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RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise 

cehennemden selamet olan Ramazan-ı şerifi bir 

defa daha yaşamanın şükrünü eda ediyoruz. Bu 

mübarek ayın nihayete ermesiyle hüzünleniyor 

ama aynı zamanda bayram sabahına 

kavuşmanın da sevincini taşıyoruz. Bizi 

bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü 

senalar olsun. Bayramları neşe, sevinç ve 

Allah’ı zikretme günleri olarak öğreten Sevgili 

Peygamberimize salât ve selam olsun.  

Kıymetli Kardeşlerim! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “Hepiniz Allah'ın kitabı 

Kur'an'a sımsıkı sarılın. Sakın ayrılığa 

düşmeyin. Allah'ın size nasip ettiği birlik ve 

beraberlik nimetini bir düşünün. Hani siz 

vaktiyle birbirinize düşman idiniz, ama Allah 

kalplerinizi birbirinize ısındırdı ve O'nun 

lütfettiği iman nimeti sayesinde kardeş 

oldunuz…”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber 

Efendimiz (s.a.s), “Bir mümin, diğer bir mümin 

için âdeta birbirini destekleyen bir binanın 

tuğlaları gibidir.”2 buyurmaktadır. 

Aziz Müminler! 

Bugün, ümmet olma bilincimizin tazelendiği 

birlik ve beraberliğimizin pekiştiği İslam’ın 

güzelliklerinden biri olan bayram günüdür. Aynı 

sofrada sevindiğimiz, aynı kıblede 
 

1 Âl-i İmrân, 3/103. 
2 Buhâri, Salât, 88; Müslim, Birr ve Sıla, 65. 

buluştuğumuz, aynı Peygambere ümmet 

olduğumuz, aynı Kitab’a inandığımız din 

kardeşlerimizle kenetlendiğimiz gündür bugün. 

Allah’a imanda sebat eden, elinden ve dilinden 

emin olunan, oruçlarını tutan, Rablerinin 

huzurunda saf tutan Müslümanların bayramıdır 

bugün. Bu bayram, anne-babalarımızı, hayatın 

çilesini birlikte omuzladığımız eşlerimizi, 

gerçek bayramları bize yaşatan ve bayram 

sevincini yaşamayı hak eden çocuklarımızı 

sevindirme vaktidir. Bu bayram, aile 

büyüklerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, 

arkadaş ve dostlarımıza hürmet ve 

muhabbetlerimizi hissettirme günüdür. Sadece 

sevinçleri değil, hüzünleri de paylaşmaktır 

bayram. Yaralı gönülleri, bitap düşmüş 

yürekleri onarmanın adıdır bayram. Nihayet, 

yüreklerin en ağır yükü olan küskünlüklere son 

vermenin zamanıdır bayram. 

Aziz Müslümanlar! 

Gelin bugün; “Sana ölüm gelinceye kadar 

Rabbine ibadet/kulluk et.”3 buyuran Cenab-ı 

Hakkın emrine uyarak, Ramazan boyunca elde 

ettiğimiz manevi kazanımları devam ettirelim. 

Ramazan ve oruç sayesinde günahlardan arınan 

kalbimizi tekrar kirletmeyelim. Tıpkı 

oruçluyken olduğu gibi, her daim Allah’ın 

koyduğu helal ve haramlara riayet edelim. 

Allah’a ibadetten mahrum olarak yaşanan her 

ömrün boşa harcandığını unutmayalım. 

Yaşadığımız hayattan mutlaka hesaba 

çekileceğimizin farkında olalım. Dünya ve 

ahiret mutluluğuna ulaşmanın tek yolunun yüce 

dinimiz İslam’a uygun bir hayat yaşamaktan 

geçtiğini aklımızdan çıkarmayalım. Bu vesile ile 

Ramazan Bayramımızın birlik, beraberlik ve 

kardeşliğimize, İslam coğrafyasının huzur ve 

selametine, insanlığın kurtuluş ve hidayetine 

vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim. 

Bayramımız mübarek olsun! 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

  

3 Hicr, 15/99. 


