RAMAZAN AYI MESAJI

Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimize:
As-salaamu ‘alaykum! Esenlik üzerinize olsun!
Fransisken Minor Konventual Rahipleri İslam ile Diyalog Özel Komisyonu adına, Ramazan
ayına girerken sizlere selamlarımızı iletmekten büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu kutsal
ayda titiz bir şekilde Allah için (subhanahu wa ta‘ala- Allah büyüktür, en yüce olandır) açlık
ve susuzlukla oruç tutuyor ve sadakatinizi gösteriyorsunuz. Yazıldığı gibi Kutsal Kur’an-ı
Kerim ilk defa bu ayda inmeye başlamıştır: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten
sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara Süresi,
183)
Bizlerin Allah’ın ebedi varlığının bilincine sahip olmamız ve En Cömert (el-Karīm)olan
Allah’a daha fazla minnettarlık duymamız gerekmektedir, işte bu nedenle diğer insanların
ihtiyaçlarına, özellikle de yeterli yiyeceğe ve temiz suya erişemeyenlere karşı daha duyarlı
olmalıyız. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 800 milyondan fazla insan ya da başka bir ifadeyle
küresel nüfusun yüzde 11'i sağlıklı bir aktif yaşam sürecek kadar yiyeceğe sahip değildir. Beş
yaşın altındaki çocuklarda ölümlerin neredeyse yarısı yetersiz beslenmeden
kaynaklanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca 844 milyon insanın temel içme suyu
kaynaklarından yoksun olduğunu ve dünya çapında en az 2 milyar insanın hastalık ve ölümlere
neden olan kirlenmiş kaynaklardan su içtiğini bildirmektedir.
Kur’an, yarattığı insanlığın varlığını sürdürmesi için su ve yiyecek sağlayan Tanrı’nın herşeyin
üstünde olduğunu hatırlatır: Ey insanlar! Sizi ve sizden önce yaşamış olanları yaratan
Rabbinize kulluk edin ki, O'na karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız. Öyle Rabbiniz ki,
sizlere yeryüzünü bir döşek, göğü de bir kubbe yapmış ve gökten su indirmiş ve o su ile sizin
için rızk olmak üzere (bir nice şeyler meydana) çıkarmıştır. (Bakara Süresi 21-22)
Ancak bizim zamanımızda küresel gıda ve su kaynakları; iklim değişikliği, savaş ve adaletsiz
ekonomi politikalarının yanı sıra atık ve ilgisizlikten olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu yıl
özellikle Suriye, Yemen, Nijerya, Somali ve Güney Sudan'daki kardeşlerimizin, politik
çatışmaların ve istikrarsızlığın milyonlarca Müslüman ve Hristiyanların açlıktan hayatlarını
tehdit ettiği hususunda özellikle görmekteyiz.
İncil’de Mesih İsa (Esenlik onun üzerinedir!) bizlere aç ve susuzları gördüğümüzde onlara
yemek ve su verdiğimizde bizlerin bunu onun için yaptığımızı gibi anlatır (Matta 25.40). Aynı
şekilde, Kutsal Kur’an-ı Kerim ahirette Tanrı’nın ödüllendireceği salih insanların tanımını
şöyle yapar: “Onlar canları cektigi halde, yiyecegi yoksulla, öksüze ve esire yedirirler. ‘Biz
sizi ancak Allah rızası icin doyuruyoruz,bir karsilik ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz cok
asık suratlarin bulunacağı bir günde Rabbimizden korkarız’ derler”. (İnsan Süresi 8-9)
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Tıpkı Mesih İsa’nın en güçlü kelimelerle, yardıma muhtaç olanları kastettiği gibi (Matta 5.4142) Kur'an-ı Kerim de insanlığın açgözlülükle itham eder ve suçlar: “Hayır; aksine, siz yetime
ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası halâl,
haram demeyip alabildiğinize yersiniz. Ve malı, aşırı bir sevgi ile seviyorsunuz!” (El Fecr
Süresi 17-20)
Bu sözlerin ışığında, yüzyıllar boyunca Müslüman toprakların yöneticileri, eşleri ve çocukları,
camilerin yanına aş evleri kurdular ve susuzluğun giderilmesi için halka açık çeşmeler inşa
etmişlerdir. Aynı ruhta, dünyadaki Fransisken erkekler ve kadınlar, hangi inançtan olursa olsun
açları, ihtiyaç sahiplerini besleyerek, fakirlere doğrudan hizmet vererek bilinmeye ve
tanınmaya devam ediyorlar.
Ramazan ayı özellikle açların karnını doyurduğunuz (Ifṭār), ve fakirlere sadaka ve zekat
verdiğiniz bir aydır. Bu doğruluk eylemleri bizleri bu eylemlere devam etmemiz için teşvik
eder. Bu ay ve yıl boyunca, Yaşayan Allah için (Allāh al-Ḥayy) açlık ve susuzluk yaşarken,
dünyada, yiyecek ve içecek için açlık ve susuzluk duyanlar için özellikle dikkatli olmak için
dua edelim. Kardeşler olarak paylaştığımız toplumlarda ve ülkelerdeki açları beslemek ve
dünyadaki açlığın siyasi, ekonomik ve çevresel nedenlerini ortadan kaldırmak için birlikte
çalışalım. En Cömert olan Allah’ın (al-Karīm), tek bir nefesini paylaşarak herkese cömert
davranalım.
Dünyanın dört bir yanındaki Fransisken rahipleri ile birlikte, size mübarek ve kutlu bir Ramazan
diliyoruz.
Hayırlı Ramazanlar! Ramazan Kareem!
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