
Ramazan Bayramı 
 

Bugün Ramazan Bayramı... 
 
Tutulan oruçları, kılınan terav8h namazları, okunan hat8m ve 

mukabeleler8, 8ftar ve sahurları, f8tre ve zekatı, dua, tövbe, z8k8r ve n8yazları 
8le baştan sona b8r feyz, rahmet ve bereket ayı olan mübarek bir ayı bizlere 
yaşatan Mevla'mıza hamd olsun... 

 
Ülke, millet ve İslâm âlemi olarak rahmet, mağfiret ve arınma 

mevsimi Ramazan-ı şerifin sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın 
sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar 
olsun. 

 
Daha dün denecek kadar kısa b8r zamanda büyük b8r sev8nçle, 

“Merhaba ya Şehr-8 Ramazan merhaba! “ d8yerek karşıladığımız ramazan 
ayını  Elvedâ ya şehr-i gufran elvedâ'' d8yerek uğurladık ve Bayram'a 
eriştik, Rabbimize hamd olsun... 

 
Mübarek geld8, çok çabuk geçt8...İnsan ömrü g8b8.. Her gün ömür 

takv8m8m8zden b8r yaprak kopuyor...Her gün b8raz daha yaşlanıyoruz... 
Öteler ötes8 âleme doğru süratle koşuyoruz. 

  
Dünyâ hayatı da  âdetâ kısa bir Ramazan mevsimi, bayram da rızâ 

ve seâdet tecellîleri ile açılacak bir âhıret günü... 
  
“Zaman durmaz, ömür akan b8r sudur, 
 İnsanoğlu yerl8 değ8l yolcudur”.  
 
Rabbim imanla huzuruna varmayı cümlemize nasip eylesin... 

 
Evet, Ramazan ayı, ibadetlerimizle maneviyatımızı 

zenginleştirdiğimiz, oruçlarımızla maddi ve manevi sıhhate 
kavuştuğumuz, teravihlerimizle namazlarımıza daha farklı bir boyut 
kattığımız, Kur’an-ı Kerim okumalarımızla gönlümüzü sükûnete 
erdirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerine zekatlarımızı ve fıtır sadakalarımızı 
ulaştırmakla kardeşlerimizin sıkıntısına derman olmaya çalıştığımız bir 
aydı.  
 

Peygamberimizin dile getirdiği üzere, evveli rahmet, ortası mağfiret 
sonu ise cehennemden kurtuluş ayıydı. Bu ay ile İnşallah rahmete nail 
olduk, mağfiret üzerimize sağanak sağanak indi ve Cehennemden 
kurtuluşumuzu gerçekleştirdik.  



 
Böyle bir mübarek ayın feyiz ve bereketiyle hayat bulduktan sonra 

bu bayram sabahına bizleri kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd 
olsun, O’nun habibi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’e binlerce salat ve 
selam olsun... 
 

قَلَّ  َوِإنْ  أَْدَوُمَھا اoَِّ  ِإلَى اْألَْعَمالِ  أََحبُّ   
 

Sevg8l8 Peygamber8m8z (s.a.s) de “Allah katında ameller8n en 
makbulü hang8s8d8r? sorusuna “Az da olsa devamlı olandır” cevabını 
verm8şt8r. 
 

Kardeşler0m! 
Bundan yaklaşık 1 ay  önce hep8m8z, Ramazan-ı şer8f8n gelmes8yle 

heyecanlanmış, onu neşe 8le karşılamıştık. Oruca, 8ftara, sahura, terav8he, 
mukabeleye kavuşmanın tar8fs8z sev8nc8ne gark olmuştuk.  

 
Şimdi ise  o bereketli misafirden ayrılık vakti...Mahzunuz... On bir ay 

bekled8ğ8m8z m8saf8r8 uğurluyoruz ş8md8...Ancak bayrama ermenin de 
sevincindeyiz... 
 

Bayram va’z u nasihat gününden daha ziyade insanın içini Rabbine 
döktüğü, inandığı, her an mevcudiyetine bel bağladığı Rabbine karşı 
yalvarış ve yakarış günüdür. Allah’ın azameti karşısında kendi 
küçüklüğünü hissetme, Rabbin karşısında ne kadar değerin var? Bunu 
ölçme ve değerlendirme, kulluğunu hissetme ve nefsinle pençeleşme 
günüdür.  
 

تَُحاَسبُوا أَنْ  قَْبلَ  أَْنفَُسكُمْ  َحاِسبُوا  
 
“Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekme” günüdür. 
 
Kişi kıyamet günü genel olarak beş şeyden sorguya çekilecektir. 

 
 

   قَالَ ) صعلم( النَِّبىِّ  َعنِ  َمْسعُودٍ  اْبنِ  َعنِ 
  َخْمٍس  َعنْ  یُْسأَلَ  َحتَّى َرِبّھِ  ِعْندِ  ِمنْ  اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  آدَمَ  اْبنِ  قَدََما تَُزولُ  الَ 

َعِلمَ  ِفیَما َعِملَ  َوَماذَا أَْنفَقَھُ  َوِفیمَ  اْكتََسبَھُ  أَْینَ  ِمنْ  َوَماِلھِ  أَْبالَهُ  ِفیَما َشبَاِبھِ  َوَعنْ  أَْفنَاهُ  ِفیَما عُْمِرهِ  َعنْ   . 
 

İbn Mesut (r.a) Rasulullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu söyledi: 
Ademoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe Rabbinin huzurundan 
ayrılamaz: 

 



 
1- Ömrünü nerede geçirdiğinden. 
 
2- Gençliğini nerede tükettiğinden. 
 
3- Malını nerden kazandığından. 
 
4- Nereye harcadığından. 
 
5- İlmiyle nasıl amel ettiğinden. (Tirmizi, Kıyame, 2601) 

 
  Bu düşünce ve h8ss8yat 8ç8nde olduğumuz şu Bayram sabahında 
gel8n hep b8rl8kte kend8m8z8 b8r muhasebeden geç8rel8m: 
 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in beyanı ile evveli rahmet olan bu 
ayda, rahmet-i Rahmana vesile olacak, kalplerimizi merhamet-8 8lah8 8le 
buluşturacak sal8h ameller 8şleyeb8ld8k m8?  

 
Yet8m8n başını okşayıp, dertl8ye derman olmak 8ç8n koşab8ld8k m8? 

Yalnızlığın g8rdabına düşmüş, kend8nden ve 8nsanlıktan üm8d8n8 kesm8ş 
kimsesizlere kimse olabildik mi?  

 
Dil din ayırımı yapmadan, ırk renk farkına aldırmadan, “Sonra biz de 

aç kalırız!” kaygısına kapılmadan infak edip, sadaka verip yardım elimizi 
uzatabildik mi? Açın hal8nden anlayıp, karnını doyurab8ld8k m8?  
 

Ortası mağf8ret olan bu ayda, en hal8s tövbe ve 8st8ğfarlarla “Tevvab, 
Gaffar, Settar” olanın dergâhına 8lt8ca eyleyeb8ld8k m8? Günahlarla, 
8syanlarla k8rlenen eller8m8z8, d8ller8m8z8, gözler8m8z8 ve gönüller8m8z8 Allah’ın 
af ve mağf8ret8yle yıkayab8ld8k m8? Affedenler8n affolunacağının 8drak8 8le 
küslükler8 b8t8r8p, dargınlıklara son vereb8ld8k m8? 
 

Sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu ayda, cehalet ateş8n8; 
8l8m ve h8kmet, düşmanlık ateş8n8; kardeşl8k ve muhabbet, zulmet ateş8n8; 
adalet ve merhametle söndürmek 8ç8n can-ı gönülden çaba ve gayret 
göstereb8ld8k m8?  

 
Hayatımız adına Rabb8m8z8 hoşnut edecek, Resulullah 8le b8at8m8z8 

perç8nleyecek, b8z8 cehennemden azat ed8p, cennete er8şt8recek b8r 
kararlılığı ortaya koyab8ld8k m8?  
 



Ramazan ayını değerl8 kılan Kur’an-ı Ker8m’e hak ett8ğ8 değer8 
vereb8ld8k m8? Cah8l8yye çağının karanlıklarını 8l8m ve 8rfanla aydınlatan bu 
Kitabın bizim de yolumuzu aydınlatmasına izin verdik mi? 

 
Kardeşler0m! 
 
Bayrama eriştik. Ramazan ayını tamamladık ve sevinç zamanlarına 

kavuştuk. Bayrama erdik takvim olarak, ya bayram bilincine. 
Sorun bu... Mesele bu... 
Sevgi ve saygının; maddi endişe ve kaygılar, ihtiraslar, mevki ve 

makamlar adına unutulduğu; paylaşma ve dayanışma hasletlerinin 
zayıfladığı bir ortamın içindeyiz... 

Problem bu... 
Bananecilik, nemelazımcılık'ın toplumsal karakter haline geldiği, 

"önce ben ve sonra ben" anlayışının hakim olduğu; herkesin kendi derdine 
düştüğü ve yalnız kendini düşündüğü, sosyal bir kayıtsızlık atmosferini 
teneffüs ediyoruz... 

Olay bu... 
Hükmü kıyamete dek bak8 kalacak Yüce K8tap’la aramızdak8 

bağımızın gün geçt8kçe zayıfladığı,Kur’an’ın yasakladığı b8rçok hususun 
Müslümanlardan da sadır olmaya başladığı, K8b8r, göster8ş, 8sraf, 
yalancılık, tembellik, bencillik, haksızlık, bozgunculuk, ihanet, cana kıyma 
ve ne kadar kötü haslet varsa yaygınlaştığı bir zemin.. 
 

Ve bayram. 
Manasıyla yaşadıklarımızın örtüşmediği bir iklim ve zaman. 
Ve bayram... 
Evini süsle, yeni üst baş giy... 
Sonra çikolata ve kolonya... 
Sonra baklava ve çörek... 
Sonra... 
Ve bayram... 
Aynı apartmanda yaşayanların birbirini tanımadığı, aynı 

sokaktakilerin birbirinden haberdar olmadığı hatta babanın oğlundan 
habersiz olduğu bir ortamda ne ifade eder? 

Takvimler Bayramın geldiğini haber veriyor... 
Ya biz, manasında bir bayramın geldiğini hissedebiliyor muyuz? 

 
Güneş yükselmeden kuşluk yerine 

Bir adam camiden döndü evine 
Oturdu sessizce yer minderine 
Kızı “Bayram” dedi, yalın ayaklı 

Adam “Bayram” dedi, tam ağlamaklı.. 



 
Eli öpüldükçe içi burkuldu 

Konuşmak istedi, dili tutuldu 
Güç belâ ağzından bir “off! ” kurtuldu 

 
Oğlu “Bayram” dedi, sırtı yamalı 
Adam “he ya” dedi, gözü kapalı.. 

 
Düşündü kış yakın, evde odun yok 
Tenekede yağ yok, çuvalda un yok 

Yok yoka karışmış; tuz yok, sabun yok 
 

Avrat “Bayram” dedi, eğdi başını 
Adam “evet” dedi, sıktı dişini.. 

 
Çalışsa ne iş var, ne cepte para 
Dağ oldu içinde büyüyen yara 

Dikti gözlerini karşı duvara 
 

Takvim “Bayram” dedi, silindi yazı 
Adam “öyle” dedi, bağrında sızı.. 

 
Döndürse yönünü herhangi dosta 
Yaralı, gariban, dul, yetim, hasta 
Aylar, yıllar, günler erirken yasta 

 
Yer-gök “Bayram” dedi, ağzını açtı 

Adam “Bayram” dedi, evinden kaçtı.. 
 

Abdürrahim Karakoç 
 

 
Takvimler bugün Bayram diyor... 
Şu nasihatleri, "hani bayram dayanışma sevgi zamanıdır, herkes 

birbirine yüreğini açsın, gelin Gönül'ler yapalım" tavsiyelerini geçiniz... 
 

Yılın kalan zamanlarında makamlar için birbirlerine sırtlarını 
dönenler, daha fazla kazanmak için diğerinin ayağını kaydırmayı 
düşleyenler, siyasette, ticarette, sanatta ön plana çıkmak için hakkı 
olanlara iftiralar yağdırarak ikbale koşanlar o kadar çok ki... 
 

Zaman Bayramı gösteriyor... 
Ve zaman "Bugün bayramdır" diyor... 



Ve zaman aslında bir şeyler söylemek istiyor... 
Aslında... 
Haksızlıklara karşı durabilen kaç kişi var kaç kişi... 
Dostunun kaygı ve kavgasını üstlenen kaç kişi... 
Hak, haklınındır diyen kaç kişi... 

 
Yetim gördüğünde, bu benim çocuğum da olabilirdi diyen, yoksul 

gördüğünde ben de aynı duruma düşebilirdim diyen, ailesinden olmayan 
bir kadına nefsiyle baktığında bu benim ailem de olabilirdi diyen kaç kişidir, 
kaç kişi... 
 

Büyük velî Seyyid Ahmed Yesevî -kuddise sirruh-’un dediği gibi; 
 

“Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen, 
 

Öyle mazlûm yolda kalsa, hem-dem ol sen, 
 

Mahşer günü dergâhına mahrem ol sen!..” Gerçekten merhem, hem-
dem olabildik mi? 
 

Kabalık ve hoyratlığı, çıkarcılığı mezhep edinmiş; saygı kelimesinin 
manasını asla yaşamamış, hak nedir, hukuk nedir bilmemiş, insan sevgisi 
yüreğine girmemiş; önce ben ve sonra ben diyenler kaç kişi... 

 
Hesabı sizi mutsuz edecek, tebessümlerinizi yüreğinize gömecektir 

eminim... 
Mürayilik etmeyelim ki, böyledir... 
Böyledir... 

 
"Bana değmeyen yılan bin yaşasın", dedik, durduk da, yılanların 

çoğaldığını görmez miyiz? 
Hepimizi ısırdı bu yılanlar... 
Ve yalanlar ve yalanlar... yılanlar kadar tehlikeli ki, sardı ufkumuzu... 
Gerçeğin körü, riyanın hayranı kesiliverdik.. 
Birbirimizi kandırmayalım ki, böyleyiz... 
Ve istisnaları hesap dışı tutuverin lütfen... 
Ki onlar var ki, yüzü suyu hürmetlerine hava var su var... 

 
Bayram şu demek veya bu demek... 
Lügat manası farklı... 
Dini boyutu da... 
Şu karakter, şu davranış elbiseleri; şu ağzımızdaki sözler, şu 

yaptığımız işler, kaçı bayramlıktır, soruverin, kaçı bayramlık... 



Gösterişlerle boğulmuş göstermelik bayramlarla, bayram farklı... 
Ve gönüller... 
Ve yürekler... 
Onları yoklamak lazım ki, bayramlık mıdır halimiz... 
Aynalar, riyakar aynalarla, içimiz birleşmiyor artık... 
Zaman ve zemin kaypak... 
Sevgiler göstermelik... 
Saygılar çıkar kokuyor... 
Yokluğu veba bilenler çoğunlukta... 
Yürekler başkalarına kapalı... 
 
Ve takvim diyor ki, bugün bayram... 
Bayram ha...bayram... 
Birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım, yardımlaşıp kaynaşalım 

demekle olmuyor ki... 
Birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız, mesele bu... 
Nasıl bakacağız? Yüzünüz tutar, sözünüz uyar mı... 

 
Bugün bayram... 
Eğer o yanlış isimlendirilmesiyle ise, yani şeker bayramıysa sorun 

yok. 
Tatlılar tamam, çikolatalar hazır... 
Ama Ramazan Bayramıysa şeker değil de şükür bayramıysa adı ve 

ki öyledir... 
Kalıbımız o yüce şablona uyar mı? 
Ve Bayram... 
Sevgi atmosferi, saygı iklimi diyenler desinler... 
Ve bayram... 
Yoklayın kalbinizi... 
Ve bayram bizce "tevbe" zamanıdır... 
Ve bayram kendimizi hesaba çekme vaktidir... 
Ve bayram başkalarını nefsimizin önüne koyma işidir... 

 
Bayramlar inancı, ibadeti, tarihi, kültürü ve medeniyeti bir sevinç 

atmosferinde buluşturarak bizleri istikbale taşıyan ve tarih sahnesinde biz 
Müslümanlara süreklilik kazandıran müstesna zaman dilimleridir.  

 
Bayramlar Müslüman kalma şuurumuzu sürekli diri tutan şeâir-i 

diniyyedendir.  
 

Bayramlar aynı dinin, aynı inancın neşesinde bizleri birleştiren, 
yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları tamir eden ilahi 
armağanlardır.  



Bayramlar iman kardeşliğinin gerçek tezahür sahneleridir.  
 

Bayramlar, zamanı başka zaman, cihanı başka cihan eyleyen, 
mahzun gönüllere sevinç ve müjde tattıran, coşku ve barış rüzgârlarının 
dalga dalga yayıldığı ulvî zaman dilimleridir.  
 

Bayramlar, geniş katılımla eda edilen bayram namazlarıyla, 
bayramın sevincini, coşkusunu, neşesini ve huzurunu ilan eden 
tekbirleriyle, Müslümanların birlikleri, dirlikleri, arınmaları ve günlerinin 
bereketli olması için yapılan vaaz, hutbe ve dualarıyla ibadet günleridir.  
 

Behlül Dânâ Hazretleri bayramı ne güzel târîf eder: 
 
“Bayram, yeni elbiseler giyinmek için değil, ilâhî azâbdan kurtuluşa 

erip selâmet ve emniyette olabilmeyi sağlayacak merhamet tezâhürlerinin 
gerçekleşebilmesi içindir. 

 
Bayram, güzel binitlere binmek için değil, hata ve günahları 

temizleyerek nefsi berraklaştırmak ve böylece Allâh’a götürecek bir kalb-i 
selîme sahip olmak içindir. ” 

 
Evet Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan bir tatil günü değil, insanî 

ve İslamî güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi ve 
saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin 
birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bayramlar 
mutluluğun, sevincin, muştunun hakkını verme günleridir. 
 

Bayramlar, ferdin değil, toplumun mânevî sevinci, bu heyecanın 
paylaşılması, gönül iklîmine girme, bütün müslümanları gönülden kardeş 
hissedebilmedir. 
 

Ramazan Bayramı, Hz. Peygambere (sas) risalet vazifesinin 
verilişinin, Kur’an-ı Kerim’in nüzulünün yani İslâm’ın doğuşunun; Kurban 
Bayramı ise İslâm ümmetinin doğuşunun bayramı olması bakımından 
Müslümanlara tarih bilinci kazandıran kıymetli vakitlerdir. 
 

İdrak ettiğimiz bu bayram, aslında kuraklık çeken tüm insanlığın 
kurtuluşu için akan bir rahmet pınarıdır. Farklı coğrafyalardan, farklı 
dillerden, farklı ırklardan, farklı renklerden 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 her türlü 
ayrımcılığın, ötekileştirmenin, insanlığın büyük çoğunluğunu açlığa 
mahkûm eden ve yoksullaştıran iradelerin, vahşet, zulüm ve haksızlıkların 
pekâlâ mağlup edilebileceğinin en güzel göstergesidir. 
 

Bugün İslam ümmeti acının bayramını yaşamaktadır. Bu bayramı da 
içimiz kan ağlayarak idrak etmekteyiz. Bu bayram buruk, bu bayram 
hüzünlü... Filistin’de, Gazze’de, Kudüs’te, Suriye’de, Irak’da, Doğu 
Türkistan’da Myanmar’da ve daha birçok İslam beldesinde Rabbin yüce 
katında bayramı hak ettiği halde, savaş, şiddet ve terör gölgesinde 
bayramını bayram gibi yaşayamayan kardeşlerimiz var.  

 
 İftarda bir yudum su içemeden şehadet şerbetini içen, sahurda 

oruca niyet edemeden hanesi başına göçen nice masumlar, mazlumlar 
var...  
 

Bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına defnedilen 
biçare bedenler, hizipçilik, mezhepçilik, asabiyetçilik taassubuyla birbirine 
kurşun yağdırıp, uhuvvet ve kardeşliği katledenler, dostların bağrına ateş 
düşürüp düşmanın yüzünü güldüren kör cahil Müslümanlar var... 
 

Bu kutlu ayda bile, insanlıktan nasibini alamamış kişilerce katledilip, 
daha bayramlığını giyemeden bembeyaz kefene sarılan küçücük masum 
çocuklarımız var.  

 
Öpülesi elleri evlat kanına bulaşmış, yüreği atılan bombalarla parça 

parça edilmiş analarımız, çaresizlik girdaplarına itilmiş babalarımız var. 
 

Ramazan’ın manevi atmosferinde yenilenen nefislerimiz, bu bayram 
ile oluşan birliktelik yeniden istikametimizi tevhid ile birleştirmeli ve 
parçalanan kalplerimize yeniden ülfet getirmelidir. 
 

Bu bayram, yeryüzünde dağılmış, ayrılığa düşmüş veya üzerine ölü 
toprağı serilmiş ya da birbirine düşmüş İslam ümmetinin yeniden dirilişi, 
yeniden ayağa kalkışı ve aynı ruhla ve aynı ülkü etrafında birlikte yeniden 
yürüyüşü ve uyanışı için Yüce Rabbimize dua etmeliyiz. 
 

Bayrama barış, umut ve güven içinde ulaşan bizler, bugün 
umutsuzluğu gönüllerimizden söküp, bizden bayram neşesi bekleyenlere 
beklediklerini ikram etmeli; bayramın sevincini, neşesini dua, tekbir ve 
selamlarla önce kendi içimizde duymalı sonra da bayrama acıyla, 
gözyaşıyla ulaşabilmiş kardeşlerimize bunu en kalbi ve samimi 
duygularımızla hissettirmeliyiz. 



Alvarlı Efe Hazretleri (Muhammed Lütfi) 
 

"Can bula cananını 
Bayram o bayram ola 

Kul bula sultanını 
Bayram o bayram ola 

 
Hüznü keder def ola 
Dilde hicab ref ola 

Cümle günah af ola 
Bayram o bayram ola 

 
Tevhid ede şevk ile 
Hakkı seve şevk ile 
Tasdik inerse dile 

Bayram o bayram ola 
 

Dildeki Rahman olur 
Dertlere derman olur 
Azade ferman olur 

Bayram o bayram ola 
 

Lütfi'ye lutfu kerim 
Erişe Rahmi Rahim 

Ber murad ede fehim 
Bayram o bayram ola" 

 
 
İşte Ramazan, unuttuğumuz bütün Kur’anî değerler8 b8zlere yen8den 

hatırlattı. Öyleyse gel8n8z! Hitama eren Ramazan ayını, yen8den 
kavuşab8lmek arzusuyla şimdi uğurlarken, Ramazanın manev8 8kl8m8n8n 
b8ze kazandırdığı tüm bu değerler8m8z8 muhafaza edel8m. Z8ra toprağın 
suya 8ht8yacı m8sal8 b8z8m de Kur’an’ın değerler8ne 8ht8yacımız var. 
Kararmaya yüz tutan kalpler8m8z8 onunla huzura kavuşturalım.  

 
Sevgili Peygamberim8z (s.a.s)’8n b8ze bıraktığı sorumluluğu ağır olan 

bu emanete sımsıkı sarılalım. Onu b8r kenara 8tmek yer8ne hayatımızın 
merkez8ne alalım. Onun rehberl8ğ8nden b8r an olsun ayrılmayalım.  

 
Rabbimizin “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın.” 

emr8ne kulak verel8m. Hak8kat8n b8zzat kend8s8, 8nsanlığın kurtuluş ves8les8 
olan ve b8ze b8z8 en 8y8 şek8lde anlatan K8tabımızla kend8m8z8 yen8den 8nşa 
edip hayat bulalım. 



Gel8n8z! Cennete g8den yolumuzda önümüze çıkan sarp yokuşları 
aşab8lmek 8ç8n madd8, manev8 her çeş8t tutsaklıktan kardeşler8m8z8 
kurtarmaya, yet8me kucak açmaya, yoksulu doyurmaya gayret edel8m. 
 

Değerl0 Kardeşler0m! 
 
Ramazan ayında yoğunlaştı ibadetlerimiz…  
Arzedildi Mevlâya taatlerimiz…  
Çoktu, Allah’a karşı kabahatlerimiz…  
Rahmet günlerinde inen rahmet-i ilâhi yıkadı bizleri…  
Mağfiret ikliminde silindi günah izleri…  
Şimdi geldik kurtuluş günlerine…  
Rabbimize hamdolsun…  
Verdiği nimetlere şükürler olsun…  
 
Hâsılı… Baştan sona bir feyiz ve rahmet iklimi, maneviyat mevsimi 

Sayılı günlerden ibaret Ramazan'ı geride bıraktık. Bugün bayram... 
 
Bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Ancak Ramazan acaba 

ayrılırken memnun mu bizden?...  
Şefaatçi mi, yoksa şikayetçi mi olacak müminlerden?...  
Ramazan öncesindeki halimizle, sonrasındaki durumumuzda bir 

değişiklik oldu mu acaba?...  
Ramazanda kazandıklarımız yerleşti mi ruhlarımıza?…  
Teste tabi tutalım kendimizi…  
“Muhakkak ki namaz insanları hayâsızlıktan ve kötülüklerden 

alıkoyar…” ( Ankebut, 29/45) buyurur Rabbimiz…  
 
Namaz bir simgedir…  
İbadetlerin simgesi…  
Aslında her ibadet aynıdır…  
Oruç, bizi nefsimizin hâkimiyetinden kurtaran önemli bir faktördür…  
Zekât cimrilikten kurtuluşumuzu sağlayan mühim bir infak 

hareketidir…  
Hac ve umre, malımızı ve canımızı Allah yolunda feda edebilmenin 

ifadesidir…  
Velhasıl her ibadet bizi Allah’a yakınlaştırır…  
Kötülüklerden uzaklaştırır…  
Ramazan ikliminden nasip alanlar da bu yoğun mevsimin etkisiyle 

güzelliklerle bezenirler…  
Bu güzellikler Ramazandan sonra da devam eder…  
Devam etmelidir de…  

Zira:  ْاْلیَِقینُ  یَأِْتیَكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواْعبُد  



 
 “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et” (Hicr, 15/99 ) 

buyurur Yüceler Yücesi…  
“Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır” (Buhârî, Savm,64; Müslim, 

Salat, 217) 

buyurur, Efendiler Efendisi… 
 
Bu yılın Ramazanı bitti…  
Ama ömür bitmedi…  
Hayat devam ediyor…  
Sorumluluklar… Sorumluluklar sürekli…  
Ramazan ayının getirdiği neşe…  
Orucun verdiği haz…  
Kur’an’ın bizleri yönlendirdiği manevi hava…  
Bize yön versin!…  
Yönümüzü aydınlatmaya devam etsin!…  
Mutluluklar, bayramda daha da artsın!…  
Ramazanın ardından yücelen ruhlar, sinen nefisler, egemen olan 

iradeler, kulluk bilincimizi zirveye ulaştırsın!…  
Her günümüz, ramazan neşesiyle dolsun!…  
İbadetlerimiz tüm kötülüklere kalkan olsun!… 
 
Hayatımız boyunca sayısız nimetlerle bizlere ihsanda bulunan 

Cenab-ı Allah’a karşı kulluk görevlerimiz daim olsun... 
 
Öyleyse b8r taraftan arınmış, korunmuş, bol ec8r kazanmış olma 

üm8d8, d8ğer taraftan b8r sonrak8 Ramazan’a yet8şememe end8şes8 8le 
elvada şehr-8 Ramazan nağmeler8yle uğurladığımız bu günde 
Ramazan’da kazandıklarımızı koruyalım. 

 
Yüce Kitabımızı okuyarak ve dinleyerek elde ettiğimiz güzelliği, 

Ramazandan sonra da meal ve tefsirini okumak suretiyle devam ettirme 
gayretinde olalım. Edinmiş olduğumuz güzel ahlaki değerlerden 
uzaklaşmayalım. İbadet, sadaka, güzel davranışlar ve tövbe ile 
arındırdığımız gönüllerimizi tekrar günahlarla kirletmeyelim. Unutmayalım 
ki, Ramazan ayında yaptığımız ibadetleri ve edindiğimiz güzellikleri devam 
ettirmemiz, onların makbul olduğunun bir göstergesi olacaktır. 

 
Bayram bitmenin değil yeni bir hevesle yeniden başlamanın vaktidir. 
 
Unutmamalıyız ki, her günümüzü Cuma, her gecemizi Kadir, her 

ayımızı da Ramazan yapmak bizim elimizdedir. Yeter ki biz, bu mübarek 
zamanları en iyi şekilde değerlendirmesini bilelim. 



 
Rabbim bu günler hürmet8ne, İslam coğrafyasında akan kan ve 

gözyaşını dindirsin, bütün kardeşler8m8z8n bayrama huzur ve güven 
8çer8s8nde ulaşmasını nasip eylesin. 
 

Değerli Kardeşlerim, 
Bugün bayram.. Bu bayramda yapacaklarımızı, bayram ilmihalimizi 

asla unutmayalım. Her şeyden önce bayram sevincini, neşesini ve 
huzurunu kalbimizin ve gönlümüzün derinliklerinde hissedelim. 
 

Bayram atmosferini aile efradımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, 
dostlarımıza, arkadaşlarımıza, içinde yaşadığımız topluma ve tüm 
insanlığa yayalım. Onun muştusunu gönüllerden gönüllere, evlerden 
evlere, şehirlerden şehirlere, ülkelerden ülkelere taşıyalım! 
 

Hayatın çilesini birlikte omuzladığımız eşlerimizi sevindirelim. 
Özellikle varlık sebebimiz olan anne ve babalarımızı unutmayalım ve 
onların hayır dualarını alalım.  
 

Evlerimizin canlı bayramları olan çocuklarımızı, kuşatıcı bir sevgi ve 
kardeşliği yaşadığımız bu bayramın coşkusu ile buluşturalım.  
 

Bize sığınan kırık kalpleri onaralım, gönlümüzün kapılarını Allah’ın 
biçare misafirlerine açalım. Bayramın manevi atmosferinde mültecileri, 
yetimleri, yaşlıları ve engellilerin gönüllerini imar etme, huzurevlerinde 
kalanları, öğrencileri, toplumumuzun yetimleri sokak çocuklarımızı, 
yoksulları, onuruyla, izzetiyle yaşayan ihtiyaç sahiplerini, vatanımızın 
uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti olan eşlerini ve 
yavrularını, terörden dolayı evlerini, yurtlarını, işlerini terk etmek zorunda 
kalan, maddi ve manevi anlamda zarara uğrayan tüm kardeşlerimizi 
hatırlayalım.  
 

Yaralı gönülleri, bitap düşmüş yürekleri, yara alan kardeşliklerimizi 
onaralım. Yüreklerin en ağır yükü olan küskünlüklere son verelim. Bayram 
yapamayanlara bayram yaptıralım. 
 

Bayram günlerini asla kendimizi yalnızlaştırdığımız sıradan tatil 
günleri olarak görmeyelim. 
 

Ve şunu asla unutmayalım! İnsanlığın ümidiyiz biz. Bayramı kendi 
adımıza değil insanlık adına yaşayalım. Bayramımız yeni bayramlar 
doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice 
huzursuzlukların çaresi; mutluluğumuz dünyanın dört bir yanındaki acılara 



teselliler sunsun. Yeryüzünde iyilikler egemen olsun! Bayramınız mübarek 
olsun! 
 

Ülkemizin, milletimizin, gönül coğrafyamızın, yurt dışındaki millet 
varlığımızın ve İslâm âleminin Bayram'ı mübarek olsun... 
 

Bayram, ülkemizde güven ve huzur ortamının kalıcı hale gelmesine; 
son yıllarda bayramlara hep buruk giren İslam dünyasında barış, huzur ve 
güven ortamının yeniden tesis edilmesine; insanlığın barış, huzur ve 
adaletine vesile olsun.... 
 

Yüce Allahtan niyaz ediyoruz. Ya rab! 
Gönlümüzü kıbleden ayırma! Gönlümüzü Kabe'den ayırma! 
Gönlümüzü b8rb8r8m8zden ayırma, 
Gönül kıranlardan değ8l, gönül yapanlardan eyle 
Gönül 8nc8tenlerden değ8l gönlü onaranlardan eyle.. 
Ya İlah8! Sen affed8c8s8n. Affetmey8 severs8n. B8z8 de affeyle.   

 
 
DUA 
 
Bayram sabahına erişen kardeşlerim! Bu vakit dua vaktidir. Bu vakit 
Rabbimize yönelme vaktidir. Kendimiz, ailemiz, milletimiz ve tüm 
Müslüman kardeşlerimiz için af ve mağfiret, bolluk ve bereket, birlik ve 
dirlik, zulümden kurtuluş isteme vaktidir. 
 
 Sübhâneke “Mâ abednâke hakka ibadetike ya Ma’bûd,  
Ma zekernâke hakka zikrike ya Mezkûr, 
Mâ arafnâke hakka mârifetike ya Ma’rûf, 
Mâ şekernâke hakka şükrike yâ Meşkûr, 
  
“Ey yalnızca kendisine ibadet edilen Allah’ım, sana hakkıyla kulluk 
edemedik! 
 
Ey yerde ve gökte her varlık tarafından adı anılan Allah’ım, şanına lâyık 
zikri yapamadık.  
 
Ey bütün mahlûkat tarafından bilinen Rabb’im, seni bilinmesi gereken 
ölçüde bilip tanıyamadık! 
 
Ey şükredilmeye en layık olan Allah’ım! Sana hakkıyla şükredemedik.” 
Şükredemediğimiz ölçüde şükürler olsun Allah’ım Şükür etmemiz gerektiği 
ölçüde sonsuz şükürler olsun Allah’ım. 



Bildiğim(iz) - bilmediğim(iz), idrakına vardığım(ız) - varamadığım(ız), 
şuuruna erdiğim(iz) - er(e)mediğim(iz) tüm nimetlerin için sana sonsuz 
kere sonsuz şükürler olsun Allah'ım. 
  
Ey Şekûr olan, az bir iyiliğe dahi çok mükâfat veren, yapılan şükre, çok 
ecirle mukabele eden, yapılan şükranları kabul eden, cüz'î ibadetlere karşı 
küllî mükâfatlar, yüksek dereceler ve çok sevaplar veren Allah’ım, sana 
hamd ü senalar olsun. 
 
“Elhamdülillah” sözüyle dillenen sonsuz minnettarlığımızın en açık 
temsilcisi olan, “Şükreden bir kul olmayayım mı?" mahcubiyetini hücre 
hücre taşıyan peygamberimize sonsuz salat ve selam olsun. 
  
Ya Rabbi! Bizi yarattın ve birçok yaratıklardan da üstün kıldın. Sana hamd 
olsun. Nimetleri yaratıp bizlere veren sensin, kudret ve zenginlik, her çeşit 
nimet, sana mahsustur. 
  
Ey sonsuz ve sınırsız nimetlerini kullarına bahşeden! Ey kullarına lütufkâr! 
Ey kendisine layıkıyla şükredilen Meşkûr! Bizleri nimetlerine şükreden, 
nankörlük etmeyen kullarından eyle. Sen bizlere sayısız nimetler verdin. 
Hatta Sen bizi bize bir nimet olarak verdin. Bizlere şükretme yollarını da 
öğret. Şükrün zıddı olan nankörlük ve küfürden bizleri koru. 
  
Sana kâinatın zerreleri adedince, hamdü senalar olsun Allah’ım. 
  
Sana şükretmem de Senin nimetlerindendir Allah’ım! 
Nimetlerine sonsuz şükr olsun! 
İyilik işleyene misliyle mükâfatlandıransın Sen Allah’ım! 
İyilik yapacak güç ver bize! 
Taatte devamlı olanlardan kıl bizi! 
Şekûr Adınla Allah’ım! 
Şükretmemizi nasip et Sana! 
  
“Senden gayrı gelen, meded kâr etmez,  
Bunca nimet verdin, saymakla bitmez, 
Bir ömür şükretsem, birine yetmez. 
….. 
      Senden geldim, yine dönüşüm sana, 
            Şükrümü kabul et, verdiğin cana, 
            Dünyalar bir yana, rızan bir yana” (Cengiz Numanoğlu) 

 
  
Sana minnet duyanlara en güzel Sen karşılık verirsin.  



Teşekkür edenleri kat kat teşekkür etmiş gibi seven Sensin.  
En küçük bir minnettarlığı bile önemseyip karşılık veren Sensin.  
Sana teşekkür etmeyi unutanları da, nimetlere boğan Sensin.  
Sen ki bana hayat verdin; cansız bırakmadın.  
Sen ki bana iman verdin; dalalette bırakmadın.  
Dilime şükrünün lezzetini ver; beni şükürsüzlerden etme.  
Kalbime Sana minnettarlığın tadını tattır; beni nankörlerden etme. (Senai 
Demirci) 
  

“Şekûr Sensin, mukayyed eyleme bizi nefsimize, 
Ya Rab! Lûtfeyle bizlere, şükrü unutturma bize...” 
  
 
“Ya Rab bMz sana Mnandık, kMtabına bağlandık, sana şahMdMz bMzM şahMtlerden 
yaz Ya Rab”, 
 
 “Ya Rab gönlümüzü Mmanla abâd eyledMn, mümMn doğduk mümMn 
yaşamayı, Mman-ı kâmMl Mle hüsn-M hatMme Mle sana dönebMlmeyM müyesser 
eyle, toprağın üstünde azMz ettMn toprağın altında zelMl etme Ya RabbM”, 
 
“Ya RabbM, yüzyıllar boyu medenMyetMmMzMn temelMnde mutlu aMle, huzurlu 
aMle vardı, bMze göz nuru, gönül süruru eş ver, evlat ver, sevgMde, saygıda, 
huzurda, güvende, mutlulukta bMzM örnek aMle eyle ya rabbM.” 
 
Bizi ve evladımızı namaz kılanlardan eyle”, 
 
Ya RabbM, büyük mahkeme gününde benM, ana babamı ve bütün 
mü’mMnlerM bağışla” 
 
“Ya rab, bMz nefsMmMze zulmettMk, eğer sen affetmezsen, eğer sen 
lütfetmezsen, ebedM zMyanda kalanlardan oluruz Ya RabbM” 
 
Ya Rab, gönüllerMmMz sana bağlandıktan sonra senden ayırma, kulun dMleğM 
çoğaldıkça bağışı çoğalan Mevlasın. 
 
Sana gMden Mman caddesMnden ve sırat-ı müstakMmden ayaklarımızı 
kaydırma Allah’ım” 
 
Ya Rab! Biz kendimizi değiştirmedikçe Sen bizi değiştirmez; biz nimetleri 
Senden bilip şükrettikçe Sen onları eksik etmezsin. Nimetlerini 
gönüllerimize duyur ya Rabbi. Bizi şükreden kullarından eyle. 
  
“Allah’ım!,  Senden nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet 
etmek istiyorum.”(Hâkim, “De’avat”, No. 1872) 



  
“Allah’ım!,  Seni anmak, sana şükredebilmek ve en güzel şekilde sana 
kulluk yapabilmek için bize yardım eyle” (Ebû Dâvûd, “Salât”, 361, “Vitir”, 26; Nesâî, “Sehv”, 60). 

 
“Ya Rab, b8z8 ve b8zden önce 8manla ebed8yete göç edenler8 bağışla, 
mü’m8nlere karşı gönüller8m8zde k8n bırakma, ehl-i imana birlik ver, dirlik 
ver, feraset ver, basiret ver” 
 
Yüzyıllardan ber8 kaderde, kederde, acıda, tatlıda etle tırnak, ruhla beden 
g8b8 b8r ve beraber olmuş mübarek m8llet8m8z8 da8m eyle, b8rl8ğ8m8z8 8hlal 
etmek 8steyenlere fırsat verme, entr8kalarını başlarına makus eyle, 
Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle, 
 
Ya rab bizleri Sana layık kul, Hab8b8ne layık ümmet eyle. Kur’an’a had8m 
millet eyle. 
 
Ya Erhamerrahimin! 
 
Ya rab yaşadığımız hayat boyunca hayatın şerefl8s8n8, rızkın bereketl8s8n8, 
vücudun sıhhatl8s8n8, ahlakın faz8letl8s8n8, evladın edepl8s8n8, kalb8n 
şefkatl8s8n8 ve merhametl8s8n8, ölürken ölümün beşaretl8s8n8, öldükten sonra 
kabr8n saadetl8s8n8 cümlem8ze nas8p eyle. 
 
Yuvalarımıza, yurdumuza huzur, saadet ve mutluluklar ihsan eyle. 
 
Darda olanlara gen8şl8k, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara ş8falar, 
borçlulara edalar lütfeyle. 
 
Çocuklarımızı hayırlı evlatlar eyle Allah’ım! Her türlü kazadan beladan 
yavrularımızı muhafaza eyle. 
 
Gençler8m8z8 koru Allah’ım! Gencec8k yürekler8 sana as8 olmaktan, senden 
uzaklaşmaktan, her türlü bağımlılık ve kötü alışkanlıktan, zeh8rl8 
akımlardan, akran şerr8nden sen muhafaza eyle. 
 
Şeh8tler8m8z8 rahmet8nle kucakla, b8zler8 onlarla cennet8nde cem eyle Ya 
Rabbi. Kahraman askerimizi ve polisimizi her daim muzaffer eyle Allah’ım. 
 
Az8z vatanımız b8r h8cret yurduna, den8zler8m8z mültec8 mezarlığına döndü. 
Zorbalıktan kaçarak şefkat8m8ze sığınan, ş8ddetten kaçarak merhamet 
uman, savaştan kaçarak barışa koşan, hayatta kalab8lmek 8ç8n 
yardımımıza muhtaç olan muhac8rler8n sen yardımcısı ol Allah’ım. 
 



Onları bağrına basan m8llet8m8ze ve devlet8m8ze zeval verme. Benc8ll8k 
kabuğunu kıran, kardeşler8ne gönlünü açan, huzurunu, ekmeğ8n8, 8ftar 
sofrasını paylaşan halkımızı kıyamete kadar her türlü şerden, afet ve 
beladan muhafaza eyle. 
 
Dünyanın her neres8nde olursa olsun ez8len, üzülen, horlanan, 8şkence 
gören, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara, b8çarelere 8mdat eyle, 
himmetini, yardımını üzerler8nden es8rgeme Allah’ım! 
 
Yüce Kur’an’ın hürmet8ne, Kâbe’n8n hürmet8ne, Resûlü’nün hürmet8ne, Şu 
mübarek Ramazan’da sana yalvaran d8ller hürmet8ne, İslâm 
coğrafyasında akan kan ve gözyaşlarının durmasını, bütün 
kardeşler8m8z8n huzur ve güven 8ç8nde n8ce bayramlara ulaşmalarını Sen 
nasip eyle Allah’ım! 
 
İslam’ın ve 8nsanlığın hayrına olan bütün 8şler8m8zde devlet ve m8lletçe 
bizleri muvaffak eyle Allah’ım! 
 
B8zler8 z8kr8nde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. 
  
Son nefesimizde Kel8me-8 şahadet k8 buyurun 
 

هللا اال ال الھ ان اشھد   
 

ورسولھ عبده محمدا ان واشھد  
 
diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve sel8m b8r kalp 8le huzuruna 
geleb8lmey8 cümlem8ze nas8p eyle. 
 
Gönlümüzü kıbleden ayırma! Gönlümüzü Kabe'den ayırma! 
Gönlümüzü b8rb8r8m8zden ayırma, 
Gönül kıranlardan değ8l, gönül yapanlardan eyle 
Gönül 8nc8tenlerden değ8l gönlü onaranlardan eyle.. 
Ya İlah8! Sen affed8c8s8n. Affetmey8 severs8n. B8zi de affeyle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bayram namazı tarifi: 
 
Bayram namazı cemaatle kılınır. Bayram namazı için “Niyet ettim 
Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya uydum hazır 
olan imama” diyerek niyet edilir.  
İmam Allahu Ekber diyerek tekbir getirir ve namaza başlar. İmam gizli 
olarak Subhaneke süresini okur ve  ardından imam Allahu Ekber 
diyerek tekbir alır ve eller yana sallanır. İmam ikinci defa Allahu Ekber 
diye tekbir alır ve eller yana salınır. İmam 3. kez Allahu diyerek tekbir 
alır ve ellerini bağlar. İmam Fatiha süresini ve ardından zamlı süre 
okur. Ondan sonra ruku ve secde ederek ilk rekat kılınır.  
 
İmam 2. rekata kalkar. ikinci rekatta. İmam sesli olarak Fatiha ve zamlı 
süre okur ardından imam Allahu Ekber diyerek tekbir alır ve eller 
yana salınır. İmam ikinci defa Allahu Ekber diyerek tekbir alır ve yine 
eller yana salınır.  İmam üçüncü defa Allahu Ekber diyerek tekbir alır 
ve yine eller yana salınır. İmam dördüncü defa Allahu Ekber diyerek 
tekbir alır ve ardından rukuya gider. secde ve tahiyyat, Allahımme 
salli, Allahumme barik, Rabbena atina ve rabbenağfirli dualarının 
ardından her iki tarafa selam verilerek Mübarek Ramazan Bayramı 
namazı kılınmış olur.  
Bayram namazı kılınışı kısaca iki salla bir bağla, salla bir eğil olarakda 
tarif edilir.  
 
Bunun ardından İmam Cuma namazında olduğu gibi hutbe vermek 
için minbere çıkar ve hutbe irad eder. ve ardından hutbeyi bitirerek 
iner ve bayram namazı tamamlanmış olur. 


