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verenlerin, yardım edenlerin, yığanlardan ve istifleyenlerden
olmayanların bayramıdır.
Bu bayram, bencillik kabuğunu kıranların, ikram
edenlerin, ekmeğini bölüşenlerin, huzuru paylaşanların, gönül
kapılarını kardeşlerine açanların bayramıdır. Bu bayram, diğerkâm
olanların, veren ellerin, yetim ve öksüzü itip kakmayanların,
isteyeni azarlamayanların, muhtacı horlamayanların, yolcuyu
yolda bırakmayanların, yoksulların ellerinden tutanların
bayramıdır.

RAMAZAN BAYRAMI
Aziz Kardeşlerim!
Bizleri bir Ramazan Bayramına daha eriştiren
Rabbimize nihayetsiz hamd-ü senalar olsun! Bayramları neşe ve
sevinç günleri olarak ilan eden Efendimize sonsuz salat ve selam
olsun!
Bugün bayram... Ramazan Bayramı...
Bayramlar, aynı dinin, aynı inancın ikliminde bizleri
birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren,
kırgınlıkları onaran ilahi armağanlardır. Bayramlar, iman
kardeşliğinin gerçek tezahür sahneleridir. Bayramlar, inancı,
ibadeti, tarihi ve kültürü bir sevinç atmosferinde buluşturarak
bizi istikbale taşıyan ve tarih sahnesinde biz Müslümanlara
süreklilik kazandıran müstesna zaman dilimleridir.
Kardeşlerim!
Bu bayrama nice günlerden, nice iftarlardan, nice
sahurlardan sonra kavuştuk. Bu bayrama Ramazanın manevi
atmosferini idrak ettikten sonra eriştik. Rabbimizin rızası için
açlığa ve susuzluğa sabrettik. Her türlü günaha karşı “Ben
oruçluyum” dedik. Böylece sabır imtihanından geçtik.
İdrak ettiğimiz bu bayram, aslında kuraklık çeken tüm
insanlığın kurtuluşu için akan bir rahmet pınarıdır. Farklı
coğrafyalardan, farklı dillerden, farklı ırklardan, farklı yaşlardan
ve farklı kültürlerden milyonlarca Müslümanın bu bayramda
aynı sevinç etrafında halkalanması, merhamet kuraklığı çeken
insanlığın merhameti yeniden kuşanması için büyük bir umuttur.
Bu rahmet pınarı, dünyayı kana bulayan ve ateşe atan
ırkçılık ve ayrımcılığın, insanlığı aç ve yoksul bırakan
sömürgeciliğin, azgınlaşan ve şımaran iradelerin, hak-hukuk
tanımayan
zulüm
ve
haksızlıkların
pekâlâ
mağlup
edilebileceğinin en güzel göstergesidir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Bu bayram, başkalarını aç bırakarak doyanlara,
diğerlerini ezerek muktedir olanlara, ötekilerini yok sayarak var
olanlara karşı Hakk’ın yanında yer almanın bayramıdır. Bu
bayram, hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranların
bayramıdır. Bu bayram, hakikati duyuranların, adaleti
yüceltenlerin, sevgiyi yayanların bayramıdır.
Bu bayram, bir Ramazan gecesi olan Kadir gecesinde
inmeye başlayan o Kutlu Söz’ün hakkını verenlerin, Kitabın
tarafını tutanların, Kur’ân’ın yanında yer alanların bayramıdır.
Bu bayram, yeryüzünde acı ve açlık üretenlerin yanında
olmayanların; Rahmet Peygamberi (s.a.s)’in tarafında duranların
bayramıdır.
Bu bayram, yeryüzünün dertleriyle hemdert olanların,
dil-din ayırımı yapmadan, ırk-renk farkına aldırmadan, “Sonra biz
de aç kalırız!” kaygısına kapılmadan infak edenlerin, sadaka

Bu bayram, yeryüzünü yangınlarla kasıp kavuranların,
zayıfların üzerine basarak yükselenlerin, güç ve kuvvetiyle, silah
ve teknolojisiyle kan ve gözyaşı akıtanların tarafını tutmayanların
bayramıdır. Bu bayram, insanlığın barış ve huzuru için hayrın
anahtarı şerrin kilidi olanların bayramıdır.
Bu bayram, kendini beğenmişlerin, kendine yontanların,
sırf kendi çıkarını düşünenlerin, komşusu açken tok uyuyanların,
kardeşi mahzun iken sevinenlerin, insanlığı aç, mazlumları yalnız
bırakanların değil; yapılanlara seyirci kalmayıp çaresizlerin
çaresizliğini resimlemek yerine çare sunanların, yaraları saranların
bayramıdır.
O hâlde kardeşlerim! Bu bayramda yapacaklarımızı
unutmayalım! Bizden bayram neşesi bekleyenlere beklediklerini
ikram edelim! Bayramın sevincini ve coşkusunu içimizde
hissedelim! Onun muştusunu gönüllerden gönüllere, evlerden
evlere, şehirlerden şehirlere, ülkelerden ülkelere taşıyalım! Varlık
sebebimiz olan anne-babalarımızı; hayatın çilesini birlikte
omuzladığımız eşlerimizi sevindirelim. Evlerin canlı bayramları
olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla mutlaka tanıştıralım! Aile
büyüklerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaş ve
dostlarımıza hürmet ve muhabbetlerimizi gösterelim. Yaralı
gönülleri, bîtap düşmüş yürekleri onaralım! Yetimlerin, gariplerin,
yaşlıların, mahkûmların ve kimsesizlerin tebessümü ile
bayramlarımızı
aydınlatalım!
Hastane
köşelerinde
şifa
bekleyenlerin gönüllerini alalım. Bayram yapamayanlara bayram
yaptıralım! Yüreklerin en ağır yükü olan dargınlıklara son verelim!
Ülkemizde güven ve huzur ortamının kalıcı hale gelmesi için
çabalayalım! Kırgınlıkları tamir edelim! Kardeşliğimizi
pekiştirelim! Dostluklarımızı güçlendirelim! Bayramınız mübarek
olsun! Hutbeme bir dua ile son vermek istiyorum:
Ya Rab! Son yıllarda bayramlara hep buruk giren ve bir
türlü istikrara kavuşamayan İslâm dünyasında kardeşlik,
dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis
edilmesini, İslâm ülkelerinin tekrar ilim ve medeniyet, barış ve
esenlik diyarı olmasını nasip ve müyesser eyle!
Ya Rab! İslam coğrafyasında, Suriye’de, Irak’ta,
Mısır’da, Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Myanmar’da akan kan
ve gözyaşının durmasını ve bütün kardeşlerimizin bayram sevinci
yaşayabilmelerini nasip eyle!
Bayram vesilesiyle araçlarıyla seyahat edeceklerin,
araçlarının bakımını yaptırmalarını, uykusuz ve dikkatsiz araç
kullanmamalarını, trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, hayırlı
bayramlar dilerim.
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