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َها َوَما يَ ْنزُِل ِمَن السََّماِء َوَما يَ ْعرُُج فيَها َوُهَو الرَّحيُم اْلَغُفورُ   يَ ْعَلُم َما يَِلُج ِف اْْلَْرِض َوَما ََيْرُُج ِمن ْ

“Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir.”1 

O'na hamd eder ve O'na şükrederim. O'na tevbe eder ve O'ndan 

bağışlanma dilerim. Şehadet ederim ki; Allah'dan başka ilah yoktur. O, 

tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki; Muhammed O'nun kulu ve 

Rasul’üdür. Kulları arasından seçtiği ve üstün kıldığı dostudur. O, en iyi 

namaz kılan ve oruç tutandır. En iyi hacceden ve en iyi ibadet edendir. 

Allah'ın salâtı ve selamı O'na, temiz ailesine, ashabına ve din gününe 

kadar onlara iyilikle uyanlara olsun.  

Bundan sonra... Ey insanlar!.. Sizlere ve nefsime takva ile Allah'dan 

hakkıyla korkmayı tavsiye ederim. Çünkü takva ile nefisler şereflenir ve 

mizan ağırlaşır. Dereceler yükselir ve makamlar yücelir. Allah azze ve 

celle'ye yaklaşılır. Takvaya sarılan hüsrana uğramaz. O'nu terk eden ise 

iflah olmaz. Ey Allah'ın kulları! Kesinlikle mutlu son takva sahiplerinin 

olacaktır.  

َ يَ  اُوِل اْْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم  ُقْل َْل َيْسَتِوي اْْلَبيُث َوالطَّيُِٰب َوَلْو اَْعَجَبَك َك ثْ َرُة اْْلَبيِث فَات َُّقوا اّللٰه
 تُ ْفِلُحونَ 

“Ey akıl sahipleri, Allah'dan hakkıyla korkun ki kurtuluşa eresiniz.”2 

 

Ey insanlar! Üst üste gelen belalar karşısında ve değişen durumlar 

arasında insanların birçoğunun haline bakan kimse şunu açıkça fark eder 

ki Müslümanlardan çoğu kalbini sabit kılacak etkenlere ihtiyaç 

duymaktadır. Susuzluğunu giderecek, ürününü besleyecek ve kirini-

pasını temizleyecek kaynağa ihtiyaç duymaktadır. İçinde gelişmeyi 

barındıran cömert bir misafirin kendisini kucaklamasına ihtiyacı vardır. 

Kuru ve yaş her şeyi yiyen ateşiyle, akılları perişan eden, ortalığı 

bulandıran fırtınanın ortasında akılların ve anlayışların çaresiz kaldığı 

olaylar zincirinin gücünü zayıflatmasından sonra daha ilk gününde 

sıkıntılarını, üzüntü ve kederini bir tarafa atmak için onun gelmesini 

özlemle beklemektedir. Bütün bu nedenlerle insanların hepsinin oruç ve 

                                                 
1 Sebe 2 
2 Maide 100 
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gece ibadeti ayı, nefsi rahatlık ve rûhi yükseliş ayı, rüku ve secde ayı, 

mescidlerin aydınlanma ayı, zikir ve hamd ayı, huzur ayı olan 

Ramazan'ın gelmesine ihtiyaçları vardı. Bu ay; nefis muhasebesi 

yapılması ve vicdanların uyandırılması gereken aydır. Şahsi 

çatışmalardan; midelerin ve ferclerin, akılların ve kalplerin anlık 

lezzetlerinden kurtulma ayıdır. Ve oruç bu alanları daraltmak için farz 

kılınmıştır. Oruç her tevbe etmek isteyen için bir fırsat ve günahından 

dönmek isteyen için bir derstir.  

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ    َي اَي َُّها الَّذيَن اهَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِٰ

“Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz 

kılındı. Umulur ki takvalı davranırsınız.”3 

Ey Müslümanlar! Mübarek Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Kur'an'ın ışıkları 

hiç sönmez. O, ateşi sönmeyen bir lambadır. Öyle ki, yolundan gidenler 

asla sapmaz. Taraftarlarını hezimete uğratmayan üstünlüktür. Kur'an 

gerçekte, bedendeki ruh gibidir. Hidayet için nurdur. Kur'an okumayan 

ve onunla amel etmeyen -konuşsa ve çalışsa da, gitse ve gelse de- canlı 

değildir. Bilakis o kimse dirilerin ölüsüdür. Kur'an ile amel etmeyen, 

doğruyu bulamaz ve sapar.  

َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوراً ََيْشي ِبه ِف النَّاِس َكَمْن َمثَ ُلُه ِف الظُُّلَماِت لَْيسَ  ِِبَارٍِج  اََوَمْن َكاَن َمْيتاً فََاْحيَ ي ْ
ِلَك زُيَِٰن لِْلَكاِفريَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  َها َكذه  ِمن ْ

“Ölü iken (imanla) kendisini dirilttiğimiz, insanlar arasında yürümesi için 

nur verdiğimiz kimse, içinden çıkamayacağı karanlıklarda kalan kimse gibi 

midir?”4 

 

Kur'ansız insan havasız ve susuz hayat gibidir. Hatta hissinin ve nefsinin 

iflası kaçınılmazdır. Çünkü Kur'an şifa ve ilaçtır.  

 

 

                                                 
3 Bakara 183 
4 En’am 122 
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َلْت اهَيتُُه َءاَْعَجِميٌّ َوَعَرِبٌّ ُقْل ُهَو لِلَّذينَ  اهَمُنوا ُهًدى  َوَلْو َجَعْلَناُه قُ ْراهانً اَْعَجِمياًّ َلَقاُلوا َلْوَْل ُفصِٰ
  َوِشَفاٌء َوالَّذيَن َْل يُ ْؤِمُنوَن ِف اهَذاِِنِْم َوق ٌْر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى اُولهِئَك يُ َناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَعيدٍ 

De ki: "O, iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise 

kulaklarında bir ağırlık vardır ve o, onlar için bir körlüktür." (Sanki) onlara 

uzak bir yerden seslenilir.”5 

Ey müslümanlar!.. Şüphesiz ki çoğu insan ile Rabbinin Kitabı arasında 

gerek okumasında, gerekse onunla amel etmesinde bir kopukluk ve 

saygısızlık vardır. "Geçmiş ümmetlerin hastalıkları İslam ümmetine 

gizlice sızmış" desek abartmış olmayız. Allah celle ve alâ'nın şu kavlini 

okumuyor musunuz?  

يُّوَن َْل يَ ْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِاْلَّ اََماِنَّ َوِاْن ُهْم ِاْلَّ َيظُنُّونَ  ُهْم اُمِٰ  َوِمن ْ

“Onların arasında kuruntu dışında Kitabın ne olduğunu bilmeyen ümmiler 

de vardır. Onlar yalnız zan ediyorlar”6 

Müfessirler şöyle der: Yani Kitab'ın sadece okumasını bilirler ve 

okudukları boğazlarını geçmez. Bunun sebebi kalbin gafleti ve ruhun 

Kur'ân'ı düşünmekten aciz olmasıdır. Hatta bazılarının kalbine kilit 

vurulmuştur.  

  اََفََل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْراهَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْْيِ اّللٰهِ َلَوَجُدوا فيِه اْخِتََلفاً َكثْياً 

“Eğer o, Allah'dan başkasından gelseydi, elbette içinde çelişkili bir çok şey 

bulurlardı”7 

Öyleyse hâlâ neden Kur'ân'ı gereği gibi tedebbür etmezler mi?   

Kur'ân'ı yeterince düşünmemenin bir nedeni de Allah'ın nefislerdeki ve 

ufuklardaki sünnetlerini ve her şeyi en güzel bir şekilde yoluna 

koymasını keşfedememektir. Yanlış düşünceleri ve hatalı yorumları 

kutsamaktan kurtulamamaktır. Bu düşünceler ve yorumlar, dünya 

sevgisi ve ölümden hoşlanmama gibi azgın duyguların beslediği pislikler 

                                                 
5 Fussilet 44 
6 Bakara 78 

7 Nisa 82 
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kanalıyla birçok insana kadar ulaşmıştır.  

ى اََفََل تَ ْعِقلُ ونَ  نْ َيا َوزينَ تُ َها َوَما ِعْنَد اّللٰهِ َخْْيٌ َواَبْ قه   َوَما اُوتيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْْلَيهوِة الدُّ

“Allah'ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hâlâ düşünmez 

misiniz?”8 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشَخَص بَِبَصرِِه ِإََل السَّ  ْرَداِء، قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ َماِء ُُثَّ َعْن َأِب الدَّ
فَ َقاَل زَِيُد ْبُن لَِبيٍد « ِمَن النَّاِس َحَّتَّ َْل يَ ْقِدُروا ِمْنُه َعَلى َشْيءٍ َهَذا َأَواُن َُيْتَ َلُس الِعْلُم »قَاَل: 

َوأَبْ َناَءاَن، فَ َقاَل:  األَْنَصارِيُّ: َكْيَف َُيْتَ َلُس ِمنَّا َوَقْد قَ رَْأاَن الُقْرآَن فَ َواّللَِّ لَنَ ْقرَأَنَُّه َولَنُ ْقرِئَ نَُّه ِنَساَءاَن 
يُل ِعْنَد اليَ ُهوِد  َثِكَلْتَك أُمُّكَ » َِديَنِة َهِذِه الت َّْورَاُة َواإِلْنِْ

َي زَِيُد، ِإْن ُكْنُت أَلَُعدَُّك ِمْن فُ َقَهاِء أَْهِل امل
ُهمْ   َوالنََّصاَرى َفَماَذا تُ ْغِِن َعن ْ

 

İmam Ahmed, Tirmizi ve İbni Mace; Ziyad b. Lebid el-Ensarî (r.a) şöyle 

dediğini rivayet eder: Nebi (s.a.v) bir şey zikrederek şöyle buyurdu: "İşte 

bu, ilmin yok olduğu zamandadır." Dedik ki: "Ey Allah'ın Rasulü! Biz 

Kur'ân okurken, çocuklarımıza da okuturken, onlar da çocuklarına 

okuturken ilim nasıl yok olur?" Şöyle buyurdu: "Annen seni kaybetsin 

ey Lebid'in oğlu! Ben seni, sözü en iyi anlayan biri sanırdım. Bu 

Yahudiler ve Hristiyanlar, ellerinde Tevrat ve İncil olduğu halde 

ondan bir şeyle faydalanıyorlar mı?"9  

Müslümanlardan bir çoğunun, Rabbinin Kitabı karşısındaki konumunu 

görünce Müslüman büyük bir dehşete kapılır. Karanlık çevrelerini 

kuşatmış, problemler her yönden üzerlerine çökmüş… Sonra onlar, 

gelişigüzel davranıyorlar.. Düzenler iflas etmiş, ırkçılık çökmüş, 

küreselleşme zayıflamış.. Ve biz; nasıl olur da nur ellerimiz 

arasındayken, başka milletlerin kervanına katılırız? Rüzgar bizi her yöne 

savurur da hiç bir şeye aldırmayız? 

                                                 
8 Kasas 60 
9 Tirmizi 2653 de tahric etmiş Elbani “ Sahih”  demiştir. Ayrıca Elbani (rhm), Hatibu’l 

Bagdadi’nin “İktideu’l İlmil ve’l Amel” isimli eserine yaptı tahkik çalışması no 89 da bu  

rivayeti tahric etmiştir. Ayrıca  Ahmed ve Hakim’de tahric etmişlerdir. Zehebi ise 

sahihlemiştir. Müslim’in şartına göre isnadı sahihtir.  
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Rasulullah (s.a.v) altmış üç yıl yaşadı. Yaşlılığın ve hayatın çilelerinin 

insanın saçını-başını ağarttığını çokça duyarız. Bütün bunları birer birer 

yaşayıp da yaşlılığını Rabbinin Kitabı'ndan okuduğu ayetlere, düşünüp 

anladığı manalara dayandıran kimse hakkında ne düşünürsünüz?  

َشي َّبَ ْتِِن ُهوٌد، َوالَواِقَعُة، »اَل: َعْن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكٍر: َي َرُسوَل اّللَِّ َقْد ِشْبَت، قَ 
ْرَسََلُت، َوَعمَّ يَ َتَساَءُلوَن، َوِإَذا الشَّْمُس ُكٰوَِرتْ 

ُ
 َوامل

Ebu Bekr (r.a)  Rasulullah (s.a.v) şöyle sorduğunu rivayet eder: "Ey 

Allah'ın Rasulü! Seni ihtiyarlatan nedir?" Şöyle buyurur: "Beni; "Hud", 

"Vakıa". "Amme yetesaelun", ve "İzeşşemsü kuvvirat" ihtiyarlattı."10 

 Bu mübarek yönüyle Ramazan; müslümanın, gece namazında Kur'ân'ın 

hidayetini almak üzere gündüzden nefsini hazırlaması için büyük bir 

fırsat ve yüce bir ihsan sayılır. 

ًا َاَشدُّ  ِهيَ  الَّْيلِ  اَنِشَئةَ  ِانَّ    قيًَل  َواَق َْومُ  َوطْ  

“Gece kalkışı (var ya); o hem daha etkilidir; hem de söyleyişi itibari ile 

daha sağlamdır.”11 

Ayette geçen "nâşietü'lleyl", gece saatleridir. Gece saatleri Kur'ân 

okumak için gündüzden daha uygundur. Çünkü gündüz, insanların 

etrafa yayıldığı ve seslerin birbirine karıştığı bir vakittir. Sanki gündüz 

tutulan oruç, bir boşaltma ve geceleyin Kur'ân ile gece namazı kılmak, 

bir süslemedir.  

Allah'ın kulları! Mübarek Ramazan ayı ferah ve genişlik ayıdır. Kişi, bu 

ayda kendini gecesini ihya etmeye hazırlar. İhtiyaçları için, ihtiyaçları 

gideren Allah Subhanehu'dan başkasına yönelmemeye hazırlar. Çünkü 

Allah'dan başka kendisine sığınılacak yoktur. O, hükmeder ve O'na 

hükmedilmez. Gecenin son üçte biri, Allah azze ve celle'nin şanına ve 

azametine layık şekilde dünya semasına indiği ve şöyle buyurduğu 

                                                 
10 Tirmizi 3297 Kitabu’t Tefsirde tahric etmiş, Elbani “ Sahih” demiştir. Ayrıca İbn Sa’d “Tabakat” 

isimli eserinde 1/435 , Ebu Nu’aym el-Hilye 4 /350, Hakim Mustedrek 2/344, ed-Dyau’l Makdisi 

“Ehadisu’l Muhtara” 1/75-66 da tahric etmişlerdir.  

Farklı tarikler ile de rivayet edilmiştir.  
11 Muzemmil 6 
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vakittir:  

نْ َيا ِحيَ  َلٍة ِإََل السََّماِء الدُّ يَ ب َْقى ثُ ُلُث اللَّْيِل اآلِخُر يَ ُقوُل: َمْن  يَ ْنزُِل َرب َُّنا تَ َباَرَك َوتَ َعاََل ُكلَّ لَي ْ
 َيْدُعوِن، َفَأْسَتِجيَب َلُه َمْن َيْسأَُلِِن َفأُْعِطَيُه، َمْن َيْستَ ْغِفُرِن َفَأْغِفَر َلهُ 

"İsteyen var mı, vereyim. Dua eden var mı, kabul edeyim. Bağışlayan var 

mı, bağışlayayım."12 Acaba bizden her birimiz duanın kabulü için en 

kuvvetli vakit olan bu yüce vakti değerlendirmeyi düşündü mü? Acaba 

gecenin son üçte birinde insanların hali nasıl? Ne kadar çok halinden 

şikayetçi olup da bu mübarek vakitten gafil olan var... İlacını ve şifasının 

sırrını anlayamayan ne çok insan var!.. İnsanların bir çoğu derin bir 

uyuşukluk içindedir. Derdini şikayet edebileceği birini ya da 

insanoğullarından istediği birine derdini ve sıkıntısını arzedebilmek için 

fırsatını bulmak üzere yeryüzünün doğusunu ve batısını, güneyini ve 

kuzeyini dolaşmaktan yorulmaz. Fakat sıkıntıları gideren, üzüntüleri 

kaldıran, darlıkları genişleten, her şeyin mülkü elinde olan, her şeyi 

koruyup kollayan ve kendisi korunmaya muhtaç olmayan, dua ettiğinde 

darda kalanın duasına cevap veren ve kötülüğü gideren Allah'a 

yönelmeyi düşünmez.  

 َما َلُكْم َْل تَ ْرُجوَن ّلِلٰهِ َوقَاراً  َوَقْد َخَلَقُكْم اَْطَواراً 

 “Size ne oluyor ki Allah'ın azametinden hiç korkmuyorsunuz? Oysa sizi 

türlü merhalelerden geçirerek O yaratmıştır.”13 

Nebi (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: 

اِئُم َحتَّى يُْفِطَر، َودَْعَوةُ اْلَمْظلُومِ  َماُم اْلعَاِدُل ، َوالصَّ   ثَََلثَةٌ ََل تَُردُّ دَْعَوتُُهْم : اْْلِ

"Üç kişinin duası reddedilmez: Adaletli yöneticinin, iftar edinceye kadar 

oruçlunun ve mazlumun duası."14    

 

                                                 
12 Buhari / Teheccüd n.  1145 – Müslim / Salatu’l Musafirin 758 
13 Nuh 13/14 
14 İmam Ahmed Müsned 6043 de tahric etmiş ve Müsnedin muhakkiki şahidleri ve tarikleri 

ile beraber sahihlemiştir. 
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Fakat ey Allah'ın kulları burada önemli bir olay var. Allah azze ve 

celle’ye dua için yalvararak ellerini kaldıranların bir çoğu duanın hemen 

kabul edilmesini bekler. Belki de ümitsizliğe kapılır.  

 الضَّالُّونَ  ِاْلَّ  رَبِٰه َرْْحَةِ  ِمنْ  يَ ْقَنطُ  َوَمنْ  قَالَ 

“Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit kesebilir?”15  

Ne var ki duanın kabul edilmesine mani olan bir durum olabilir. İnsanın, 

duasının hemen kabul edilmesini beklemesi, acele etmesi ve 

homurdanması gibi... Bu durum duanın kabul edilmesini engelleyen ana 

faktörlerden biridir. Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurur:  

ْل، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة: َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ُيْسَتَجاُب أِلََحدُِكْم َما َلَْ يَ ْعجَ 
 يَ ُقوُل: َدَعْوُت فَ َلْم ُيْسَتَجْب ِل 

"Muhakkak ki Allah, acele etmediği ve "Rabbime dua ettim de kabul 

etmedi" demediği müddetçe sizden birinizin duasını kabul eder."16 

 Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet eder. Belki de dua içinde günah ya 

da sıla-i rahmi kesme bulunduğu için veya dua, dua edenin kalbinden 

değil de dudaklarından çıktığı için kabul edilmez. Çünkü dil, kalbin 

tercümanı ve postacısıdır. Kalp; sırların ve düşüncelerin, nefsin gizli 

yönlerinin saklandığı yerdir. Kalp gafil iken yapılan duanın faydası azdır 

ya da hiç yoktur. 

 Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurur: 

 ان هللا ْل يقبل دعاء من قلب غافل

 "Şüphesiz ki Allah, gafil bir kalpten duayı kabul etmez."17 

                                                 
15 Hicr 56 
16 Buhari 6340 Dua- Muslim 2735 / Dua  

17  
Hakim / Müstedrek 1817 – Bezzar 10065 -  
Elban (rhm) bu lafiz ile gelen rivayete hasen demiştir. Ayrıca  
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 Bu hadisi Hakim ve Tirmizi rivayet eder. Tirmizi hasen olduğunu 

belirtir. Kalp, dünya şehvetlerine iltifattan geri durmaz. Herkes bilir ki 

sağa-sola iltifat eden gideceği yere çabucak ulaşamaz. 

Ey müslümanlar! Duanızda Allah'dan korkun. Çünkü dua ibadettir, 

ibadetin beynidir. Çaresizlerin ve güçsüzlerin delici okudur. Ne kadar az 

veya çok olursa olsun sizden biri ihtiyaçlarını küçük görmesin. Çünkü 

Allah daha çoğuna sahiptir. 

 َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن َاْسَتجِ ْب َلُكْم ِانَّ الَّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرينَ 

Allah subhanehu ve telala şöyle buyurur: (Rabbiniz buyurdu ki: "Bana dua 

edin, ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana ibadeti büyüklüklerine 

yediremeyenler, yakında hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir”18 

Bundan sonra sıkıntı ve darlık içinde olanlara, üzüntü ve keder 

sahiplerine deriz ki, şu örnekten ibret alın ve teselli bulun. Bu şekilde 

kişinin hayatında duanın etkisi kendini gösterir. Kalbi attığı müddetçe 

duaya ihtiyacı vardır. Çünkü dua, hastalık ağırlaştığında ona ilaçtır. 

Sıcak arttığında onu soğutur.  

، قَاَل: َدَخَل َرُسوُل َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم َذاَت يَ ْوٍم اْلَمْسِجَد، فَِإَذا ُهَو ِبَرجُ  ٍل َعْن َأِب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِٰ
َي أَُماَمَة، َما ِل أَرَاَك َجاِلًسا ِف اْلَمْسِجِد ِف َغْْيِ »، يُ َقاُل َلُه: أَبُو أَُماَمَة، فَ َقاَل: ِمَن اأْلَْنَصارِ 

، قَاَل: «َوْقِت الصَََّلِة؟ أََفََل أَُعلُِٰمَك َكََلًما ِإَذا أَْنَت »، قَاَل: ُُهُوٌم َلزَِمْتِِن، َوُديُوٌن َي َرُسوَل اّللَِّ
، قَاَل: قُ ْلُت: بَ َلى، َي َرُسوَل، قَاَل: " ُقْل « َعزَّ َوَجلَّ َُهََّك، َوَقَضى َعْنَك َديْ َنَك؟قُ ْلَتُه أَْذَهبَ 

 ِإَذا َأْصَبْحَت، َوِإَذا أَْمَسْيَت: اللَُّهمَّ ِإِٰنِ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْْلَمِٰ َواْْلََزِن، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجزِ 
ْيِن، َوقَ ْهِر الٰرَِجاِل "، قَاَل: َواْلَكَسِل، َوأَُعوُذ ِبَك مِ  َن اْْلُْْبِ َواْلُبْخِل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ُهَِٰي، َوَقَضى َعِنِٰ َدْيِِن   فَ َفَعْلُت َذِلَك، َفَأْذَهَب اّللَّ

                                                                                                                                                         

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َ َوأَنْ ُتْم ُموِقُنوَن ِِبإِلَجابَِة، َواْعَلُموا أَنَّ اّللََّ َْل َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن »َعْن َأِب ُهرَيْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ اْدُعوا اّللَّ
 قَ ْلٍب َغاِفٍل َْلهٍ 

Ebu Hureyre’den  Rasulullah (s.a.v) buyurduki : “Allah’a kabul edileceğini gerçekten bilerek 

duâ ediniz. Biliniz ki Allah, gafil ve umursamaz bir kalbin duasına icabet etmez.” rivayetini 

Tirmizi 3479 – Hakim 1/494 – Taberani /Dua 62 da nakletmiş ve Elbani (rhm) “Hasen” 

demiştir. 
18 Mu’min Suresi 60 
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Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girer ve Ensar'dan 

Ebu Ümame isminde bir sahabiyi görür. "Ey Ebu Ümame! Ne oluyor ki 

seni namaz vaktinin dışında mescidde oturur görüyorum?" buyurur. 

Ebu Ümame "Beni bırakmayan üzüntüler ve borçlar ey Allah'ın Rasulü" 

der. Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurur: "Söylediğinde; Allah'ın üzüntünü 

gidereceği ve borcunu ödemeni sağlayacağı bir sözü sana öğreteyim 

mi?" Ebu Ümame "Öğret ey Allah'ın Rasulü" dedi. 

 Şöyle buyurur: "Sabahladığında ve akşamladığında "Allah'ım! Keder 

ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlik ve tembellikten sana sığınırım. 

Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun bana üstün 

gelmesinden ve insanların zorla bana galip olmasından sana sığınırım" 

de." Ebu Ümame der ki: "Bunu yaptım, Allah üzüntümü giderdi ve 

borcumu ödetti."19 

، َأنَّ ُمَكاتَ ًبا َجاَءُه  ، قَاَل: َأَْل أَُعلُِٰمَك عن َعِليٍٰ فَ َقاَل: ِإِٰنِ َقْد َعَجْزُت َعْن ُمَكاتَ َبِِت َفَأِعِنِٰ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلْو َكاَن َعَلْيَك ِمْثُل َجَبِل ِصٍْي َديْ ًنا أَ  ُ َكِلَماٍت َعلََّمِنيِهنَّ َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ دَّاُه اّللَّ

مَّ اْكِفِِن ِِبَََلِلَك َعْن َحرَاِمَك، َوأَْغِنِِن ِبَفْضِلَك َعمَّْن ِسَواَك ": َهَذا َعْنَك، قَاَل: " ُقْل: اللَّهُ 
 َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ 

 

İmam Ahmed ve Tirmizi; Ali (r.a)’den şunu rivayet eder: "Ali (r.a)’ye 

borcundan şikayet eden bir köle gelir. Ali (r.a) ona şöyle der: "Rasulullah 

(s.a.v)’in bana öğrettiği sözleri sana öğreteyim mi? Üzerinde dağ gibi 

borç da olsa Allah senin onu ödemeni sağlar: 

"Allah'ım! helalinden vererek beni haramına muhtaç etme ve ihsanınla beni 

başkalarından müstağni kıl" de."20 

Allah'ım! Keder ve üzüntüden sana sığınırız. Acizlik ve tembellikten 

sana sığınırız. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırız. Borcun üzerimize 

üstün gelmesinden ve insanların zorla galip olmasından sana sığınırız.  

Allah beni ve sizleri Yüce Kur'ân ile mübarek kılsın. Beni ve sizleri 

ondaki ayetler ve hikmetli zikir ile faydalandırsın. Söyleyeceğimi 

                                                 
19 Ebu Davud 155 – Elbani “Zayıf” demiştir. 
20 Tirmizi 3563 / Dua  ayrıca Hakim ve Ahmed’de tahric etmişlerdir. 
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söyledim. Şayet doğru ise bu Allah'dandır. Eğer hatalı ise bu benden ve 

şeytandandır. Allah'dan bağışlanma dilerim. Muhakkak O, çokça 

bağışlayandır.  

Salihlerin velisi, günahı bağışlayan ve tevbeyi kabul eden, azabı şiddetli 

olan Allah'a hamdolsun. O'ndan başka ilah yoktur ve dönüş O'nadır. 

Şehadet ederim ki, Allah'dan başka ilah yoktur. O, tektir ve ortağı 

yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasulüdür. 

Allah, O'na, ailesine,  ashabına, tabiine ve din gününe kadar onlara 

iyilikle uyanlara salât ve selam eylesin; onları mübarek kılsın.  

Bundan sonra... Ey Müslümanlar! Nefisleri açlığa ve susuzluğa 

tahammül etmeye alıştıran değerli bir ayın gölgesine girdiniz. Gözlerinin 

önünde yemeği görürsün ve nefsin onu arzu eder. Elin ona ulaşır fakat 

onu yiyemezsin. Susuzluk içini yakar. Su hemen yanı başındadır fakat 

onu içemezsin. Esnemeye başlarsın ve uyku gözkapaklarına bastırır. 

Ramazan gelir, seni namazı için uyandırır. Şüphesiz bunlar sabır ve 

tahammül halkalarıdır. Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurur:  

 الصوم نصف الصِب

"Oruç sabrın yarısıdır."21  

 

 

 

Allah'ın kulları! Ramazan ayı cömertlik ve infak ayıdır. Zengin 

gönüllerin ve cömert ellerin ayıdır. Darda olanlara yardım edilen, 

sıkıntılı olanlara rahatlık sağlanan bir aydır. Müslümanın bunda büyük 

payı olsun. Beldesindeki ve toplumundaki dulların, yetimlerin ve 

yoksulların gözyaşını dindirmede tereddüt etmesin. Açlıklarını 

bastırmada ve ihtiyaçlarını gidermede cimri davranmasın. Cimrilikten ve 

eli sıkılıktan sakının. Çünkü bunlar, kötülüğü bilinen bir ayıptır. Nebi 

(s.a.v)’in Rabbine sığındığı bu hasletlerden sakının. Bilakis cömertlik ve 

kerem Rasulullah (s.a.v)’in hayatı boyunca ayrılmaz bir parçasıydı. Aynı 

zamanda bu cömertliği Ramazan ayında daha da artardı. Buhari ve 

                                                 
21 Tirmizi – Elbani Camiu’s-Sagir de “ Zafıy” Demiştir. 
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Müslim'de şu hadis zikredilir:  

ًئا َقطُّ فَ َقاَل َْل َما ُسِئَل َرسُ »َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا، قَاَل:  وُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشي ْ  

"Rasulullah (s.a.v)’den hiç bir şey istenmiş olmasın ki ona ‘hayır’ desin."22  

Buna ilave olarak bu rahatlık, sadece ihtiyaç sahiplerinin mutluluğu ile 

sınırlı değildir. Himayesi, verenlerin bizzat kendilerine döner. Nebi 

(s.a.v) şöyle buyurur:  

َرُجٍل َعَلْيِه  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِٰ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " َمَثُل اْلُمْنِفِق َواْلُمَتَصدِِٰق، َكَمَثلِ 
َوقَاَل اآْلَخُر: فَِإَذا أَرَاَد  -ِإََل تَ رَاِقيِهَما، فَِإَذا أَرَاَد اْلُمْنِفُق ُجب ََّتاِن َأْو ُجن ََّتاِن، ِمْن َلُدْن ثُِديِِٰهَما 

َأْن يَ َتَصدََّق َسبَ َغْت َعَلْيِه َأْو َمرَّْت، َوِإَذا أَرَاَد اْلَبِخيُل َأْن يُ ْنِفَق، قَ َلَصْت َعَلْيِه  -اْلُمَتَصدُِٰق 
ُتُِنَّ بَ َنانَُه َوتَ ْعُفَو أَثَ رَُه " قَاَل: فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: فَ َقاَل:  َوَأَخَذْت ُكلُّ َحْلَقٍة َمْوِضَعَها، َحَّتَّ 

ُعَها َفََل تَ تَِّسعُ » يُ َوسِٰ  

"Cimri ile infak edenin örneği; üzerlerinde göğüslerinden köprücük 

kemiklerine kadar demirden birer zırh bulunan iki insanın örneği gibidir. 

İnfak eden her sadaka vermek istediğinde zırhı üzerinde genişler, nihayet o 

kimsenin parmak uçlarını kaplar ve izlerini yok eder. Cimri olan her infak 

etmek istediğinde zırhı üzerinde büzülür ve her bir halka kendi yerini alır. 

O, onları genişletmek ister de genişlemez."23  

Allah'ın kulları! Hadisin anlamı gayet açıktır. Çünkü, cömert insan 

sadaka vermeye niyet edince göğsü ferahlar ve nefsi huzur bulur. Sevaba 

özlem duyar ve infakta cömert davranır. Bu nedenle demir ona zarar 

vermez. Bilakis onun genişlettiği kadar genişler. Bunda şaşılacak bir 

durum yoktur. Çünkü mücevherler toprağın altında olsa bile 

mücevherdir. Aslanlar demir kafes içinde olsalar da aslandır. Şüphesiz 

cimri de sadaka vermeyi kalbinden geçirince nefsi cimrilik eder ve göğsü 

daralır. Elleri sıkılaşır ve kendisini, sanki ömründen ve kalbinden birşey 

veriyor gibi hisseder. Böylece dar bir çerçevede yaşar ve sadece kendisini 

görür. Sağındaki ve solundaki ihtiyaç sahiplerini önemsemez. Bunun 

gibiler zincirleri ve bağları eline ve boynuna bağlamıştır.  

                                                 
22 Buhari/ Edeb 6034   Müslim / Fadail 2311 
23 Buhârî, Cihâd 89; Zekât 28, Talâk 24; Libâs 9; Müslim, Zekât 76-77. Ayrıca bk. Nesâî, Zekât 61 
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ْنَساُن قَ ُتو راً  نْ َفاِق وََكاَن اْْلِ   ُقْل َلْو اَنْ ُتْم ََتِْلُكوَن َخزَاِئَن َرْْحَِة َرِٰب ِاذاً َْلَْمَسْكُتْم َخْشَيَة اْْلِ

(De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman 

tükenir korkusuyla muhakkak cimrilik ederdiniz." Zaten insan çok 

cimridir.”24  

Temiz sadakadan, şeytana daha ağır gelen ve tuzağını bozan, vesvesesini 

defeden bir şey daha yoktur.  

ُ َواِسٌع َعليمٌ  ُ يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضَلً َواّللٰه  الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َوََيُْمرُُكْم ِِبْلَفْحَشاِء َواّللٰه

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği emreder. Allah ise size kendi 

katından bir mağfiret ve bir bolluk vadeder. Allah, ihsanı bol olandır. 

Hakkıyla bilendir.”25 

Allah'ım! İbrahim ve İbrahim ailesine salât eylediğin gibi Muhammed ve 

Muhammed ailesine de salât eyle. Şüphesiz sen, çokça hamdedilen, şan 

ve şeref sahibisin. İbrahim'i ve İbrahim'in ailesini mübarek kıldığın gibi 

Muhammed'i ve Muhammed'in ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen, 

çokça hamdedilen, şan ve şeref sahibisin. 

 

 

 سبحانك اللهم وِبمدك أشهد أن ْل إله إْل أنت أستغفرك وأتوب إليك

                                                 
24 İsra 100 
25 Bakara 268 


