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İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim!
Bayram Mesajı | Ramazan | Kardeşlik

Pandemi ile beraber iki yıl boyunca çok dar dairede cereyan eden
Ramazan ayı, bu yıl yine, tedbirler gözetilerek, eski günlerin heyecanı ile gerçekleşti. Almanya'nın her yerinde çok sayıda iftarlar
oldu, Almanlar, Türkler, Arap ve Balkan Topluluklarından ve daha
birçok millet ve tüm din ve gruptan insanlar masalarımızda bizimle
beraber oturdu ve iftar yaptı.

Siyasetçiler, sivil toplum liderleri, kanaat önderleri, toplumun önde
gelen akademisyenleri ile beraber olduk ve muhabbet ile kurulan sofraların, çok çeşitliliği
hoşgörü çerçevesinde sevgi ile bir araya getirdiğini yine idrak ettik. Bu sofralarda, hurma ile
açılan oruçlara, leziz yemekler ile dirilen bedenlere, barış ve muhabbet ile doyan gönüllere şahit
olduk.

Yardımlaşma ve kardeşlik
Bu iki yıllık sabırlı bekleyişin sonrasındaki Ramazan'da, unutmamamız gereken yardımlaşma ve
dayanışma ön plandaydı. Son günlerde yaşanan endişe verici krizlere ve zor günler geçiren
insanlara karşı duyarsız kalmamız mümkün değil. Bu vesile ile evsizlere, savaş mağduru
mültecilere yardımlar ve destekler verildi. Çoğu kez bu yardımlara ilk sırada koşanlar arasında
bundan henüz birkaç yıl öncesinde Türkiye’den kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve
Almanya’ya iltica etmek durumunda kalan insanlarımız oldu. Acı ile yoğrulan insanların beraber
acılarını tedavi ederek iyileştiklerine (misal Yunanistan’a yerleşen mültecilerin oraya yeni gelen
Ukrayna’lı savaş mağdurlarına gösterdikleri yardımseverliklerine) şahitlik yaptık.

Bu kardeşliği ve yardımlaşmayı Almanya sınırlarının dışına taşıyabilme adına Yardım
kuruluşlarımız bağışlarımızı Afrika’da dünyanın en fakir bölgelerine ulaştırdı. Hiç tanımadığımız
ve büyük olasılıkla hiç tanışmayacağımız ve fakat Ramazan’ın Allah’a yakınlaşma ayı olmasının
yani sıra, yardımlaşma ayı olduğunu da unutmayarak, oradaki insanları görmezden gelmemiz
mümkün olamazdı. Tüm dünyaya barış ve sevgiyi götürebilme adına bu imkânların güzelliklerini
bu Ramazan'da tekrar yaşayabildik.

Toplumun en küçük ve geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yıl ayrı ilgi ile
Ramazan’da mükâfatlandırmak istedik. Almanya’nın birçok kültür merkezinde onlara yönelik özel
programlar ve iftarlar düzenlendi. Çocuk ve gençler uzun bir bekleyiş ve özlem sonrası kendi
aralarında eğlenceli iftar sofralarında kavuşma imkânı buldu.

Ramazan’ın tüm güzellikleri ile bizi kuşattığı bir zaman diliminin sonuna gelmiş olmanın hüznü,
önümüzdeki yıllarda en az bu sene yaşamış olduğumuz güzellikler kadarına şahit olabilmemiz
duası ve temennisi ile,

Tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum.
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