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ِ
ِ ﺼﺎِﳊﺎ
ِ
داDﲪُﻦ ُو
ٰ ْ ت َﺳﻴَْﺠَﻌُﻞ َﳍُُﻢ اﻟﱠﺮ
َ اﱠن اﻟﱠ۪ﺬﻳَﻦ اَٰﻣﻨُﻮا َوَﻋﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠ
ِﺐ إَِﱃ ا ﱠ
 “أَْدَوُﻣﻪُ َوإِْن ﻗَﱠﻞ:؟ ﻗَﺎَلL
أَ ﱡ
ي اﻟَْﻌَﻤِﻞ أََﺣ ﱡ

BİR ÖMRÜ RAMAZAN KILABİLMEK
Değerli Mü’minler!
Rahmet ve bereket ayı, ayların sultanı Ramazanın mis
kokusu var hala üzerimizde. Müminlere enerji veren
Teravihiyle, Kur’an’ın engin mesajlarıyla bizi
buluşturan mukabeleleriyle, aynı sofrada olmamızı
sağlayan ve aile olduğumuzu hatırlatan sahur ve
iftarlarıyla, paylaşma erdeminin rahmanî hazzını
yaşatan zekat ve fitreleriyle ve en nihayet sözün
tükendiği ömre bedel olan kadir gecesiyle… Her
yönüyle dünyamızı ve ahiretimizi cennete çevirmenin
imkanlarını barındıran, kulluk bilincimizi dirilten,
manevi hastalıklarımızı temizleyen mübarek bir ayı
geride bıraktık. Allah (cc) amellerimizi makbul,
eksiklerimizi mağfur eylesin!
Muhterem Müslümanlar!
Bir ömrü Ramazan kıvamında geçirmek kolay olmasa
da imkansız değildir. Ramazan’da elde ettiğimiz
manevî kazanımları on bir aya yayabildiğimiz zaman,
Orucumuz ve namazımız başta olmak üzere tüm
ibadetlerimiz gerçek amacına ulaşmış olacaktır.
İslâm’a göre sadece muayyen bir zaman diliminde
yoğunlaşıp diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal
etmek hoş karşılanmamıştır. Nitekim müminlerin
annesi Hz. Âişe'den rivayet edildiğine göre,
Resûlullah'a (sav), “Allah katında amellerin en
sevimlisi hangisidir?” diye soruldu. Resûlullah,
“Az da olsa devamlı olanıdır.” şeklinde cevap
verdi.1 Bu itibarla kulluk ve insanî görevleri sadece
Ramazan ayı ile sınırlı tutmak doğru bir davranış
değildir.

Kıymetli Kardeşlerim!
Yüce Allah’a imanımızın gereği olarak yapmış
olduğumuz salih ameller, insanda tarifsiz bir sevgi ve
muhabbetin meydana gelmesine ve kulun Allah’ın
sevgisini kazanmasına vesile olur. Hutbemin başında
okuduğum ayette bu husus şöyle ifade edilmiştir: “ اِﱠن
ِ ﺼﺎِﳊﺎ
ِ
Dﲪُﻦ ُودا
ٰ ْ ت َﺳﻴَْﺠَﻌُﻞ َﳍُُﻢ اﻟﱠﺮ
َ اﻟﱠ۪ﺬﻳَﻦ ٰاَﻣﻨُﻮا َوَﻋﻤﻠُﻮا اﻟ ﱠ/ Şüphesiz
Rahman olan Allah, İman edenler ve imanlarına
yaraşır işler yapanlar için sevgi ve muhabbet
yaratacaktır. (Onları hem sevecek hem de
sevdirecektir.)”2 Bu âyetin verdiği bilgiden de
anlaşıldığı üzere, bizler bildiklerimizle samimiyetle
amel edersek, ibadetlerimizden ve kulluğumuzdan
mutluluk ve huzur duyacağımız ifade edilmektedir.
O halde, Ramazan’ın kazandırdığı güzelliklere sahip
çıkma ve onları bütün bir seneye hatta ömre yayma
zamanıdır. Hayatımızı disipline eden, kulluk
bilincimizi tazeleyen ve maddi-manevi imkânlarımızı
insanlığın iyiliği için seferber etmemize vesile olan
Ramazan’ı milat kılma vaktidir. “ ﻚ
َ َْﺗِﻴEَ َواْﻋﺒُْﺪ َرﺑﱠَﻚ َﺣﺘ ﱣﻰ

ﲔ
ُ اﻟْﻴَ۪ﻘ/Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet
et.”3 ayetinde buyurulduğu gibi, kendi hayatımızda
ve yaşadığımız toplumda iyiliği hakim kılmak için
ölüm
anına
kadar
sorumlu
olduğumuzu
unutmamalıyız.
Kardeşlerim!
Ramazan’da olduğu gibi ailece camiye devam edelim
ve mescitlerimizi mahzun bırakmayalım. Sevgimize,
şefkatimize, ilgi ve desteğimize ihtiyaç duyan
herkesin yanında olalım. Birlik ve beraberliğimizi
zedeleyen, bizi birbirimize düşürerek zayıflatan söz
ve davranışlardan ısrarla kaçınalım. Allah hepimize
Ramazan’ın mirasına sahip çıkmayı, güzel ahlak ve
ibadette daim olmayı nasip eylesin.
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