
  

          Ramazan Bayramı Hutbesi  
 

Tarih: 02-05-2022 

۪حيِم  ِن الٰرَّ ْحمه ِ الٰرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلٰله

اِذَا َحت َّٰٓى ُزَمًراَ  اْلَجنَّةَِ اِلَى َربَُّهمَْ اتَّقَْوا الَّ۪ذينََ َو۪سيقََ  
َها اُؤُ۫ َسََلمَ  َخَزنَتَُها لَُهمَْ َوقَالََ اَْبَوابَُها َوفُتَِحتَْ َجّٰٓ  
َخاِل۪دينََ فَاْدُخلُوَهَا ِطْبتُمَْ َعلَْيُكمَْ  
ّ  اْلَحْمدُ  َوقَالُوا َواَْوَرثَنَا َوْعَدهُ  َصَدقَنَا الَّ۪ذي لِّلٰ  

اُ  اْْلَْرضَ  اُء   َحْيثُ  اْلَجنَّةّ  ّمنَ  نَتَبَوَّ اَْجرُ  فَنّْعمَ  نََشَٓ  

   اْلعَاّم۪لينَ 
     RAMAZAN BAYRAMI 

 

Aziz Müslümanlar! 

Bayramınız mübarek olsun 

Bizleri bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşturan 

Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramları 

sevinç ve neşe günleri ilan eden Efendimiz (s.a.v.)’e 

sonsuz salat ve selam olsun. 

Bayramlar aynı dinin, aynı inancın ikliminde bizleri 

birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği 

pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi armağanlardır. 

Bayramlar barışın, esenliğin, kardeşliğin 

sembolüdür. 

Efendimiz.(s.a.v.) Medine’ye hicret ettiğinde 

Medinelilerin eğlenip kutladığı iki bayramı vardı. Hz 

Peygamber Medinelilere özgü olan ve Cahiliye izleri 

taşıyan bu bayramların yerine bütün Müslümanların 

sevinip eğlenebileceği İslam’ın iki güzel bayramını 

haber verdi ve şöyle buyurdu: “Allahü teala sizlere 

kutladığınız bu iki bayram yerine daha hayırlısı 

olan Ramazan bayramı ile Kurban bayramını 

hediye etti.”1 

 

Değerli Kardeşlerim! 

Ramazan bayramı sevinç günüdür. Ramazanla 

yaşadığımız manevi değişimin, rahmetle 

kuşatılmanın, mağfiretle arınmanın cehennemden 

kurtuluşa erme müjdesine nail olmanın adıdır 

bayram. Bayram günleri fırsat günleridir, peygamber 

duası gibi tesirli olan anne baba duası almanın, 

gönüllerini yaparak cennete açılan kapıdan girme 

fırsatıdır. Bayram sılayi rahme tutunarak, uzak düşen 

akrabalıkları, unutulmuş dostlukları, yitirilmiş 

kardeşlikleri yeniden canlandırma fırsatıdır. Bayram 

hayatın çilesini beraber omuzladığımız eşlerimizi, 

evlerimizin neşesi çocuklarımızı sevindirmenin 

 
1 Nesâi, İydeyn: 1 

fırsatıdır. Bayram hastaları ziyaret etmenin, 

kırgınlıkları gidererek küslükleri bitirme fırsatıdır.  

 

Kıymetli Müminler!  
İki yıldan beridir devam eden salgın hastalığın 

ardından omuz omuza verdiğimiz teravihler; aynı 

masada buluştuğumuz iftarlar, sahurlar yaparak 

sevincin; neşenin, birlikte olmanın huzurunu tadarak 

bayram sabahına kavuştuk. Bayramımız yeni 

bayramlar doğursun; sevinçlerimiz yeni sevinçler 

doğursun; dünyanın dört bir yanında insanlar huzur 

bulsun; savaşlar, acılar, açlık ve susuzluk insanları 

öldürmesin; insanlık selamet bulsun. 

Değerli Kardeşlerim! 

En büyük bayramımız Rabbimizin rızasını kazanıp 

selametle cennete gireceğimiz gün olacaktır. Bu 

müjde Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır:  

Rablerine karşı gelmekten sakınanlar gruplar 

halinde cennete sevkedilecek. Nihayet oraya 

vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak; 

bekçileri onlara, “Selâm size! Hoş geldiniz! Ebedî 

olarak kalmak üzere buyurun girin cennete!” 

diyecek. 

 Onlar da “Bize verdiği sözü yerine getiren ve 

cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken 

kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah’a 

hamdolsun!” diyecekler. (Bunun için) çalışıp 

çabalayanların ecri ne güzel!2  

Bu müjdeye ulaşmamız için Ramazan’da elde 

ettiğimiz güzel amellerimizi ömrümüzün tamamına 

yaymalıyız. Biliyoruz ki Allah’a kulluk görevimiz 

ramazanla sınırlı değildir. Ramazandan sonra da 

camilerimiz beş vakit dolmalı, orucun zindeliği, 

sadakanın cömertliği, okunan Kur’an tilavetleri, 

alışkanlık kazandığımız nafile ibadetler tüm yıla 

yayılmalıdır. Ramazan günleri bitmiş olsa da 

ramazan bereketi ve ramazan samimiyeti 

ömrümüzden eksik olmasın. 

Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam âleminin 

ramazan bayramını tebrik ediyorum. Yakın 

coğrafyamızda cereyan eden savaşta akl-ı selimin 

galip gelmesi temennisiyle bayramımızın bütün 

insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz 

ediyorum. 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 

 

 

 

2 Zümer, 39/73-74. 


