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RAMAZAN BAYRAMI 
 
Bayram sevinci ile mabede koşan kardeşlerim! 
Bayramınız mübarek olsun. Bizleri namaza uğurlayan ve 
bayramlaşmak için yolumuzu bekleyen eş ve 
çocuklarımızla birlikte, sağlık ve afiyetle Rabbim nice 
bayramlara erişmeyi nasip eylesin hepimize. Okuduğum 
âyeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Hep birlikte 
Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp 
bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. 
Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, 
kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti 
sayesinde kardeşler olmuştunuz.”1 Ramazan boyunca 
oruçla arınan, tevbelerle günah yüklerinden kurtulan, 
teravih, mukabele, dua ve tesbihatla hayatını süsleyen 
bütün Müslümanlar, Bayram günü camilerde toplanır, 
Rablerine olan şükürlerini, İslam’a olan bağlılıklarını ve 
aidiyetlerini tazelerler. Birlikleri, dirlikleri, arınmaları ve 
ömürlerinin bereketlenmesi için birbirlerine dua ederler. 
 
Kardeşlerim! 
Bayramlar, sevinçlerimizi paylaşma, birlikte yeme-içme 
ve ikramda bulunma günleridir. Bundan dolayı 
Peygamberimiz bayram gününde oruç tutulmasını 
yasaklamıştır. Zira bütün ümmetin aynı duygu, düşünce 
ve sevinci aynı anda yaşaması istenmektedir. Paylaşım, 
topluluk olarak mutluluğumuzu sağlayacak ve birliğimizi 
güçlendirecektir. Böylece Müslümanlar bir bedenin 
parçaları olduklarını hissedecekler, ümmet olmanın, bir 
topluluğun parçası olmanın yüklediği sorumluluk ve 
güven duygusunu birlikte yaşayacaklardır. 
 
Muhterem Müslümanlar! 
Bayramlar, sevinçlerimizi paylaşma, birlikte yeme-içme 
ve ikramda bulunma günleridir. Bundan dolayı 
Peygamberimiz bayram gününde oruç tutulmasını 
yasaklamıştır. Zira bütün ümmetin aynı duygu, düşünce 
ve sevinci aynı anda yaşaması istenmektedir. Paylaşım, 
topluluk olarak mutluluğumuzu sağlayacak ve birliğimizi 
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güçlendirecektir. Böylece Müslümanlar bir bedenin 
parçaları olduklarını hissedecekler, ümmet olmanın, bir 
topluluğun parçası olmanın yüklediği sorumluluk ve 
güven duygusunu birlikte yaşayacaklardır. 
 
Muhterem Müslümanlar!  
Ramazan’da tutulan oruçlarla, okunan Kur’anlarla ve 
samimi ve içten yapılan tevbelerle, hem ruhunu ve hem 
de bedenini arındıran, aç insanların halini anlayan ve 
onlara yardım edenler, destek oldukları kardeşleriyle, 
bayram sevincini paylaşırlar. Birbirlerinin dua ve 
desteklerine muhtaç olduklarını daha yakından 
hissederler. Tanışırlar ve birbirlerinden haberdar olurlar. 
Bayram vesilesiyle küsler barıştırılır, dargınların gönlü 
alınır, büyükler ziyaret edilir.  
 
Aziz Kardeşlerim! 
Müslümanın öncelikle kardeşlerine, hatta bütün 
mahlukata güven vermesi, tebessüm etmesi tanıdık 
tanımadık ayırımı yapmaksızın herkese selam vermesi en 
önemli özelliklerindendir. Bayramlaşmalarda tanıdıkların 
seçilmesi, diğer Müslümanların yanından kafasını 
çevirerek geçilmesi, selamlaşmada cimrilik gösterilmesi, 
dua ve teşekkür etmek yerine duyarsızlığın hatta 
kabalığın tercih edilmesi bir Müslümana hiçbir şekilde 
yakışmaz.  Kibrin göstergesi olan bu tip olumsuz 
davranışlar, millet olma bilincimizi de zedelemektedir. 
Biz birlikte güçlüyüz, birlikte kendimizi daha fazla 
güvende hissedeceğiz, yaşadığımız topluma da güven 
vereceğiz. Dağıldığımızda, emin olun, rüzgârın önündeki 
yaprak gibi her birimiz bir tarafa savrulacağız. 
Peygamberimiz “Müminler, bir binanın yapı taşları 
gibidir. Onlar, birbirlerinin hayata tutunmasını temin 
ederler”2 buyurmaktadır.  Biz de duvarda bir boşluğu 
kapatma açısından her tuğla gibi birbirimize kenetlenip 
tutunalım. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilelim. 
Birbirimizin imtihanı olduğumuzu unutmayalım. 
Ramazan ayında kazandığımız tüm güzel duyguları ve 
alışkanlıkları, ömrümüzün tamamına yayalım.  
 
Kıymetli Kardeşlerim!  
Yüce Allah, ömrümüzü Ramazan, ahiretimizi bayram 
kılsın. Bayramınız mübarek olsun, ömrünüz 
bereketlensin ve haneniz huzurla dolsun. 
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2 Buhârî, Salât, 88. 


