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Basın Açıklaması  

Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti 

Đslam Ümmetinin Ramazan Bayramını (Iyd’ul Fıtr) Tebrik Eder 
 

On bir ayın sultanı dediğimiz Ramazan ayını mübarek kılan, insanlığa yol gösterici olan Kur-an’ı Kerim’in 
bu ay içerisinde nazil olmasıdır. Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teâla Ramazan ayı hakkında şöyle 

buyurmaktadır: والفرقان 
ِشهر رمضان الذ� أنزل ف�ه القرآن هد
 للناس و�ینات من الهد ََّ ْ ْ ْْ ّ ْ ُْ َ ُ َ َ َُ ًَ ُ َِ ٍِ َ َ َِ َ ِ ِ ُ ُ ِ َ ِ ُْ َِّ َ  “Ramazan ayı ki, Kur’an, 

insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak o ayda indirildi.” [Bakara 185] 

 
Bu ay içerisinde tutulan oruç ise mükâfatı ve ecri bol olan bir ibadettir. Ebu Hurayra RadiyAllahu 

Anh’dan rivayet edilen bir hadisi Kutsi’de Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

“Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:  ) ُقال ََّ 7ِل عمل ابن آدم له، إال الص�ام، فإنه لي وأنا أجز +ه: َ ِ َّ�ِ ْ ُ َُ ََ َ ِّ َّ ِِ َِ َ ََ ِ َ َ ْ َِ َ ُّ ُ  

“Đnsanoğlunun oruç hariç bütün iyi amelleri kendisi içindir; ama oruç benim içindir ve ben mükâfatını 
vereceğim.” [Buhârî] Yine Ebu Hurayra RadiyAllahu Anh’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: ُإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الش�اطین ُِ َ َّ َّ َِّ َِ ِّ ُ ُ َُ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ََ َْ َِّْ ُ َِ ْ ّ ُ َ َ َ ِ “Ramazan 

ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.” [Muslim] 

 

Bu sıcak yaz günlerinde Allah Subhanehu ve Teâla’nın emrine uyarak oruç tutan, iftar sofraları kurarak 
ikramlarda bulunan, uykularını bölerek sahura kalkan, camileri doldurarak teravihler kılan ve yardıma 
muhtaçlara sadaka dağıtan Müslümanlara mükâfat olarak bayramı veren Rabbimize hamdolsun. 
Hamdolsun ki mübarek Ramazan ayına ulaştık ve Rabbimizin rızası için oruçlar tuttuk. Hamdolsun ki bir 
kez daha bayrama kavuştuk. Mescid-i Aksa’nın hala işgal altında olması, Suriye, Türkistan ve Arakan’da 
yaşananlar, Đslam Ümmetinin içerisinde bulunduğu acı durum ve Ümmet olarak her sene aynı gün 
birlikte bayram yapamıyor olmamız, bu bayramı buruk geçirmemize sebep olsa da, her şeye rağmen bu 
bayram Müslümanların bayramıdır. 
 

Bizler Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti olarak genelde tüm Đslam Ümmetinin, özelde ise Türkiye’de 
yaşayan bütün Müslümanların Ramazan Bayramını (Iyd’ul Fıtr) en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz. 
Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Ukab sancağı altında, Müslümanların korunaklı ve huzurlu bir 
şekilde yaşayacağı ve Allah’ın indirdikleri ile hükmedilen Raşidi Hilafet Devleti’nin çatısı altında nice 
bayramlar yaşamamız için Rabbimize niyaz ediyoruz. Zira ancak o zaman bayramlar gerçekten bayram 
olacaktır. Ancak o zaman mazlumların yüzü gülecektir. Ancak o zaman Müslümanlar yeniden onurlu ve 
izzetli bir yaşama kavuşacaklardır.  

ِوعد ( الذین آمنوا من7م وعملوا الصالحات ل�ستخلفنهم في اَألرض ْ ْ َ ُِ ِ ِْ ُْ َ ََّ َِ ِْ َ ْ َ ِ َ َ ََّ ُ ْ ُ َ َ ِ َّ ُ َّ َ  

“Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanları yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını 
vaadetti.” [Nur 55] 


