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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 vefa ve kardeşlik duygularının dalga 
dalga yayıldığı bayram sabahına kavuşmanın 
sevincini yaşıyoruz. Bizi bayrama ulaştıran 
Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun. 
Bayramları neşe, sevinç ve Allah’ı zikretme günleri 
olarak niteleyen Sevgili Peygamberimiz 
Muhammed Mustafa’ya salât ve selam olsun. 
Bayramımız mübarek olsun. 

Kıymetli Müslümanlar! 
Bayram günleri, Ramazanı eda eden kullarına 

Rabbimizin bir ikramıdır. Bugün birbirimize 
yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını 
açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bugün 
bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, 
şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma 
zamanıdır. 

Öyleyse hürmete ve ikrama en çok layık olan 
anne-babamızla, acı-tatlı günlerimizin ortağı, can 
yoldaşımız eşimizle, evlerimizin tazecik neşesi ve 
ümidi olan çocuklarımızla birlikte bu sevinci 

 
i Hucurât, 49/10. 

yaşayalım. Aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, 
komşularımızı, arkadaş ve dostlarımızı ziyaret 
edelim. 

Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü 
alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, 
gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle 
bayramımıza bir kat daha anlam katalım. 

Bu bayram sabahında omuz omuza aynı 
kıbleye yöneldiğimiz kardeşlerimizle aramızdaki 
küskünlüklere, dargınlıklara son verelim. Yüce 

Rabbimizin  “Müminler ancak 

kardeştir.” i  ilahî fermanına uyarak aramızdaki 
muhabbet ve güven bağlarını pekiştirelim. 

Âhirete göç eden geçmişlerimizi ve mübarek 
vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz 
şehitlerimizi rahmetle yâd edelim. İslam 
beldelerinde darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimiz 
için el açıp Rabbimize yalvaralım. Onların da barış, 
huzur ve güven içinde ulaşacağı nice bayramlar için 
Cenâb-ı Haktan lütuf ve inayet dileyelim. 

Aziz Müslümanlar! 
Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz 

milletimiz olmak üzere bütün İslam âleminin 
Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın 
insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden 
niyaz ediyorum. 

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu 
hadis-i şerifi ile bitiriyorum: “Ey insanlar! Selâmı 
aranızda yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık 
bağlarınızı gözetin, insanlar uyurken namaz kılın ki 
selâmetle cennete giresiniz.”ii 

 

ii Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 42. 


