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RAMAZAN BAYRAMI ÖZEL MESAJI
Şüphesiz mübarek Ramazan ayı yeni sona erdi. Allah Subhânehu ve Teâlâ bu günü ümmeti
Muhammed’e özgü olarak Ramazan Bayramı ilan etti. Bu vesileyle Hizb-ut Tahrir / Tanzanya,
özelde Tanzanya genelde tüm Müslümanların bayramını tebrik ediyor. Allah, orucumuzu,
kıyamımızı ve namazımızı kabul etsin. Şüphesiz O, Dualarımızı İşitir ve İcabet Eder.
Ey Müslümanlar! Ramazan ayı boyunca amellerinizde helal ve haram kriterine bağlı kaldınız.
Oruca, kıyama, hayırseverliğe ve iffete özen gösterdiğiniz. İslam’a yürekten bağlandınız... Biz,
bunun tanığıyız. Bütün bunlar iyi şeylerdir. Ancak Allah’ın emirlerine uyma, yasaklarından
kaçınma yükümlülüğü Ramazan ayı ile sınırlı değil, aksine bütün yıl boyunca bu farzdır. Keza bu
yükümlülük, sadece ritüellerle de (İbadetler) sınırlı değildir, aksine hayatın tüm yönlerini kapsar;
Namaz ile ticaret, oruç ile alışveriş, ahlak ile ceza sistemi aynıdır. Hepsi de uyulması gereken şeri
hükümlerdir. Çünkü hepsi de Yüce Allah’tandır ve bu şeri hükümlere bağlılık, Allah Subhânehu ve
Teâlâ’ya itaat ve ibadet kavramının hayat bulmasıdır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ “ يا أَيُّها َّال ِذين آمنوا ْادخُلوا ِفيEy iman edenler! Hep birden barışa (İslam’a) girin” [Bakara 208] واعب ْد
السْل ِم َك َّاف ًة
ُ
َُ َ
ُْ َ
َ َ
ِ
[Hicr
99]
ِ
َّ
ين
ُ َّك َحتى َيأْتَي َك اْلَيق
َ “ َربVe sana yakin (ölüm) gelene kadar Rabbine ibadet et!”
Bu nedenle İslam, eksiksiz ve kapsamlı bir şekilde ele alınmalı ve ölünceye kadar tüm
hayatımızda bizi yönetip kontrol etmelidir. Peki, Müslümanlara ne oluyor da bazı hususlarda şeri
hükümlere uyuyor, bazılarında uymuyorlar veya belirli zamanlarda İslam’a göre hareket ediyor,
diğer zamanlarda etmiyorlar?
Ey Müslümanlar! Bilin ki Ramazan Bayramı gününde Allah Subhânehu ve Teâlâ sizin için bazı
temiz şeyleri helal kılmıştır. Bu günde yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Allah, müsrifleri sevmez
ve ailenize genişlik gösterin. Yoksulların, dulların ve yetimlerin kalbine neşe verin. Akrabalarınızı
ziyaret edin, hasta ve tutuklulara şefkat gösterin ve başarı için iyi şeyler yapın. Ayrıca bilin ki
bayram, güzel kıyafetler giymek için değildir, kıyamet gününden korkanlar içindir. Bu nedenle
eşleriniz ve kızlarınızın bayram bahanesiyle dışarıya uygunsuz kıyafetlerde çıkmalarına izin
vermeyin. Bu durumda Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın yasaklarını çiğnemiş olurlar.
ِ الل ِه َفهو خير َله ِعند رب
ِ “ َذلِك ومن يع ِظم حرمKim Allah’ın yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin
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katında kendi iyiliğinedir.” [Hac 30]
Ey Müslümanlar! Şüphesiz doksan sekiz yıldır Hilafetsiz Ramazan kutluyoruz. Hilafet,
Müslümanları Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın Şeriatına göre yönetecek, ülkeleri birleştirecek ve
İslam’ı dünyaya bir Risalet olarak taşıyacaktır.98’inci Ramazan da bitti, ama ortada işlerinizi
güdecek, kanlarınızı, zenginliklerinizi, evlerinizi ve onurunuzu koruyacak bir Hilafet yok. Bugün
dünyanın farklı yerlerinde saldırıya maruz kalıyorsunuz, kanlarınız akıtılıyor, zenginlikleriniz
yağmalanıyor, onurunuz ihlal ediliyor... Bunların canlı kanıtı, Doğu Türkistan, Yemen, Filistin,
Orta Afrika, Myanmar, Keşmir, Afganistan, Somali, Mali, Libya, Suriye ve diğer ülkelerde yaşanan
vahşetlerdir... Bu size Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu hadisini akıllarınıza getirmiyor mu?
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اْل َم ُام ُج َّنة ُيقات ُل ِم إن َو َرا ِئ ِه َو ُي َّتقى ِب ِه
ِ “ ِإنماİmam ancak bir kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla
korunulur.” [Müslim]
Hizb-ut Tahrir / Tanzanya olarak biz, görkemli bayramınızı tebrik ediyor, tüm insanları
kapitalist emperyalist sisteme göz yummamaya, İslami yasaların adaletini, insanlığın sorunları için
ortaya koyduğu kalıcı çözümleri anlayıp kamuoyuna taşımaya çağırıyoruz. Yanı sıra özellikle
İslami ülkelerdeki Müslümanları, soylu İslam davasını taşıma görevlerini yerine getirmeye davet
ediyoruz. Çünkü İslami hayatın yeniden başlatılması ve Nübüvvet metodu üzere Hilafetin
yeniden kurulması bütün insanlığı zulüm ve karanlıklardan kurtaracaktır. Ve o gün müminler
sevineceklerdir.
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