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RAMAZAN: KUR’AN AYI
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Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: ``Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola
götürür ve iyi işler yapan mü'minler için büyük bir
mükafat olduğunu müjdeler.``
Değerli Kardeşlerim!
Ramazanı şerifin bizlere en büyük hediyesi, bizlere Yüce
Rabbimizin rızasını kazanma yollarını gösteren ve
öğreten Kur’an-ı Kerimdir. Bir Ramazan günü Hira’da
“Oku” emriyle inmeye başlayan Kerim Kitabımız,
insanları doğru yola ileten bir hidayet rehberi ve
rahmet vesilesidir. Hayatı anlamlı kılan bugünümüze ve
yarınlarımıza dair umutlarımızı diri tutmamızı sağlayan
hayat kitabımızdır Kur’an. Sözlerin en güzeli,
yaratıcımızın en büyük hazinesi, en büyük ikramıdır
Kur’an. İnsana Rabbini, kendisini ve çevresini tanıtan
ilahi bir kılavuzdur. Kur’an müminin, zenginliğini ve
fakirliğini, hüznünü ve mutluluğunu ibadete
dönüştüren kulluk kitabıdır. Kur’an, rahmet yüklü
mesajlarıyla insanı yücelten, onu şereflendiren bir
kitaptır.
Kıymetli Müminler!
Yüce kitabımız Kur’an inmeye başladığı andan itibaren,
tüm insanlığı hakka, adalete, merhamete, ahlak ve
fazilete çağırmıştır. Bize Allah'a karşı derin bir saygı
duymayı bütün mahlukata karşı işe şefkat ve
merhametle davranmayı öğretti. İyi ile kötüyü, doğru
ile yanlışı, güzel ile çirkini hayır ile şerri birbirinden
ayırmayı öğretmişti. Kur’an-ı Kerim bize iyi bir kul
olmayı öğretmiş, bizim başıboş yaratılmadığımızı,
sorumluluk sahibi mükerrem bir varlık olduğumuzu
öğretti. Bize iyi bir evlat olmayı öğretti. Anne-babaya
“öf” bile dememeyi öğretti. Eli öpülesi büyüklerimize
şefkat göstermeyi öğretti. Sonra iyi bir baba, iyi bir anne
olmayı öğretti. İyi bir eş, iyi bir dost, iyi bir komşu, hâsılı
iyi bir insan olmayı öğretti. Bizlere yapılan kötülüklere
karşı bile iyilikle muamele etmeyi öğretti.

Değerli kardeşlerim!
Kur’an’ı okumak ibadet, dinlemek ibadet, anlamak
ibadettir. Onu yaşamak ise yaratılışımızın gayesidir.
Kur’an, kendisine tutunan için koruyucu ve kurtarıcıdır.
Şifa kaynağı, hidayet rehberi ve rahmet vesilesidir.
Kur’an’ın rehberliğinde, Efendimizin örnekliğinde
hayatlarını yaşayanlar, asla yollarını şaşırmayacaklardır;
istikametlerini kaybetmeyeceklerdir. Kur’an-ı Kerim’i
okumak, doğru anlamak ve en güzel şekilde yaşamak
hepimiz için hayatın ana gayesi olmalıdır. Zira bizim
kurtuluş reçetemiz Kur’an’dır. Bu Yüce Kitap, kendisine
inanıp tabi olanları her iki cihanda da saadete ulaştırır.
Değerli kardeşlerim!
Kur’an-ı Kerim, Yüce Rabbimizin biz müminlere en
büyük
hediyesidir.
Kur’an-ı
Kerim,
Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s)’in bize bıraktığı en yüce
emanettir. Bu yüzden müminler olarak zihnimizi ve
gönlümüzü onun ışığıyla aydınlatmalı, günümüzü ve
yarınımızı onun rehberliğinde inşa etmeliyiz. Kur’an’ın
hayat veren rahmet yüklü mesajlarını, helal ve
haramlarını göz aydınlığımız olan yavrularımıza da
öğretmek için gayret göstermeliyiz.
Kıymetli Müminler!
Geliniz rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Kur’an
ayında kalplerimizi, zihinlerimizi ve yaşantılarımızı
Kur’an ile mamur kılalım. Gönüllerimizi bu yüce kitabın
nurundan mahrum bırakmayalım. Resul-i Ekrem
(s.a.s)’in “Kalbinde Kur’an’dan herhangi bir eser
bulunmayan kimse tıpkı harabe bir eve benzer”
şeklindeki uyarısını unutmayalım. Bu ayda dünya
semasına inen Kur’an’ı tekrar gönül semalarımıza
indirelim. Allah Rasülünün sünneti seniyyesi
mukabelelerimizle Kur’an aşkımızı ve şuurumuzu bir
kez daha pekiştirelim. Unutmayalım ki, bizler Kur’an-ı
Kerim’e yöneldikçe o bize bütün kapılarını, ufuklarını
cömertçe açacaktır.
Değerli kardeşlerim!
Hutbemi peygamber efendimiz (s.a.v.) in su hadisi ile
bitirmek istiyorum. Allah Rasûlü (sav) bir hutbesinde
şöyle buyurdu; “Sözlerin en doğrusu, Allah'ın Kitabı;
en güzel rehberlik ise Muhammed'in rehberliğidir…”
Yüce Rabbim bizlere, sözlerin en güzeli olan Kur'an'ı en
iyi şekilde okuyan, anlayan, yasayan böylece iki cihan
saadetini elde eden müminlerden olmayı nasip etsin.
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