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RAMAZAN’A HAZIRLIK 
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Muhterem Müslümanlar! 
Oruç, Kur’an ve ibadet ayı olan 

mübarek Ramazan’ın gölgesinin üzerimize 
düştüğü bu günlerde gönüllerimiz coşuyor ve 
duygularımız şahlanıyor. Manevi iklim bizi 
kuşatırken, dudaklarımızdan dökülen dua 
sözcükleri Ramazan’a olan özlemimizi ve 
kavuşma isteğimizi ortaya koymaktadır. Kıpır 
kıpır dudaklarda dualarla, sabırla ve 
tevekkülle iftar sofralarında bekleyip iftar 
sevincini yaşamayı temenni ediyoruz. 

Gecelerimizin sahurla şenlenmesini 
çok özledik. Teravih namazlarında salavatlar 
eşliğinde büyük bir coşku ve heyecanla Yüce 
Rabbimizin huzurunda durmayı çok arzu 
ediyoruz. Itri’nin adeta göklerden indirip 
bestelediği salat-ı ümmiye’yi çoluk çocuk, 
kadın-erkek bütün müminler olarak hep bir 
ağızdan ve gönül birliği ile terennüm etmeyi 
niyaz ediyoruz. Günlerimiz Yüce Kur’an’ın 
tilaveti ile mukabelelerle nurlanacak; 
gönüllerimizin pası silinecek. Dostlarımızla, 
kardeşlerimizle, paylaştığımız iftar 
sofralarımızla birbirimize olan 
düşkünlüğümüzü daha da pekiştireceğiz. 
Zekât ve fitrelerle rızkımızı artıracağız. 
Hepimizin Yüce Rabbimizden temennisi bizi 
mübarek Ramazan’a sağlık, afiyet ve huzur 
içerisinde kavuşturmasıdır. 

Aziz Mü’minler! 
Mübarek Ramazan’ın geceleri de 

gündüzleri de çok iyi değerlendirilmelidir. 
Her dakikası ibadet, iyilik ve şükürle 
geçirilmelidir. Çünkü Ramazan ayı çok karlı 
bir uhrevi kazanç mevsimidir. Sevgili 
Peygamberimiz Ramazan’ın önemi hakkında 
şöyle buyurmaktadır: 

“Kim inanarak ve mükâfatını 
Allah’tan bekleyerek Ramazan’ın 
gecelerini ihya ederse onun geçmiş 
günahları bağışlanır .”1 

“Ramazan’ın evveli rahmet, ortası 
mağfiret, sonu da cehennemden 
kurtulu ştur. Ramazan ayı girdiği zaman 

                                                 
1 Nesai, Đman, 5, 117. 

cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları 
kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. ”2 

 Ramazan ayı birçok açıdan bizim için 
rahmettir. Bu rahmetin elde edilmesine vesile 
olan birçok ibadet bu aydadır. Örneğin; 
Đslam’ın beş şartından biri olan oruç bu aya 
tahsis edilmiştir. Ramazan gecelerini 
nurlandıran ve camilerimizin cemaatle dolup 
taşmasını sağlayan teravih bu aydadır. 
Đnsanların gönüllerini şenlendiren 
bereketlendiren ve Rasulullah’ın her 
Ramazan’da Cebrail (as) ile Ramazan 
gecelerinde nöbetleşe okuduğu mukabele bu 
aydadır. Bin aydan daha hayırlı olan mübarek 
kadir gecesi bu aydadır. Eş dost ve akrabayı 
buluşturan ve duanın çokça makbul olduğu 
zamanlardan biri olan iftar ve sahur bu 
aydadır. Toplumsal ekonomik dengesizliği 
tesviye eden ve fakirlerin yoksulların 
gözetildiği fitre bu aydadır. Genel olarak 
yıllık hesaplanan ve bereketi umularak daha 
çok bu ayda vermeyi halkımızın tercih ettiği 
zekât bu aydadır.  

Değerli Müminler! 
Bu ay aynı zamanda Kur’an ayıdır. 

Ramazan ayını özel kılan olaylardan biri yüce 
Kitabımız bu ayda indirilmeye başlanmasıdır. 
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyurulmaktadır: 

“Ramazan ayı, insanlara yol 
gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden 
ayırmanın açık delilleri olan Kur’an’ın 
indirildi ği aydır.”3 

Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabı, 
Kur’an’ı en çok bu ayda okurlar, cömertliği 
en çok bu ayda gösterirler ve ibadeti en çok 
bu ayda yaparlardı. Bizler de bu ayda 
yapacağımız iyilikler ve ibadetlerle Allah’ın 
rızasını kazanarak, kendimizi affettirme 
fırsatını kaçırmayalım. 
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