Orucu Bayrama, Bayramı Hayata Katalım

(2 Mayıs 2022, Pazar)

Mübarek Ramazan-ı şerif bayramınızı kutlar hayırlara vesile olmasını Allah'tan dilerim.

Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar! Bir Oruç ve Kur'an ayını geride bıraktık. Oruç tuttuk,
namazlar kıldık, çokça Kur'an okuduk, zekât, sadaka ve fitrelerimizi verdik. Allah'ın yardımı ve
orucun bereketiyle belli bir şuur seviyesini elde ettik. Gelin bu bayramda bunlara biraz daha
iyilikler, güzellikler, hayırlar katalım.

Bayramın anlamını kavrayalım, bu bayramın Müslümanlar için nasıl imkanlar sunduğunu da
düşünelim. Önce aklımızla gönlümüzü, kalbimizi barıştıralım. Akabinde azalarımızı kalbimizin
sesine kulak verecek hale getirip o doğrultuda hareket etmelerini sağlayalım. Sonra hane
halkımızla, babalar çocukların anneleriyle, anneler çocukların babalarıyla ünsiyet oluşturup
onlarla iyice kaynaşıp, Allah'ın istediği / Kur'an'ın ve sahih hadislerin bildirdiği Müslüman bir aile
olalım. Bundan güç alarak akrabalarımızla varsa bir sıkıntı küskünlük onu ortadan kaldıralım.

Oruçla elde edilen idrak ve anlayışla, komşularımızla, mahallemizdeki sakinlerle komşuluk
haklarının ne olduğunu çevremize gösterelim.

Oruç içe ve dışa dönük tavırlarımızı düzgün işler hale getirmiş ve bize nerelerde nasıl fedakârlık
yapacağımızı da öğretmiştir. Biz de bu özgün fedakarlıkla, bir adım daha atarak, Allah rızası için
yola çıkan dava kardeşlerimizle irtibata geçelim, mümkün mertebe yüzyüze bayramlaşalım,
İslam kardeşliğimizi pekiştirelim. Bu mümkün olamıyorsa, telefon edip bayramlarını kutlayalım.
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İslam davası güden tüm mümin ve Müslümanlarla, kurum-kuruluşlarla mümkün mertebe
bayramlaşalım.

Oruçla elde ettiğimiz ümmet bilinciyle, ümmetin dertlerinin ve sıkıntılarının hal edilmesi için
bütün Müslümanlara dualar edelim. Aramıza sokulan kin, düşmanlık, fesat ve fitnelere bu
bayram vesilesiyle son verelim.

Küfrün korkunç, zulüm ve haksızlıkların giderilmesinin ancak İslam kardeşliğin gerçekleşmesiyle
ortadan kalkabileceğine inanalım, bu kardeşliği kendi aramızda tesis edelim ve bu hususta
gereken fedakarlıklar ne ise onu göze alıp uygulayalım. Orucun bize kazandırdığı tevekkül ile
sadece Allah'a dayanalım, güç ve kuvvetin O'nun kudreti dahilinde olduğuna inanarak küfrün,
zulmün her türlüsüyle İslam'ın öngördüğü şekilde mücadele ve mücahede edelim.

Bize bu ayda yol gösterici olarak indirilen Kur'an ahlakını kendi aramızda yayalım, Kur'an da
görsün ki onu yaşamak isteyen bir topluluk var, o topluluğa o da şefaat eder, şefaatine nail
olalım.

Hastalarımız var onları ziyaret edelim, dertli kederli insanlarımız var, onların dertlerine ortak
olalım ki dertleri hafiflesin. Borçlu olan kardeşlerimiz var onlara da imkân dahilinde yardımcı
olalım ki yalnız olmadıklarını anlasınlar ve İslam kardeşliğinin canlı haline vakıf olup bedbinliğe
kapılmasınlar.

İşgale uğramış, yurtları ellerinden alınmış bîçare kardeşlerimiz var onlara hem dua edelim hem
de elimizden geldiğince yardımlarına koşalım. Belki acıları biraz azalır.

Tefrikaya düşmüş bir ümmetin mensuplarıyız, önce BİZ bu tefrikalarda pay sahibi olmamaya
azami gayret gösterelim, bu hususta ödenmesi gereken bedel ne ise ödemekten çekinmeyelim.
Bu bayram vesilesiyle yapabildiğimiz kadar ayrılıkların önünü tıkayalım. Küslükleri ve

2/3

Orucu Bayrama, Bayramı Hayata Katalım

dargınlıkları bertaraf etmek için gayret gösterelim.

Küfrün, zulmün, haksızlık ve adaletsizliğin dünya yüzünden kalkması için İslam'ın adaletini,
merhametini, şefkatini nefsimizde/özümüzde, aile hayatımızda, komşuluk ilişkilerimizde,
Müslümanlar arasında yaşayıp gösterelim. İslam'ın adalet şemsiyesini de tüm insanlara da
yaşayarak bir örneklik teşkil edelim.

İslam ile zulmün, adaletsizliğin bir arada olamayacağını dünyaya gösterelim.

Haydi Müslümanlar! Kolları sıvayalım ve birliğe doğru yol almanın yoluna açalım. Orucun
rahmet sağanağı üzerimizde iken buna başlayalım. Oruç seneye döndüğünde neler yaptığımızı
görsün. Ve bayramın gerçek anlamını anladığımızı ve kendi ayında nazil olan Kur'an'ı hayata
hakim kılmak için nasıl çabaladığımıza şahitlik etsin.

Tekrar be tekrar bayramlarınızı kutlar, dünya ve ahiret saadetlerini dilerim.

Kâzım Sağlam
Medeniyet Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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