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 ِبْســــــــــــــــــــــِم اّللٰهِ الرَّْْحهِن الرَّحيمِ 
الَّذ آي ُّٓها   ٓعٓلى   ُكِتبٓ   ٓكٓما  الصِ ٓيامُ   ٓعٓلْيُكمُ   ُكِتبٓ   ٰآمُنوا   ينٓ َيٓا 

 تٓ ت َُّقوٓن   ٓلٓعلَُّكمْ  قٓ ْبِلُكمْ  ِمنْ  الَّذينٓ 
 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم قَاَل َرُسوُل اّللَِّ   َصلَّى اّللَّ
، ُغِفرٓ   له ما تٓ ٓقدَّٓم ِمن ٓمن قآم ٓرٓمضآن إمياًنا واْحِتساًبا

...ٓذنِْبهِ    
RAMAZAN AYINA HAZIRLIK 
 

Muhterem Müslümanlar! 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem 

azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayına 

kavuşmuştuk hamdolsun. Önümüzdeki Çarşamba ilk 

teravihi kılıp sonrasında ilk sahurumuzu yapacağız. 

Perşembe günü de Ramazan ayının ilk orucuna 

başlayacağız. On bir ayın sultanı Ramazanın manevi 

hayatımızda özel bir yeri vardır. Çünkü Ramazan, 

oruç ayı, Kur’ân ayı, namaz ayıdır. 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. Okuduğum 

ayet-i kerimede yüce Allah (c.c) şöyle buyuruyor; 

“Ey İman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı 

gibi, size de oruç farz kılındı. Umulur ki, (oruç 

tutmak suretiyle kötülüklerden) korunursunuz.”1 
 

Aziz Müminler! 

Ramazan, oruç ile anlam bulur. Oruçlarımız her 

şeyden önce bir sabır, irade ve merhamet eğitimidir. 

Yalnız midemize değil dilimize, elimize, gözümüze, 

gönlümüze velhasıl bütün uzuvlarımıza bizleri tüm 

kötülüklerden koruyan bir oruç tutturalım.  

 

 

 

 
1 Bakara, 2/183. 
2 Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 29. 
3 Ahmed b.Hanbel, 1/55. 

Nitekim Allah Resûlü (s.a.s); “Kim yalan 

söylemeyi, yalanla iş görmeyi ve cehâleti terk 

etmezse, Allah'ın, onun yemesini ve içmesini 

bırakmasına (oruç tutmasına) ihtiyacı yoktur.”2 

buyurarak oruç ibadetini benliğimiz ve 

samimiyetimizle yerine getirmemizi istemektedir. 
 

Muhterem Müminler! 

Ramazan, hayat kitabımız Kur’ân’ın indirilmeye 

başlandığı aydır. Kur’ân ruhlara şifa, kalplere 

rahmettir. Kur’ân, bize Rabbimizi tanıtır, 

sorumluluğumuzu bildirir, ahireti hatırlatır. İnsan 

olmanın anlamını ve insanca yaşamanın sırlarını 

öğretir. Bu nedenle Ramazan ayında bol bol Kur’an-

ı Kerim okumalı, camilerimizde mukabelelere 

katılmaya çalışmalıyız. Vakit namazları cemaatle 

kılmalı, teravih namazlarını da ihmal etmemeliyiz.  
 

Muhterem Müminler! 

Ramazan ayı 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. Zira Hz. 

Peygamber (s.a.s.); “Komşusu açken tok yatan 

bizden değildir”3 buyurmuştur. Ramazan ayı aynı 

zamanda kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, 

güzelden yana yeni sayfalar açma fırsatıdır. 

Ramazan sayesinde hayırlı işlerde yarışır, iyiliğe 

yatırım yapar, kötü sözden ve amelden uzak dururuz. 

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı 

gönülden hissederiz. Bu vesileyle özellikle 

ülkemizdeki depremzede kardeşlerimize ve ihtiyacı 

olan din kardeşlerimize yardım etmeliyiz.  
 

Hutbemi Hz. Peygamberin (s.a.s.) şu hadisi ile 

bitiriyorum; “Gönülden inanarak ve karşılığını 

Allah’tan umarak Ramazan’ı ibadetle geçiren 

kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”4 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

4 Buhârî, İman, 27. 


