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یَاُم َكَما ُكتَِب عَ لَى  یَٓا اَیُّھَا الَّ۪ذیَن ٰاَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكُم الصِّ
 الَّ۪ذیَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

 

 قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم
 َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماناً واْحِتساباً ، ُغفِ َر َلُه ما تَـ َقدََّم ِمْن ذنِْبهِ 

 
Ramazan, Oruç ve Kur’an Ayıdır 
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Değerli Mü’minler! 
Allah’a şükürler olsun ki, rahmet kapılarının 
açıldığı, yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile 
sevgi, saygı, sabır, kardeşlik, birlik ve beraberlik 
duygularının dünyamızı kuşattığı müstesna bir 
zaman dilimi olan bir Ramazan-ı Şerif ayına 
daha ulaşmış bulunuyoruz.  
 
Kardeşlerim! 
Ramazan ayı, oruç ayıdır. Allahü Teâlâ, 
mü'minlere bu ayda oruç tutmayı emretmiştir: 
"Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Umulur 
ki (oruç tutmak suretiyle kötülüklerden) 
korunursunuz."1 Peygamber Efendimiz (s.a.s.) 
de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: 
 "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını 
Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu 
tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."2 
 
Aziz Kardeşlerim! 
Ramazan ayı, Yüce Rabbimizin biz müminlere 
büyük bir ikramıdır. Ramazan ayı; oruç tutan, 
ibadet eden, hayır ve hasenat yapan, tövbe ve 
istiğfarda bulunan müminler için rahmet ve 
mağfiret ayıdır. Ramazan ayı; cennet 
kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının 
kapandığı ve şeytanların zincirlere vurulduğu 
mübarek bir aydır.3 Ramazan ayı; orucu, iftarı, 
sahuru, teravihi, zekâtı, sadaka-i fıtrı ve okunan 
mukabeleleri ile her türlü hayır, ibadet, iyilik ve 
güzelliğin zirveye ulaştığı bir aydır. 
 
 
 
                                                 
1 Bakara, 2/183 
2 Buhari, İman, 28, Savm, 6 
3 Buhari, Savm, 5 

Kıymetli Kardeşlerim! 
Ramazan ayı, aynı zamanda Kur'an-ı 
Kerim ayıdır. Kalplerin cilâsı, gönüllerin 
şifası, müminlere ve bütün insanlığa 
rahmet olan Kur'an-ı Kerim, bu ay 
içerisinde bulunan Kadir Gecesi’nde 
indirilmeye başlanmıştır. Kur’an-ı 
Kerim, insanları doğru yola ulaştıran 
hidayet rehberidir. Hayatımıza anlam 
veren, geleceğe dair umutlarımıza ışık 
tutan bir kılavuzdur. Rabbimiz, bu 
hususu Kerim Kitabında şöyle ifade 
buyurmuşlardır:  ''Ramazan ayı, 
insanlar için bir hidayet rehberi, 
doğru yolun ve hak ile batılı 
birbirinden ayırmanın apaçık delilleri 
olarak Kur’an-ı Kerim’in indirildiği 
aydır.”4  
 
Aziz Mü’minler!    
Kul ile Yüce Yaratıcı arasındaki 
muhabbetin doruğa ulaştığı bu ayda, 
kendimizi bir kez daha gözden 
geçirelim. Rahmetin sağnak sağnak 
yağdığı bu Ramazan ayında ´´açılan 
cennet kapılarından´´girmeye vesile 
arayalım. Ramazan ayının o güzel 
manevi, bereketli iklimini bozmamaya 
çalışalım. Kardeşlik hukukunun gereği 
olarak yardıma ihtiyacı olan insanlara 
yardım elini uzatmaya çalışalım. 
Özellikle şu hususu da unutmayalım. 
Kıtaları aşarak buralara kadar gelen 
misafirlerimizi, kardeşlerimizi de iftar 
sofralarımızda ağırlayıp, Ramazan 
sevincimize ortak edelim.  

Bu vesileyle Ramazanlarımızın ve 
oruçlarımızın tüm insanlığa huzur ve 
güzellikler getirmesine; birlik, ve 
kardeşlik duygularımızın pekişmesine 
vesile olmasını; bu ayda yapacağımız 
hayırlı amellerimizin ve güzel 
niyetlerimizin kabulünü Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum.  

Osman SARIKAYA 
Wiesloch Kanuni Sultan Süleyman Camii  

 
 

                                                 
4 Bakara, 2/185 


