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Ramazan ve Oruç

Bir tatlı esintidir, bizi sarmalayan… Her yıl
gelişiyle apayrı bir maneviyat iklimidir Rama-
zan…

Sımsıcak ayda, sıcacık pide kuyruğun-
daki sabırsız bekleyiş,  bir pastane vitrininde-
ki güllaç tepsisi... Sahur vakti duyulan davul
sesleri… İftara dakikalar kala mutfaktan gelen
mis koku… Tezgâhlardaki hurmalar, Minare-
leri süsleyen mahyalar… Evlerde okunan mu-
kabeleler… Uyanılmamış bir sahur vaktinden
sonra aç susuz bekleyişler sonrasında iftara
yetişme heyecanı... Eldeki ekmeğin, kaptaki
çorbanın, dildeki duanın paylaşıldığı iftar sof-
raları... Teravih namazı için gelinen camilerde
yankılanan çocukların koşuşturmaları... 

Ramazan... Dirilişin mevsimi… Başı rah-
met, ortası mağfiret, sonu necat… Hasretle
beklenilen her yıl yenilenen bir fırsat. Heybe-
lerimizde biriktirdiğimiz isten-pastan günah-
lardan sinelerin arınması… Ruhların ve kalp-
lerin sonsuz huzuru yaşadığı ender zaman di-
limi… Biraz sığınmak biraz sukut… Titreyip
kendimize gelme, sabretmeyi yeniden öğ-
renme vakti… Midemiz boşaldıkça ruhumu-
zun doyduğu ay...

Hasılı kutlu ay Ramazan yeniden bizler-
le... Bir kez daha düğümlenecek ağızlar; oruç

tutulacak, sahura kalkılacak, iftar beklenecek,
sabredilecek…

Ramazan ve Sabır

Hayat, mevsimler gibidir. Nasıl ki mev-
simler değişir. Her kışın ardında bir bahar var-
dır. İlkbaharda çiçekler açar, ağaçlar yeşille-
nir ve tabiat canlanmaya başlar. Yaz ayında
hayat rengârenk olur, her tarafta kuş cıvıltıla-
rı ve neşesi vardır. Tabiat bir nevi bayram
eder. Hayat sıcacık olur. Sonbahar gelince
hayat yavaş yavaş solmaya ve sararmaya
başlar. Kış mevsiminde ise hayat bir nevi ölür.
Adeta bembeyaz bir kefen altında kalır bütün
canlılar.  

Mevsimler nasıl ki böyle hâlden hâle ge-
çer, insanların hayatları ve halleri de böyledir.
Bazen insan ruhunda ve kalbinde yazın ne-
şesini yaşar. Hayat cıvıl cıvıl, rengârenk olur
onun için. Bazen de sonbahar hüznüne ka-
pılıp, gönül bahçesinin ümit ve sevgi yaprak-
larını dökmeye başlar. Umutları ve hayalleri
bir sonbahar yaprağı gibi solmaya başlar.
Sonbahar yağmurları gibi onun da gözyaşı
yağmurları olur. Bazen ise Kış mevsiminin
üşütmesi gibi ruhu ve kalbi bir takım olum-
suzluk ve üzüntüler karşısında üşümeye baş-
lar. Bu dört mevsimi her insan haleti ruhiye-
sinde yaşar. İşte bu başkalaşmalar ve deği-
şimler karşısında insanın dirayetli ve sabırlı ol-
ması gerekir. Zira hayat esasen bir mücade-
le sürecidir. Sabır ise en çetin imtihanlardan
başarıyla çıkmayı sağlayan bir anahtar… 

Başa gelen musibet, felaket ve sıkıntılar-

dan sabırla çıkılır. Sabır aydınlıktır… 
Sabır, dayanmaktır zorluklara, tahammül

etmek, göğüs germektir acılara… Acele et-
meden sükunetle işin sonunu beklemektir,
pes etmemek, yılmamaktır…

Sabır, başa gelen musibetlerden dolayı
yakınmamak, sızlanmamak; zorluklar karşı-
sında hali yalnız Allah’a arz etmek, O’na te-
vekkül etmek, O’na güvenmektir… 

Kişinin sabrını artırır Oruç… Güçlüklere
katlanmaya alıştırır Oruç…

Sabretmektir Oruç...  Ve sabrı öğreten-
dir oruç… Aç kaldığında hiçbir şey yememe-
ye söz vermektir. Dudakların susuzluktan
çatlasa da susuzluğa direnmektir sabır.  Kö-
tü söz söylememektir. Kutlu Nebi buyurur:
"Oruç sabrın yarısıdır." (İbn Mâce, Sıyâm 44)
diye… 

Sabra yelken açan yürekleri önce Rama-
zan coşturur... İnsan önce kendini keşfeder.
Ne kadar tahammülünün olduğunu keşfet-
mek için iyi bir başlangıçtır Ramazan… İyilik-
te yarış etmeye söz vermektir… Kötü olan ne
varsa hepsine kilit vurmaktır… Nimetin kad-
rini bilip, yoksulun ve çaresizin halini anla-
maktır… Sabırla nefsi terbiye eden, iradeleri
eğiten kutlu bir mevsimdir Ramazan… 

Ramazan ayında, sabır Ramazanlaşır. Bu
ayda sabır, kişinin benliğini kaplar. Oruç, aç-
lığa, kavurucu sıcaklığa, susuzluğa ve her tür-
lü mahrumiyete karşı bir meydan okumadır.
Oruç, nefsin ok gibi yağan emir yağmurlarına;
tutulan bir kalkandır. 

İnsan oruçluyken, önünde duran yeme-
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ğe elini uzatmaz, şırıl şırıl akan suyu yudum-
lamaz, katlanır, yoksunluğa ve açlığa, direnir
zevke ve sefaya… 

Çünkü Ramazan, sabır ayıdır. 

Ramazan ve Çocuk

Mazimizin altın sayfalarıdır çocukluk gün-
leri… Ne yaşadıklarımızı ne de o yaşananları
hafızalarımızdan ve hatıralarımızdan silmek
mümkün… Ramazan’ı ve oruç ibadetini ta-
nımaya başladığımız o günlere ait hatıraları
anımsadıkça o tuttuğumuz ilk oruçların tadı
damağımızdadır hâlâ. Ramazan’ın ayrı bir ye-
ri vardır çocukluğumuzda…  Öyle ki herkes
gelecek olan bir şeyden bahsederken, sanki
trenle gelen birileri vardır ve o birileri çok
önemli misafirdir. 

Sezai Karakoç, ramazan makalelerinin
toplandığı “Samanyolu’nda Ziyafet” adlı kita-
bında çokça bahseder Ramazanın çocuğun-
dan, çocukluğun Ramazanından. 

“Çocuğun dünyasında orucun yeri bam-
başkadır. Evvela Ramazanı bekler. Çevresin-
deki konuşmalar ona kutlu bir misafirin gele-
ceğini haber vermektedir. Ramazan bütün
görkemi ile gelir. Evde bir değişim başlamış-
tır. Çocuk bu değişime katılmaya çalışır. Sa-
hura kalkar. Büyükleri “uyu” dese de o, din-
lemez sahurda uyanır. İftar vaktini sabırla
bekler. Kulağı ezan sesinde… Çocuk ve oruç
arasında bir iyilik ırmağı akar: “Oruç ve na-
mazladır ki, kutsal bir dünyaya girer çocuk.
Sözle değil; bizzat o dünyanın içinde yaşar
Mutlak Gerçeği.” 

Oruç tutan çocuk daha bir büyümüştür
artık, sanki bir ay boyunca oruç tutan “bü-
yükler” kategorisine dâhil oluvermiştir. O da
“oruç tutmak”, böylece büyüdüğünü ispat et-
mek ister. Büyükler kıyamaz genellikle, “sen
küçüksün, acıkırsın, susarsın…”, “hem sana
farz değil, sonra tutarsın…” gibi pek çok yo-
lu denerler çocuğu ikna için… Ama Rama-
zan çocuk için aç kalmak değildir. Ramazan
çocuk için eğlencedir. Kendini denemedir.
Kaç saat aç kalabileceğini ve ne kadar sabırlı
olduğunu denemedir… Önce kuş orucu, tek-
ne orucu ile kendini aşar. Yenilmez, pes et-
mez. Öğlene kadar çok da güzel sabredebil-
miştir. Ona su içmek serbesttir ama o, ağzı-
na su sürmez. 

Saat gece yarısını geçtiği zamanlarda,
sokağın köşesindeki davul sesiyle başlar ilk
sahur, olanca gücüyle gerilmiş deriyi çomak-
la buluştururken ve çeşitli maniler okurken
davulcu... Daha dün geceden “Anne beni de
kaldır sahura” deyip, gözler ovuşturulur kal-
karken ve uykuya direnirken, çoğu zaman
yüz de yıkanmaz sofraya oturulurken… Sa-
hur, uykunun arasında tatlı bir rüya gibidir, ne
yediğini, nasıl yediğini bilmeden atıştırırken ve
tekrar soğumadan yatağını el yordamıyla bu-
lurken…

Pide kuyruklarına gönüllü gider her ço-
cuk. O kuyruklarda pidelerin kokusunu çeker
içine… Açlığını biraz daha fazla hisseder…
Akşamı iple çeker her şeye rağmen ve akşam
herkesten önce oturur iftar sofrasına… Elin-
de kaşık çatal, akşam yemeğinin hoş kokuları

arasında herkesten önce bekler bir yanda
okunan ezan sesini, ha atıldı ha atılacak der-
ken “gümm” sesiyle, mutluluğun doruğuna
ulaşır… “İftar topu, zaferdir onun için. Ço-
cukluğun tabiat üstündeki zaferi. Çocuk ta-
biatı yenmiştir; top bunun için patlar. Biraz
halsiz düşmüş, sesi bir ton eksilmiş olarak
yaklaşır iftara. İftar heyecanı sarmıştır her ya-
nı. Ezanla beraber belgelenir orucu.”

Mahyaların ışıkları önce çocukların gülen
yüzlerine vurur. Çocukların ilk oruçlarını açı-
şının heyecanını yaşar minareler… İlk okunan
akşam ezanı ile yüzleri gülen çocuklar, iftarı
açmanın telaşındadır. Ailesinden herkes de
onları tebrik etme yarışındadır. 

Ramazan gülen çocuk yüzlerine gelir ön-
ce… Sonra yüreklere gelir Ramazan… Coş-
kusuyla, heyecanıyla büyük küçük herkesin
ruhunu kuşatırken, küçük yüreklerin teravihe
gidişlerinin ayak sesleri duyulur sokaklar-
dan… Sokaklar bu seslere şahit olmaktan
mutlu, aileler geleceklerinden umutlu… Tera-
vihe koşmaktadır çocuklar… En çocuksu
yanları orada saklıdır… “Bak sakın koşma,
gülme, yaramazlık yapma.” gibi tembihlerle
camiye götürülürken, büyüklerin sert uyarıla-
rı ve homurdanmalarına rağmen tüm masu-
miyetleri camiye yansıyıp, verilen sözü unu-
tup bir tarafta kikirdeyen, bir tarafta da bü-
yükler rükûya varınca hemen koşuşmaya,
konuşmaya, oynamaya, elleri bağlı yürüme-
ye, gözleriyle her yeri kolaçan etmeye başla-
yan ama yine de camide olduğunu unutma-
yan çocuklar…

Cami şerefelerinde her gece yakılan kan-
diller, büyük camilerin minareleri arasında sa-
lınan mahyalar, sahurda sokağı şenlendiren
davul sesleri, büyük gümbürtü ile yankılanan
iftar topları, iftara has özel yemekler, iftar da-
vetleri, teravihe gidişler, cami ziyaretleri, bay-
ram hazırlıkları gibi birçok şey çocukların oru-
ca doğru yaptıkları yolculukta birer binek gi-
bidir.

Ramazan herkesi paylaşmaya davet
eder, komşuluğa davet eder, arkadaşlığa da-
vet eder. Bu davet edişten çocuklar da nasi-
bini alır. Öğrenmeyi öğretendir Ramazan...
Çocuk duygularına kir bulaşmasın diye iftar
vakti duadadır aileler… Aileler masumluğun
şahidi, göz aydınlığımız, sevincimiz, ümidimiz
çocuklar ise Ramazan’ın bereketidir. 

Hoşgeldin 
Ya Şehr-i
Ramazan

En yakında olanın elini tutmak,  onulmaz zannedilen yaraları sarmaktır bayram.  Kardeş gibi, dost gibi,  anne gi-
bi, baba gibi, yar gibi kucaklaşmaktır  tüm insanlarla... Gözleri yolda kalanlara ümit olmaktır bayram... Yürekleri
enkaz altında bırakmadan sevgiyi tüm insanlığa paylaştırmaktır...  Gönüllerin kıvrımına sevgi köprüleri kurmaktır
bayram...  bir çocuğun düşlerine yağmak, bir ümidi bin ümide bölmektir bayram... Yalnızlıklardan kurtulmak,
ümidin kandillerini yakmak, gönüllerde yeni saraylar  inşa etmek  ümidiyle Ramazan Bayramınızın kutlu olsun…


