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RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN 

 

Kıymetli Müminler! 

Önümüzdeki Salı günü inşallah Ramazan ayına 

kavuşmuş olacağız. On bir ayın sultanı olan bu ayın 

manevi hayatımızda özel bir yeri vardır. Ramazan 

ayının en büyük hediyesi ve İslam’ın beş büyük 

farzından biri olan Oruç ibadetini bu ayda eda 

edeceğiz.  Zira Ramazan, oruç ve Kur’ân ayıdır. 

Okuduğum ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır:  

“Oruç ayı olan Ramazan öyle bir aydır ki insanlar 

için hidayet rehberi olan, onları doğru yola 

ulaştıran ve hak ile batılı [tevhid ile şirki] 

birbirinden ayıran delilleri muhtevi olan Kur'an 

bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Sizden bu aya 

erişen kimse bütün bir ay boyunca orucunu 

tutsun.”1 

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Ramazan ayı insanlığın Kur’an’ı Kerim gibi bir 

rahmet deryası ile buluştuğu müstesna bir aydır. Bu 

ayda Müslümanlar için birçok müjdeler vardır. 

Peygamber Efendimiz bu müjdelerin bazılarını şöyle 

ifade buyurmuştur: “Ramazan ayı girdiği zaman 

cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları 

kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.”2 “Büyük 

günahlardan kaçınıldığı takdirde, beş vakit namaz 

ile Cuma, bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan 

diğer Ramazan’a kadar, aralarında işlenen 

günahların bağışlanmasına vesiledir.”3 

Oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk 

kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun 

rahatlayacağı iki sevinç anı vardır: Birisi, iftar 

                                                           
1 Bakara, 2/185. 
2 Müslim, Sıyam 2. 
3 Müslim, Taharet, 16. 

ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla 

Rabbine kavuştuğu andır.”4“Cennette reyyân adlı 

bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak 

oruçlular girecektir.”5 

Aziz Müslümanlar! 

Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirme feyiz ve 

bereketinden istifade etmenin birinci şartı bu ayı 

oruçlu geçirmektir. Ramazan sabır, şükür, tövbe ve 

tefekkür ayıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı 

Kadir gecesini içinde saklayan en şerefli aydır. 

Ramazan ibadettir, berekettir, mağfirettir. Ramazan 

taattir, hayır ve hasenattır. Ramazan kardeşlik, 

dayanışma ve paylaşma ayıdır. Geçici olarak yeme-

içmeden uzak kaldığımızda, yoksulun halini anlar, 

nimetlerin kadrini bilir ve Rezzâk olan Allah’a 

hakkıyla şükretmemiz gerektiğinin farkına varırız. 

Ramazan aynı zamanda kötü alışkanlıklara son 

verme, iyi ve güzel olana yönelme fırsatıdır. Ramazan 

sayesinde hayırlı işlerde yarışır, iyiliğe yatırım yapar, 

kötü sözden ve amelden uzak dururuz. Birlik, 

beraberlik ve kardeşlik duygularımızı gönülden 

hissederiz. Aramızdaki sevgi ve saygı bağları 

güçlenir. Bu ayda yapılan ibadetlerin, iyiliklerin, 

hayırların sevapları ve mükâfatları diğer aylara 

nazaran daha fazladır. 

 

Öyleyse Kardeşlerim! 

Ramazan ayını fırsat bilerek dilimizi, kalbimizi, 

tefekkür dünyamızı ve bütün hayatımızı tekrar 

gözden geçirelim. Oruçlarımızı şuurla tutalım. Yalnız 

midemize değil dilimize, elimize, gözümüze, 

gönlümüze velhasıl bütün uzuvlarımıza bizleri tüm 

kötülüklerden koruyan bir oruç tutturalım. Nitekim 

bu konuda Allah Resulü bizi uyarmış ve “Kim yalan 

konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk 

etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini 

bırakmasına kıymet vermez.”6 buyurmuştur.  

Kur’an-ı Kerime her zamankinden daha fazla vakit 

ayıralım. Yıpranan gönül ve zihin dünyamızı 

Kur’an’ın nuruyla imar edelim. Ramazan ayının 

feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade etmeyi 

Rabbim hepimize nasip eylesin. 
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