
 
 

 

 

Ramazan Bayramı 

(05.07.2016) 

 

 

Rabbimizin rızasını umarak O’nun evine koşan, 

bayramın huzur ve sevincine kavuşan Aziz 

Kardeşlerim! 
 

Sabahınız hayrolsun. Bayramınız mübarek olsun. 

Bizleri nimetleri ile mükâfatlandırarak onbir ayın 

sultanına kavuşturan, bu ayın rahmet ve mağfiret 

ikliminden istifade ederek bu güzel bayram 

sabahına eriştiren Yüce Rabbimize sonsuz 

şükürler olsun.  

 

“Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı 

sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size 

olan nimetini hatırlayın…”1 emrine uyarak bir, 

beraber ve kardeşçe yaşamın mutluluğunu 

bahşeden Cenabı Hakk’a sonsuz hamd ü senâlar 

olsun.   

 

Yardımlaşmayı, dayanışmayı, gönül almayı, 

muhtacı sevindirmeyi, çocukları neşelendirmeyi, 

Ramazan bayramı ile bizlere bir kere daha 

yaşatan Yüce Rabbimize hamd ediyoruz. 

 

Muhterem Kardeşlerim  

Bayramlar neşe, sevinç ve huzur günleridir. 

Toplumların birlik ve beraberlik duygularının 

zirveye ulaştığı, dayanışma ve kaynaşmanın her 

zamankinden daha yoğun yaşandığı özel zaman 

dilimleridir. 

 

Bununla birlikte İslam dünyası, son birkaç 

yüzyılı, maalesef, hep çile, sıkıntı ve kargaşa 

içinde geçiriyor. Birçok İslâm ülkesinde şiddet, 
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terör ve iç savaş hala devam ediyor. Bayramın 

tadını ve heyecanını hissedemeyen nice anneler 

evlatları için gözyaşı döküyor. Bayramda ailesine 

kavuşamayan nice babalar, savaşın ortasında 

bayramın huzurunu özlüyor. Nice masum 

yavrular, bayrama hüzünlü ve yıkılmış 

hayalleriyle giriyor. 

 

Bu durum karşısında bizler, dualarımıza 

kardeşlerimizi de dâhil ederek samimiyetle 

Rabbimize yalvarıyor ve diyoruz ki; 

 

Ey Rabbimiz! Yürekleri yanmış, huzurları 

çalınmış, yarınları ellerinden alınmış 

kardeşlerimize aydınlık günler ve gelecekler 

nasip eyle! Bizlere güç, kuvvet, feraset, basiret, 

birlik, dirlik ve esenlik ihsan eyle!  

 

Aziz Kardeşlerim! 

Ramazan ayı münasebetiyle kulluk bilincimizi 

yeniden gözden geçirdik. Almanya’da yaşayan 

Müslümanlar olarak cami derneklerimizde 

gerçekleştirilen programlara katıldık, mülteci 

kardeşlerimizle iftar ve sahur yapmanın 

bahtiyarlığına eriştik. Ramazan ayından sonra da 

yükselen dindarlık bilincimizi, ibadet şuurumuzu 

korumaya gayret gösterelim.    

 

Bu vesile ile mübarek ramazan bayramınızı en 

kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu bayramın 

aynı sosyal ortamı paylaşarak beraber 

yaşadığımız tüm insanlık için huzur, güven ve 

barışa vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz 

ediyorum. 
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