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۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه
َشْهُر َرَمَضاَن الَّٖذٖٓي اُْنِزَل ٖفيِه اْلقُْرٰاُن ُهًدى ِللنَّاِس 

َناٍت ِمَن اْلُهٰدى َواْلفُْرقَاِنِۚ فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر َوَبي ِ 
 فَْلَيُصْمهُُؕ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى ّٰللاَّ :قَاَل َرُسوُل ّٰللاَّ  
وِر والْع قَْوَل َمْن لَْم َيدَ   ِ  عَ  الزُّ َمَل ِبِه فلَْيَس َّللَّ

هُ اَمهُ وَشَراَب ي أَْن َيَدَع َطعَ ةٌ فِ َحاجَ    
 

ORUCUN HİKMETLERİ 

Muhterem Kardeşlerim! 

Okuduğum ayeti kerimedeYüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “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  

Kur’ân’ın inzal olduğu, Orucun farz kılındığı 

Ramazan’ın rahmet, bereket, huzur, mağfiret ve 

duygu yüklü havasını teneffüs etmekteyiz. Bizleri 

müminler olarak bir kez daha Ramazan-ı Şerif’in 

rahmet ve mağfiret iklimine eriştiren Rabbimize 

hamd-u senalar olsun. Orucun bir mektep, ruhumuzu 

tamir eden bir dost olduğunu bizlere öğreten Rasul-i 

Ekrem Efendimize salat ve selam olsun. 

Özlediğimiz; Hikmet dolu sahurlarıyla, şükür ve 

paylaşımın zirveye ulaştığı iftar sofralarıyla, 

pandemi sonrası omuz omuza coşkuyla kıldığımız 

teravihleriyle, okunan mukabeleleriyle ibadet ayı 

Ramazan’ımız mübarek olsun. 

Değerli Kardeşlerim!  

Ramazan içerisinde eda ettiğimiz ibadetlerin içinde 

orucun, şüphesiz ayrı bir yeri vardır. Oruç, insanı 

gayri meşru istek ve arzularına esir olmaktan korur. 

Bizleri maddi zevk ve şehvetler peşinde koşmaktan 

alıkoyar. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s) de, “Oruç bir 

kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu günde 

kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi 

sataşır veya küfrederse, ‘ben oruçluyum’ desin.”2  

Oruçlu kimse kavgalara, çirkinliklere, kötü sözlere, 

günah ve isyanlara karşı iç alemini kapatmıştır. Onun 
 

1 Bakara, 2/185. 
2 Buhârî , Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 29. 
3 Buhârî, Savm, 5; Müslim, Sıyâm, 1. 

sadece midesi değil aynı zamanda dili, eli, gözü, 

gönlü, bütün uzuvları bu tür olumsuzluklara karşı 

iftarı olmayan bir oruçtadır. Onun dilinin iftarı, güzel 

sözdür; gönlünün iftarı, güzel duygulardır; elinin 

iftarı, onu hayırlı işlerde kullanmaktır; gözünün 

iftarı, güzelliklere bakarak Yüce Rabbinin kudret ve 

kuvvetini anlamaktır. Aklının iftarı, insanlığa huzur 

verecek bilgi ve düşünceler üretmektir. 

Değerli Kardeşlerim!  

Rahmetin sağanak sağanak yağdığı Ramazanda, 

Peygamberimizin ifadesiyle; “…cennet kapıları 

açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da 

zincire vurulur.”3 Bizler, açılan cennet kapılarını 

kapatır, kapatılan cehennem kapılarını açar ve 

zincire vurulan şeytanların bağını çözersek, fert ve 

toplum olarak bu rahmet ayından gerektiği şekilde 

istifade edemeyiz. Rasûlullah Efendimiz (s.a.s), 

“Oruçlu kimse, yalan sözü ve yalanla amel etmeyi 

terk etmediği sürece, Allah’ın, onun yemesini 

içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur.”4 buyurur. 

Değerli Kardeşlerim!  

Geliniz, bizler Ramazan ayını değil, Ramazan ayı 

bizleri değiştirsin. Oruç bizi terbiye edip her türlü 

aşırılıktan ve kötü alışkanlıklardan arındırsın.  

Geliniz, Ahlâkımızı, kişiliğimizi ve ilişkilerimizi 

orucun hikmeti ve rahmetiyle onaralım. Ramazan ve 

oruç vesilesiyle iyi bir insan ve kaliteli mümin 

olmanın yollarını arayalım. Ramazan boyunca 

kendimize bir yol haritası çizerek rahmetten, feyiz ve 

bereketten en çok nasıl istifade edebiliriz diye bir 

gayretin içerisinde olalım. Birlerin yedi yüz olduğu, 

hatta sınırsız olduğu bu ayda, bizi günde beş kez 

huzuruna çağıran ilâhî çağrıya cevap verip 

camilerimize koşalım. Kadını, erkeği ve çocuğu ile 

ibadetlerimizi camilerimizde cemaat içinde yaparak 

bereket ve mağfiretten daha çok istifade edelim.  

Ramazan Kur’ân ayıdır, o halde biz de Kur’ân’la 

olan irtibatımızı daha güçlü tutalım. Çocuklarımızı 

Ramazan neş’esini, iftarların sahûrların ve 

terâvîhlerin manevî havasını soluyarak büyütelim. 

Özellikle iftar ve sahûr vakitlerinde milletimiz ve 

tüm İslam dünyası için dualar edelim. Yüce Rabbim 

Ramazanı hakkımızda hayırlı eylesin. 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 

 
                                                                                                                    

4 Buhârî, Savm, 8; Ebû Dâvûd, Sıyâm, 25. 


