
 

 

RAMAZAN BAYRAMI VAAZI 

Bayram-ı şerîfiniz mübârek olsun!.. 

Rahmet, mağfiret ve cehennemden âzad mevsimi olan Ramazân-ı şerîfi dolu dolu yaşamaya çalıştık. Sonra 
da bayrama eriştik. 

İnşâallah bu rahmet mevsiminden hakkıyla istifade edebilmişizdir. İnşâallah kurtuluşa erenlerden 
olmuşuzdur. İnşâallah ebedî bayramı hak etmişizdir. Çünkü bayramlar içinde en önemli olanı, o ebedî 
bayram ahiret bayramıdır. Hz. Peygamberin Hamd sancağının gölgesinde yaşanacak olan bayram. Cennetle 
müşerref olunca yaşanacak olan bayram. Sonsuz nimetler içerisinde hiç bitmeyecek olan ebedî bayram. 

İşte bütün mesele o bayrama kavuşabilmek. 

Bunun için dünya tarlasında en bereketli hasat mevsimi olan Ramazân-ı şerîfi ömrümüzün tamamına 
yayabilmek şart. Orucun bize kazandırdığı güzellikleri devam ettirebilmek şart. Kur’ân ile alâkamızı 
Ramazan hassasiyeti ile senenin her ayında canlı tutabilmek şart. Ramazândaki cömertliği, aynı infak ve îsar 
heyecanı içerisinde sürdürebilmek şart. Kulluk aşkı ve ibadet gayretini, aynı şekilde yaşayabilmek şart. 

O zaman; 

Son nefesimiz bizi hakiki bayramın eşiğine ulaştıracaktır.  

GERÇEK BAYRAM 

Allah dostu ne güzel demiş: 

Behlül Dânâ bir bayram günü Harun Reşid’i atının üzerinden gösterişli bir elbiseyle görünce şu beyitleri 
okumuştur: 

َديِعَوْلا َنَِمٔا ْنَِمل ُديِعْلا اَمَِّنٕا ِديِدَجْلا َسِبَل ْنَِمل ُديِعْلا َسْيَل  

Gerçek bayram, yeni elbise giyen kişiye değil, ahiret azabından emin olan kişi içindir, 

ُدوُعَي اَلَو َباَت ْنَِمل ُديِعْلا اَمَِّنٕا ِدوُعْلِاب ُرَّخَب8َت8َي ْنَِمل ُديِعْلا َسْيَل  

Gerçek bayram, güzel kokular sürünen kişiye değil, günahlarından tevbe edip tekrar o günahlara 
dönmeyen kişi içindir. 

َروُبُقْلا َنَّيَز ْنَِمل ُديِعْلا اَمَِّنٕا َروُصُقْلا َنَّيَز ْنَِمل ُديِعْلا َسْيَل  

Gerçek bayram, sarayları süsleyen kişiye değil, (ölümden sonrası için) kabirleri süsleyen kişi içindir. 

اَياَطَخْلا َكَرَت ْنَِمل ُديِعْلا اَمَِّنٕا اَياَطَمْلا َبِكَر ْنَِمل ُديِعْلا َسْيَل  



 

 

Gerçek bayram, güzel atlara binen kişiye değil, hatalarını terk eden kişi içindir. 

ِنٓاْرُقْلِاب َِسَنٔا ْنَِمل ُديِعْلا اَمَِّنٕا ِناَمْلِغْلِاب َِسَنٔا ْنَِمل ُديِعْلا َسْيَل  

Gerçek bayram, hizmetçiler edinen kişiye değil, Kur’an’ı dost edinen kişi içindir. 

َطاَرِّصلا َزَواَج ْنَِمل ُديِعْلا اَمَِّنٕا ِطاَسِبْلا ىَلَع َسَلَج ْنَِمل ُديِعْلا َسْيَل  

Gerçek bayram, süslü döşekler üzerinde oturan kişiye değil, sırat köprüsünü geçen kişi içindir. 

“Gerçek bayram yeni elbise giyene değil, Allâh’ın azâbından emin olanadır.” 

 

ÂHİRET İÇİN YARATILDIK 

Bizim asıl memleketimiz ahirettir 

Dünya hayatı sadece gelip geçici bir metâdır. 

Âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak, dünya hayatının fânîliğini, esas hayatın ise âhiret hayatı olduğunu şöyle 
vurgula-maktadır: 

ِداَلَْؤاْلاَو ِلاَوَْمٔاْلا ِيف ٌُرثاَكَتَو ْمُكَنْيَب ٌرُخاَفَتَو ٌة8َنيِزَو   ٌوْهَلَو ٌبِعَل اَيْنُّدلا ُةاَيَحْلا اَمََّنٔا اوُمَلْعا

“Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlât 
sahibi olma yarışından ibarettir. (Nihayet hepsi yok olur gider).  

اًماَطُح ُنوُكَي َُّمث اًّرَفْصُم ُهاَرَتَف ُجيِهَي َُّمث ُُهتاَب8َن َراَّفُكْلا َبَجَْعٔا ٍثْيَغ ِلَثَم  َك

Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki, çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu 
sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. 

  ٌناَوْضِرَو ِهَّللا َنِّم ٌةَرِفْغَمَو ٌديِدَش ٌباَذَع ِةَرِٓخاْلا ِيفَو

Ahirette ise (dünyadaki amele göre ya) çetin bir azap ve(ya) Allah’ın mağfiret ve rızâsı vardır.  

ِروُرُغْلا ُعاَتَم َّاِلٕا اَيْنُّدلا ُةاَيَحْلا اَمَو  

Dünya hayatı, aldanış metâından başka bir şey değildir.” (Hadîd, 20) 



 

 

Bu âyetin en iyi idrak eden ve fânî hayat ile bâkî hayat arasındaki farkı çok iyi bilen Peygamber Efendimiz 
(sallâllâhu aleyhi ve sellem); sıkıntı, darlık ve zorluk zamanlarında da, ferah fetih zamanlarında da daima 
buyurmuştur ki: 

 

“ESAS HAYAT ÂHİRET HAYATIDIR” 

Ne kadar uzun yaşasak da, “Kalû Bela” bezminden bu yana ayrı kaldığımız Rahman’ın huzuruna döneceğiz. 
Çünkü; 

َنوعِجاَر ِهْيَِلٕا اَِّنٕاَو ِّهِلل اَِّنٕا  

“Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allâh’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz.” (Bakara, 156) 

Mademki o huzura döneceğiz. Öyleyse tertemiz hâle gelmek zorundayız. Çünkü her hâlimiz Cenâb-ı Hakk’a 
ayan durumda. O’ndan gizli kalabilecek hiçbir sır yok. Âyet-i kerîmede buyurulur: 

ْمُكيِيْحُي اَِمل مُكاَعَد اَِذٕا ِلوُسَّرِللَو ِّهِلل ْاوُبيِجَتْسا ْاوُنَمٓا َنيِذَّلا اَهَُّئا   اَي

“Ey inananlar! Allah ve Peygamber, sizi, hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin.  

َنوُرَشُْحت ِهْيَِلٕا ُهََّنٔاَو ِهِبْلَقَو   ِءْرَمْلا َنْيَب ُلوُحَي َّهللا ََّنٔا ْاوُمَلْعاَو

Allâh’ın kişi ile kalbi arasına girdiğini ve sonunda O’nun huzurunda toplanacağınızı bilin.” (Enfal, 24) 

Rabbimiz’in huzurunda toplanacağımız gün; 

“Sırların, gizli hususların ortaya döküldüğü gün…” dür. 

Artık; 

ٍرِصاَن اَلَو ٍةَُّوق نِم ُهَل اَمَف  

“O gün insan için ne bir kuvvet ne de bir yardımcı vardır.” (Târık 9-10) 

Gizli ve açık her şeyin ortaya döküleceği gün için kullarını îkaz eden Cenâb-ı Hak, bir başka âyet-i kerîmede 
şöyle buyurur: 

ْمُكِسوُُفن ِيف اَم ِب ُمَلَْعٔا ْمُكُّبَّر  

“Rabbiniz, sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir.” (İsrâ, 25) 



 

 

Fakat merhameti gazabına galib gelen Cenâb-ı Hak; bizim her anımızı bizden daha bildiğini ihtar ettikten 
sonra biz kullarına kalplerimizi arındırmamız, hâlimizi ıslah ederek, sâlih kişiler olmamız için tevbe kapısını 
açık bırakmıştır. 

اًروُفَغ َنِيباََّؤاِلل َناَك ُهَّنِٕاَف َنيِِحلاَص ْاُونوُكَت ِنٕا  

“Eğer siz sâlih/güzel amel sahibi bir kimse olursanız, şunu bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tevbeye 
yönelenleri son derece bağışlayıcıdır.” (İsrâ, 25) 

O hâlde, Cenâb-ı Hakk’ın kalplerimizde saklı sırlarımıza dahî vâkıf olduğu hakikatinin idraki içerisinde tevbe-i 
nasûha yönelmek zarurîdir. 

Tevbe-i nasûh: 

HER DERDİN ÇARESİ 

Cenâb-ı Hak, tevbe ve istiğfar ederek sâlih amellere yönelen kullarını her türlü sıkıntıdan kurtarır ve onlara 
pek çok lütuflarda bulunur. Bütün sıkıntıların çaresinin samimi bir tevbe oldunu bize gösteren ayete 
dikkatlice bakalım: 

اًراَّفَغ َناَك ُهَِّنٕا ْمُكَّبَر اوُرِفْغَتْسا ُتْلُقَف  

“Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır.  

اًراَرْدِّم مُكْيَلَع ءاَمَّسلا ِلِسْرُي   

(Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin,  

اًراَهَْنٔا ْمُكَّل لَعْجَيَو ٍتاَّنَج ْمُكَّل لَعْجَيَو َنيِنَبَو ٍلاَوَْمِٔاب ْمُكْدِدْمُيَو  

Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için ırmaklar akıtsın!” (Nûh, 10-12) 

Allah’tan mağfiret/bağışlanma dilemek, işte böylesine rahmet, lütuf ve bereket kapıları açmakta. Hem 
dünyada hem âhirette. 

Ancak elbette ki tevbelerimiz, gerçek bir tevbe olmalı. 

Şimdi şeytanın zincirleri çözüldü. Ramazân daki gibi zincirli değil, üstelik mü’minlerin kazandığı uhrevi 
kazançlar onu daha da hırslandırdı. Dolayısıyla şimdi daha dikkatli olmalıyız. Yani; 

Tevbemiz, gerçek bir pişmanlık olmalı. 

Tevbemiz, günahımızdan nefret ederek bir daha asla dönmemek üzere olmalı. 

Bol bol amel-i sâlih ile tevbeler kuvvetlendirilmeli. 



 

 

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da Cehennemʼden kurtuluş vesilesi olan Ramazan-ı Şerîf geçirdik. 
Büyük bir lûtuf bu. Cenâb-ı Hakkʼın affının üzerimize yağdığı bir ay geçirdik. Bunun bir sevinci olarak Cenâb-ı 
Hak bize bayram ihsân eyledi. 

Efendimiz buyuruyor: 

“İki tane sevinç vardır. Bunun bir sevinci, orucu açtığı zaman olan sevinçtir…” 

Yani huşû ile tutulan bir oruç. Bir rûhî disiplin. 

İkincisi; İsraf etmedik, cimrilik etmedik, cömert olduk. 

Üçüncüsü; Mümkün mertebe bedenimizi de Allah için kullandık. Böyle bir oruç açmada Rasûlullah 
(sallâllâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz, bir sevinç olduğunu bildiriyor. Cehennemʼe kalkan olan bir oruç. 

Diğer, ikinci bir sevinci ise; “Rabbine kavuştuğu anki ferahlık.” 

Yani son nefesteki bir bayram hâli. Takvâ üzere yaşanan bir hayatın neticesinde kavuşulan nîmet. 

Bu af, mağfiret ve rahmet iklimine vedâ ediyoruz. Fakat bizim bu Ramazân-ı Şerîfʼe devam etmemiz arzu 
ediliyor. Hâlimizle, sözümüzle, ahlâkî vasıflarımızla, mânevî yapımızla, Ramazan hâlini devam ettirmemiz 
arzu ediliyor. 

BAYRAM GÜNÜ YAPILACAKLAR: 

Erken kalkmak, Gusül abdesti almak ve Güzel koku sürünmek.  

Yeni ve temiz elbise giyinmek.  

Namazdan önce tatlı yemek. (Tek sayıda hurma yemek sünnettir) 

Câmiye erken gitmek. Giderken tekbir söylemek.  

Camiye gidip gelirken farklı yol kullanmak. 

Müminlere selâm vermek ve onlarla bayramlaşmak   

Güler yüzlü olmak. Fakirlere sadaka vermek.  

Dargınları barıştırmak.  

Akrabalar ve Din kardeşlerimiziziyâret ederek onlarla hediyeleşmek. 

Kabirleri ziyâret etmek.  

Misâfirlere ikram etmek.  

Çok duâ ve tevbe etmek. 

 

AKRABALARI ZİYARET 



 

 

Rasulullah buyurdular ki: 

»ُهَمِحَر ْلِصَيْلَف ،ِهِرََثٔا ِيف ُهَلَ ٔاَسْن8ُي َْؤا ،ِهِقْزِر ِيف ُهَل َطَسْب8ُي َْنٔا ُهَّرَس ْنَم«  

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.1 

Rasulullah buyurdular ki: 

ٍمِحَر ِعِطاَق ُلَمَع ُلَبْقُي اَلَف ،ِةَعُمُجْلا َةَلْيَل ٍسيِمَخ َّلُك ُضَرُْعت َمَدٓا يِنَب َلاَمَْعٔا َِّنٕا  

“Her cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah'a arz olunur. Ancak akrabasıyla alâkasını kesen kimsenin 
amelleri kabul edilmez.”2 

Rasulullah buyurdu ki:  

ٌةَلِصَو ٌةَقَدَص ِناَت8ِْنث ِمِحَّرلا يِذ ىَلَع َيِهَو ٌةَقَدَص ِنيِكْسِمْلا ىَلَع ُةَقَدَّصلَا  

“Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, 
diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır”3 

KÜSKÜNLÜKLERE SON VERMEK 

َنيِِملاَّظلا ُّبِحُي اَل ُهَِّنٕا ِهَّللا ىَلَع ُهُرَْجٔاَف َحَلَْصٔاَواَفَع ْنَمَف اَهُلْثِّم ٌة8َئِّيَس ٍة8َئِّيَس ءاَزَجَو  

“Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse, 
onun mükâfatı Allah’a aittir. Şüphesiz O, zalimleri sevmez.”4 

َنوُمَحُْرت ْمُكَّلَعَلَهَّللا اوُقَّتاَو ْمُكْيَوََخٔا َنْيَب اوُحِلَْصٔاَف ٌةَوِْخٕا َنوُنِمْؤُمْلا اَمَِّنٕا  

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.”5 

 ٌِّيلَو ُهََّنٔاَك ٌةَواَدَع ُهَنْيَبَو َكَنْيَب يِذَّلا اَذِٕاَف ُنَسَْحٔا َيِه يِتَّلِاب ْعَفْدا ُة8َئِّيَّسلا اَلَو ُة8َنَسَحْلا يِوَتْسَت اَلَو

ٌميِمَح  

 

1 Buhari. 
2 İbn Hanbel. 
3Tirmizi. 
4 Şura, 40. 
5Hucurat, 10. 



 

 

İyilikle kötülük bir olmaz, sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık 
bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.6 

Rasulullah buyurdular ki: 

َكِسْفَن ىَلَع ْوَلَو َّقَحلا ُِلقَو َكْيَٕلا َءاََسٔا ْنَم ىَٕلا ْنِسَْحٔاَو َكَعَطَق ْنَم ْلِص  

"Sana gelmeyene git, sana kötülük yapana iyilik yap, aleyhine de olsa doğruyu söyle.”7 

Rasulullah buyurdular ki: 

  ،اَمِهِماَرُص ىَلَع اَماَد اَم ِّقَحْلا ِنَع ِناَبِكاَن اَمُهَّنِٕاَف ،ٍثاَلَث َقْوَف َرُجْهَي َْنٔا ٍمِلْسُِمل ُّلِحَي اَل

“Bir müslümanın üç günden fazla küs durmak helal olmaz. Çünkü onlar küslüklerine devam ettikleri sürece 
haktan yüz çevirmişlerdir.  

  ،ُهَل ًةَراَّفَك ِءْيَفْلا ىَِلٕا ُهُقْبَس ُنوُكَي اًئْيَف اَمُهَلََّؤا َِّنٕاَو

Hangisi barışmak için ilk girişimde bulunursa onun günahları affolunur.  

  ،ُةَِكئاَلَمْلا ِهْيَلَع ْتَّدَر ُهَماَلَس ْلَبْقَي ْمَلَو ،ِهْيَلَع َّدُرَي ْمَلَف ِهْيَلَع َمَّلَس ِْنٕاَو

Eğer o selam verir de arkadaşı ona cevap vermezse selamını kabul etmezse onun selamını melekler alır.  

اًدََبٔا اًعيِمَج َة8َّنَجْلا اَلُخْدَي ْمَل اَمِهِماَرُص ىَلَع اَتاَم ْنِٕاَف  

Eğer küs olarak ölürlerse asla birlikte cennete giremezler.”8 

Rasulullah buyurdular ki: 

ِنْيَبْلا ِتاَذ ُحاَلِْصٕا ِةَقَدَّصلا َلَضَْفٔا  

“Sadakanın en fazîletlisi, dargınların arasını bulup düzeltmektir .”9 

ALVARLI EFENİN BAYRAM TARİFİ: 

Can bula cananını 

 

6 Fussilet, 34. 
7Suyuti, C. Sağir. 
8Şuabu’l-İman. 
9Taberani, M. Kebir. 



 

 

Bayram O Bayram Ola 

Kul bula sultanını 

Bayram O Bayram Ola 

Hüznü keder defola 

Dilde hicap ref ola 

Cümle günah af ola 

Bayram O Bayram Ola 

Lutfi Ya Lutfi Kerim 

Erişe Rahmu Rahim 

Bermurad ede fehim 

Bayram O Bayram Ola 

BAYRAM NAMAZI VE KILINIŞI: 

Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda, diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki 
rekâtlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, Cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan 
kimselere vaciptir. Şafii ve Mâlikiler’emüekked sünnet, Hanbeliler’e göre ise farz-ı kifayedir.  

Bayram namazına, mükellef olmayan küçük çocuklarımızı da getirmeli ve onlara da bu manevî havayı 
teneffüs ettirmeliyiz. 

NAMAZIN KILINIŞI: 

1. Rekât 

"Niyet ettim Allah rızasi için (Ramazan ya da Kurban) Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" 
diye niyet ederiz 

"Allahu Ekber" diyerek 1. Tekbiri alır ve namaza başlarız 

Sübhaneke'yi okuruz 

2. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız. 

3. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız. 

4. Tekbiri alır, ellerimizi bağlarız. İmam, gizlice "Euzü Besmele", açiktan Fatiha ve bir sureokur. Biz ise bir şey 
okumaz, imamı dinleriz. 

Rüku'ya gideriz 

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz 



 

 

2. Rekât 

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz 

İmam, gizlice "Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. Biz ise bir şey okumaz, imamı dinleriz. 

1. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız. 

2. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız. 

3. Tekbiri alır, ellerimiz yanlara salarız. 

Ellerimizi kaldırmadan 4. Tekbiri alarak Rüku'ya gideriz 

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz 

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz 

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız 

 


