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 ِ ۪ َ ّ ِ ا ٰ ْ َ ّ ِ ا ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 ُ ۪ َ ْ َ ا َ ِ ْ َ  ّٰ َ  َ َ ّ ْ َر ُ ْ .َوا  

ُل  ُ َل َر َِ ّٰ َ  ا ّ َ ُ ّٰ َ  ا َ ّ َ ِ َو ْ َ َ:  

 َ َ  ْ ِ ْ َ ا ّ ُ َ ّ َاَ ْ َ ، وَ ، َواْر َ ّ ِ  ْ َ ّ َ َ ، َو َ ّ َ َ َواْرَض  ْ ِ َ، أَْد َ ّ َ ْ ا

 ُ َ ّ ُ  َ َ ْ َ  َ َ ْ ِ ْ ِر، َوأ َ ّ ْ ا ِ  َ ِ ّ َ . َو  

ÖMRÜMÜZÜ RAMAZAN KILABİLMEK 
Aziz Müminler! 
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden 

kurtuluş olan Ramazan ayının sonuna gelmek üzereyiz. 
Camilerimize gidemesek de Rabbimizin emrine uyduk 
evlerimizi mescitlere dönüştürerek Ona kul olmanın 
yüksek idrak ve şerefini yaşamaya çalıştık.  Ramazan 
ayının ruhlara şifa veren manevi ikliminden istifade 
ettik. Ramazan mektebinin talebeleri olarak bir taraftan 
bayrama yaklaşmanın heyecanı benliğimizi sararken 
diğer taraftan da her sene bize Kur’an’ı yeniden 
getiren, bizi orucun takvasıyla, iftarın sevinciyle, 
sahurun bereketiyle buluşturan Ramazanı şerife elveda 
demenin hüznünü yaşıyoruz. Şehirlerimizi, 
sofralarımızı ve gönüllerimizi bir ay boyunca 
zenginliği ve cömertliği ile donatan rahmet ayı bizlere 
veda etmeye hazırlanıyor. Ramazan ayını uğurlarken 
öncelikle neleri kazandığımızın bir muhasebesini 
yapmalıyız. Hayatımızda gerçekleştirdiğimiz bu 
kazanımların neler olduğunu bilirsek ve idrak 
edebilirsek bu kazanımları hayat boyu sürdürme 
imkanını elde etmiş oluruz.    

Değerli Müminler! 
Rahmet ve mağfiretiyle gönüllerimizi Allah’a 

ulaştıran, fazilet ve bereketiyle ruhlarımızı coşturan bu 
eşsiz zaman diliminde oruç tuttuk. Açlık ve susuzlukla 
sınandık. Her türlü arzu ve iştaha karşı “Ben 
oruçluyum” dedik. Sabır imtihanından geçtik. 
Kötülüklere karşı zihnimize, elimize, dilimize, hâsılı 
kendimize, nefsimize sahip çıktık. Oruç tuttukça şefkat 
ve merhameti kuşandık. Yoksulun, muhtacın halini bir 
kez daha anladık. Az ile yetinmenin değerini daha iyi 
kavradık. Gönüllere şifa veren, inananları iki dünyada 
huzura kavuşturan, değerli kılan hidayet rehberimiz 
Kur’an’ı okuduk; anlamaya ve yaşamaya çalıştık. 
 

 
1 Â’la, 87/14-15.  
2 Âl-i İmran, 3/92. 

Kıymetli Cemaatimiz! 
Ramazan’da “Rabbinin adını anıp namazı 

kılarak arınan kimse kurtuluşa ermiştir.”1 âyeti 
gereği gece ve gündüz kıyamlara durduk. 
Acizliğimizin itirafı içerisinde miracımız olan 
namazlarımızla Rabbimizin huzuruna çıktık. İftar 
anındaki şükür ve dualarımızla, sahur vaktindeki tövbe 
ve istiğfarlarımızla günah yüklerinden arınmaya 
çalıştık. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak 
etmedikçe asla iyiliğe erişemezsiniz.”2 âyetinin 
gösterdiği hedefler doğrultusunda zekâtımızla, 
fitremizle, sadakalarımızla yoksul ve muhtaç 
kardeşlerimize yardım eli uzattık. Komşumuza, 
yetimlere, kimsesizlere gönüllerimizi açtık. 
Paylaşmanın, dayanışmanın, Allah rızası için 
karşılıksız vermenin mutluluğunu yaşadık. Ramazan, 
kardeşlik, birlik, beraberlik duygularımızı pekiştirdi. 
Geride bıraktığımız ömrümüzü muhasebe, 
istikbalimizi tekrar gözden geçirme imkânı sağladı.  

Aziz Müminler!  
Bugünlerde veda edeceğimiz rahmet ayı 

Ramazan, bizlere öğrettiği bütün bu güzelliklere her 
daim sahip çıkmamızı istiyor. Öyleyse geliniz! Yüce 
Rabbimizin “Ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet 
et”3 emri gereğince imtihanın son anına kadar görev ve 
sorumluluklarımızı yerine getirelim. Ramazan ayında 
elde ettiğimiz bu güzellikleri hayatımızın her anında 
yaşatmak için Rabbimize söz verelim ve çalışalım. 
Ramazan ayında tuttuğumuz oruç ve yaptığımız diğer 
ibadetler vesilesi ile elde ettiğimiz Rabbimize yakınlığı 
kaybetmeyelim. Allah’a ibadet ve ahlaklı bir 
Müslüman olma mücadelemizi devam ettirelim. 
Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in ifadesiyle “Allah’a en 
sevimli gelen amel, az da olsa devamlı olandır.”4 
Allah’a kulluk meydanını boş bırakmayalım. 
Rabbimize, kendimize ve birbirimize karşı samimiyeti 
elden bırakmayalım. Ramazan’ın kazandırdığı 
güzellikleri yıl boyunca yaşayalım, yaşatalım. 
Ramazan’ın bizlere sunduğu cömertlik karşısında 
bizler de ömrümüzü Ramazan kılalım. 

Aziz Kardeşlerim! 
Bu yıl ramazan ayında camilerimizden mahrum 

olduğumuz gibi Ramazan Bayramı’nda da mahrum 
olacağız. Ama bizler hem ramazanı en güzel şekilde 
uğurlamak hem de bayram sabahının feyiz ve 
bereketinden istifade etmek için sabah namazına 
kalkalım. Sabah namazını kıldıktan sonra Kur’an 
okuyarak, rabbimizi tespih ederek, Peygamber 

3 Hicr, 15/99. 
4 Buhâri, Rikâk, 18. 
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efendimize selatu selam getirerek aile bireylerimiz ile 
bayram namazı saatine kadar rabbimize dua ve ibadet 
edelim. Bayram namazı kılamasak ta iki rekat şükür 
namazı kılarak Vakfımızın hazırladığı Bayram 
hutbesini okuyarak bayramın coşku ve heyecanını hep 
beraber yaşamaya çalışalım. Yaşadığımız 
mağduriyetlere teslim olmayıp Rabbimize dua ve 
ibadet etmeye devam ettiğimiz müddetçe manevi 
kazanımlarımızın kat be kat fazla olacağını 
unutmayalım.     

 
Aziz Mü’minler!  

         Ramazan ayına mahsus olan fitrelerimizi en geç 
bayram sabahına kadar verelim. Zira fitrelerin 
bayramdan önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha 
faziletlidir. Hollanda Diyanet Vakfımız bu ibadeti 
usulüne uygun bir şekilde yerine getirmenizde sizlere 
aracılık etmektedir. Hem Hollanda da hem de dünyanın 
çeşitli yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine sizin 
yardımlarınızı ulaştırmaktadır. Zekat, fitre, fidye ve 
bağışlarınızı HDV’nin internet sitesinden online olarak 
yapabileceğiniz gibi, Camilerimizdeki din 
görevlilerimize de makbuz karşılığında emanetlerinizi 
teslim edebilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken diğer bir 
hususta bayramda ve bayramdan sonrada yetkililer 
tarafından açıklanan koronavirüs tedbirlerine riayet 
etmektir. Bayramda sosyal mesafeyi unutmayalım. 
Bayramlaşmalarımızı telefonla veya diğer iletişim 
kanallarıyla gerçekleştirelim. Unutmayalım ki 
kurallara ne kadar riayet edersek bu salgından da o 
kadar çabuk kurtuluruz. Rabbim bundan sonraki 
bayramlara Allah’ın evi olan mescitlerde, hep beraber 
coşkulu bir şekilde kavuşmayı nasip eylesin. 

Hutbemi Resûlullah Efendimiz (s.a.s)’in şu duası 
ile bitirirken Ramazan’ın haklarında en güzel şekilde 
şahitlik yaptığı kullardan olmamızı, bizleri imanla, 
ilimle, hikmetle bayrama ve nice Ramazanlara 
kavuşturmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ediyorum: 
“Allah’ım! Bizi bağışla! Bize merhamet et! 
İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı 
kabul eyle! Bizi cennetine koy, cehennem azabından 
koru! Bütün işlerimizi ıslah eyle.”5   
 
Hollanda Diyanet Vakfı 
 

 
5 İbn Mâce, Dua, 2. 


