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Ders  : 150 

Konu  : RAMAZAN AYI ve İBADET ŞUURU 

 

Ramazan ayı, Müslümanların heyecanla bekledikleri ama, nice sıkıntılara ve mahrumiyete 

rağmen hep sevinçle karşıladıkları bir aydır. Her şeyden önce o ay bir oruç ayıdır. Oruç, 

İslâm’ın şartlarındandır. Hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’ân-ı Kerim’de 

şöyle buyurulur: 

                       
“Ey imân edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi 

size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” 
1     

Oruç, sabah imsakinden itibaren akşamleyin güneş batıncaya kadar, Allah’ın normal 

zamanlarda insanlara helâl kıldığı, yeme, içme ve eşler arasındaki zevciyet ilişkileri gibi temel 

ihtiyaçlarından uzak durmasıdır. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan yeme ve 

içme aynı zamanda önemli lezzetler taşımaktadır. İşte Müslüman, Ramazan ayı geldiğinde 

oruç adı verilen böyle bir ibadet ile Rabbi’nin emirlerini yerine getirmektedir. 

Lakin Ramazan ayı sadece oruç ayı değildir. O ayda ayrıca, Ramazan gecelerinin ihya 

edilmesi için müekked bir sünnet olan ve teravih diye meşhur olan gece namazı da vardır. 

Ramazan gecelerinin ihyası denildiğinde İslam uleması hep birden ağız birliği etmişlercesine 

bu ihyanın ancak teravih namazı ile mümkün olabileceğini söylemişlerdir.  

Öte yandan zengin hükmündeki daha yeni bebek olsun, yaşlı olsun, tüm 

Müslümanların fakir durumdaki diğer kardeşlerine fitre denilen bir sadakada bulunmaları da 

önemli bir Ramazan ayı ibadetidir. Hem teravih hem de orucun değil, Ramazan ayının 

ibadetidir. Zira oruç tutamayan kimseler dahi, hem teravih ile hem de fitre ile mükellef 

durumdadırlar. 

Bu ay Müslümanların, gün boyu açlık ve susuzlukla mücadele ettikten sonra karnını 

doyurmak, susuzluğunu gidermek ve nihayetinde de verdiği nimetler için Alemlerin Rabbine 

şükretmek durumunda oldukları iftar vaktinde, diğer Müslümanlarla birlikte oldukları aydır. 

Müslümanlar bu ay içerisinde o kadar misafir kabul ederler, o kadar misafirliğe giderler ki, 

sanki bu ayı hiç bilmeyenler, Ramazan ayının bu anlamda bir davet ayı olduğunu sanırlar. Bu 

da Müslümanların kalplerini yumuşatır, kardeşliklerini güçlendirir.  

Bakara suresinde buyurulduğu gibi bu ay Kur’an ayıdır. Şöyle buyurur Rabbimiz:  

 شَهْرُ رَمَضَانَ الَِّذي اُنزِلَ ِفيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وََبيِّنَاتٍ مَِّن الْهَُدٰى وَالْفُرْقَانِ 
فَمَن شَِهدَ ِمنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَٰى سَفَرٍ َفعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُُم الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ ِبكُمُ 

 الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَٰى مَا هَدَاكُمْ وََلعَلَّكُمْ تَشُْكرُونَ 
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık 

delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler 

onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka 

günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı 

                                                           
1 Bakara suresi, 183. ayet 
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tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz 

içindir.”
2
 

Kur’an bu ayda inmiş, Cebrail Aleyhisselam Ramazan ayında baştan sona Kur’an’ı 

Peygamber Efendimizden dinlemiş, Müslümanlar da bu muhteşem olayı her Ramazan ayında 

adına mukabele dedikleri bir usulle devam ettire gelmişlerdir.  

Unutulmamalıdır ki, Kur’an’ın okunması, onun anlaşılması gayreti demektir. Her ne 

kadar Kur’an’ın sadece okunması bile bir ibadet iken, anlaşılması, dolayısıyla bu anlaşılma 

sonrasında da hayata tatbik edilmesi daha mükemmel bir ibadet olacaktır. Müslümanın ibadet 

şuuru, ubudiyet yani kulluk şuuru da bunu gerektirmektedir. Yoksa Kur’an diğer kitapların 

hiç biri gibi bir kitap değildir. O rabbimizin bizlere gönderdiği mesaj olduğuna göre, mutlaka 

hayatımızın temelini oluşturmalıdır. 

  مَنْ صَامَ َرمَضَانَ اِيَمانًا وَاحْتِسَاًبا غُفِرَ لَهُ َما تََقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 
 من قام ليلة القدرإيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

“Kim inanarak ve karşılığını Allah (c.c.)’tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş 

günahları affolunur; kim inanarak ve karşılığını Allah (c.c.)’tan bekleyerek Kadir 

gecesini ihya ederse, geçmiş günahları affolunur.”
3
 buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

Ramazan ayının affediciliğine erebilmenin yollarını bize göstermiştir. Sadece Allah’a 

inanmak, karşılığını sadece O’nun vereceğine inanmak, ama O’nun da emirlerine uymaktır bu 

yol. Zaten, ibadetin ibadet, kulluğun da kulluk olabilmesinin ilk şartı, sadece Allah’a ve 

Allah’ın istediği şekilde O’na ibadet etmektir ve hayatı bu şuur üzerine inşa etmektir.  

İbadet, namaz gibi, oruç gibi bir takım davranışları da ihtiva eder. Ama asıl ibadet, asıl 

kulluk, bunun gibi bir takım davranışlarda bulunmayı değil; üstün bir şuur halini, güçlü bir 

bilinci ifade eder; sadece ve sadece Allahu Teâlâ’ya kul olup, diğer bütün kulluklardan azade 

olma halini anlatır. En’am suresindeki şu ayetler bu gerçeğe şöyle işaret eder ki, kılınan 

namazların ve yapılan tüm diğer ibadetlerin yalnızca Allah’ın emri ve yalnızca O’nun rızası 

için yapılması gerektiğini ortaya koyar: 

 

 ا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وََمحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَِمينَ لَا شَِريكَ لَهُ وَبِذََٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَ 
 

“(Şöyle) de: “Şüphesiz benim namazım, nüsüküm (ibadî eylemlerim), hayatım, 

ölümüm hep, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun ilahlığında hiç kimse pay sahibi 

değildir. Ben bununla emrolundum ve ben benliklerini Allah’a teslim edenlerin (daima) 

öncüsü olacağım.”
4
 

İşte bu ayetlerle, ibadetin gerçekte nasıl ve niçin yapılacağı ortaya konulmuştur. 

Burada açık bir ibadet tarifi vardır. O da ibadetlerin bir davranış biçimi değil, bir anlayış, o 

anlayışı da hayata aktarış biçimi olduğudur. Kısacası, namaz, oruç gibi ibadî davranışlarımız 

hep, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir ve biz hayatı bu bilinçle yaşar, bu bilinçle ölümü 

karşılarız. Biz işte başından sonuna kadar bütün bir hayatı yalnızca Allah için yaşama bilinci 

ile idrak etmekle ve O’na tam bir teslimiyetle teslim olmakla emrolunmuşuz. 

Zaten insanların ve cinlerin yaratılış gayesi Allah’a ibadet olduğuna göre, Oruç 

vesilesi ile pek çok ibadeti bir anda, bir arada, arka arkaya yapma imkanına kavuştuğumuz bu 

Ramazan ayında o gayeye daha çok adımlar atmak durumundayız. Adımlarımızı sıklaştırmalı, 

                                                           
2 Bakara, 2:185 
3 Buharî, 7/140,  H. No: 1875 
4 En’am suresi, 6:162-163 
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29-30 gün gibi bu kısa zamana çok adımlar atmalı, kalbimiz bu ayın rahmetinden, 

bereketinden ve nihayetinde de mağfirete vesile olacak özelliklerinden faydalanabilmelidir. 

Nasıl ki, Yüce Rabbimiz:  

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونِ 

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”
5
 buyuruyorsa, 

biz de bu Ramazan ayında, ayağımıza getirilen, önümüze serilen kulluğumuzu gösterebilme, 

ortaya koyabilme fırsatlarını değerlendirmek durumundayız. Ömür akıp geçtiğine göre, pek 

çoklarımızın bir daha böylesi bir fırsatı yakalama imkanı olmadığına göre, fırsat bu fırsattır 

diyerek, rahmet ayının rahmetinden; bereket ayının bereketinden ve mağfiret ayının da 

mağfiretinden yararlanamama gafletinde bulunamayız. Eğer Allah korusun, böyle bir şey 

olursa ne bedbaht, ne şanssız bir kul oluruz. O Allah ki, her sene bize bu imkanı sunuyor, biz 

de her sene o imkanı, o fırsatı kullanacağız inşallah, mağfirete uğrayan, bereket ihsan edilen 

ve merhamet gören kullarından olacağız. 

İbadetin ne olduğunu iyice idrak etme gayretinde olursak şu gerçeğe ulaşırız: İbadet, 

bir iki şekil, bir iki dua ve bir iki ayetten ibaret bir şekiller bütünü değildir. Belki, bu şekilleri 

taşısa da, asıl anlamı, dinin emirlerini yerine getirmek üzere, yerinde, zamanında, gerektiği 

gibi, gayeye uygun, bilinçli ve istikamet üzere yapılan ameller ve taatlardır. Allah (cc):  

 

 يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
 

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Rabbınıza ibadet edin. 

Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.”
6
 

buyurmaktadır. Allah (c.c.) burada yaratılmış olmamıza, hem kendimizin hem de bizden 

öncekilerin yaratılmış olmasına vurgu yapmaktadır. Sırf, bu yaratılmışlık bile başlı başına, kul 

olmayı, hayatı ibadet ile geçirmeyi gerektirmektedir. Ne mutlu ki, Allah, sadece kendisine 

kulluk isterken, bunun karşılığını hem bu dünyada ve hem de en önemlisi öbür dünyada 

vereceğinin de garantisini vermektedir. Nitekim Allah (cc) bir taraftan,  

لَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَقَضَٰى  رَبُّكَ اَ  

“Rabb’in kendisinden başkasına  ibadet etmemenize hükmetti.”
7
 diye 

buyuruyorken, diğer taraftan da,  

 فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا

“... Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine 

ibadette hiç bir şeyi ortak koşmasın.”
8
 buyurmaktadır.  

Demek ki, ibadet hep devam edecek ve ancak ibadette Allah’a hiç bir şey ortak 

koşulmayacaktır. Müslüman olmak demek, zaten Allah’a teslim olmuş, putlara ve şeytana 

sırtını dönerek sırat-i müstakime girmiş kimse demektir. Lakin, şeytan her zaman Müslümanı 

yoldan çıkarmak için fırsat kollarken, bu ibadetlerde riyaya kaçma durumuna, bilerek 

bilmeyerek, Allah’a hamd edecek yerde nankörlük etmek gibi durumlara da düşebiliriz. İşte 

bu durumlarda gönüllerimize dalmak için bir fırsat arayan şeytana davetiyeyi kendimiz 

çıkarmış olacağız. 

Allah’a binlerce kez şükürler olsun ki, Ramazan ayı bizlerin Allah’a olan 

ibadetlerimizdeki o ihlasımızla, samimiyetimizle; Rabbimizin bize verdiği nimetlere 

                                                           
5 Zariyât suresi, 51:56 
6 Bakara suresi, 2:21 
7 İsra suresi, 17:23 
8 Kehf suresi, 18:110 
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şükrümüzle o hain ve sinsi şeytanı kovma imkanımız oluşacaktır. Hem de toptan bir cemaat 

halinde. Tek başımıza değil. Başta zekat, fitre ve sadakalarımızla, Müslüman kardeşlerimizi 

iftarlarımıza davetlerimizle, dünyadaki mağdur ve mazlumlara yardımlarımızla, teravih 

namazlarımızla ve bol bol Kur’an okuyuşumuzla, Kur’an’ı anlama gayretimizle şeytan bize 

yaklaşamayacaktır. Aramıza giremeyecek bizi ummadığımız zaafımızdan 

yakalayamayacaktır. 

Ramazan ayı, dua ayıdır. Allah,’’Dua edin kabul edeyim ’’9 buyuruyor. Müslüman, 
her yerde ve her zaman Allah’a dua etmekle yükümlüdür. Ancak duaların kabule en şayan 
olduğu zamanlardan birisi  de Ramazan ayıdır. Bu ayı iyi değerlendirip, hem nefislerimizin, 
hem de nesillerimizin ıslahı ve kurtuluşu için dua etmeliyiz. Geçmişlerimize dualar ve salih 
ameller işleyip sevabını ruhlarına bağışlamak suretiyle vefa bocumuzu ödemeliyiz. Kurtuluş 
bekleyen dünya Müslümanlarına hem kalbi, hem kavli ve hem de fiili dualarımızı 
göndermeliyiz. Peygamberimiz (s.a.v.): 

                                                                         
             “Duâ kulluğun özüdür.”10    

Evet dünya Müslümanlarının bu gün duaya ihtiyaçları, her zamankinden daha az değildir. 
Bir hadîs-i şerifte Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ’’Muhakkak, oruç tutanın iftar 
anında yaptığı dua reddedilmez.’’11 

Eller kalkar duâya, 
Şükredilir Mevlâ'ya, 
İftar için sofraya, 
Besmeleyle başlanır. 

                                                (Z. Gül) 

Elbette ki, eğer, ibadetlerimizi Allah’a kul olma şuuru ile yerine getirirsek bu şeytan  

bize yakın olamayacaktır. Ve yine o zaman, Peygamber Efendimizin “Kim inanarak ve 

karşılığını Allah (c.c.)’tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları affolunur; kim 

inanarak ve karşılığını Allah (c.c.)’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş 

günahları affolunur.”
12

 müjdesi gerçekleşecektir. 

 

Alınacak Dersler: 

1. Ramazan ayı, iman ayıdır. İslam‘ın adeta bir özetidir. 

2. Ramazan ayı, Kur’an ayıdır. 

3. Ramazan ayı: Muhasebe ayıdır. 

4. Ramazan ayı, disiplin, nefsi terbiye ve güzel ahlak ayıdır. 

5. Ramazan ayı, Rahmet, bereket, mağfiret ve ateşten kurtuluş ayıdır. 

6. Ramazan ayı, dua ayıdır. 

7. Ramazan ayı, Kadir gecesi ve itikaf ayıdır. 

 

Bu Hafta: 

1. Bakara suresinin 183. ayetini tefsirden okuyunuz. 

                                                           
9
 Sünen-i Tirmîzi - C.6, Sh.6 

10
 Mü’min suresi, 60. ayet 

11
 İbni Maceh. 

12
 Buhârî, Îmân, 28, Savm, 6; Müslim, Sıyâm, 203 


