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RAMAZAN BAYRAMI
Kardeşlerim!
Rahmet ve mağfiretiyle gönüllerimizi kuşatan,
kul olmanın şuurunu ve ibadetin huzurunu bizlere bir
kez daha yaşatan Ramazan-ı Şerifi geride
bırakmanın hüznü içindeyiz. Ama aynı zamanda üç
ayları, mübarek geceleri ve on bir ayın sultanını ihya
ederek böyle kutlu bir bayram sabahına uyanmanın
sevincini yaşıyoruz. Bizleri bayrama ulaştıran Yüce
Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramımız
mübarek olsun.
Değerli kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Hep birlikte Allah’ın ipine, Kur’an’a
sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin....”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber
Efendimiz (s.a.s) bizleri şöyle tarif ediyor:“ Bir
mümin, diğer bir mümin için adeta birbirini
destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir.”2
Değerli müminler!
Bizler bu bayrama oruçlu günlerden, bereketli
iftarlardan, uykusuz sahurlardan sonra ulaştık.
Ramazan boyunca sadece Rabbimizin rızasını
kazanabilmek umuduyla nefsimizle mücadele ettik.
İmsakla başladığımız sabır imtihanını iftarın
sevinciyle tamamladık. Teravihin birlik ve
beraberliğinden, sadaka ve infakın serinliğinden
nasibimizi aldık. Kur’an tilavetiyle, mukabelelerle
ruhlarımızı besledik. Düşündük, ibret aldık istikamet
edindik. Ramazan sayesinde az ile yetinmenin ve
paylaşmanın değerini bir daha kavradık. Nihayet
ömür yolculuğumuzun en kıymetli duraklarından
biri olan bayrama kavuştuk. Bugün Rabbimizin eşsiz
ikramına şükretme, huzur ve mutluluğumuzu
paylaşma zamanıdır.
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Değerli kardeşlerim!
Bayram, maddi ve manevi bir arınmanın ardından
fıtrata dönüş, öze yöneliştir. Bayram ibadettir,
selamdır, duadır, sıla-i rahimdir, kardeşliktir.
Bayram, dünya telaşından kimi zaman ihmal
ettiğimiz büyüklerimizi, akrabalarımızı, dostlarımızı
ve komşularımızı hatırlamaktır. Bayram, yetimlerin
başını okşama, kimsesizlerin kapısını çalma,
muhtaçların yüzünü güldürme, hastalarla hemhal
olma zamanıdır.
Aziz müminler!
Ramazan’ı fırsat, bayramı mükafat bilelim. Birbirimize
soframızı açtığımız gibi gönlümüzü de açalım.
Küskünlüklere ve dargınlıklara son vererek güven ve
samimiyet köprüleri kuralım. Önce biz adım atalım,
gelmeyene gidelim, aramayanı arayalım. Kine, öfkeye,
hasede, fesada sırtımızı dönerek birbirimize sarılalım.
Gelin, bu bayram anne babalarımızın duasını alarak
cennete açılan kapılardan geçelim. Acısıyla tatlısıyla
hayat imtihanını birlikte yüklendiğimiz eşlerimizin
gönlünü yapalım. Yavrularımızı sevindirip ailemiz için
emek vererek Allah’ın rızasına erişelim.
Aziz Müslümanlar!
Gelin bu bayram, “Bütün Müminler kardeştir.”3 ilahi
tavsiyesine uyarak birlik ve beraberliğimizi
pekiştirelim. Kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz
için de isteyerek kamil mümin olma yolunda
yürüyelim. Aynı Rabbe, aynı Kitaba, aynı
Peygamber’e iman ettiğimizi, aynı kıbleye
yöneldiğimizi hatırımızdan çıkarmayalım.
Kardeşlerim!
“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”4
buyuran Cenab-ı Hakkın emrine uyarak, Ramazan
süresince elde ettiğimiz manevi kazanımları hayatımız
boyunca devam ettirelim. Tıpkı oruçluyken olduğu
gibi, her daim Allah’ın koyduğu helal haram sınırlarına
riayet edeceğimiz, kendimizi Kur’an’ın yoluna,
İslam’ın ve insanlığın faydasına adayacağımız nice
bayramlara erişelim. Bayramımız birlik, beraberlik ve
kardeşliğimize, İslam coğrafyasının huzur ve
selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine vesile
olsun. Amin.
Hollanda Diyanet Vakfı
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