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Ayların sultanı olan Ramazanda, sözlerin
sultanı ve bereketin kaynağı olan Kur’ân’a her
zamankinden daha fazla vakit ayıracak, onu
anlamak için daha çok çaba sarf edecek ve böylece
yıpranan gönül ve zihin dünyamızı ilahi vahiyle
tamir etmeye çalışacağız.
Hayat
öğretmenimiz
Sevgili
Peygamberimiz’in “Oruç tutunuz sıhhat bulunuz 3.
Her şeyin bir zekâtı vardır, bedenlerin zekâtı da
oruçtur 4” tavsiyelerine uyarak hem Rabbimizin
verdiği sıhhate teşekkür edecek, hem de
“Gönülden inanarak ve ecrini Allah’tan umarak
Ramazanı oruçlu geçiren kimsenin geçmiş
günahları bağışlanır” 5 müjdesine inşallah nail
olacağız.
Kardeşlerim!

RAMAZAN AYI
Fahr-i Kâinat Efendimiz Medine’ye hicret
edeli henüz iki yıl olmuştu. İslam’ın on beşinci
yılıydı. Âyet âyet, sûre sûre Kur’ân inmeye devam
ederken, Yüce Mevlâmız şöyle buyuruyordu:
“Ramazan ayı öyle bir aydır ki, insanlar için
bir hidâyet rehberi olan, bu rehberliğin apaçık
belgelerini taşıyan ve hakkı batıldan ayıran
Kur’an işte bu ayda indirilmiştir: Öyle ise
içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla
geçirsin… 1”
Ertesi yıl Ramazan ayı yaklaşınca, sevgili
Peygamberimiz (sav) Medine Mescidi’nin
minberine çıkarak ümmetine şöyle seslendi:
“Ey insanlar! İçerisinde bin aydan daha hayırlı
olan Kadir gecesinin bulunduğu, yüce ve bereketli
bir ayın gölgesi üzerimize düştü. Allah, Ramazan
ayının gündüzlerinde oruç tutmayı farz kılmış,
gecelerini de ibadetlerle ihya etmeyi tavsiye
etmiştir. Ramazan ayının evveli rahmet, ortası
günahlardan arınma ve sonu da cehennem
ateşinden kurtuluştur.” 2
Değerli Mü’minler!
Önümüzdeki Pazartesi akşamı ilk teravihi
kılacağız. Salı sabahı ise ilk sahura kalkmanın
sevincini yaşayacağız. Okula yeni başlayan bir
çocuğun heyecanı gibi, 7’den 70’e bütün
Müslümanları tatlı bir heyecan sardı. Her mü’min,
‘Bir Aylık Ramazan Okulu’nun gönüllü
öğrencileri
olmaya
hazırlanıyor.
Camiler
mahyalarla süsleniyor.

Rasûl-i Ekrem Efendimizin ifadesiyle
“Rahmet
kapılarının
açıldığı,
Cehennem
kapılarının kapandığı ve azılı şeytanların zincire
vurulduğu Ramazan ayı 6”, Rabbimizle ve
çevremizdeki varlıklarla ilişkilerimizi yeniden
gözden geçirme fırsatı sunuyor bize. Namazla,
oruçla, semaya el açmakla, zekâtla ve sadakayla
gerçek özgürlüğe ve kalp huzuruna ereceğiz.
Ancak ne yazıkki bu Ramazan ayında da covid-19
nedeniyle dikkat etmemiz gereken hususlar olduğu
unutulmamalıdır. Mevcut kısıtlamalar gereği
teravih namazlarımızı evlerimizde kılmamız
gerekebilir. Camiye gidemesek de bu namazı
ihmal etmemeli, mümkün olduğunca tek başımıza
da olsa kılmaya çalışmalıyız.
Diğer vakit namazlarda ve mukabele
programlarında da dikkatli olmalı ve maske
mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz. Unutmayalım
ki, bizim niyetimiz temiz olduktan ve elimizden
geleni de yaptıktan sonra Cenab-ı Hak
yapamadıklarımızın güzel karşılığını da bizlere
ihsan edecektir.
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in şu
hadisi ile bitiriyorum:
“Gönülden
inanarak
ve
karşılığını
Allah'tan umarak Ramazan'ı ibadetle geçiren
kişinin geçmiş günahları bağışlanır.” 7
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