
RAMAZAN MESAJI 

Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur 

mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Bu mübarek mevsime bizleri 

kavuşturan yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. 

On bir ayın sultanı Ramazanın manevi hayatımızda özel bir yeri vardır. Zira Ramazan, 

oruç ve Kur’ân ayıdır. Ramazan sabır, şükür, tevbe ve tefekkür ayıdır. Ramazan kardeşlik, 

dayanışma ve paylaşma ayıdır. Ramazan kötü alışkanlıklara son verme, iyiden, güzelden yana 

yeni sayfalar açma fırsatıdır. Ramazan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içinde saklayan en 

şerefli aydır. Ramazan ibadettir, berekettir, mağfirettir. Ramazan taattir, hayır ve hasenattır.   

Ramazan, Sevgili Peygamberimizin Medine’ye hicret edişinin ikinci yılından bugüne 

kadar kesintisiz olarak İslâm coğrafyasının her tarafında, her yıl idrak edilen ilahi bir 

mekteptir. Bu mektebin talebeleri bütün müminlerdir. Bu mektep bizlere ubudiyeti, sabrı, şükrü, 

nimetlerin kıymetini, paylaşmayı, varlık ve yokluğun anlamını idrak etmeyi öğretir. Bu mektep, 

bizlere aynı zamanda gönlün değerini, kendimize ve insanlara saygıyla muameleyi öğretir. Bize 

düşen, bu kutlu mektebin cennet esintilerini hücrelerimize kadar hissedebilmektir. Orucumuzu, 

sahurumuzu, iftarımızı, infakımızı, teravihimizi, gönüller inşa etmeye vesile kılabilmektir. 

Gönüllerimizi, aynı Allah’a, aynı Peygambere, aynı Kitaba iman şuuru ile kardeş kılabilmektir. 

Ramazan mektebi bizlere, Rabbimize, birbirimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı 

hatırlatır. Üzerimizde her canın hakkı olduğuna dikkatlerimizi çeker. Bu mektepten alacağımız 

en büyük ders orucumuzu, sahurumuzu, iftarımızı, teravihimizi ve bütün iyiliklerimizi 

birbirimizin hakkına riayet etmeye vesile kılabilmektir. Eş ve çocuklarımızın, anne-baba, komşu 

ve akrabalarımızın, işçimiz ya da işverenimizin haklarını gözeteceğimize dair sözümüzü 

yenilemektir. Yetimlerin, kimsesizlerin, ihtiyaç sahibi her bir yüreğin durumuna ilgisiz 

kalmayacağımızın kararlılığını pekiştirmektir. 

Ramazan ayı; barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir 

atmosfer ve Yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir nimettir. Zira bu kutlu zaman, yorulan 

ruhlarımızı teskin etmek, bunalan gönüllerimize inşirah vermek, özümüze ve fıtratımıza 

yönelerek hayatımızın iman, kulluk ve güzel ahlak ekseninde muhasebesini yapmak için eşsiz 

bir fırsattır. 

Öyleyse geliniz! Ramazanın bereketinden istifade edelim. Kur’an ayında gönüllerimizi, 

Kur’an’la buluşturalım. Bu ayın her gecesini, Kadir Gecesi’ymiş gibi değerlendirelim. 

Peygamberimizin ifadesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu Cehennem’den kurtuluş olan bu 

mübarek ayı hakkıyla idrak edenlerden olalım. On bir ayın sultanını, sultanlara layık 

karşılayalım ve misafir edelim. Bizden razı olarak uğurlayalım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket iklimi 

Ramazan ayının; kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslâm âlemine 

hayırlar getirerek insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Cenâb-ı Hakk’tan niyaz 

ediyorum. 
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