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Basın Açıklaması

1440 Yılı Mübarek Ramazan Ayı Hilalini Gözetleme Duyurusu
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“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile
batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde
indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla
geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka
günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı
tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve
şükretmeniz içindir.” [Bakara 185]
Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve Selam Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve
Sellem’e, onun Âline, ashabına, onu dost edinenler, ona uyanlar, adımlarını takip
edenler, İslami akideyi fikirlerinin temeli, şeri hükümleri amellerinin ölçüsü ve
hükümlerinin de kaynağı yapanlar üzerine olsun. Emma badü
Buhari Sahih’inde Muhammed ibn Ziyad yoluyla şunu rivayet etti: Ben, Ebu
Hurayra’yı şöyle derken işittim: Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu, ya da
َي عليكم فأَك ِْملُوا ِع َّدة
ُ فإن
ْ «صوموا ِل ُرؤيتِ ِه وأَ ْف ِط ُروا لرؤيتِ ِه
َ
Ebu’l Kasım şunları söyledi: »شعبان ثالثين
َ ِِّغـب
“Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun. Hilali gördüğünüzde iftar edin. Eğer hava
kapalı olursa, Şa’bân ayını otuza tamamlayın.”
Pazar günü gün batımının ardından Pazartesi gecesi mübarek Ramazan hilalinin
gözetlenmesi sonucunda bazı Müslüman ülkelerde hilalin şeran görüldüğü belirlendi.
Buna göre yarın Pazartesi günü mübarek Ramazan ayının ilk günüdür.
Bu mübarek aya ümmet ile sömürgeci kâfir Batıdaki efendilerine hizmet etmeye
sevdalı yöneticiler çetesi arasındaki çatışmanın şiddetlendiği günlerde kavuşuyoruz.
Bu yöneticiler çetesi, Cezayir ve Sudan’da Batıya olan bağımlılık prangasının
kırılmasını önlemek, ümmetin, Rabbinin Şeriatı altında gölgelenen tek bir ümmete
dönüşmesini engellemek için çalışıyor. Şeriat, ümmete birlik ve tevhit kelimesine
sımsıkı sarılmayı, Müslümanların saflarını parçalayan Sykes-Picot sınırını reddetmeyi
emrediyor... Ordu ve politikacılar içerisindeki Batı kuklaları, şu ana kadar Mısır, Tunus
ve diğer ülkelerdeki Arap Baharı dalgasına kürtaj yapmada başarılı oldular. Onun için
Hizb-ut Tahrir olarak biz, tüm İslam ümmetini, Rabbini hoşnut eden, zimmetini temize
çıkaran, bu büyük günah ve komplodan kendisini kurtaran, omuzlarındaki pisliği
gideren, izzeti yeniden ülkenin dört bir yanına yayan hatırı sayılır bir pozisyon almaya
çağırıyoruz...

Biz, “Rejimi devirme” zaferinin, Rabbimizi razı edecek bir alternatifi oluşturma
zaferini farz kıldığını defalarca söyledik. Aksi takdirde bir devrim ya da halk
ayaklanması, eski rejime yama yapılarak ve bazı sahte rötuşlar ile egemen çetenin
yüzleri yenilenerek başladığı gibi son bulur. Bu yüzden biz, Müslümanları, abdestli
temiz ellerini fikri çatışma ve yoğun siyasi mücadele yapan, Batının kurnaz planlarını
deşifre eden, İslam’ın dosdoğru yolunu gösteren Hizb-ut Tahrir’in elinin üzerine
koymaya çağırıyoruz. Umulur ki Allah Subhânehu ve Teâlâ, Raşidi Hilafeti kurarak
sizin ellerinizle zafer ve hâkimiyet yazar. Umulur ki Allah Subhânehu ve Teâlâ,
Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata ibn Halil Ebu Raşta eliyle açık bir fetih nasip eyler
de Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın Kitabı ve Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in
Sünneti üzerine bir Halifeye biat edersiniz. Halife ile Allah’ın Hanif Şeriatını ikame
eder, bütün insanlığa İslam davetini hidayet meşalesi olarak taşırsınız.
Ey ordu subayları! Bilin ki Allah Subhânehu ve Teâlâ, dinine mutlaka yardım
edecektir. Sizin ellerinizle olmazsa, samimi insanların elleriyle yardım edecektir.
Onları dinine yardım şerefiyle onurlandıracaktır. Onun için bu büyük onuru sakın
kaçırmayın. Allah’ın rızasına, dünya ve ahiretin izzetine nail olmak için ümmetin
safında yer alın.
Ayrıca ben de kendi adıma ve Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Başkanı ve
tüm çalışanlar adına Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata b. Halil Ebu Raşta ve bütün
Müslümanların bu kutsal ayını tebrik ediyorum. Umarız Allah Subhânehu ve Teâlâ,
bizi hayır hasenat ve mağfiret ayının azade edicilerinden eyler. Umarız Allah
Subhânehu ve Teâlâ bizi Kadir gecesine nail olanlardan ve sevabından
faydalananlardan olmayı nasip eyler.
Göklerin ve yeryüzünün Rabbi olan Allahım, bizi en kısa zamanda Nübüvvet
metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet altında Müslümanların Halifesine biatle onurlandır...
Âmin Âmin Âmin.
ve’s Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh
Pazartesi gecesi 1440 Ramazan ayının ilk günüdür.
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