erişemezsiniz.”1 ayetinin anlamını daha iyi
kavradık. “Vakit iyilik vaktidir” diyerek
etrafımızdaki yetim ve kimsesizlere, ihtiyaç
sahiplerine ve mültecilere gönüllerimizi ve
sofralarımızı açtık. Kutlu Nebi’nin “Her iyilik
bir sadakadır.”2 müjdesi ile iyilik peşinde
koşup ahiret yurduna hazırlık yaptık.
Ramazan Kazanımlarını Devam Ettirmek
ve Şevval Orucu
(08.07.2016)
Kardeşlerim!
Bundan bir ay önce hep birlikte Ramazan
mektebine kayıt yaptırdık. Bir ay boyunca bu
okulda hep birlikte çok güzel bir eğitim aldık.
Bu mektebin huzur ve bereket dolu sahurlarını,
bizleri yücelten sevinç dolu iftarlarını doyasıya
yaşadık.
Sadece
bedenlerimizi
değil,
gönüllerimizi rahatlatan teravihlere her akşam
ayrı bir heyecanla koştuk. Ramazan boyunca
okunan mukabelelerle Kur’an aşkımızı
pekiştirdik. Fitre, zekât ve sadakalarımızla
kazancımızı, zihnimizi, kalbimizi, dilimizi
arındırdık.
Aziz Müminler!
Ramazan mektebinde bir irade eğitiminden
geçtik. Bu mektep, kötü alışkanlıkları terk edip
güzel hasletler kazanmak için bir fırsat sundu
bizlere. Türlü nedenlerle kirlenen zihinlerimiz
bu mektepte yeniden arındı. Türlü arzular
peşinde koşan nefislerimiz yeniden duruldu.
Türlü meşgalelerle yorulan gönüllerimiz bu
mektepte tekrar huzur buldu.
Ramazan mektebi, bir korunak oldu hepimize.
Kavgalara, kötü sözlere, kötü bakışlara, günah
ve isyanlara iç âlemimizi kapattık.
Kardeşlerim!
Ramazan mektebi, bizler için bir sabır ve
şükür eğitimine dönüştü. En uzun günlerde
tuttuğumuz oruçlarımızla, sabrı öğrendik.
Yeryüzünde açlık ve susuzluk çeken
milyonların acısını, çilesini bir ay boyunca
yüreğimizin
derinliklerinde
hissettik.
Hissettikçe de elimizdeki nimetlere şükrettik.
Paylaşmayı,
mutluluğun
paylaştıkça
çoğalacağını öğretti bizlere Ramazan mektebi.
Birlik ve beraberliğin en nadide örneklerini
gösterdi. İftar sofralarında hiç tanımadığımız
kardeşlerimizle
bir
araya
geldik,
sevinçlerimize ortak olduk. “Sevdiğiniz
şeylerden Allah için vermedikçe iyiliğe

Kıymetli Kardeşlerim!
Ramazan mektebi, son günlerinde ömre bedel
olan Kadir Gecesini hediye etti bizlere.
Meleklerin esenlik, barış ve huzur mesajlarıyla
üzerimize indiği Kadir Gecesinde bizler de
namazlarımız, salat ve selamlarımız, zikir ve
niyazlarımızla Rabbimiz katında kadrimizi
artırmaya çalıştık.
Bütün bu güzelliklerle bizleri süsleyen
Ramazan mektebi, nihayet bayramı bize
takdim etti. Bir aylık eğitimin sonunda
Rabbimizin bize olan bu büyük lütuf ve
ikramına mazhar olduk.
Aziz Kardeşlerim!
Gönül dünyamızı yetim bırakarak bizlere veda
eden Ramazan bizlere çok şeyler kazandırdı.
Şimdi bu kazanımları Rıza-i İlahiye kavuşmak
için tüm seneye yayma zamanı… Gelin,
Ramazanın bize bıraktığı mirasa sahip çıkalım.
Bütün seneyi ve bundan sonraki tüm
hayatımızı Ramazan gibi yaşayalım. Allah
katında en makbul ibadetin az, fakat devamlı
yapılan ibadet olduğunu unutmayalım. Yüce
Allan’ın “Ölüm gelinceye kadar Rabbine
ibadet et”4 buyruğu daima rehberimiz olsun.
Bu arada Şevval ayı orucunu da ihmal
etmemeye çalışalım. Efendimiz’in ifadesiyle,
Ramazan orucundan sonra tutulan altı günlük
Şevval ayı orucunun bütün bir seneyi oruçlu
geçirmiş olmak gibi büyük bir mükafatı
olduğunu3 aklımızdan çıkarmayalım.

Hutbe Komisyonu
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Tirmizi, Sıyam, 53.
4 Hicr, 15/99
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