’minler de Allah’ın zaferiyle“ َوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمنُون ِبنَْصِر اللَِّه َينُصُر َمن َيشَاء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
ferahlayacaklardır. Allah dilediğine zafer verir. O, ‘Azîz’dir, Rahîm’dir.” [er-Rûm 4-5]  
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