
  Cuma Hutbesi / خطبة الجمعة 
 
 
Tarih: 24-04-2020 

 
 
RAMAZAN VE ORUÇ 
 
Değerli Müslümanlar! 
Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret edeli henüz on 
sekiz ay olmuştu. Şaban ayının son günleriydi. Ramazan 
orucunun farz kılındığını haber veren Bakara sûresinin şu 
ayetleri nazil oldu: “Ramazan ayı, insanlara doğru yolu 
gösteren, içinde hakkı bâtıldan ayıran açık deliller 
bulunan Kur’ân’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden 
kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun.”1 Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s) de Mescid-i Nebevî’nin minberine 
çıkarak ümmetine şöyle seslendi:“Mübarek Ramazan 
ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç 
tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennetin kapıları açılır, 
cehennem kapıları kapanır ve azgın şeytanlar 
bağlanır.”2 

Muhterem Müslümanlar! 
Ramazan, indirildiği geceyi bin aydan daha bereketli ve 
hayırlı kılan hayat kitabımız Kur’ân’ın indirilmeye 
başlandığı aydır. Bu geceyi bereketlendirdiği gibi 
ömrümüzü ve hayatımızı güzelleştiren ve bereketlendiren  
Kur’ân, Kelâmullâh’dır, Kitâbullâh’dır. Allah’a ait 
olduğu için, “Sözlerin en güzeli”dir.3 Peygamberimizin 
ifadesiyle, “Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kelâmı; hâl 
ve tavrın en güzeli ise Muhammed’in hâl ve tavrıdır.”4 
Kur’ân-ı Kerîm kıyamete kadar her çağda ve her 
coğrafyada en doğru yol olan alemlerin Rabbi olan 
Allah’a kulluk etmeyi gösteren eşsiz bir rehberdir. Kur’ân 
ruhlara şifa, kalplere rahmettir. Kur’ân, bize Rabbimizi 
tanıtır, sorumluluğumuzu bildirir, ahireti hatırlatır. İnsan 
olmanın anlamını ve insanca yaşamanın kurallarını 
öğretir.  

Kıymetli Mü’minler! 
Allahü Teala’ya sonsuz hamdü senalar olsun ki başı 
rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş 
olan Ramazan ayına kavuşmuş bulunmaktayız. Ancak 
camilerimiz kapalı olduğundan dolayı gönüllerimiz 
mahzundur. Ne yazık ki bu sene camilerimizde cemaatle 

 
1 Bakara, 2/185. 
2 Nesâî, Sıyâm, 5.  
3 Zümer, 39/23. 
4 Nesâî, Îdeyn, 22. 

teravih namazı kılamayacağız. Birlikte mukabele 
okuyamayacağız. Topluca sevdiklerimizle iftar 
yapamayacağız. Ama bununla birlikte evlerimizi, 
yuvalarımızı birer camiye çevireceğiz. Bütün 
ibadetlerimizi evde yapacak ve böylelikle hem tedbiri 
elden bırakmayacak hem de ramazan ayının manevi 
atmosferinden azami ölçüde istifade etmeye çalışacağız.  
 
Değerli Mü’minler!  
Ramazan ayı biz müslümanlara eşsiz firsatlar 
sunmaktadır. Başta oruç ibadeti olmak üzere yapacağımız 
her türlü salih amellerin karşılığını kat be kat alacağımız 
bereket ayıdır Ramazan. Bu ayı en iyi şekilde 
değerlendirmenin birinci şartı oruç tutmaktır. Peygamber 
efendimiz bu ayda oruç tutmanın ne kadar büyük bir fırsat 
olduğunu bizlere şöyle ifade etmektedir: “Bir kimse 
herhangi bir özrü olmadığı halde Ramazan ayında bir 
gün oruç yese, daha sonra bir yıl oruç tutsa bile 
ramazan ayındaki bir günlük orucun sevabına nail 
olamaz.”5 Öyleyse oruç ibadetine sımsıkı sarılarak 
ramazan ayını ihya edelim. Orucun da bizleri maddi ve 
manevi her türlü güzelliğe ulaştıracağını unutmayalım.  
 
Değerli Kardeşlerim! 
Ramazan, oruç ile anlam bulur. Oruçlarımız her şeyden 
önce bir sabır, irade ve merhamet eğitimidir. Bizi iştah ve 
hevesin, gayri meşru istek ve arzuların esiri olmaktan 
koruyan birer kalkandır. Ramazan, yaz sonunda yağıp 
yeryüzünü kir ve tozdan temizleyen güz yağmuru 
gibi müminleri günahlardan arındıran tövbe ayıdır. 
Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), “Kim inanarak ve 
karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan 
orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır”6 
buyurmuştur. Yüce Rabbimiz oruç ibadetinin hikmet 
ve faydalarını şöyle ifade buyurmaktadır: “Ey iman 
edenler! Kötülüklerden sakınmanız için oruç, sizden 
öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.”7 Bu 
âyet, orucun gayesinin her türlü kötülükten ve günahtan 
uzak durmak olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Allah 
Resûlü (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Oruç bir 
kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu günde kötü 
söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi sataşır veya 
söverse, ‘Ben oruçluyum!’ desin.”8  

Muhterem Müminler! 
Öyleyse geliniz dilimizi, kalbimizi, tefekkür dünyamızı 
ve bütün hayatımızı Ramazanın ve orucun getirdiği 
güzelliklerle buluşturalım. Kur’ân-ı Kerimi okumaya ve 
anlamaya her zamankinden daha fazla vakit ayıralım. 
Yıpranan gönül ve zihin dünyamızı Kur’ân’ın nuruyla 
tamir edelim. Oruçlarımızı şuurla tutalım. Yalnız 
midemize değil dilimize, elimize, gözümüze, gönlümüze 

5 Buhari, Savm, 29 
6 Buhârî, Îmân, 28. 
7 Bakara, 2/183 
8 Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 29. 
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velhasıl bütün uzuvlarımızla, bizleri tüm kötülüklerden 
koruyan bir oruç tutturalım. 

Aziz Müminler! 
Ramazan ve oruç bir virüsle hayatımızın değiştiği 

zorlu bir zaman diliminde yeniden hayatımıza misafir 
olarak gelmektedir. Yaşadığımız bu salgın hastalıktan 
kurtulmanın yolu da yine sorumluluklarımızı yerine 
getirmekten geçiyor. O halde, hem kendi sağlığımızı hem 
de kardeşlerimizin sağlığını korumak için tedbirli 
davranalım. Hastalığın yayılmaması için gerekli özeni 
gösterelim. Yetkililer tarafından alınan tedbirlere 
titizlikle riayet edelim. Her bir ihmal ve kusurumuzun 
hem insanlara hem de Cenâb-ı Hakka karşı bize büyük bir 
vebal yükleyeceğini unutmayalım. Bu mubarek Ramazan 
ayında, tedbir ve tevekkülümüzle, sabır ve namazımızla, 
dua ve niyazımızla, tevbe ve istiğfarımızla Rabbimizin 
engin rahmetine sığınalım. Bu zorlukların yaşama 
azmimizi, hayat sevincimizi yok etmesine fırsat 
vermeyelim. Her gecenin sabahı olduğu gibi bu zor 
günlerin de bir gün biteceğini unutmayalım. Rabbimize 
sağlam bir iman ve tevekkül, alacağımız tedbirler ile bu 
zor zamanların kısalacağını hatırdan çıkarmayalım.  
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