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Kardeşlerim!  

Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, bizlere 

bir kez daha rahmet deryasından 

yudumlama fırsatını lütfetti. Bizi yine türlü 

hikmet ve nimetlerle dolu, bağışlanma ayı 

Ramazan’ın eşiğine getirdi. 

Önümüzdeki Pazar akşamı ilk teravih 

namazını kılacak ilk sahurun huzurunu 

yaşayacağız. Pazartesi günü de ilk 

orucumuzu tutacak ve ilk iftarımızı 

yapacağız.  

 

Kardeşlerim!  

Ramazan, sabrı, kendimizi hesaba çekmeyi, 

arzu ve isteklerimizi sınırlamayı öğretir. 

Ramazan oruç ayıdır, Kur’an ayıdır, 

yardımlaşma ayıdır. Ramazan, kardeşlik, 

birlik ve beraberlik duygularının en yoğun 

hissedildiği zaman dilimidir. 

 

Kardeşlerim! 

Ramazan oruç ayıdır. Okumuş olduğumuz 

ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor; (O sayılı günler), insanlar için 

bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak 

ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık 

delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde 

indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise 

içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla 

geçirsin.1  
 

Hayat öğretmenimiz Sevgili 

Peygamberimiz  (s.a.s) de oruç ibadeti ile 

ilgili şöyle buyurmaktadır; “Oruç tutunuz 

sıhhat bulunuz.2 Her şeyin bir zekâtı 

vardır, bedenlerin zekâtı da oruçtur.3  

                                                           
1 Bakara, 2/185 
2 Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, VIII, 213 (h. no: 8312). 
3 İbn Mâce, Sıyâm, 44. 

 

Kardeşlerim!  

Ramazan Kur’an ayıdır. Ramazanın 

müminlere en büyük hediyesi hayatı 

anlamlı kılan, güne ve yarına dair umutları 

diri tutmayı sağlayan Kur’an-ı Kerim’dir. 

Kur’an, müminin varlığını ve yokluğunu, 

hüznünü ve mutluluğunu ibadete 

dönüştüren kulluk kitabıdır. Kur’an, insanı 

küfür, şirk ve nifak gibi her türlü esaretten 

özgürlüğe taşımıştır. İnsana Rabbini, 

kendisini ve çevresini tanıtmıştır.  

Bu nedenle ayların sultanı olan Ramazanda, 

sözlerin sultanı ve bereketin kaynağı olan 

Kur’ân-ı Kerimi okumaya ve anlamaya her 

zamankinden daha fazla vakit ayırarak 

yıpranan gönül ve zihin dünyamızı ilahi 

vahiyle tamir etmeye çalışalım. Kur’an 

okuma saatlerini ve takip edeceğimiz 

mukabeleyi belirleyelim. Kur’an okumasını 

bilmiyorsak bu ay içerisinde öğrenmeye 

başlayalım.  
 

Kardeşlerim!  

Ramazan’ın, yardımlaşmanın coşkuya 

dönüştüğü bir ay olduğunu da unutmayalım. 

Çevremizdeki ihtiyaç sahipleri ile 

Almanya’daki göçmen kardeşlerimizi 

gözetelim. Aile fertlerimizi, özellikle 

evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı 

Ramazan sevincine ortak edelim. Onları 

camilere getirelim. 

Bu duygularla rahmet, mağfiret ve bereket 

ikliminin, İslam âleminden başlayarak 

dalga dalga tüm insanlığı kuşatmasını, barış 

ve huzura vesile olmasını, yapacağımız 

ibadet ve duaların kabul olmasını, Yüce 

Rabbimden niyaz ediyorum. 

 

 

Hazırlayan: Hutbe Komisyonu 


