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“Ramazan Uyanış Zamanı” Kampanyamızın Tamamlandığını İlan Eder
Müslümanların Fıtır (Ramazan) Bayramını Tebrik Ederiz
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık.
Bizleri hayır ve bereket ile bu mübarek Eid-ul Fıtır’a (Ramazan Bayramı’na) ulaştıran Rabbimize
hamdolsun. Müminler olarak hepimiz bir ay boyunca gündüzleri oruç, geceleri namaz ile geçirdik.
Dillerimiz Allah kelamının kıraati ile gözlerimiz ise İslam beldelerindeki mazlum Müslümanların acısı
ile ıslandı. Allah’ın verdiği rızıktan ihtiyaç sahiplerine infak ettik. Şimdi ise Allah’ın müminlere ikram
ettiği bayramı büyük bir sevinç ile yaşıyoruz. Bu vesileyle özelde Türkiye’deki Müslümanların genelde
ise tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en samimi duygularımızla tebrik ediyor ve bu bayramın
İslam ümmetine hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Bayramınız mübarek olsun!
Hizb-ut Tahrir / Türkiye olarak bu Ramazan ayında Türkiye’nin bütün bölgelerinde “Ramazan
Uyanış Zamanı” kampanyası çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirdik. Türkiye’nin en doğusu Van’da,
Siirt ve Tatvan’da, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman’da, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta
iftarlar düzenledik. Adana, Mersin Hatay, Konya, Karaman ve Antalya’da, Aydın, İzmir, Bursa,
Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da, Ankara ve İstanbul’da yüzlerce iftar sofrası kurduk. STK temsilcilerinin,
kanaat önderlerinin, âlimlerin, medya mensupları ve akademisyenlerin katıldığı iftar programları
yaptık.
“Mahallede İftar Var” diyerek sokaklarda, parklarda ve cami avlularında düzenlediğimiz birçok
iftarda Müslümanlarla sadece yemeğimizi değil, Ramazan’ın bereketini de paylaştık. Müslümanların
içinde bulunduğu bu halden nasıl kurtulacağını ve bu derin uykudan ne ile uyanacaklarını konuştuk.
Müslümanlara “Ey Müslümanlar uyanın, üzerinizdeki ölü toprağını atın, İslam’a ve onun yönetim sistemi olan
Raşidi Hilafet’e yönelin” dedik. Bu halden kurtuluşun tek çaresinin İslam’a dönmek ve onun yönetim
sistemi olan Raşidi Hilafet Devleti’ni ikame etmekte olduğunu anlattık.
Yine “Ramazan Uyanış Zamanı” teması çerçevesinde yazar, kanaat önderi ve STK temsilcilerinden
aldığımız kısa video mesajlar ile unutulanları hatırlatıp, kaybettiklerimizi aradık.
Aziz ve Kerim Müslümanlar! Ramazan ayında olduğu gibi bayramda da mazlum coğrafyamızdaki
acıların dinmesi için Rabbimize dualar ediyoruz. Bayramların eskiden olduğu gibi İslam ümmetine
sevinç, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Bu bayramın İslam’ın hayata hâkim olmadığı son
bayram olmasını ve Raşidi Hilafet’in gölgesinde geçireceğimiz günlerin arifesi olmasını niyaz
ediyoruz.
ف ٍْذْئَ ْموَ َوي
َِ َِمْصَ َور َنو َن َم َممَئا ذْ َح ْر َو
ص َور هو
َ “ نو هر ََِّ َور َنو ْي َْذ َوْ ٍْوَ ْوئ ذََْْي ْمم ذْمİşte o gün, mü’minler de Allah’ın zaferiyle
ferahlayacaklardır. Allah dilediğine zafer verir. O, ‘Azîz’dir, Rahîm’dir.” [er-Rûm 4-5]
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