
Tarih: 02.05.2022 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

                                     

                                                                             

                                                               

                                 . 

RAMAZAN BAYRAMI 

Muhterem Mü’minler! 

Rahmetiyle bizleri kucaklayan, bereketiyle 

bizleri bir araya toplayan, huzurlu bir ortamında 

ibadet etmemizi sağlayan on bir ayın sultanı 

Ramazanı geride bırakarak; sevinç, neşe ve 

kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı 

bayrama kavuşmuş bulunuyoruz. Bizi, bu kutlu 

günlere ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz 

hamd-ü senalar olsun. 

Ramazan ayında önemli bir sınavdan 

geçtik. Allah’ın rahmetinden alabildiğine 

istifade ettik. Ruhlarımızı Kur’an’la besledik. 

Ezan ve selâlarla gönüllerimizi süsledik. 

Mukabelelerle gönüllerimizi yeniden inşa ettik. 

Teravihlerdeki manevi havayla dünyamıza yeni 

bir anlam getirdik. Oruçlarla irademizi kontrol 

altına aldık ve nefsimize galip geldik. Meşru 

olmayan istek ve arzuları bir kenara ittik. 

Sahurlarla bereketlendik. İftar davetleriyle, 

zekât ve fitrelerle paylaşmayı öğrendik. 

Camilerimiz cemaatle, gönül dünyamız ise 

huzurla dolup taştı.  

Değerli Kardeşlerim! 

Ramazanda, Peygamberimiz (s.a.s)’in, 

“Oruç bir kalkandır”
1
  öğüdüne kulak verdik. 

Ramazanda iyi huylar edindik ve güzel ahlâk 

sahibi olmak için gayret sarfettik. “Mü’minler 
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ancak kardeştirler”
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 buyuran Cenab-ı Allah’ın; 

“Kendiniz için istediğinizi mü’min kardeşiniz 

için istemedikçe, gerçekten iman etmiş 

olamazsınız”
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  buyuran Rahmet Peygamberinin 

tavsiyesine kulak verdik. Kur’an’ın nuruyla 

nurlanmaya, onu anlamaya ve hayatımıza 

uygulamaya gayret ettik.  

İşte böyle güzelliklerle dolu bir ayın 

sonunda, nihayet bayrama ulaştık. Rabbimize 

şükürler olsun ki bugün bayram sevincini 

yaşıyoruz. 

Aziz Kardeşlerim! 

Bayramlar; büyüklerin ellerinin öpülüp 

dualarının alındığı, küçüklerin sevinçlerine ortak 

olunduğu, komşuluk duygularının güçlendiği, 

kimsesizlerin sahiplenildiği, yetimlerin 

başlarının okşandığı mutluluk günleridir. 

Bayramlar; birlik-beraberlik, kardeşlik ve 

dostluk duygularının doruğa ulaştığı kıymetli 

zaman dilimleridir.  

Bu bayram vesilesiyle geliniz, kötü 

huylarımızı bir kenara atalım. İyilikleri ve güzel 

hasletleri öne çıkaralım. Kırgınlığa, dargınlığa 

ve küskünlüğe son verelim. Kardeşliğimizi 

pekiştirelim. Birlik ve beraberliğimizi bozmak 

isteyenlere fırsat vermeyelim. Birbirimizi Allah 

için sevelim ve Allah için affedelim. 

Kimsesizlerin yardımına koşalım. Açlık, 

susuzluk, darlık ve sıkıntı çeken kardeşlerimize 

yardım eli uzatalım ve bol bol dua edelim. 

Efendimizin şu hadisini kendimize şiar 

edinelim:  

“Mü’minler, birbirlerini sevmede, 

birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede 

tek bir beden gibidir. Bedenin bir organı 

rahatsızlandığında, diğer organlar da 

uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıya ortak 

olurlar.”
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Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı 

tebrik ediyor, tüm İslâm âlemi için hayırlar 

getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.  
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