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DİRİLİŞ AYI RAMAZAN
Muhterem Kardeşlerim!
Okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Ey Müminler! Günahlardan
sakınıp arınmanız, sorumlu ve duyarlı bir
mümin olmanız için oruç sizden öncekilere
farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” 1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz
(S.A.S) şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı
girdiği zaman cennetin kapıları, açılır,
cehennemin
kapıları
kapanır
ve
2
şeytanlarda zincire vurulur.”
Değerli Kardeşlerim!
Ramazan ayını değerli kılan şey Kur’an-ı
Kerim’in bu ay içinde inmiş olmasıdır.
Bununla ilgili olarak ayeti kerimede şöyle
buyrulmaktadır: “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. Hasta veya yolcu
olan kimse ise tutamadığı günlerin sayısı

kadar daha sonra oruç tutsun.”3 O Kur’an
ki indirildiği geceyi bin aydan daha değerli
kılarak Kadir gecesine dönüştürmüştür. Aynı
değer ve kıymeti biz insanoğluna taşımak
için gönderilmiştir. Kim onun getirdiği bilgi
ve hikmeti hayatına taşırsa aynı değer ve
kıymetten hissesine düşeni alacaktır.
Değerli kardeşlerim!
Ramazan, sabır ve irademizle bizi takvaya
eriştiren oruç ayıdır. Oruç, Rabbimizin bize
bağışladığı kutlu bir nimet ve emanettir. Her
yıl bize gelen bir arınma, bir diriliş
mucizesidir. Vücudumuz, duygularımız,
beynimiz ve kalbimiz oruçla yenilenir.
Bedenimiz oruçla sıhhat bulur. Kişiliğimiz
oruçla mayalanır. Nefsimiz oruçla terbiye
olur. Ruhumuz oruçla temizlenir. Nitekim
Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle
buyurur: “Kim inanarak ve karşılığını
yalnızca Allah’tan umarak Ramazan
orucunu tutarsa geçmiş günahları
bağışlanır.”4
Kıymetli Müminler!
Oruç açlığın sevaba, samimiyetin ve
fedakarlığın mükafata dönüştüğü bir
ibadettir. Bu ayda kılacağımız teravih
namazları,
yapacağımız
dualar,
paylaşacağımız nimetler sevaplarımızın
artmasına
vesile
olacaktır.
Ayrıca
vereceğimiz fıtır sadakaları ve zekatlar bu
manevi iklimden ihtiyaç sahiplerinin de
nasiplenmesini sağlayacaktır. Hutbemi bir
hadis-i kudsi ile bitirmek istiyorum: “Oruç
doğrudan doğruya benim için yapılmış bir
ibadettir. Onun karşılığını da doğrudan
doğruya ben vereceğim.”5
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