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Kıymetli Gönül Dostumuz; 

Hak ile bâtılı birbirinden ayıran, yol göstericimiz Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği ay olan Ramazan-ı 

Şerif ayına veda vakti geldi çattı. Son on beş günde teravihlerimizden sonra “elveda” diyerek, bu kutlu 

ayı uğurluyoruz. Sevgili Peygamberimizin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden 

kurtuluş olarak nitelendirdiği Ramazan-ı Şerif ayından en güzel şekilde istifade edebilmişizdir diye 

içimizden geçiriyoruz hep. Rabbimiz bizim eksikliğimize, noksanlığımıza, kusurlu olmamıza 

bakmadan kendi büyüklüğüne göre yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul buyursun. 

Bir ay oruç tuttuk, sabrı öğrenmeye çalıştık. 

Bir ay oruç tuttuk, Rabbimizin bahşettiği nimetlerin farkına varmaya çalıştık. 

Bir ay oruç tuttuk, maddî açıdan imtihan olan kardeşlerimizin halleriyle hallenmeye çalıştık.  

Bir ay oruç tuttuk, sıhhat bulduk.  

Bir ay sahur sofralarıyla maddî ve mânevî açıdan bereketlenmeye çalıştık. 

Bir ay sahurlarla birlikte gece ibadet etmenin zevkine varmaya çalıştık. 

Bir ay boyunca Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Cibril-i Emîn’in her sene yaptığı gibi mukabelelerimizi 

okuduk.  

Her iftardan önce acziyetimizi görerek Yüceler Yücesi Rabbimize el açtık boyun büktük. Nimetlerin 

gerçek sahibinin kim olduğunu hissetmeye çalıştık. 

Teravihlerimizi kılarken bir daha nasip olur mu Ya Rab? Diye son teravihlerimiz gibi kılmaya çalıştık. 

Salât-ı Ümmiyelerimizi Habib-i Ekrem’e arz eyledik. 

Ramazan-ı Şerif Bayramına sağlıkla, sıhhatle ulaşmanın bir şükrünün ifadesi olarak sadaka-ı 

fıtırlarımızı vererek, malımızda olan hakları temizledik.  

Her güzelliğin sonu olduğu gibi, bu müstesna ayın da sonuna hep birlikte kavuştuk.  

Hayat böyle işte her yeni eskiyor, her gelen gidiyor, hayatta hep bir şeyler gelip gidecek, su misali 

akacak, Yalnızca bâki kalacak olan Rabbimiz… 

 



Ama Rabbimiz biz kullarına hediyesini geciktirmiyor her zaman olduğu gibi. Her zorlukla beraber 

bir kolaylık vardır ayet-i kerimesi yine tecelli ediyor, Yine bir güzellik başlıyor. Ramazan-ı Şerif 

bayramı… 

Hemen bir müjde de Rasûl-i Ekrem Efendimizden geliyor: 

“Beş gece vardır ki duâ reddolunmaz: Receb’in ilk gecesi, Şaban’ın on beşinci gecesi, Cuma gecesi, 

Ramazan Bayramı gecesi, Kurban Bayramı gecesi. Evet duaların reddolmadığı bir gece bizi 

karşılıyor. Ramazan-ı Şerif Bayram Gecesi… 

Her zaman olduğu gibi yine el açacağız, Rabbimizden cehennemden kurtuluş beratlarımızı 

isteyeceğiz. Ya Rab! Sen sultansın diyeceğiz, Sultan’a sultanlık gerek diyeceğiz… İsteyeceğiz, 

isteyeceğiz, isteyeceğiz… Hem dünyamız hem ahiretimiz için… 

Evet Bayram sabahı da bu süreçte yaptığımız gibi sabah namazlarımızı cemaatle evimizde kılacağız. 

Yine el açacağız… Ya Rab! Biz geldik diyeceğiz… Günahkâr ağızlarımıza bakma diyeceğiz… 

İsteyeceğiz, isteyeceğiz… 

Güneş doğduktan 45 dakika sonra Bayram Namazına gidememenin hüznü içimizi kaplayacak belki… 

Minarelerden yapılan dualara, tekbirlere, salat-ı ümmiyelere bütün coşkumuzda katılacağız… 

Bu şekilde hüznümüzü bir nebze olsun gidermeye çalışacağız… 

Bu sene ziyaretlerimiz de kısıtlı… Her Ramazan Bayram sabahı yaptığımız gibi kabristanları ziyaret 

edemeyeceğiz… es-Selâmü Aleyküm Yâ Ehle’l-Kubûr diyemeyeceğiz kabristana girerken… 

Dedelerimizin, nenelerimizin ellerini öpemeyeceğiz… Ama bununda bir telafisi var… Okuduğumuz 

duaları evimizden de göndersek geçmişlerimizin ruhlarına gidecektir… El öpmeye gelince bu 

sene telefonla arayarak, yüce gönüllü büyüklerimizin bayramlarını tebrik edip, dualarını 

alacağız… Her şeyin telafisini elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız… Bu süreçte de her zaman 

yapmaya çalıştığımız gibi Mazeret değil, maharet üreteceğiz… Bayramdan elimizdeki imkanları 

değerlendirerek en güzel şekilde istifade etmeye çalışacağız. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin mübarek Ramazan-ı Şerif Bayramını tebrik ediyor, bütün 

İslam Âlemine hayırlar getirmesini, en yakın zamanda salgın hastalık sürecini atlatmamıza, dünyadaki 

zulmün durmasına ve Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olmasını niyaz ediyoruz… 
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