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82  . SOHBET 

RAMAZAN  BAYRAMI 

Ramazan Bayramı Müslümanların iki büyük bayramından biridir. Ramazan ayında tutulan bir 

aylık orucun bitiminde Şevval ayının ilk üç günü Müslümanların bayram günleridir.  

Ramazan ve Kurban bayramları Hicretin 2. yılından İtibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ramazan 

orucu da ilk defa bu yıl farz kılınmış, bu ayı oruçla geçiren mü'minler sonraki ayın (şevval) ilk üç 

gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama Ramazan Bayramı denmiştir. 

En yakında olanın elini tutmak, yaraları sarmaktır bayram. Kardeş gibi, dost gibi kucaklaşmaktır 

tüm insanlarla... Gözleri yolda kalanlara ümit olmaktır bayram. Sevgiyi tüm insanlığa paylaştırmaktır.  

Yaşanan Ramazan’ın ardından ! kazanılan bir hediyedir Ramazan Bayramı. 

Günümüz algısında bu mutluluk özünden uzaklaşmaya başlasa da Mü’min için değişmeyen bir 

olgudur. Bayramdır o gün. 

İslâm dininde iki büyük bayram vardır:  

Ramazan ve Kurban Bayramı. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiklerinde, Medinelilerin 

aralarında eğlendikleri iki günleri vardı.  

Hz. Peygamber:  

- “Bu günler nedir?” diye sorduğunda Medineliler: 

 - “Biz cahiliyet döneminden beri bu günlerde eğleniriz" dediler.  

Bunun üzerine Peygamberimiz:  

ُ بِِهَما َخْيًرا ِمْنهَُما يَْوَم اْلفِْطِر َويَْوَم اْْلَْضَحى   “ َوقَْد أَْبَدلَُكْم َّللاه

Allah size, o iki gün yerine daha hayırlı iki bayram vermiştir. Bunlar Ramazan ve Kurban 

Bayramlarıdır" 1 buyurmuştur. 

 Ramazan Bayramı, bir aylık oruçtan sonra yeme-içmenin ve her türlü helal nimetten 

yararlanmanın mubah olduğu; Müslümanların eğlenip birbirlerini ziyaret ettikleri, hediyeleştikleri; 

çocukların, fakirlerin ve kimsesizlerin sadaka verilerek sevindirildiği; Büyüklere saygı ve hürmet, 

küçüklere sevgi ve şefkatin doruk noktaya çıktığı mübarek bir gündür bayram. Kısaca İslamî 

kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı sevinç ve mutluluk günleridir. 

 Bu günde, İslam’ın adabına uygun, hukukuna saygılı olarak sosyal bir disiplin ve Allah’tan 

korkan, kuldan utanan bir yapı içerisinde oruç tutanlar bayram yapmaya hak kazanırlar. Bu bayram, 

Allah’ın günahları affederek rahmetiyle tecelli edip Müslümanları mutlu kıldığı bir gündür.  

Ramazan ve Kurban bayramları bayram namazlarının kılınmasıyla başlar. 

Hz. Peygamber,  

ْسََلمِ   Arefe günü, kurban"   َوِهَي أَيهاُم أَْكٍل َوُشْرب يَْوُم َعَرفَةَ َويَْوُم النهْحِر َوأَيهاُم التهْشِريِق ِعيُدنَا أَْهَل اْْلِ

günü ve teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme içme günleridir"  2 buyurmuştur. 

                                                 
1 Ebû Dâvûd, Salât, 245; Nesâî, Salâtü'l-Îdeyn, 1; Tecrid-i Sarih Tercemesi, c.3, s.157. 
2 Ebû Dâvud, Savm, 49; Tirmizî, Savm, 59. 
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Herkes bir gün önce kimin emrine uyarak oruç tutuyorsa, bugün de O’nun rızasına uyarak 

orucunu açar. Ve O’nun gerçek nimet sahibi olduğunu hakkıyla idrak ederek, gerçek bir şükre yol bulur. 

Bayram günleri barış ve sevinç günleridir. Dargınlık dinen yasaktır. Elbette bir arada yaşayan aile 

ve toplum fertleri arasında anlaşmazlıklar, sürtüşme ve tartışmalar olabilir. Bu gayet normaldir. Ama 

bunları dargınlık safhasına vardırmamak gerekir. Bilhassa akrabalar, sıla-i rahim denilen ziyaret bağı 

ile aradaki bağlarını kuvvetlendirmelidirler.  

Hz. Peygamber, mü'minlerin üç günden fazla dargın durmalarının uygun olmadığını belirterek 

şöyle buyurmuşlardır 

َق ثََلٍث ال يَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن يَْهُجَر أََخاهُ فَوْ   "Bir Müslümanın diğer Müslümana üç günden fazla dargın 

durması helâl olmaz." 3  Akraba ve komşulara iyilik etmek ve onlarla iyi geçinmek Kur'an-ı Kerim'in 

tavsiyesidir.  

Bu konuda şöyle buyurulur: 

َ َواَل تُْشِرُكوا بِه  ى َوبِِذي اِْحَساناً  َوبِاْلَوالَِدْينِ  َشْيـٔاً َواْعبُُدوا َّللٰاه ى اْلقُْربه ى ِذي َواْلَجارِ  َواْلَمَساكينِ  َواْليَتَامه  َواْلَجارِ  اْلقُْربه

اِحبِ  اْلُجنُبِ  َ  اِنه  اَْيَمانُُكمْ  َملََكتْ  َوَما السهبيلِ  َواْبنِ  بِاْلَجْنبِ  َوالصه
َمْن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً  يُِحبُّ  اَل  َّللٰاه  

"Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, 

yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, eliniz altındakilere iyilik edin. 

Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez." 4 

Her vesile ile bizleri ibadete ve ahiret amellerine teşvik buyuran Peygamber Efendimiz (a.s), yılın 

iki bayram gecesinde kalkıp ibadet etmeyi tavsiye ederlerdi. Bu gecelerde uyanık bulunmanın, kalbin 

uyanıklığına vesile olduğunu bildirirlerdi.  

Bunu bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade etmişlerdi: 

ِ لَْم يَُمْت قَْلبُهُ يَْوَم تَُموُت اْلقُلُوبُ     َمْن قَاَم لَْيلَتَْي اْلِعيَدْيِن ُمْحتَِسبًا ّلِِله

"Sevabını Allah'tan umarak iki bayram gecesinde kalkıp ibadet eden kimsenin kalbi, kalplerin 

öldüğü gün ölmez."5 

Bayramlar saadet asrı döneminde de neşe içinde yaşanırdı. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bayram 

sabahında mescide çıkarak, hanımlarının da, diğer hanımlar ve kızlarla birlikte mescide çıkmasını 

isterdi. Kadınlar cemaatin arka tarafında yer alırlardı.6  

Kılınan bayram namazından sonra Peygamber (a.s), cemaate hitap ederdi. 

İbni Mes'ud (r.a.) şöyle der: 

"Resûlullah (s.a.v) üzerine şehadet ederim ki, o namazı hutbeden önce kıldı. Sonra hutbe okudu. 

Daha sonra kadınlara işittiremediğini düşünüp onların yanına geldi. Onlara hatırlatmalarda bulundu, 

öğüt verdi ve sadaka vermelerini emretti. Bilal de elbiselerini açmış, vermelerini işaret etmekte idi. 

Kadınlar yüzük, halka ve diğer kıymetli şeyleri atmaya başladılar."7 

Bu hadiseyi anlatan sahabilerden biri, 

"Kadınların bu verdikleri Ramazan Bayramı zekatı mı idi?" sualine şöyle cevap verdi:  

                                                 
3 Buhâri, Edeb, 57, 58; Müslim, Birr, 23, 24; Ebû Dâvud, Edeb, 47. 
4 Nisa, 4/36. 
5 İbni Mâce, Sıyam: 67 
6 Müslim, Selatü'l-İydeynyn: 11. 
7 A.g.e., Salâtu’l-lydeyn, 2. 
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"Hayır, lakin o vakit verdikleri bir sadaka idi. Kadınlar yüzüklerini atıyor ve atıyorlardı." 8 

Aynı olaya işaret eden Ebu Saîdi’l-Hudri de (r.a) bayram gününde en çok sadaka verenlerin 

kadınlar olduğunu anlatır. 

Ramazan Bayramı, bağışlanmış olmanın bir sevinç işaretidir. Bu bağışlanma müjdesini insanlara 

melekler veriyor. 

 ِ ُ َعلَيْ  -َعْن َسِعيِد ْبِن أَْوٍس اْْلَْنَصاِريِّ َعْن أَبِيِه قَاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاه : " إَِذا َكاَن يَْوُم ِعيِد اْلفِْطِر  -ِه َوَسلهَم َصلهى َّللاه

 بِاْلَخْيِر ثُمه يُيِيُب َعلَْيِه َوقَفَِت اْلَمََلئَِكةُ َعلَى أَْبَواِب الطهِريِق فَنَاَدُوا : اْغُدوا يَا َمْعَشَر اْلُمْسلِِميَن إِلَى َربٍّ َكِريٍم يَُمنُّ 

ِ اْلَجِزيَل ، لَقَْد أُِمْرتُْم بِقِيَا َذا َصلهْوا ِم اللهْيِل فَقُْمتُْم ، َوأُِمْرتُْم بِِصيَاِم النههَاِر فَُصْمتُْم َوأَطَْعتُْم َربهُكْم فَاْقبُِضوا َجَوائَِزُكْم ، فَإ

َماِء نَاَدى ُمنَاٍد : أاََل إِنه َربهُكْم قَْد َغفََر لَُكْم فَاْرِجُعوا َراِشِديَن إِلَى ِرَحالُِكْم ، فَهَُو يَْوُم الْ  َجائَِزِة َويَُسمهى َذلَِك اْليَْوُم فِي السه

 يَْوَم اْلَجائَِزةِ 

Sa'd bin Evs el-Ensârî anlatıyor:  

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

Ramazan Bayramı sabahı melekler yollara dökülür ve şöyle seslenirler: 

"Ey Müslümanlar topluluğu! Keremi bol olan Rabbinizin rahmetine koşunuz. O, bol iyilik ve 

ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükâfatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve 

emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz, orucu tuttunuz ve Rabbinize itaat ediniz, 

mükâfatınızı alınız. 

"Bayram namazını kıldıktan sonra bir münadi şöyle seslenir: 

"Dikkat ediniz, müjde size! Rabbiniz sizi bağışladı, evlerinize doğru yola ermiş olarak dönünüz. 

Bayram günü mükâfat günüdür. Bugün semâ âleminde mükâfat günü olarak ilan edilir."9 

Bayram günleri sevinç günleri olduğu için, bu sevincin açıkça gösterilmesine vesile olacak meşru 

oyun ve eğlencelere de müsaade edilmiştir.  

Bayramdaki sevincin gaflete dönüşecek kadar taşkınlığa da ulaşmaması lazımdır. Eğlence meşru 

dairede olmalı ve günah unsurlarını taşımamalıdır. Esasen bayram Allah'ın bize verdiği İlahi bir 

ziyafettir. Bu bakımdan, bayram gününde en çok Allah'ı hatırlayıp şükretmeye ihtiyacımız vardır. 

Zaman şeridi içinde bayram yeni bir değişimin başı, bir dönüm noktası ve bir muhasebe vaktidir. 

Ömürden bir yılın daha geçip gittiğini, kabir alemine doğru bir adım daha yaklaşıldığını hatırlatan 

vesilelerden biridir ve böyle de olmalıdır. 

Bugün bu  gafleti bayram tatilini tatil köylerinde geçirme planı ve gayretinde olan insanlarda 

görebiliyoruz. Sahillerde, otellerde bu organizeleri teşvik edenleri ve organizatörleri görüyoruz. 

 Neyse ki muhafazakar ailelere yönelik oteller sayesinde Müslümanları unutmadan bu organizeyi 

gerçekleştirenler de var!! Müslüman da eylenmeli onunda hakkı masum sözleriyle. 

Eş, dost, akraba hatta ve hatta anne babadan ayrı bayramların yaşanması için kampanyalar 

düzenleyerek yapılan organizeler.!!! 

Aslında gözlerimizi (doğrusu kalplerimizi olsa gerek) bir açabilsek, büyük cemaatler halinde 

kılınan bayram namazları esnasında getirilen tekbirler, gafletin giderilmesine ve şükür vazifesinin 

yerine getirilmesine ne büyük bir vesiledir. Yeryüzünde sayısı milyarlara varan Müslümanlar  hep 

                                                 
8 A.g.e., Salâtu’l-lydeyn, 3 
9 el-Terğîb ve't-Terhîb Trc. 2:532 



EV SOHBETLERİ   2015 

  

 4  

 

beraber aynı anda tekbir getirmekte, ne muhteşem bir tablo, bayramlarımızı sevincimizi eğlencemizi 

kâinat çapında bir manaya kavuşturur. Misal âleminde birleşen o sesler dünyamızın göklere doğru 

tevhidi haykırmasıdır. 

Bu muhteşem manaların yaşandığı bayram günlerinde küçük meselelerden çıkan kırgınlıkların, 

dargınlıkların ne önemi olabilir? Onun için bayramda her mü'minin kardeşleriyle kardeşlik 

sözleşmesini yenilemesi, kuvvetlendirmesi, fakirlerin yardımına koşması, çocuklarını sevindirmesi 

lazımdır ki, o manalar yaşanan hayata geçsin. 

Bayramların asıl süsü ve ziyneti tekbirlerdir. Getirilen her tekbir ruh ve gönüllerde manevi 

coşkuyu ve heyecanı canlandırır. Kulu, Rabbinin azameti karşısında yüce duygulara taşır. 

Ebû Hüreyre anlatıyor: 

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

 َزيِّنُوا أَْعيَاَدُكْم بِالتهْكبِيرِ 

 “Bayramınızı tekbir getirmek suretiyle süsleyiniz.”10 

Bayramlara sünnet çerçevesinde hazırlanmak bu âdeti de ibadet haline getirir, bu sevinç 

günlerini bir iman şuuru içinde geçirmeyi temin eder. 

Bayrama önceden hazırlanmak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, misvak kullanmak 

veya dişleri fırçalamak, güzel kokular sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan 

Bayramında hurma vb. tatlı bir şey yemek bugünlerimize ayrı bir mana kazandırır. 

Asıl itibariyle fıtır sadakası olarak bildiğimiz fitre, Ramazan ayı içinde verilmemişse bayram 

sabahı  verilmesi gerekir. Zaten Ramazan Bayramının hadislerde geçen adı "İydü'I-fıtr", yani Fıtra 

Bayramı demektir. Yaratılışın gereği olan kulluk görevleri yapıldığı için bu adı almıştır. 

Bayramların en güzel şekli tanısın tanımasın mü'minlerin tokalaşarak, kucaklaşarak birbirleriyle 

bayramlaşması, bayramlarını kutlaması ve tebrikleşmesidir. Saadet Asrında Sahabiler birbirleriyle 

"Bârekâllâhü lenâ ve leküm" diyerek bayramlaşırlardı, yani "Allah bizden de, sizden de kabul etsin" 

dedikleri rivayet edilir. Bu tebrikleşme bizim dilimizde "Bayramınız mübarek olsun, bayramınız kutlu 

olsun, hayırlı bayramlar" gibi sözlerle ifade edilir. 

Rabbim Ramazan-ı Şerifin bereketini yuvalarımızda daim kılsın. Bayramınız Mübarek olsun. 

Alınacak  Dersler  

1. Ramazan Bayramı Müslümanların iki büyük bayramından biridir. 

2. İslamî kardeşliğin toplumun her kesiminde canlı olarak yaşandığı gündür. 

3. Allah’a karşı sorumlulukların bilincine varmaktır. 

4. Bayram günleri barış ve sevinç günleridir. 

Bu hafta  

1. Bayramın süsü ve zineti tekbirlerimizi hayatımızın tamamında uygulamaya gayret edelim. 

2. Ramazan Bayramında Kurtulanlardan olma çabamızı artıralım.  

3. Ramazan bayramına ulaşmadan. İtikaf ibadetini bir gün de olsa uygulama gayretini gösterelim. 

                                                 
10 et-Terğîb ve't-Terhîb Trc. 2:532. 


