
 
Ramazan Ayı Furkan Ayıdır 

 

 “Ramazan ayı ki 

onda Kuran, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi. Sizden 
kim o aya şahit olursa oruç tutsun.” [Bakara 185] 

Allah Subhânehu ve Teâlâ, hak ile batıl arasını ayıran, insanlara hidayet yolunu gösteren, onları 
karanlıklardan aydınlığa çıkaran Kuranı Kerimi tazim için Ramazan ayını üstün kılmıştır. Bu 
mübarek Ramazan ayı tazim etmek, Allah’ın ayetlerini tazim etmekle olur. Allah’ın emirlerine 
imtisal etmek, nehiylerinden kaçınarak O’nun hükümlerini yüceltmekle olur.  

Aslında oruç, takvayı artırır.  

 “Ey iman edenler! Oruç sizden önce 

gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” [Bakara 

183] Umarız Müslümanlar, böyle yaparlar. Ramazan ayı Allah ile olan bağlarını güçlendirir, Allah 
Subhânehu ve Teâlâ katında onların derecelerini artırır.  

 
Ey Müslümanlar! 
 
Allah Subhânehu ve Teâlâ, insanlar arasında Kur’an-ı Kerime göre hükmedilsin diye Kuranı 

indirdi. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

 “Biz sana Kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar 

arasında Allah’ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin.” [Nisa 105] Allah Subhânehu ve Teâlâ, insanlar 
arasında dini ikame etmek için Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i gönderdi. Allah Subhânehu 
ve Teâlâ şöyle buyurdu:  

 “Dini 

dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nuh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim’e, 
Mûsâ’ya ve İsa’ya emrettiğini size de din kıldı.” [Şura 13]  

Kuranı Kerim, âlemlere bir uyarıcı olsun diye Allah’ın kuluna indirdiği Furkan’dır. 

 “Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı (Kur’an’ı) indiren 

Allah’ın şanı yücedir.” [Furkan 1] Kuran, onlara şiddetli bir azabın habercisidir. Kâfirler, günahkârlar 
ve münafıklar için de bir uyarıcıdır... 

Kuranı Kerim, Salih ameller işleyen muttakileri de müjdeleyicidir.  

 “Şüphesiz ki bu Kur’an en 

doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat 
olduğunu müjdeler.” [İsra 9] Kuluna Kuranı indiren Allah’a hamdolsun.  

 “Hamd O Allah’a ki, kendi katından şiddetli bir azap ile korkutmak; Salih amellerde 

bulunan müminleri, güzel bir mükâfatla müjdelemek için kulu (Muhammed’e) kitabı indirdi ve 
onda hiçbir eğrilik meydana getirmedi; onu dosdoğru sapasağlam tuttu.” [Kehf 1-2] 

 
Ey Müslümanlar! 
 
Şüphesiz ki bu Kuran, dosdoğru olana hidayet eder. Sizi, ayetleri ve Peygamber SallAllahu Aleyhi 

ve Sellem’in sünnetini hakem kılmaya davet eder. Farkında mısınız Allah’ın hüküm ve ayetleri sabah 
akşam ihlal ediliyor. Faiz ayetlerini okuyorsunuzdur. Peki, krediler ile insanları mahveden 
bankalara ne dersiniz? Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyi emreden ayetleri okuyorsunuzdur. Peki, 
cahiliye hükümleri ile hükmeden zorba yöneticileri inkâr ediyor musunuz?  

İslam’a karşı sorumluluğunuz büyüktür. Allah Subhânehu ve Teâlâ, Rasûlü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e vahyi indirdi. Allah Subhânehu ve Teâlâ, Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in vefatının 



ardından onu uygulama ve tebliğ etme emanetini sizin omuzlarına yükledi. Dolayısıyla dinin 
ikamesinden sizler sorumlusunuz. Bu yüzden bu sorumluluk, Peygamber SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in bizleri Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacak diye müjdelediği Raşidi Hilafeti kurmak için 
davet taşıyıcılarının saflarına katılmayı gerektirir. Çünkü Hilafet, insanlar arasında adaleti tesis 
edecek, mazlumlara adaletli davranacak, hadleri uygulayacak, mukaddesatları kurtaracak, kâfirlerin 
tuzaklarını başlarına geçirecek, İslam’a yardım etmek ve Allah’ın kelimesini yüceltmek için orduları 
seferber edecektir.  

 
Ey mübarek toprakların halkı! 
 
Kuşkusuz Yahudiler ve zorba yöneticiler, mübarek topraklarda bozgunculuk çıkarıyorlar. Siz ve 

biz, İslam’ın yüce toprakları üzerinde yaşamaktayız. İslam’ı ve Müslümanların izzetini öncelikli 
dava haline getirin. Gelin bu mübarek Ramazan ayında, bu kutsal topraklarda İslam’ın sesini üstün 
kılmak için Allah ile olan ahdinizi yenileyin. Dininiz üzerinde sebat edin. Teslimiyet ve peşkeş 
projelerini reddedin. Dini ikame etmek, Mescidi Aksa’yı gaspçılardan kurtarmak için 
Müslümanlardan ve onların ordularından yardım isteyin. Aziz ve Güçlü olan Allah’a güvenin. O ne 
güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.  

  “Ey iman edenler! Siz Allah’ın dinine yardım 

ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar.” [Muhammed 7] 
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