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Tarih: 29-04-2022 

۪حيمِ  ِن الٰرَّ ْحمه ِ الٰرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلٰله
ى يَّأْتِيَّكَّ اْليَّقو ٰته ٰبَّكَّ حَّ ينُ اْعُبْد رَّ  
 

ٰلَّمَّ  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ٰلَّى اّلٰلَّ ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ  قَّالَّ رَّ
ٰبُ األعماِل إلى اّلِل أْدوُمها و إن قَّٰلَّ    أَّحَّ

 
ÖMRÜ RAMAZAN GİBİ YAŞAMAK 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Tuttuğumuz oruçlarla bedenimizin sıhhate 

kavuştuğu, verdiğimiz zekât ve sadakalarla 

malımızın temizlendiği, maddi ve manevi 

hayatımızda birçok güzelliklerin yaşandığı bir ayı 

sonlandırmak üzereyiz. Yüce Allah (c.c.) tuttuğumuz 

oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, verdiğimiz 

zekatlarımızı, sadakalarımızı, hayır ve hasenatımızı 

kabul eylesin. Bir sonraki Ramazan ayına sağlık, 

sıhhat ve afiyet içerisinde kavuşmamızı nasip 

eylesin. 

 

Aziz Kardeşlerim! 

Ramazan ayı Efendimiz (s.a.s.)’in ifadesiyle evveli 

rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennemden 

kurtuluş ayı idi. Bu ayda rahmet bulduk, bu ayın 

hürmetine İnşallah mağfirete uğradık, bu ayda 

yapmış olduğumuz İbadetler ile, insani ilişkilerimiz 

ile, güzel ahlak ile takva arayışı içerisine girdik. 

Ramazan ayında hayatımıza aktardığımız bu 

güzellikleri bir yılımıza ve sonuçta hayatımızın her 

safhasına aktarmak, bizlere dünya ve ahret 

mutluluğunu getirecektir. Rabbimiz hutbemin 

başında okuduğum ayeti kerimede: “Ölüm sana 

gelinceye kadar Rabbine kulluk et"1 buyurarak 

bize bu mutluluğun yolunu göstermektedir. 

 

Değerli Kardeşlerim! 

Hayatımıza aktardığımız kazanımların neler 

olduğunu hatırlayabilirsek, bu kazanımları hayat 

boyu sürdürme imkanını yakalayabiliriz. Ramazan 

ayında elimize, dilimize ve bütün benliğimize sahip 

çıkarak oruç tuttuk. Böyle bir oruç bedenimizi ve 

ruhumuzu olgunlaştırdı, ahlaken kemale erdirdi. 

Ramazan kuran ayı idi. Bu ayda diğer zaman 

 
1 Hicr, 15/99. 
2 Müslim,Müsafirin,216 

dilimlerinde okumadığımız kadar kuran okuduk, 

anlamaya ve anladığımızı hayatımıza aktarmaya 

çalıştık. Ramazan ayı birlik ve beraberlik duygusunu 

en güçlü hissetimiz aydı. Verdiğimiz sadakalar, 

zekatlar ve iftar sofralarıyla toplum olarak 

kaynaşmamıza büyük destek sağladı. Teravih 

namazlarında bir araya gelişlerimiz, aynı safta omuz 

omuza duruşlarımız, aynı kıbleye yönelerek aynı 

rabbe ibadet edişimiz kardeşliğimizi perçinleştirdi. 

Ramazan ayı bize sabrı, nefsani isteklere karşı sabrı, 

şeytani vesveselere karşı sabrı, açlığa ve susuzluğa 

karşı sabrı, insanlardan gelebilecek olan sıkıntılara 

karşı sabrı öğretti. Bu ayda verdiğimiz sadakalarla, 

zekatlarla infak alışkanlığı edindik. 

 

Muhterem Kardeşlerim! 

   Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur: "Allah      

katında amellerin en sevimlisi azda olsa devamlı 

yapılandır"2. Bu itibarla gelin Kuranla olan irtibatımızı 

bir ömre yayalım. Zira Kuran gönüllere şifa veren 

inananları rahmete kavuşturan hidayet rehberimizdir. 

Bu ayda doyasıya hissettiğimiz birlik ve beraberliğimizi 

bir ömür boyu sürdürelim. Bu ayda göstermiş 

olduğumuz sabrı hayat düsturu haline getirelim. Bir 

ömür boyu infakla kendimizi, malımızı koruma altına 

alıp malımızın bereketlenmesine destek olalım ve bir 

daha günahlarla kirlenmemek üzere bütün 

organlarımıza sahip çıkalım. Unutmayalım ki 

devamlılık bir ibadetin kabulünün en büyük 

göstergesidir. Hutbeme efendimizin şu duasıyla son 

veriyorum: "Allah'ım seni anmak, sana şükretmek, 

sana Güzelce kulluk etmekte bana yardım et."3  

 

   Hollanda Diyanet Vakfı 

 

 

 

 

   

3 Ebu Davud, Salat, 361. 


