
HOŞGELDİN 

YA ŞEHR-İ RAMAZAN

 “Ey iman edenler! Sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç 

farz kılındı. Ta ki Rabbinizden korkup emri ifa edesiniz, oruç sebebiyle 

günahlardan sakınasınız.” (2/Bakara-183)

Ramazan-ı Şerif, Allah'ın (c.c) en büyük ikramlarından biri olan tefekkür ve 

tövbenin olduğu, her türlü hayır, rahmet ve bereke� kendisinde barındıran bir 

aydır. Ramazan, oruç ayı yanında aynı zamanda “Kur'an ayı”dır. Ruhu 

arındırmak temizlemek�r. Allah ile başbaşa kalmak O'na yönelmek�r. İbadete 

daha çok zaman ayırmak�r. Salih bir kul olmak için gayret göstermek�r.

Ramazan evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından 

kurtuluş ayıdır. Ramazan, yaz aylarının sonunda ve güz mevsiminin başında 

yağan ve yerdeki tozları temizleyen yağmur anlamındadır. Bu yağmur nasıl 

yeryüzünü yıkayıp tozlardan temizliyorsa, Ramazan ayı da mü'minleri 

günahlardan öylece temizler. Ramazan ayı orucuyla, ibadetleriyle, 

yardımlaşma, kaynaşma, dayanışma ve kardeşlik ayıdır. Ruhlar arınır,  

bedenler hafifler maddi-manevi sağlığa kavuşulur.



Nasuh bir tövbe: Günaha tekrar geri dönmeme niye� ile tövbe etmek.

Orucun �khını öğrenmek: Bir ilmihal kitabından oruç konusunu okuyarak başlamak.

Gece kıyamına alışmak: Bu ayda Rabbi için ayakta kalanlardan olmaya çalışmak.

Kur'an Tilave�: Ramazan girdiğinde vahiy meleği Cebrail (a.s), 
Peygamberimiz (s.a.v)'in huzuruna gelir birlikte Kur'an okurlardı, mukabele ederlerdi. 
Bu mübarek hali düşünerek  Kur'an hatmi yapmak.

Sadaka: Allah rızası için verebildiği kadar ih�yaç sahiplerine, sadaka vermek. 
Sadaka, burs, bağış ve yardımlarını bu ayda biraz daha ar�rmak.

Teravih namazı: Ramazan ayının en mühim nafile ibadetlerindendir. Teravih namazı, 
o geceyi ihya etmek, gecenin bütününü ibadetle geçirmek demek�r. 
Cami giriş ve çıkışlarımızda edebe uygun davranmak.

İ�kaf: Kelime olarak bir yerde beklemek, durmak ve kendini bir yere kapamak anlamlarına 
gelir. Bir yılın muhasebesini yapma imkanı sağlayan i�kaf ibade�ni Ramazan'ın son 
on günü idrak etmek.

“Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga 
etmesin. Ona biri kötü söz söylerse “ben oruçluyum” desin. Hz. Peygamber'in (s.a.v) güzel 
ahlakını örnek alıp kalp kırmamak,  Gıybet, su-i zan, yalan, dedikodu gibi günahlardan 
uzak durmak.

Kadir Gecesini ihya etmek ve o vak�n feyiz ve bereke�nden is�fadeyi ar�rmak için, 
bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki; “Üç kişinin duası reddedilmez: 
Adil lider, i�ar edinceye kadar oruçlu ve mazlum.” Hadis-i Şerifi'ne binaen Ümme� 
Muhammed'e dua halinde olmak. 

İ�ar sofralarını israf etmeden hazırlamak. İ�ar saatlerinde ümme� Muhammet için 
çok dua etmek.

Türbe ziyaretlerine gitmek. 

Oruçları mutlaka sahura kalkarak tutmak ve sahur vakitlerini dua, namaz ve 
Allah'ı zikirle çok iyi değerlendirmek.
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RAMAZAN-I ŞERİF TEMBİHNAMESİ
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RAHMETİ BOL OLAN YÜCE ALLAH BU AY HÜRMETİNE BİZLERİ BAĞIŞLASIN
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