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İslam Ümmetinin Fıtır Bayramı’nı Tebrik Eder 
 

Sizleri İslam’ın sıcak selamıyla selamlıyoruz. es-Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh, 
Mübarek Fıtır Bayramınızı (Ramazan Bayramınızı) en içten dileklerimizle tebrik ediyor, 

Mevlâ’mızdan bu bayramı hayır ve rahmet kılmasını diliyoruz. Müslümanların içinde yaşadıkları bu 
vahim durumdan ve Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Yahudi varlığı ve diğer kafir devletlerin 
hegemonyasından tam manasıyla kurtulması için Rabbimizin yardımını diliyoruz. Kendilerine 
hükmeden küfür nizamlarına son verip Allah’ın kitabı ve Resulü’nün sünnetini uygulama konumuna 
getirecek, kafir devletlerin kuklası olmuş bu zalim yöneticileri alaşağı edip Müslüman ülkeleri tek bir 
devlet çatısı altında birleştirecek, mikrobik Yahudi varlığına son verecek ve İslam’ın hidayet ve nur 
ışığını dünyaya taşıyacak olan Râşidî Hilâfet Devleti’ne yeniden kavuşmak için Müslümanlara kendi 
katından aziz bir zafer ile ikramda bulunması için alemlerin Rabbine yalvarıp yakarıyoruz! 

Fakat ne yazık ki, bu tebrikimiz buruk bir tebriktir. Çünkü ne Rabbimizin razı olduğu İslami bir hayat 
yaşayabiliyoruz ne de kafirlerin bize ve dinimize yönelik vahşiyane saldırılarına engel olabiliyoruz. 
İçinde bulunduğumuz bu zamanda ne kadar acıdır ki, tümüyle İslam’a ve Müslümanlara muhalif işler 
yapılmakta, hükümler çıkartılmakta ve inançlarımıza acımasızca saldırılmaktadır.  

Ey Muhterem Müslümanlar! 
Ramazan’da kendisine kulluk ettiğiniz Allah Subhânehu ve Te’alâ bütün aylarda kendisine kul 

olunmaya müstahak olandır. Siz Müslümanlardan, bu kerim itaat ve ibadet ayından sonra Allah 
Subhânehu ve Te’alâ’ya yaklaşmanızı ve Allah Subhânehu ve Te’alâ’nın bütün hayatınızı ve 
davranışlarınızı düzenleyen bir sistem getiren ve gerçekten insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet 
olmanız için sizi yükselten bir din göndermiş olduğunu idrak etmenizi istiyoruz. Zira İslam ümmetinin 
başına gelen tüm bu feci olaylar; Müslümanların, Allah ve Resulü’nün yolunu izlemekten ve Allah’ın 
kendileri için seçtiği İslam dinini O’nun bulunmasını istediği konuma yükseltmekten başka herhangi bir 
çarelerinin olmadığını apaçık bir hakikat olarak göstermiştir. 

Evet! Şüphesiz ki İslam ümmeti bu içler acısı durumunu değiştirme kuvvetine sahiptir. Nitekim bu 
durumu değiştirmeyi ümmetin üzerine farz kılan Allah Subhânehu ve Te’alâ, kendisinin rızasını 
kazanmak amacıyla olduğu ve kendisinin gösterdiği metodu takip ettiği sürece bu ümmeti yardımsız 
bırakmayacaktır. Ümmetin yapması gereken tek şey, bu durumu değiştirmek için doğru metodu 
izlemektir. İşte bizler bu metodu bir farziyet ve sorumluluk olarak yerine getiriyor ve ümmetin bu 
metodu tam bir berraklıkla anlaması ve üzerinde yürümesi için çalışıyoruz.  

Ey Kerim Kardeşlerimiz! 
Size Ramazan’da ibadet ve itaati farz kılan ve sizin de O’nun çağrısına icabet ettiğiniz Allah 

Subhânehu ve Te’alâ, Râşidî Hilâfet Devleti’ni kurmak için çalışmayı da üzerinize farz kılandır. 
Allah’ın indirdikleriyle yönetmeye muvaffak olmak için ciddi ve ihlaslı bir şekilde çalışan kardeşlerinize 
yardım etmeniz de farzdır. Bunun için Rabbinizin çağrısına icabet ediniz ve üzerinize farz kıldıklarını 
yerine getiriniz. Şunu biliniz ki Allah Subhânehu ve Te’alâ sizin için iki hayat seçmiştir: Dünyada İslam 
akidesi ve İslam nizamı gölgesinde aziz ve şerefli bir hayat, ahirette de Allah’ın rızası ve rahmeti 
gölgesinde eşsiz nimetler ve ebedi cennet hayatı... Allah’ın sizin için seçtiği bu iki harika hayatı 
reddetmeyiniz! Allah’a yöneliniz ki O da yardımını size yönlendirsin ve size izzet ile zafer versin. Bu 
vesileyle tüm Müslümanların mübarek Fıtır Bayramını tekrar tebrik eder, bu mübarek bayramın tüm 
İslam ümmetine hayırlar getirmesini ve önümüzdeki Adha Bayramını hep birlikte Râşidî Hilâfet 
Devleti çatısı altında kutlamayı nasip etmesini Alemlerin Rabbinden niyaz ederiz.  

Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun! 
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