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RAMAZAN AYINA VEDA EDERKEN 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak 

şöyle buyurur: “Namazı kılın, zekâtı verin. 

Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği 

Allah'ın katında bulacaksınız. Şüphesiz 

Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız 

görür.”
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Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber 

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Allah 

katında amellerin en sevimlisi az da olsa 

devamlı olanıdır.”
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Aziz Mü’minler! 

Yüce Allah, kâinatın göz bebeği olarak 

yarattığı insanı başıboş bırakmamış ve kendi 

haline de terk etmemiştir. İnsan, daima ilahi bir 

denetim ve gözetim altındadır. Biz Rabbimizi 

göremesek de o bizi görmekte ve 

yaptıklarımızdan haberdar olmaktadır. Bu 

yüzden de dinimiz, bu bilinçle hayatı 

yaşamamızı arzulamaktadır. Nitekim 

Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle 

buyurmaktadır:  

“İhsan, sanki O’nu görüyormuş gibi 

Allah’a kulluk etmendir. Çünkü sen O’nu 

göremesen de O seni görmektedir.”
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Vakti geldiğinde hesabı verilmek üzere 

bütün yapıp ettiklerimiz kaydedilmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle ifade 
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edilmektedir: “İnsan hiçbir söz söylemez ki 

onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve 

kaydeden hazır bir melek bulunmasın.”
4
   

Kıymetli Müslümanlar! 

Dünya ahiretin tarlasıdır. Her gelen göçer 

ve her kul ektiğini biçer. Kim dünyada zerre 

miktarı iyilik yaparsa, onun karşılığını 

görecektir. Kim de zerre miktarı kötülük 

yaparsa, ahirette bununla yüzleşecektir.  

Rabbimiz; “Ey iman edenler! Allah’a 

itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne 

hazırladığına baksın!”
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  buyurarak ahiret için 

hazırlıklı olmamızı emretmektedir. Başka bir 

ayet-i kerimede ise Yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır:  

“Nerede olursanız olun, O sizinle 

beraberdir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla 

görendir. ”
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Değerli Mü’minler! 

Kendini bilerek ve Rabbine karşı 

sorumluluğuna dikkat ederek yaşamak, bir 

Müslümanın en önemli vazifesidir. Geçmişinden 

ders alarak bugünün değerini bilen, geleceğini 

ise iman ve ihsan üzerine inşa eden kişi, 

Rabbinin rızasına kavuşur. Mü’minin bu 

hassasiyeti sadece Ramazan ayına mahsus 

kalmamalı, tüm hayatını kuşatmalıdır.  Her 

anımızı Yüce Allah’ın huzuruna çıkacağımız 

bilinciyle yaşamalı ve bu Ramazan ayında elde 

ettiğimiz güzellikleri yılın tüm zamanlarına 

yaymalıyız. Nitekim Peygamberimiz de bizleri 

sürekli böyle bir iç denetime şu ifadelerle 

çağırmaktadır: 

 “Kıyamet günü insan şu beş şeyden 

hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan 

bir yere kıpırdayamaz: Ömrünü ne uğruna 

tükettiğinden, gençliğini nasıl geçirdiğinden, 

malını nereden kazandığından, nereye 

harcadığından ve bildiği ile amel edip 

etmediğinden.”
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