İslâm dininin vazgeçilmez prensibi olan
samimiyet ve gösterişten uzak oluş, en üst
düzeyde oruç ibadetinde kendini gösterir. Bu
niteliği ile oruç bir irade, sorumluluk, sabır ve
samimiyet eğitimidir.
Eser; oruç ibadetinin anlam ve önemini, oruçla
ilgili dinî hükümleri içeren bir başucu kitabıdır.
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ÖN SÖZ
Bu dünyada var oluumuzun gerçek amac, yaratanmz
tanmak ve O’na ibadet etmektir. badet, inanan insann inand varlkla iletiimidir; Allah’a olan sevgi, sayg ve
balln bir göstergesidir.
Hiç üphesiz, yerine getirdiimiz ibadetin anlamn,
amacn ve hikmetini bilmek ve bunu gözetmek de ibadet
etme bilincinin bir parçasdr. Dinî bir görev olmas yannda
ibadet, hem bireysel hem de toplumsal olarak eitici ahlâkî
bir ileve sahiptir. Söz gelii, slâm’n be temel esasndan
biri olan oruç ibadeti, dierlerinden farkl olarak baz eyleri yapmama esasna dayanr. Dier bir ifade ile oruç pasif
bir yap arz eder. Bu bakmdan dinin vaz geçilmez prensibi
olan samimiyet ve gösteriten uzak olu, en üst düzeyde oruç ibadetinde kendini gösterir. Bu nitelii ile oruç bir irade,
sorumluluk, sabr ve samimiyet eitimi program, Ramazan
ay da bu programn uyguland süreç konumundadr.
Geçmiten günümüze Müslümanlar, oruç ibadeti ve oruç ay olan Ramazan’a layk olduu önemi atfetme gayret
ve samimiyeti içinde olmulardr.
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Ramazan ve oruç ibadetinin kültür hayatmza brakt
izler yüzyllardan beri varln sürdürmektedir. Ne mutlu ki
milletimiz asrlardan beri yaanan Ramazan ve oruç heyecann aynen yaamaya devam etmektedir. Gelien biliim
imkânlar sayesinde bu azim ve heyecan daha büyük kitleler
halinde yaanr olmutur.
Dinî hayatn yaamasnda bilgilenme aamas her eyden önce gelir. Hakknda bilgi sahibi olunmayan ya da gerei kadar bilinmeyen bir eyin uygulanmas ve ondan sonuç alnmas mümkün deildir. Bu dier ibadetlerde olduu
gibi oruç ibadeti için de söz konusudur. Önemli olan günün
belli saatlerinde “aç ve susuz” durmak deil oruç ibadeti ile
elde edilmesi amaçlanan yararlara ulamaktr. Bu da Peygamber Efendimizin uygulayp örettii esaslara uygun olarak oruç tutmakla salanabilir. Böyle yapld takdirde oruç ibadetinin manevî tadna ulalacak, inaallah yaplan
ibadet kabul edilecektir.
Elinizdeki eser, oruç ibadetinin gerektii ekilde yerine
getirilmesi konusunda Müslüman milletimize yardmc olmak amacyla kaleme alnmtr. Eserde mümkün olduu
kadar sade ve anlalr bir dil kullanlmaya çallmtr.
Eser, bir giri ve dört bölümden olumaktadr. Giri bölümünde “Ramazan ay ve fazileti”, birinci bölümde “oruç
ibadeti, önemi ve fazileti”, ikinci bölümde “orucun farz oluu ve çeitleri”, üçüncü bölümde “oruçla ilgili dinî hükümler”, dördüncü bölümde “Ramazan ve oruç sevinci: Bayram” konular ilenmitir. lenen konulara delil tekil eden
ayet ve hadisler orijinal metinleri ile birlikte verilmitir.
Çalmann milletimize yararl olmas en büyük dileimizdir. Baar Allah’n lütfu iledir.
DYANET LER BAKANLII
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RAMAZAN AYI ve FAZLET
Ramazan ay, kamerî aylardan ad Kur’ân’da geçen
tek aydr. (Bakara, 2/185) slâm’n be temel esasndan biri olan oruç ibadetinin Ramazan aynda yerine getiriliyor
olmas, bu ayn önemini ortaya koymaktadr.
I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1. “Ramazan” Kelimesinin Anlam
Bu kelimenin hangi kökten geldii dolays ile anlamnn ne olduu konusunda çeitli görüler bulunmaktadr:
a) Ramazan kelimesi, güz mevsiminin banda yap
yeryüzünü tozdan temizleyen yamur anlamndaki “ramdâ 
   ” kelimesinden türetilmitir. Bu yamur, yeryüzünü ykayp temizledii gibi Ramazan ay da iman edenleri günahlardan ykayp temizler.
b) Ramazan kelimesi, günein iddetinden talarn
son derece kzmas anlamndaki “ramada 
   ” kelime-

Doç. Dr. smail KARAGÖZ – Doç. Dr. Halil ALTUNTA

12

sinden türetilmitir. Bu kökten türeyen “Ramazan” kelimesi, kzgn yerde yaln ayak yürümekle yanmak demektir. Bu kelime, slâm’n’ be temel esasndan biri olan orucun tutulduu aya özel isim yaplmtr. Bu ayda Allah
için oruç tutularak açlk ve susuzluk çekilir ve böylece
orucun harareti ile günahlar manen yaklr.
c) Ramazan kelimesi, klcn namlusunu veya ok demirini inceltip keskinletirmek için iki kaygan ta arasna
koyup dövmek anlamndaki “ramada 
   ” kelimesinden
türetilmitir. Araplar silahlarn bu ayda bileyip hazrladklar için bu isim verilmitir.
d) Ramazan kelimesi, Allah'n güzel isimlerinden biridir. Allah'n rahmeti sayesinde adeta yanp yok olmas
dikkate alnarak oruç tutulan aya bu isim verilmitir. Bu
anlamda “ehr-i Ramazan”, "Allah'n ay" demektir. (Yazr,
I, 642–644)

Ramazan kelimesinde; temizlik, yanmak ve keskinlik
anlamlar vardr. Ramazan aynda oruç ve dier ibadetlerle Allah’a yönelen müminler, günahlarndan temizlenir, arnr, bilinçlenir, iman ve ahlak bakmndan keskinleir, kuvvetlenir.
2. Ramazan Ay
Kamerî aylarn balangc ve bitii ayn hareketleri
esas alnarak belirlenir. Ayn hilal eklinde görülmesinden itibaren tekrar hilal eklinde görülmesine kadar geçen süre bir “ay”dr. Bu süre, bazen 29 gün, bazen 30 gün
olur. Bu sebeple Ramazan aynda oruca balayabilmek
için ayn gökte hilal (yeni ay) halinde göründüü zaman
belirlemek gerekmektedir. Ne var ki hilali görmek her
zaman mümkün olmamakta bu sebeple Ramazann girip
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girmediinde, ya da sona erip ermedii konusunda üphe
domaktadr. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazann ban
ve sonunu belirleme yöntemini bildirmek ve hilalin
görülemedii durumlara da pratik bir çözüm getirmek
üzere öyle buyurmutur:

          
 (   %&'
  
 (  #$
         
     "
    !
 
    
“Hilali Ramazann banda görünce oruca balaynz
ve onu evval aynn banda görünce bayram ediniz.
Hava bulutlu olur da hilali göremeyecek olursanz ayn
sonunu takdir ederek belirleyiniz (ay otuza tamamlaynz.)" (Buhârî, “Savm”, 5)

    %)
 (  %&,)
 (  )
  ./0
   %)
 (  #$
 
   *+
    *+
   -
     "
    !
    -
“(Ramazan) Hilalini görmedikçe oruca balamayn,
(evval) hilalini görmedikçe oruca son vermeyin. Hava
bulutlu olursa ayn sonunu takdir ederek belirleyiniz (ay
otuza tamamlaynz.)" (Buhârî, “Savm”, 11)
Buna göre Ramazann girdiini tespit emek için aban aynn 29’unda hilali gözlemek gerekmektedir. Yine
Ramazann çktn, evval’in girdii ve bayramn geldiini anlamak için de Ramazan’n 29’unda hilali gözlemek gerekmektedir.
Hilalin günein batndan sonra görülmesi esastr.
Gündüzün görülen hilale itibar edilmez. slâm bilginlerinin büyük çounluu bu görütedir.
Acaba, Ramazan’n -ve dier aylarn- baladn yahut bittiini belirlemek için hilalin mutlaka biyolojik gözle görülmesi art mdr, yoksa hilalin “görülmesi”nde astronomik hesap yöntemine bavurulabilir mi?
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Yukarda zikrettiimiz hadisin zahiri (ilk bakta
brakt intiba) esas alnacak olursa hilali biyolojik gözle
görmenin art olduu söylenebilir. Çünkü hadiste açkça
“hilali görmek”ten bahsedilmekte ve hilal görülmedikçe
oruca balanmamas veya son verilmemesi emredilmektedir.
Aslolan hilalin görülmesi olup, görülme yöntemi
deildir. Kur’ân dili Arapça’da görmek anlamndaki
“rü’yet” kökü, “bilmek”, “inanmak” anlamlarna da gelmektedir. u halde zikrettiimiz hadis-i erif, hilali mutlaka çplak gözle görme konusunda balayc deildir.
Bunu Hz. Peygamber’in u hadis-i erifi desteklemektedir: Peygamberimiz (s.a.s.),

  2  5
  >  ;<
  > %01
  - 76
=683)
 ( (   76 (  5 ( 
 (  :8
   =9%
    -
   ;<
   (  234
?@/@
    =9%
 (   A %1!
  
"Biz ümmî bir toplumuz, hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Ay öyle ve öyle yani bazen 29 bazen 30 gün olur" (Buhârî, “Savm”, 11) buyurmutur.
Hadisten anlyoruz ki, aylarn belirlenme yöntemlerinden biri de hesaplama yöntemidir. Ancak bu yöntem
bilinmediinden uygulanamamtr. Fakat Peygamberimizin döneminde hesap yapma imkân olmad için
Rasûlullah biyolojik gözle görme yöntemini öngörmütür.
Ne var ki bu yöntem de -havann bulutlu ve tozlu olmas gibi sebeplerle- sonuç vermeyebilmektedir. Bu sebeple de Hz. Peygamber (s.a.s.) içinde bulunulan ay otuza tamamlamay emretmitir. Dikkat edilirse bu uygulamada Ramazan’n girmemi yahut çkmam olmas durumu söz konusudur. Çünkü hava bulutludur ve yeni hila-
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lin domad var saylarak mevcut ayn devam ettii kabul edilmektedir. Hâlbuki yeni ayn domu olmas ihtimali de söz konusudur.
Böyle olmak zorundayd, çünkü Rasûlullah’n dönemi için baka seçenek yoktu. Tekrar ederek söyleyelim
ki, yeni hilalin doduunu kesin olarak ortaya koyan hesap yöntemi bilinseydi Rasûlullah böyle bir riskin ortaya
çkmasna izin verir miydi?
Buradan hareketle unu söyleyebiliriz: Srf hadisin
zahiri, hilali biyolojik gözle görmeyi gerektiriyor diye, bu
riske katlanarak illa da gözle görmekte srar etmek sünnetin ruhuna aykr düer.
Ay gözlemleme ii astronomik bir ilemdir. Astronominin esas ise hesaptr. Çünkü gök cisimlerinin hareketleri belli bir ölçü ve hesaba göre gerçeklemektedir.
(Enbiya, 21/33; Yasin, 36/40) Özellikle çamzda son derece gelimi bulunan astronomi bilimi verileri sayesinde gelecek birkaç yl içinde hilallerin dou zamanlar rahatlkla
ve kesin bir ekilde belirlenebilmektedir.
Ramazan hilalinin tespitinde hesap yönteminin esas
alnmas ibadetlerde kolaylk prensibini bu açdan hayata
geçirecei gibi her yl Ramazan öncesi Müslümanlar arasna ortaya çkan tereddüt ve ayrmalara da engel olacaktr.
Ramazan hilalinin tespiti konusunda gündeme gelen
baka bir problem de “ihtilaf- metali” meselesidir. htilaf- metali, dünyann yuvarlak olmas sebebiyle hilalin
dou vaktinin ve yerinin farkl olmas demektir. Bu küresel gerçeklik sebebi ile bir yerde görülen yeni hilal, ayn anda dünyann baka bir bölgesinde görülemez. Bu durum öyle bir soruyu ortaya çkaryor:
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Dünyann farkl yerlerinde yaayan Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde görülmesini esas alacaklar (ihtilaf- metalie itibar edecekler) mi; yoksa dünyann her
hangi bir yerinde hilalin görülmesi ile dier bütün bölgelerdeki Müslümanlar için hilal görülmü kabul edilecek
(ihtilaf- metalie itibar edilmeyecek) midir?
Bu soruya slâm âlimlerinin çou “ihtilaf- metalie itibar edilmez, yani dünyann bir yerinde hilal görülünce
dier yerlerde de görülmü kabul edilir” cevabn vermilerdir.
afiî mezhebine göre ise ihtilaf- metalie itibar edilir.
Dünyann farkl bölgelerinde yaayan Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca balarlar. (irâzî,
II, 593–594)

Ramazan’n balayp balamad konusunda ortaya
çkan farkl görüler Müslümanlarn ibadet evkini krmakta, Ramazan aynn ve orucun Müslümanlarda salamas beklenen birlik ruhunu zedelemektedir. Bu sebeple “ru’yet-i hilal” tartmalarna son vermek ve ibadetin
salayaca manevi havadan olabildiince yararlanmak
gerekiyor. Bunun en pratik yolu ise, ihtilaf- metalie itibar etmemek ve hilalin çplak gözle görülebilirlii esasna dayal olarak yaplan astronomik hesap yöntemini uygulamaktr. Müslümanlar arasnda gerginlik ve ayrlklara sebep olmamak kayd ile dileyenler bireysel olarak hilali gözle görme yöntemini uygulayabilirler.
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II. RAMAZAN AYININ DEER ve ÖNEM
Ramazan ayn önemli ve deerli klan hususlarn banda son ilahî mesaj Kur’ân’n bu ayda indirilmeye balam olmas gelir. slâm’n be temel esasndan biri olan
oruç ibadeti, bu ayda tutulur. Bin aydan daha hayrl olan
Kadir Gecesi Ramazan ay içersindedir. Bu ayda yaplan
ibadetlere dier aylara göre daha çok sevap verilir. Bu ay
af ve mafiret, sosyal yardmlama ve dayanma, bolluk
ve bereket aydr. Bu bölümde bu hususlar dile getirmeye çalacaz.
1. Kur’ân, Ramazan Aynda ndirilmeye Balanmtr.
Kur’ân’n Ramazan aynda indirildii, Bakara suresinin 185. ayetinde öyle ifade edilmektedir:

  5 D;
 F .C
    %0E
# > % B 
G F  ( #
 
“O Ramazan ay ki, Kur’ân o ayda indirilmitir.”
(Bakara, 2/185)

Kur’ân- Kerim’in indirilmesi miladî 610 ylnda Ramazan aynn Kadir Gecesi’nde sabaha kar, Hra’da ibadetle megul olduu srada, vahiy melei Cebrail’in
Peygamberimize Alak suresinin ilk be ayetini getirmesiyle balamtr.
Acaba bu olay Ramazann hangi gününde gerçeklemiti?
Duhân suresinin ikinci ve üçüncü ayetlerinde Kur’ânn mübarek bir gecede indirildii bildirilmektedir:
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“Hâ Mîm. Apaçk olan kitaba yemin olsun ki, biz onu
(Kur’ân’) mübarek bir gecede indirdik. üphesiz biz, insanlar uyarcyz.” (Duhân, 44/1–3)
slâm bilginlerinin çounluuna göre, ayette sözü edilen “mübarek gece” Kadir Gecesi'dir. Kur’ân’n Kadir
Gecesi’nde indirildii ise Kadir suresinde açkça bildirilmitir.

    KF HC

  B 6
    5 G 5 ( 
“üphesiz, biz onu (Kur’ân’) Kadir Gecesi’nde indirdik.”
Kur’ân’n Hz. Peygambere verilmesi “inzal” ve “tenzil” kelimeleri ile ifade edilmektedir. (bk. En’âm, 6/92; Nahl,
16/89) Kur’ân’n Ramazan aynda mübarek bir gece olan
Kadir Gecesi’nde “inzal” edildiinin bildirilmesi genel
olarak iki ekilde izah edilmitir:
a) Kur’ân Kadir Gecesi’nde, bir defada Levh-i Mahfuzdan, dünya semasna (Beytü’l-zze’ye) indirilmi, buradan da 23 senede Peygamberimize verilmitir. Kur’ânn Levh-i Mahfuz’da bulunduu Bürûc suresinin 21–22.
ayetlerinde açkça bildirilmektedir:
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“Hayr, o (kitap), an yüce bir Kur’ân’dr. O, Levh-i
Mahfuz’dadr.”
Kur’ân’n Beytü’l-zze’ye toptan indirildiini ve buradan Peygamberimize peyderpey verildiini sahabeden
Abdullah ibn Abbas söylemitir:
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“Kur’ân, Kadir Gecesi’nde yakn semaya toptan bir
seferde indirildi, bundan sonra yirmi (küsur) senede
(peyderpey Hz. Peygamber’e) indirildi.” (Hâkim, “Tefsir”, 1, No:
2879; bk. Süyûtî, el-tkân, I, 127–158)

“Kur’ân Ramazan aynda indirildi”, “mübarek bir
gecede indirildi” ve “Kadir Gecesi’nde indirildi” demek,
Kur'ân bu ayda indirilmeye balad demektir. Kur’ân’n
tamam zikredilmi bir ksm kastedilmitir. Belagat ilminde buna “mecaz-i mürsel” denir. Bakara suresinin banda olduu gibi birçok ayette, Kur’ân’n bir parçasna
da “Kitap” ve “Kur’ân” denilmektedir. Kur’ân’n toptan
deil ayet ayet, sure sure indirildii Kur’ân’da açkça bildirilmektedir:
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“nkâr edenler, “Kur’ân, ona bir defada toptan indirilmeli deil miydi?” dediler. Biz, Kur’ân’la senin kalbini salamlatrmak için onu böyle parça parça indirdik
ve onu (sana) ar ar okuduk.” (Furkan, 25/32)
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“Biz Kur’ân’, insanlara dura dura okuyasn diye ayet ayet ayrdk ve onu peyderpey indirdik.” (srâ, 17/106)
Ayetler, hem Kur’ân’n parça parça indirildiini hem
de parça parça indirilmesinin gerekçesini beyan etmektedir. Kadir Gecesi’nin Ramazan ay içerisinde olduu a-
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yetle sabittir. Ancak Ramazan aynn kaçnc gecesi Kadir Gecesi’dir, kesin olarak belli deildir, bu konuda ittifak da yoktur. Ancak arlkl görü, Kadir Gecesi’nin
Ramazan aynn 27. gecesi olduu yönündedir. (bk. bn Sa’d,
I, 94)

Kur’ân bütün insanlarn klavuzu, yol göstericisidir.
(Bakara, 2/185) nsanlar en doru olana iletir. (srâ, 17/9) Okunmas ibadettir, her harfine bir hasene/güzel amel sevab
verilir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.),
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“Kim Allah’n kitabndan bir harf okursa ona on
hasene (sevab) verilir. Haseneye (güzel amele) on kat
ile mükâfat verilir. Size elif lam mim bir harftir
demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harftir.”
(Tirmizî, “Fedâilü’l-Kur’ân”, 16) buyurmutur.
Her Müslümann bu emirlere uyarak Kur’ân’ örenmesi ve sürekli okumas gerekir. Bu emri yerine getirenler ilahî övgüye mazhar olurlar. Çünkü Yüce Allah
Kur’ân okuyanlar övmektedir:
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“üphesiz, Allah’n kitabn okuyanlar, namaz dosdoru klanlar ve kendilerine rzk olarak verdiimiz eylerden, gizlice ve açktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükâfatlarn tam olarak versin ve kendi lütfundan
daha da artrsn diye (böyle yaparlar.) üphesiz o Allah,
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çok balayandr, ükrün karln çokça verendir.”
(Fâtr, 35/29–30)

Peygamberimiz (s.a.s.),

  Iop
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 (   A
"Sizin en hayrlnz Kur'ân' örenen ve öretendir"
anlamndaki hadisi ile Kur’ân’n
okunmasn ve hükümlerinin örenilmesini tevik
etmektedir.
Yine sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) Kur’ân’ örenen, okuyan, emir ve yasaklarna riayet eden kimselerin
en hayrl ve en faziletli kimseler olduunu, okunan
Kur’ân’n kyamet gününde sahibine efaatçi olacan
bildirerek müminleri Kur’ân örenmeye ve okumaya tevik etmitir:

(Tirmizî, “Fedâilü'l-Kur'ân”, 15)

(
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“Kur’ân’ örenin ve okuyun.” (Tirmizî, “Fedâilül-Kur’ân”, 2)
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“Evlerinizi namaz ve Kur’ân okuma ile aydnlatn,
süsleyin.” (Süyûtî, Câmi’u’s-Saîr, No: 9291)
Kur’ân okunan evde manevi bir aydnlk, huzur ve ferahlk olur. Çünkü Kur’ân okunan evde rahmet melekleri
bulunur, aytanlar uzak durur.
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“Ancak iki kiiye gpta edilir. (Birincisi), Allah’n
kendisine Kur’ân( örenme imkân) verdii kimsedir. Bu
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kimse, gece gündüz Kur’ân’ okur ve hükümleriyle amel
eder. (kincisi ise), Allah’n kendisine mal-mülk verdii
kimsedir. Bu kimse, onu gece gündüz (hayr ve helal yollarda) harcar.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsâfirîn”, 266)
Kur’ân’ okumaktan maksat, onu anlamak, anlamaktan maksat hükümlerini uygulamaktr.
Allah’n kelamn okumak, onun ndan yararlanmak her Müslümann en büyük arzusu olmaldr.
Kur’ân- okumann amac hayatmz ondaki ilahî emir ve yasaklara uydurmaktr. Bunun için de Kur’ân- anlamak ve üzerinde gerei gibi düünmek gerekir. Kur’ân anlamakszn onun sadece metnini okumak sevap olmakla birlikte asl amaç onu anlamak ve uygulamaktr.
Kur’ân, asla dünyalk amaçlarla okunmamal, bir kazanç arac yaplmamaldr.
Kur’ân’n inmeye devam ettii süreçte sahâbîler inen
sure ve ayetleri titizlikle takip eder, onlar örenir ve hükümlerini uygulamaya koyarlard. Anlayamadklar, tereddüt ettikleri yerleri Rasûlullah’a sorarlard.
Peygamberimiz (s.a.s.), “Ahir zamanda Kur’ân- okuyan, ancak okuduklar grtlaklarn amayan (okuduklarna inanp onlarla amel etmeyen) bir topluluk gelecektir.” (Ahmed, II, 621 ) buyurmutur.
Kur’ân’ orijinal metninden anlamak Arapça’y ve
Kur’ân’a has baz ilimleri bilmeyenler için mümkün deildir. Ancak, bu gibi kimseler Kur’ân meallerinden ve
tefsir kitaplarndan yararlanabilirler.
Kur’ân; örenmek, okumak, anlamak ve hükümlerini
uygulamak isteyenler için zor deildir. Çünkü Yüce Allah,
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“Andolsun, biz Kur’ân’ düünüp öüt almak için kolaylatrdk. Var m düünüp öüt alan?” (Kamer, 54/40) buyurmaktadr.
Kur’ân’n Ramazan aynda indirilmeye balanmas itibariyle Müslümanlar bu aya Kur’ân okumaya daha fazla
önem verirler, evlerde ve camilerde mukabele ve hatimler okurlar.
“Mukabele”, Kur’ân’ birinin yüzünden veya ezbere
okumas dierlerinin de onu Kur’ân’dan veya ezbere takip etmesi veya dinlemesidir. Mukabele gelenei, Peygamberimiz ile vahiy melei Cibril’in uygulamasna dayanr. Cibril, her yl Ramazan aynda inen Kur’ân ayetlerini Peygamberimize okuyarak arz eder, böylece yazlan
ve ezberlenen Kur’ân bölümleri kontrol edilirdi. Cibril,
Kur’ân’ Peygamberimize vefat ettii yln Ramazan aynda iki defa arz etmiti. (bk. Buhârî, “Fedâilü’l-Kur’ân”, 7; “Bed’ü’lvahy”, 1; Hâkim, “Tefsir”, No:2903)

2. Farz Olan Oruç Ramazan Aynda Tutulur
Kur’ân’da;

n  
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    %01
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“çinizden kim bu aya ularsa onu oruçlu geçirsin”
buyrularak orucun Ramazan aynda tutulmas emredilmitir.
Oruç ibadetinin deeri ve önemi konusu birinci bölümde ele alnacaktr. Burada oruç ibadetinin mutlaka
Ramazan aynda tutulmas gerektiini, Ramazan orucunun af ve mafirete vesile olacan ve bu ayda tutulma-

24

Doç. Dr. smail KARAGÖZ – Doç. Dr. Halil ALTUNTA

yan oruçlarn baka aylarda tutulmakla ayn sevabn kazanlamayacan ifade edelim ve u iki hadisi zikretmekle yetinelim:
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“Kim inanarak ve sevabn umarak Ramazan orucunu
tutarsa Allah o kimsenin geçmi günahlarn balar.”
(Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175)
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“Kim hastal ve bir ruhsat olmakszn Ramazan ayndan bir gün oruç tutmasa bütün günleri oruç tutsa yine bu orucu yerine getiremez.” (Ebû Dâvûd, “Savm”, 38; Tirmizî,
“Savm”, 27; bn Mâce, “Savm”, 14)

Hadis hem Ramazan aynda tutulan orucun Allah katndaki deerini ve sevabnn çokluunu hem de Ramazanda bilerek oruç tutmamann ne kadar veballi ve günah
olduunu ifade etmektedir.
3. Bin Aydan Hayrl Olan Kadir Gecesi Ramazan
Ay çindedir
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“üphesiz, biz onu (Kur’ân’) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduunu sen ne bileceksin!
Kadir Gecesi bin aydan daha hayrldr. Melekler ve Ruh
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(Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü i için iner
de iner. O gece, tan yerinin aarmasna kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1–5)
Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin
balanacan bildirmitir:
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“Kim inanarak ve karln Allah’tan bekleyerek,
Kadir Gecesi’ni ibadetle ihya ederse, geçmi günahlar
balanr.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 175)
Kadir Gecesi’nin Ramazan aynda olduu kesin, ancak hangi günde olduu kesin deildir. Hz. Aie validemiz Peygamberimizin Kadir Gecesi’ni Ramazan aynn
son on gününde aradn ve

  %}
   A
#
  B 6
 (  
  |
    K 
  %p
   %18
“Kadir Gecesi’ni Ramazann son on gününde arayn” diye buyurduunu bildirmitir. (Tirmizî, “Savm”, 71)
Yine Hz. Aie validemiz Peygamberimizin
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“Kadir Gecesi’ni Ramazann son on gününün tek
günlerinde arayn” (Tirmizî, “Savm”, 71) buyurduunu söylemitir.
“Kadir Gecesi’ni Ramazann son on gününde arayn” demek, bu gecenin Ramazann son on gününden birinde olduu, dolays ile bu günlerde ibadete younlalmas gerektii anlamna gelir.
Kadir Gecesi’nin Ramazan aynn yirmi yedinci gecesinde olduu görüü yaygnlam olup slâm dünyasnda
bu gece Kadir Gecesi olarak ihya edilmektedir.
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Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirir, aile
fertlerini de ibadet etmeleri için uyarrd. (Tirmizî, “Savm”, 72)
Kadir Gecesi’ni ihya etmek, feyiz ve bereketinden
azami ölçüde faydalanmak gerekir. Kadir Gecesi’ni ihya
edemeyen manevi nimetlerden mahrum olur. Bu konuyu
Peygamberimiz öyle dile getirmitir:
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“Ramazan ay size yaklat. Onda bin aydan daha
hayrl olan bir gece vardr. Kim Kadir Gecesi’nin hayr
ve bereketinden mahrum kalrsa bütün hayr ve bereketten mahrum kalr. Onun hayrndan ancak hayrdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (bn Mâce, “Savm”, 2)
Kadir Gecesi’ni; yats namazn camide klmak, tövbe
ve istifar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz klmak, hayr ve hasenat
yapmak suretiyle deerlendirebiliriz.
4. Ramazan Aynda Cennet Kaplar Açlr, Cehennem Kaplar Kapanr, eytanlar Zincire Vurulur
Bir hadis-i erifte öyle buyuruluyor:
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“Ramazan aynn ilk gecesi olduu zaman eytanlar
ile cinlerin azgnlar zincire vurulur, cehennem kaplar
kapatlr, onlardan hiç biri açlmaz. Cennet kaplar açlr ve onlardan hiç biri kapanmaz. Bir münadi öyle seslenir: Ey hayrl eyler yapmak isteyen kimse! Bu isteini
yerine getir, hayrl ileri yap, ey kötü iler yapmak isteyen insan! Bu isteinden vazgeç. Allah Ramazan aynda
birçok insan cehennemden azat eder. Bu durum Ramazann her gecesinde devam eder. Ramazan ay girdii
zaman sema kaplar açlr, cehennem kaplar kapanr,
eytanlar zincire vurulur.” (Tirmizî, “Savm”, 1; bk. Buhârî, “Savm”, 5)
Hadiste geçen cennet kaplarnn açlmas, cehennem
kaplarnn kapanmas, eytanlarn ve cinlerin azgnlarnn zincire vurulmas mecazi anlamda olup Ramazan aynn Allah katndaki deerine, ilahî rahmetin tecellisinin
çokluuna, müminlerin bu ayda daha fazla sorumluluk
bilinciyle hareket etmesi, Allah ve Peygambere itaat edip
ibadete sarlmas, günahlardan uzak durmas gerektiine
iaret eder.
5. Teravih Namaz Ramazan Aynda Klnr
“Teravih” kelimesi rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarna gelen “tervîha” sözcüünün çouludur. Din stlahnda ise teravih; Ramazan aynda, yats namaz ile vitir
namaz arasnda klnan nafile namazdr. Her dört
rek’atinin sonunda bir miktar oturulup dinlenildii için
bu namaza “teravih namaz” ad verilmitir.
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Teravih namaz, erkek ve kadnlar için sünnet-i
müekkededir. Hz. Peygamberimiz kendisi teravih namaz
klm ve müminlerin de teravih namazn klmalarn
tevik etmitir. Bir hadis-i erifte
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“Kim inanarak ve sevabn Allah’tan umarak teravih
namazn klarsa, geçmi günahlar balanr” (Buhârî,
“Salâtü’t-Teravih”, 1; Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn” 174) buyurulmutur.
Hz. Aie validemiz Peygamberimizin teravih namaz
klmas ile ilgili olarak u bilgiyi vermitir: “Bir gece yars camiye gidip teravih namaz kld, insanlar da onunla
birlikte kldlar. Sabah olunca insanlar bunu birbirlerine
anlattlar. Bunun üzerine ertesi gece camide daha çok
cemaat topland. Hz. Peygamber mescide geldi teravih
namaz kld, halk da ona uyup teravih namaz kld. Sabah olunca bu durumu halk yine birbirine anlatt. Üçüncü gecede camiye daha çok insan geldi. Hz. Peygamber
mescide gelip teravih namaz kld, cemaat de onunla birlikte teravih namaz kld. Dördüncü teravih namaz klmak üzere gelen halk cami almad. Fakat Hz. Peygamber teravih klmak üzere camiye gitmedi. nsanlar “namaz!” diyle seslenmeye baladlar. Hz. Peygamber yine
de camiye gitmedi. Nihayet sabah namazna gitti. Sabah
namazn kldrd, cemaate döndü, kelime-i ahadet getirdi. Sonra öyle konutu. “Dün geceki durumunuzdan
haberdarm. Sizin cemaatle teravih namaz klmaya olan
arzunuzu gördüm. Sizinle teravih namaz klmaya engel
bir durumum yoktu. (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 177) Fakat gece
namaz (yani teravih namaz) size farz olur da bundan
aciz olursunuz diye korktum.” (Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 178)
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Peygamberimizin zamanında bu üç günün dışında teravih cemaatle kılınmadı. Herkes kendisi kıldı. Bu durum
Hz. Ömer’in devlet başkanlığı zamanına kadar devam etti. Hz. Ömer halife olunca, halkın camide dağınık bir şekilde kıldığı teravih namazının cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını düşündü. Übey ibn Ka’b’ı imam yaptı.
Halkın Übeyy ibn Ka’b’in arkasında teravih namazı kıldıklarını görünce,

 ِْ َ ا ْ ِ ْ َ ُ ِٰ ِه
“Ne güzel bir uygulama oldu” dedi.

(Malik, “Salât fi Rama-

zan”, 2)

Teravih namazı nafile bir ibadettir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazı
evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât olarak kılınabilir. Bu
şekilde kılınması halinde yine sünnet yerine gelmiş olur.
Ancak cemaatle camide kılmanın sevabı daha çoktur.
Peygamberimiz nafile olarak kıldığı gece namazlarını
ikişer ikişer veya dörder dörder kılmıştır. (Malik, “Salâtü’l-Leyl”,
2; Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn", 12) Bu itibarla teravih namazı iki
veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınabilir. Dört rekât kılınınca biraz dinlenmek Müstehaptır. Bu dinlenmelerde lâ ilâhe illâllah ve salât ve selam cümleleri okunur.
Teravih namazını kıldıran imam, okuyuşu uzatarak
cemaati bıktırmamalı; çabuk kıldırarak namaza noksanlık
getirmemelidir. Teravih namazında da diğer namazlarda
olduğu gibi, kıraatin gereği gibi yapılmasına ve ta’dil-i
erkâna riayet edilmesine özen gösterilmelidir.
Teravih namazı Ramazan ayının bir sünnetidir, bu itibarla mazeretleri sebebiyle oruç tutamayanlar da teravih
namazı kılabilirler.
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6. Ramazan Ayn hya Eden Müminin Günahlar
Balanr
Ramazan ayn ihya etmek, son derece önemlidir.
Kur’ân okumak, zikir ve tefekkürle megul olmak, Hz.
Peygamberin hayatn okumak, ilimle megul olmak, dinî
sohbetlere, ahlakî ve sosyal içerikli etkinliklere katlmak
Ramazan ayn ihya etmek kapsamndadr.
u hadis bunun açk delilidir:
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“Be vakit namaz, cuma namaz dier cuma namazna kadar, Ramazan ay dier Ramazan ayna kadar büyük günahlardan kaçnd zaman ilenen küçük günahlara kefarettir.” (Müslim, “Tahâre”, 17)
çki, kumar, zina, hrszlk, yalan ve gybet, namaz
klmama, maln zekâtn vermeme gibi büyük günahlardan kurtulmak için artlarna uygun tövbe ve istifar yaplmas gerekir.
7. Ramazan Rahmet ve Bereket, Sosyal Yardmlama ve Dayanma Aydr
Peygamberimiz (s.a.s.) Ramazan aynn rahmet,
mafiret ve bereket, sosyal yardmlama ve dayanma
ay olduunu ashabna yapt u konumasnda veciz bir
ekilde ifade etmitir:
Sahabeden Selman el-Farisî (r.a.) anlatyor:
Allah’n elçisi aban aynn son günü bize bir konuma yapt ve öyle buyurdu: Ey insanlar! Bereketli ve bü-
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yük bir ayn gölgesi üzerinize dümütür. Bu öyle bir ay
ki onda bin aydan daha hayrl olan bir gece vardr. O
öyle bir ay ki Allah o ayda oruç tutmay farz klm, gecelerini nafile ibadet (teravih namaz) ile geçirmeyi tevik
etmitir. Kim Ramazan aynda hayr ilerse Ramazan ay
dnda farz bir ibadeti yapan kimse gibi sevap kazanr.
Kim Ramazan aynda bir farz eda ederse Ramazan ay
dnda yetmi farz eda eden kimse gibi sevap kazanr.
Ramazan ay sabr aydr. (Ebû Dâvûd, “Savm”, 55) Sabrn sevab ise cennettir. Ramazan, yardm etme ve ihsanda bulunma aydr. Bu ayda müminin rzk artar. Kim bu ayda
oruç tutan bir mümine iftar yemei verirse bu, günahlarnn balanmas ve cehennem ateinden azat olmasna
vesile olur, iftar verdii kimsenin oruç ile kazand kadar sevap kazanr, oruç tutann sevabnda da eksilme olmaz. Sahabe, “Ey Allah’n elçisi! Hepimiz iftar verecek
güce sahip deiliz ki” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Allah, bu sevab bir tek hurma veya bir bardak su
veya bir içimlik süt ikram ile de verir” buyurdu. (Konumasna öyle devam etti): Ramazan, evveli rahmet,
ortas mafiret ve sonu cehennem ateinden kurtulma aydr. Kim bu ayda içisinin / hizmetçisinin iini hafifletirse Allah onu balar ve cehennem ateinden azat eder. (Ey insanlar!) Ramazan aynda dört eyi çok yapn.
Bunlardan ikisi ile Rabb’inizi raz edersiniz. Dier ikisine ise sizin ihtiyacnz var. Rabb’inizi raz edeceiniz
eyler; kelime-i ahadet ve tövbe-i istifardr. Sizin muhtaç olduunuz iki ey ise, Allah’tan cenneti ister, cehennemden O’na snrsnz. Kim oruç tutan bir mümine su
ikram ederse Allah da onu benim (Kevser) havuzumdan
içirir. Bu havuzdan içen cennete girinceye kadar bir daha susamaz.” (Münzirî, II, 94–95)
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Bir baka hadiste Peygamberimiz Ramazan aynn faziletini öyle dile getirmitir:
“Ramazan aynda ümmetime daha önceki ümmetlere
verilmeyen be ey verildi. Bunlar:
a) Ramazan aynn ilk gecesi oldu mu Allah ümmetime rahmetiyle nazar eder. Allah kime rahmetiyle nazar
ederse ona azap etmez.
b) Akama doru azlarnda oluan koku, Allah
katnda miskten daha güzeldir.
c) Melekler ümmetim için her gündüz ve gece af ve
mafiret dilerler.
d) Allah cennetine öyle emir buyurur: Kullarm için
hazrlan ve süslen ki onlarn dünya yorgunluundan kurtulup cennetime ve nimetlerime gelip kavumalar yaklamtr.
e) Ramazan aynn son gecesi olduunda ümmetimin
hepsine mafiret eder.
Bir sahabinin, bu gece Kadir Gecesi midir ey Allah’n
Elçisi! diye sormas üzerine Peygamberimiz, “Hayr Kadir Gecesi deildir. Görmüyor musunuz? çiler ilerini
tamamlaynca ücretlerini alyorlar.” (Münzirî, II, 92)
Bu hadisten anlyoruz ki Ramazan ayn hakkyla ihya eden mümin; Allah’n rahmet, nimet, af ve mafiretine, cennet ve nimetlerine nail olmaktadr.
8. Ramazan Aynda badetlere Daha Çok Sevap Verilir
Allah’n kullarna af ve mafireti hesap edilemeyecek
kadar çoktur. Rabbimiz yaptmz amellere on katndan
yedi katna ve daha fazlasna varan oranlarda sevap verir.
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Sabrn sevab ise snrszdr. Ramazan aynda yaplan ibadetlere verilen sevaplar dier aylara göre daha fazladr.
Bu gerçek aadaki ayet ve hadislerde öyle ifade edilmitir:
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“Kim güzel, iyi ve salih bir amel (hasene) getirirse
ona on kat sevap vardr. Kim de kötü bir amel getirirse o
da sadece o kötü amelinin misliyle cezalandrlr ve onlara zulmedilmez.” (En’âm. 6/160)
Bu ayete göre namaz, oruç, hac gibi salih bir amel ileyen kimseye on kat ile sevap verilir. Mesela bir ay oruç tutan bir Müslüman on ay oruç tutmu gibi olur. Ramazandan sonra alt gün daha oruç tutarsa iki ay daha oruç tutmu olur. On kat sevap ile yl boyu oruç tutmu
gibi sevap kazanr. Peygamberimiz bu hususu öyle ifade
etmitir.
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"Kim Ramazan orucunu tutar, sonra evval ayndan
alt gün oruç tutarsa bütün yl boyunca oruç tutmu gibi
olur.” (Tirmizî, “Savm”, 53)
Allah yolunda infak etmenin sevab ise yediyüz
katyladr:
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“Mallarn Allah yolunda harcayanlarn durumu, yedi baak bitiren ve her baakta yüz tane bulunan bir to-
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hum gibidir. Allah dilediine kat kat verir. Allah lütfu
geni olandr, hakkyla bilendir.” (Bakara, 2/261)
Bir baka hadiste de öyle buyurulmutur:
“Kim Ramazan aynda hayr ilerse Ramazan ay dnda farz bir ibadeti yapan kimse gibi sevap kazanr.
Kim Ramazan aynda bir farz eda ederse Ramazan ay
dnda yetmi farz eda eden kimse gibi sevap kazanr.
Ramazan ay sabr aydr. Sabrn sevab ise cennettir.”
(Münzirî, II, 94–95)

9. Ramazan Ay Nefsi Terbiye Etme ve Sabr Aydr
Yüce Rabbimiz “Ancak sabredenlere mükâfatlar hesapsz verilir.” (Zümer, 39/10) buyurmutur. Peygamberimiz
ise bunu “Ramazan ay sabr aydr. Sabrn sevab ise
cennettir.” (Münzirî, II, 94–95) sözü ile teyit etmekte ve sabrn
sevabnn cennet olduunu bildirmektedir.
Ramazan aynda oruç tutan, nefsanî arzularna mukavemet gösteren, kötü söz ve davranlardan uzak duran
Müslüman nefsini terbiye etmi ve sabrl olmay örenmi olur.
10. tikâf badeti Özellikle Ramazan Aynda Yerine
Getirilir
“tikâf”, bir camide ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak ibadetle megul olmak üzere mescit ya da
mescit hükmündeki bir yere çekilmek demektir.
Kur’ân’da bu ibadet,
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“Mescitlerde itikâfta iken elerinize yaklamayn”
(Bakara, 2/187) anlamndaki ayette geçmektedir.
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Hz. Aie validemiz Hz. Peygamber'in Medine'de her
yl Ramazan aynn son on gününde itikâf ibadetini ifa
ettiini bildirmitir. (Buhârî, “tikâf”, 6)
Oruç tutan Müslümann Ramazann son on gününde
itikâfa girmesi sünnet-i kifayedir.
tikâf ibadetinin geçerli olabilmesi için itikâfa giren
kimsenin mükellef olmas, itikâfa bir mescidde girmesi
ve niyet etmesi gerekir. Kadnlar evlerinin bir odasnda
itikâfa girerler.
tikâfa giren kimse vaktini namaz klarak, Kur’ân ve
kitap okuyarak, dua yaparak, zikir ederek, vaaz dinleyerek geçirir. Mescidde yer, içer ve orada istirahat eder.
Mescidin içinde giderilmesi mümkün olmayan banyo
yapma, tuvalete gitme ve abdest alma gibi doal ihtiyaçlar için cami dna çkabilir. Ancak ihtiyaçlarn giderdikten sonra hemen itikâf mahalline döner. htiyac olmadkça cami dna çkmaz. (Buhârî, “tikâf”, 3)
Nafile itikâflar cami dna çkmakla bozulmaz Ancak
adamak suretiyle yerine getirilmesi gereken vacip itikâflar, zorunlu ihtiyaçlar dnda itikâf mahallinin dna
çkmakla bozulur.
tikâfa giren insan dünyevî megalelerden uzaklat
için daha fazla ibadet etme ve tefekkürde bulunma imkân elde eder. tikâfa girmekte bir irade eitimi söz konusudur.
Sonuç olarak; aylarn sultan olan Ramazan Kur’ân,
oruç, sabr, yardmlama, dayanma, rahmet, bereket, af
ve mafiret aydr. Müminler bu ayda daha çok ibadet
eder, tövbe ve istifar ile günahlardan arnmaya, hayr ve
hasenat ile Allah’n rzasn kazanmaya çalr.
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III. RAMAZAN AYINA HAZIRLIK
Bu kadar deerli olan bir aya hazrlkl girmek gerekir. Bu hazrlklar öyle dile getirebiliriz.
1. Gönlümüz ve ruhumuzla, iyi arzu ve isteklerimizle
Ramazan ayna girmeli, sözlü veya fiili kötü alkanlklarmz brakmalyz. Bütün varlmz ile Allah’a yönelmeli, niyetimizi düzeltmeli, kötü düünce ve arzulardan
arnmal, kalbimizi temizlemeliyiz. Günahlarmzdan
kurtulmak için Allah’n mafiret, rahmet ve rzasn elde
etmeyi, Ramazan sonunda affedilenler arasna girmeyi
hedeflemeliyiz.
2. Ramazan ayna bu ay en iyi bir ekilde ihya etmeye, oruç tutma, mukabele, iftar verme gibi Ramazana özgün ibadetleri yapmaya azim ve niyet içinde olmalyz.
3. Ramazan aynda ev halkna; e ve çocuklarmza
kar daha ho görülü, efkat ve merhametli bir davran
içine girmeliyiz.
4. Sahur ve iftar sofralarn israfa kaçmadan zenginletirmeliyiz.
5. Çaltrdmz insanlar varsa onlara Ramazan öncesine göre biraz daha hogörülü olmal, mümkünse ilerini hafifletmeliyiz.
6. nsan haklarna saygl olmal, yaknlarmz, komularmz ve i arkadalarmz ile dargnlmz varsa
Ramazan aynda buna son vermeli, kimseye dargn ve
krgn olmadan Ramazan ayna girmeliyiz.

BRNC BÖLÜM
ORUÇ BADET, ÖNEM ve FAZLET

Müjde mü'minler size ihsân- rahmandr gelen
ânna ta'zim için bu mâh- gufrandr gelen
Ondadr feyz-i hidâyet ondadr afv ü kerem
Kadrini bil mevsîm-i inzâl- Kur'an'dr gelen
Iyd- ekber her günü kadr-i mübârek her gece
Ehl-i imâna ne mutlu lutf- sübhandr gelen
Zulmet ü kasvetten âzâd etmeye sâimleri
Nûr- slâm nûr- îmân nûr- irfandr gelen
Hâne-i kalbi temizle hoça istikbâl için
Ni'meti mebzûl bir mihmân- zî-andr gelen
El-hazer senden ikâyet etmesin yarn aman
Rûz- maher âfi-i ashâb- isyandr gelen
Rahmet ü gufran hedâyâsyla cennet baheder
Derde derman vasl- cânan tk- nîrândr gelen
Mâsivâdan sâim ol Remzî dilersen vasl- Hak
Râh- ak kullara ta'lîm-i Yezdan'dr gelen

Ahmet Remzi AKYÜREK*

*) Seyfettin Yazc, Ramazan ve Oruç, DB Yaynlar, Ankara 2000 adl eserden alnmtr.
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I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1. Orucun Kelime Anlam
“Oruç” Farsça kökenli bir sözcüktür. “Rûze” kelimesinin Türkçelemi eklidir. Arapça’da oruç ibadeti
“savm” ve “syâm” kelimeleriyle ifade edilir.
“Savm” sözlükte; kiinin kendisini yeme, içme, yürüme ve konuma gibi her hangi bir söz, eylem ve davrantan alkoymas, bir eyden uzak durmas, susmas, bir
eye kar kendini tutmas ve engellemesi demektir.
“Savm” kelimesi Kur’ân’da 11 ayette geçmektedir.
Bunlardan,
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“(Ey Meryem!) Ye, iç, gözün aydn olsun. nsanlardan her hangi birisini görürsen, ‘üphesiz ben Rahman’a
susmay (savm) adadm, bu gün hiçbir insan ile konu-
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mayacam’ de” (Meryem, 19/26) anlamndaki ayette “susmak”, dier ayetlerde ise terim anlamnda kullanlmtr.
2. Orucun Terim Anlam ve Oruçla lgili Baz Terimler
Dinî bir terim olarak “savm” kelimesi; müminin ibadet niyetiyle imsak vaktinden iftar vaktine kadar kendisini yeme, içme ve cinsel ilikiden alkoymas demektir.
(Rab, s. 291)

“msak” kelimesi, "kendini tutmak ve engellemek"
demektir.
“msak vakti” tabiri, dilimizde, yeme içme ve cinsel
ilikiden uzak durma ve oruç vaktinin balangc anlamnda kullanlr.
“msak vakti”, tan yerinin aarmas vakti olup, bu andan itibaren yats namaznn vakti çkm, sabah namaznn vakti girmi olur. Bu vakit ayn zamanda sahurun sona erip orucun balama vaktidir.
“ftar vakti” ise, oruç yasaklarnn sona erdii vakit
anlamnda olup, günein batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akam namaznn vakti de girmi olur.
Konu ile ilgili ayette orucun balangç ve biti vakti
Kur’ân’da, -mecazi bir anlatmla- öyle belirtilir:
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"Tan yerinin beyaz iplii siyah ipliinden ayrt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra, akama kadar orucu tamamlaynz." (Bakara, 2/187)
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Ayetteki “beyaz iplik” tan yerinin aarmas, “siyah
iplik” gecenin karanldr. Bu ayet indii zaman sahabeden Adiy b. Hatim, beyaz ve siyah iki iplik alp yastnn altna koymu, ipliklere bakarak orucun balama ve
biti zamanlarn belirlemeye çalm fakat netice alamam, gidip Peygamberimize durumu anlatm. Peygamberimiz (s.a.s.) de;
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“Siyah ve beyaz iplik, gecenin karanl ve gündüzün
aydnldr” buyurmutur. (Buhârî, “Savm”, 16)
Ksaca, ayette, gecenin karanl bitip gündüzün aydnl belirinceye kadar yiyip içebilirsiniz” buyurulmu
olmaktadr.
Günümüzde oruca balama vakti takvimlerde “imsak
vakti” ile gösterilmektedir.
II. ORUÇ BADETNN TARH SEYR
Oruç, geçmii insanlk tarihi kadar eski olan kadim
bir ibadettir. Yüce Allah bu hususu,
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“Ey müminler! (Kötülüklerden ve haramlardan) ko-

runmanz için oruç tutmak, sizden öncekilere farz klnd gibi size de farz klnd” (Bakara, 2/183) anlamndaki ayetle
bildirmektedir.
Ayette yer alan “sizden öncekiler” ifadesi, ilk insan
Hz. Âdem’e kadar bütün insanlar içerir. Dinler tarihi aratrmalar da ilahî veya beerî bütün dinlerde oruç iba-
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detinin var olduunu ortaya koymutur. Dolaysyla insanlarn yeryüzünde var olduu günden bu yana hiçbir
fert ve hiçbir toplum dinsiz olmad gibi ekil, zaman,
amaç ve içerik olarak farkl olsa da oruç ve benzeri ibadetlerden de yoksun olmamtr. Bu gerçei peygamberler tarihinde de bulabiliriz.
Oruç tutmak, dier ibadetlere nazaran biraz meakkatli olduu için Allah, orucun farz klndn bildirirken, psikolojik rahatlatma salayacak ve emre muhatap
olan Müslümanlarn üenmelerini engelleyecek bir üslûp
kullanarak oruç tutmann önceki ümmetlere de farz klndn belirtmitir. Bu üslûp, meselâ öteki ümmetlerde de
bulunduu anlalan namaz için kullanlmamtr.1
Dünyann neresinde yaarlarsa yaasnlar bütün insanlarn hak veya batl birer dini ve bu dinlerin dinî uygulamalar arasnda oruç ibadeti de vardr. Brahmanizim,
Hinduizm, Budizm ve Maniheizm gibi beerî dinlerde de
asl ilahî vahye dayanan Yahudilik ve Hristiyanlkta da
oruç ibadeti vardr. Bu dinlerdeki oruçlarn miktar zaman
ve mahiyeti farkldr. Budizm’de iki ayda bir oruç tutulur. Bu dinin kurucusu olan Buda’ya göre ebedî kurtulua
(Nirvana’ya) erebilmek için nefsanî arzular terk etmek
gerekir. Nefsanî arzular yenmenin en iyi yolu da oruç
tutmaktr. Hintliler’in dini olan Brahmanizm’de mahalli
aylarn 11. ve 12. günlerinde oruç tutulur. (bk. Uysal, s. 4–5)

1) Allah her topluma bir peygamber göndermitir. (Fatr, 35/29) Peygamberler kavimlerine
Allah’n emir ve yasaklarn, ibadet ve ahlak kurallarn bildirmilerdir. Bu ibadetlerin arasnda oruç ibadeti de vardr. Mesela bn Mâce, zayf olmakla birlikte Nuh (a.s.)’un bayram
günleri hariç sürekli oruç tuttuu ile ilgili bir rivayeti es-Sünen adl eserinde Siyam bahsinin 32. babna almtr. brahim peygamber, her ayn üç gününde oruç tutard. (Süyutî, II,
46) Tevrat’ta Hz. Musa’nn Tur danda kald 40 gün süresince oruç tuttuu bildirilmektedir. (Tevrat, Çk, 24/18; 34/28)
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Tevrat’ta baz günlerde oruç tutulmas emredilmektedir. (Tevrat, Çk, 34/18) Yahudilikte tutulmas gereken yegâne
oruç “Yom-Kippur” ad verilen “kefaret orucu”dur. En
büyük ibadet günlerinden biri olan “Kippur” günü en büyük oruç günü kabul edilir ve bu günde oruç tutmak farzdr. (bk. Levililer, 16/29–31; Saylar, 29/7)
nciller’de oruç ibadetinden övgü ile söz edilir. (bk. Matta, 4/1–3, 6/16–19; 9/4; Markos, 2/19; Luka, 5/33–38) Katolik Hristiyanlkta iki oruç vardr: ükran orucu ve Kilise orucu.
Hristiyanlar genellikle çaramba, cuma ve cumartesi
günleri oruç tutarlar. Çünkü bu günler tövbenin kabul edildii günlerdir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Peygamberlikle görevlendirildii zaman Hicaz bölgesinde oruç ibadeti vard.
Peygamberimiz Medine’ye geldii zaman Yahudilerin “âûrâ” orucu tuttuklarn gördü, kendilerine bu orucu
niçin tuttuklarn sordu. Onlar, “Bu gün hayrl bir günüdür, bu günde Allah srailoullar’n dümanlarndan kurtard. Musa (a.s.) bu günde oruç tuttu” cevabn verdiler.
Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.), ‘Biz Musa’ya sizden daha evla ve layz’ dedi ve âûrâ orucunu tuttu ve
ashabna da tutmalarn emretti. (Buhârî, “Savm”, 69; Müslim,
“Syâm”, 128; Tirmizî, “Savm”, 49)

Peygamberimiz (s.a.s.), Ramazan orucu farz klnmadan önce “eyyâm-i bîd” olarak nitelenen kamerî aylarn
13, 14 ve 15. günlerinde de oruç tutard. (Ahmed, V, 246; Tirmizî,
“Savm”, 41, 54)

Ramazan orucu, hicretten bir buçuk sene sonra Medine’de Bedir Sava öncesinde Bakara suresinin 183. ayetinin inmesiyle farz klnmtr. Ayet öyledir:
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“Ey müminler! (Kötülüklerden ve haramlardan) korunmanz için oruç tutmak, sizden öncekilere farz klnd gibi size de farz klnd.” (Bakara, 2/183)
Bu ayette orucun mutlak olarak farz klnd bildirilmekte, ancak orucun ne zaman, nasl ve kaç gün tutulaca bildirilmemektedir. Bir sonraki ayette bu kapallk
ksmen giderilmi, orucun “sayl günlerde” tutulaca
beyan edilmitir:
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“(Oruç), sayl günler(dedir). Sizden kim hasta ya da
yolcu olur (da orucunu tutamazsa daha sonra) tutamad günler saysnca baka günlerde oruç tutar. (Yallk
veya tedavi edilemeyen bir hastalk nedeniyle) oruca zorlukla güç yetirenler, bir yoksul doyumu fidye verirler.
Bununla birlikte kim bir hayr yaparsa (daha fazla fakiri
duyurursa) bu, kendisi için daha hayrldr. Eer bilirseniz oruç tutmanz sizin için daha hayrldr.” (Bakara, 2/184)
Bu ayetteki “sayl günler” de açk deildir. Bu “sayl günler” ile maksadn Peygamberimizin Ramazan orucundan önce her aydan tuttuu üç gün oruç olduu, Ramazan orucunun farz klnmas ile bu orucun kaldrldna dair Muâz b. Cebel, bn Abbas ve Katâde b.
Diâme’den rivayetler var ise de Taberî, “sayl günler” ile
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maksadn Ramazan ay olduu görüünü tercih etmitir.
(Taberî, II, 130–132)

Bir sonraki ayette orucun Ramazan aynda tutulmas
açkça bildirilmitir:
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“O Ramazan ay ki; insanlar için bir hidayet rehberi,
doru yolun ve hak ile batl birbirinden ayrmann apaçk delilleri olarak Kur’ân onda indirildi. Öyle ise içinizden kim bu aya ularsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamad günler saysnca baka
günlerde tutsun. Allah size kolaylk diler, zorluk dilemez.
Bu da sayy tamamlamanz ve hidayete ulatrmasna
karlk Allah’ yüceltmeniz ve ükretmeniz içindir.”
Ayetteki “Bu aya ulaan kimse onu oruçla geçirsin”
cümlesindeki ay, Ramazan aydr.
Ayette farz olan orucun Ramazan aynda tutulmas
açkça belirtilmekle birlikte nasl tutulaca, oruca ne
zaman balanp ne zaman son verilecei bildirilmemekte,
sadece Ramazan ayna erien salkl ve mukim kimselerin oruç tutmalar gerektii, yolcularn ve hastalarn daha
sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilecekleri beyan
edilmektedir.
Sahabeden Seleme b. el-Ekva’
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“Oruca zor güç yetirenler, bir yoksul doyumu fidye
verirler” (Bakara, 2/184) ayeti inince isteyenin oruç tuttuunu,
isteyenin fidye verdiini, 185. ayet inince bu muhayyerliin kaldrldn söylemitir. (Müslim, “Syâm”, 149–150; Ebû
Dâvûd, “Savm”, 2, I, 737)

Sahebeden Muâz b. Cebel, ayetteki,
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“Öyle ise sizden kim bu aya ularsa oruç tutsun”
emri ile Allah’n orucu salkl ve mukim olan kimseler
için farz kldn, hasta ve yolcular için oruç tutmama
ruhsat verildiini, oruç tutmayp fidye vermenin, oruca
gücü yetmeyen yallara özgü klndn bildirmitir.
(Ahmed, V, 246)

Bakara suresinin 187. ayeti inmeden önce müminler
güne batp iftar ettikten sonra uyumamak ve yats namazn klmamak artyla yiyip içebilirler, eleriyle cima
yapabilirlerdi. ftardan sonra uyur veya yats namazn klarlarsa artk yeme, içme ve cinsel iliki ertesi günü akama kadar yasak idi. (Ahmed, V, 247.)
Ensar’dan Srma b. Kays adnda bir mümin Ramazan
aynda oruçlu olarak akama kadar çalm, akam evine
gelmi, namaz kldktan sonra yemek yemeden sabaha
kadar uyuya kalmtr. Ertesi günü Peygamberimiz kendisini çok bitkin, halsiz ve oruca dayanamaz bir durumda
görmü, “Ne oluyor, seni çok yorgun, bitkin ve halsiz görüyorum” diye sormu, Srma da “Ey Allah’n elçisi!
Dün, gün boyu çaltm, akam eve geldim, namaz klnca uyuya kalmm ve bir ey yiyip içmeden oruç tutuyorum” diye cevap vermitir. (Buhârî, “Savm”, 15; Ebû Dâvûd, “Savm”, 1;
Ahmed, V, 247)

Srma’nn çektii sknty çekenler, hatta bu kural
ihlal edenler olmutur. (Ebû Dâvûd, “Savm”, 1) Meselâ Hz. Ö-
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mer akam iftar ettikten sonra ei ile ilikiye girmi, sonra yaptna piman olmu ve durumu Peygamberimize
bildirmitir. Ashaptan bazlar da ayn hatay ilemilerdir. Bunun üzerine Bakara suresinin 187. ayeti inmitir:
(Ahmed, V, 247)
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“Oruç gecesinde kadnlarnza yaklamak size helal
klnd. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz.
Allah (Ramazan gecelerinde hanmlarnza yaklaarak)
kendilerinize ihanet ettiinizi bildi, tövbenizi kabul edip
sizi affetti. Artk elerinize yaklan ve Allah’n sizin için
yazp takdir etmi olduu eyi arayn. afan aydnl,
gecenin karanlndan ayrt edilinceye kadar yiyin, için,
sonra akama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz
mescitlerde itikâfta iken elerinize yaklamayn. Bunlar,
Allah’n koyduu snrlardr. Bu snrlara yaklamayn.
Allah kendine kar gelmekten saknsnlar diye ayetlerini
insanlara böyle açklar.”

 (   “helal klnd” cümlesi, söz konusu yaAyetteki N+
san kaldrldn ifade eder. Bu yasan ne olduu yukarda zikrettiimiz hadislerde beyan edildii gibi ayetin
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içeriinden de anlalmaktadr. Cinsel ilikide bulunma
yasa itikâf halinde iken devam etmektedir.
Allah’n koyduu yasan ihlal edilmesi, ayette “nefse ihanet” olarak ifade edilmitir. Ayet, itaatsizlik ederek
emir ve yasaklar ihlal eden müminlerin, günahkâr olduklarn, ancak günahlarna tövbe ettikleri takdirde affedileceklerini de beyan etmektedir.
Ayette, orucun balama ve bitirme zaman ile orucun
nasl tutulaca da bildirilmektedir.
Böylece oruç ile ilgili hükümler tamamlanm ve bu
ibadet slâm'n be temel esasndan biri olmutur. (Buhârî,
“man”, 34, 40)

Cebrail’in “slâm’n nedir?” sorusunu Hz. Peygamber
(s.a.s.),
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“slâm, Allah’a hiçbir eyi ortak komakszn O’na
ibadet etmen, namaz dosdoru klman, zekât vermen,
Kâbe’yi ziyaret etmen ve Ramazan orucu tutmandr”
(Buhârî, “man”, 37) eklinde verdii cevapta kelime-i ahadetten sonra dört ana ibadetten biri olarak oruç ibadetini zikretmitir. Peygamberimiz baka bir hadis-i erifinde bu
ana ibadetleri slâm’n temel esaslar olarak bildirmitir:
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“slâm, be ey üzerine bina edilmitir: Allah’tan
baka ilâh olmadna ve Muhammed’in Allah’n Rasûlü
olduuna ahadet etmek, namaz dosdoru klmak, zekât
vermek, haccetmek ve Ramazan orucu tutmak.” (Buhârî, “man”, 2; Müslim, “man”, 5)

Saçlar dank bir bedevî Hz. Peygambere gelir ve
-“Ey Allah’n Elçisi! Allah’n bana farz kld namaz bildir” der. Hz. Peygamber,
-“Günde be vakit namaz farz klmtr. Nafile olarak
klacan namaz buna dâhil deildir” buyurur. Bedevî,
-“Allah’n bana farz kld orucu bildir” der. Hz.
Peygamber,
-“Ramazan aynda oruç tutmay farz klmtr. Nafile
olarak tutacan oruç buna dâhil deildir” buyurur.
Bedevî,
-“Allah’n bana farz kld zekât bildir” der. Hz.
Peygamber ona slâm’n göstergesi olan ibadetleri
(eâiri) anlatr.
Bunun üzerine bedevî, “Seni erefli klan Allah’a yemin ederim ki nafileleri yapmayacam, Allah’n farz kld görevleri de eksik brakmayacam.”
Bunun üzere Hz. Peygamber, “Eer sözüne sadakat
ederse kurtulua erer” -veya- “cennete girer” buyurmutur. (Buhârî, “Savm”, 1)
Bakara suresindeki ayetler (183–185, 187) ile bu ve
benzeri sahih hadisler Ramazan orucunun farz olduunu
kesin olarak ifade etmektedir. Orucun farz olmas konusunda ümmetin icma hâsl olmutur.
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III. ORUÇ BADETNN FAZLET
Müslümanlar, ayet ve hadislerde oruç tutmaya tevik
edilmi, oruç tutanlar övülmü, onlara Allah’n rahmeti,
rzas, sevap ve mükâfat vaad edilmitir. Ahzab suresinin
35. ayetinde, aralarnda oruç tutmann da yer ald on
özellie sahip olan kadn ve erkeklere mafiret ve büyük
mükâfat olduu bildirilmitir.
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“üphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadnlar,
mümin erkeklerle mümin kadnlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadnlar, doru erkeklerle doru kadnlar, sabreden erkeklerle sabreden kadnlar, Allah’a derinden
sayg duyan erkekler, Allah’a derinden sayg duyan kadnlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadnlar,
oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadnlar, namuslarn
koruyan erkeklerle namuslarn koruyan kadnlar, Allah’
çokça anan erkeklerle çokça anan kadnlar var ya, ite
onlar için Allah balanma ve büyük bir mükâfat hazrlamtr.” (Ahzab, 33/35)
Ayet; hem iman, ibadet ve ahlakî konularda kadn ve
erkek arasnda bir farkn bulunmadn, hem Müslümann sahip olmas gereken nitelikleri, hem de bu niteliklere
sahip olan Müslümanlarn Allah katndaki deerini ve ve-
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rilecek mükâfat beyan etmektedir. Ayetin ifade ettii özellikleri tayan Müslüman kemale ermi ve ilahî rzay
kazanm insandr:
Oruç ibadetinin deeri ve faziletini beyan eden birçok
hadis vardr. Bunlardan bir ksmn bu bölümde tahlil etmeye ve deerlendirmeye çalacaz:
1. Oruç, Sevab Çok Olan Bir badettir
Oruç riyann en az karaca bir ibadet olduu için
sevab en fazla olan ibadetlerden saylmtr. Yüce Allah, ibadetlere on katndan yediyüz katna kadar sevap
verir. Oruç ibadetine ise Allah’n verdii sevap, snrszdr.
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“Âdemolunun her ameline on katndan yedi yüz katna kadar sevap verilir. Yüce Allah; ‘Oruç hariç, çünkü
oruç benim içindir, onun mükâfatn da ben vereceim.
Çünkü oruç tutan kimse yemesini, içmesini ve ehvetini
benim için terk etmektedir’ buyurmutur.” (Müslim, “Syâm”,
164; Tirmizî, “Savm”, 55)
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“Oruç hariç, Âdemolunun her ameli kendisi içindir.
Oruç ise benim içindir, onun ödülünü de ben vereceim."
(Buhârî, “Syâm”, 9)

Bu hadislerde iki hususa vurgu yaplmaktadr. Biri
oruç ibadetinin srf Allah için yerine getirildii yani bu
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ibadette riyann olmayaca, dieri ise ihlâs ile tutulan
orucun Allah katndaki sevabnn çok olmasdr. Oruç ibadetine çok sevap verilmesinin gerekçesi olarak kiinin
yemesini, içmesini ve ehvetini srf Allah için terk etmesi, samimiyetle baka bir çkar gözetmeksizin Allah rzas
için oruç tutmas zikredilmitir. Gerçekten namaz, zekât
ve hac gibi bakalar tarafndan ifa edildii bilinebilen
ibadetlere riya karabilir. Ama oruç, kii ile Allah arasnda olan bir ibadettir. Gerçekten kiinin oruç tutup tutmadn ancak Allah bilir.
2. Ramazan Orucu Günahlara Kefaret Olur
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“Kii, çoluk-çocuu, mal ve komusu sebebiyle günaha girebilir. Namaz, oruç ve zekât bu günahlara kefaret olur.” (Buhârî “Savm”, 3)
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“Kim inanarak ve sevabn umarak Ramazan orucunu
tutarsa Allah o kimsenin geçmi günahlarn balar.”
(Buhârî, “Syâm”, 6)

Hadiste, günahlarn küçük veya büyük olduu beyan
edilmeden mutlak olarak oruç tutan kimsenin balanaca bildirilmektedir. Ancak Kur’ân ve sünnet bütünlüü
içinde konuyu ele aldmz zaman içki içmek, kumar
oynamak, hrszlk yapmak ve namaz klmamak gibi büyük günahlardan ve kul hakk içeren günahlardan kurtulmak için artlarna uygun tövbe etmek, hak sahibine
hakkn ödemek ve helallemek gerekir.
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3. Cennetin Reyyân Kaps, Oruç Tutanlara Mahsustur
Sahih bir hadiste bu husus öyle bildirilmektedir:
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“Cennette Reyyân adnda bir kap vardr ki buradan
kyamet gününde sadece oruç tutanlar cennete girer, onlarla birlikte bu kapdan bakalar girmez. (Cennet kaplarnda) oruç tutanlar nerede diye seslenilir. (Oruç tutanlar gelir) bu kapdan cennete girerler, sonuncular girdii
zaman kap kapanr, artk bu kapdan kimse cennete
girmez.” (Müslim, “Syâm”, 166)
Buhârî’nin konu ile ilgili olarak rivayet ettii hadis
ise öyledir:
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“Kim Allah yolunda bir çift mal infak ederse cennet
kaplarndan, “Ey Allah’n kulu! Bu bir hayrl itir” diye
nida edilir. Namaz klan Müslüman namaz kapsndan
çarlr. Allah yolunda cihat yapan kimse cihat kapsndan çarlr. Oruç tutan kimse Reyyân adl kapdan çarlr. Zekât veren kimse zekât kapsndan çarlr.”
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Ebû Bekir,
-“Anam-babam sana feda olsun ey Allah’n Elçisi! Bu
kaplarn hepsinden çarlan Müslüman olacak mdr?”
diye sorar. Hz. Peygamber de,
-“Evet, senin onlardan biri olman umarm” buyurur.
(Buhârî, “Savm”, 4)

Bu hadislerden cennetin sekiz kapsnn belirli görevleri yapanlara tahsis edildiini, Reyyân kapsnn oruç tutanlara mahsus olduunu, dolaysyla oruç tutan
Müslümann cennetle ödüllendirileceini ve cehennemden kurtulacan anlyoruz.
Bir hadiste öyle buyurulmaktadr:
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“Kim Allah için bir gün oruç tutarsa Allah yetmi yllk bir mesafe kadar onu cehennem ateinden uzaklatrr.” (Müslim, “Syâm”, 168)
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“Oruçlunun iki sevinci vardr. Biri iftar ettii zaman,
dieri de Rabbine kavutuu zamandr. Oruçlunun az
kokusu Allah katnda misk kokusundan daha güzeldir.”
(Müslim, “Syâm”, 164; Tirmizî, “Savm”, 55)

msaktan iftara kadar oruç tutan Müslüman tabii olarak akama doru ackr. Bir ey yiyip içmedii için açlktan nefesinde koku olabilir. Hadiste bu kokunun Allah
katnda en güzel kokulardan daha makbul olduu ifade
edilmektedir. Oruç tutan Müslüman akam ezan okununca orucunu açar, hem Allah için bir ibadeti yerine getirmenin sevincini yaar hem de iftar sofrasnda yiyip içe-
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rek açln giderir ve sevinir. Asl sevinci ise ahirette yaayacak, cennet kapsndan çarlnca sevincinden adeta
uçacaktr.
Oruç tutan müminin cennete girebilmesi için dier
dinî görevleri yapmas ve büyük günahlardan saknmas
gerekir. u hadis bu hususu açkça ifade etmektedir:

(   J!
  ( 
 
    h
9IC
  ( %
   
   .
      
     #
 M   A
      N
   6Hz
    2H
  (   L O    ]e
h/3O
    - (  {J3
 
   ( %J
   
  Np[
“Be vakit namaz klan, Ramazan orucunu tutan, zekât veren, yedi büyük günahtan2 saknan hiçbir Müslüman yoktur ki cennet kaplar onun için açlm olmasn.
Ona güven içinde cennete gir denir” (Münzirî, hadis no: 452)
Peygamberimiz veda hutbesinde be görevi yapan
kimsenin cennete girecei müjdesini vermitir. Bu be
görevden biri oruçtur:
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“Allah’a kar gelmekten saknn, be vakit namaznz kln, Ramazan orucunu tutun, mallarnzn zekatn verin, yöneticilerinize [slâm’a uygun olan emirlerine (Müs2) Bu hadiste sözü edilen yedi büyük günah, u hadiste açkça belirtilmitir:
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Hz. Peygamber, “Helâk edici yedi büyük günahtan saknn” buyurdu. “Nedir onlar ey Allah’n Elçisi”? Denildi. “Allah’a ortak komak, büyü yapmak, Allah’n haram kld cana
haksz yere kymak, yetim mal yemek, faiz paras yemek, savatan kaçmak, iffetli ve namuslu kadnlara zina suçu isnat etmek” buyurdu. (Müslim, “man”, 145)
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lim, “mâre”, 38)]
(Tirmizî, “Cuma”, 80 )

uyun Rabbinizin cennetine girersiniz.”

4. Mazeretsiz Oruç Tutmamak Büyük Günahtr
Geçerli bir mazereti olmad halde Ramazan orucunu tutmayan bir Müslüman Allah’a isyan etmi, pek çok
sevaptan, manevi nimetten yoksun kalm ve büyük günah ilemi olur. Mazeretsiz olarak tutmad bir günlük
Ramazan orucunun yerine baka zamanlarda ömür boyu
oruç tutsa dahi bunu telâfi edemez. Peygamberimiz bu
hususu öyle ifade etmitir:
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“Kim hastal ve bir ruhsat/mazereti olmakszn
Ramazan ayndan bir gün oruç tutmazsa bütün günleri
oruç tutsa yine bu orucu yerine getiremez.” (Ebû Dâvûd,
“Savm”, 38; Tirmizî, “Savm”, 27; bn Mâce, “Savm”, 14)

IV. ORUCUN HKMETLER
Dinimizin bizden yapmasn istedii görevlerde de,
yaplmasn istemedii eylerin terk edilmesinde de fert
ve toplum için pek çok hikmet ve fayda vardr. Allah’n
hiçbir emir ve yasanda faydaszlk yoktur, hiçbir ey
bo yere emredilmemitir.
Dinimiz ferdin toplum içinde uyumlu, güvenilir ve
hogörülü olmasn ister. Bu amaçla bir takm yasaklar
getirmitir. badetlerin amaçlarndan biri de Müslümann kötülüklerden uzak durmasn ve kul haklarn ihlal
etmekten saknmasn salamaktr. Nitekim orucun farz
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oluunu bildiren ayetin son cümlesi bu hususu ifade
etmektedir:
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“Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz klnd gibi, (Allah’a kar gelmekten) saknmanz için size
de farz klnd.” (Bakara, 2/183)
Orucun farz klnmasnn gerekçesi olarak kiinin kötülüklerden ve haramlardan uzak durmasnn zikredilmesi, orucun farz olmasnn arka plannda, Müslümann cinsel arzularn, konumasn, yemesini ve içmesini kontrol
altnda tutmas, huyunu ve ahlakn güzelletirmesi ve
nefsine sahip çkabilme yeteneini kazanmas vardr.
Orucun hikmetlerini ifade eden birçok hadis-i erif
vardr. Bu bölümde bunlardan bir ksmn tahlil ve izah
etmeye çalacaz:
1. Oruç Cehennem Ateine Kar Bir Kalkandr
Peygamberimiz, orucu kalkana benzetmitir. Kalkan
kiiyi gelebilecek zararlardan koruduu gibi oruç da
Müslüman cehennem ateinden korur. u hadis, bu hususu açk seçik ifade etmektedir:
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“Kalkan savata sizi koruduu gibi oruç da cehennem ateinden korur.” (bn Mâce, “Savm”, 1)
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2. Oruç Kiiyi Haramlardan Alkoyar
Orucun kötülük ve haramlardan korunmak için farz
klndnn bildirilmesi ibadetin insann kiisel ve sosyal
hayatndaki yerini ve etkisini bildirmeye yöneliktir. Nitekim Yüce Allah günde be vakit klnan namazn insan
hayâszlk ve haramlardan alkoyduunu bildirmektedir.
(Ankebût, 29/45) Ayn ekilde orucun da insan haram ve kötülüklerden alkoymas gerekir.
Oruç cehennem ateine kar bir kalkan olduu gibi
kötülüklere kar da bir kalkandr. Oruç tutan insan kötü
söz ve davranlardan uzak durur. u hadiste Peygamberimiz bu hususu öyle ifade etmektedir:
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"Oruç bir kalkandr; sakn bir kimse oruçluyken cahillik edip de kem söz söylemesin. Birisi satar veya kötü
söz söyleyecek olursa 'ben oruçluyum, ben oruçluyum'
desin." (Buhârî, “Savm”, 9; Müslim, “Syâm”, 30)
Oruç, sadece itah ve ehveti dizginlemek deildir,
ayrca dilini kötü ve çirkin söz söylemekten korumaktr.
Oruçlu cahillik edip kötü söz söyleyemez, kavga edemez,
etmemelidir. Birisi satasa bile oruçlu Müslüman buna
karlk vermemelidir. Nitekim Peygamberimiz bu hususa öyle ieret etmitir:
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“Oruç sadece yemeyi ve içmeyi terk etmekten ibaret
deildir. Ayn zamanda oruç, çirkin, kötü ve kaba sözlerden uzak durmaktr. Eer (oruç bulunduun srada) birisi sana satar, sövüp sayar, barp çarr, kaba ve çirkin davranrsa, ona ‘ben oruçluyum, ben oruçluyum’ de”
(Münzirî, II, 148, No:4)

Kiiyi haram ve kötülüklerden korumayan oruç amacna ulamam demektir. Peygamberimiz bu hususu öyle dile getirmitir:
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“Kim yalan sözü ve yalan ile i yapmay brakmazsa
Allah’n onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyac
yoktur” (Buhârî, “Savm”, 8; Ebû Dâvûd, “Savm”, 25; Tirmizî, “Savm”, 16; bn
Mâce, 21)

Hadis, orucun gayesinin insann edep ve ahlakn iyiletirmek, onu kötülük ve haramlardan korumak olduunu ifade etmektedir. Böyle bir oruçtan istenilen sevap da
elde edilemez. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.),
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“Nice oruç tutanlar vardr ki onlarn oruçtan nasipleri sadece aç (ve susuz) kalmalardr. Nice geceleri namaz klanlar vardr ki onlarn namazdan nasipleri sadece
uykusuz kalmaktr” (bn Mâce, 21) buyurmutur.
Dolaysyla oruç tutan insan; yalan, yalanc ahitlik,
gybet, iftira, hile, aldatma, kötü söz ve benzeri davranlardan uzak, i ve ilemlerinde, söz ve sözlemelerinde,
alm ve satmlarnda dürüst ve dosdoru olmaldr.
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3. Oruç ehevî Duygular Dizginler
Oruç kiiyi fuhu ve edep d davranlardan alkoyar. Bu hususu Peygamberimiz öyle ifade etmitir:
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“Evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik gözü
(yabanc kadnlara bakmaktan) alkoyar, tenasül uzvunu
(harama dümekten) korur. Evlenmeye gücü yetmeyen
kimsenin oruç tutmasn tavsiye ederim. Çünkü orucun
ehveti kran bir özellii vardr.” (Buhârî, “Savm”, 10)
nsann günah ilemesine genellikle iki ey sebep olur. Biri ehevî arzular, dieri dili ve midesidir. ehevî
arzularna, diline ve midesine sahip çkp kelime-i ahadeti kalpten söyleyen ve her yönü ile bunun gerekçelerini
yapan Müslüman kulluk görevini yapm, ahirette cenneti
kazanm olur. Peygamberimiz bu hususu öyle ifade etmitir:
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“Kim diline ve rzna sahip çkacana güvence verirse ben de o kimsenin cennete gireceine güvence veririm.” (Tirmizî, “Zühd”, 60)
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"Allah kimi dilinin ve cinsel organnn errinden /
günah ilemesinden korursa o kimse cennete girer."
(Tirmizî, “Zühd”, 60)
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4. Oruç Sabr ve rade Eitimidir
Oruç, nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durabilmektir. Bu yönüyle oruç bir irade eitimidir. Ayn zamanda açlk ve susuzluun verdii skntya dayanma
yönüyle de bir sabr eitimidir. Yüce Allah,
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"Ey iman edenler! Sabr ve namazla Allah’tan yardm
dileyin. üphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. "
(Bakara 2/153)

"Sabredenlere ecirleri hesapsz olarak tastamam verilir" (Zümer 39/10) anlamndaki ayetlerle sabr tevik etmektedir. Sabr örenmenin bir yolu da oruçtur. Çünkü
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"Oruç sabrn yarsdr." (Tirmizî, “Da‘avât”, 86)
“Ramazan ay da sabr aydr” (bn Mâce, “Taharet”, 43)

V
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“Sabr aydnlktr.” (bn Mâce, “Taharet”, 5)
Sabrl insan bu aydnlkta yolunu armaz.
nsann hayatta baarl olabilmesi için iradesine hâkim olmas ve güçlükler karsnda dayanabilmesi yani
sabredebilmesi gerekir. Nefsin isteklerinin kontrol altna
alnmasnda, oruç etkili bir yoldur.
Toplum hayatndaki azgnlk ve taknlklar, genellikle insann nefsanî zevklere dükünlüünden kaynaklanr.
Bunlarn banda yeme, içme ve cinsel iliki gelir. Oruç,
insan nefsanî zevk ve ehvetler peinde koturan, nefsine
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ve halka zulmetmesine sebep olan nefs-i emmâreyi teskin
etmenin ilacdr.
Ayrca oruç, yoksullarn durumunu daha iyi anlamaya, dolaysyla onlarn skntlarn giderme yönünde çaba
sarf etmeye vesile olur.
Orucun salk açsndan pek çok yararlar bulunduu
uzman hekimler tarafndan ifade edilmektedir. Oruç, bir
yl boyunca çalan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakma alnmas gibidir. Oruç, özellikle mide ve sindirim
organlarnn dinlenmesi için iyi bir perhizdir. Peygamberimiz,
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“Her eyin bir zekât vardr. Bedenin zekât da oruçtur” (Münziri, No: 579) buyurmutur.
Sonuç olarak oruç tutan Müslüman;
—Allah ve Peygambere itaat etmi ve büyük sevap
kazanm olur.
—Allah’n verdii nimetlere ükretmi ve aç kalanlarn hallerini örenmi olur.
—Saln korumu, nefsini terbiye etmi ve irade
eitimi yapm olur.
—Sabr ve metanet kazanm, kötü söz ve davranlardan korunmu olur.
—Ahlâkn güzelletirmi ve imannn bilincine ermi
olur.
—badet zevkini tatm, Allah’n rzasn ve cennetini
kazanma yoluna girmi olur.
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V. ÇOCUKLAR, GENÇLER ve ORUÇ BADET
Çocuklar 6–7 yalarnda temyiz, eitim ve öretim
çana gelirler. Bu yalarda ilk eitim ve öretime balarlar.
Kz çocuklar âdet görmeye balamakla, erkek çocuklar ise ihtilam olmakla veya bu yaa gelmekle ergenlik
çana ularlar. Çocuklar, ergenlik çana gelmeden önce Kur’ân okumay, ibadetleri, helal ve haramlar örenmi olmal, özellikle namaz klmaya alm olmal, oruç
ibadetine de altrlmaldr.
Çocuklar, ergenlik çana erdii andan itibaren gençlik çana balarlar. Gençlik ça bülûa erme ile balar.
Bülûa erme ya çocuklarn fizikî bünyelerine, bedensel
geliimlerine ve bölgelere göre farkllk arz eder. Ülkemizde yaplan bir aratrmaya göre ( Seyfullah Kara, Peygamber
Döneminde Gençlik, s. 14) bülûa erme ya kzlarda en erken 10,
en geç 18, erkeklerde ise en erken 9, en geç 19 ya olduu tespit edilmitir. Bir hadis-i erifte de çocukluktan
kurtulup gençlik çana geçme bülû ça olarak ifade
edilmitir:
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"Uyanncaya kadar uyuyandan, gençlik / bülû çana gelinceye kadar çocuktan ve akl bana gelinceye kadar akl melekesini yitiren ma'tuh (bunak) kimseden dinî
sorumluluk kaldrlmtr." (Tirmizî, “Hudud”, 1; Ahmed, I, 118)
Bu tespitler ve yaplan gözlemler, dinî tutum ve davranlarn küçük yalardan balayarak telkin ve taklitler
yoluyla örenildiini göstermektedir. Bu itibarla ergenlik
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çandan önce çocuklara ibadetlerin öretilmesi ve onlara
alkanlk kazandrlmas dindarlk açsndan oldukça önemlidir.
Kötü alkanlk sahibi ve dinin emirlerine lakayt insanlarla arkadalk kuran genç, bu kötü alkanlklara bulaabilir.
Gençlik dönemi bülû çanda baladna göre dinî
görev ve sorumluluklar da bu çada balamaktadr. Bütün dinî sorumluluklar bülû/ergenlik ile balar. Bu konuma gelen gençler artk; Yaratan'n, peygamberini ve
dinini tanmak, artlarna uygun iman etmek, günde be
vakit namaz klmak, Ramazan aylarnda oruç tutmak, içki, kumar, zina, hrszlk, yalan, hile, aldatma, iftira ve
benzeri dinin haram kld eylerden kaçnmak zorundadrlar. Dinî görevleri ihmal etmeleri, haram söz ve
fiilleri ilemeleri onlar günahkâr yapar. Gençler, bülûa
erdiklerinde "amel defterleri" günah açsndan tertemizdir. Kii dinî görevleri terk ederse amel defterine günah
yazlmaya balar. Günahlar çoaldkça kalpler kararr ve
katlar, dinden sour ve uzaklar. (bk. Mutaffifîn, 83/14; bn
Mâce, “Zühd”, 29)

Dolaysyla gençlerin dinin emir ve yasaklarn örenmeleri ve uygulamalar bu açdan önemlidir.
Ancak gençlik döneminin ibadetle geçirilmesi ve günahlardan uzak durulmas kolay deildir. Çünkü gençlerin yetikin insanlar gibi ar bal ve sakin olmalar,
nefsanî duygularna sahip çkabilmeleri zordur. Bunun için de gençlik dönemlerinde yaplan ibadetler daha deerlidir. Peygamberimiz (s.a.s.) kyamet gününde Allah'n arnn gölgesinde gölgelenebilecek olan yedi snf insan sayarken âdil yöneticilerden sonra ikinci srada Allah'a ibadetle yetien gençleri zikretmitir. (bk. Buhârî, “Ezan”,
36)
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Gençlik dönemini ibadetle geçirmek, yallk dönemleri ve ahiret hayat için büyük kazanm olur. Çünkü
gençlik yllarn ibadetle ve günahsz geçiren yetikin,
yallk dönemlerini de ibadetle geçirir, böylece Allah'n
rzasn ve ahiret saadetini kazanr.
Peygamberimiz (s.a.s.), gençlerin dinin kurallarna,
emir ve yasaklarna, helâl ve haramlarna uymalarna önem vermi, gençlerin ibadet eder bir ekilde yetiip dindar birer insan olmalar için alnmas gereken tedbirleri
evlilik ve çocukluk dönemlerinden balatmtr. Gençlere
e olarak dindar kimseleri seçmelerini (Buhârî, “Nikâh”, 15) doan çocuun sa kulana ezan, sol kulana kamet okunmasn (Münâvî, VI, 238), yedi yana geldiklerinde namazn öretilmesini, on yanda namaz aralksz klmalarn
tavsiye etmitir. (Ebû Dâvûd, “Salât”, 26), Bu itibarla gençler,
bülû çandan itibaren özellikle be vakit namazn klmaya özen göstermeli, Ramazan orucunu tutmaldrlar.
Çünkü namaz ve oruç, onlar her türlü haram, kötülük,
günah ve edep d davranlardan alkoyacaktr. (Bakara,
2/183; Ankebût, 29/45)

Gençlerin dindar olabilmelerinde, be vakit namazn
klabilmelerinde, oruçlarn tutabilmelerinde, dier dinî
görevleri yerine getirmelerinde dini örenmeleri kadar
anne-baba ve aile kadar arkada çevresinin de etkisi vardr. Çünkü gençlerin iyi ve güzel olan eylere almasnda veya haramlara yönelmesinde arkada çevresinin
tesiri büyüktür. Bu sebeple olmal ki Peygamberimiz
(s.a.s.);

>  Nm%
    A
  ( 
F  F  A [F a!
N
  I+
     %H
      p
"Kii dostunun dini / ahlâk üzeredir. Öyle ise sizden
biriniz kiminle dostluk kurduuna iyi baksn" (Tirmizî, “Zühd”,
45) buyurmutur.
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Yine bu ankete göre ailede anne-babann oruç tutma
oran ile çocuklarn oruç tutma oranlarnda paralellik
vardr. (Uysal, Psiko-Sosyal Açdan Oruç, s. 76) 3

3) Bu konuda geni bilgi için bk. smail Karagöz, Gençlik ve Aile, Türkiye Diyanet Vakf
Yaynlar, Ankara, 2007.

KNC BÖLÜM

ORUCUN FARZ OLUU ve ÇETLER

ORUÇ
Ramazanda otuz gün oruç tutmak var bize,
Allah için aç durmak farz olmu üstümüze;
Allah için oruç tutmak, içi temizlemektir.
Allah'n sevgisini gönülde gizlemektir.
Oruç tutan kimseyi bu sevgisi tok tutar,
Allah' seven kii orucu çok çok tutar.
Tanrm, bana bak ki, ben Senin için açm aç!
Bana ac Allah'm, üzerime rahmet saç.
Kimse benim içimi bilmezse sen bilirsin.
Benim ne yaptm sussam da Sen bilirsin.
te bu orucu ben, yalnz senin için tuttum.
Senden baka ne varsa onlar hep unuttum.
Olsun tuttuum oruç Sana yükselmeye yol;
Beni yükselt Allah'm; Bana Sen bir kanat ol.
M. erafettin YALTKAYA
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Oruç ibadeti, artlarn tayan Müslümanlar için farz ayndr.
“Farz- ayn”; mükellef olan her Müslümann bizzat
yerine getirmesi gereken ibadet demektir.
Hastalk veya baka her hangi bir sebeple bir kimse
adna baka birinin oruç tutmas ile bu görev yerine getirilmi olmaz.
Oruç ibadetinin farz oluu Kur’ân- Kerim, Hz. Peygamber’in sünneti ve icma (bütün slâm âlimlerinin görü
birlii) ile sabittir.
Kur’ân- Kerim’de;
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“Ey iman edenler! Kötülük ve haramlardan saknmanz için oruç, sizden öncekilere farz klnd gibi, size de
farz klnd.” (Bakara, 2/183)
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“Öyle ise içinizden kim bu aya (Ramazana) ularsa
onu oruçla geçirsin” buyurulmutur. (Bakara, 2/185)
Oruç ibadeti; Hz. Peygamber (s.a.s.)’in slâm’n temel esaslarn açklad hadisinde ise öyle zikredilmitir:
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“slâm be temel üzerine kurulmutur: ‘Allah’tan
baka ilah olmadna, Muhammed’in Allah’n Rasûlü
olduuna ahitlik etmek, namaz klmak, zekât vermek,
haccetmek, Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, “man”, 1)
Yine Rasûlullah (s.a.s.) Veda Hacc hutbesinde de
ayn tespitleri yapmtr:
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“Rabbiniz Allah’a kar gelmekten saknn, be vakit
namaz kln, Ramazan orucunu tutun, malnzn zekâtn
verin, âmirlerinizin emirlerine uyun, Rabbinizin cennetine girersiniz” (Tirmizî, “Ebvâbü’s-Salât”, 434)
Görüldüü üzere yukardaki ayet ve hadislerde orucun farz olduu kesin bir üslupla ifade edilmektedir.
I. ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR
Ramazan ayna ulaan akll, ergenlik çana gelmi
erkek ve kadn her Müslüman oruç tutmakla yükümlüdür.
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Bu konu, “Orucun Farzlar” bal altnda daha geni olarak ele alnacaktr.
II. ORUÇ TUTMAMAYI MUBAH KILAN MAZERETLER
Yukardaki açklama oruç tutmakla yükümlü olmann
genel kuraldr. Ancak oruç tutmamn imkânsz veya çok
meakkatli, zor veya sakncal olduu baz özel durumlar
sebebi ile bu kuraln dna çklarak oruç tutulmayabilir.
slâm dininde kolaylk temel prensiptir. Dinî yükümlülüklerin yerine getirilmesi srasnda insan takatinin snrlar zorlanmaz. Kur’ân- Kerim’de,

n08Y
 (    -
    - (  3,5
 (> i
=  f
“Allah bir kimseyi ancak gücünün yettii eyle yükümlü klar” (Bakara, 2/286)
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“Allah size kolaylk diler, zorluk dilemez” (Bakara, 2/185)
buyrulmutur.
Oruç tutmamay mubah klan bu özel durumlar unlardr:
1. Hastalk
Ramazan ay içersinde oruç tutamayacak derecede
hasta olanlar ile oruç tuttuu takdirde hastalnn artacandan endie edenler oruç tutmay ertelerler. Bu durumda, kiisel endieler deil, tp uzmanlarnn tespitleri dikkate alnr. Daha sonra salklarna kavutuklar zaman
tutamadklar oruçlar kaza ederler.
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Bu konuda ruhsat u ayete dayanmaktadr:
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“Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamad günler saysnca baka günlerde tutar.” (Bakara, 2/184)
2. Yolculuk
Dinî anlamda yolcu, en az 90 km. mesafedeki bir yere
gitmek üzere bulunduu ehirden ayrlan ve gidecei
yerde Hanefilere göre 15 günden az bir süre, afiî mezhebine göre giri ve çk günleri hariç dört günden az bir
süre kalacak olan kimsedir. (irâzî, II, 590)
Bir kimse Ramazan günlerinde yolcu olursa oruç
tutmayabilir. Tan yerinin aarmasndan yani oruca baladktan sonra yolculua çkan kimse ise o günkü orucu
bozmaz, oruçlu olmaya devam eder. Ancak orucu bozacak olursa, sadece kaza gerekir, kefaret gerekmez. (Mevsîlî,
I, 134)

Yolculuk sebebi ile tutulamayan oruçlar, Ramazan
ayndan sonra kaza edilir. Kur’ân- Kerim’de bu husus
yukarda zikrettiimiz ayette açkça beyan edilmektedir.
Peygamberimiz (s.a.s.) çkt bir yolculukta oruç
tutmamtr. (Tirmizî, “Savm”, 18) ve baka bir münasebetle de
öyle buyurmutur:
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“(Eer sknt veriyorsa) yolculukta oruç tutmak iyilikten deildir.” (Tirmizî, “Savm”, 18)
Bu hadisin hükmü, oruç tutunca skntya düecek
misafirler için söz konusudur. Bir kimseye misafirlikte
oruç tutmak sknt vermeyecekse oruç tutabilir. Nitekim
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sahabeden, Hamza b. Amr el-Eslemî, Hz. Peygamberden
misafirlikte iken oruç tutup tutamayacan sormu, bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.),
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“stersen oruç tut istersen tutma” cevabn vermitir.
(Tirmizî, “Savm”, 19)

Misafirlikte iken sahabeden bazs oruç tutmu bazs
tutmamtr. (Tirmizî, “Savm”, 18) Ne oruç tutanlar tutmayanlar
ne de tutmayanlar oruç tutanlar ayplamtr. Gücü ve
sal yerinde olan tutmu, zayf olanlar tutmamtr.
(Tirmizî, “Savm”, 18)

3. Hamilelik
Hamile kadnlar da doacak çocuun gelimesinden
endie edilmesi halinde oruç tutmazlar. (Tirmizî, “Savm”, 21)
Daha sonra tutamadklar oruçlar kaza ederler. Hamilelik
bu konuda hastalk hükmündedir.
4. Emzikli Olma
Çocuk emzirmek durumunda olan kadnlar, tpk hamile kadnlar gibi, süt emen çocuun sütten kesilip gdasz kalmasndan endie edilmesi halinde oruç tutmazlar.
Daha sonra tutamadklar oruçlar kaza ederler. Süt emen
çocuun emziren kadnn kendi çocuu olmas ile bakasnn çocuu olmas arasnda fark yoktur. u kadar var ki,
bakasna ait bir çocuun emzirilmesi durumunda, çocuu emzirecek baka kadnn bulunmamas gerekir.
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5. Yallk
Oruç tutamayacak kadar yal olan ve artk oruç tutma imkân bulamayan kimseler oruç tutmazlar. Oruç
tutmadklar her gün için bir ftr sadakas miktar fidye
verirler. Kur’ân’da konu ile ilgili olarak öyle buyurulmutur:
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“(Yallk ve hastalk gibi meru bir sebeple) oruca
zor güç yetirenler (oruç tutmazlar ve) bir yoksul doyumu
fidye verir.” (Bakara, 2/184)
Fidye konusu “Fidye ve skat- Savm” bal ile ileride açklanacaktr.
6. Dayanlmayacak Derecede Açlk ve Susuzluk
Oruç tutmas halinde açlk ve susuzluk sebebiyle salk yönünden herhangi bir tehlike ile ka karya kalacak
olan kimse oruç tutmay baka bir zamana erteler. Bu konuda doacak zarar tecrübe veya uzman bir doktorun beyan ile anlalr.
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“Hz. Peygamber Efendimiz, bir yolculuk srasnda bir
kalabalk ve gölgelendirmeye çaltklar bir adam gördü,
“Bu nedir? diye sordu. ‘Oruçlu biri, (fenalk geçirdi)’ diye cevap verdiler. Bunun üzerine Rasûlullah “Yolculuk
srasnda oruç tutmak iyilik deildir’ buyurdu.” (Buhârî,
“Savm”, 35)
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7. Çok Ar lerde Çalmak
Çok ar ilerde çalmak durumunda olan kimse, oruç tuttuu takdirde salnn bozulacak olmas halinde
orucunu erteleyebilir.
Oruç tutmaya balayan bir kimse çalt i srasnda
sal bozulacak derecede oruç tutmakta zorlanrsa orucunu bozabilir. Böyle meru bir mazeret olmadkça
bozamaz. (Bilmen, s.304)
Bedir ve Mekke’nin fethi sava Ramazan ayna denk
gelmi, sahabe savan younluu ve sknts sebebiyle
oruç tutmamtr. Konu ile ilgili olarak Hz. Ömer öyle
demitir:

  (> .Y
    f(> at
   O
   {
   K Y
  ,
M   h
   C" #
 
   ?)
  5 C"
  (  f
 (   !
  0
    
  5%&'
“Rasûlullah ile Ramazan aynda Bedir ve Mekke’nin
fethi savalarn yaptk. Her iki savata da oruç tutmadk.” (Tirmizî, “Savm”, 20) Hatta sahabeden Ebû Said (r.a.),
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“Peygamberimiz Ramazan aynda yönettii bir savata baladmz orucu bozmamz emretti” demitir.
(Tirmizî, “Savm”, 20)

Zikredilen hadisler ve benzerleri, çok ar ilerde çalanlarn oruçlarn erteleyebileceklerine delalet etmektedir.
8. Geçici Olarak Akln Yitirmek, Baylmak
Geçici olarak akln yitiren veya Ramazan aynn ta-
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mamn baygn ya da akl banda olmakszn geçiren
kimse oruç tutmakla yükümlü deildir. Çünkü bu durumda olan kimse, hükmen Ramazan ayna ulamam saylr. Fakat Ramazann baz günlerinde iyileirse o günlerde oruç tutar ve oruçlu geçirmedii günleri Ramazandan
sonra kaza eder.
III. ORUÇ FDYES ve SKAT-I SAVM
Sözlükte insan içinde dütüü bir durumdan kurtarmak için verilen bedel anlamna gelen “fidye”, dinî bir
terim olarak, yerine getirilemeyen bir ibadetin, veya ibadette meydana gelen bir eksikliin yükümlülüünden
kurtulmak için ödenen maddî bedeldir.
1. Oruç Fidyesi
Oruç fidyesi, oruç tutmaya gücü yetmeyecek derecede yal veya tedavisi mümkün olmayan hastalarn, oruç
tutamayp bu oruçlar kaza etmekten de ümit kesmeleri
halinde, oruçsuz geçirilen her gün için ödedikleri fidyedir.
Oruç tutmas mümkün olmayanlarn fidye ödemeleri
gerektii Kur’ân’da öyle beyan edilmektedir:
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“Oruç, sayl günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da
yolculukta olursa, tutamad günler saysnca baka
günlerde tutar. Oruca zor güç yetirenler ise bir yoksul
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doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir
iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için
daha hayrldr. Eer bilirseniz oruç tutmanz sizin için
daha hayrldr.” (Bakara, 2/184)
Oruç fidyesi tpk ftr sadakas gibi bir fakiri bir gün
doyurmak ya da bunun bedelini vermektir. Fidye amac
ile yemek yedirmek günümüzde pratik olmad için fidye yerine bir günlük yemek bedelinin verilmesi tercih edilmektedir.
Tutulamayan oruçlarn fidyesi hayatta iken
ödenemezse, fidyenin ödenmesi vasiyet edilir. Böyle bir
vasiyet yaplmsa ve yükümlünün brakt mirasn üçte
biri bu ödemeyi yapmaya yetiyorsa, fidyelerin ödenmesi
mirasçlar için dinî bir görevdir. Böyle bir durum yoksa
mirasçlarn söz konusu fidyeleri teberru olarak ödemeleri tavsiye edilir.
Tutulamayan oruçlarn fidyesi toplam olarak bir tek
fakire verilebilecei gibi, birden çok yoksula da datlabilir. u kadar var ki, bir kiiye verilen miktar, bir kiiyi
bir gün doyuracak miktardan az olmamaldr.
leri düzeyde yal ve ar hasta olanlarn oruçlarn
tutma ihtimalleri çok düük olduu için bu ihtimal yok
saylarak fidye ödeme cihetine gidilmitir. Tutamad
oruçlarn fidyesini veren kimse bir ekilde oruç tutabilecek hale gelirse verdii fidye sadakaya dönüür. Tutulamam olan oruçlar kaza edilir.
Hiçbir ekilde fidye vermeye gücü yetmeyen çok yallar ve hastalar noksanlklarnn affedilmesi için dua ederler, baka bir ey yapmalar gerekmez. Çünkü “Allah
bir kimseyi ancak gücünün yettii eyle yükümlü klar.”
(Bakara, 2/286)

78

Doç. Dr. smail KARAGÖZ – Doç. Dr. Halil ALTUNTA

Fidyelerin bir an önce ödenmesi tavsiye edilir. Ancak
ertelenmesinden dolay bir ey gerekmez.
leri düzeyde yallk ve ar hastalk dndaki hayz,
nifas, yolculuk gibi meru mazeretlerden biri sebebi ile
tutulamayan oruçlar için fidye söz konusu deildir. Bu
gibi durumlarda, söz konusu mazeretin ortadan kalkmas
ile tutulamayan oruçlarn bizzat yükümlü tarafndan kaza
edilmesi gerekir.
2. skat- Savm
“skat”, kiinin salnda çeitli sebeplerle eda edemedii namaz, oruç, kurban, adak, kefaret gibi dinî mükellefiyetlerinin, ölümünden sonra fidye ödenerek düürülmesi, böylece o kiinin bu tür sorumluluklardan kurtulmas anlamna gelir.
“skat- savm” ise bir kimse sürekli mazereti sebebi
ile tutamad oruçlarn fidyesi ödemeden yahut geçici
mazereti ortadan kalkt halde oruçlar kaza etmeden ölürse, öldükten sonra bu kimsenin yerine oruç fidyesi ödenmek sureti ile oruç borçlarnn düürülmesi demektir.
Kur’ân- Kerim'de,


  5
n?M 3
F   h8
  B&F  A ;F  ( a!
   76 
"Orucu zorlukla tutabilenler bir yoksul doyumu fidye
öder" buyurulmaktadr. (Bakara, 2/183)
Bu ayetin hükmüne göre, oruca dayanamayan veya
mazeretleri sebebiyle Ramazanda ve dier zamanlarda
oruç tutmaktan aciz olan kimselerin, her bir oruç günü için fidye ödemeleri yeterlidir.
slâm bilginlerinin çounluu, bu ayetteki "oruç yerine fidye ödenmesi” hükmüne illet olan niteliin "acizlik"
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olduuna hükmederek, mazeretli veya mazeretsiz oruç
tutamam ve kaza etmeden ölen Müsümanlarn oruç
borçlar için fidye ödeyeceini, hatta bu konuda vasiyette
bulunmalar gerektiini ifade etmilerdir. Çünkü ölen
kimse de artk oruç tutmaktan acizdir. Bu kimselerin durumu, tutamadklar oruca kar fidye vermeleri ayet ve
hadisle sabit olan kiilerin durumuna kyas edilebilir. Ölenin bu konuda vasiyeti varsa, bu kyas hükmü daha da
kuvvet kazanm olur. Bu itibarla, çeitli sebep ve zaruretlerle oruç tutmam, zaman ve frsat bulduu halde kaza da etmemi bir kimse ölüm esnasnda ayet mal varsa
borçlu olduu her gün için, fakire bir fidye verilmesini
vasiyet etmelidir. Bu takdirde, defin masraf ve varsa
borçlar düüldükten sonra, terekenin üçte birinden bu
vasiyetinin ifas gerekir. Üçte ikisi varislerin hakkdr.
Vasiyet yoksa mirasçlar bunu yapmaya mecbur deildir. Fakat isterlerse, ölen kiinin miras brakt maldan; miras brakmamsa veya brakt mal yetmiyorsa
varisler, kendi mallarndan teberru olarak da oruç fidyesini verebilirler. Bir hadis-i erifte;
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“Kim ölür ve üzerinde bir aylk oruç borcu olursa
(velisi) her günü için bir fakiri doyursun” buyurulmutur.
(Tirmizî, “Savm”, 23)

Oruç için bu ekilde yaplacak iskat, dinî hükümlere
uygundur.
IV. ORUCUN ÇETLER
Oruçlar farz, vacip, sünnet ve müstehap olmak üzere
üç ksma ayrlr.
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1. Farz Oruçlar
Farz oruçlar, “vakti belli olan oruçlar” ve “vakti belli
olmayan oruçlar” eklinde iki ksma ayrlr. Birinci grubu
Ramazan oruçlar, ikinci grubu ise vaktinde tutulamayan
Ramazan oruçlarnn kazas ile kefaret oruçlardr.
a) Ramazan Orucu
artlarn tayan her Müslüman’n Ramazan aynda
oruç tutmas farzdr. Çünkü Kur’ân- Kerim’de,
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“Kim bu aya (Ramazan ayna) ularsa onu oruçlu
geçirsin” buyurulmutur. (Bakara, 2/185) Dolaysyla meru
bir mazereti bulunmayan her Müslümann Ramazan ayn
oruçlu geçirmesi gerekir.
b) Tutulamayan Ramazan Orucunun Kazas
“Kaza” zamannda usulüne uygun olarak yerine getirilemeyen namaz, hac ve oruç gibi ibadetlerin, baka bir
zamanda yerine getirilmesi demektir.
Kaza orucu vaktinde tutulmayan veya tutulamayan
veya niyetlendikten sonra her hangi bir sebeple bozulan
Ramazan orucunun Ramazan dnda tutulmas demektir.
Kazaya kalan oruçlarn tutulmas farzdr. Allah Teâlâ,
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“Kim de hasta veya yolcu olursa tutamad günler
saysnca baka günlerde tutar” buyurmutur. (Bakara, 2/184)
Kazaya kalm orucu bulunanlar, ilk frsatta bu oruçlarn kaza etmelidirler.
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Oruç tutmaya engel meru bir mazeret sebebi ile Ramazan orucunu tutamayan bir kimse, bu engelin Ramazanda gündüz ortadan kalkmas halinde günün kalan
ksmn bir ey yemeden içmeden oruçlu imi gibi geçirir.
Çünkü oruç tutanlarla ayn artlar tamaktadr, bu sebeple onlar gibi davranmas gerekir.
Ramazanda gündüz bülûa eren çocuk, Müslüman
olan gayr-i müslim, iyileen hasta, hayz hali biten kadn,
yolculuu sona eren yolcu, ek gününde yiyip içen sonra
Ramazann girmi olduunu anlayan kimse ile orucunu
kasten bozan kimsenin durumlar da böyledir.
afiî mezhebine göre bu kimselerden, günün banda
oruç kendisine farz olmam kimselerin günün kalan
ksmn yemeden ve içmeden geçirmekleri müstehaptr.
Bununla birlikte bu kimse mazeretli olduunu bilmeyen
kimsenin yannda açktan yiyip içemez. Çünkü kendisini
töhmet altnda brakm olur. (îrazî, II, 587–588)
Oruç tutmas gerekirken oruca hiç balamayan yahut
baladktan sonra kasten bozanlarn ise o günü yemeden
ve içmeden geçirmeleri gerekir. (îrazî, II, 610)
Ramazan orucunun kazas için belli bir zaman yoktur.
Oruç tutmann yasak olduu günler dnda yln her vaktinde kaza orucu tutulabilir. Kaza oruçlar pe pee tutulabilecei gibi, ayr ayr günlerde de tutulabilir. Oruç kefaretinde olduu gibi pe pee tutulma art yoktur.
afiî mezhebine göre, vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasn yerine getirmeden yeni bir Ramazann gelmesi halinde kaza ile birlikte ayrca fidye vermek de gerekir. (îrazî, II, 623)
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c) Kefaret Oruçlar
Ramazan orucunu meru bir mazeret olmakszn bilerek, hür irade ile bozmann cezas olarak iki kamerî ay
veya altm gün pe pee tutulmas farz olan oruçtur.
Kefaret konusu ile ilgili aada bilgi verilecektir.
2. Vacip Oruçlar
Yerine getirilmesi gerekliliinin kuvveti bakmndan
farz oruçlardan sonra vacip oruçlar gelir. Vacip oruçlar
iki ksmda incelenebilir.
a) Nezredilmi Oruçlar
“Nezir” sözlükte adamak demektir. Dinî bir terim olarak, Allah Teâlâ’y yüceltme amac ile mübah olan bir
fiilin yaplmasn insann üstlenmesi, onu kendine vacip
klmasdr. Allah’n rzasn kazanmak maksad ile slâmî
ölçülere göre ibadet cinsinden olan fakat yerine getirilmesi zorunlu olmayan bir ii yapma konusunda Allah’a
söz verilebilir, mesela on gün nafile oruç tutmay nezrediyorum denilebilir.
nsan, Allah'n rzasn kazanmak maksadyla ibadet
saylacak baz eyleri kendi kendine vacip klabilir, bu
dinen makbul bir davrantr. Nezredilen eyin yerine getirilmesi vaciptir. te bu sebeple nezredilen orucun yerine getirilmesi vacip olur.
Nezredilen oruç için gün belirlenirse, mesela falan ayn falan gününde oruç tutacam denilirse bu nezir muayyen nezir olur ve belirlenen günde tutulmas gerekir.
Böyle bir belirleme yaplmamsa nezredilen oruç Ramazan ay ile oruç tutmak yasak olmayan günler dnda her
zaman tutulabilir.
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b) Balanp Bozulan Nafile Oruçlarn Kazas
Balanan nafile bir ibadeti tamamlamak vacip olur.
Tamamlanmadan bozulan böyle bir ibadetin kaza edilmesi gerekir. Bu sebeple balanan ve bozulan nafile orucun
kazas da vaciptir.
afiî mezhebine göre balanan nafile ibadetlerin tamamlanmas vacip olmad için tamamlanmadan bozulan nafile orucun kazas gerekmez. (irbinî, II, 186)
c) Hac Kurban Yerine Tutulan Oruç
Temettü veya kran hedyi (kurban) kesmesi vacip olan ancak kurbanlk hayvan bulamayan veya bulup da satn alma imkân olmayan kimselerin, üç gün hac srasnda, yedi gün de hacdan sonra olmak üzere toplam on gün
oruç tutmalar gerekir. Konuyla ilgi ayet-i kerimede öyle
buyrulmaktadr:
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“Hacca kadar umreden yararlanan kii, kolayna gelen bir kurban kessin. (Kurban alma imkân) bulamayan
kimse üçü hacda, yedisi de döndüünüzde (memleketinizde) olmak üzere tam on gün oruç tutsun.” (Bakara, 2/196)
lk üç günlük orucun hac aylar içinde, ihrama girdikten sonra ve Kurban Bayram’ndan önce tutulmas gerekir. Bu üç günlük orucun pe pee tutulmas daha faziletli
ise de art deildir.
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Üç gün oruç tutulduktan sonra, kurban kesme
günlerinde henüz tra olmadan kurban kesme imkân
doarsa kurban kesilmesi gerekir. Kurban kesme imkân
bulunmas halinde oruç tutmak kurban kesmek yerine
geçmez. Ancak tra olduktan (ihramdan çktktan) ve ya
kurban kesme günlerinden sonra kurban kesme imkân
elde etmekle kurban kesmek gerekmez.
Yallar ile tedavisi imkânsz hastal olanlarn, oruç
yerine fidye vermeleri caiz olmaz. Bu durumda olanlar,
kurban kesmeden ve oruç tutmadan ihramdan çkabilirler.
Ancak –yaplan hac çeidine göre- biri kran veya temettü kurban, dieri de kurban kesmeden ihramdan çkmalar sebebi ile ceza kurban olmak üzere zimmetlerinde
iki kurban borcu kalr. Daha sonra imkân bulduklarnda
bu kurbanlar kestirirler.
Hacdan sonra tutulmas gereken yedi günlük orucun
Mekke’den ayrlmadan tutulmas mümkün ise de, döndükten sonra tutulmas daha faziletlidir. Bu yedi günlük
orucun pe pee tutulmas daha iyi olmakla birlikte art
deildir.
3. Nafile (Tatavvu’) Oruçlar
“Nafile oruçlar” farz ve vacip olmayarak fazladan tutulan oruçlardr. Rasûlullah’n tutmaya devam ettii nafile oruçlara “mesnun oruçlar”, bazen tutup bazen ara verdii oruçlara da “mendup / müstehap oruçlar” denir. Bir
de zaman ve miktar oruç tutan tarafndan belirlenen nafile oruçlar vardr ki bunlara mutlak nafile oruçlar denir.
Yasak günler dnda dileyen diledii kadar tutar.
Aada mesnun ve mendup olan nafile oruçlar sralayacaz.
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a) Aure Orucu
Muharrem aynn onuncu gününde tutulan mesnun
oruçtur. Hz. Aie (r.a.) öyle demitir:
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“Kureyliler cahiliye döneminde Aure gününde oruç
tutarlard. Rasûlullah (s.a.s.) de bu orucu tutard. Medine ye hicret ettikten sonra da tutmaya devam etti ve ashabna da tutmalarn emretti. Ramazan orucu farz klnnca dileyen bu orucu tuttu, dileyen terk etti.” (Müslim,
“Syam”, 113) Bir hadis-i erifte Rasûlullah öyle buyurmutur:
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“Aure orucu sebebi ile Allah’n geçmi yldaki
günahlar affetmesini bekliyorum.” (Tirmizî, “Savm”, 48)
Yalnzca Aure günü oruç tutulmas Yahudilere
benzeme endiesi ile mekruh görülmü, Muharrem aynn
10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu
geçirmek tavsiye edilmitir. Peygamberimiz (s.a.s.)
Muharrem aynn sadece 10. günü oruç tutmam (Tirmizî,
“Savm”, 50) ve
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“Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere
muhalefet ediniz” buyurmutur. (Tirmizî, “Savm”, 49)
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b) Pazartesi-Perembe Orucu
Üsame b. Zeyd öyle demitir:
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“Allah’n Rasûlü (s.a.s.) pazartesi ve perembe günleri oruç tutard. Bunun sebebi sorulunca ‘Kullarn amelleri pazartesi ve perembe günleri Allah’a arz edilir’ dedi.” (Ebû Dâvûd, “Savm”, 60)
c) Eyyam- Bîd Orucu
Her aydan üç gün oruç tutmak tavsiye edilmitir. Bu
üç günün “eyyam- bîd”a denk getirilmesi daha iyidir.
Kamerî ayalarn 13,14 ve 15. günlerine “eyyam- bîd”
denir. Bu günlerde oruç tutmak menduptur. Sahabilerden
Milhân el-Kaysi “Rasûlullah bize bîd günlerinde yani her
ayn 13, 14 ve 15’inde oruç tutmamz söylerdi” dedii
rivayet edilmitir. (Ebû Dâvûd, “Savm”, 68) Ebû Hureyre (r.a.) de
bu konuda öyle demitir:
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“Dostum (Hz. Muhammed s.a.s.) bana her aydan üç
gün oruç tutmam, iki rekât kuluk namaz ve uyumadan
önce de vitir namaz klmam tavsiye etti.” (Buhârî, “Savm”, 59)
d) evval Ay Orucu
Kamerî aylardan evval aynda tutulan alt günlük bir
oruçtur. Rasûlüllah (s.a.s.) öyle buyurmutur:
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ِ ْ َ ّ ًّ ِ! ْ َ َّ ٍال َ َن  ََِ ِم ا#$ِ %ُ َ َ &ْ َ ) َن (ُ ّ َ أ
َ !َ َ َم ر+َ ْ !َ
“Kim Ramazanı oruçla geçirir peşinden de buna Şevval ayında tutacağı altı günlük orucu eklerse bütün yılı
oruçlu geçirmiş gibi olur.” (Müslim, “Sıyam”, 204)
e) Haram Aylarda Tutulan Oruçlar
Kur’ân’ın “Haram Aylar” (eşhûr-i hurûm) diye atıfta
bulunduğu Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarının perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde ve ayrıca
Zilhicce ayının ilk on gününde tutulan oruçlardır. Bu
oruçların tutulması da mendup / müstehaptır. Peygamber
Efendimiz bu oruçlar ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

ِ ّٰ ُ /ْ َ ) َن
 َّ ُم,َ -ُ ْ  ا.ا
َ !َ َ َ ْ َ ر0 اَ ِم
َ 2ْ َ أ
ّ ِ 1ُ )
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç Allah’ın
ayı Muharrem’de tutulan oruçtur.” (Müslim, “Sıyam”, 202;
Tirmizî, “Savm”, 39)

f) Şaban Ayı Orucu
Rasûlullah Şaban ayında çokça oruç tutardı. Hz.
Aişe’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir:

َ ِ ّٰ ل
ُ $ُ ََ َن ر
ُ :َ 3َ ّ 4َ  َ ُ ُم7 َ َ;ّ $َ  َو%ِ ْ َ; َ .ا
3َ ّ 4َ ُِ 56ْ ُ7 ُِ َو56ْ ُ79َ ُل
ُ ّٰ <ّ +َ .ا
َ ِ ّٰ ل
َ $ُ َ ُ> ر7ْ َ  َ ُ ُم َو َ! رَأ79َ ُل
ُ :َ
َ َم+ِ 1َ -َ =ْ َ#$ْ  ّ;َ َ ِا$َ  َو%ِ ْ َ; َ .ا
ُ ّٰ <ّ +َ .ا
ُّ َD ٍ /ْ َ
َ
َ
ِ? َ ْ َ َن2 %ُ @ْ !ِ !
َ !َ َ ر9 ّ َإC
ً َ +ِ َ Aَْ  ٍ أ/ْ َ ?ِ2 %ُ #ُ 7ْ ) َن َو َ! رَأ
“Rasûlullah oruç tuttu mu ‘bir daha bırakmayacak’
derdik. Bırakınca da ‘bir daha tutmayacak’ derdik. Allah’ın Rasûlünün Ramazan ayından başka bir ayı tam
olarak oruçlu olarak geçirdiğini görmedim. Yine onun
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hiçbir ayda aban aynda olduu kadar (nafile) oruç tuttuunu görmedim.” (Ebû Dâvûd, “Savm”,59)
g) Dâvud Orucu
Bir gün oruç tutup bir gün tutmamak esasna dayanr.
Bu isimlendirme Hz. Davud’un uygulamas esas alnarak
sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) tarafndan yaplmtr.
Bolca nafile oruç tutmak isteyen sahabi Abdullah b.
Amr’a Peygamberimiz bu yöntemi tavsiye etmitir.
Sahabeden Abdullah b. Amr öyle demitir:
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“Rasûlullah (s.a.s.) bana öyle dedi:
-Haber aldma göre sen geceleri namaz klarak,
gündüzleri de oruç tutarak geçiriyormusun.
-“Evet, ya Rasûlallah!” dedim. Rasûlallah;
- Bazen oruç tut, bazen tutma, geceleri hem namaz
kl, hem uyu. Çünkü bedeninin senin üzerinde hakk vardr, einin senin üzerinde hakk vardr, ziyaretçilerinin
(misafirlerinin) senin üzerinde hakk vardr. Her aydan üç
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gün oruç tutman sana yeter” dedi. Ben artrlmasn istedim o da artrd.
-“Ya Rasûlallah! Benim gücüm yerinde” dedim. O,
-“Haftada üç gün oruç tut” dedi. Ben yine srar ettim,
o srar etti. Ben yine;
-“Ya Rasûlallah! Benim gücüm yerinde” dedim, Bu
sefer o;
-“Allah’n peygamber’i Davud’un orucu gibi oruç
tut” dedi.
-Ya Rasûlallah! Davud orucu nedir?” diye sordum.
“-Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazd” dedi. (Ahmed, II,
198)

h) Arefe Günü Orucu
Peygamberimiz (s.a.s.),
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“Allah’tan, arefe günü tutulacak orucun bir önceki
ylda ilenen günahlar ile bir sonraki yla ait günahlara
kefaret olmasn umarm.” buyurmutur. (Tirmizî, “Savm”, 45)
“Hac yapanlar Arefe günü oruç tutmazlar.” (Tirmizî,
“Savm”, 46)

4. Mekruh Oruçlar
a) Tahrimen Mekruh Oruçlar
Oruç tutmak önemli bir ibadet olarak tevik edilmi
olmakla birlikte Ramazan Bayram’nn birinci günü ile
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Kurban Bayram’nn dört gününde oruç tutmak tahrimen
mekruhtur.
Bu günlerde oruç tutmann haram olduu görüü de
vardr.
Anlan günlerde oruç tutulmaynn hikmetini anlamak zor deildir. Bu hikmeti öyle açklayabiliriz:
aa) Ramazan Bayram bir ay boyunca Allah için oruç
tutan müminlerin genel bir ziyafet günü niteliindedir.
Bundan dolay adna “Ftr (oruç açma) Bayram” denmitir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’n
ziyafetine katlmamak anlamna gelir.
bb) Kurban Bayram günleri de ayn ekilde ziyafet
günleridir. Çünkü kesilen kurbanlarn etleri misafirlere,
yaknlara, komulara ve fakirlere ikram edilir, zengini ile
fakiri ile kesilen kurbanlarn etlerinden yararlanlr. Bu
sebeple bayram günleri boyunca oruç tutulmaz. Bu günlerde oruç tutmak bayramn anlamna ters düer.
Her iki bayramn birinci günlerinde oruç tutulmayaca Hz. Ömer (r.a.)’in u ifadesinden anlalmaktadr:
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“Rasûlullah u iki günde oruç tutmay yasaklad:
Bunlardan biri Ramazan orucunu açtnz (birinci) bayram günü dieri ise kurban etlerinden yediiniz bayram
günü.” (Müslim, “Syam”, 138)
Kurban Bayram’nn 2., 3. ve 4. günlerinde oruç tutulamayaca konusunda ise Rasûlullah (s.a.s.) öyle buyurmutur:
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“Arefe günü, Kurban Bayram günü, terik günleri
biz Müslümanlarn bayram günleridir. Bu günler yeme ve
içme günleridir.” (Tirmizî, “Savm”, 58)
Kadnlarn ay hali (hayz) veya nifas (lousalk) günlerinde oruç tutmalar haramdr. Tutarlarsa bu oruçlar
makbul olmayaca gibi günahkâr da olurlar.
b) Tenzihen Mekruh Oruçlar
1. “Ramazan Karlama” Ad Altnda Oruç Tutmak
Ramazan karlamak üzere oruç tutmak meru deildir. Geçmite olduu gibi günümüzde de Ramazan karlama orucu tutanlar olmaktadr. Halbuki Peygamberimiz
(s.a.s.) böyle bir oruç tutulmamasn istemitir:
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“Ramazandan önce (onu karlamak amacyla) oruç
tutmayn” (Tirmizî, “Savm”, 1)
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“Ramazan ayn bir veya iki gün oruç tutarak karlamayn. Ancak biriniz daha önce oruç tutuyor ve bu oruç da Ramazann hemen öncesine denk geliyorsa o zaman oruç tutulabilir.” (Tirmizî, “Savm”, 1)
Bu hadise göre “Ramazana hazrlk olmas” amacyla
Ramazandan bir veya iki gün önce oruç tutmak uygun
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deildir. (bk. Müslim, “Savm”, 21; bk. Buhârî, “Savm”, 14; Tirmizî, “Savm”, 1;
Ebû Dâvûd, 11)
2. ek Gününde Oruç Tutmak
Hava bulutlu olduu için Ramazan hilalinin doup
domad tespit edilememesi sebebi ile Kamerî aylardan
aban’n 29’undan sonraki günün Ramazan aynn ilk
günü mü yoksa aban aynn son günü mü olduundan
üphe edilen güne “ek günü” (yevmü’-ek=üpheli gün)
denir.
Sahabeden Ammar b. Yasir, böyle bir günde kestii
bir koyun etini insanlara ikram etmek isteyince baz insanlarn oruç tuttuklar için yememeleri üzerine öyle
demitir:
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“Kim ek gününde oruç tutarsa Hz. peygambere isyan etmi olur” (Tirmizî, “Savm”, 1; Ebû Dâvûd, “Savm”, 10)
Tirmizî, bu hadisi rivayet ettikten sonra sahabe ve tabiinin büyük çounluunun bu görüte olduunu beyan
etmitir.
aban aynn tamamn veya bir ksmn oruçla geçiren kimse Ramazann balamasna kadar oruç tutabilir.
Bu oruç Ramazan ayn oruçla karlama anlamna
gelmez.
Peygamberimiz Ramazan ay dnda en çok aban
aynda oruç tutmutur. Bazen aban aynn tamamn tuttuu ve Ramazan ayna birletirdii, bazen hiç tutmad,
bazen bir ksmn tuttuu olmutur. (Müslim, “Savm”, 175–176; bn
Mace, “Savm”, 4; Ebû Dâvûd, “Savm”, 11 )

Günümüzde astronomik hesaplamalar sayesinde ek
günü konusunda pek problem bulunmamaktadr. Zira
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hangi ayn ne zaman girip ne zaman çkaca konusunda
üpheye mahal brakmamaktadr.
3. On Muharrem Orucu
Üçüncü bölümde açkland gibi Peygamberimiz
Muharrem aynn 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç
tutmay tavsiye etmitir. Ancak Muharrem aynn sadece
10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
4. Nevruz ve Mihrican Oruçlar
lkbahardaki Nevruz (21 Mart) ve sonbahardaki
Mihrican4 günlerinde oruç tutmak tenzihen mekruhtur.
Zira Mecusîlerin (atee tapanlarn) sayg duyduu bu
günleri gözeterek oruçlu geçirmek, onlara benzemeye çalmak anlamna gelecektir. Ancak, mutad olarak tutulan
oruçlarn bu günlere denk gelmesi halinde oruç tutmakta
bir saknca yoktur.
Haclarn Arefe günü oruç tutmalar mekruhtur. Güçsüz ve yorgun düme ihtimalleri varsa haclarn terviye
günü (Zilhiccenin 8.) oruç tutmalar da mekruh görülmütür.
Özellikle cuma gününü seçerek oruç tutmak mekruhtur. Oruç tuttuu mutad günlere denk gelmesi ya perembe yahut cumartesi gününü de oruç tutulmas halinde
cuma günü oruç tutmak mekruh deildir. Peygamber
Efendimiz (s.a.s.);
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4) ran Mecusîler’inin Nevruz'dan sonra en büyük bayramnn addr. Mihircan Bayram,
7. emsi ayn 16. günü balayarak 21. gününe kadar alt gün devam eder. Bu sürenin balangcna "mihrican- âmme", sonuncu gününe ise "mihrican- hâssa" denir. Bu bayram,
Güne'in "mizan" burcuna girdii zamana tesadüf eder. Eski Farsllar’n bu günleri bayram saymalar hakknda çeitli sebepler rivayet edilmitir.
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“Öncesinde veya sonrasnda oruç tutmadkça sizden
biri cuma günü oruç tutmasn” buyurmutur. (Müslim,
“Syam”, 147, Tirmizî, “Savm”, 41)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORUÇLA LGL FIKHÎ HÜKÜMLER

MÜBAREK RAMAZAN*
Arnm gönüller durdu secdeye
ndi kular gök yüzünden müjdeye
Bu sabah hüzzamdan okundu ezan
Aksetti lâhi sesler derinde
Bir bitmez bereket beraberinde
Yurda burcu burcu geldi Ramazan
Gökler kilit vurur uykusuzlua
Çemeler yetimez bu susuzlua
Bu o gündür, derman bulunur derde
Bugün artk bütün üpheler yalan
Bu o gündür avkr can evinde can
Bugün mahya benim minarelerde...
Tertemiz, dol asam hangi ma'bedi
Melekler kskanr bu ibadeti
Düler, kubbelerde kucak kucaktr
Bana madde kadar mâna da lazm
Gürül gürül Kur'an oku hafzm
Bu ak içerimde salkm-saçaktr
nancn eritim saltanatna
Dilekçem var bugün Tanr katna
Huzurdan bahseder, görürsem kimi
Yaln duygularm çoalr daha
Bugün kalbim daha yakn Allah'a
Bugün tekmil ak donatr içimi
Sular gümü gümü akar sebilden
Ay-aydn âyetler süzülür dilden
Hakk'n avuçlara smaz nasibi
Cümle saadetler gelir yakna
Peygamberler peygamberi akna
Doruluk ver, kullarna yâ Rabbî
Feyzi HALICI

*) Macit Yaarolu, Çocuklarmza Din Bilgisi, DB Yaynlar, Ankara 2008 adl eserden alnmtr.
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I. ORUCUN FARZLARI
“Farz”, kesin ve balayc dinî bir delil ile yaplmas
istenen i (fiil, amel) demektir.
Farz olu, bir fiilin / amelin bizzat yerine getirilme
yükümlüünü ifade ettii gibi, yerine getirilen fiilin/ amelin kendi içinde gözetilmesi gereken yapsal zorunluluklar da ifade eder. Mesela farz olan bir ibadetin, Allah’n iradesine uygun olarak yerine getirilebilmi olmas
için Allah’n yaplmasn zorunlu kld ilemlere o ibadetin farzlar denir.
Farzlar, artlar ve rükünler olmak üzere iki ksma ayrlr:
“art”, hükmün varl kendinse dayanan eydir. art
bulunmazsa hüküm de bulunmaz, ancak artn bulunmas
hükmün bulunmasn gerektirmez. Mesela, abdest almak
namazn artdr. Abdest alnmadan klnan namaz geçerli
olmaz. Ancak abdest almak, namazn klnm olduu anlamna gelmez. Abdest alnarak namaz klmakla namaz
yükümlülüü yerine getirilmi olur.
“Rükün” ise ibadetleri ya da akitleri meydana getiren
aslî unsurlar ifade eder. Mesela, namaz ibadetinde kyam, kraat, rükû ve secde rükündür. Yine hac ibadeti i-
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çin Arafat’ta vakfe ve ziyaret tavaf birer rükündür. artlar rükünlerden önce yerine getirilir. artlar yerine getirilmedikçe rükünlerin yerine getirilmesi bir anlam ifade
etmez.
te oruç ibadetinin de böyle bir takm artlar ve
rüknü vardr. Aada önce orucun artlarn, sonra da
rüknünü açklayacaz.
Yükümlülük ve yerine getirilmesi açsndan oruç;
vücubunun (farz olmasnn), edasnn ve shhatinin (geçerli olmasnn) artlar olmak üzere üç ana balk altnda
incelenebilir.
1. ORUCUN FARZ OLMASININ ARTLARI
Orucun bir kimseye farz olmas için Müslüman, akll
ve ergenlik çana gelmi olmas gerekir:
Müslüman olmayanlara dier bütün ibadetlerde olduu gibi oruç ibadeti de farz deildir. slâm dininin gerekli
kld ibadetler ancak bu dine inanmakla anlam kazanr.
Gayr-i Müslim bir kimsenin Müslüman olmas halinde,
daha önce tutmad oruçlar -ve dier ibadetleri- kaza
etmesi gerekmez. Çünkü Müslüman olmakla geçmi günahlar tamamen silinir, yepyeni bir hayata balanm olunur. Kur’ân- Kerim’de öyle buyrulur:
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“Ey Muhammed! nkâr edenlere söyle: Eer vazgeçerlerse, geçmi günahlar balanr.” (Enfâl, 8/38)
Aklî melekesi yerinde olmayan insan hiçbir ibadet ile
sorumlu deildir. Çünkü dinî görevler ile ancak aklî melekesi yerinde olanlar sorumludur.
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Ergenlik çana gelmeyen çocuklar da oruç tutmakla
yükümlü deildir. Çünkü dinî görevler ergenlik çandan
itibaren balar. Namaz ibadetinde de olduu gibi henüz
ergenlik çana ulamam fakat gücü yeten çocuklara
oruç tutturulmas uygun olur.
afiî mezhebine göre bir kimseye orucun farz olmas
için; Müslüman, akll, bülûa ermi ve mukim olmak,
hayz ve nifas halinde olmamak, oruç tutmaya gücü yetmek gerekir. (irâzî, II, 586)
2. ORUCUN EDASININ ARTLARI
Akll ve bülûa ermi her Müslüman, oruç tutmakla
yükümlüdür. Ancak böyle bir kiinin fiilen oruç tutmasnn farz olmas için hasta, yolcu, ileri düzeyde yal, hamile, emzikli olma ve çok ar ilerde çalma gibi bir
mazeretin bulunmamas gerekir.
3. ORUCUN GEÇERL OLMASININ ARTLARI
Orucun geçerli olmas için u artlarn bulunmas gerekir.
a) Niyet Etmek
Niyet, insann yapaca iin bilincinde olmas demektir. Niyet bütün ibadetlerde temel arttr. Niyet edilmeden
yaplan hiçbir ibadet geçerli deildir. Çünkü ibadet, kulun Allah’n emri ile srf O’nun rzasn kazanmak için
kendi irade ve bilinci ile yapt ameldir. rade ve bilinç
ise niyetsiz gerçeklemez. Orucun esasn oluturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilikiden uzak
durmak” iini âdet ya da perhizden ayran ey niyettir.
Hz. Peygamber Efendimiz,
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“Ameller niyetlere göre deerlendirilir. Herkes için
ancak niyet ettii ey vardr” buyurmutur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”, 1)

Ramazan aynda ve dier zamanlarda tutulan her oruç
için ayr ayr niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan
oruç müstakil bir ibadettir.
“Niyet”, yaplmas arzu edilen iin zihnen ve kalben
bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura
kalkmak da niyet yerine geçer.
Niyetin dil ile ifade edilmesi art deildir. Fakat dil
ile ifadesi menduptur.
“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmi nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunlarn ne orucu olduunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim”
demekle veya içinden geçirmekle niyet etmi olur. Dier
oruçlar da böyledir.
afiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan
falan orucuma niyet ettim”, “adadm orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” eklinde, tutulacak orucu açkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–
601)

Ramazan orucuna yahut muayyen bir adak orucuna,
nafile oruç niyeti ile balansa bile, tutulan oruç Ramazan
orucu yahut adak orucu olarak tutulmu olur.
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Ramazan aynda yolcu olan bir kimse “Ramazan orucuna” eklinde deil de sadece “Oruç tutmaya niyet ettim” diye niyet ederse tuttuu oruç yine Ramazan orucu
olarak tutulmu olur.
Ayn kimse, Ramazan orucuna deil de kefaret ve
Ramazan orucunun kazasna veya adak orucuna niyet ederse Ebû Hanife’ye göre niyetlendii oruç geçerli olur.
mam Muhammed, mam Ebû Yusuf ve mam afiî’ye
göre, bu oruçlar geçerli olmaz. (irâzî, II, 600–601)
“Niyetin vakti” günein bat ile balar imsak vaktine
kadar devam eder.
Genel kural bu olmakla birlikte vaktinde tutulacak
Ramazan orucu ile günü belirlenmi adak oruçlar ve
mutlak nafile oruçlar için niyetin son zaman daha da genitir. Bu oruçlara imsak vaktinden sonra, oruca aykr
bir ey yapmam olmak kaydyla o gün zeval vakti öncesine yani öle ezanna on dakika kalana kadar niyet edilebilir.
Kaza ve kefaret oruçlar ile günü belirlenmemi adak
oruçlar için niyetin son vakti, imsaktan hemen önceki
vakittir. Niyet imsaktan sonraya braklrsa bu oruçlar geçerli olmaz. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.s.),
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“msaktan önce niyet etmeyen kimse oruç tutmam
demektir” buyurmutur. (Nesaî, “Syam”, 68)
Niyet ile imsak arasnda bir ey yemek içmek oruca
zarar vermez.
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b) Orucu Bozan eylerden Saknmak
Balanan bir orucun geçerli olmas için, imsaktan
günein batna kadar yeme, içme ve cinsel ilikiden
uzak durmak gerekir. Orucun anlamna aykr bu ilerden
her hangi birini, günein batmndan önce yapmakla oruç
bozulur.
c) Hayz veya Nifas Halinde Olmamak
Hayz veya nifas (lousalk) halinde bulunan kadnlarn oruç tutmas caiz deildir.
Kadnlar Ramazan aynda hayz nedeniyle tutamadklar oruçlarn daha sonra kaza ederler. Hz. Aie validemiz öyle demitir:
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“Biz Rasûlullah’n zamannda hayz olur, sonra temizlenirdik. Hz. Peygamber bize tutmadmz oruçlar
kaza etmemizi emreder, klmadmz namazlarmz kaza
etmemizi emretmezdi.” (Tirmizî, “Savm”, 67)
Cünüp bulunmak orucun geçerliliine zarar vermez.
Mesela, geceleyin cinsel iliki veya ihtilam sebebi ile cünüp olan ve sahurdan önce gusletme imkân bulamayan
kimse cünüp olarak oruca niyet eder. Sonra ilk frsatta
gusleder. Hz. Aie (r.a.) öyle demitir:
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“Rasûlullah, ei ile birlikte olmas sebebi ile cünüp
iken tan yeri aarr, sonra gusledip oruç tutard.” (Buhârî,
“Savm”, 22)

d) Orucu Vaktinde Tutmak
Oruç gün (yirmi dört saatlik zaman dilimi) içinde
gündüz vaktinde tutulur. Bu art, farz, vacip ya da nafile
bütün oruçlar için geçerlidir.
Gündüz, sabahleyin tan yerinin aarmasndan (fecr-i
sadktan yani takvimlerdeki imsak vaktinden) itibaren
akamleyin günein batmasna kadar geçen süredir.
Geceleyin tutulan oruç geçerli olmaz. Çünkü Yüce
Allah oruca aykr olan ileri geceleyin yapmay mubah
klmtr.
Ayette;

  
     
    A
% z,
   A
     
  [Y  O_N   (   h
  (   (



(>  O%E
  (    *+
    I
   ?J
)   ( @

“afan aydnl gecenin karanlndan ayrt edilinceye (tan yeri aarncaya) kadar yiyin, için. Sonra da
akama kadar orucu tam tutun” (Bakara, 2/187) buyurularak
bu gerçek ortaya konmutur.
Ayrca, orucun farz klnmasnn temel hikmeti olan
nefis terbiyesi ve takva, uyku ve dinlenme vakti olan gece vaktinde tutulacak oruçla gerçeklemez.
II. ORUCUN SÜNNETLER ve MÜSTEHAPLARI
Yukarda tutulmas sünnet ve müstehap olan oruçlardan söz etmitik. Burada oruçlu olan bir kimsenin sünnet
veya müstehap olan davranlarn sralayacaz.
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1. Orucun Sünnetleri
Orucun sünnetlerini öyle sralamak mümkündür:
a) Sahura Kalkmak
Sevgili Peygamberimiz, oruç tutulacak günün öncesi
tan yeri aarmadan kalkp yemek yemeyi tavsiye etmi
ve öyle buyurmutur:
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“Sahur yemei yiyiniz. Çünkü sahurda bereket vardr”. (Tirmizî, “Savm”, 18; bn-i Mâce, “Syam”, 22)
Sahura kalkmak gündüzün tutulacak oruç için dirençli
olmay salayacandan faziletlidir. Nitekim bu durumu
Peygamber Efendimiz,
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“Sahur yemei ile gündüz tutacanz oruca güç kazannz” diye açklamtr. (bn-i Mâce, “Syam”, 22)
b) Orucu Açtktan Sonra Dua Etmek
Allah’n Rasûlü (s.a.s.) iftar ettikten sonra,
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“Allah’m, senin için oruç tuttum, verdiin rzkla orucumu açtm, sana güvenip dayandm, sana inandm,
susuzluum gitti, damarlarm sland, inallah mükâfatm
da gerçekleti” diye dua ederdi. (Ebû Dâvûd, “Savm”, 22)
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c) ftar Etmekte Acele Davranmak
Peygamberimiz (s.a.s.) günein batm olduu kesinletikten sonra ve namazdan önce iftarda acele etmeyi
tavsiye etmitir. Peygamberimiz (s.a.s.)
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“ftar etmekte acele ettikleri sürece insanlar hayr içinde olurlar” buyurmutur. (Buhârî, “Savm”, 45; Tirmizî, “Savm”, 13)
ftar’n hurma, tatl ve su gibi eylerle yaplmas
müstehaptr. Peygamberimiz (s.a.s.),
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“Biriniz orucunu açt zaman hurma ile açsn. Hurma bulamazsa su ile açsn. Çünkü su temizdir / temizleyicidir.” (Tirmizî, “Savm”, 10)
Müslüman orucunu bulabildii herhangi bir gda
maddesi ile açabilir, hadislerde belirtilen eyler tavsiye
niteliindedir.
d) Oruçlulara ftar Ettirmek
Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)
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“Kim bir oruçluya iftar ettirirse, iftar ettirdii kimsenin sevab kadar sevap ona da yazlr, iftar edenin sevabndan da bir ey eksilmez” buyurmutur. (Tirmizî, “Savm”, 82)
e) Bedeni Zayf Düürecek Davranlardan Saknmak
Gereinden az yemek, zorunlu bir durum olmadkça
vücudu zayf düürüp oruç tutmay güçletirecek ey-
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lerden kaçnmak.
2. Orucun Müstehaplar
“Müstehap” ise bazen yapp bazen terk ettikleri eylerdir.
a) Sahur yemeini geciktirmek
Bu geciktirme, tan yerinin aarp aarmadndan
üphe edilecek kadar olmamaldr.
b) Tan yeri aardndan üphe edilmesi halinde bir
ey yememek.
üpheli durumlardan kaçnmak takva gereidir. Ancak bu durumda olan kimse, bir eyler yerse o günkü orucu kaza etmesi gerekmez.
c) Hayz, nifas ve cünüp olanlar için tan yeri aarmadan önce gusletmek.
Böylece gündüz oruçlu iken gusletme srasnda azdan ve burundan vücuda su girmesi ihtimali de önlenmi
olur.
d) Aile fertlerine ve arkadalara iyilikte bulunmak.
e) Yoksul ve dükünlere bol bol sadaka vermek.
f) limle megul olmak, Kur’ân’ okuyup anlamaa
çalmak.
g) Özellikle Ramazann son on gününde itikâfa girmek.
3. Orucun Mekruhlar
Oruçluya mekruh olan bir takm iler vardr ki onlar
u ekilde sralayabiliriz:
a) Visal orucu tutmak
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Visal orucu, arada bir ey yemeden, içmeden iki günlük orucu birletirerek tutmaktr. Ebû Hureyre (r.a.)’nin
rivayet ettiine göre;
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“Rasûlullah (s.a.s.) visal orucu tutmay yasaklad.
Müslümanlardan birisi;
—Ey Allah’n Rasûlü, siz visal orucu tutuyorsunuz
deyince,
—Hanginiz benim gibisiniz? Rabbim beni geceleyin
yedirip içiriyor” cevabn verdi. (Buhârî, “Savm”, 49)
b) Sakz çinemek
Bu, çinenen sakzn bir ksmnn yahut tamamnn
mideye kaçma ihtimali ve kiinin orucu bozduu zannna
sebep olabilmesi dolays iledir.
Misvak ve di frças kullanmak mekruh deildir.
Eer çinenen sakzda eker ve benzeri katk maddeleri varsa oruç bozulur.
c) Oruçlu kimsenin, ya, bal, çorba gibi eylerin tadna bakmas, bir eyi aznda çinemesi mekruhtur.
Zorunluluk olmas halinde anne yiyecei aznda
lokma yapp bebeine yedirebilir.
d) Daha ileri gitme konusunda kendinden emin olmayan kimsenin, eini öpmesi, okamas mekruhtur.
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III. ORUCU BOZAN ve BOZMAYAN EYLER
Orucun esas yapsn oluturan yeme, içme ve cinsel
ilikiden uzak durma esaslarndan birinin ihlal edilmesi
ile oruç bozulur. Balanan ve hangi sebeple olursa olusun
bozulan orucun kaza edilmesi gerekir. Ramazan orucunun bozulmas halinde ise, orucu bozan ilemin çeidine
göre ya hem kaza, hem kefaret, ya da sadece kaza gerekir.
Orucu bozan eyleri anlatmadan önce kaza ve kefaret
kavramlarna ksaca deinmek yararl olacaktr.
“Kaza” sözlükte –dier anlamlar yannda- “yerine
getirmek” demektir. Dinî bir terim olarak ise, yine sözlük
anlam dorultusunda, zamannda usulüne göre yerine
getirilemeyen veya balandktan sonra bozulan namaz,
hac ve oruç gibi ibadetlerin, baka bir zamanda yerine
getirilmesi demektir.
“Kefaret” sözlükte örtmek, yok etmek, ortadan kaldrmak demektir. Dinî bir terim olarak ise, ilenen bir takm günahlarn, meydana gelen kusur ve eksikliklerin Allah Teâlâ tarafndan affedilmesi için yine O’nun tarafndan belirlenmi baz vesileler demektir.
Kefaretler balca; oruç kefareti, zhâr kefareti5, katl (adam öldürme) kefareti6

5) Zhar kefareti: Bir kimsenin eini, kendisiyle evlenmesi ebediyen haram olan bir kadna
benzeterek mesela “Sen bana annem gibisin” demesi sebebi ile gerekli olan kefarettir. Bu
kefareti yerine getirmedikçe ei ile cinsel ilikide bulunmas haramdr. Tpk oruç kefaretinde olduu gibi; (Köleliin geçerli olduu eski dönemler için bir köle azat etmekle veya )
pe pee iki kameri ay oruç tutmakla, buna gücü yetmiyorsa altm fakire sabah-akam
yemek yedirmekle yerine getirilmi olur.
6) Katil (adam öldürme) Kefareti: Bir Müslüman ya da slâm ülkesine yaayan bir gayrimüslimi hataen öldüren kimseye gereken kefarettir. (Köleliin geçerli olduu eski dönem-
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ve yemin kefareti7 olmak üzere dört çeittir. Biz burada
sadece oruç kefaretinden ksaca söz edeceiz.
Oruç kefareti; Ramazan aynda her hangi bir özür bulunmakszn orucunu kasten kendi istei ile bozan kimseye gereken kefarettir. Ramazan orucundan baka oruçlarn bozulmas ile kefaret gerekmez.
Oruç kefareti, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in uygulamas
ile düzenlenmitir. (Buhârî, “Savm”, 30) Buna göre, oruç kefareti; köle azat etmek8 veya pe pee iki kamerî ay oruç tutmak ile buna güç yetiremiyorsa altm Müslüman fakirin
birer gün doyurulmas ile yerine getirilmi olur. Yemek
yedirmek yerine yemein ücretini ödemek de geçerlidir.
Kefaretin tahakkuk etmesi için orucu kasten kendi istei ile bozmaktan baka ayrca, Ramazan orucuna imsakten önce niyet etmi olmak ve niyetten önce veya sonra, hastalk gibi oruç tutmamay/bozmay gerektiren bir
durumun ortaya çkmam olmas gerekir. Aksi takdirde
yalnzca kaza gerekir. Bilinçli bir Müslümann, dinen geçerli bir mazeret yok iken kastl olarak Ramazan orucunu bozmas uzak bir ihtimal olarak görülmelidir. Kefaret
ile birlikte ayrca tövbe etmek ve bir daha ayn günah ilememek gerekir.
Kefaret orucu ara verilmeden pe pee tutulmaldr.
Bu sebeple, kadnlarn hayz (ayba) halleri dnda her
hangi bir sebeple bir gün de olsa ara verilecek olsa yeniden balamak gerekir. Bu sebeple kefaret orucu tutacak
ler için, Müslüman bir köle azat etmekle veya) pe pee iki ay oruç tutmakla yerine getirilir.
7) Yemin kefareti: leriye dönük bir ile ilgili olarak yapt yemini tutmayp bozan kimseye gereken kefarettir. (Köleliin geçerli olduu eski dönemlerde bir köle azat etmekle veya) on fakiri sabah akam yedirmek yahut orta hallisinden giydirmekle yerine getirilir.
8) Bu art köleliin geçerli olduu eski dönemler için söz konusu idi.
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olanlarn, balamadan önce oruç tutmalarnn mümkün
olmayaca zamanlar dikkate almalar gerekir. Bundan
dolay özellikle, kefaret orucu günlerinin hiçbir ekilde
Ramazan orucu günleri ile oruç tutulmayan bayram günleri (Ramazan Bayram’nn birinci günü ve Kurban Bayram’nn dört günü ) ile çakmamas gerekir.
Bir Ramazanda birden fazla veya birkaç Ramazanda
mazeretsiz olarak bozulan oruçlarn tamam için bir kefaret gerekir.
Kaza ve kefaret kavramlar hakknda ksaca bilgi verdikten sonra, imdi orucu bozan ve bozmayan eylere geçebiliriz. Orucu bozan eyler hem kazay, hem de kefareti
gerektirenler ve yalnzca kazay gerektirenler olmak üzere iki ksmda incelenir.
1. Hem Kaza Hem Kefaret Gerektiren eyler
Orucu bozup hem kazay hem de kefareti gerektiren
eyler, geçerli bir özür olmakszn aadakilerden birini
bilerek, kasten ve irade ile yapmak orucu bozar, hem kaza ve hem de kefaret gerektirir. Hz. Peygamber (s.a.s.)
öyle buyurmutur:
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Allah’n tand bir ruhsat bulunmakszn Ramazan
orucunu bozan bir kimse bütün yl oruçla geçirse yine de
bunu ödemi olmaz.” (Ebû Dâvûd, “Syam”, 38)
Bunlar temelde iki balk altnda toplanr:

Oruç lmihali

111

a) Cinsel likide Bulunmak
Oruçlu iken cinsel ilikide bulunmak her iki taraf için
de kaza ve kefareti gerektirir. Konu ile ilgili olarak Ebû
Hureyre (r.a.) öyle demitir:
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“Peygamberin (s.a.s.) yannda oturuyorduk. Bir adam çkageldi ve
-“Ey Allah’n Rasûlü, helak oldum!” dedi.
Rasûlullah,
-“Neyin var?” diye sorunca adam,
-“Oruçlu iken eimle cinsel ilikide bulundum” diye
cevap verdi. Bunun üzerine Rasûlullah,
-“Pe pee iki ay oruç tutabilir misin?” diye sordu.
Adam,
-“Hayr!” dedi. Rasûlullah,
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-“Altm fakiri doyurabilir misin?” dedi. Adam yine
-“Hayr” dedi. Rasûlullah bir ey söylemedi, aradan
bir müddet geçti. Biz konuyu müzakere ediyorduk ki
Rasûlullah’a azna kadar hurma dolu bir sepet getirdi.
Hz. Peygamber, “Soru soran adam nerede”? dedi. Adam,
-“Soru soran benim” deyince Rasûlullah,
-“unu al ve sadaka olarak dat” buyurdu. Bu sefer
adam,
-“Benden daha fakir birine mi ya Rasûlellah? Allah’a
yemin ederim ki, Medine vadisinde benim ev halkmdan
daha fakir bir ev halk yoktur” dedi. Adamn bu sözleri
üzerine Rasûlullah az dileri görünecek ekilde güldü ve
-“Hurmalar kendi ev halkna yedir” buyurdu. (Buhârî,
“Savm”, 30; “Hibe” 20, “Nafakât”, 13, “Keffârat”, 2–4; Müslim, “Syam”, 81; Ebû
Dâvûd, “Tahâre”, 123, “Savm”, 37; bk.. Tirmizî, “Savm”, 23)

Cinsel ilikinin orucu bozup hem kaza hem de kefareti gerektirdii konusunda bütün mezhepler ittifak halindedirler ve hepsinin dayand delil yukardaki hadistir.
Kefaret hakknda bu hadisten baka delil yoktur.
b) Gda veya Gda Hükmünde Olan Bir ey Almak
Yemek, içmek, her türlü alkollü içki ve uyuturucu
maddelerin alnmas ve kullanlmas bu kategoriye girer.
“Yemek”, normal olarak yenilen pimi, çi veya kurutulmu her çeit et ve et ürünleri, her türlü sebze ve
meyve, her türlü hububat ve bunlardan elde edilen ürünleri kapsamna alr.
Hanefiler bir ey yiyip içerek Ramazan orucunu bozan kimseyi cinsel ilikide bulunmak suretiyle orucunu
bozan kimsenin durumuna benzetmilerdir.
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afiîlere göre kefaret sadece cinsel ilikide bulunan
kimse için gerekir. Yiyip içerek orucunu bozan kimse,
günahkâr olur, ancak kefaret gerekmez sadece kaza gerekir. (irazî, II, 610; irbinî, II, 178)
2. Yalnz Kazay Gerektiren eyler
Aadakilerden birini yapmak orucu bozar, kefaret
gerektirmez, sadece kaza etmeyi gerektirir:
a) Hata ile bir ey yemek ve içmek
Mesela oruçlu olduu hatrnda olan bir kimsenin
abdest alrken boazna su kaçrmas orucu bozar, sadece
kazay gerektirir.
b) Kabuklu fndk, kabuklu badem, kât, pamuk gibi
eyleri bilerek, kasten yutmak.
Bunlar yapmak eklen bir ey yemek anlam tayorsa da gdalanma ve beslenme nitelii tamad için kefaret gerekmez.
c) Buruna alnan suyun, die konan ilacn içeriye
kaçmas.
d) Diler arasnda kalan büyük krnty yutmak. (Nohut tanesi kadar olan ey çok, daha küçük olan ise az kabul edilmitir.)
e) Buday veya susam tanesi kadar bir eyi aza dardan alp yemek/yutmak.
f) Henüz vakit var zann ile fecrin/tan yerinin aarmasndan sonra veya güne batt zann ile henüz güne
batmadan iftar etmek. Çünkü hataen yeme ve içme söz
konusudur.
g) Orucu bozan eyleri bir bakasnn zorlamas ile
yapmak kazay gerektirir.
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h) steyerek az dolusu kusmak ve isteyerek kusmuu yutmak. Peygamberimiz (s.a.s.)
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“Kim irade d kusarsa orucu bozulmaz, kim isteyerek kusarsa orucu bozulur ve kazas gerekir” buyurmutur. (Tinmizî, “Savm”, 25)
3. Orucu Bozmayan eyler
Bilerek ve isteyerek yaplmas halinde orucu bozan
eyler unutarak yapldnda oruç bozulmaz. Bu konuda
Ramazan orucu ile dier oruçlar arasnda fark yoktur.
Unutularak yapldnda bu eylemler srasnda oruçlu olduunu hatrlayan kimse derhal oruca aykr olan ii terk
edip oruca devam eder. Oruçlu olduunu hatrlar ve yine
devam ederse bilerek ve isteyerek orucunu bozmu olur.
Bu genel prensipten sonra orucu bozmayan baz eyleri maddeler halinde sralayalm:
a) Oruçlu olduunu unutarak yemek, içmek, cinsel
ilikide bulunmak.
Hz. Peygamber (s.a.s.)
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“Kim oruçlu iken unutarak yerse orucunu tamamlasn. Çünkü ona Allah yedirmi ve içirmitir” (Buhârî, “Savm”,
26) buyurmutur. (benzeri için bk. Tirmizî, “Savm”, 26)
Unutarak yiyen içen kimse, oruç tutmaktan aciz deil
ise oruçlu olduunu kendisine hatrlatmak gerekir, hatrlatmamak mekruhtur. Eer oruç tutmaktan aciz ise hatrlatmamak daha iyidir.
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b) Düünmek veya bakmak sureti ile menisini getirmek. Ancak böyle yapan kimse günahkâr olur.
c) Göze sürme çekmek. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazanda oruçlu iken sürme kullanmtr. (Tirmizî, “Savm”, 30)
d) Di frças veya misvak kullanmak.
Peygamberimiz oruçlu iken dilerini misvak ile temizlerdi. (Tirmizî, “Savm”, 29)
e) Az çalkaladktan sonra azda kalan yal tükürükle birlikte yutmak, genizden burun içine gelen aknty
yutmak.
f) Dilerin arasndan çkan ve mideye ulamayacak
kadar küçük olan krnty yutmak.
g) Boaza ve genze kaçrmamak kaydyla az
çalkalamak, burna su çekmek.
h) Ykanmak, yüzmek.
) Eini öpmek (Tirmizî, “Savm”, 31)
i) Vücuduna koku sürünmek.
j) Boaza duman ve toz gibi eylerin girmesi.
Çünkü bunlardan saknmak mümkün deildir.
* Sigara ve benzeri eylerin dumann isteyerek içine
çekmek orucu bozar ve hem kaza, hem kefaret gerekir.
k) radesi dnda az dolusu kusmak,
l) steyerek az dolusundan az kusmak,
m) Kusmuu istemeden yutmak,
n) steyerek az dolusu kusmak ve isteyerek kusmuu yutmakla oruç bozulur ve kaza gerekir.
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o) Cünüp olarak sabahlamak.
p) htilam olmak
Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz.
Peygamberimiz (s.a.s.)
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“Üç ey orucu bozmaz: Kan aldrmak, (istem d)
kusmak ve ihtilam olmak” (Tirmizî, “Savm”, 24)
Buraya kadar fkh ve ilmihal kitaplarnda zikredilen
orucu bozan ve bozmayan eyleri ksaca zikrettik. Ancak
tedavi amaçl eylemlere ve bunlarn orucu bozup bozmadklar konusunda ad geçen kaynaklarda yer alan görülere deinmedik. Çünkü teknoloji ve tbbn gelimesi ile
hem pek çok yeni tedavi yöntemi ortaya çkm, hem de
öteden beri bavurula gelen yöntemlerin orucu bozup
bozmayaca noktasndan fkh kstaslarna göre yeniden
deerlendirilmeleri imkân domutur. Bu bakmdan orucu bozup bozmamalar bakmndan baz muayene ve tedavi yöntemlerinin yeniden ele alnp deerlendirilmesi
gerekmitir. Bu sebeple Diyanet leri Bakanl Din leri Yüksek Kurulu, konuyu ele alarak görüüp deerlendirmi ve karara balamtr. Söz konusu kararn9 ilgili
maddelerini aynen aktaryoruz:
4. Orucu Bozup Bozmamalar Bakmndan Baz Muayene ve Tedavi Yöntemleri
a) Astm Hastalarnn Kulland Sprey
Akcier hastalarnn kullandklar spreyden, bir kul9) Din leri Yüksek Kurulunun 20.02.2005 tarihli karar.
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lanmda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar aza sklmaktadr. Bunun da önemli bir ksm az ve nefes borular civarnda emilerek yok olmaktadr. Bundan geriye bir miktarn kalp tükürük ile mideye ulat konusunda kesin
bir bilgi de yoktur. Abdest alrken azda kalan su ile kyaslandnda, bu miktarn çok az olduu görülmektedir.
Halbuki oruçlu, abdest alrken azna verdii sudan geri
kalan miktarn mideye ulamas halinde orucun bozulmayaca konusunda hadis (Dârimî, “Savm”, 21) ve slâm bilginlerinin icma vardr. Ayrca, misvaktan baz krntlarn ve kimyevi maddelerin mideye ulamas kaçnlmaz
olduu halde, Hz. Peygamber’in oruçlu iken misvak kulland, sahih hadis kaynaklarnda yer almaktadr. (Buhârî,
“Savm”, 27; Tirmîzî, “Savm”, 29) Dier taraftan, “kesin olarak bilinen, üphe ile bozulmaz” kaidesi gereince, mideye ulap ulamad konusunda üphe bulunan bu eyle oruç
bozulmaz.
Bu itibarla astml hastalarn, sal oruç tutmalarna
uygun olup baka bir hastalklar da yoksa rahat nefes
almalarn salamak amacyla aza püskürtülen oksijenli
ilaç orucu bozmaz.
b) Göz Damlas
Uzman göz doktorlarndan alnan bilgilere göre, göze
damlatlan ilaç miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si
olan 50 mikrolitre) olup bunun bir ksm gözün krplmasyla darya atlmakta, bir ksm gözde, göz ile burun
boluunu birletiren kanallarda ve mukozasnda mesamat yolu ile emilerek vücuda alnmaktadr. Damlann
yok denilebilecek kadar çok az bir ksmnn, sindirim kanalna ulama ihtimali bulunmaktadr. Bu bilgiler, yukardaki bilgilerle birlikte deerlendirildiinde, göz damlas
orucu bozmaz.

118

Doç. Dr. smail KARAGÖZ – Doç. Dr. Halil ALTUNTA

c) Burun Damlas
Tedavi amacyla burna damlatlan ilacn bir damlas,
yaklak 0,06 cm3’tür. Bunun bir ksm da burun çeperleri
tarafndan emilmekte, çok az bir ksm mideye ulamaktadr. Bu miktarda, mazmazada (az çalkalamakta) olduu gibi affedilmitir.
d) Dilalt Hap
Baz kalp rahatszlklarnda dilaltna konulan ilaç,
dorudan az dokusu tarafndan emilip kana kararak
kalp krizini önlemektedir. Söz konusu ilaç az içinde
emilip yok olduundan mideye bir ey ulamamaktadr.
Bu itibarla, dilalt kullanmak orucu bozmaz.
e) Endoskopi, Kolonoskopi Yaptrmak, Makat veya
Ferçten Ultrason Çektirmek
Midedeki hastal tespit amacyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptrlan
endoskopide, az yoluyla mideye tbbî bir cihaz sarktlmakta ve ilem bittikten sonra çkarlmaktadr. Kolonlardaki hastal tehis etmek amacyla, barsak içini görüntülemek veya parça almak için yaplan kolonoskopide,
makattan barsaklara cihaz gönderilmekte ve ilem bittikten sonra çkarlmaktadr. Kolonoskopide, hemen daima, endoskopide de genellikle, incelenecek alann temizliini salamak amacyla cihaz içinden su verilmektedir.
Endoskopi veya kolonoskopi yaptrmak; makat veya
ferçten ultrason çektirmek; yeme, içme anlamna gelmemekle birlikte, çounlukla cihaz içinden su verildii için
oruç bozulur. Ancak söz konusu ilemlerde cihazlarn
kullanm srasnda sindirim sistemine su, ya ve benzeri
gda özellii tayan bir madde girmemesi durumunda
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endoskopi, kolonoskopi yaptrmak, makat veya ferçten
ultrason çektirmek orucu bozmaz.
f) drar Kanalnn Görüntülenmesi, Kanala laç Aktlmas
drar kanallarna giren cihazlar veya aktlan ilaçlar
orucu bozmaz.
g) Anestezi
Ac ileten sinir yollar üzerinde iletimin deiik seviyelerde engellenmesi anestezi oluturmaktadr. Lokal,
bölgesel ve genel anestezi olmak üzere, üç türlü anestezi
vardr. Küçük ameliyatlarda ameliyat bölgesinin yakn
çevresine iletimi engelleyen ilaçlarn verilmesi ile oluan
anesteziye snrl uyuturma denir. Vücudun daha geni
bölgeleri, örnein belden aas veya bir yars iletimin
omurilik düzeyinde engellenmesi için omurilie veya
omurilie varmadan geni bir sinir grubunun oluturduu
balant yerleri üzerine ilaç verilerek oluturulan anesteziye bölgesel anestezi denir. Hastann uyutulup arnn
duyulmas beyin düzeyinde engellenirse bu tür anesteziye
genel anestezi denir.
Anestezi, nefes yolu veya ine ile vücuda ilaç verilerek oluturulmaktadr. Nefes yolu veya ine ile yaplan
anestezi, mideye ulamad gibi, yeme-içme anlam da
tamamaktadr. Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil
durumlarda ilaç ve sv vermek amacyla damar yolu açlarak, bu açklk ilem süresince serum vermek suretiyle
salanmaktadr. Bu itibarla, snrl uyuturma, orucun
shhatine engel deildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildii için oruç bozulur.
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h) Kulak Damlas ve Kulan Ykattrlmas
Kulak ile boaz arasnda da bir kanal bulunmaktadr.
Ancak kulak zar bu kanal tkadndan, su veya ilaç
boaza ulamaz. Bu nedenle kulaa damlatlan ilaç veya
kulan ykattrlmas orucu bozmaz.
Kulak zarnda delik bulunsa bile, kulaa damlatlan
ilaç, kulak içerisinde emilecei için, ilaç ya hiç mideye
ulamayacak ya da çok az ulaacaktr. Daha önce de
belirtildii gibi, bu miktar oruçta affedilmitir. Ancak
kulak zarnn delik olmas durumunda, kulak
ykattrlrken suyun mideye ulamas mümkündür. Bu
itibarla, orucu bozacak kadar suyun mideye ulamas
halinde oruç bozulur.
) Fitil Kullanmak, Lavman Yaptrmak
Ar kesici, ate düürücü olarak veya dier baz
amaçlarla makattan; mantar ve baz kadn hastalklarnn
tedavisinde ferçten fitil kullanlmaktadr. Lavman, tbbî
operasyon öncesi veya kabzlkta kaln barsak da bulunan dknn, anüsten içeriye, sv verilerek dar çkarlmasdr.
Sindirim sistemi, azla balayp anüsle sona eren,
sindirim borusu ile sindirim bezlerinden oluur. Sindirim
borusu ise, azla balar. Azn gerisinde yutak bulunur.
Sonra yemek borusu, mide, ince barsak, kaln barsak,
rektum ve anüs gelir. Sindirim ince barsaklarda tamamlanmaktadr. Kaln barsaklarda ise, sadece su, glikoz ve
baz tuzlar emilmektedir. Kadnn ferci ile sindirim sistemleri arasnda ise bir balant bulunmamaktadr.
Bu itibarla kadnlarn fercinden kullanlan fitiller, orucu bozmaz. Makattan kullanlan fitiller ise, her ne kadar sindirim sistemine dâhil olmakta ise de, sindirim ince
barsaklarda tamamland, fitillerde gda verme özellii
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bulunmad ve makattan fitil almak yemek ve içmek anlamna gelmedii için, orucu bozmaz.
Lavman yaptrmak konusunda ise, iki durum söz konusudur; kaln barsaklarda su, glikoz ve baz tuzlar emildii için, gda içeren svnn barsaklara verilmesi
veya orucu bozacak kadar su emilecek ekilde verilen
suyun barsakta kalmas durumunda oruç bozulur. Ancak, suyun barsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip barsaklarn hemen temizlenmesi durumunda, verilen su ile birlikte barsaklarda bulunan dknn darya
çkarld ve bu esnada emilen su da, çok az olduu için
oruç bozulmaz.
i) ne Yaptrmak, Hastaya Serum ve Kan Vermek
nenin orucu bozup bozmayaca, kullanl amacna
göre deerlendirilebilir. Ary dindirmek, tedavi etmek,
vücudun direncini artrmak, gda vermek gibi amaçlarla
enjeksiyon yaplmaktadr. Gda ve keyif verici olmayan
enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamna gelmediklerinden orucu bozmazlar.
Ancak gda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu
bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de, ayn hükme
tabidir.
j) Diyaliz
Böbrek yetmezlii hastalarna uygulanan diyaliz, periton diyalizi ve hemodiyaliz olmak üzere iki çeittir.
Periton diyalizi, karn boluuna verilen özel bir solüsyon aracl ile, hastann kendi karn zar kullanlarak
kann zararl maddelerden arndrlmas ve sv dengesinin salanmas ilemidir. Hemodiyaliz ise, kann vücut
dnda bir makine yardm ile temizlenip vücuda geri ve-
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rilmesi ilemidir. Kan bir ine aracl ile hastann kolundan alnr. Hemodiyaliz makinesi, “diyalizör” denen
bir filtreden kan sürekli geçirerek zararl maddeleri ve
fazla suyu filtre eder. Filtre edilen temiz kan ikinci bir
ine ile hastann damarna geri verilir. Bu ilem yaplrken bazen, gda içerikli sv verilmesi gerekmektedir.
Buna göre hastaya herhangi bir sv maddesi verilmeden gerçekletirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Dier
diyaliz çeitlerinde ise, vücuda gda içerikli sv verildii
için oruç bozulur.
k) Anjiyo Yaptrmak
Halk arasnda anjiyo olarak bilinen operasyon, tehise
yönelik (anjiyografi) ve tedaviye yönelik olarak uygulanmaktadr. Anjiyografi vücut damarlarnn görüntülenmesi demektir. Damar içine damarlarn görünür hale
gelmesini salayan ve “kontrast” madde olarak tanmlanan ilaç verilerek, anjiyogram ad verilen filmler elde
edilir. Anjiyografi sayesinde organlar besleyen damarlar
görüntülenerek damar hastalklar veya bu damarlardan
beslenen organlara ait tan koydurucu bilgiler edinilir.
Tedaviye yönelik olarak uygulanan anjiyonun klasik yöntemi anjiyoplastidir. Bu ise, dar veya tam tkal damarlarn “balon” ya da “stent” denilen özel araçlarla tekrar açlmas için yaplr.
Bu bilgiler nda gerek anjiyografi, gerekse
“anjiyoplasti” operasyonlarnda yemek ve içmek anlam
bulunmadndan, oruç bozulmaz.
l) Biyopsi Yaptrmak
Tahlil amacyla vücudun herhangi bir organndan
parça alnmas (biyopsi), orucu bozmaz.
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m) Kan Vermek
Kan vermenin orucu bozup bozmayaca konusunda,
Hz. Peygamber’den rivayet edilen “Hacamat yapann ve
yaptrann orucu bozulur” (Ebû Dâvûd, “Syam”, 28) hadisinden
hareketle baz slâm bilginleri kan vermekle orucun bozulacan söylemilerdir. Din bilginlerinin çounluu ise, Hz. Peygamber’in oruçlu iken hacamat olduuna dair
rivayeti (Buhârî, “Savm”, 32; Ebû Dâvûd, “Syam”, 29) esas alarak kan
vermenin orucu bozmayacan söylemilerdir.
Bu iki hadis ve dier rivayetler birlikte
deerlendirildiinde, “Hacamat yapann ve yaptrann
orucu bozulur” hadisinin “hacamat yapann ve yaptrann
orucu bozulma tehlikesiyle kar karyadr.” eklinde
anlalmaldr. Zira hacamat yapan kii emerek kan
ald için boazna kan kaçma ihtimali, hacamat
yaptrann ise zayf düeceinden yeme içme zorunda
kalma ihtimali bulunmaktadr. Nitekim Enes b. Malik de,
hacamat yaptrmann oruçluyu zayf düüreceinden
dolay ho karlanmadn söylemitir. (Buhârî, “Savm”, 32)
Bu itibarla, oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz.
n) Merhem ve laçl Bant
Deri üzerindeki gözenekler ve deri altndaki klcal
damarlar yoluyla vücuda sürülen ya, merhem ve benzeri
eyler emilerek kana karmaktadr. Ancak cildin bu emii, çok az ve yava olmaktadr. Dier taraftan bu yeme
içme anlamna da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yaptrlan ilaçl bantlar orucu
bozmaz.
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4. Oruç ile lgili Baz Meseleler
a) Devaml olarak uzun yola gidenler oruç ibadetini nasl yerine getirir?
Dinen yolcu saylan kimseler, isterlerse Ramazan orucunu erteleyebilir, daha sonra imkân bulunca tutamad oruçlarn kaza ederler. kinci bölümde açkland gibi
yolculuk orucu ertelemek için bir mazerettir. (Bakara, 2/185)
Bu mazeret devam ettii sürece ruhsat da devam eder.
Bu tür mazereti olanlar namazlarn erteleyemezler,
ancak seferi sayldklar sürece dört rek'atl farz namazlar iki rek'at olarak klarlar.
b) Ykanmak ve denize girmek orucu bozar m?
Az veya burundan su alp yutulmadkça, oruçlu
kimsenin ykanmas veya denize girmesi orucuna zarar
vermez. Peygamberimiz Ramazan’da imsaktan sonra ykanmtr. (Buhârî, “Savm”, 22)
c) Parfüm ve kolonya kullanmak orucu bozar m?
Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozmaz.
d) Oruçlu kimse di tedavisi yaptrabilir mi?
Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak
dilerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz.
Ancak tedavi esnasnda, kan veya tedavide kullanlan
maddelerden herhangi bir eyin yutulmas orucu bozar.
e) Makyaj yapmak veya yaptrmakla oruç bozulur
mu?
Krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptrmakla oruç
bozulmaz.
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f) Oruçlu kimse akupunktur yaptrabilir mi?
Akupunktur; vücutta belirli noktalara ine batrmak
suretiyle çeitli hastalklar tedavi etme metodudur. Akupunktur uygulanmas halinde, vücudun beslenmesi, gda
almas söz konusu olmadndan, akupunktur yaptrmak
orucu bozmaz.
g) Üç aylarn (Recep, aban, Ramazan aylarnn)
aralksz olarak oruçla geçirilmesinin dinî hükmü nedir?
Ramazan aynda oruç tutmak farzdr. Recep ve aban
aylarnda ise; Hz. Peygamber'in dier aylara oranla daha
fazla nafile olarak oruç tuttuu ikinci bölümde beyan edilmiti. Ancak Recep ve aban aylarnda Hz. Peygamber’in aralksz oruç tuttuuna dair sahih kaynaklarda
herhangi bir rivayet bulunmamaktadr. Bu itibarla, Recep
ve aban aylarnn aralksz olarak oruçlu geçirilip Ramazan ayna eklenerek pe pee üç ay oruç tutulmasnn
dinî bir dayana yoktur.
h) Kaza oruçlarnn aralksz olarak tutulmas gerekir mi?
Kaza oruçlarnn aralksz tutulmas hakknda herhangi bir hüküm bulunmamaktadr. Bu itibarla, kazaya
kalan oruçlar oruç tutulmas mekruh olan günler dnda,
ard ardna veya ayr olarak tutulabilir.
) Uçakla seyahat edenler iftar zamanlarn nasl
belirlerler?
Seyahate çkan Müslümann, imsak ve iftarn bulunduu yerin takvimine göre yapmas gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kii de, ayn prensibe göre uçu esnasnda uçan üzerinde bulunduu yere göre imsak ve iftar
yapmaldr.
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i) Nafile oruç tutan bir Müslüman bir yemee davet edildii zaman orucunu bozabilir mi?
Müslümann davetine icabet etmek dinî bir görevdir.
Bu itibarla bir yemee davet edilen Müslüman, davete
katlp orucunu bozabilir, hatta bozmas daha uygun olur.
Sahabe-i kiram’dan Peygamberimizin yannda nafile orucu bozanlar olmutur. (Tirmizî, “Savm”, 34–35)
j) Günein hiç batmad veya gece ve gündüzün
olumad yerlerde yaayan Müslümanlar nasl oruç
tutarlar?
Vakitleri güne veya ayn hareketlerine göre belirlenen namaz, oruç ve hac gibi belirli vakitlerde yerine getirilen ibadetler, vakitlerin normal olutuu beldeler dikkate alnarak düzenlenmitir. Günein hiç batmad ve afan hiç kaybolmad veya gündüzün 24 saatten fazla
devam ettii yörelerde yaayan Müslümanlar vaktin
normal olduu en yakn beldeyi esas alarak oruçlarn tutarlar. Bunun delili u hadis-i eriftir:
Sahabeden Nevvâs b. Sem’ân öyle demitir: Peygamber (s.a.s.), Deccal’dan söz etti. Bunun üzerine, “Ey
Allah’n Rasûlü! O yeryüzünde ne kadar kalacak?” diye
sorduumuzda buyurdu ki: “40 gün kalacak. Bir günü bir
sene gibidir. Bir günü bir ay gibidir. (Baka) bir günü de
bir cuma günü gibidir. Dier günleri ise (u anki) günleriniz gibidir. Ya Rasûlallah! Bu bir sene gibi olan günde
bir günlük namaz kâfi gelir mi, dedik. O, “hayr o günü
(normal günlere göre) takdir edin buyurdu...” (Müslim,
“Fiten”, 110)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

RAMAZAN ve ORUÇ SEVNC:
BAYRAM

ALLAH'IM*
Rzan için orucumu
Tamam ettim kabul eyle,
Sana olan farz borcumu,
Edâ ettim, Kabul eyle.
ükür bana salk verdin
Bu günlere eritirdin
Bayramna yetitirdin,
ükranm, Kabul eyle.
Ben hâlimden yaknrm
Umut, umut baknrm,
Günahlardan saknrm,
Tevbe ettim, Kabul eyle.
Doru yolda yürüt beni,
Görmek ister canm seni,
hsan eyle cennetini,
Dergâhna, Kabul eyle.

*) Seyfettin Yazc, Ramazan ve Oruç, DB Yaynlar, Ankara 2000 adl eserden alnmtr.
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Sevinç ve nee günleri olan bayramlar, müminler üzerinde olumlu etkiler meydana getirir, dinî bilinç ve duygularn kuvvetlenmesini salar, insanlara yeni bir heyecan verir, sosyal kaynama, dayanma ve barmaya vesile olur.
Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardr. Arapça’da Ramazan Bayram “ ‘ydü’l-ftr”,
Kurban Bayram ise, “ ‘ydü’l-edhâ” terimleriyle ifade
edilir.
Sevgili Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiklerinde,
Medineliler’in elendikleri iki günleri vard. Peygamberimiz (s.a.s.); “Bu günler nedir? diye sordu. Medineliler,
“Biz câhiliyye döneminden beri bu günlerde eleniriz”
dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz;
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“Allah, size, o iki gün yerine daha hayrl iki bayram
vermitir. Bunlar, Ramazan ve Kurban Bayramlar’dr”
(Ebû Dâvûd, “Salât”, 245) buyurmutur.
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Ramazan ve Kurban Bayramlar hicretin ikinci ylndan itibaren kutlanmaya balanmtr.
Peygamberimiz (s.a.s.), bayram günleri ve bu günlerin mahiyeti hakknda öyle buyurmutur:
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“Arefe, kurban ve terik günleri biz Müslümanlarn
bayramdr. Bu günler yeme ve içme günleridir.” (Ebû
Dâvûd, “Savm”, 49)

Ramazan Bayram, evval aynn 1, 2, 3. günleri;
Kurban Bayram ise Zihicce aynn 10, 11, 12 ve 13. günleridir.
Sevinç, nee, yeme ve içme günleri olduu için Ramazan Bayram’nn birinci, Kurban Bayram’nn dört
gününde oruç tutulmaz, tutulmas tahrîmen mekruhtur.
Bayram günlerini ibadet ve itaatten soyutlayp, sadece seyahat etme, elenme, zevk ve safa günü olarak anlamak isabetli olmad gibi srf bir ibadet ve itaat günü
olarak anlamak da isabetli deildir. Hem ibadet etmek
hem de meru snrlar içinde elenmek ve neelenmek
gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), düünlerde olduu gibi,
bayramlarda da elence ve oyuna kar çkmamtr.
Hz. Âie validemiz öyle anlatr:
“(Kurban Bayram’nda) Rasûlullah (s.a.s.) yanma
geldi, karmda Buâs ezgilerini def çalarak okuyan iki kz
vard. Yatana uzanm ve mübarek yüzünü çevirmiti.
Derken içeriye (babam) Ebû Bekir girdi. ‘Bu ne hâl? Allah Rasûlü’nün yannda eytan ii çalg öyle mi?’ diyerek
beni azarlad. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.s.) ona dönerek; “Onlara dokunma ey Ebû Bekir! Her milletin bay-
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ram vardr. Bu da bizim bayrammzdr” buyurdu. (Buhârî,
“Iydeyn”, 2, 3; Müslim, “Iydeyn”, 16)

Yine bir bayram günü Hz. Âie’nin, Habelilerin
Mescid-i Nebevi’de kalkan mzrak oyunu oynadklar bir
srada onlar seyretmek için izin istemesi üzerine Hz.
Peygamber ona izin vermi ve “Tamam, yeter” deyinceye kadar beraberce bu oyunu seyretmilerdir. (Buhârî,
“Iydeyn”, 2; Müslim, “Iydeyn”, 19)

Her Müslümann bayram öncesi ve günlerinde yapmas gereken görevler vardr. Bunlar öyle özetleyebiliriz:
I. BAYRAM NAMAZI KILMAK
Bayram sabah erken kalklmal, ykanp temizlenmeli, güzel kokular sürünmeli, temiz ve yeni elbiseler giyilmelidir.
Ramazan Bayram’nda, namazdan önce bir eyler yenir, Kurban Bayram’nda ise, kurban keseceklerin, kurban etinden yiyinceye kadar bir ey yiyip içmemesi
müstehaptr. Peygamberimiz (s.a.s.) böyle yapmtr.
(Tirmizî, “Salât”, 385)

Bayram günü sabah namaz camide klnr, yaplan
vaaz dinlenir, günein douundan 50 dakika sonra bayram namaz klnr. Peygamberimiz Kurban Bayram hutbesinde öyle buyurmutur:
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“Bu günümüzde yapacamz ilk i namaz klmamzdr. Sonra döner kurban keseriz. Her kim böyle yaparsa,
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üphesiz bizim sünnetimize uygun i yapm olur.”

(Buhârî,

“Iydeyn”, 3)

ki rekât olarak klnan bayram namazlar Hanefilere
göre vacip, afiîlere göre sünnet-i müekkededir. (irbinî, I,
587)

Hanefiler bayram namaznn vacip oluuna,
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“Rabbin için namaz kl ve kurban kes” (Kevser, 108/2) anlamndaki ayeti delil olarak zikretmilerdir. (Kâsanî, I, 275)
Sadece akll, ergen, salkl, hür, mukim ve erkek
Müslümanlar bayram namaz klmakla yükümlüdürler.
afiî Mezhebine göre bayram namaz kadnlar ve
yolcular için de sünnettir, ancak cemaatle klnmas art
deildir, münferiden de klnabilir, fakat camide cemaatle
klnmas daha faziletlidir. (irbinî, I, 587)
Bayram namazna gidemeyecek kadar kötürüm, felçli, engelli, özürlü ve hasta kimseler ile bunlara zorunlu
olarak bakmak durumda olanlar, bayram namazna gittii
takdirde hastalnn artmasndan veya uzamasndan endie edenler, yürümekten aciz olan yallar, ayaklar felç
olmu veya kesilmi kimseler bayram namaz klmakla
yükümlü deillerdir.
Görme engelli olan kimseler kendileri camiye gelebilirler veya kendilerini camiye götürebilecek biri bulunursa bayram namaz klmakla yükümlüdürler.
Bayram namazna gittii takdirde kiinin önemli bir
zarara veya skntya uramasna yol açacak derecede
iddetli yamur yamas, havann çok souk veya çok
scak olmas veya yolun ar çamurlu olmas gibi durumlarda bayram namaz yükümlülüü düer.
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Bayram namazna gittii takdirde mal, can veya
namusunun tehlikeye gireceine dair endieler tayan
kimse bayram namaz klmak için camiye gitmeyebilir.
Bayram namaz klmakla yükümlü olmakla birlikte
isterlerse yolcular kadnlar da bayram namaz klabilirler.
(Tirmizî, “Salât”, 383) Peygamberimiz (s.a.s.);
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“Camiye gitmek istediklerinde kadnlarnza engel
olmayn” (Müslim, “Mesâcid”, 135–36) buyurmutur. Peygamberimiz ve sahabe zamannda hanmlar, namazlara katlmlardr.
Ramazan Bayram namaz öle vakti öncesi kerahat
vaktine kadar klnmazsa artk öleden sonra, ikinci ve
üçüncü günleri klnmaz.
Tpk kurbann bayramn birinci gününde kesilememesi halinde ikinci veya üçüncü gün kesilebilecei gibi
Kurban Bayram namaz da bayramn birinci günü
klnamazsa ikinci gün klnr, ikinci gün de klnamaz ise
üçüncü gün klnabilir. (Kâsanî, I, 276)
Ramazan ve Kurban Bayram namazlar ikier rekâttr
ve cemaatle klnr. Namaz vakti girince, ezan ve kamet
getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban Bayram namazna niyet eder. Cemaat de ayn ekilde bayram namazn klmak üzere imam-hatibe uymaya niyet
eder.
Bayram namazlar camilerde veya namazgâhlarda
cemaatle klnr, tek bana cemaatsiz klnmaz. Bayram
namazna yetiemeyen kimse artk bayram namaz yerine
kuluk namaz gibi iki veya dört rekât namaz klar.
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Bayram namaz öyle klnr:
mam, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alr ve ellerini
balar. Cemaat de ayn ekilde tekbir getirip ellerini balar. mam ve cemaat içlerinden “Sübhâneke” duasn okur. Sonra mam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alr, eller kulaklar hizasna kadar kaldrlp yana braklr. Sonra ayn ekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir
daha alnr ve eller yine yana braklr. Üçüncü kere
“Allâhü ekber” diyerek tekbir alnr ve bu sefer eller balanr. Tekbirler arasnda üç defa “sübhanellâhil-azîm” diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler.
mam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve bir sureyi
sesli olarak okur, sonra rukû ve secdeler yaplr ve ikinci
rekâta kalklr.
kinci rekatta imam, gizlice besmele çeker ve “Fatiha” ve “bir sure”yi sesli olarak okur. Ardndan imam ve
cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alr, eller kulaklar
hizasna kadar kaldrlp yana braklr. Peinden ayn ekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha getirilip eller
yine yana braklr. Sonra “Allâhü ekber” diyerek üçüncü
bir tekbir daha alnr ve eller yine yana salnr. lk rekâtta
olduu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasnda
“sübhânellahil-azîm” diyecek kadar beklenir. Üçüncü
tekbirin akabinde “Allâhü ekber” diyerek rukûa varlr.
Tpk birinci rekâtta olduu gibi rukû ve secdeler tamamlanr. kinci secdeden sonra oturulur. “Tahiyyât”, “Salli”
“Bârik”, “Rabbenâ Âtinâ” ve “Rabbenafirlî” dualar
okunur. Saa ve sola selama verilerek namazdan çklr.
Buna göre bayram namazlarnn her iki rekâtnda, dier namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmi olur ki
bunlara “zevâid tekbirleri” denir. Bu tekbirleri getirmek
vaciptir.
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afiî Mezhebine göre her iki rekâtta da Fatiha suresinden önce olmak üzere, birinci rekâtta yedi, ikinci rekâtta be tekbir alnr. (irbinî, I, 588)
Selam verildikten sonra imam-hatip minbere çkar ve
oturmadan bir hutbe okur. (Ebû Dâvûd, “Salât”, 248) Bu hutbe iki
ksmdan oluur.
Cuma namaznda hutbe okumak cumann geçerli
olmasnn art iken bayram namaznda sünnettir. Yine
hutbe cuma namaznda namazdan önce, bayram namaznda ise namazdan sonra okunur.
mam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramn birletirici özelliinden bahseder. slâm kardelii,
yardmlama gibi konulara deinir. Ayrca, Ramazan
Bayram hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban
Bayram hutbesinde ise Kurban ibadeti ve terik tekbirleri hakknda bilgiler verir.
Gücü yeten kimse namaza yürüyerek gider ve giderken yolda tekbir getirir; güler yüzlü ve sevinçli bir tavr
sergiler. Peygamberimiz (s.a.s.) böyle yapmtr. (Tirmizî,
“Salât”, 384)

II. RAMAZAN BAYRAMI’NDA FITIR SADAKASINI VERMEK
“Ftr” kelimesi sözlükte "orucu açmak", ayn kökten
ftrat kelimesi ise "yaratl" anlamna gelir.
“Ftr sadakas”, Ramazan orucunu tutup bayrama
kavumann bir ükran ifadesi olarak fakirlere yaplan bir
yardmdr.
Ftr sadakas halkmz arasnda “fitre” kelimesi ile
ifade edilmektedir.
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Fitre, Ramazan orucunun farz klnd hicretin ikinci
ylnda aban aynda zekâttan önce vacip klnmtr.
Dinen zengin saylanlar ftr sadakas vermekle yükümlüdürler. Bu kimseler, hem kendi adna hem de bakmakla yükümlü olduu kimseler adna ftr sadakas verirler.
Ftr sadakas, Ramazan Bayram’nn birinci günü
fecr-i sadn douu annda vacip olur.
Ftr sadakasn bayramn birinci günü sabah namaz
ile bayram namaz arasnda vermek sünnettir.
Sadaka-i ftr Ramazan ay içerisinde verilebilecei
gibi bayramnn birinci günü verilememesi halinde daha
sonra da verilebilir. Bayramdan önce verilmesi ile bayramdan sonra verilmesi arasnda geçerlilik bakmndan
her hangi bir fark yoktur.
Hanefîler'e göre ftr sadakas buday, arpa, hurma ve
kuru üzüm olmak üzere dört nevi gda maddesinden verilir. Bu maddelerin bedeli de verilebilir.
Ftr sadakasnn miktar, budayda yarm sa’ (Ebû
Dâvûd, “Zekât”, 20), arpa, hurma ve üzümde bir sâ’dr. (Buhârî,
“Zekât” 72)

Bir sa’, 2, 917 kilogramdr.
âfiîler'e göre fitre her çeit hububattan, hurma ve
kuru üzümden 1 sâ‘ olarak verilir. Ancak fitre mükellefin
bulunduu bölgede en çok tüketilen gda maddelerinden
ödenmelidir.
Ftr sadakasnda temel espiri, bir kiinin bir günlük
yiyecek-içeceini karlamaktr. Ülkemizde ftr sadakasnn miktar her yl Din leri Yüksek Kurulu’nca günün
artlarna göre belirlenmektedir.
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Ftr sadakas ile ilgili birçok hadis vardr. Mesela
konu ile ilgili bir hadis öyledir:
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“Ftr sadakas; kadn veya erkek, hür veya köle, büyük veya küçük her Müslüman’a vaciptir. Miktar; iki
müd (yarm ölçek) buday veya onun dndaki yiyecek
maddelerinden bir sa’dr” (Nesaî, “Zekât” 35; bn Mâce, “Zekât” 21)
Ftr sadakas, Tevbe suresinin 60. ayetinde zikredilen
kimselere verilir. Kendilerine zekât verilmesi caiz olmayanlara ftr sadakas da verilmez.
Dinen zengin saylanlar ile kii eine, anne ve babasna, dede ve ninelerine (usulüne), çocuklar ve torunlarna
(fürûuna) ve bakmakla yükümlü olduu yaknlarna ftr
sadakas veremez.
Ftr sadakas verilirken, mükellefin bulunduu yerdeki fakirler ile uzakta bile otursalar fakir akrabalara verilmesi daha iyi olur.
Bir kimse fitresini bir fakire verebilecei gibi, birkaç
fakire de verebilir. Ayrca birçok kii de fitrelerini bir fakire verebilirler.
III. ZYARET YAPMAK
Bayram günlerinde anne-babalar bata olmak üzere
yaknlar, dostlar, komular, hastalar ve arkadalar ziyaret
etmek, onlarla bayramlamak bayramda yaplacak önemli
görevler arasnda yer alr. Yüce Allah, yaknlarla ilginin
kesilmemesini istemekte, aksi davrananlarn cezalandrlaca bildirmektedir:
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“Allah’a verdikleri sözü, pekitirilmesinden sonra bozanlar, Allah’n korunmasn emrettii eyleri (akrabalk
balarn) koparanlar ve yeryüzünde fesat çkaranlar var
ya; ite onlar için lânet ve yurdun kötüsü olan cehennem
vardr..” (Ra’d, 13/25)
Akraba ve komulara iyilik etmek ve onlarla iyi geçinmek Rabbimizin tavsiyesidir:
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“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir eyi ortak komayn. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakn
komuya, uzak komuya, yannzdaki arkadaa, yolcuya,
eliniz altndakilere iyilik edin. üphesiz Allah, kibirlenen
ve övünen kimseleri sevmez.” ( Nisa, 4/36)
IV. YOKSUL ve MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK
Bayramlarda yapacamz en önemli ilerden biri de
yetim, kimsesiz ve yoksullarla ilgilenmek, onlara maddîmanevî destek vermek, kendilerine yalnzlklarn
hissettirmemektir. Bu insanî ve slâmî bir görevdir.
Ayrca aile fertleri ve çocuklar sevindirilmelidir.
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V. KÜSKÜNLERN BARIMASI
Bayramlarn bar ve sevinç günleri olmas hasebiyle
küsler barmaldr. Dinimiz üç günden fazla dargn durmaya cevaz vermez. Peygamberimiz (s.a.s.),
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“Bir Müslümann dier Müslümana üç günden fazla
dargn durmas helâl olmaz.” (Buhârî, “Edeb”, 57) buyurmutur.
Sonuç olarak Müslümanlar bayramlar aile fertleri,
yaknlar, komular ve arkadalar ile nee ve zevk içerisinde geçirmeli, bayram namaz klma, kurban kesme,
sadaka-i ftr verme ve e-dost ziyareti gibi görevleri
yapmaldr.
Bayram geceleri ibadetle ihya edilmeli, kaza namaz
klnmal, Kur’ân- Kerim okumal, Allah Teâlâ’dan af ve
mafiret istenmeli ve dua edilmelidir.
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SON SÖZ
Allah’a kulluk için yaratlan insann bu görevini yerine getirebilmesi için dinin emir ve yasaklarna, helal ve
haramlarna riayet etmesi; Allah’a, kendisine, ailesine,
insanlara ve dier varlklara kar görevlerini yerine getirmesi; günlük, aylk, yllk ve ömürlük ibadetlerini ifa
etmesi gerekir. Yllk ibadetlerimizden biri de oruç tutmaktr.
Oruç ibadeti, Ramazan aynda yerine getirilir. Çünkü
Müslüman bu ayda;
—Oruç tutar.
—Teravih namazn klar.
—Zekâtn bu ayda verir.
—Bolca Kur’ân okur.
—Çokça dua eder.
—Günahlarna tövbe ve istifar ederek arnr.
—ftar verir.
—Fakirlere yardm eder.
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— Nefis terbiyesi ve irade eitimi yapar.
—Sabrl, disiplinli ve hogörülü olmay örenir.
—Kadir Gecesi’ni ihya eder.
—tikâf yapar.
—Vaaz dinler.
—Mukabele dinler.
— Sadaka verir.
Ramazan ay; af, mafiret ve günahlardan arnma aydr. Müslüman, Ramazan aynda ibadetlere, haramlardan saknmaya daha çok gayret eder, kulluk bilinci içersinde olur. Yüce Allah da bu ayda merhametini daha çok
ihsan eder, oruç tutan ve Ramazan ayn ihya eden kullarna daha çok sevap verir ve onlar affeder.
Müslüman bir aylk youn bir riyazat ve gayretle
Ramazan ay sonunda tertemiz olur. Bir ayn sonunda
bayram yapar, sevinci kutlar. Bir sonraki Ramazan ayna
kadar manen kirlenmemeye, imann korumaya, ibadetlerine devam etmeye ve günahlardan uzak durmaya özen
gösterir.
Son sözümüz Allah Rasûlünün u sözüdür:
“Kim inanarak ve sevabn umarak Ramazan orucunu
tutarsa Allah o kimsenin geçmi günahlarn balar.”
(Buhârî, “Syam”, 6)
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TERMLER SÖZLÜÜ
Fecr: Günein domasndan önce beliren tan yeri aarmas, afak sökmesi, gece ile gündüzün birbirinden
ayrld vakit.
Fecr-i kâzib: Gerçek olmayan fecir; gecenin sonunda
dou ufkunda dikine oluan ve ksa sürede kaybolan
aydnlk.
Fecr-i sâdk: Gerçek fecir; gece karanlnn kaybolmaya balayp güne nn belirtilerinin görünmeye
balad, ufuktaki aydnln enlemesine, uzunlamasna
ufka yayld vakit.
Gündüzün balangc olan fecr-i sâdkla, sabah
namaznn vakti girer ve imsak vakti balar.
Fidye: nsan içinde dütüü bir durumdan kurtarmak
için ödenen bedel. Yerine getirilemeyen bir ibadetin veya
ibadette meydana gelen bir eksikliin yükümlülüünden
kurtulmak için ödenen maddi bedel.
Oruç tutmaya gücü yetmeyecek derecede yal veya
tedavisi mümkün olmayan hastalar, oruç tutmayp ve bu
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oruçlar kaza etmekten de ümit keserlerse, oruçsuz geçirilen her gün için fidye öderler.
Fitre: Bkz. Sadaka-i Ftr
skat- Savm: skat, düürmek anlamna gelmektedir.
Dinî literatürde, kiinin salnda edâ edemedii, sürekli
mazereti sebebi ile tutamad yahut geçici mazereti ortadan kalkt halde oruçlar kaza etmeden ölmesi durumda, ölümünden sonra fakirlere fidye ödenmek sureti ile
oruç borçlarnn düürülmesi, böylece sorumluluktan kurtulmas.
ftar: Orucu açmak, oruçluya orucunu açtrmak, balanm orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak. Genel olarak iftar oruca aykr davranta bulunma manasna
gelmekle birlikte, yaygn olarak, oruçlu kimsenin vakti
gelince usulüne uygun biçimde orucunu açmasdr.
msak: Kendini tutma, engelleme, el çekme, geri
durma. msak vaktinden, iftar vaktine kadar yemeden,
içmeden, cinsî münasebetten ve dier orucu bozan eylerden uzak durma.
tikâf: "badet veya baka bir gaye için bir yerde
kendini tutmak, kalmak, inzivaya çekilmek; insanlardan
tenha bir yerde kalmak, bir eye balanmak."
Özellikle Ramazan aynda itikâfa girmek sünnettir.
Hz. Peygamber, Medine'ye hicret ettikten sonra her yl
Ramazan aynn son on gününde itikâfa girmilerdir.
Kadir Gecesi: Ramazan ay içerisinde yer alan ve bin
aydan daha hayrl olduu bildirilen Kur’ân- Kerim’in
indirildii gece.
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Kaza: Zamannda usulüne göre yerine getirilemeyen
veya balandktan sonra bozulan namaz, hac ve oruç gibi
ibadetlerin, baka bir zamanda yerine getirilmesi.
Keffâret: Örtmek, yok etmek, ortadan kaldrmak anlamna gelen "kefr" kelimesinden türetilen kefaret, sözlükte “kusur veya günah örten, izâle eden ey” anlamna
gelmektedir. lenen bir takm günahlarn, meydana gelen
kusur ve eksikliklerin Allah Teâlâ tarafndan affedilmesi
için yine O’nun tarafndan belirlenmi baz vesileler demektir.
Oruç kefareti, Ramazan aynda her hangi bir özür bulunmakszn orucunu kasten kendi istei ile bozan kimseye gereken “kefarettir. Ramazan aynda, farz olan orucu
tutarken, meru bir mazereti olmakszn bilerek ve isteyerek orucu bozan kii, kefaret olarak köle azat eder, bunun
mümkün olmamas halinde iki ay üst üste oruç tutar, buna da gücü yetmez ise altm fakiri sabah ve akam doyurur veya yemek parasn verir. Yemek parasn 60 günde
bir fakire verebilecei gibi, bir günde 60 fakire de verebilir. Bir günde hepsini bir fakire vermesi caiz deildir. Kefaret olan oruca kamerî ayn ilk gününde balam ise iki
ay, daha sonra balam ise 60 gün ara vermeden oruç tutar. Kadnlarn ay halleri dnda ara verilmesi halinde
yeniden balar. Kadnlar ise, ay hallerinde oruca ara verirler ve biter bitmez, ara vermeden kald yerden devam
ederler.
Mukabele: Kur’ân’ birinin yüzünden veya ezbere
okumas dierlerinin de onu Kur’ân’dan veya ezbere takip etmesi veya dinlemesi.
Mukabele gelenei, Peygamberimiz ile vahiy melei
Cibril’in uygulamasna dayanr. Cibril, her yl Ramazan
aynda inen Kur’ân ayetlerini Peygamberimize okuyarak
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arz eder, böylece yazlan ve ezberlenen Kur’ân bölümleri
kontrol edilirdi.
Ramazan: Farz olan oruç ibadetinin yerine getirildii
kamerî ay.
Ru’yet-i hilal: hilalin görülmesi, kamerî aylarn tespitinde ayn gözetlenmesi ve görülmesi.
Namaz vakitlerinin belirlenmesinde günein hareketleri; oruç, hac, zekât, ftr sadakas, kurban gibi ibadetlerle bayram günlerinin tespitinde ise ayn hareketleri esas
alnmaktadr. Bu ibadetlerin zamanlarnn doru olarak
belirlenmesi, kamerî aybalarn, özellikle Ramazan,
evval ve Zilhicce aylarnn ilk günlerinin doru tespitine
baldr.
Sadaka-i Ftr: Dinen zengin olarak Ramazan aynn
sonuna yetien Müslümann belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadaka.
Sahur: Oruç tutacak kiilerin imsak vaktinden önce
gece yedikleri yemek.
Teravih: Sözlükte "rahatlatmak, dinlendirmek" anlamlarna gelen tervîha kelimesinin çoulu olan teravih,
dinî bir kavram olarak, Ramazan aynda, yats namazndan sonra klnan nafile namazdr.
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İslâm dininin vazgeçilmez prensibi olan
samimiyet ve gösterişten uzak oluş, en üst
düzeyde oruç ibadetinde kendini gösterir. Bu
niteliği ile oruç bir irade, sorumluluk, sabır ve
samimiyet eğitimidir.
Eser; oruç ibadetinin anlam ve önemini, oruçla
ilgili dinî hükümleri içeren bir başucu kitabıdır.

