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Aziz Kardeşlerim! 
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı şerifin 
gölgesi, hamdolsun, üzerimize düştü. Regaip, Mîrâc 
ve Berât kandilleriyle süslediğimiz bereketli gün ve 
gecelerin ardından şifa ayı Ramazanla buluşmanın 
vakti yaklaştı. 12 Nisan Pazartesi gününü Salı 
gününe bağlayan gece yatsı namazını müteakip 
kılacağımız ilk teravihle birlikte Ramazan ayına 
ulaşmış olacağız. Bu vesileyle Ramazan-ı şerif ayınızı 
tebrik eder, bu mübarek ayın bir yılı aşkın bir süredir 
devam eden Koronavirüs salgınının doğurduğu 
sosyolojik ve psikolojik sarsıntılardan 
kurtuluşumuza, maddi ve manevi hastalıklardan 
şifa bulmamıza vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ederim.  
 
Muhterem kardeşlerim! 
Ramazan-ı şerif ayı, bu ayda farz kılınan oruç ibadeti 
ve yine bu ayda nazil olan Kur’an-ı Kerim’le 
mü’minler için gerçekten bir şifa vesilesidir.  
Nitekim sevgili Peygamberimiz (s) “Oruç tutun 
sıhhat bulun.”1 buyurmuşlardır.  Oruç hem 
bedenimiz hem de ruhumuz için şifadır. Bedenimiz 
için şifadır, çünkü bir yıl boyunca yemekten ve 
içmekten yorulan midemiz oruçla birlikte 
dinlenmeye geçer. Daha da önemlisi oruç ruhumuz 
ve ahlakımız için şifadır.  Yüce Rabbimiz, Bakara 
suresinin 183. ayet-i kerimesinde oruç ibadetinin 
farz kılınma hikmetini “takvaya ulaşmak” olarak 
haber vermiştir.    Oruç ibadeti günah ve 
fenalıklardan bizleri koruyarak Allah’ın emirlerine 
karşı saygılı olmamızı sağlar. Ruhumuzu ve 
ahlakımızı güzelleştirerek manevi hastalıklarımıza 
şifa olur. 

                                                           
1 Gazali, İhyâ, lll,75. 
2 İsrâ, 82. 

 
Değerli Mü’minler! 
Ramazan ayının diğer bir şifa vesilesi de Kur’an-ı 
Kerim’dir. Kur’an fert ve toplum hayatını 
düzenleyen, maddî ve manevî hastalıkları tedavi 
eden ve insanlığa en doğru yolu gösteren ilahî 
rehberdir. Bu hususta Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: 
“Biz Kur’an’ı mü’minlere şifa ve rahmet olarak 
indiririz. Fakat o, zalimlerin ise sadece yıkımını 
arttırır.”2 Cenab-ı Allah’ın son mesajı olan Yüce 
Kitabımız Ramazan ayında nazil olmuştur. Bu husus 
Kur’an-ı Kerimde şöyle haber verilir: “Kur’an, 
insanoğluna bir rehber, bu rehberliğin apaçık bir 
delili ve doğruyu yanlıştan ayırt edici bir ölçü olarak 
Ramazan ayında indirilmiştir. Öyle ise içinizden kim 
bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin.”3 
 
Hutbemi Sevgili Peygamberimiz’in, Ramazan ayının 
faziletini anlatan şu hadisi şerifiyle bitirmek 
istiyorum: “Ramazan ayı size bereketiyle geldi, Allah 
bu ayda sizi zengin kılar ve size rahmetini indirir, 
günahları bağışlar ve dualarınızı kabul eder. Allah 
Teâlâ sizin ibadet ve hayır konusunda birbirinizle 
yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle 
övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teâlâ'ya 
kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın 
rahmetinden kendisini mahrum eden kimse 
gerçekten bedbaht bir kimsedir.”4 
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3 Bakara, 185. 
4 Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, III, 344. 


