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BİRLİK VE BERABERLİK
Sağlık, afiyetle Ramazan’ı ifa etme fırsatı veren ve bizi
bayrama eriştiren Rabbime hamdolsun! Yoğunlaştırılmış
bir kulluk eğitimi olan oruçla, bir ay boyunca emirlere
uymanın, yasaklardan uzak durmanın uygulamasını
yaptık. Önümüzde durmasına rağmen ekmeğe elimizi
uzatmadık. Böylece açlığın ne demek olduğunu, mağdur
ve muhtaç olan kardeşlerimizin neler yaşadıklarını bir
nebze de olsa tattık. Verdiğimiz fitre ve zekatlarımızla
Allah'ın emrini ve fakirin hakkını gözettik. Bugün de
başarılı olmanın sevinciyle bayram yapıyoruz.
Kardeşlerim!
Biz bayramla birlikte, hayatımızda yeni bir döneme
başlıyoruz. Bu dönem, aldığımız eğitimin gereğini
yapma, oruçta gösterdiğimiz hassasiyeti hayatımızın
tamamında ortaya koyma zamanıdır. Rabbim bize öğretti,
işimizi kolaylaştırdı, şimdi bizden gereğini yapmamızı,
bu uğurda iyi niyet ve samimiyet göstermemizi bekliyor.
Nefsimizi kontrol altına aldığımızı, ahlakımızı
güzelleştirerek göstermemizi bekliyor. Eski kırgınlıkları,
vurdumduymazlıkları ve bencilliği bir tarafa bırakarak,
kardeşliğimizi yeniden inşa etmemizi; iç içe geçerek
sağlam bir ümmet ve millet oluşturmamızı, zayıflarımızı
himaye etmemizi bekliyor.
Muhterem Müslümanlar!
Bu, Allah’a gönülden teslim olmuş müminlerin
bayramıdır. Bu, yaratılış gayesine uygun bir hayat
yaşamanın sevinciyle oluşan bir bayramdır. Bu, Kur’an
ile buluşmanın bayramıdır. Bu, açlığı ve susuzluğu
hissederek, sahip olduğumuz nimet ve kazanımları
paylaşmanın
bayramıdır.
Bu,
dayanışmanın,
yardımlaşmanın, arınmanın, karşılıksız vermenin
bayramıdır. Bu, iyiliğin yayılması için çalışanların
bayramıdır. Bu, Allah’ın “Hep birlikte Allah’ın ipine
sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin”1 emrine
uyarak kalplerini kardeşlikle süsleyenlerin bayramıdır.
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Kardeşlerim!
Bugün, sevinçlerimizi paylaşma, sıkıntılarımızı bölüşme,
hüzünlerimizi birleştirme, yüklerimizi dağıtma günüdür.
Kalplerimizi kirleten dargınlık, haset, kin, kibir ve riya
gibi
helak
edici
hasletlerden
kurtulalım.
Peygamberimizin “Müminler, bir binanın tuğlaları
gibidir. Onlar, birbirlerinin hayata tutunmasını temin
ederler”2 hadisi gereğince birbirimizi tutalım.
Birbirimize tutunalım. Kardeşliğimizi pekiştirelim.
Yaşadığımız her yeri huzurun, kardeşliğin şehirleri
yapalım. Farklılıklarımızı ise hoş görelim.
Kardeşlerim!
Geliniz! Bugün Allah'a yürekten bir söz verelim.
Ramazan ayındaki kazanımlarımızı bütün ömrümüze
yayalım. Hayatımız boyunca bu çizgimizi koruyalım.
Yeryüzünde kimsenin burnu kanamasın diye çırpınalım.
Başkalarının kurtuluşu için dua edelim. Geliniz!
Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümü ile
bayramlarımıza tat katalım. Bayram yapamayanlara
bayram yaptıralım. Dostlarından uzak ve yalnız kalmış
kardeşlerimizi unutmayalım. Hastane köşelerinde şifa
bekleyenlerin gönüllerini alalım. Dünyanın neresinde
olursa olsun zorda, darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimizi
de unutmayalım. Geliniz! Yüce Dinimizi bizlere kadar
ulaştıran büyüklerimizi ve camilerimizin yapımından
bugüne kadar sahip çıkan geçmişlerimizi rahmetle yâd
edelim. Bizi bugüne ulaştıran Rabbimizin hatırını, cümle
hatırların üzerinde tutalım. Rabbimizin bizi bağışlamasını
istiyorsak bağışlamasını da bilelim.
Aziz Kardeşlerim!
Ramazan ayı boyunca oruçlarımız, teravihlerimiz,
fitrelerimiz ve dualarımızla varlık nedenimizi, kul
olduğumuzu ve aciz olduğumuzu daha yakından hissettik.
Tabiri caizse fabrika ayarlarımıza geri döndük. Bugün
arınmanın, kulluk eğitiminde başarılı olmanın,
geçmişteki günah yüklerimizden kurtuluşumuzun verdiği
sevinçle bayramlaşıyoruz. Eğer Ramazan öncesinde
bıraktığımız yere geri döneceksek, yaptığımız hatalara,
bıraktığımız yerden yeniden başlayacaksak, şeytanların
bağlandığı, cehennem kapılarının tamamının kapatıldığı,
Cennet kapılarının ise sonuna kadar açıldığı, rahmet ve
mağfiretin her anı kapladığı bir iklimden nasipsiz olarak
ayrılmış sayılacağız. Bizi güzelleştiren ve güçlendiren
kardeşlerimizin yanında yer alabilmemizdir; onların
ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını kendi ihtiyacımız ve
sıkıntımız olarak görebilmemizdir.
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Cuma Hutbesi
Hollanda Diyanet Vakfı olarak zekât, fitre ve
sadakalarınızı hak ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya,
muhtaç, mağdur ve mazlumların yanında yer almaya,
yetimleri sevindirmeye, geleceğimizin teminatı olarak
gördüğümüz gençliğimizin eğitimine yıl boyunca da
devam edeceğiz. Sizden istirhamımız; çevrenizdeki
muhtaçlara bizim adımıza göz kulak olun, yardım
faaliyetlerine fiilen ya da madden destek olun.
Kardeşlerim;
birliğimiz, dirliğimiz, huzur
ve
muhabbetimiz daim olsun. Bayramımız ve Cumamız
mübarek olsun.
Hollanda Diyanet Vakfı

