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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َ اهللُّ عليه وسلم أَْجَودَ النيَاِس بِاْلَخْْيِ  ُّ َصّلي كَاَن النيَِبي

 َوكَاَن أَْجَودَ َما يَكُّونُّ فِي رََمَضانَ 

 

RAMAZAN AYI 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Allah’ın sayısız lütuflarından birisi 

de bütün güzellikleriyle, maddî ve manevî 

bereketleriyle mübarek Ramazan ayıdır. 

Ramazan ayı; ibadet, rahmet ve mağfiret ayıdır. 

Bereketi bol, hayrı çok olan bir aydır. Bu ay, 

yardım, bağış ve ihsan ayıdır. Manevî kirlerden 

temizleneceğimiz, kusur ve günahlarımıza 

tövbe edeceğimiz mânevî arınma ayıdır. 

İnsanlığı cehaletten kurtarıp ilme, medeniyete, 

edep ve ahlâka yönelten Kur’ân-ı Kerîm bu 

ayda Rasûlullah Efendimize  indirilmeye 

başlamıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir 

Gecesi, bu mübarek Ramazan ayındadır.  

Bu ayın faziletini Yüce Allah, özetle 

şöyle anlatır: “Ramazan ayı, insanlara yol 

gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden 

ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde 

Kur’an’ın indirildiği aydır. Artık içinizden 

kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin.”
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Peygamber Efendimiz de Ramazan ayının 

hemen öncesinde, bu ayın fazileti hakkında 

ashabına şöyle hitap etti: “Ey insanlar! Büyük 

ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize 

düşmüş bulunmaktadır. Bu ay içerisinde, bin 

aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. 

Bu ayda Allah, gündüzleri oruç tutmanızı 
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farz kıldı, ben de bu ayın gecelerinde teravih 

namazını size sünnet kıldım. Bu ayda gönüllü 

olarak bir iyilik yapan, başka zamanlarda bir 

farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır. Bu 

ayda bir farzı yerine getiren kimse de, başka 

aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi 

(mükâfât almış) olur. Ramazan sabır ayıdır. 

Sabrın ve yardımlaşmanın mükâfâtı ise 

cennettir. Ramazan bereket ayıdır, mü’minin 

rızkının çoğaldığı bir aydır. Kim bu ayda bir 

oruçluya iftar ettirirse, onun bu davranışı 

günahlarının bağışlanmasına, cehennemden 

kurtuluşuna ve iftar ettirdiği kimsenin 

tuttuğu orucun sevabından pay almasına 

vesile olur. Oruç tutan kimsenin sevabından 

da bir şey eksilmez.”
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Aziz Mü’minler! 

Ramazan, Kur’an-ı Kerîm’in nâzil olduğu 

ay olması münasebetiyle, mübarek bir aydır. 

Kur’an, müslümanların hidayet rehberidir. Şu 

halde bu ayda Kur’an’a daha çok sarılmalı, daha 

çok okuyup anlamaya ve yaşamaya çalışmalıyız.  

Ramazan, ihlas ve ibadet ayıdır. 

Mukabele ve Teravih programlarıyla Allah’a 

yaklaştığımız, ahiret hayatımız için yatırım 

yaptığımız bir aydır.  Bu nedenle gerek 

mukabelede, gerekse teravihte camilerimizi 

doldurmalı ve elimize geçen bu fırsatı 

kaçırmamalıyız. 

 Ramazan, sabır ve şükür ayıdır. Oruç 

tutmak suretiyle hem nefsimizi sabırla terbiye 

etmiş olur, hem de Rabbimizin vermiş olduğu 

nimetlere karşı yapılacak şükür borucumuzu ifâ 

etmiş oluruz. 

Nihayet Ramazan, cömertlik ve 

yardımlaşma ayıdır. Peygamber efendimizin 

cömertliğinin coştuğu bir aydır.
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 Yoksulların her 

zamankinden daha fazla sahiplendiği, iftarlar ve 

ikramlarla aramızdaki mesafelerin giderildiği bir 

aydır. Bu akşam ilk teravihle, yarın da ilk oruçla 

başlayacağımız Ramazan ayı hepimize mübarek 

olsun! 
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