
 

 

Muhterem kardeşlerim, 

Bayramlar birlik, beraberlik ve dostluk duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerdir. Bizi böyle 

mübarek ve müstesna günlere bir kez daha kavuşturduğu için hamd ediyoruz. 

 

Kurban Bayramı’nda fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha 

yakın kılmaya vesile olurlar. 

 

Kurban ibadetinin hikmeti, kesilen kurbanının etini bizlerden daha fazla ihtiyacı olan kimselere ulaştırmakla, 

sahip olduğumuz nimet ve imkanları onlarla paylaşabilmekle ve neticede aramızdaki kardeşlik bağlarımızı 

güçlendirmekle gerçekleşir. 

 

Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail’in sadakat ve teslimiyetini hatırlatan kurban ibadetinin, bir yandan kişinin 

Allah’a yakınlaşmasına işaret ederken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin 

gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırladığına dikkati çekerek, ayrıca bu ibadeti bizler, 

kurban edilen hayvanın etinin veya kanının değil, Allah’a olan bağlılığımızın ve sadakatimizin O’nun katına 

ulaşacağını bilerek yerine getiririz. 

 

Ayrıca bayramların gerçek bayram olarak yaşanabilmesi için, başta aile büyüklerimiz olmak üzere bütün 

yakınlarımızı, komşularımızı, akraba ve dostlarımızı, hasta ve kimsesizleri ziyaret etmeliyiz. Bu kaynaşma ve 

paylaşma gününde, hiç kimseyi bu bayram coşkusunun dışında bırakmamaya özen göstermeliyiz. Çünkü 

bayram, toplumun bütün kesimleri tarafından paylaşıldığı oranda bayram olma özelliği kazanacaktır. 

 

Barışa ve kardeşliğe, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde 

eriştiğimiz Kurban Bayramı'nın tüm dünyada huzur ve barışa vesile olmasını diliyoruz. İslam inancına göre; 

Dargınların barıştığı, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu müstesna 

günlerle ancak ümmet ve millet bir olur. 

 

Bu vesileyle sizlere mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı diler, Yüce Allah'tan yapmış olduğumuz ibadetleri 

kabul etmesini, noksanlarımızı bağışlamasını ve dünya üzerinde olan insanların sıkıntılarını dindirmesini niyaz 

ederiz. 

  

Değerli kardeşlerim; 

 

Dini vecibeleri yerine getirirken, içinde yaşadığımız toplumun sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelerine 

kayıtsız ve bigane kalmamalıyız. Özellikle son dönemlerde sağ popülizm ve ırkçı söylemlerle Alman 

toplumunda kutuplaşmayı körükleyen partilerin zemin bulması dikkat çekicidir. 

 

Bu toplumun önemli bir parçası olan Müslümanlar taleplerini siyasilere mevcut hak ve özgürlükler 

çerçevesinde dile getirmeli ve siyasi platformlarda ortak bir ses ortaya koyabilmeli.  

 

Siyasilerden İslami cenaze hizmetlerinin sağlam bir hukuki zemine oturtulması, dini eğitimin netleşmesi, 

üniversitelerde İlahiyat fakültelerin kurulması, tarafsızlık yasasında başörtüsü yasağı gibi tek taraflı 

maddelerinin değiştirilmesi, hapishanelerde mahkumlara manevi rehberlik gibi konuların gündeme taşınıp 

sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması sağlanmalı. Bu anlamda toplumun parçası olan biz müslümanlar, 

yeri ve zamanı geldiğinde toplumsal vazifelerimizi de yerine getirmek durumundayız. Dolayısıyla özellikle 18 

Eylül tarihinde Berlin eyalet seçimlerinin önemini hatırlatıyor ve Alman vatandaşı olan cemaatimizi eyalet 

seçimlerine katılmayı teşvik ediyoruz. 

 

Bir kez daha hepinize hayırlı ve bereketli bayramlar diler, nice bayramlara sevdiklerinizle bilikte erişmenizi 

temenni ederiz. 

  

Allah’a emanet olun 
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