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Mübarek ramazan ayında, mescitleri Evlerimize taşıyacağız ve 
bireysel  

ibadete ağırlık vereceğiz. 
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Önsöz 

Mubarek Ramazan ayı Allah katında sevaplarımızı ve hasenatlarımızı artırmak için ve 
ömrümüzün geri kalanını kurtarmak için fırsatların bol olduğu aydır. Cennete 
taşınacak bir ümit olarak görürüz onu. Öyledir de. Allah Teâlâ’nın elçisi öyle müjde 
etmiştir. Şeksiz şüphesiz bir umuttur Ramazan. Orucu, Kadir gecesi, teravihi, iftarı, 
mukabelesi, sadakası, zikri, mü’min kardeşlerle oluşturulmuş ortamları, umresi ve 
diğer bereket getiren bütünlüğü ile Ramazan ayı bizim için bir ömür denebilecek 
mübarek bir kaynaktır. Sevaplarla dolup taşmak ve günahlardan arınmak 
bakımından onun gibi bereketli bir ikinci mevsimden söz edemeyiz.  

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: "Ramazan 

ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar 
bağlanır." (Buhârî, Savm 5)  

Hadîs-i şerîfte buyrulur: “Eğer kullar, Ramazan’ın fazîletlerini bilselerdi, bütün 
senenin Ramazan olmasını temennî ederlerdi...” buyruluyor. (Heysemî, c. III, sf. 
141)  

Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında 
“Onbir ayın sultanı” ve “Şehr-i Mübârek” (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. 
Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta yarış yaptığı en önemli 
aydır. Bu ay halk tarafından değer atfedilen üç aylardan birisi olduğu gibi aynı 
zamanda Kur’an-ı Kerim’in nâzil olduğu aydır.  

“Ramazan ayı, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda 
açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.”[ Bakara, 2/185.]  

Ramazan ayı bütün hayırları ve bereketleri içerisinde toplamıştır. Yıl içerisinde 
kişiye ulaşan her bereket ve hayır, sonsuz olan Ramazan ayının bereket denizinden 
bir damladır. Bu ayda oluşan birlik, yıl boyunca oluşacak birliğin sebebidir.  
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Hedef 
 

Ramazan günlüğümüzü tutmak ve takip etmek bizleri Ramazan ayı boyunca diri ve 
canlı tutacaktır. Bu poster bize günlük Ramazan ibadetlerini hatırlatmakta ve teşvikte 

yardımcı olacaktır.  
 

Bu karantina sürecinde, devamlı ekranlara kilitlenmek yerine, devamlı online 

çalışmalara ağırlık vermek yerine Ramazan ayını bireysel ibadete ve sünnetlerin 
ihyasına da vakit ayırmamız gerekmektedir. 
 

Bu Ramazan günlüğüm çalışması ile hem Bölge yönetimimizi hem şube yöneticilerimizi 

hem de şube üyelerimizi bireysel ibadete, sünnetlerin ve nafile ibadetlerin ihyasına 
teşvik etme amacıyla hazırlanmıştır.  
 

 

Ramazan Günlüğünün tutulmasındaki faydalar. 
- Farz ve sünnet namazların ihyasına teşvik eder 
- Diğer sünnet ve nafile ibadetlere devam etmeyi adet edindirir 
- Ramazan ayını hayırlı ve dolu dolu geçirmeyi poster vesilesiyle hatırlatır 
- Unutkanlığı giderir ve hıfzını pekiştirir 
- Daha disiplinli ve tertipli bir Ramazan ayına vesile olur.  
- Az da olsa devamlı yapılan ibadet hayırlıdır hadisine muhatap olur.  

 

Çünkü Posterimizinde başlığında geçtiği üzere: 
 

“Allah Teala’ya amellerin en makbulü, az da olsa en devamlısıdır.” (Buhari) 
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Uygulama 

Metod 

Ramazan’ın ilk gününde başlayarak ramazan ayı boyunca her gün birtakım ameller 
yapılmalıdır. Ramazan günlüğüm programında geçtiği üzere bazı ibadetler günlük 
bazıları ise haftalık yapılmalıdır.  
 

Yapılmış olan ibadetleri o gün için işaretlenmelidir. 
Tarihine göre tamamlanmış olan amelin arkasındaki kare doldurulur (çizgi veya X 
yeterlidir).  
 

Alttaki örnekte bir dört günlük takvim doldurulmuştur.  
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Açıklama 

Günlüğümüzde yazan ibadetlerle alakalı birer Ayeti Kerime veya Hadisi 
Şerif verilmiştir. 

Farz namaz + sünnet namaz 

Hadîs-i şerîfte buyurulur: “Kulun kıyâmet gününde ilk hesâba çekileceği amel 
namazdır. Eğer namazı güzel ve düzgünse, şüphesiz o kul kurtulmuş ve muvaffak 
olmuştur. Eğer namaz işe yaramaz ve bozuksa, o kişi kaybetmiş ve hüsrâna 
uğramıştır. Farz namazda bir eksiklik görülürse, Allâh Teâlâ: «Bakın, kulumun nâfile 
ibâdetlerinden farzdaki eksiğini dolduracak bir şey var mı?» buyuracaktır. Sâir 
amellerin durumu da böyle olacaktır.” (Tirmizî, Salât, 188)  

O hâlde: “Farzlar kâfîdir. Onları doğru dürüst yapalım yeter!” denmesi, büyük bir 
gaflet olur.  

Her farz namazdan sonra ayetel kürsi 

 "Kim farz olan her namazın ardından Âyetü'l-kürsi okursa, onun cennete 
girmesi için ölümden başka engel yoktur." (bk. Mecmauz-Zevaid, h. no: 16922) (Bu hadis 
sebebiyle her farz namazdan sonra Âyetü'l-kürsi okunur.)  

Tesbihat  

"Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler (anarlar). 
Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler: 'Rabb'imiz (derler), bunu boş yere 
yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru!..'" (Al-i İmrân, 3/191).  

 

 Gece namazı 

 “...Farzlar dışında en faziletli namaz, gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 203)  

4 sayfa Kur’an okuma 

 Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i: “Kur’an 
okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak 
gelecektir” buyururken işittim, demiştir. (Müslim, Müsâfirîn 252.)  
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1 Hadis-i şerif okuma 

 Peygamber Efendimiz ‘in muhtelif tatbikatlarıyla fıkhî konular iyice öğrenilir Mesela 
Kur'an "namaz kılın" der; ama namazı nasıl kılacağımızı anlatmadığı için bunları 
sünnetten öğreniriz. Kur'an bize "zekât verin" der; zekâtı hangi mallardan, ne kadar 
vereceğimizi sünnetten ve hadisten öğreniriz. Kur'an "haccedin" der; nasıl 
haccedeceğimizi, bu farzı zekât gibi yılda bir değil; ömürde bir defa yapacağımızı 
hadisten ve sünnetten öğreniriz.  

Sözün kısası, Hadisler olmasaydı, İslamiyet’i tam manasıyla öğrenemezdik. Ben 

Müslümanım diyen kimse, İslamiyet'i, onu getiren Peygamber gibi yaşamaya gayret 
edeceğine göre, öncelikle Rasûl-i Ekrem Efendimiz ‘in hadislerini ve sünnetlerini 
öğrenmeye gayret etmelidir. Her gün en azından bir, iki hadis, şayet varsa onların 
açıklamalarını okuyarak dünyaya Peygamber gözüyle bakmaya çalışmalıdır.  

 Günlük beş sayfa kitap okumak  

Yapılan istatistiklere göre kitap okuyan toplumların diğer toplumlara nazaran 
gelişmişlik ve kültür seviyeleri oldukça yüksektir. Olaylara bakış açıları ve 
müdahaleleri her zaman daha iyi durumdadır.  

 

Bir akrabanın aranması 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bu kadar önemle üzerinde durduğu ve yapıldığı zaman 
müslümanların Cennete girmelerine sebep olacağını haber verdiği sıla-i rahim; her 
türlü hayır işlerinde akraba ve yakınların görülüp gözetilmesidir. Gerek âyetlerde, 
gerek hadislerde, bunun, namaz, zekât gibi farz ibadetlerden hemen sonra 
zikredilmesi, İslâmdaki önemini göstermektedir. Alimler sıla-i rahimde bulunmanın 
vacib olduğu görüşündedirler. Bunun, terkedilmesi, yani akraba ve yakınlarla olan 
ilgisinin kesilmesi, büyük günâh sayılmıştır. Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:  

"Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının" (en-Nisâ, 4/I) 
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İftar öncesi ümmete dua  

Hz. Peygamber (s.a.s.) de şöyle buyurur: " Allah katında duadan daha şerefli bir şey 
yoktur." (Tirmizî, Daavat,1; İbn Mace, Dua,1) Dua aynı zamanda bir ibadettir. "Dua 
ibadetin ta kendisidir. " (Tirmizî, el-Bakara Sûresi Tefsiri, 16)  

Ölmüşlerin ruhuna Fatiha 

 İbn-i Abbâs’tan -radıyallâhu anhüm- rivâyet edildiğine göre Resûlullah -sallallahu 
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Kabirdeki ölü, denizde boğulmak üzere olan ve 
dehşet içerisinde yardım isteyen kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden, 
samîmî ve sâdık arkadaşından bir duâ bekler. Şayet bir duâ gelecek olsa, bu onun için 
dünyâ ve içindekilerden daha kıymetli ve sevimli olur. Şüphesiz Allah, kabir ehline, 
dünyadakilerin duâsı bereketiyle dağlar misâli ecir verir. Dirilerin ölülere gönderebileceği 
en iyi hediye ise onlar için istiğfâr etmek ve onlar adına sadaka vermektir.”                                   

Deylemî, el-Firdevs bi-Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut 1986, IV, 103/6323; Ali el-Müttakî, XV, 694/42783; XV, 
749/42971.  

Teravih kılmak  

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Kim 
Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih 
namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 37 ; Müslim, Müsâfirîn 
173, 174.)  

 

Eşine/ailesine güzel bir söz  
Güzel söz; gönül alan, onur kırmayan, hak ve doğruyu gösteren bütün sözlerdir. 
Fertler arasında sevginin, hak ve doğrunun üstün tutulması; nefret ve düşmanlığın 
giderilmesi, hakka uygun sözlerle mümkün olmaktadır.  

"Mümin dil uzatıcı değildir, lânet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü 
söz söyleyen değildir" (Tirmizî, Kadir, 1978).  
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Sohbet dinlemek 

İsviçre İslam Toplumu resmi Youtube kanalı olan sigzentrum, Instagram hesabımız 
sigzentrum, genel merkezimizin Youtube kanalı Camia TV’de yayınlanan sohbet ve 

Şubelerimizin kendi kanallarından yayınlamış oldukları sohbet ve dersleri izleyelim ve 

ilmimizi arttırmaya gayret gösterelim.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuçlandırma 

Bu çalışmanın gençlerimizi teşvik etme amaçlı olduğu unutulmamalıdır.  
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