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Rabbimizin rızasını umarak O’nun evine koşan, 
bayramın huzur ve sevincine kavuşan Aziz 
Kardeşlerim! 
 
Sabahınız hayrolsun. Bayramınız mübarek olsun. 
Bizleri nimetleri ile mükâfatlandırarak on bir 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 sımsıkı sarılın. 
Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini 
hatırlayın.”1  emrine uyarak bir, beraber ve 
kardeşçe yaşama mutluluğunu bahşeden Cenab-ı 
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 sonsuz şükürler olsun. 
 
Kardeşlerim! 
Bayramlar neşe, sevinç ve huzur günleridir. Ancak 
ne var ki, bizim huzur, refah, varlık ve saadetle 
idrak ettiğimiz bu bayram günlerini bizim gibi 
karşılayamayan kocaman bir dünya var bizim 
dışımızda. O dünyada, ne yazık ki açlık var, susuzluk 
var, fakirlik ve yoksulluk var. O dünyada çatışma 
var, evlerinden, yurtlarından sökülüp atılmış 
milyonlar var. O dünyada yaşama sevincini 
kaybetmiş, gelecek umudunu yitirmiş 
kardeşlerimiz var. O dünyada, bayramın tadını ve 

                                                           
1 Âl-i İmrân, 3/103. 

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, o kocaman dünyaya karşı 
sorumluluklarımızı sözlü duadan fiilî duaya 
dönüştürebildiğimiz bir zaman dilimi oldu. 
Hamdolsun. Zekât ve fitre bağışlarınızı 
gönüllülerimizin bizzat gözetimi ve katılımıyla, 
Haiti’den Pakistan’a kadar, 25 ülkeye taşıyarak 
yaralara merhem, dertlilere hemdert olmaya 
çalıştık. İnsanımızın hayır ve iyilik eli, her sene 
olduğu gibi bu sene de binlerce öğrencimize, 
çocuğumuza ve gencimize gelecek umudu ve 
yaşama sevinci oldu.   
 
Geliniz, Ramazan’la yükselen dindarlık bilincimizi, 
iyilik heyecanımızı ve ibadet şuurumuzu Ramazan 
ayından sonra da korumaya ve sürdürmeye gayret 
gösterelim.   
 
Bu vesile ile mübarek Ramazan Bayramınızı en 
kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu bayramın aynı 
dünya evini paylaşarak beraber yaşadığımız tüm 
insanlık için huzur, güven ve barışa vesile olmasını 
Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. 
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