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Oruca geçmeden önce aylarýn sultaný, kutlu zaman dilimi Ramazan
ayýndan bahsetmek istiyoruz. Malum farz olan oruç ramazan ayýnda tu-
tulur. Bu mübarek ay, gündüzleri oruç, geceleri teravih ve sahurlarla ve
günün deðiþik saatlerine serpiþtirilen Kur’ân tilavetleriyle, hatimlerle kul-
lukta seviye kazanma rampasýdýr. 

Bir Kere Daha Ramazanlaþýrken
Ramazanda her ses ve soluk derinlerden derin o rûhânî

edâsýyla, dünyada yaþamak istediðimiz hemen bütün zevkleri ve
gönüllerimizin iyilik düþüncesi adýna beslediði bütün ümitleri en
ulvî, en coþturucu bir üslupla söyler. Hemen her zaman, ramaza-
nýn nazlý günleri bir ýþýk yumaðý gibi gelip her yanýmýzý sarar ve te-
dayi ettirdiði hülyâlarý, emelleri, sevinçleri, neþeleri, ziyafetleri ve
renk renk öteler buudlu televvünleriyle bize cennetlerden demet
demet numûneler sunar.

Ramazanýn baþlamasýyla; düþüncelerin bir kere daha yenilen-
diði, duygularýn zindeleþtiði ve rahmetin her türlü dalga boyu ile gi-
dip insanýn ümit ve recâsýyla bütünleþtiði, bütünleþip gönüllere sin-
diði.. evet; O’nun o sihirli günlerinde ve aydýnlýk gecelerinde, san-
ki insanýn Allah’a kavuþmasýna mani bütün engeller ortadan kalký-
yor, bütün olumsuzluklar bertaraf ediliyor gibi, vuslata giden yol-
lardaki tepeler dümdüz, düzlükler de pürüzsüz hale gelir...

Her zaman rahmete susamýþlýðýný hisseden gönüllere ramazan,
topraðýn baðrýna inen yaðmur gibi, onlarýn baþlarýndan aþaðýya
boþalttýðý his ve mana ile gönüllerin kurumaya yüz tutmuþ bütün



yamaçlarýný sular, duygularýn tâ derinliklerine iner ve insan benli-
ðini yepyeni manalarýn yemyeþil meþcereliði haline getirir. Öyle ki
bu mübarek zaman diliminin hayata aksettirdiði binbir televvünlü
mübarek zaman parçalarýnýn, ýþýktan dakikalarý gözlere, gönüllere
saçtýðý nurlar sayesinde bütün bütün uhrevîleþen ruhlar, artýk ma-
naya ve ledünniyâta öyle bir uyanmýþ ve alýþmýþ olurlar ki, bir da-
ha da bu masmavi iklimden ayrýlmak istemezler.

Ramazan, fecr-i kazibi, fecr-i sâdýký ve tulûuyla týpký bir gün gi-
bi doðar üzerimize.. daha ufukta emareleri belirir-belirmez, onun
için ne tatlý ne sýcak ne heyecanlý bir hazýrlýk dönemi yaþarýz. Gün-
ler ve haftalar önce, yiyecekler-içecekler olaðanüstü ve ramazana
mahsus bir cömertlikle akar mutfaklara.. akar da, günler öncesinde,
deðiþik çaðrýþýmlarla bizi hep O’nun rengârenk ikliminde dolaþtýrýr...

...Ve nihayet; herkesin bunca sabýrsýzlýkla beklediði rahmet te-
levvünlü, gufran buudlu mübarek ay gelir.. ve onun geliþiyle her-
kes kendini semâlara doðru uzayýp giden ýþýktan bir helezonun
merdivenlerinde bulur.. bulur ve gündüzleri ayrý bir derinlikte, ge-
celeri de ayrý bir derinlikte O “mevcut u meçhul”e doðru seyreder
durur. Sabaha uyanýrken ayrý bir temkin, ayrý bir dikkat, ayrý bir di-
siplinle uyanýr; akþamla kucaklaþýrken de ayrý bir haz, ayrý bir bü-
yü ve ayrý bir füsûnla buluþuruz...

Ramazanýn nazlý geceleri, bütün ruhlara, gönüllere âdetâ taht
kurmak üzere gelir; onda bakýþlar derinleþir, muhabbetler tebessü-
me inkýlâb eder. Sürekli iyilik duygusu soluklanýr; hatta bir ölçüde
bütün kötü duygular ve tutkular baský altýna alýnýr; derken herkes
derecesine göre bir çeþit melekleþme yoluna girer. Gerçekten ra-
mazanda insanlar, Allah’la o kadar irtibatlý, kullukta o kadar i’tina-
lý ve muamelelerinde o kadar ince, o kadar nazik bir hâl alýrlar ki,
bunu görüp sezmemek mümkün deðildir.

Evet onlar, her halleriyle îman nimetinin lezzetlerini, Ýslâm ahlâký-
nýn büyülerini, ihsan þuurunun ledünnî hazlarýný hem yaþar hem de
yaþama istidadýnda olan bütün gönüllere duyururlar.. duyurur ve
âdetâ hepimize semâvîliklerden bazý þeyler fýsýldarlar.
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Evet, bu doymuþ ve itmi’nâna ulaþmýþ ruhlar, yaþanýlan bu ha-
yatýn bir gün mutlaka, ebedî bir mutluluða inkýlâb edeceðini, bura-
da, Allah’ýn hoþnutluðu istikametinde gösterilen fedakârlýklarýn,
katlanýlan sýkýntýlarýn, hatta bunlarýn en önemsizlerinin bile, ötede
deðerlerüstü deðerlere ulaþacaðýný bildiklerinden açlýðý, susuzluðu,
nefsin arzularýna karþý savaþý ve cismanî arzularla yaka-paça ol-
mayý derin bir ibadet neþvesi içinde yerine getirirler. Onlarýn dü-
þünce dünyalarýnda, iftarlar ibadetler gibi icra edilir ve âdetâ tera-
vihlerle bitevîleþir; sahurlar teheccüdle iç içe girer ve Allah’a ya-
kýnlýktan bir hisse alýr.. sokaklar cami yolcularýyla dolar-taþar.. ma-
betler Kâbe gibi tekbirlerle inler.. çarþý-pazar aynen mabet olur;
mabet de gider Kâbe ile bitevîleþir.

Böylece, bütün bu fânî insanlar ebedî ve manevî birer varlýk
seviyesine; onlarýn ibadet ruhuna göre programlanmýþ her davra-
nýþlarý da uhrevî birer merasim kýymetine ulaþýr.

Ramazanda hemen her gece, bildiðimiz gecelerden çok daha
derin ve ukbâ buudlu; gündüzler de o çarpýcý renkliliði ve temkiniy-
le âdetâ bir irade ve azim atmosferi olarak duyulur ve hissedilir.
Oruçlu ruhlar, her gece ayrý bir visale hazýrlanýyor gibi sýmsýcak,
olabildiðine heyecanlý, fevkalâde yumuþak ve þaþýrtacak kadar na-
ziktirler. Her sabah yeni bir güne uyanýrken, yeni bir Arasat’a, ye-
ni bir imtihana çaðrýlýyor gibi hem bir ürperti hem de ümitle uya-
nýrlar. Yüzlerinde tevâzu ile vakârýn, mahvîyet ile ciddiyetin, emni-
yet ile hüznün, olmak ile görünmenin karýþýmýndan meydana ge-
len hoþ, latif, biraz da buruksu bir mana nümâyândýr. Bunlarýn her
davranýþýnda, Allah’a mensubiyetten gizli gizli sezilen bir itmi’nân
ve olgunluk, hatta bir iftihar ve inþirah, Kur’ân çaðlayanlarýnda yý-
kana yýkana bir safvet, bir arýnmýþlýk, bir incelik ve bir zerafet his-
sedilir. Hemen hepsi de ýþýktan, manadan yaratýlmýþ gibi görülüp
sezilseler bile, âdetâ gölgeleri andýrýr ve katiyen kimseyi rahatsýz et-
mezler. Rûhî saygý ve terbiye benliklerine öylesine iþlemiþtir ki,
upuzun bir günü açlýk, susuzluk ve arzularýna baþkaldýrmanýn cen-
deresinde geçirdikleri halde melekler kadar ince, rûhânîler kadar  da,
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içtendirler. Korku-saygý, nizam-rahatlýk, nezaket-ciddiyet karýþýmý
bir ruh hâli onlarýn en bariz yanlarýndan biridir. Allah’a karþý tavýr-
larýnda hep ürpertili, hep dengeli ve hep nazik, birbirlerine karþý da
saygýlý, tekellüfsüz ve yürektendirler.

Ramazanda, bütünüyle Allah’a yönelmiþ her çizgisi bir büyü
bu sihirli yüzlerin ve mana âlemlerinden bir kýsým derinlikleri ak-
settiren bu sýrlý gözlerin hemen hepsi de bir bilinmez âlemin ýþýkla-
rýyla pýrýl pýrýldýr. Farklý dünyalarýn, farklý iklimlerin, farklý düþünce-
lerin yontup þekillendirdiði bu insanlar, saf olaný-akýllýsý, mazbut
yaþayaný-biraz daðýnýðý, uslusu-afacaný, her þeyi görüp bileni-hiçbir
þeye aklý ermeyeni, milletine yararlý olma düþüncesiyle oturup kal-
kaný-hiçbir yararlý düþüncesi bulunmayaný, duyarlý olaný-alabildiði-
ne duygusuzu, mutlu yaþayaný-saadet arayaný, hastalýklar içinde
kývrananý-sýhhatten sarhoþ olaný, maðruru, kibirlisi-mütevazýý ve
muhlisiyle herkes, þaþýrtacak þekilde onda birleþir; geceyi beraber
duyar, imsaka beraber uyanýr, ezaný beraber dinler, namazý bera-
ber edâ eder, iftarý beraber açar ve ihtimal, her akþam oruçlu
mü’min için müjdelenmiþ bulunan iki sevinç, iki inþirahtan ikinci-
sini de vicdan ve îmanlarýnda beraber duyar ve beraber yaþarlar.

Evet, topyekûn bütün Müslümanlar, genci-ihtiyarý, kadýný-er-
keði, zengini-fakiri, sýhhatlisi-alîli, idare edeni-idare edileni, memu-
ru ve esnafýyla ramazanýn o eriten, yumuþatan, yoðurup þekillen-
diren sihirli ikliminde biraraya gelir.. ve gönüllere rikkat verecek
bir saflýk bir içtenlikle, ancak rûhânîlerin yaþayabileceði bir mutlu-
luðu paylaþýrlar. Hatta öyle ki, o, çoðu îtîbariyle talihsiz görünen fa-
kir ve bedbaht yýðýnlar üzerinde bile inanýlmayacak ölçüde müsbet
tesirler býraktýðý müþahede edilir.

Her þeyi böyle kendi güzellikleriyle saran ramazan, öyle yumu-
þak, her zaman bahar gibi tüten teravihler o kadar tesirli, ramaza-
na uyanmýþ ruhlar o kadar hisli, gökteki ýþýk kaynaklarýndan mina-
relerdeki mahyalara kadar üzerimize dökülen aydýnlýklar o kadar
duygulandýrýcý ve her yanda ayrý bir güzellik armonisiyle gönülleri-
mize bir þeyler fýsýldayan Yaratýcý Kudret o kadar þefkatli ki, bütün
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bunlarý duyup hissedip de bunlara karþý alâkasýz kalmak mümkün
deðildir.

Ramazanlardaki þeâir sanki, bizlerdeki bu duygu ve bu düþün-
ceyi tutuþturmak için plânlanmýþ gibi, onda her ses ve soluk bir
mýzrap gibi gönül tellerinde deðiþik deðiþik iniltiler meydana getirir.
Onda, minarelerin dili sayýlan ezânlar, salâlar, temcitler insan gön-
lünü ibadete akord ediyormuþ gibi, sýk sýk kulaklarýmýzda uðuldar
durur ve ruhlarýmýzý bir þeye hazýrlar. Evet, salâlar, temcitler, âdetâ,
birer akord, birer deneme, birer kontrol mahiyetinde icra edilir.. ve
bunlar sanki, uykudan henüz tam uyanmamýþ, ruhlarýn, uyku
mahmurluðu içindeki sözleri, gerçek söze ulaþma yolunda ilk mýrýl-
týlarý ve ibadet konsantrasyonuna hazýrlama ameliyeleri gibidirler.
Sonra bütün minareler, kývamýný bulmuþ gibi, mabedler konsan-
trasyona girmiþ gibi birden gürler.. ve yükselen sesler gider gökte-
ki soluklarla bütünleþir.. derken bu en içten naðmeler, dökülen
þelâleler, fýþkýran fevvareler gibi semanýn enginliklerinde, arzýn de-
rinliklerinde bir velvele olur inler.. inler de, minarelerden yükselen,
cami kubbelerinden taþan bu seslerin, her yanýmýzý sardýðýný, gidip
benliðimizin derinliklerine ulaþtýðýný, hem de sadece kulaklarýmýzla
deðil, bütün duygularýmýzla hisseder ve kendimizi bir mana ve þiir
ikliminde sanýrýz.. sanýrýz da âdetâ hülyâlar âleminde seyahat edi-
yor gibi oluruz. Bu hülyâlý mavilikte, göklerin baþýmýza ramazan
yaðdýrdýðýný, camilerin çevresindeki ýþýklarýn ramazan yazdýðýný, in-
sanlarýn çehrelerinde ramazanýn tüllendiðini, atmosferin buðu bu-
ðu ramazan koktuðunu duyar, büyülenir ve bu sihirli havanýn te-
siriyle rüyalarda olduðu gibi bütün bütün ruhun emrine girer; iste-
diðimiz zaman göklerde uçar, istediðimiz zaman bir yere konar; is-
tediðimiz âlemlerde dolaþýr ve en mahrem yerlere gireriz. Mukay-
yetken âdetâ mutlak olur, mahdutken sýnýrsýzlaþýr, zerre iken gü-
neþlere denk hale gelir ve hiç ender hiçken bütün bir varlýk oluruz.

Ramazan, bilhassa sonsuza açýk gönülleri öylesine büyüler ve
onlarý öylesine tesir altýna alýr ki, hep onu duyar, onu düþünür ve
onu düþlerler. Evet, sokaktaki insanlarýn mûnîsleþen çehrelerinden, 
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1. Ýslâmiyet’te Oruç 
Orucun Arap dilindeki karþýlýðý “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir

þeyden uzak durmak, kiþinin kendini tutmasý ve engellemesi” manalarýna
gelmektedir. Istýlahî olarak ise, tan yerinin aðarmasýndan güneþin batma
vaktine kadar, bir gaye uðruna bilinçli bir þekilde yeme, içme ve cinsel iliþ-
kiden uzak durup nefsi dizginlemek demektir. (Pek çok hüküm gibi oruç
da, Ýslâm’ýn bidayetinde deðil de Medine döneminde farz kýlýnmýþtýr. Ta-
rih olarak hicretin ikinci yýlýnýn Þaban ayýna rastlayan oruç emri üzerine
Efendimiz dokuz yýl Ramazan orucu tutmuþtur.)

a. Kur’ân’dan Orucun Farziyetine Delil

“Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi oruç tutmak si-
ze de farz kýlýndý. Böylece umulur ki korunursunuz.”321; “O sayýlý günler,
Ramazan ayýdýr. O Ramazan ayý ki insanlýða bir rehber olan, onlarý

baþý yazmalý analarýmýzýn aydýnlýk nasiyelerine, bulunduðumuz
yerlerin ramazanca aydýnlatýlmasýndan çarþý-pazardaki ampullerin
ýþýðýna, þadýrvanlarýn baþýndaki kandillerden camilerin içindeki avi-
zelere ve minarelerdeki mahyalardan baþýmýzýn üstünde kanat aç-
mýþ gibi duran semanýn yýldýzlarýna kadar her þeyin ramazanlaþtý-
ðýný duyar ve yaþarýz.

Hatta hatýrlarým; elektriðin olmadýðý, camilerin bile gaz lambala-
rýyla aydýnlatýlmaya çalýþýldýðý dönemde, imkâný olan aileler namaza
giderken, o zamanlar oldukça yeni sayýlan lüküs lambalarýný da be-
raber götürürlerdi. Biz, onlarýn böyle gürültüyle sokaktan geçtiðini
duyunca, ramazanýn, lüküs lambalarýn ýþýðý altýnda mahalle arala-
rýnda dolaþtýðýný tahayyül ederdik.. tahayyül eder ve onu ruhlarýmýz-
da daha bir derince duyardýk. O günlerde bile ramazanýn böyle ga-
rip füsunlarla üzerimize boþalttýðý mana, hülyâ ve þiiri düþündükçe
bu mübarek ay hiç bitmesin isterdik.. isterdik ama, o bize raðmen
uçar gider ve arkadan da binbir debdebe ile bayram gelirdi...320

320 M.Fethullah Gülen, Günler Baharý Soluklarken, s.109.
321 Bakara 2/183.
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doðru yola götüren ve hakký batýldan ayýran en açýk ve parlak delilleri ih-
tiva eden Kur’ân o ayda indirildi. Artýk sizden kim Ramazan ayýnýn hilâli-
ni görürse, o gün oruç tutsun. Hasta veya yolcu olan, tutamadýðý günler
sayýsýnca, baþka günlerde oruç tutar. Allah sizin hakkýnýzda kolaylýk ister,
zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanýzý, size doðru yolu gösterdi-
ðinden ötürü Allah’ý tazim etmenizi ister. Þükredesiniz diye bu kolaylýðý
gösterir.” (Bakara suresi, 2/185)

b. Sünnet’ten Orucun Farziyetine Delil

“Ýslâm beþ esas üzerine kurulmuþtur: Allah’tan baþka ilâh bulunma-
dýðýna ve Peygamber Efendimizin Allah’ýn kulu ve elçisi olduðuna þahitlik
etmek, namazý kýlmak, zekât vermek, Ramazan orucu tutmak, gücü ye-
tenler için Beytullah’ý ziyaret etmek.”322

Diðer bir rivayet de þöyledir:

“Saçý baþý daðýnýk bir adam Peygamber Efendimiz’e gelerek: “Ya
Rasûlallah! Allah’ýn üzerime oruç olarak neyi farz kýldýðýný bana haber
ver.” dedi. Peygamber Efendimiz bunun üzerine þöyle buyurdu: “Rama-
zan ayýný (orucunu) farz kýldý.” Adam: “Benim üzerimde bundan baþka
bir borç var mýdýr?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz: “Hayýr, ancak
kendiliðinden nafile olarak yaparsan bu müstesna.” buyurdu. Adam,
bundan sonra sorularýna devam ederek: “Allah’ýn bana farz kýldýðý zekât-
tan haber ver.” dedi. Peygamber Efendimiz ona Ýslâm’ýn gösterdiði yolla-
rý ve esaslarý anlattý. Bundan sonra adam þöyle dedi: “Sana ikramda bu-
lunan Allah’a yemin olsun ki, bu söylenenlerden ne fazla ne de eksik ya-
parým.” Bunun üzerine Peygamber Efendimiz þöyle buyurdu: “Eðer doð-
ru söylüyorsa, bu adam kurtulmuþtur, yahut cennete gidecektir.”323

2- Orucun Önemi 
Oruç, namaz, zekât ve hac gibi Cenab-ý Hakk’ýn yapmakla mükellef

tuttuðu ibadetlerden biridir. O, Allahu Teâlâ’nýn mükâfatýný kendi üzerine
aldýðý, kalemlerin ve defterlerin hesabýný tutamayacaðý, mü’minin içten

322 Buharî, Ýman 1; Müslim, Ýman 20; Tirmizi, Ýman 3.
323 Buharî, Ýman 3; Savm 1; Müslim, Ýman 8.
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içe Rabbiyle münasebetinin alâmetidir. Oruç muvakkaten beþeriliði terk
etmenin, yememenin, içmemenin, þehevî arzu ve istekleri gemlemenin,
dünyaya ait baðlardan tecerrüd etmenin böylece Allah’a yaklaþmanýn ifa-
desidir. Oruç bizlere farz olduðu gibi, bizden önce yaþamýþ olan insanlara
da emredilen bir ibadettir.

a- Peygamber Efendimiz’in Oruca Verdiði Önem

Her din ve her düþünce kendi tâbilerine, yapmakla mükellef olacak-
larý birtakým emirler ve nehiyler getirmiþtir. Hak olsun bâtýl olsun bütün
dinlerde az-çok bu mükellefiyet vardýr. Bir dini ve düþünceyi temsil eden
insan, baðlýlýðýný ancak yapacaðý bu fiillerle ortaya koyar. Hak ve hakikat
dini olan Ýslâmiyet de, temsilcilerine birtakým ibadetleri emir buyurmuþ,
Müslümanlýðýn bir þartý olarak, bunlarýn yerine getirilmesini istemiþtir.
Kur’ân-ý Kerim meseleleri icmâli olarak ele alýr. O’nu tafsil edecek olan,
Kitab’ýn kendisine inzal olduðu Resûlullah’týr. Zira Kur’ân’ýn en büyük
müfessiri O’dur. Orucu bize Allah Rasulü nurlu beyanlarýyla anlatmýþ, bü-
tün teferruatýyla ele almýþtýr. Burada orucun önemiyle alâkalý Resûlul-
lah’tan varid olan bir iki kutlu sözü aktarmaya çalýþacaðýz.

Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiðine göre Resulüllah (aleyhissalatu
vesselâm) þöyle buyurmuþtur: “Allah þöyle buyurdu: “Âdemoðlunun her
ameli kendi içindir. Yalnýz oruç müstesna. Onun mükâfatýný ben veririm.
Zira yemesini ve nefsâni arzularýný, sýrf benim için terk ediyor. Oruçlu için
iki sevinç âný vardýr: Biri iftar ettiði, diðeri de Allah’a kavuþtuðu vakittir.
Oruçlunun aðzýnýn kokusu, Allah katýnda misk kokusundan daha hoþ-
tur.”324 Evet, oruç bu duygular içinde eda edilmelidir.

Oruç tutanýn aðýz kokusu açlýktan kaynaklanýr. Kýyamet günü Cenab-ý
Hakk katýnda bu koku, miskten, anberden daha hoþ, daha nefis ve daha
temizdir. Temiz ruhlar olan melâikenin arþ u ferþi çýnlattýracak bir velvele
içerisinde Allah’a karþý kulluk vazifesini yaparken hoþlandýklarý kokular
vardýr. Onlar gül kokusundan çiçek kokusuna, miskten anbere kadar gü-
zel kokulardan hoþnut olurlar. Mele-i Ala’da güzel kokular sýrlý hazineleri
açan anahtar hükmündedir. Oruçlunun aðýz kokusu da bu güzel kokular

324 Buharî, Savm 2; Müslim, Sýyam 152; Tirmizi, Savm 54.
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cümlesindendir. Bunun böyle olmasý, orucun Allah’la kul arasýnda irtibat
buudlu bir ibadet olmasýndandýr. Bu yönüyle oruç, kendi derinliði içinde
ele alýnmalý, yoksa salt aðýz kokusu açýsýndan deðil.

Yine Ebu Hureyre’nin rivayet ettiði bir diðer hadiste Resulü Ekrem
(aleyhissalatu vesselâm): “Her þeyin zekâtý vardýr. Bedenin zekâtý da oruç
tutmaktýr. Oruç tutmak sabrýn yarýsýdýr.”325 Baþka bir yerde, “Sübhanallah
demek mizanýn yarýsýný, elhamdülillah demek tamamýný, Allahü Ekber de-
mek ise yer-gök arasýný doldurur. Oruç sabrýn, temizlik de imanýn yarýsý-
dýr.”326 buyururlar.

Allah’ýn yüklediði ibadet mükellefiyetini sýrtýnda taþýmaya sabretme,
O’dan gelen þeyler karþýsýnda sarsýlmama, sabit kadem olma, O’nun ka-
pýsýndan ayrýlmama, günah fýrtýnalarý ve günah tufaný karþýsýnda kendi-
ni koruyup diþini sýkma vs. bunlar dinin yarýsýný teþkil etmektedir. “Oruç
ise sabrýn yarýsýdýr.” Zira sabrýn diðer yarýsý baþka þeylere daðýlmýþtýr.
Oruçta bir yönüyle þehevât-ý nefsâniyeyi gemleme olduðu için, günahla-
ra karþý sabýr, diðer bir yönüyle aç-susuz durma gibi (hususiyle sýcak gün-
lerde) bir iþin altýna girmekle ibadete karþý sabýr vardýr. Böylece oruç, di-
nin dörtte birini teþkil etmiþ oluyor. Dolayýsýyla o, dört büyük ve mühim
esasý olan namaz, oruç, zekât ve hac ibadetlerinden biridir. Ve hem de
yukarýda belirttiðimiz gibi oruçta, hem ibadet ü taate, hem beþerî arzu ve
isteklere, hem þehevânî duygulara ve hem de beþerî kaprislere bir set
çekme ve mani olma vardýr.

Allah uðrunda yapýlan her iþin mutlaka bir sevabý vardýr. Onun karþý-
lýksýz kalmasý düþünülemez. Ama oruca gelince onun sevap yönüyle den-
gi yoktur. Ebu Umame (r.a.) þöyle diyor: “Resûlullah’a yapmam gerekli
bir amel söylemesini istedim. O da “Oruç tut. Zira onun dengi yoktur.”
dedi. Ben yine tekrar ederek ayný þey sordum. O, “Oruç tut, zira onun
dengi yoktur.” þeklinde cevap verdi, Ben üçüncü kez yine sordum. O ay-
nen, “Oruç tut, zira onun dengi yoktur.”327 buyurdular.

Yine orucun sevabýna iþaretle, Peygamberimiz baþka bir hadislerinde
þöyle buyurmuþlardýr: “Allah katýnda oruç kadar sevaplý bir ibadet yok-

325 Ýbni Mâce, Sýyam 44
326 Tirmizi, Daavat 85; Ýbni Mace, Sýyam 44; Darimi, Vüdu 2; Ahmed b. Hanbel, 4/260
327 Nesâi, Sýyam 43
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tur.”328 Baþka bir hadislerinde de: “Oruç, nefsinin çektiði yiyecek ve içe-
ceklerden kimi alýkoyarsa, Cenab-ý Hak onu cennet meyvelerinden yedi-
rip, cennet ýrmaklarýndan içirir.”329; “Cennette Reyyan denilen bir kapý
vardýr ki oradan sadece oruç tutanlar girebilir.”330; “Oruç tutan helâlinden
rýzkýný temin ettiði zaman ahirette hesaba çekilmez.”331; “Oruç tutanýn uy-
kusu ibadet, susmasý ise tesbih sayýlýr. Ýyilik ve ibadetlerine kat kat ecir
verilir. Duasý Allah tarafýndan kabul edilip günahlarý afvedilir.”332

Oruç, kýyamet günü oruçlu için þefaat edecek, Cenab-ý Hakk’a ni-
yazda bulunup, “Ya Rabbi! Ben onu gündüzleri yiyip içmekten ve zevkle-
rinden alýkoydum. Bunun için onun hakkýndaki þefaatimi kabul buyur.”
diyecektir. Cenab-ý Hak da orucun bu isteðini kabul edip, oruçluya þefa-
at etme izni verecektir.”333

3. Orucun Kazandýrdýklarý

Yeryüzünün halifesi olarak yaratýlan insan, Cenab-ý Hakk’ýn sayýla-
mayacak kadar fazla olan lütuf ve ihsanlarýna mazhardýr. Onda melekî ve
þeytanî dediðimiz iki uç nokta vardýr. Bu kýsacýk hayatýnda yapacaðý
amellerle o bu iki noktadan birinde karar kýlacak ve akýbetini bu yönde
hazýrlamýþ olacaktýr.

Rahmeti sonsuz Allah’ýn insana verdiði nimetlerden biri de onu ken-
di aklýyla baþ baþa býrakmayýp, yol gösterici olarak peygamberleri ve ki-
taplarý göndermesidir. Bunlar vasýtasýyla insan, þeytani dehlizlerde gez-
mek yerine melekî ufukta pervaz edecek, böylece yaratýlýþ gayesine mu-
vafýk hareket etmiþ olacaktýr.

Bu gayeyi Kur’ân bizlere: “Ben cinleri ve insanlarý baþka deðil, (Be-
ni bilip) Bana kullukta bulunsunlar diye yarattým.” (Zariyat suresi, 51/56)
âyetiyle bildirmektedir. Yani insanýn mevcudiyetinin gayesi ibadet et-

328 Nesâi, Sýyam 43
329 Kenzü’l-Ummal, 3/328
330 Ýbni Mace, Sýyam 1
331 Kenzü’l-Ummal, 3/328
332 a.g.e. 3/327
333 et-Terðib, 2/84
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mektir. Yapýlan bu ibadetlerin karþýlýðý Allah’tan beklenir. Ýbadetlerin se-
meresi uhrevîdir, mükafatý orada görülecektir. Bazý ibadetlere iktiran
eden dünyevi faydalar katiyen o ibadetlere sebep ve gaye olamaz. Bu se-
bepledir ki ibadetlerle insan, uhrevi yaný aðýr basan kâmil kul durumuna
yükselir. Bu durumu korumak da yine ibadetlerle olur.

Ýbadetlere iktiran eden, hiç düþünülmeden gelen fayda ve maslahat-
lar ise Hakim olan Allah’ýn hikmetinin gereðidir. O’nun bize olan teklifle-
rinde nice hikmetler gizlidir. Namaza, hacca, zekâta ve oruca iktiran eden
fayda ve maslahatlar hep bu perspektiften deðerlendirilmelidir.

a. Orucun Ferde Kazandýrdýklarý

Ýnsan, ruhla cesetten mürekkep olarak yaratýlan bir varlýktýr. Ruhun
olmadýðý ceset bir þey ifade etmediði gibi, cesedin olmadýðý ruh da teklif
dünyasý adýna bir mânâ ifade etmez. Ýnsan, yiyip içtiði yiyeceklerle, yap-
týðý hâl ve hareketlerle, yerine getirmeye çalýþtýðý ibadet ü taatle hem ce-
sedine ve hem de ruhuna birtakým tesirlerde bulunmuþ olmaktadýr. Aðzýna
aldýðý bir lokma zahiren midesine gitse bile o aslýnda ruhta da birtakým te-
sirler icra etmektedir. Yaptýðý bedenî hareketler, vücutta maddî olarak bazý
tesirler oluþturduðu gibi ruhta da deðiþik tesirler icra etmektedir. Ýnsanýn
ferdi hayatýnýn geliþtirilmesi ve olgunlaþtýrýlmasýnda riyazatýn pek mühim
bir yeri vardýr. Bu da ancak oruçla olur. Orucun bir manasý da, ruhun ri-
yazatý ve cesedin perhizi olmasýdýr. Sýk sýk oruca müracat edildiði zaman,
içte, vicdanda hasýl edeceði meziyet ve faziletler açýk bir þekilde müþahade
edilecektir. Midede fani olan, tamamen ceset kesilen, her zaman ve her
yerde mideyi düþünen bir insanda temiz bir ruh ve saf bir kalbin bulunma-
sýna ihtimal verilemez. Böyle birisinin yaptýðý tek iþ, yeme, içme, def-i ta-
biîde bulunma, çeþitli nimetleri alma, þükürsüz bir nankör olarak tüketme
olacaktýr. Ýþte oruç, fertlere bunun böyle olmamasý gerektiðini hatýrlatýr.

Oruç Bedeni Dinlendirir

Dünyaya gelir gelmez faaliyete baþlayan sindirim sisteminin zaman
zaman dinlenmeye ihtiyacýnýn olduðu, týbbî çevrelerce kabul edilip savu-
nulan bir hakikattir. Senenin bir ayýnda vücudun dinlendirilmesi anlamý-
na gelen orucun bu yönüyle insan bedenine faydasý inkâr edilemez. Hem
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o mide fabrikasýnýn pek çok hademeleri ve kendisiyle alâkadar çok insanî
duygularý var. Eðer senenin bir ayýnda gündüzleri tatile girmezse, hade-
melerin ve diðer duygularýn hususî ibadetlerini onlara unutturur, kendiy-
le meþgul eder, onlarý tahakkümü altýna alýr, nazarý dikkatlerini daima
kendine çeker, onlara ulvî vazifelerini unutturur. Fakat Ramazan-ý Þerif
orucuyla o fabrikanýn hademeleri anlarlar ki, sýrf o fabrika için yaratýlma-
mýþlardýr. Ve sair cihazat, o fabrikanýn süflî eðlencelerine bedel, Ramazan-ý
Þerif’te melekî ve ruhanî eðlencelerle lezzet alýrlar, nazarlarýný o manevî
zevklere dikerler. Onun içindir ki, Ramazan-ý Þerif’te mü’minler, derecele-
rine göre ayrý ayrý nurlara, feyizlere, manevî zevklere mazhar olurlar. O
mübarek ayda oruç vasýtasýyla ruh, akýl ve sýr gibi latifeler çok terakki
eder, midenin aðlamasýna karþýlýk onlar masumâne gülerler.334

Faaliyet içinde olan her makine bir müddet sonra bakýma ve dinlen-
meye tâbi tutulur. Bu yapýlmadýðýnda ya makine tamamen tahrip olur ya
da ömrü kýsalýr. Bir talebeye belirli bir süre tedrisat gördükten sonra tatil
verilir. Bir iþçi, sabahtan akþama kadar çalýþýr ama akþamleyin istirahata
çekilir. Bu mola ve dinlenmeler olmadan ayný tempoda çalýþma ve seme-
re verme mümkün deðildir. Ýnsanýn vücudu bir fabrika, azalarý o fabrika-
nýn aletleri hükmündedir. Oruç ise, vücut fabrikamýzýn dinlenmesine, es-
kimemesine ve mükemmel bir þekilde çalýþmasýna vesiledir. Oruçla vücut-
ta biriken zararlý yaðlar, þiþmanlýk vesilesi fazla etler atýlmýþ, vücut rahat-
lýk kazanmýþ olur. Bugün þiþmanlýktan dolayý saða sola baþvuran, buna
çare arayan bir sürü insan vardýr. Ve bu þiþmanlýðýn kanýn deveranýna,
beynin yavaþ çalýþmasýna sebep olduðu da yine týbbýn kabul ettiði bir ger-
çektir. Halbuki oruç, hem bu dertlere çare hem de sevap kazanmaya
önemli bir vesiledir.

Oruç Hastalýklara Karþý Korur

“Orucun ruh ve beden saðlýðýna faydasý hakkýnda þu ana kadar çok
söz söylenmiþ, bu hususta bir hayli makale ve kitap yazýlmýþtýr. Bunlardan
biri olarak Alman profesör Cehardet, iradenin takviyesi konusunda yaz-
dýðý kitapta orucu tavsiye ederek, insanýn, maddî meyillerinin esiri olma-

334 Mektubat, 29. Mektub, 2. Kýsým.
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masý, nefsinin dizginlerine malik bir hayat yaþamasý için ruhun cesede
hakimiyetini temin edecek en tesirli yolun oruç olduðunu belirtir.335

Dr. Rowy ise, bu hususta, “Oruç, vücudun hastalýklara karþý muka-
vemetini artýrýr. Bu önemli týbbi hakikati Ýslâm, orucu farz kýlarak ortaya
koymuþ, bugünkü modern týp ise orucu hastalýklara karþý koruyucu ve
ilâç olarak kullanmaktadýr”336 demektedir. Dr. Rowy’nin sözlerini teyid
edercesine Dr. Henri Lahman’ýn Saksonya’nýn Dresden þehrindeki has-
tanesinde, ayrýca Dr. Berþerbenr ve Dr. Moliere ait saðlýk evlerinde oruç-
la tedavi yapýlmaktadýr.337

b. Ruha Kazandýrdýklarý

Daha önce ki satýrlarda da geçtiði üzere insan, ruhla cesetten mürek-
kep bir yapýya sahiptir. Bu yapýdaki her iki unsur, insaný kendi yörünge-
si etrafýnda döndürmeye çalýþmaktadýr. Bu ikisinden biri olan madde, þe-
hevî ve behîmi arzulardýr. Yani insanýn ceset itibarýyla sahip olduðu,
Kur’ân’ýn da bize þu cümlelerle tanýttýðý yönüdür: “Andolsun ki biz insaný
kuru bir çamurdan, þekillenmiþ bir balçýktan yarattýk.”338; “Onlara bir sor
bakalým: Yaratýlýþta kendileri mi daha kuvvetli, yoksa bizim yarattýklarýmýz
mý? Gerçekten biz onlarý yapýþkan çamurdan yarattýk.”339; “O, insaný bar-
dak gibi (çýnlayan) kupkuru bir balçýktan yarattý.”340

Ýnsanýn diðer bir yönü ise, ona yaratýlýþ gayesini hatýrlatan, onu Rah-
manî þeyler yapmaya sevk eden, manevî âlemleri seyrettirmeye vesile
olan, aç-susuz kalmasýna raðmen tarif edilemeyen lezzetler hissettiren,
kötülükleri hoþ göstermeyip ondan kaçýnmayý ve hoþlanmamayý ihsas et-
tiren vs. rûhî tarafýdýr.

Ýnsanýn üzerinde ruhun hakimiyeti zayýflar veya ceset hakim duruma
geçerse, o zaman insan lezzet ve þehvetlerinde dolu dizgin gider. Aklýn hu-

335 Abdulfettah Tabbara, Ýlmin Iþýðýnda Ýslâmiyet, s. 274. Ýs. 1977
336 Kýrca, Celal, Kur’an-ý Kerim’de Fen Bilimleri. S. 141.
337 Abdurrezzak, Nevfel, Ýslâm ve Modern Ýlim, s. 209.
338 Hicr, 15/26
339 Saffat, 37/11
340 Rahman, 55/14
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dudunu, dinin çizdiði sýnýrlarý hiçe sayar, âdeta zihni gücünü, yiyeceðin
çeþidini, içeceðin türlüsünü elde etmeye harcar. Bütün tasasý þehevî arzu-
larýný kamçýlayacak maddeleri bulma, acýktýrýcý, hazmettirici, iþtah açýcý
yollarý öðrenmek olur. “Böylece ilmin, kültürün ve medeniyetin zirvesine
çýktýðý halde deðirmen merkebinden, saban öküzünden farksýz hale gelir,
yemek odasýyla ayak yolu arasýnda mekik dokur durur. Bundan baþka da
ne bir prensipten ne de ikinci bir hayattan haberi olur ve bu ikisinin ara-
sýnda dolaþýp durmaktan gayri bir þey tanýmaz, kendisinde de yeme içme
arzusundan baþka, zevk ve safa duygusundan gayri, yemek için kazanma
kaygýsýnýn dýþýnda her þey ölür gider. Kur’ân’ýn tasvirinden daha doðru ve
daha ince tasvire imkân olmadýðýna göre sözü yine ona býrakalým: “Küf-
redenlere gelince, onlar dünyada sadece zevk u safa sürerler, davarlarýn
yediði gibi yerler. Onlarýn yeri de ateþtir.341

Oruç Cenab-ý Hakk’a Kavuþmayý Hatýrlatýr

Oruçlunun her saati, her saniyesi Allah’ý ve Allah’ýn nimetlerini hatýr-
latmasý ve netice itibarýyla de en büyük nimet olan Allah’a lika (kavuþma)
nimetini hatýrlatmasý itibarýyla çok kýymetlidir. Oruç bu fonksiyonunu iki
türlü eda eder. Bunu, lezzetlerin zevaliyle zeval bulmayacak nimetlere iþ-
tiyak ve yine elemlerin zevaliyle gelen lezzet þeklinde özetleyebiliriz. Sa-
bahtan akþama kadar aç ve susuz olan insan zahiren sýkýntý çekse de, bu
ibadetin getireceði uhrevî semere (lika) bu elemleri unutturur. Oruçlu,
bütün gün þehvetini, yemesini ve içmesini hoþnutluðunu elde etmek için
býraktýðý Rabbisine kavuþmayý düþünür. Bu düþünce sayesinde hayatýnýn
bütün fakülteleri istikamet dairesinde cereyan eder. Rasulü Ekrem de
“Oruçlu için iki sevinç zamaný vardýr. Birisi iftar ettiði, diðeri de Rabbiyle
buluþacaðý zamandýr.”342 buyurmaktadýr.

Oruç Ýnsaný Melekiyete Yükseltir

Ýnsanda melekî ve behimî olmak üzere iki yön vardýr. Ýnsan hayvânî
hislere ters istikamette yürüdüðü zaman melekî yönünün geliþtiðini ve
hayvanî tarafýnýn azaldýðýný vicdanen hisseder. Ýnsan, meleklerin altýnda,

341 Muhammed, 47/12
342 Buharî, Tevhid 35; Müslim, Sýyam 164; Tirmizi, Sýyam 55.
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diðer canlýlarýn ise üstünde yaratýlmýþtýr. Fakat Allah onu, yüceler yücesi
bir makam ile aþaðýlar aþaðýsý bir noktaya uzanan çizgide yol almaya
muktedir kýlmýþtýr. Dolayýsýyla insan yer yer melekler âlemini aþar, derece
itibarýyla onlarý geride býrakýr. Zaman zaman da þeytanlarýn altýnda bir ye-
re sukut eder. “Biz insaný en güzel biçimde yarattýk. Sonra onu aþaðýlarýn
aþaðýsýna atýverdik. Yalnýz inanýp iyi iþler yapanlar hariç. Onlar için kesin-
tisiz bir mükâfat vardýr.”343

Ýnsaný meleklerden ayýran özelliklerden birisi, onun nefis sahibi ol-
masýdýr. Meleklerde yeme-içme, evlenme, Allah’a isyan etme vs. gibi
davranýþlar söz konusu deðildir. Yaratýlýþ icabý onlar masum, her an Al-
lah’a tesbih ve taatle meþgul varlýklardýr. “Ondan önce söz söylemezler
ve onlar O’nun emriyle hareket ederler. (Allah) onlarýn önlerinde ve arka-
larýnda ne varsa (ne yapmýþ, ne etmiþlerse) bilir. (Allah’ýn) razý olduðun-
dan baþkasýna þefaat edemezler ve onlar, O’nun korkusundan tir tir titrer-
ler344”. Ýnsana gelince, o hayatiyetini ancak yeme-içmeyle devam ettirebi-
lir. Ýsyan etmesi, kusur yapmasý her zaman için muhtemeldir. Ama oruç
tutan bir mü’mine gelince o, sabahtan akþama kadar yemeyip içmeme-
siyle, þehvetine hakim olmasýyla, gýybet ve zulümden kaçýnmasýyla âde-
ta melekleþir. Hatta o bu davranýþýyla melekleri bile geride býrakýr. Cenab-ý
Hakk, meleklere karþý böyle olan mü’min kullarýyla iftihar eder, onlarý me-
leklere örnek gösterir.345

Oruç Nimetlerin Deðerini Öðretir

Cenab-ý Hakk, küre-i arzý bin bir çeþit nimetlerle donatmýþ ve onu
yeryüzünün halifesi olan insanýn emrine musahhar kýlmýþtýr. Her gün önü-
müze âdeta semadan bir sofra indirilip diðeri kaldýrýlmakta, o kaldýrýlýrken
de hemen arkasýndan baþka biri gelmektedir. Yaz, bahar, kýþ, sonbahar
demeden aðaçlar meyve vermekte; sema, dolu dolu etekleriyle mücevher-
ler göndermekte; zemin, çeþit çeþit nimetler fýþkýrtmaktadýr. “Semada rýz-
kýnýz ve size va’dolunan þeyler vardýr.”346

343 Tin, 95/4-6
344 Enbiya 21/27-28
345 Terðib, 2/99
346 Zariyat, 51/22
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Yer ve gök insanýn emrine sunulmuþtur. Ýnsanlar, bu sayýlamayacak
kadar fazla olan nimetlerin içerisinde yüzerken, çoðu kez bu nimetlerin
farkýna varamamaktadýrlar. “O mahiler ki derya içredir, deryayý bilmez-
ler.” Denizin içindedirler ama, yüzmeyi kolaylaþtýran sudan habersizdirler.
Nimetler içinde yüzen insan, oruçla onlarýn kýymetini ve ehemmiyetini
anlar, þükrünü eda etmeye çalýþýr.

Oruç Ýnsaný Ýktisada Alýþtýrýr 
Ýslâm’daki oruç ibadeti, insana güzel bir haslet olan iktisat düsturu-

nu öðretir. Oruç, insanlara iktisadý öðreten bir muallim mevkiindedir. Ýste-
diði þeyi aklýna geldiði zaman hiçbir sýnýrlama getirmeden yapmaya alýþan
kiþi, oruçlu olduðu zaman mecburen onu yapamayacaktýr. Mesela her ak-
lýna estiði zaman yemek yiyen, maddî olarak vücudunun arzularýna bo-
yun eðen insan, oruçlu olduðunda mecburen akþamýn olmasýný bekleye-
cek, dolayýsýyla bu beklemeyle o, iktisat etmeyi öðrenecek, sorumsuzca
yaþamaktan uzaklaþmýþ olacaktýr.

Oruç Ruhu Olgunlaþtýrýr
Ýnsan, beden-ruh ikilisinden mürekkep bir varlýktýr. Bedenin bir ký-

sým ihtiyaç ve istekleri olduðu gibi, ruhun da kendine göre istekleri vardýr.
Ýnsan cismaniyeti itibarýyla küçük bir varlýktýr; ama ruhî melekeleri yö-
nüyle o, sonsuzla kucaklaþma yarýþýndadýr. Sýnýrsýz meyilleri, arzularý, is-
tekleri, duygularý, hayalleri, düþünceleri ve fikirleriyle insan sanki kainatýn
küçük bir fihristi hükmündedir.

Ýþte böyle bir insanýn ruhî yönünü ve bütün istidatlarýný inbisat ve in-
kiþaf ettiren meyillerinin, emellerinin tahakkukuna vesilelik eden, fikirleri-
ni geniþletip intizama tâbi tutan, þeheviyye ve gadabiyye gibi kuvvelerini
zabt u rabt altýna alan; insaný, mukadder olan kemalatýna ulaþtýran ve onu
Rabbine rabteden en ulvî ve en yüksek irtibat ameliyesi ancak ve ancak
ibadettir.347 Dolayýsýyla bir ibadet þekli olan oruçta bütün bu hususiyetler
mevcuttur. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde: “Her þeyin zekâtý var-
dýr, bedenin zekâtý da oruçtur. Oruç ise sabrýn yarýsýdýr.”348 buyurmaktadýr.

347 Bediüzzaman Said Nursî, Ýþaratü’l-Ýcaz, s 94
348 Tirmizi, Daavat 86; Ýbni Mace, Sýyam 44
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Namaz dinin direði, oruç ruhun direði ve gýdasý, zekât da cemiyetin di-
reðidir. Yani namazsýz dinin, oruçsuz ruhun, zekât vermeden de cemiye-
tin ayakta durmasý zordur. Yemek cesedi beslediði gibi, oruç da ruhu bes-
ler. Yemek yenmeyince hayatý devam ettirmek nasýl zor ise, oruç tutma-
dan da ruhanî hayatý devam ettirmek o kadar zordur.

Bu sebepledir ki, insaný ruhanîleþtirmeyi hedefleyen bütün dinlerde,
þekil farklýlýklarý bir tarafa býrakýlacak olursa, oruç önemli bir esas olmuþ-
tur. Hatta insanlarý olgunlaþtýrmada rehberlik eden bütün peygamberler,
böyle bir misyonu yüklenmeye hazýrlanma dönemlerini hep oruçlu geçir-
miþlerdir. Bu da, yine orucun insaný olgunlaþtýrmadaki tesirini gösteren
ayrý bir delildir.

Ýnsanlarda ruh cesedin, ceset de ruhun namýna geliþir. Ruhanî yön-
leri itibarýyla geliþmek isteyenler mutlaka oruç tutmalýdýrlar. Veya þöyle
söyleyelim: Oruç tutmayanlar, cesetlerinin altýnda kalýr ve istenen ölçüde
ruhanî olgunluða ulaþamazlar...

Oruç Nefsi Gemler

Nefsin dizginlerini elde tutmak, insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtýr.
Zira nefsin istek ve alýþkanlýklarý, insan için öldürücü birer zehir ve insaný
aþaðýlara çeken aðýrlýklar gibidir. Nefis daima insana kötülüðü emreder. Hz.
Yusuf, “Doðrusu, ben nefsimi temize çýkarmam. Çünkü Rabbimin merha-
met edip koruduklarý hariç, nefis daima fenalýðý ister, kötülüðe sevk eder.
Doðrusu Rabbim gafurdur, rahimdir (affý ve merhameti boldur)” beyanýyla
nefsi en güzel þekilde tanýtmaya çalýþmýþtýr. Nefis, verdikçe büyüyen, büyü-
dükçe isteyen bir özelliðe sahiptir. Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselâm)
da bir dualarýnda, “Ey Allah’ým, âcizlik ve tembellikten, korkaklýk ve cimri-
likten, yaþlýlýk ve kabir azabýndan sana sýðýnýrým. Ey Allah’ým, nefsime tak-
vayý nasib eyle. Onu tertemiz yap. Zira sen temizleyenlerin en hayýrlýsýsýn.
Sen onun (nefsin) efendisi ve sahibisin. Ey Allah’ým, fayda vermeyen ilim-
den, haþyet duymayan kalbden, doymayan nefisten, kabul olmayan dua-
dan sana sýðýnýrým.”349 buyurmaktadýr. Baþka bir dualarýnda ise nefsin þer-
rinden, kötülüklerinden, baþýna getireceði gailelerden Allah’a sýðýnmýþtýr.350

349 Müslim, Zikir 73

350 Tirmizi, Daavat 14
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Bu anlamda insaný büyük tehlikelere sürükleyen zina hadisesine kar-
þý oruç bir kalkan hükmündedir. Evlenme imkâný olmayanlar, Allah Re-
sulü’nün (aleyhissalatu vesselâm) tavsiyesine göre oruç tutmalýdýr. Zira
oruç günahlara karþý bir kalkandýr.

Evet, nefsi kontrol altýna almanýn sembolü oruçtur. Bunun içindir ki,
farz olan oruç, dinin temel rükünlerinden biri olmuþ, insanýn Ýslâm’ý nef-
sinde uygulamasýnýn pratik ifadesi olan takvaya gerçekten ulaþtýran yol-
lardan biri sayýlmýþtýr. Nitekim Allah Teâlâ þöyle buyurmaktadýr: “Ey iman
edenler! oruç, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi (günahlardan) korun-
manýz için size de farz kýlýndý.”351

Hasýlý; oruçla insan, kendi nefsini Cenab-ý Hakk karþýsýnda serkeþlik-
ten kurtarýr ve itaat eden bir kul haline getirir. Oruç tutan herkes, oruçlu
olmadýðý günlere nisbeten, daha bir melekleþtiðini vicdanýnda hisseder.
Yine herkes anlar ki, izin verilmedikçe en küçük bir þeyi dahi yapamaz,
elini suya uzatamaz.. ve bu vesileyle de kendinin mâlik deðil memlük; hür
deðil kul olduðunu anlar. Neticede nihayetsiz aczini, fakrýný, kusurunu gö-
rür ve bir þükr-ü manevî eliyle rahmet kapýsýný çalmaða hazýrlanýr. Yeter
ki onu dinin verdiði ölçüler içinde tutsun...

Oruç Ýnsaný Günahlara Karþý Korur

Günah bir iç çöküntü, bir terslik ve fýtratla bir zýtlaþmadýr. Günaha gi-
ren kimse, kendini vicdanî azaplara ve kalbî sýkýntýlara býrakmýþ bir talih-
siz ve bütün ruhî meleke ve kabiliyetlerini þeytana teslim etmiþ bir maz-
lum ve maðdurdur. Bir de o günahý iþlemeye devam ederse, bütün bü-
tün ipi elden kaçýrýr ve artýk ne bir irade, ne bir direnme, ne de kendini
yenilemeye mecali kalmaz.

Yýðýn yýðýn günah vardýr insanýn geçip gittiði yollarda. Bu yollarda bi-
rer kobra gibi gözetler insanoðlunu günahlar.. birinden kurtulmasý müm-
kün olsa bile, diðerlerine kendini kaptýrmadan yoluna devam etmesi bir
hayli müþküldür. Polat gibi saðlam irade gerektir ki, aþýlsýn bu yollar. Yok-
sa diferansiyeli bozuk bir araba ile en sert virajlarý aþma gibi olacaktýr ki,
hangi çukurda gidip duracaðýný söylemek, her hâlde kehanet sayýlmaz...

351 Bakara 2/183
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Ýþte bu tehlikeye karþý oruç, kefil ve bir teminat hükmündedir. Bazý
kimseler için, onlarý inhiraftan koruyucu bir sütredir. Masiyetlere karþý ya-
pýlmýþ bir tahþidattýr. Evet o, bir kalkan gibi sahibini koruyan, onun cen-
nete girmesine yardým için cennet surlarýnda sýrlý bir kapý haline gelen ve
elinde kâsesi bir sâki gibi ona kevserler sunan bir kutlu yoldaþtýr.

Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm): “Ey gençler topluluðu! Evlen-
meye güç yetirebileniniz evlensin. Zira bu (evlenme), gözü (haramlardan)
koruyucu, ferci (apýþ arasý) günahlara karþý muhafaza edicidir. Kim de ev-
lenmeye muktedir deðilse, o da oruç tutsun. Zira oruç, onun için bir kal-
kandýr.”352 buyurmaktadýr.

Oruç bir temrindir; kiþide cismani arzulara karþý koyma melekesini
geliþtirir. Ýnsan oruçlu olduðu anlarda her türlü negatif istek ve meyillere
engel olmaya güç yetirdiði gibi, kazandýðý bu dirençle oruçlu olmadýðý za-
manlarda da bu tür istek ve meyillerini zapt u rapt altýna alabilir. Zira oruç
sadece midenin aç býrakýlmasý demek deðil, aksine mide gibi bütün duy-
gulara; göze, kulaða, kalbe, hayale ve sair maddî, manevî uzuvlara da
oruç tutturmak, onlarý haramlardan, malayanî þeylerden çekmek ve her
birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Bu þekilde bir oruç tutan insan,
“helâl” endeksli bir hayat yaþar. Efendimiz’e ait þu hadisi bu espri içinde
yorumlamak gerekir: “Kim ki bana iki çene (dil) ve apýþ arasý mevzuunda
söz verir kefil olursa, ben de ona cennet için kefil olurum.”353

Dini hayatý kontrol altýnda tutmanýn en etkili yolu oruçtur. Zira sürek-
li olarak midenin tok olmasý, insan vücudunun bütün organlarýný, en
yüksek enerji kapasitesine ulaþtýrýr. Bu da nefsin arzu ve isteklerini, azgýn-
lýklarýnýn en son kertesine vardýrýr. O zaman da insanýn dili çözülür, onu
kontrol altýna alamaz hale gelir. Evet, kontrolsüz dil, insanýn ahiret hayatý
için en büyük tehlikelerden biridir. Onu kontrol altýna almanýn tek çaresi
ise nefsin arzu ve isteklerini kýsýtlamak ve kesmektir. Oruç bu fonksiyonu-
nu eda etmesi bakýmýndan þayan-ý tavsiye tek reçetedir. Peygamberi-
miz’in þu hadisleri de bunu teyid etmektedir: “Ýçinizden biri oruçlu oldu-
ðu günlerde baþkasýna çirkin söz söylemesin, baðýrýp çaðýrmasýn. Eðer bi-

352 Buharî, Savm 10; Ebu Davud, Nikah 1.
353 Buharî, Rikak 23
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ri ona söver veya elle sataþýrsa, “Ben oruçluyum.” desin354, “Kim oruçlu
iken yalan konuþmaktan ve kötü hareketlerden vazgeçmezse, bilsin ki Al-
lah’ýn onun yemeyi ve içmeyi býrakmasýna ihtiyacý yoktur.355

Hasýlý; orucun en mükemmeli, mideye olduðu gibi, göze, kulaða, kal-
be, hayale, fikre ve sair organlara da bir nevi oruç tutturmaktýr. Yani on-
larý haramlardan, mâlâyani þeylerden alýkoyarak her birisini kendilerine
mahsus kulluða sevk etmektir. Bunun yolu ise, insan vücudundaki en bü-
yük fabrika mide olduðundan, oruç vasýtasýyla o kontrol altýna alýnabilir-
se, diðer azalar da kolayca ona tâbi kýlýnabilir.356

Oruç Emanete Riayeti Öðretir 

Oruç, gizli ve aþikâr her zaman emanete riayet edilmesini öðretir. Zi-
ra Allah’ýn helâl olarak kýldýðý nimetleri yiyip-içmekten kaçýnmayý saðla-
yacak, Allah’tan baþka bir gözetici yoktur. Oruçlu, sabahtan akþama ka-
dar Allah’ýn hududuna riayet eder. Bütün imkânlar hazýr olmasýna, hiç
kimse görmemesine raðmen mü’min, orucunu sürdürür. O, akþama kadar
emaneti muhafaza hissiyle doludur. Oruca karþý gösterilen bu tavýr, Müs-
lüman’ýn bütün hayatýna akseder. Dolayýsýyla oruç tutan insan, bütün ha-
yatý boyunca kendisine emanet olarak verilen þeylere karþý son derece
dikkatli davranýr.

Oruç Ahde Vefayý Öðretir

Oruç, vefa duygusunun tezahür ettiði en güzel bir ibadettir. Zira oruç,
Allah ile kul arasýnda yapýlmýþ bir ahiddir. Kul, belirli zaman dilimlerinde
belirli þeylerden vazgeçecek, dolayýsýyla bu hareketiyle o, ahdinde vefalý
olduðunu gösterecektir. Ayný zamanda insan, tuttuðu oruçlarla vefa duy-
gusunu geliþtirecek, vefa onun ayrýlmaz bir parçasý olacaktýr. Bu durumu
kazanan kimse, içtimâî, ailevî ve ferdî hayatýnda âdeta “vefa” dan bir abi-
de haline gelecektir.

354 Buharî, Savm 9; Nesai, Sýyam 42; Ahmed b. Hanbel, 2/273
355 Buharî, Savm 8
356 Said Nursî, mektubat, 29. Mektub, 7. Nükte (s.423)
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Oruç Ýnsana Müstaðni Olmayý Öðretir

Oruçla insan, nefsin kendisine fýsýldamaya çalýþtýðý þeytani vesvesele-
rin önüne bir set çeker, onun zimamýný kendi eline alýr, nefsi yönlendir-
meye çalýþýr. Zira o, yemeðe, kadýna ve dünyaya karþý kapalý bir durum-
dadýr. Böylelikle o, nefisten ve beþerî duygulardan gelecek baskýlardan
âzâde olarak, izzetli bir hayat tarzýna sahip olur. Ve Cenab-ý Hakk’ýn,
mü’minlerin bir sýfatý olarak bildirdiði izzet duygusunu yakalamýþ olur. “Ýz-
zet (üstünlük) ancak Allah’a, resûlüne ve mü’minlere mahsustur.”357

Oruç Sabrý Öðretir

Orucun en büyük faydalarýndan biri de þüphesiz insaný sabra alýþtýr-
masýdýr. Tuttuðu oruçla insan, bir sabýr eðitimi görmüþ olur. Zira o, acýktý-
ðýnda yemez, susadýðýnda su içmez, kendisine yapýlan kötülükler karþý-
sýnda “Ben oruçluyum!” der, sabreder. Bu þekilde Rabbine doðru kanat
çýrparken, bir de sabrý kendine burak edinebilirse, Cenab-ý Hakk’ýn maiy-
yetine erme þerefini elde eder.

Oruç Sýkýntýlara Katlanmayý Öðretir

Her türlü nimetin içinde rahat bir þekilde hayatýný devam ettiren kiþinin
bu durumu hep böyle sürüp gitmez. Zaman zaman, hiç beklenmedik bir
yerde, beklenmedik bir zamanda fakirlik gelip baþýna konabilir. Beklenme-
den gelen böyle bir durum karþýsýnda dayanýklý olmak, sarsýlmamak için ön-
ceden hazýrlýklý olmak, vücudu böyle zamanlara göre de alýþtýrmak icap
eder. Ýnsan zenginken, iflas edip fakirleþebilir, çýkan bir felâketle her þeyini
kaybedebilir, meydana gelen bir harpte çeþitli sýkýntýlarla baþ baþa kalabilir.

Ýþte bu ve buna benzer sýkýntýlar karþýsýnda zor duruma düþmemek,
ümitsizliðe kapýlmamak için oruç ibadeti, âdeta bir intibak eðitimi yaptý-
rýp vücudu yeme-içme gibi en zarurî ihtiyaçlara sabrettirerek baþýna ansý-
zýn gelecek olan birtakým sýkýntýlara karþý hazýrlamýþ oluyor ki, bu hazýrlýk-
la insan dünyanýn deðiþik sýkýntýlarýna, zahmet ve külfetlerine daha kolay
bir þekilde karþý koyabilir. Ayný zamanda oruç, sýkýntýlar ve ýzdýraplar kar-
þýsýnda, boynu eðilmeyen, kendine hakim olan, kendisine takdim edilen

357 Münafikûn 63/8
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bir kýsým vaadler karþýsýnda gerçek ve hak bildiði herhangi bir prensipten
asla taviz vermeyen mükemmel ve ideal insanlar meydana getirir.

Oruç Ýnsaný Nizam ve Ýntizama Alýþtýrýr 

Evet, oruçlu mü’min bir nizam ve intizam eðitimi yapar. Belirli va-
kitlerde yiyip, belirli vakitlerde kendini yeme-içmeden alýkoymasý, namaz-
larýna oruçlu olduðu zamanlarda daha da dikkat etmesi, bütün inananlar-
la ayný âný bekleyip sahura kalkmasý, teravih namazýný kýlmasý vs. bunla-
rýn hepsi onu intizama alýþtýran ayrý ayrý birer vesiledir. Böylece mü’min,
zamanýný en güzel þekilde deðerlendirerek, hayatýný disipline etmiþ ve on-
dan tam manasýyla istifade etmiþ olacaktýr.

b. Orucun Cemiyete Kazandýrdýklarý

Oruç Cemiyette Birlik ve Beraberlik Saðlar

Oruç sayesinde (hususiyle Ramazanda) insan, içtimaî hayatta diðer
insanlarla muhtelif baðlar kurmuþ olur. Bununla onlara karþý kuvvetli bir
irtibat ve baðlýlýk duyar. Bütün inananlarýn ayný anda oruca baþlamalarý;
akþam, iftarý beraber beklemeleri, sahura kalkmalarý, teravihi cemaatle
eda etmeleri, Kadir Gecesi’ni ihya etmeleri, beraberce bayrama girmele-
ri vs. çok saðlam bir kardeþliðe ve hakiki bir sevgiye vesile olur. Böylece
inananlar, kendilerini Peygamber Efendimizin (aleyhissalatu vesselâm)
nurlu beyanlarýnda: “Birbirlerini sevmekte, birbirlerine acýmalarýnda ve
birbirlerine þefkatle muamele etmelerinde mü’minlerin misali bir vücut gi-
bidir. Nasýl ki vücudun bir uzvu rahatsýzlandýðýnda veya uykusuz kaldýðýn-
da, sair uzuvlar birbirlerini ayný ýzdýrabý paylaþmaya çaðýrýr. Müminler de
aynen böyledir/böyle olmalýdýr.”358 þeklinde buyurduðu gibi, tek bir vücu-
dun azalarý halinde görürler. Bu yüce düþünceyle de cemiyette birlik ve
beraberlik tesis edilmiþ olur.

Bir sofra etrafýnda bütün bir ailenin iftarý beklemesi, yani teker teker
bu insanlarýn, ayný zamanda gelecek ayný þeyi beklemeleri, bu kimseleri
birbirlerine daha ziyade baðlayacaktýr. Bu iftar bekleme hali, daha ziyade
aile fertleri arasýndaki sevgi ve muhabbeti arttýrma, yani ailenin daha sað-
lam temeller üzerinde kurulmasýný gerçekleþtirme bakýmýndan çok mü-

358 Buhârî, Edeb 27; Müslim, Birr 66; Ahmed b. Hanbel, 4/270.
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himdir. Ýslâmiyet’in bütün ailenin beraberce iftar sofrasýna oturmasýný ve
iftarý beklemesini istemesinin hikmetlerinden biri de bu olsa gerektir. Ýftar
bekleme aile fertleri arasýnda olduðu kadar birtakým davetler ile tanýdýk-
larý, dostlar ve hatta tanýdýk olmayanlar arasýnda da sevgi ve muhabbet
baðlarýnýn kuvvetlenmesine yol açacaktýr.

Oruç Fakirin Halini Hatýrlatýr

Oruç, bütün bir hayatýný en seçkin ve lüks yemeklerle devam ettiren,
hayatýnda hiç aç-susuz kalmayan, açlýðýn sýkýntýsýný hiç hissetmeyen, hat-
ta belki açlýðýn nasýl bir þey olduðunu bile bilmeyen zengine, zamanýn be-
lirli günlerinde aç-susuz býrakmak suretiyle bizzat yaþayarak açlýðýn ve su-
suzluðun ne manaya geldiðini öðretir. Böylelikle zengin, fakirin durumu-
nu anlayacak, aç-susuz kalmanýn insana ne kadar zor geldiðini idrak ede-
cek ve muhtacýn yardýmýna koþacaktýr. Bu þekildeki bir açlýk (oruç), her
türlü maddî imkâna sahip olan zenginlerin, fakr u zaruret içinde olan ki-
þilerin durumlarýný anlamalarýna, dolayýsýyla onlara karþý olan tutum ve
davranýþlarýnýn deðiþmesine, semahat hislerinin coþmasýna, yardým etme
duygusunun çoþmasýna vesile olur. Zenginler bu davranýþlarý sergilemeye
koyulunca, fakirde zengine karþý olan haset ve kin duygularý izale olup bu
iki sýnýf arasýndaki savaþ diner, cemiyette sulh hakim olur. Hatta bir nevi
fakir, zenginin malýnýn koruyucusu olur.

Binaenaleyh oruç bu mevzuda da bizim his ve heyecanlarýmýzý tah-
rik eder. Dolayýsýyla zenginler kendileri gibi olmayanlarý görme fýrsatýný
yakalar. Peygamber Efendimizin þu sözünü hatýrlarlar: “Komþusu aç iken
kendisi tok yatan bizden deðildir.”359

Ancak aç durulduðu zaman açýn, susuz durulduðu zaman da susu-
zun hali anlaþýlýr. Bu yönüyle de görüyoruz ki, Cenab-ý Hakk’ýn emri isti-
kametinde arzu ve isteklerimizi frenleme ve emirlerine uyarak oruç tut-
ma, kendimizi bu yolda perhize alýþtýrma, içtimaî hayatýmýza dönük ola-
rak bizi çok mükemmel bir rükün haline, mükemmel bir toplumun mü-
kemmel bir parçasý haline getirir.

359 Ahmed b. Hanbel, 1/55.
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Oruç Dilenciliði Önler

Oruçla nefsini terbiye eden, sýkýntýlara katlanan, açlýða ve susuzluða
göðüs geren insan, eþya ve hâdiselere meydan okur bir duruma gelir. Ar-
týk ne açlýk, ne susuzluk onu baðlayamaz. Baþýna hangi sýkýntý gelirse
gelsin, günlerce aç kalsýn, susuz kalsýn, izzet ve haysiyetini, gurur ve onu-
runu hiçe sayýp da baþkasýna el açamaz. Hatta yoga yapanlar, Allah rýza-
sý için olmasa bile altý ay yemeden-içmeden yaþayabildiklerine göre,
mü’minler tuttuklarý oruçlar sayesinde, arkalarýnda Allah’ýn lütuf ve ihsa-
nýný da hissederek daha fazlasýna katlanabilirler.

Fakat oruçtan haberi olmayan, hayatýnýn deðiþik dönem ve zamanla-
rýnda oruç tutmayan, böylelikle de kendini yememe ve içmemeye alýþtýr-
mayan insan, baþýna gelen muhtemel bir açlýk ve fakirlik karþýsýnda bütün
izzet ve onurunu ayaklar altýna alarak kapý kapý dilenmeye baþlar.

4. Orucun Çeþitleri
Oruç, farz, vacip ve nafile olmak üzere üçe ayrýlýr. Ayrýca tutulmasý

yasaklanan oruçlar da vardýr. Bunlar orucun bizzat kendisiyle deðil de tu-
tulduðu vakit veya tutulma þekliyle ilgilidir. Bu konu “Yasak Edilen Oruç-
lar” baþlýðý altýnda müstakil olarak ileride gelecektir.

Farz Oruçlar

Farz olan oruçlar; Ramazan orucu, Ramazan orucunun kazasý ve Ra-
mazan orucunun bozulmasý sebebiyle tutulan kefaret orucu, zýhar, yanlýþ-
lýkla ve kaza ile adam öldürme, hacda iken vaktinden önce týraþ ol-
ma(halk) ve yemin için tutulacak olan kefaret oruçlarýdýr.

a. Ramazan Orucu

Ramazan ayýnda oruç tutmak farzdýr. Farz oruç deyince Ramazan
orucu kastedilir. Bu ay Ramazan orucuna tahsis edilmiþtir.

Ramazan Orucunun Kazasý

Kendisine oruç farz olan kimse, Ramazan ayýnda tutmadýðý veya
meþru bir ma’zeretinden dolayý bozduðu her günkü orucun karþýlýðý olarak,
Ramazan ayýnýn haricinde oruç tutarak Ramazan orucunun kazasýný yerine
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getirmiþ olur. Buna göre bir kimse yolculuktan, hastalýðýnýn artmasýndan
(bu durum hastanýn kendi kanaatiyle veya uzman Müslüman bir hekimin
bildirmesiyle olur); kadýnlar da hayýz, nifas gibi bir mazeretten dolayý oruç
tutmaz veya bozarlarsa, tutamadýklarý gün sayýsýnca oruç tutmalarý farzdýr.
Bunu Kur’ân’ýn þu ayeti ifade etmektedir: “Sizden kim hasta veya seferde
olursa, tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde oruç tutar.”360

Ramazan orucu kazaya kalan kimse, bunu kaza etmeden bir sonra-
ki Ramazana ayý gelirse, gelen Ramazan orucunu tutar daha sonra kaza-
ya kalan orucunu tutar. Çünkü kaza için zaman geniþtir.

Þafîîlere göre, bir Ramazana ait kaza orucunu, diðer Ramazan gel-
meden önce tutmak gerekir. Önceki Ramazan orucu tutulmadan ikinci bir
Ramazan gelirse, gelen Ramazan orucu tutulur, kazaya kalan oruçlar için
hem kaza ve hem de her gün için bir fidye vermek gerekir. Çünkü kaza
vaktinden çýkarýlmýþtýr. Kazayý vaktinden sonraya býrakmak ise, yerine ge-
tirilmesi gereken bir ibadeti sonraya býrakmak gibidir.

Yolculuk veya hastalýk sebebi ile Ramazan orucunu tutamamýþ olan
bir kimse, kazaya kalan oruçlarýn tamamýný veya bir kýsmýný kaza edebi-
lecek bir zaman bulmuþ iken, bunlarý kaza etmeden ölüm hastalýðýna ya-
kalanýrsa, malýnýn üçte birinden ödenmek üzere kazaya kalan her bir gün
için bir fidye ödenmesini vasiyet etmelidir. Bu fidye fakirlere verilir. Ayný
þekilde meþru bir özrü olmaksýzýn kasden Ramazan orucunu tutmayan
kimsenin de ister kaza edecek vakit bulsun ister bulamasýn, öldüðü zaman
malýnýn üçte birinden fidye verilmesini vasiyet etmesi vacipdir. Çünkü ya-
pýlmasý mümkün olan bir ibadeti terk etmiþtir. Böyle bir kimse vasiyet et-
mediði takdirde, varislerin bu fidyeyi vermeleri üzerlerine vacip deðildir.
Ama isterlerse kendi mallarýndan bir baðýþ olarak verebilirler. Ölen kimsenin
vârisleri veya vârisi olmayanlar ölü adýna oruç tutmak suretiyle kaza ede-
mezler. Böyle beden ile yapýlan ibadetlerde, baþkasýna vekalet edilemez. An-
cak kendileri için tuttuklarý oruçlarýn sevabýný ölüye baðýþlayabilirler.

Ýmam Þafiî’ye göre, ölü vasiyet etsin veya etmesin, onun geriye bý-
raktýðý malýn tamamýndan kazaya kalmýþ oruçlarýnýn fidyesi verilir. Böyle
bir ölü adýna da velisi oruç tutabilir.

360 Bakara 2/184

439Oruç



b. Kefaret Oruçlarý

Ramazan Orucunun Kefareti

Ramazan orucunu, kasden, bilerek veya herhangi bir özür olmaksý-
zýn bozmak, kaza ile birlikte iki ay peþi peþine kefaret orucu tutmayý da
gerektirir. Bu husus deðiþik hadislerde bildirilmiþtir:

Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayet edilen bir hadiste þöyle buyurulmuþtur:

Bir adam Resulullah’a gelerek: ‘Mahvoldum!’ dedi. Peygamber Efen-
dimiz: ‘Seni mahveden þey nedir?’ buyurdu. Adam: ‘Ramazan’da haný-
mýmla iliþkide bulundum.’ dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz
(aleyhissalatu vesselâm): ‘Köle azad edecek kadar mal bulabilir misin?’
buyurdu. Adam: ‘Hayýr’ dedi. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu ves-
selâm): ‘Peþ peþe iki ay oruç tutabilir misin?’ buyurdu. Adam: ‘Hayýr’ de-
di. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm): ‘Altmýþ fakiri doyura-
cak kadar mal bulabilir misin?’ buyurdu. Adam yine: ‘Hayýr’ dedi. Sonra
adam oturdu. Peygamber Efendimiz’e (aleyhissalatu vesselâm) bu esna-
da bir zenbil içinde hurma getirildi. Peygamber Efendimiz bu hurmalarý
adama uzatarak, ‘Bunlarý sadaka olarak ver.’ buyurdu. Adam: ‘Bizden
daha fakiri mi vardýr?’ Medine’nin doðusu ve batýsýndaki siyah taþlýk yer-
ler arasýnda bizden daha muhtaç bir aile yoktur.” dedi. Bunun üzerine
Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) diþleri görününceye kadar
gülümsedi ve þöyle buyurdu: ‘Git bunlarý ailene yedir.’361

Ebu Hureyre’den (r.a) rivayet edilen bir baþka hadis de þöyledir: “ Bir
kimse Ramazan ayýnda orucunu bozmuþtu. Peygamber Efendimiz (aley-
hissalatu vesselâm) ona bir köle azat etmesini, buna gücü yetmiyorsa iki ay
oruç tutmasýný, bunu da yapamýyorsa altmýþ fakiri doyurmasýný emretti.”362

Konu ile ilgili bir diðer hadis de þu þekildedir: “Peygamber Efendimiz (sal-
lallahu aleyhi ve sellem) Ramazan ayýnda orucunu bozan bir kimseye ke-
fareti zýharý emretti.” Biraz sonra açýklanacaðý üzere kefaret-i zýharda iki ay
peþ peþe oruç tutmak vardýr. Þafiî mezhebine göre sadece cinsi münase-
bet yolu ile kasden bozulan Ramazan orucundan dolayý kefaret orucu
gerekir.

361 Buharî, Savm, 30; Müslim, Sýyam, 81; Tirmizi, Savm, 28.
362 Tehanevi, Ý’laü’s-Sünen, 9/121
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Zýhâr Kefareti

“Zýhâr”, sýrt anlamýna gelen “zahr” kelimesinden türetilen bir kelime-
dir. Anlamý: “sýrtlaþma, sýrtýný sýrtýna benzetme” demektir. Istýlahî manasý
ise bir kimsenin karýsýnýn vücudunun tamamýný veya onun yarýsý gibi bir
kýsmýný veyahut da tümüne delâlet edecek bir uzvunu, kendisine ebedî
olarak haram bulunan annesi ve kýz kardeþi gibi bir kadýnýn tamamýna ve-
ya bakmasý haram olan bir uzvuna benzetmesi demektir. Mesela, hanýmý-
na: “Sen bana anam gibisin, sen bana anamýn arkasý gibisin, senin boy-
nun annemin arkasý gibidir.” demesi gibi. Bu þekilde söz söyleyen mükel-
lef bir Müslüman’a kefaret gerekir. Bu kefareti yerine getirmeden karýsý ile
iliþki kurmasý helâl deðildir. Çünkü bu þekildeki bir ifade ile yalan konuþ-
muþ ve helâl olan bir þeyi haram göstermiþ olmaktadýr. Zýharýn kefareti peþ
peþe iki ay oruç tutmaktýr. Ýþte bu þekilde kefaret-i zýhar olarak peþ peþe iki
ay oruç tutmak da farz olan oruçlardandýr. Eðer bu þekilde oruç tutmaya
güç yetirilemiyorsa altmýþ fakirin sabah-akþam doyurulmasý gerekir.

Yemin Kefareti

Yemin kefareti, yaptýðý bir yemine baðlý kalmayýp onu bozan bir Müs-
lüman’a gereken kefarettir. Böyle bir kimsenin gücü yetiyorsa, on fakiri
akþam-sabah doyurmasý veya on fakiri vücudun tamamýný örtecek þekil-
de giydirmesi gerekir. Bu itibarla sadece bir pantolon yeterli olmaz. Buna
gücü yetmiyorsa üç gün arka arkaya oruç tutar. Bu þekilde yemin kefa-
reti olarak tutulmasý gereken oruç da farz olan oruç grubundandýr. Bu
oruç, hayýz sebebiyle dahi olsa bir kesintiye uðrasa, yeniden tutulmasý
gerekir. Þafiîlere göre, bu orucu peþ peþe tutmak þart deðildir.

Traþ Olma Kefareti 
Traþ kefareti, hac için ihrama girip de, bir özürden dolayý saçlarýný

vaktinden önce traþ ettirenin tutacaðý üç gün oruçtan ibarettir. Bu orucun
arka arkaya tutulmasý þart deðildir, ayrý ayrý günlerde de tutulabýlýr.

Adam Öldürme (Katl) Kefareti 

Bir Müslümaný veya Ýslâm idaresi altýnda yaþamakta olan bir gayr-i
müslimi (zimmîyi) kasýdlý olarak deðil de, bir hata sonucu öldüren bir
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müslümana gereken kefarettir. Bu kiþi, gücü varsa bir mü’min köle veya
cariye azad eder. Buna gücü yoksa iki ay arka arkaya oruç tutar.

Vacip Oruçlar

Vacip oruçlar, nezredilen (adak olarak belirlenen) oruçlarla, baþlanýp
bozulmuþ nafile oruçlarýn kazasý olmak üzere iki kýsýmdýr.

Nezir Orucu

Nezir, mükellef olmadýðý halde Allah’a ta’zim için yapýlmasýnda sakýn-
ca olmayan bir fiilin yapýlmasýný üstlenmek, kendi üzerine mecbur kýlmak-
týr. Sadece Allah rýzasýný kazanmak için namaz, oruç, kurban gibi ibadet
cinsinden bazý þeyleri nezretmek makbuldür ve sevaba vesiledir. “Nezrim
(adaðým) olsun, yarýn Allah rýzasý için oruç tutayým (veya) muhtaçlara þu
kadar yardým edeyim..” gibi. Böyle bir nezirde bulunan insana, nezrettiði
þeyi yerine getirmesi vacip olur. Zira Cenab-ý Hakk: “...Nezirlerini yerine
getirsinler.”363 buyurmaktadýr. Allah Rasulü de: “Her kim Allah’a itaat ede-
ceðini adarsa, itaat etsin, her kim de Allah’a isyan edeceðini adarsa, Al-
lah’a asi olmasýn.”364 buyurmuþlardýr.

Nezredilen bir oruçta, orucun tutulacaðý gün belirlenmiþse, mesela fa-
lan ayýn falan günü gibi, bu muayyen bir vacip olur. Ve tayin edildiði gün-
de tutulmasý gerekir. Nezredilen itikaf orucu da belirli günde tutulacaðý
için muayyen bir vacip sayýlýr. Orucun tutulacaðý gün tayin edilmemiþse,
gayr-ý muayyen vacip olur. Oruç tutmanýn yasaklanmadýðý (Ramazan
Bayramý’nýn 1. günü ile Kurban Bayramý’nýn 4. günü oruç tutmak caiz
deðildir) herhangi bir günde tutulabilir.

Bozulan Nafile Orucun Kazasý

Prensip olarak baþlanýlan bir ibadeti özürsüz olarak bozmak haram-
dýr. Çünkü baþlanmýþ bir ibadeti devam edip bitirmek vacibdir. Ayet-i
Kerîmede þöyle buyurulmaktadýr: “..Baþlanmýþ olan herhangi bir ameli
bozacak bir fiilde bulunarak amellerinizi ibtal etmeyin”365

363 Hac 22/29.
364 Nesâî, Îmân 41.
365 Muhammed suresi, 47/33.
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Baþlanýlan bir ibadetin tamamlanmasý esas olmakla birlikte, nafile
olarak baþlanýlan namaz veya oruç gibi bir ibadet tamamlanmadan,
herhangi bir sebepten dolayý bozulursa, daha sonra kaza edilmesi gere-
kir. Ziyafet, davet gibi bir sebeple nafile orucun bozulabileceði söylenmiþ-
tir. Þöyle ki, kiþi davet edildiði yerde yemek yemediðinde davet sahibi alý-
nacaksa bu durumda orucunu bozar. Eðer böyle bir durum söz konusu
deðilse orucunu bozmaz.

Bununla ilgili olarak Hz. Aiþe validemiz þu hâdiseyi bizlere nakleder:
“‘Ben ve Hafsa oruçlu idik. Bize bir yemek getirildi. Canýmýz yemeði çek-
ti, biz de onu yedik. Daha sonra Resulüllah gelince, Hafsa benden önce
hemen Resulullah’a þöyle dedi: “‘Ey Allah’ýn Resulü! Biz oruçlu idik. Bi-
ze bir yemek getirildi. Canýmýz çekti biz de onu yedik.”’ Bunun üzerine
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) þöyle buyurdu: “Bu
günün yerine, baþka bir günde kaza olarak bir gün oruç tutunuz.”366

Burada bir hususun üzerinde durmak istiyoruz. Biraz önce ifade edil-
diði üzere baþlanýlan ibadetin tamamlanmasý vaciptir. Yani vacip olmasý
orucun bozulmasýna deðil baþlanýlmýþ olmasýna baðlýdýr. Baþlanýlan iba-
detin bir þekilde tamamlanmasý gerekir. Dolayýsýyla vacibe dönsün de se-
vabý daha fazla olsun düþüncesiyle nafile orucun bozularak baþka bir gün
kaza edilmesi düþüncesi doðru deðildir. Böyle bir davranýþ ibadetlere
gösterilmesi gereken ciddiyete uygun düþmez.

Nafile oruç tutmaya baþlayan bir kadýn, âdet görecek olsa, bu orucu
kaza etmesi gerekir.

Þafiîlere göre nafile oruç tutan bir kimse orucu bozulduðunda veya
kendi iradesiyle bozduðunda dilerse bu orucu kaza eder, dilerse etmez. 

Nafile Oruçlar

Diðer bir adý da tatavvu olan nafile, farz olmayan ibadetlerle Allah’a
yaklaþmadýr. Kudsî bir hadiste Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm), nafilenin
önemini þu sözleriyle ifade buyurmuþlardýr: “Kulum bana, kendisine farz kýl-
dýðým þeylerden daha sevgili olan bir þeyle yaklaþamaz. Kulum nafilelerle ba-

366 Ebu Davud, Sýyam, 73; Tirmizi, Savm, 36; Ahmed b. Hanbel, 6/263.
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na yaklaþmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben kulumu sevince
de artýk onun iþiten kulaðý, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayaðý olurum.”367

Yine nafile olarak tutulan orucun fazileti hakkýnda Allah Resulü þöy-
le buyururlar: “Her kim Allah için bir gün oruç tutarsa, Allah Teâlâ yet-
miþ sene onun yüzünü cehennemden uzaklaþtýrýr.”368

Nafile oruçlarýn bir kýsmý sünnettir. Sünnet olan oruçlar üzerinde dur-
maya çalýþacaðýz. Bunun dýþýnda bir kimse oruç tutulmasý yasaklanan
günlerin dýþýnda dilediði zaman Allah rýzasý için oruç tutabilir ve sevabýna
nail olur. Þimdi sünnet olan oruçlara geçiyoruz:

Sünnet Olan Oruçlar
Savm-ý Dâvûd

Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselâm) farz orucun dýþýnda nafile
olarak tutulan en faziletli orucun Savm-ý Dâvûd olduðunu bildirmiþtir:
Abdullah b. Amr rivayet ediyor: “Resulüllah’a (aleyhissalatu vesselâm)
benim, yaþadýðým müddetçe mutlaka geceleyin namaz kýlacaðým ve gün-
düzün oruç tutacaðým, dediðimi haber vermiþler. Bunun üzerine Resulul-
lah (aleyhissalatu vesselâm), ‘Bunu sen mi söylüyorsun?’ diye sordu. Ken-
disine, evet, bunu ben söyledim ya Resulallah, dedim. Resulüllah (aley-
hissalatu vesselâm), “Ama senin buna gücün yetmez. Sen bazen oruç tut,
bazen tutma, kâh uyu, kâh namaz kýl. Bir de her aydan üç gün oruç tut.
Çünkü yapýlan bir hayýrlý amele mukabil on misli sevap verilir. Bu üç gün
oruç bütün senenin orucu gibidir.” buyurdu. Ben, bundan daha fazlasýna
takat getirebilirim, dedim. Resulüllah (aleyhissalatu vesselâm): “Bir gün
oruç tut, iki gün oruçsuz dur.” Buyurdu. Ben, “Bundan daha fazlasýný ya-
pabilirim.” dedim. Bunun üzerine, “Bir gün oruç tut, bir gün tutma. Bu
en dengeli oruçtur.” buyurdular. Ben bundan daha iyisini yapabilirim.”
deyince “Bundan daha iyisi daha faziletlisi yoktur.” buyurdular.369

Baþka bir hadislerinde de Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm): “En
faziletli oruç, Davud’un (aleyhissalatu vesselâm) tuttuðu oruçtur. Davud

367 Buharî, Rikak, 38; Müsned, 4/256

368 Buharî,Cihad, 36; Müslim, Siyam, 167; Ýbn Mace, Sýyam, 34.
369 Buharî, Enbiya, 37; Müslim Sýyam, 181; Ebu Davud, Savm, 53; Nesai, Sýyam, 86
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(aleyhissalatu vesselâm) bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdý.”370 buyur-
makla bu orucun faziletine iþaret etmiþtir.

Pazartesi-Perþembe Günlerinde Oruç

Rasulü Ekrem (aleyhissalatu vesselâm) bazý zamanlarda ibadet ü ta-
ata daha çok özen gösterir, diðer vakitlerdekinden daha hassas davra-
nýrdý. Hz. Aiþe de bu mevzu ile alâkalý olarak: “Allah Rasulü, Pazartesi-
Perþembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi.”371 buyurmakta-
dýr. Allah Rasulü’nün hususiyle bu günlerde oruç tutmasýnýn sebebi ise,
bu günlerin insanlarýn amellerinin Cenab-ý Hakk’a arz edildiði günler ol-
masýdýr. Üsame b. Zeyd (r.a.) þöyle rivayet etmektedir: Ben Peygamber
Efendimizin, Pazartesi-Perþembe günleri oruç tuttuðunu görünce, O’na
bunun sebebini sordum. Bana þu cevabý verdiler: “Ameller, Cenab-ý
Hakk’a Pazartesi-Perþembe günleri arz olunurlar. Cenab-ý Allah’a amelim
arz olunurken oruçlu, olmayý arzu ediyorum.”372

Baþka bir rivayette de Resulüllah’a, Pazartesi günü tutulan oruçtan
sordular. Peygamber Efendimiz: “Ben o gün dünyaya geldim ve o gün
peygamberlik verildi veya bana vahiy indirilmeye baþlandý.”373 buyur-
muþlardýr.

Eyyam-ý Bîyz veya Her Aydan Üç Gün Oruç Tutmak

Her ay üç gün oruç tutmak, Resulüllah’ýn güzel âdetlerindendir.
Oruç tutulan bu günlerin kamerî ayýn 13, 14, 15. günlerinde olmasý daha
faziletlidir. Ýþte bu günlere “eyyam-ý biyz” denilir. Bu ismin verilme sebe-
bi, bu zaman dilimlerinde gecelerin ay, gündüzlerin de güneþ ile aydýnla-
týlmýþ olmasýdýr. Bu günlerde tutulan oruçlarýn sevabý, katlanmak suretiy-
le yýl boyu tutulan orucun sevabý kadardýr. Bir iyiliðe karþý on sevap veril-
diðine göre, -kim bir iyilik yaparsa, ona o yaptýðýnýn on katý vardýr374- ay-
da üç günü on ile çarparsak otuz gün eder. Yani bu günlerde oruç tutan

370 Buharî, Savm, 56; Müslim, Sýyam, 189; Ebu Davud, Sýyam, 76
371 Tirmizi, Savm, 44; Nesai,sýyam, 36; Ýbn Mace, Sýyam, 42; Ahmed b. Hanbel 6/80.
372 Tirmizi, Savm, 44; Nesai, Sýyam, 70
373 Müslim, Sýyam, 197.
374 En’am 6/160.
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kiþi, her gün oruç tutmuþ sevabýný elde eder. Ebu Hureyre (r.a.) rivayet
ediyor: “Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) bana üç þeyi tav-
siye buyurdu. Bunlar: 1. Her ayda üç gün oruç tutmak, 2. Ýki rekât kuþ-
luk namazý kýlmak 3. Yatmadan önce vitir namazý kýlmak.375 Ebu Zer
(r.a.)’in rivayetine göre ise, Resulüllah þöyle buyurmuþlardýr: “Ey Eba Zer!
Aydan üç gün oruç tuttuðun zaman 13, 14 ve 15. günlerinde tut.376

Arefe Günü ve Zilhicce Ayýnda Tutulan Oruç

Hacý olmayanlar, arefe günü oruç tutabilirler. Bu gün, kamerî aylar-
dan Zilhicce’nin 9. günüdür. Peygamber Efendimiz, bu gün tutulan oru-
cun, geçmiþ ve gelecek birer yýllýk günaha kefaret olacaðýný bildirmiþtir.377

Bu günün faziletiyle alâkalý olarak da: “Arefe gününden daha çok Allah’ýn
cehennem ateþinden insanlarý âzad ettiði bir gün yoktur.”378 buyururlar. 

Hacceden insanlarýn arefe günü oruç tutmalarý Resulü Ekrem tara-
fýndan yasaklanmýþtýr. Zira bu gün oruçlu olan kimse hac menâsikini yap-
makta zorlanýr, belki tam manasýyla ifa edemez. O zaman da öncelikle
yapmasý gereken vazifeyi, ikinci dereceye atmýþ olur ki, bu da doðru bir
þey deðildir. 

Þevval’de Tutulan Altý Gün Oruç

Kamerî aylardan olan Þevval, Ramazan’dan sonra gelen ayýn adýdýr.
Bu ayda da altý gün oruç tutmak sünnettir. Zira Efendimiz (aleyhissalatu
vesselâm) bir hadislerinde: “Her kim Ramazan orucunu tutar da sonra
buna Þevval ayýndan altý gün ilave ederse, bütün yýlý oruçlu geçirmiþ gibi
olur.”379 buyurmuþtur.

Aþûre Günü Tutulan Oruç

Aþûre günü, kamerî aylarýn birincisi olan Muharrem ayýnýn 10. gü-
nüdür. Aþûre gününün orucu hakkýnda Ýbni Abbas (r.a.) bize þu maluma-

375 Buharî, Savm, 60; Nesai, Sýyam, 81.
376 Nesai, Sýyam, 84; Ahmed B. Hanbel, 5/152.
377 Müslim, Sýyam, 196.
378 Müslim, Hac, 436.
379 Müslim, Sýyam, 204; Tirmizi, Savm, 52; ibn Mace, Sýyam, 33.
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tý aktarýr: “Resulüllah (aleyhissalatu vesselâm) Medine’ye hicret ettiðinde
Yahudilerin Aþure gününde oruç tuttuklarýný gördü ve: “Bu oruç nedir?”
diye sordu. Kendisine þöyle cevap verildi: “Bu gün iyi bir gündür. Allah
Teâlâ bu günde Musa (aleyhissalatu vesselâm) ile Ýsrailoðullarýný düþman-
dan kurtarmýþtýr. Bu sebeple Musa (aleyhissalatu vesselâm) bu günde
oruç tutmuþtur.” Peygamber Efendimiz de (aleyhissalatu vesselâm): “Ben
Musa’ya sizden daha yakýným.” buyurdu ve bu günde oruç tutulmasýný
emretti.”380 Bu durum Ramazan orucu farz kýlýnýncaya kadar devam etti.
Daha sonra ise Rasulü Ekrem (aleyhissalatu vesselâm) Aþure orucu mev-
zuunda insanlarý muhayyer býraktý. Þu hadis-i þerif bu muhayyerliði ifade
eder: “Bu gün Aþure günüdür. Bu günde oruç tutmak sizlere farz olma-
mýþtýr. Dileyen oruç tutsun, dileyen tutmasýn.”381

Þaban Ayýnda Tutulan Oruç

Rasul-ü Ekrem’in tuttuðu oruçlardan birisi de, Þaban ayýnda tuttuðu
oruçtur. Resulüllah (aleyhissalatu vesselâm) bu ayda oruca kendini daha
çok verir, hatta Ramazan’la bitiþtirirdi. Ümmü Seleme validemizin rivayet
ettiði bir hadiste: “Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalatu vesselâm) yýl
içinde Þaban ayý dýþýnda tam bir ay oruç tuttuðu olmamýþtýr. Þaban ayý-
ný Ramazan’a bitiþtirirdi.”382 denmektedir. Hz. Aiþe (r.anha) de bu mevzu-
da þu haberi bize nakleder: “Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu ves-
selâm) Þaban ayýndan daha fazla hiçbir ayda oruç tutmazdý. Þaban ayý-
nýn tamamýný oruçlu geçirirdi.”383

Yasak Edilen Oruçlar
Peþ Peþe Tutulan Oruç

“Visal orucu” denen bu oruç þekli, iki veya daha fazla gün hiç iftar
etmeden tutulan oruçtur. Þefkat ve merhamet timsali Peygamber Efendi-
miz (aleyhissalatu vesselâm) bu þekilde yapanlarý ihtar etmiþ, onlara visal
yapmamalarýný tavsiye buyurmuþtur. Hz. Aiþe validemiz, bu durumu ifa-

380 Buharî, Savm, 69; Müslim, Sýyam, 127; Ebu Davud, Savm, 63.
381 Buharî, Savm, 69; Müslim, Sýyam, 116; Muvatta, Sýyam, 34.
382 Ebu Davud, Savm, 57.
383 Buharî, Savm, 52; Müslim, Sýyam, 176; Ebu Davud, Savm, 59.
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de eden bir beyanlarýnda: “Peygamber (aleyhissalatu vesselâm) Müslü-
manlara acýdýðý için, visal orucunu (iftar etmeksizin devamlý oruç tutma-
yý) yasaklamýþtýr.”384 demiþtir.

Her Gün Tutulan Oruç

Ýslam, her þart ve zeminde yaþanabilecek bir enginliðe sahiptir. Her-
kesin yaþayabileceði kolay bir dindir. O’nda insanlarýn üstesinden gele-
meyecekleri hiçbir hüküm yoktur. O’nda her þey itidalli bir þekilde olup,
ifrat ve tefrit bulunmamaktadýr. Bir insanýn her gün oruç tutmasý, bir ký-
sým menfi neticeler verebilir. Vücudunu zayýflatabileceðinden diðer be-
denî vazifelerini aksatabilir, cemiyetle tam olarak kenetlenemez, belki
ferd-i ferid olarak yaþama mecburiyetinde kalabilir. Veyahut da her gün
oruç tuta tuta açlýk onda alýþkanlýk haline gelir, dolayýsýyla oruçtan elde
edilecek pek çok fayda kaybedilmiþ olur. Ýþte bunlardan dolayýdýr ki Allah
Rasulü (aleyhissalatu vesselâm) insanlarýn devamlý oruç tutmalarýný iste-
memiþ, böyle yapanlarýn oruç tutmuþ sayýlmayacaðýný385 bildirmiþtir.

Þek Günü Tutulan Oruç

Þek günü, Þaban ayýnýn otuzuna denk gelen gündür. Bugünün oruç-
lu olarak geçirilmesini Resulüllah (aleyhissalatu vesselâm) yasaklamýþtýr.
Bunda þu hikmetler gözetilmiþ olabilir: Müslümanlarýn Ramazan ayýna
zinde bir þekilde girmeleri, ibadetlerin baþlangýç ve bitiþ zamanlarýný iyice
araþtýrma ve buna göre hareket etmeleri, bunun bir âdet haline gelerek,
Ramazanýn baþlangýcýnýn deðiþmesi ihtimali vb. Bu mevzuda þu rivayetle-
ri görmekteyiz. Ammar b. Yasir þöyle rivayet etmektedir:

“Kim þek gününde oruç tutarsa Ebu’l Kasým’a (Peygamber Efendi-
miz’e) karþý gelmiþ olur.”386 Diðer bir rivayette de Efendimiz þöyle buyur-
maktadýr: “Sizden herhangi biriniz Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç
tutmasýn. Ancak eskiden beri tutageldiði bir oruç varsa tutsun.”387 Ýkinci ha-
disten, eðer bir kiþinin eskiden beri tuttuðu bir oruç varsa ve bu þek günü-
ne denk gelmiþse bunda herhangi bir mahzurun olmadýðý anlaþýlmaktadýr.

384 Buharî, Savm, 20; Müslim, Sýyam, 60; Ebu Davud, Savm, 24; Tirmizi, Savm,62
385 Buharî, Savm, 57; Müslim, Sýyam, 186; Nesai, Sýyam, 71; Ýbn Mace, Sýyam 28.
386 Buhâri, Savm, 11; Tirmizi, Savm,3; Nesâi, Sýyam, 37
387 Buhâri, Savm, 14; Müslim, Sýyam, 21.
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Bayram ve Teþrik Günlerinde Tutulan Oruç

Tutulmasý yasaklanan oruçlardan biri de, Ramazan bayramýnýn bi-
rinci günü ile Kurban bayramý günlerinde tutulan oruçlardýr. Bayram
günleri, yeme-içme, Müslümanlarla bayram sevincini yaþama, onlarla
beraber sofraya oturma günleridir. Bu zamanlarda Müslüman oruç tut-
mayacak, diðer Müslümanlarla beraber ayný þeyleri paylaþmaya çalýþa-
caktýr. Bunun için Allah Rasûlü (aleyhissalatu vesselâm) bu günlerde oruç
tutmayý yasaklamýþ, bu günlerin âdeta Allah’ýn insanlara açtýðý birer ziya-
fet sofrasý olduðunu bildirmiþtir. Ukbe b. Amir’n rivayet ettiði bir hadiste
Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm): “Arefe günü, Kurban bayramý günü
ve teþrik günleri biz Müslümanlarýn bayramýdýr. Bu günler yeme-içme ve
Allah’ý anma günleridir.”388 buyurmuþtur. Yine bu mevzuda Ebû Saîd el-
Hudri’den de þu rivayet vardýr: “Allah Rasûlü (aleyhissalatu vesselâm) þu
iki günde oruç tutmayý yasak etti. Bunlar Ramazan ve Kurban bayramý
günleridir.”389

Sadece Cuma Günü Oruç Tutmanýn Hükmü

Cuma günü Müslümanlarýn bayram günüdür. Sadece cuma günü
oruç tutmak Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) tarafýndan yasaklanmýþ-
týr. Bir hadislerinde Peygamber Efendimiz: “Geceler arasýnda sadece cu-
ma gecesini ibadete tahsis etmeyin, yine günler arasýnda oruç tutmak için
sadece cuma gününü tahsis etmeyin. Ancak sizden biri âdeti olan bir oruç
tutuyorsa bu müstesnadýr.”390 buyurmuþlardýr.

Hayýz ve Nifaslýlarýn Oruç Tutmasý

Kadýnlardan hayýz ve nifaslý olanlar bu dönemlerinde bazý ibadetler-
den muaf tutulmuþlardýr. Böyle bir durumda kadýn oruç tutmayacak, na-
maz kýlmayacaktýr. Ancak bu devre Ramazan’a denk gelirse, tutamadýðý
gün sayýsýnca baþka zaman tutacaktýr. Bir rivayette Muaz (r.a.) þöyle de-
mektedir: “Ben Hz. Aiþe’ye (r.a.) hayýzlý bir kadýnýn sadece orucu kaza
edip, namazý etmediðinin sebebini sordum. O þöyle cevap verdi: “Biz Re-

388 Buharî, Ýdeyn, 25; Ebu Davud, Savm,49; Tirmizi, Savm, 58
389 Buharî, Edâhi,16; Müslim, Sýyam, 141; Ebu Davud, Savm, 48.
390 Müslim, Sýyam, 148; Ebu Davud, Savm,50; Tirmizi, Savm, 41
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sulüllah ile beraber bulunduðumuzda, hayýzlý iken sadece orucu kaza et-
memizi söyler, namaz hakkýnda herhangi bir emirde bulunmazdý.”391

5. Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Her ibadette olduðu gibi, oruç ibadetinde de yerine getirilirken dik-

kat edilmesi gereken hususlar vardýr.

Orucun istenilen çerçevede yerine getirilmesi, onun ruh ve manasý-
nýn duyulup, hissedilmesi adýna þu hususlara dikkat edilmesi lâzýmdýr.

Bir Lokma Bile Olsa Sahurda Bir Þeyler Yemek

Sahur, gece yarýsý ile tan yerinin aðarýþý arasýnda yenen yemeðin adýdýr.
Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm), bir lokma dahi olsa sahura kalkýp ye-
mek yemeyi tavsiye etmiþ, sahurda bereketin olduðunu ve sahura kalkanla-
ra meleklerin duada bulunacaðýný bildirmiþtir. Ebu Said el-Hudri (r.a.)’den ri-
vayet edildiðine göre Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm) þöyle
buyurmuþtur: “Sahura kalkmada/sahurda yenilen yemekte bereket vardýr.
Bir yudum su içmek dahi olsa sakýn onu terk etmeyin. Zira sahura kalkan-
lara Allah (c.c) rahmet eder, melekler de istiðfar ederler.”392

Bu vakitler, en bereketli ve en verimli zamanlardýr. Bu bereket deði-
þik cihetlerden olabilir; bunlarý Efendimizin sünnetine uyma, sahurla oruç
ve diðer ibadetler için güç ve kuvvet kazanma, dinç olma, þiddetli açlýðýn
meydana getirebileceði kaba davranýþlara engel olma, dua ve Allah’ý
anmaya vesile olma þeklinde sayabiliriz. Yine sahur, yapýlan dualarýn, ký-
lýnan namazlarýn, okunan Kur’ân’larýn Cenab-ý Hakk’a ulaþacaðý anlardýr.

Sahuru Geciktirmek

Oruçlunun dikkat etmesi istenen davranýþlardan birisi de, sahuru son
vaktine kadar tehir etmesidir. Bu tehirde, Peygamber Efendimizin ümme-
tine karþý gösterdiði þefkat ve merhamet vardýr. Zira bazý bünyeler uzun
süre açlýktan fazlaca muzdarip olabilirler. Dolayýsýyla sahurun son vaktine
kadar geciktirilmesi, oruç süresinin az da olsa kýsalmasýný saðlar. Ayrýca

391 Ebu Davud, Tahâret,104; Nesâi, Hayz,17; Ahmed b. Hanbel, 6/32
392 Ahmed b. Hanbel, 3/12,32,44,99...
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sahura gecenin baþlangýcýnda veya biraz daha sonraki vakitlerde kalkýl-
masý, sabah namazýnýn kaçýrýlmasýna sebep olabilir. Son vaktine tehirin-
de ise, sabah namazýnýn vakti yakýn olduðundan kaçýrýlmamasý ihtimali
daha büyüktür. Bu mevzuyla alâkalý olarak Efendimiz (aleyhissalatu ves-
selâm): “Ýftarý acele yapýp, sahuru te’hir ettikleri müddetçe ümmetim ha-
yýr üzerindedir.”393 buyurmuþlardýr.

Ýftarý Hemen Yapmak

Akþam vakti girdiði zaman oruçlunun hemen iftar etmesi sünnettir.
Resulü Ekrem önce iftar yapar daha sonra akþam namazýný kýlardý. Ýftarý
vakti gelince hemen yapmada insanlara karþý gösterilen þefkat ve merha-
met vardýr. Sabahtan akþama kadar aç duran insanlarý, vakti girdiði hal-
de, iftarý tehir ederek zor duruma sokmayý, Ýslâm’ýn engin þefkatiyle telif
etmek zordur. Ayrýca bunda, Cenab-ý Allah’ýn davetine icabette acele et-
me, müstaðni davranmama manasý da vardýr. Bunun için Peygamber
Efendimiz, ümmetini iftarda acele etmeye teþvik etmiþ, onu gözünün nu-
ru olan namazýn dahi önüne almýþtýr. Bir hadislerinde: “Ýnsanlar iftarý ace-
le yapmaya devam ettikleri sürece, hayýr üzerindedirler.”394 buyurmuþlardýr.

Ýftarý Su veya Hurma ile Açmak

Oruçlu bir kimsenin iftarýný hurma veya su ile açmasý sünnettir. Al-
lah Resulü iftarýný varsa hurma ile, o da yoksa su ile açardý. Daha sonra
da akþam namazýný eda ederdi. Hz. Enes’in (r.a.) naklettiðine göre: “Re-
sulüllah (aleyhissalatu vesselâm) namaz kýlmadan önce birkaç tane yaþ
hurma ile iftar ederdi. Eðer yaþ hurma bulunmazsa kuru hurma ile iftar
ederdi. Eðer kuru hurma da yoksa birkaç yudum su içerdi.”395 Süleyman
b. Amir’in rivayetine göre ise Allah Resulü (s.a.s.) þu tavsiyede bulunmuþ-
tur: “Sizden biriniz oruçlu olduðunda hurma ile iftar etsin. Þayet hurma
bulamaz ise, su ile iftar etsin. Zira su çok temizleyicidir.”396

393 Ebu Davud, Savm, 21; Ahmed b. Hanbel, 2/450
394 Buharî, Savm, 45; Müslim, Sýyam 48. Tirmizi, Savm, 13; Ýbn Mace, Sýyam, 24; Darimi, Savm, 11
395 Ebu Davud, Savm, 21; Tirmizi, Savm, 10; Ahmed b. Hanbel 3/164.
396 Ebu Davud, Savm, 21; Tirmizi, Savm, 10; Ýbn. Mace, Sýyam, 25; Darimi, Savm, 12.

451Oruç



Ýftar Vaktinde Dua Etmek

Birtakým kimseler vardýr ki, dualarýna icabet edilir, elleri geriye boþ
olarak dönmez. Ýþte bunlardan birisi de iftar vaktinde ellerini Cenab-ý Al-
lah’a açýp yalvaran insandýr. Zira Peygamberimiz (aleyhissalatu ves-
selâm): “Üç kiþi vardýr ki, bunlarýn dualarý reddolunmaz. Bunlar, oruçlu-
nun iftar vaktindeki duasý, adil olan imamýn duasý ve bir de mazlumun
duasýdýr.”397 buyurmuþlardýr. Efendimiz (aleyhissalatu vesselâm)’in iftar
vaktinde okuduðu dua ise þöyledir: “Allah’ým; senin rýzan için oruç tut-
tum, senin rýzkýnla orucumu açtým. Susuzluk gitti, damarlar ýslandý. Ýnþa-
allah ecir ve sevap da sabit oldu.”398

Kötülüklerden Uzak Durmak

Oruçlu, kötülüklerin bütününe karþý kapýlarýný sonuna kadar kapat-
malý, onlara geçit vermemelidir. Bunun için de:

1. Gözü Muhafaza Etmek

Göz, Allah’ýn insana verdiði en kýymetli azalardan biridir. Görmesini,
tefekkür etmesini, dýþ dünya ile olan alâkasýný saðlayan þey insanýn gözü-
dür. Kafaya ve kalbe giden þeyler gözlerden süzülerek giderler. Âdeta on-
larýn ilk kapýsýdýr göz. Ýnsan, hususiyle de oruçlu olduðu zaman gözünü
zehirli ok hükmünde olan haramlardan, kalbi meþgul edebilecek mâlâyani
þeylerden muhafaza etmelidir. Allah Resulü: “Harama bakmak, lanetlenmiþ
þeytanýn zehirli oklarýndan bir oktur. Kim Allah’tan korktuðu için onu terk
ederse, Allah (c.c.) o kuluna kalbinde tatlýlýðýný hissedebileceði bir iman ih-
san eder.”399 buyurarak gözle girilecek günahlara dikkatleri çekmiþtir.

2. Dili Muhafaza Etmek

Dili; yalandan, gýybetten, haram þeyleri konuþmaktan, baþkalarýnýn
eksiklerini söylemekten, kavga ve gürültüden koruyup zabt-u rapt altýna
almaktýr. Bunun yanýnda Kur’ân’la, evrad u ezkarla meþgul olma, uhrevî
âlemi hatýrlatacak, tefekküre sebep olacak eserleri okumaktýr. Oruçlu

397 Tirmizi, Deavat, 130
398 Ebu Davud, Savm, 22.
399 Hâkim, Müstedrek, 4/314

452 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



kavga-gürültü çýkarmayacak, sövene mukabelede bulunmayacak, ca-
hilâne tutum ve davranýþlar içine girmeyecektir. Kendisine bu mevzuda
herhangi bir sataþma olursa, oruçlu olduðunu, mukabele etmeyeceðini,
bu mevzuda ona karýþmayacaðýný söylemelidir. Zira Resulü Ekrem:

“Oruç, mü’min için bir kalkandýr. Binaenaleyh sizden biriniz oruçlu iken,
kötü þeyler konuþmasýn, cahilane hareket etmesin. Eðer bir kimse kendisine
sövecek olur veya çatacak olursa ‘Ben oruçluyum.’ desin”400 buyurmaktadýr.

Oruçlu olduðu halde, bir sürü dedikoduya dalan, diline hâkim olma-
yan, sadece midesine bir þey koymamakla iktifa eden, oruçtan hâsýl ola-
cak mükâfattan mahrum kalýr. Kâr olarak yanýna sadece susuzluk ve aç-
lýk kalmýþ olur. Bunu da Allah Rasûlü (aleyhissalatu vesselâm) þu beyan-
larýyla ifade etmiþlerdir: “Yalan konuþmayý, yalan sözlerle amel etmeyi
terk etmeyen kimsenin, yemesini, içmesini terk etmesine Allah’ýn ihtiyacý
yoktur.”401 Baþka bir yerde de þöyle buyururlar: “Nice oruç tutanlar var-
dýr ki, orucundan, susuzluk çekme ve açlýktan baþka bir kazancý yoktur.
Nice geceleyin kalkýp nafile ibadet yapanlar vardýr ki, bu kalkmasýndan
ötürü, uykusuzluktan baþka bir kazancý yoktur.”402

3. Kulaðý Muhafaza Etme

Allah’ýn insanlara deðerli bir emanet olarak verdiði kulaðýn da, yalan,
gýybet, dedikodu gibi çirkin þeylere karþý kapalý tutulmasý, onlarýn konuþul-
duðu yerlerden uzaklaþýlmasý, mü’min için yapýlmasý gerekli olan bir dav-
ranýþtýr. Çünkü konuþulmasý çirkin olan bir þeyin, dinlenilmesi de o kadar
çirkindir. Kur’ân þu kudsî beyanýyla, yalan dinlemeyi, ona kulak kesilme-
yi çok çirkin görmüþtür: “Onlar devamlý yalan dinler ve haram yerler.”403

4. Diðer Organlarý Muhafaza Etme

Ýnsanýn, hususiyle de oruçlunun bütün azalarýný günahlardan koru-
masý ve bunlarý koruma adýna âdeta mayýnlý bir tarlada geziyormuþ gibi

400 Buharî, Savm, 2; Müslim, Sýyam, 161; Ebu Davud, Savm, 25; Tirmizi, Savm, 54.
401 Buharî, Savm, 8; Ebu Davud, Savm, 25; Tirmizi, Savm, 16; Ýbn. Mace, Sýyam, 21.
402 Ýbn. Mace, Sýyam 21.
403 Maide 5/42.
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dikkatli olmasý gerekir. Kýsacasý o, elini, ayaðýný, baþýný, kulaðýný þeytan-
dan gelecek oklara karþý, zýrha sokmalý ve onlardan müteessir olmamaya
çalýþmalýdýr. Ýslâm büyükleri de orucu, üç mertebeye ayýrmýþlardýr. Bunlar:

Avamýn orucu: Bu oruç, mide ve tenasül uzvunu þehvetlerden sa-
kýndýrmadýr. Yani, yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmaktan ken-
dini korumaktýr.

Havassýn orucu: Kulak, göz, dil, el, ayak ve sair azalarý günahlar-
dan muhafaza etmektir.

Ahassü’l-havassýn orucu: Kalbi, dini maksat ve dünyevî düþünce-
lerden men edip Allah’tan baþkasýný kalpten tamamen uzaklaþtýrmaktýr.
Böyle bir oruç, Allah’tan ve kýyamet gününden baþkasýný düþünmekle bo-
zulmuþ olur. Din için kasdolunmayan dünyayý düþünmek de bu orucu
bozar. (Bu seviyedeki insanlara göre)404

Kur’ân Okuma 
Mü’minlerin hidayet menbaý olan Kur’ân, her zaman için okunup dü-

þünülmesi, tefekkür edilmesi gereken bir kitaptýr. Mü’min Kur’ân’a, hava,
su ve ekmek kadar muhtaçtýr. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu ves-
selâm) bütün hayatýný, insanlarýn dikkat ve nazarýný Kur’ân’a çekmekle ge-
çirmiþtir. O’nu, vird-i zeban edinmiþ, bununla da kalmayýp zaman zaman
bazý sahabilere okutup onlardan dinlemiþtir. Oruçlu olduðu zamanlarda,
hususiyle Ramazanda Kur’ân’a daha bir özen göstermiþ, O’nu çokça oku-
muþtur. Mü’minler de Peygamber Efendimizin ümmeti olarak, özellikle Ra-
mazanda Kur’ân’la içli dýþlý olmalý, O’nun aydýnlýk ikliminden nurlanmalý-
dýrlar. Kur’ân’ý hususiyle Ramazan ayýnda okumanýn ayrý bir önemi var-
dýr. Allah Rasulü (aleyhissalatu vesselâm) Ramazan’da her zamankinden
daha fazla Kur’ân’la meþgul olur, onu okur ve tefekkür ederdi. Zira Allah
O’nu, bu ayda inzal etmiþti. Ramazan’ýn her gecesinde Peygamber Efendi-
miz (aleyhissalatu vesselâm) Cibrîl-i Emin’le birlikte aralarýnda Kur’ân tali-
mi yaparlardý. Ve her Ramazanda baþtan sona O’nu Cibrîl’le mukabele
ederdi. Vefat ettiði yýlda da bu arz iki defa cereyan etmiþti. Ýbn-i Abbas ri-
vayet ettiði bir hadiste bunu ifade etmektedir:

404 Gazali, Ýhya, 1/350
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“Allah Resulü (aleyhissalatu vesselâm), insanlarýn en cömerdi idi. Cö-
mertliðinin doruða ulaþtýðý zaman ise, Ramazan’da Cibrîl ile karþýlaþtýðý
an idi. O, Ramazanýn her gecesinde Cibrîl ile karþýlaþýr, Kur’ân’ý aralarýn-
da mukabele ederlerdi. Yemin olsun ki öylesine hayýr yaparak cömertlik-
le coþardý ki, rüzgâr bile hýzýna yetiþemezdi.”405

Orucun Farz Olduðu Kimseler
Ýslâm, emir ve yasaklarýna muhatap olan kimselerde birtakým þartlar

arar. Bu anlamda diðer ibadetlerde olduðu gibi, oruç ibadetinde de belli
baþlý özelliklere haiz olan kimseler mükellef tutulmuþtur. Bunlarý þu þekil-
de sýralamamýz mümkündür:

Müslüman Olmak

Oruç ibadetinin bir kimseye farz olmasý için, o kiþinin Müslümanlýðý
kabul etmiþ olmasý gerekir.

Ergenlik Çaðýnda ve Akýllý Olmak

Bir kimseye orucun farz olmasý için, o kiþinin ergenlik çaðýnda ve
akýllý olmasý gerekir. Bu anlamda çocuklar ve ergenlik yaþýna ulaþtýðý hal-
de akýldan mahrum olanlar, bu ibadetten muaf tutulmuþlardýr. Bu hususu
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) þu beyanlarýyla bildirmiþlerdir: “Üç
kiþiden kalem (sorumluluk) kaldýrýlmýþtýr: Bâlið oluncaya kadar çocuktan,
aklý yerine gelinceye kadar deliden, uyanýncaya kadar uyuyandan.”406

Oruç Tutmaya Muktedir Olup Mukim Olmak

Orucun farz olmasý için, mükellefin beden itibarýyla saðlýklý olmasý,
hasta olmamasý ve mukim olmasý gerekir. Bedenen oruç tutmaya mukte-
dir olmayanlarýn, hastalarýn ve seferde olan kimselerin oruç tutmalarý farz
deðildir. Ancak bu kimseler yine de oruç tutacak olsalar, tutmuþ olduklarý
oruç geçerlidir. Þayet kendilerine verilen bu ruhsatý kullanýr da tutmazlar-
sa, o zaman da tutmadýklarý gün sayýsý kadar daha sonra tutarlar. Bu hu-
susla ilgili olarak Kur’ân-ý Kerim’de þöyle buyurulur:

405 Buhârî, Bed’ü’l-vahy 5, 6; Savm 7; Menâkýb 23; Müslim, fedâil 48, 50.
406 Buhârî, Hudûd 22; Ebû dâvûd, Hudûd 17; Tirmizî, Hudûd 1.
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“Oruç sayýlý günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu
olursa, tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde oruç tutar. Oruç tuta-
mayanlara fidye gerekir. Fidye bir fakiri (sabah-akþam ) doyuracak mik-
tardýr. Her kim de, kendi hayrýna olarak fidye miktarýný artýrýrsa bu, kendi-
si hakkýnda elbette daha hayýrlýdýr. Bununla beraber, eðer iþin gerçeðini bi-
lirseniz, oruç tutmanýz sizin için daha hayýrlýdýr.”407

Orucun Bozulmasý ve Bunun Cezasý

Oruç, niyet edip tutmaya baþlamakla mükellef üzerine borç olmuþtur.
Bu sebeble, meþrû’ (hastalýk, yolculuk gibi) bir mâzeret olmadýkça, baþ-
lanmýþ orucu bozmak günahtýr. Ayrýca bozulan orucun sonradan gününe
gün kazâ edilmesi de lâzýmdýr. Farz olan Ramazan orucunu kasden boz-
makta ise kazâ ile birlikte bir de kefaret denilen, iki kamerî ay (yaklaþýk 60
gün) aralýksýz oruç tutmak cezasý vardýr.

Kazâ: Hiç tutulmayan veya tutulmaya baþlanýp da bozulan bir oru-
cu sonradan günü gününe tutmaktýr.

Keffâret: Kasden bozulan bir günlük Ramazan orucu yerine, ceza
olarak iki ay birbiri ardýnca oruç tutmaktýr.

Oruç kefaretinin dayanaðý, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve selem) dö-
neminde vuku bulan bir olay karþýnda Peygamber Efendimizin uygula-
masýdýr. Hâdise þöyledir:

Ashabtan birisi “Mahvoldum!” diyerek Allah Resûlü’ne (aleyhissalatu
vesselâm) gelmiþ ve Ramazanýn gündüzünde eþiyle cinsel iliþkide bulundu-
ðunu söylemiþtir. Bunun üzerine Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

-Köle azat etme durumun var mý?

-Hayýr yok.

-Peþ peþe iki ay oruç tutabilir misin?

-Hayýr. Zaten bu iþte sabredemediðim için baþýma geldi.

-Altmýþ fakiri doyuracak malî imkânýn var mý?

-Hayýr.

407 Bakara suresi, 2/184.
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Bu sýrada Allah Resûlü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) bir sepet hur-
ma getirildi. Resûlullah bu hurmayý adama vererek, yoksullara daðýtma-
sýný söyledi. Adam: “Bizden daha muhtaç kimse mi var?” deyince, Resu-
lullah (sallallahu aleyhi ve sellem) gülümseyerek: “Al git, bunlarý ailene
yedir.” buyurarak adamý gönderdi.”408

Ramazan ayýnda herhangi bir özür bulunmaksýzýn oruç bozmak,
büyük günahtýr. Bundan dolayýdýr ki, Ramazan ayýnýn bu saygýnlýðýný ihlâl
ettiklerinden dolayý bu aðýr cezayla karþý karþýya kalmýþ olurlar ki, iþte bu-
na kefaret adý verilmektedir.

Kefaret yerine getirilirken yukarýda belirtilen üç seçeneðin uygulan-
masýyla ilgili olarak, sýranýn mý gözetileceði, yoksa herhangi birisinin mi
tercih edileceði hususunda farklý görüþler vardýr. Hanefilere göre tercih söz
konusu olmayýp, sýralamanýn gözetilmesi gerekir. Günümüzde kölelik bu-
lunmadýðý için, öncelikle iki ay peþ peþe oruç tutulmasý, oruca güç yetire-
meyecek durumda ise, o zaman da bir günde altmýþ fakiri veya bir fakiri
altmýþ gün doyurmak suretiyle kefaret yerine getirilmesi gerekir.

Kefaret ayný zamanda toplumdaki fakirlerin gözetilmesi, onlara yar-
dýmda bulunulmasý için önemli vesilelerden birisidir. Ýslâm, oruç ibadeti-
ni ihlal edenlere böyle bir cezayý vermekle, hem onlarý önemli bir ibadeti
ihlal ettiklerinden dolayý cezalandýrýp uyarmýþ, hem de bu vesileyle top-
lumdaki bir ihtiyacý gidermiþ oluyor.

Bu cezayý, yaþlýlýk, zayýflýk ve hastalýktan dolayý yerine getiremeyen
kimse, 60 fakiri sabah ve akþam olarak iki öðün doyurur. Doyurmak; ye-
dirmek suretiyle olacaðý gibi, yemek parasýný fakirin eline vermekle de
olur. 60 fakir yerine bir fakiri, 60 gün doyurmak da câizdir.

Oruç tutmaya bedenî gücü yetmediði gibi fakiri doyurmaya da mâli
gücü kâfi gelmeyen bir kimseden ise, kefaret cezasý kalkar. Artýk onun ya-
pacaðý þey, Allah’tan af ve maðfiret dilemektir.

Fidye

Sürekli bulunan bir hastalýktan veya yaþlýlýktan dolayý oruç tutma
imkânlarý olmayan kimselerin, tutmalarý gereken her gün için sabah-ak-

408 Buhârî, Savm 30; Müslim, Sýyam 81; Ebû dâvûd Savm 37.
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þam iki öðün bir fakiri doyurmalarýna fidye denmektedir. Kefarette oldu-
ðu gibi, fidyede de, hem oruç tutmasý gereken kimse fidyeyle bu mükel-
lefiyetten kurtulmakta, hem de toplumsal dayanýþmanýn önemli bir unsu-
runu teþkil eden fakirleri doyurma meselesi karþýlanmýþ olmaktadýr. Bu
hususla ilgili olarak Kur’ân-ý Kerim’de þöyle buyrulmaktadýr:

“Oruç sayýlý günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu
olursa, tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde oruç tutar. Oruç tuta-
mayanlara fidye gerekir. Fidye, bir fakiri doyuracak miktardýr. Her kim de,
kendi hayrýna olarak fidye miktarýný artýrýrsa bu, kendisi hakkýnda elbette
daha hayýrlýdýr. Bununla beraber, eðer iþin gerçeðini bilirseniz, oruç tut-
manýz sizin için daha hayýrlýdýr.” (Bakara suresi, 2/184).

Kefaret Orucu Tutanlarýn Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

* Üzerinde kefaret borcu olan bir kimse, bu 2 aylýk orucu, hiç ara
vermeden peþ peþe tutmak zorundadýr. Dolayýsýyla araya, Rama-
zan ayý veya kendisinde oruç tutmanýn haram olduðu günlerin
girmemesi lâzýmdýr. Aksi takdirde kefaret orucunu tutmaya yeni-
den baþlamak gerekir.

* Yolculuk, Ramazan orucunun edâsýný te’hire ruhsat olmakla bera-
ber; kefaret orucu tutmakta olan kimse, yolculukta da bu orucu
devam ettirmek zorundadýr.

* Hayýz, nifas hâline giren kadýnýn kefareti bozulmaz. Bu günleri geçir-
dikten sonra, kefaret orucunu kaldýðý yerden tutmaya devam eder.

* Kefaret; orucu tutmamanýn deðil, tutulan orucu kasden bozmanýn
cezasýdýr. Bu bakýmdan, Ramazan-ý þerîf’te oruç tutmaya hiç ni-
yet etmeyen bir kimse, tutmadýðý bu oruçlarý sonradan sadece
kazâ eder. Kendisine ayrýca kefaret gerekmez. Yalnýz böyle bir þey
günahtýr. Tevbe edilmesi gerekir. 

Orucu Bozup Hem Kazâ Hem de Kefareti Gerektiren Durumlar

Ramazan ayýnda oruç tutarken aþaðýda sayýlacak hususlardan her-
hangi birini mecbur kalmadan, unutma durumu olmadan isteyerek yapan
bir kimse için hem kazâ, hem de kefaret lâzým gelir: 
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* Cinsî münasebette bulunmak. 

* Yemek, içmek veya ilâç kullanmak. 

* Aðzýna ihtiyarsýz giren yaðmur, dolu ve kar suyunu isteyerek yut-
mak. 

* Tütün içmek, tütün veya benzeri bir tütsü maddesini yakýp duma-
nýný içine çekmek. Enfiye çekmek. 

* Ýçyaðý, pastýrma veya çið et yemek. 

* Diþlerin arasýnda kalan susam veya buðday danesi kadar küçük
bir þeyi yutmak orucu bozmaz. Fakat böyle bir þey dýþardan alýnýp
yutulsa, orucu bozar ve kefaret de gerekir. Ancak böyle pek az bir
þey aðza alýnýp çiðnense oruca zarar vermez. Çünkü bu aðýz için-
de daðýlýr bir zerre haline gelir. Ancak bunun tadý boðaza giderse
oruç bozulur.

Nohut büyüklüðünden az olup diþler arasýnda kalan bir þey, aðýzdan
çýkarýlýp sonra yenirse orucu bozar. Ancak sahih olan görüþe göre kefaret
gerekmez. Çünkü böyle bir þeyi yemek, olaðan dýþý bir iþtir.

* Zevcesinin veya sevdiði bir kimsenin tükürüðünü, aðýz suyunu
yutmak. Bu saydýðýmýz þeylerde, bedenin tedâvisi veya gýdalan-
masý ve beslenmesi veyahut zevk ve lezzet almasý vardýr. Bu se-
beble kazâ ile beraber kefâreti de gerektirir

Kefareti Düþüren Haller 

Bile bile oruç bozduktan sonra, ayný gün hayýz ve nifas gibi oruç yeme-
yi mübah kýlan bir durum ortaya çýkarsa, kefaret düþer. Sadece kazâ borcu
kalýr. Oruç tutmaya mâni bir hastalýðýn zuhuru hâlinde de, hüküm aynýdýr.

Orucu bozduktan sonra, kendi isteðiyle veya mecburen seyahate çýk-
mak, yahut da kendini zorla hasta etmek, kefareti düþürmez.

Orucu Bozup Yalnýz Kazâyý Gerektiren Durumlar

* Yenilip içilmesi mutad (normal, alýþýlmýþ) olmayan, ve insan tabi-
atýnýn meyletmediði þeylerin yenilip içilmesi orucu bozar ve sade-
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ce kazayý gerektirir. Taþ, toprak, çið pirinç, çið hamur, un gibi in-
sanlarýn normalde yemediði þeyleri yemek orucu bozar ve sadece
kazayý gerektirir.

* Henüz içi olmamýþ yeþil cevizi yemek. Veya bademi, fýndýðý ve ku-
ru fýstýðý kabuðuyla birlikte çiðnemeden yutmak.

* Arka yola fitil koymak, ilâç akýtmak.

* Burna ilâç çekmek.

* Kulaðýn içine yað damlatmak.

* Boðaza huni ile bir þey akýtmak.

* Karýnda veya baþta bulunan herhangi bir yaraya sürülen ilâcýn vü-
cuttan içeri nüfuz etmesi.

* Boðaza kaçan yaðmur, kar veya doluyu istemeyerek yutmak.

* Abdest alýrken boðazýna veya burna su çekerken genzine hata ile
suyun kaçmasý.

* Ýsteyerek boðazýna veya burnuna duman çekmek. Sigara, anber
gibi lezzet ve keyif verici bir duman olursa, kefaret de gerekir.

* Ramazan günü zor kullanmak suretiyle yapýlan cinsel iliþkiden
dolayý, bu iþe zorlanan kimseye sadece kaza gerekir, kefaret ge-
rekmez. Zor kullanmak, can almak, bir organý kesmek veya bun-
lardan birine sebebiyet verecek þekilde dövmekle yapýlan zorla-
madýr. Üzüntü ve acý verecek derecede olan dövmek veya sade-
ce hapsetmek suretiyle yapýlan bir zorlamadan dolayý Ramazan
orucunu bozmak kaza ile birlikte kefareti de gerektirir.

* Uyurken boðazýna birisi tarafýndan su dökülmek.

* Unutarak yiyip içtikten sonra, orucum bozuldu zannýyla bilerek yi-
yip içmek.

* Diþleri arasýnda kalan nohut tanesi kadar olan bir þeyi yemek.

* Kendi isteðiyle dýþarý kusmak. Bu kusma aðýz dolusundan az da ol-
sa orucu bozar.
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* Aðýz dolusu kendiliðinden gelen veya isteyerek getirilen kusmuðu
mideye çevirmek.

* Sahur vakti geçtiði halde, geçmedi zannýyla sahur yemek.

* Güneþ battý, iftar oldu zannýyla oruç bozmak.

* Ramazan orucundan baþka bir orucu bozmak. Ýsterse kasden olsun..

* Hanýmýný öpmek, okþamak, sarýlma, v.s. sebebiyle erkekten ve ka-
dýndan meninin gelmesi. Þehvetle sadece mezinin gelmesi ile oruç
bozulmaz.

* Ramazan orucunu tutmaya niyet etmeden gündüz yiyip içmek
de sadece kazâyý gerektirir. Kefaret icab etmez. Çünkü kefaret oruç
tutmamanýn deðil, tutulan orucu bozmanýn cezasýdýr. Fakat böyle
bir þey günahtýr. Tevbe etmek gerekir.

* Baþkasýnýn tükürüðünü veya aðzýndan çýkan lokmasýný yutmak ve-
yahut kendisinin aðzýndan çýkarýp dýþarýda biraz beklettiði lokma-
sýný yemek.. Ýnsan tabiatý bu gibi hallerden iðreneceði için, sade-
ce kazâ gerekir: Ancak insanýn, sevdiklerinin tükürüðünü yutmasý
kefareti de icab ettirir. Çünkü insan bundan lezzet alýr.

* Ön veya arka yollarýn içine parmakla veya baþka bir vasýta ile, su ya-
hut yað gibi bir yaþlýðýn iletilmesi. Bu itibarla oruçlunun istinca (Bü-
yük ve küçük abdestlerden sonra temizlik) yaparken dikkatli olmasý,
elindeki yaþlýðý ön ve arka mahallerin içine deðdirmemesi þarttýr.

* El ile meni getirmek (istimna’ - mastürbasyon).

* Kan yutmak. Çoðunluðunu tükürük teþkil eden aðýzdaki az kaný
yutmak orucu bozmaz.

Kaza Edilmesi Gereken ve Gerekmeyen Oruçlar

Yolculuk veya hastalýk gibi bir özre binaen Ramazan orucunu tutma-
mýþ olan kimse, bunlarý kaza etmeye elveriþli bir vakit bulamadan önce
ölürse, üzerinde oruç borcu olduðu halde ölmüþ bir kimse deðildir. Varis-
lerinin de onun ardýndan fidye vermeleri gerekmez.

Ancak tutamadýðý oruçlarý için fidye verilmesini kendisi vasiyet etmiþ
ise varislerinin malýnýn üçte birinden bu vasiyetini yerine getirmeleri gerekir.
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Yolculuk veya hastalýk sebebi ile Ramazan orucunu tutamamýþ olan
bir kimse, bunun tamamýný veya bir kýsmýný kaza edebilecek bir zaman
bulmuþ olduðu halde, bunlarý kaza etmeden ölürse, malý varsa, kazaya
kalan her gün için malýnýn üçte birinden ödenmek üzere bir fidye öden-
mesini vasiyet etmesi gerekir. Bu fidye fakirlere verilir. Bir özrü olmaksý-
zýn kasden Ramazan orucunu tutmayan kimse de, öldüðü zaman malýnýn
üçte birinden fidye verilmesini vasiyet etmelidir. Bu þekilde vasiyet etme-
si, üzerine vacipdir. Kaza edecek zaman bulamasa da hüküm aynýdýr.
Çünkü yapýlmasý mümkün olan bir ibadeti terk etmiþtir. Vasiyet etmediði
takdirde, varislerin bu fidyeyi vermeleri üzerlerine vacip deðildir. Ýsterler-
se kendi mallarýndan bir baðýþ olarak verebilirler. Varisler ve varis olma-
yanlar, ölü adýna orucu tutmak suretiyle kaza edemezler. Böyle beden ile
yapýlan ibadetlerde, baþkasýna vekâlet edilemez. Ancak kendileri için tut-
tuklarý oruçlarýn sevabýný ölüye baðýþlayabilirler.

Ýmam Þafiî’ye göre, kiþi vasiyet etsin veya etmesin, onun geriye bý-
raktýðý malýn tamamýndan kazaya kalmýþ oruçlarýnýn fidyesi verilir. Böyle
bir kiþi adýna da velisi oruç tutabilir. Tutulamayan oruçlardan dolayý fid-
ye verilmesi, Ramazan orucu ile Ramazan ayýndan kazaya kalan oruçla-
ra ve nezir (adak) oruçlarýna mahsustur. Yemin ve adam öldürme kefaret-
leri için gereken oruçlarý tutmaktan aciz kalan kimsenin, daha hayatta iken
fidye vermesi caiz deðildir. Fakat bu oruçlar için vasiyet etmesi caizdir.

Bozulan herhangi bir nafile orucun kazasý gerekir. Bu orucu bozma iþi
ister oruçlunun kendi isteði ile olsun, ister olmasýn fark etmez. Bunun için,
nafile oruç tutmaya baþlayan bir kadýn, âdet görecek olsa, bu orucu ka-
za etmesi gerekir. Çünkü baþlanmýþ bir ibadeti yarýda býrakmamak ve
yüklenilen bir din görevini yok etmemek vacibdir, gereklidir.

Þafiîlere göre, böyle bir oruçlu serbesttir, dilerse bu orucu kaza eder,
dilerse etmez. Çünkü üzerine vacib olmayan bir ibadete baþlamýþtýr. Yeri-
ne getirmediði fazladan bir ibadet için kendisine kaza gerekmez.

Bir kimse, fecrin doðuþundan sonra kaza orucuna niyet etse, bu oruç
kaza yerine geçmez, nafile bir oruç olur. Çünkü geceden niyet edilmesi
gerekirdi. Bu orucu bozacak olsa, ayrýca kazasý gerekir.

Ramazanýn baþýndan sonuna kadar baygýn bir halde olan kimse, son-
radan kendine gelince, üzerine kaza gerekmez. Bunda ittifak vardýr. Çün-
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kü bayýlma hali bir hastalýktýr. Fakat böyle bir halin bu kadar uzamasý da
çok az olur. Nadir olan þeylerdeki güçlük de izne sebeb olamaz.

Delirmiþ olan bir adam, Ramazan içinde kendine gelip iyileþse, geç-
miþ günleri kaza eder. Fakat bir kimsenin delirmesi Ramazanýn baþýndan
sonuna kadar veya son günün zevalinden sonraya kadar devam etse,
sonradan iyileþmekle kendisine kaza gerekmez. Çünkü bunda güçlük var-
dýr. Yine böyle delirmiþ olan kimse, Ramazan gecelerinden birinde iyile-
þip de, sonra fecirden itibaren yine delirse, üzerine kaza gerekmez.

Delirmiþ olan kimsenin iyileþmesi, kendisindeki delirmenin tamamen
ortadan kalkmasý ile olur.

Orucu kazaya kalan kimse, bunu kaza etmeden ileriki Ramazana ye-
tiþince, gelen Ramazan orucunu, kaza orucundan önce tutar. Çünkü ka-
za için zaman geniþtir, daha sonra tutar.

Þafîîlere göre, bir ramazana ait kaza orucunu, diðer Ramazan gel-
meden önce tutmak gerekir. Önceki Ramazan orucu tutulmadan ikinci bir
Ramazan gelince, hem kaza ve hem de her gün için bir fidye vermek ge-
rekir. Çünkü kaza vaktinden çýkarýlmýþtýr. Kazayý vaktinden sonraya býrak-
mak ise, yerine getirilmesi gereken bir ibadeti sonraya býrakmak gibidir.
Hanefi mezhebinde, kaza için belli bir vakit gösterilmemiþtir.

Çocuklarýn oruç tutmasý namaz gibidir. Bunun için on yaþýnda bu-
lunan bir çocuða oruç tutmasý emredilir. Tutmazsa hafifçe dövülebilir. Bu-
nunla beraber tutmazsa, kaza etmesi gerekmez. Bir de çocuðun oruca
gücü yetmelidir. Oruçtan zarar görecek olan çocuða: “Oruç tut!” diye em-
redilmez.

Orucu Bozmayan Þeyler

* Unutarak yemek içmek ve cinsî münasebette bulunmak, unutarak
yapýlan bu iþler orucu bozmaz. Ancak oruçlu olduðunu hatýrladýðý
anda, bu iþleri yapmayý býrakmasý gerekir.

Birinin unutarak yiyip içtiði görülürse, eðer yiyip içen adam, güçsüz,
zayýf ve ihtiyar birisi ise, hatýrlatmamak daha iyidir. Zira bu, Allah’ýn, o
kimseye, güçsüzlüðüne merhameten orucunu unutturmak suretiyle ikram
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ettiði bir rýzýktýr. Unutarak yiyip içen kimse güçlü, kuvvetli biri ise, hemen
hatýrlatýlmalýdýr.

* Uyurken ihtilâm olmak.

* Hanýmýný öpmek, elle tutmak, okþamak.. Bu durumda meni gel-
medikçe oruç bozulmaz.

* Kadýna el sürmeden sadece bakmak, veya þehevî konularý dü-
þünmek sebebiyle tahrik olup meninin gelmesi.

* Geceden cünüp olan kimsenin, yýkanmayý sahurdan sonraya,
oruçlu vaktine býrakmasý.

* Aðza gelen balgamý yutmak.

* Kafasýndan burnun içine gelen akýntýyý çekip yutmak.

* Denize, yahut baþka bir suya dalýnca, kulaða su kaçmasý.

* Ýstek dýþý olarak boðaza sigara dumaný gibi keyif verici bir duman
girmesi.

* Boðazýna toz veya sinek kaçmak. Gözyaþý veya yüz teri aðza gi-
recek olsa, eðer bir-iki damla kadarsa orucu bozmaz. Ancak tuzlu-
luðu bütün aðýz içinde hissedilecek kadar çok olup oruç hatýrda
iken yutulursa orucu bozar.

* Sahurdan diþleri arasýnda kalmýþ nohut tanesinden küçük bir þe-
yi yutmak.. Nohut tanesinden büyük olursa, orucu bozar.

* Hariçten susam veya buðday tanesi kadar bir þeyi aðzýna alýp ya-
vaþ yavaþ ve tadý boðazýna varmayacak þekilde çiðneyip yok etmek.

* Kendiliðinden gelen kusuntu, yine kendiliðinden geriye gitse, aðýz
dolusu bile olsa orucu bozmaz. Kusma isteðiyle aðza getirilen az
miktardaki kusmuk ise, kendiliðinden içeri gitse, orucu bozmaz.
Fakat miktarý aðýz dolusu ise, orucu bozar.

* Kan aldýrmak.

* Göze sürme çekmek.

* Ön ve arka yola kuru olarak sokulan parmak da orucu bozmaz.
Ancak parmak yaðlý ve ýslak olursa oruç bozulur.
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* Derideki gözeneklerden (mesamattan) içeri giren þeyler orucu
bozmaz. Buna binaen, vücuda sürülen yað veya yýkanýlýp soðuk-
luðu içeri nüfuz eden su, orucu bozmaz. Çünkü bunlar mesamat
yoluyla içeri girerler.

* Baþ veya karýndaki bir yaraya konulan ilâç, vücuttan içeri girme-
dikçe oruç bozulmaz.

Aþý ve Ýðneler Orucu Bozar mý?
Ýnsan vücudunda gýdalanmaya esas olan kanal ve yollar iki kýsýmdýr:

a. Burun, kulak, ön ve arka yollar gibi tabiî ve aslî kanallar. Bunlarýn
herhangi bir yerinden vücudun iç kýsmýna geçecek olan maddeler ittifak-
la orucu bozarlar. Ýç kýsma ulaþmayanlar ise, orucu bozmazlar.

b. Ýkinci kýsým yollar ise, sonradan meydana gelen ârýzî kanal ve yol-
lardýr. Vücuddaki bir kesik, yara, v.s. gibi. Bu yollardan içeri geçiþ kesin-
lik kazandýðý takdirde orucun bozulacaðýnda yine ittifak vardýr. Ancak iç
kýsma geçiþ þüpheli durumlarda ise Ýmam Ebu Yusuf ve Muhammed’e
(Ýmameyn) göre oruç bozulmaz, Ýmam-ý A’zam Hazretlerine göre ise oruç
bozulur.

Görüldüðü gibi Ýmam-ý A’zam ile iki talebesi arasýndaki ihtilâf esasta
deðil, keyfiyet üzerindedir. Yani içe nüfuz kat’iyet kazandýðý zaman, onla-
ra göre de oruç bozulmuþ olmaktadýr.

Bir de iðne, mermi, ok gibi bir þey’in vücuda saplanýp vücudun içinde
kaybolma durumu vardýr ki, bu durumda da oruç bozulur. Ancak vücuda
saplanan bu maddelerin bir kýsmý vücud dýþýnda kalýrsa oruç bozulmaz.

Bu genel kaideler ýþýðýnda iðne ve aþýlarý incelediðimizde þu durum
ortaya çýkmaktadýr: Çiçek aþýsý gibi deri üzerinden yapýlan aþý ve ilâçla-
malar, orucu bozmaz. Çünkü deri vücudun dýþ kýsmýný teþkil eder. Bunun
dýþýnda kalan iðne ve aþýlar, genel olarak damardan, kaba etten ve deri
altýndan yapýlmaktadýr. Her üç halde de ilâç verilmeksizin vücudun derin-
liðine batýrýlan iðnenin bir tarafý dýþta kaldýðý için, yalnýz batýrmakla oruç
bozulmaz. Ancak içeri ilâç, su gibi maddeler enjekte edilirse oruç bozu-
lur. Çünkü bu maddeler vücud içinde kararlaþýp yerleþir. Damardan veri-
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len ilâçlar ise, doðrudan doðruya kana intikal eder. Oradan organlara da-
ðýlýr. Kaba et ve deri altýndaki ilâçlar da yine içeriye nüfuz etmiþ sayýlýr.
Bu itibarla vücuda ilâç zerketmek için yapýlan aþý ve iðneler, orucu bozar-
lar. Ancak kefaret icab etmez. Yalnýzca kaza kâfi gelir.

Önemli hastalýðý olanlar, zaten oruçlarýný bozabilirler. Bunlara oruçlu
halde yapýlan iðne ile oruçlarý bozulur. Saðlýk durumlarý düzeldiðinde
oruçlarýný kazâ ederler. Bu gibi kimselerin mümkünse iðneyi geciktirerek
iftardan sonra yaptýrmalarý daha iyidir.

* Vücuda dýþardan kan almak, ilâç almak gibidir. Orucu bozar. Fa-
kat kan vermek orucu bozmaz.

* Abdestte aðza su verip geri boþalttýktan sonra, arta kalan yaþlýðýn
tükürük ile beraber yutulmasý orucu bozmaz.

* Diþlerin arasýndan çýkan kan, az olup tükürük içinde kaybolmak-
ta ise, bu kanýn yutulmasý oruca zarar vermez. Ancak kan tükürü-
ðe galebe çalacak çoðunlukta ise, bunu yutmakla oruç bozulur. 

Oruçlu Ýçin Mekruh Olan ve Olmayan Þeyler
* Bazý âlimlere göre, oruçlu bir kimsenin yaþ ve kuru misvak kullan-

masýnda bir sakýnca yoktur. Fakat Ýmam Ebu Yusuf’a göre su ile
ýslatýlmýþ bir misvaký kullanmak mekruhtur.

Ýmam Þafiî’ye göre, öðleden sonra misvak kullanýlmasý mekruhtur.
Ýhtiyata uygun olan, oruçlu iken hiç misvak kullanmamaktýr.

* Oruçlu kimsenin istincada (büyük abdest temizliðinde) ve abdest
alýrken aðzýna, burnuna su verirken aþýrý gitmesi, fazla su doldu-
rup taþýrmasý mekruhtur.

* Oruçlunun bir özrü bulunmaksýzýn piþirilen yemeði yalnýz aðzý ile
tatmasý mekruhtur. Bir kocanýn kötü huylu olmasý, karýsý için bir
özürdür, böyle bir kadýn, piþireceði yemeðin, yutmaksýzýn, tadýna
ve tuzuna bakabilir.

* Oruçlu bir kimsenin satýn alacaðý bal ve yað gibi þeylerin iyi olup
olmadýðýný anlamak için yalnýz aðzý ile onlardan tatmasý mekruh-

466 Bir Müslümanýn Yol Haritasý (Ýman - Ýbadet - Ahlâk)



tur. Bir görüþe göre, muhakkak satýn alýnmasý gerekiyorsa yahut
aldanmaktan korkuluyorsa, boðaza kaçýrmamak þartý ile tadýna
bakýlmasýnda bir mahzur yoktur.

* Oruçlu kimsenin, sakýz çiðnemesi caiz deðildir.

* Oruçlunun kan aldýrmasý, orucunu koruyamayacak þekilde zayýf
düþmesinden korkulursa mekruhtur, böyle bir durum söz konusu
deðilse mekruh olmaz. Bununla beraber bu iþi iftardan sonraya bý-
rakmak yerinde bir davranýþ olur.

* Ramazanda harareti azaltýp serinlenmek için aðza ve buruna su
almak ve soðuk su ile yýkanmak, Ýmamý Azam’a göre mekruhtur.
Çünkü bu þekilde davranýlmasý, yapýlan ibadetten bir sýkýlma, bir
daralma göstermek demektir. Ýmam Ebû Yûsuf’a göre, böyle yap-
mak mekruh deðildir. Zira böyle yapmakla ibadete yardým edilmiþ
ve tabiî olarak sýkýntý giderilmiþ olur. Fetva da buna göredir.

* Kendine güvenemeyen bir oruçlunun zevcesini öpmesi ve okþa-
masý mekruhtur.

* Oruçlu kimsenin cünüb olarak sabahlamasý veya gündüzün uyu-
yup ihtilam olmasý orucuna zarar vermez. Fakat mümkün olduðu
halde geceleyin yýkanmamak mekruhtur.

* Oruçlu kimsenin gül ve misk gibi kokularý koklamasý da mekruh
deðildir. Sürme çekmesi, býyýk yaðý kullanmasý da mekruh deðil-
dir. Ancak erkeklerin süs maksadý ile sürme çekmeleri ve býyýklarý-
na yað sürmeleri mekruhtur

Orucun Âdâbý (Müstehablarý) 

Orucun belli baþlý edebleri þunlardýr:

* Sahura kalkmak. Allah Resûlü (aleyhi ekmelüttehaya) bir hadîs-i
þerîflerinde þöyle buyurmuþtur: “Sahura kalkýn, çünkü sahura
kalkmada/sahurda yemek yemede bereket vardýr.”409 Peygamber
Efendimiz, diðer bir hadîs-i þerîfte ise þöyle buyurmuþtur: “Sahur

409 Buharî, Savm, 20; Müslim, Sýyam, 45
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yemeði ile gündüz tutacaðýnýz oruca; öyle uykusuyla da (kaylûle)
teheccüt namazýna kuvvet kazanýn.”410 Sahur yemeði oruç için in-
sana kuvvet verir. Böylece oruç tutmak daha kolay hâle gelir. 

* Sahuru geç yemek, iftarý ise vakti girince hemen yapmak, yani,
güneþ batar batmaz hemen orucu açmak. Hadîs-i þerîf’te, “Ýnsan-
lar iftar etmeyi acele yaptýklarý ve sahuru da geciktirdikleri müd-
detçe daima hayýr ile yaþarlar.” buyrulmuþtur. Bir hadîs-i kudsîde
de, “Kullarýmýn en sevimlisi, iftar yapmakta son derece acele dav-
ranandýr.” buyurulmaktadýr. Resûlüllah Efendimiz iftar etmedikçe
akþam namazýný kýlmazlardý. Önce bir-iki hurma tanesi yiyerek,
eðer hurma yoksa birkaç yudum su içerek iftar ederler, sonra na-
maz kýlarlar, asýl yemeði de namazý kýldýktan sonra yerlerdi. Sahu-
run ne zamana kadar geciktirilebileceði hakkýnda Zeyd bin
Sâbit’ten gelen þu rivâyet, bize bir ölçü vermektedir: “Biz Resûlül-
lah ile beraber sahur yemeði yedik. Sonra sabah namazýnýn kýldýk.
(Enes sordu): “Sahur ile sabah namazý arasýnda ne kadar zaman
vardý?” “50 âyet okuyacak kadar.” 

Bu süre, takriben 15-20 dakika eder. Bâzýlarý el-Hâkka, diðer bâzýlarý
da Mürselât sûresini misâl verirler. Hâkka sûresi 52, Mürselât sûresi ise 50
âyettir. 

Bu rivayet muktezasýnca, âlimler, ihtiyaten yeme-içmenin imsak vak-
tinden 15-20 dakika önce býrakýlmasý gerektiðine hükmetmiþlerdir.

* Ýftarý açarken þu duâyý yapmalýdýr: “Allahümme leke sumtü ve bi-
ke âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizkýke eftartü.” Meâli: “Ey
Allah’ým, sýrf Senin rýzan için oruç tuttum. Sana îman ettim. Sana
dayanýp güvendim, tevekkül ettim. Ve verdiðin rýzýkla da orucumu
açtým.” 

* Ýftarý hurma gibi tatlý bir yiyecekle, yoksa su ile açmak. 

* Orucun mühim bir âdâbý da, mide gibi, bütün duygulara da bir
nevi oruç tutturmaktýr. Ýnsanda mideden baþka, göz, kulak, kalb,
hayâl, fikir gibi pek çok duygu ve cihazlar vardýr. Ýnsan oruçlu

410 Ýbn-i Mace, Sýyam, 22
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iken, bütün bu duygularýný mâlâyânilikten ve haramlardan çeke-
rek, her birini kendine mahsus ubudiyet ve kulluk vazifesine sevk
etmelidir. Meselâ, dilini yalandan, gýybetten, galiz ve çirkin söz-
lerden uzak tutmak ve onu Kur’ân tilâveti, zikir, tesbih, salâvat ve
istiðfar gibi þeylerle meþgul etmek. 

Gözünü nâmahreme bakmaktan ve kulaðýný fena þeyleri iþitmekten
men edip gözünü ibrete ve kulaðýný hak söz ve Kur’ân dinlemeye sarfet-
mek. Ýþte bunlar gibi sair duygu ve cihazlara da bir nevi oruç tutturmak
mümkündür. Oruçtan beklenen kemal ve fazilet de ancak bu þekilde ta-
hakkuk eder. Resûlüllah Efendimiz bir hadîs-i þeriflerinde þöyle buyur-
muþtur: “Kim ki yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi býrakmazsa,
Cenâb-ý Hak o kimsenin yeme ve içmeyi terk etmesine hiç kýymet ver-
mez, iltifat etmez.” Diðer bir hadîs-i þerîfte ise þöyle buyrulur: “Beþ þey
orucu bozar (yani sevabýný ve faziletini giderir): Yalan konuþmak, gýybet
etmek, kovuculuk (arada lâf götürüp getirme), yalan yere yemîn etmek ve
harama þehvetle bakmak.” Görüldüðü gibi hadîs-i þerîflerde, Allah katýn-
da makbûl bir oruç için, mide gibi sair âzalara da oruç tutturulmasý lüzu-
mu üzerinde durulmaktadýr. Ýbn-i Hacer, “Tam ve kâmil olan oruç; bütün
günahlardan ve Allah’ýn yasakladýðý þeylerden uzak durmaktýr.” der. 

* Ýftar ve sahurda aþýrý derecede yememek, mideyi týka-basa doldur-
mamak da orucun edeblerindendir. Çünkü oruçtan bir maksad
da, beden ve ruhumuza dinlenme, rahatlama, vücut fabrikamýza
baþtan sona yýllýk bir temizlik ve bakým fýrsatý vermektir. Akþama
kadar yemeyip de ezaný duyar duymaz bütün hýz ve hýþmýyla sof-
raya kapanmak, sofrada týka-basa yemek, edebe aykýrýdýr. Hattâ
beden saðlýðý açýsýndan da zararlýdýr. Çünkü sindirim organlarýmýz,
bu hücum ve baskýn karþýsýnda son derece zorlanýr, ýztýraba düþer.
Þu halde sahurda ve iftarda, yangýndan mal kaçýrýr gibi sofradaki-
leri mideye doldurmaya çalýþmamalýdýr. Az ve öz yiyerek, oruçlu
olmanýn hikmet ve gayesine uygun hareket etmelidir. 

* Oruç ayý olan mübarek Ramazan ayýnda, bütün mü’minler, da-
ha çok ibâdet etmeli, verdiði sonsuz nimetler sebebiyle bütün ru-
huyla Allah’a þükretmeli, daha çok iyilik ve ihsanlarda bulunmalý-
dýr. Bu ayda Kur’ân okumanýn, Kur’ân dinlemenin sevabý çoktur.
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Binaenaleyh, Kur’ân okumasýný bilenler bol bol Kur’ân okumalý,
hiç olmazsa Ramazan boyunca bir hatim indirmeye çalýþmalý; bil-
meyenler ise, camilere gidip güzel sesli hâfýzlarýn aðzýndan Allah’ýn
âyetlerini dinlemelidirler. Ramazan-ý þerîf gibi mübarek bir aya,
lâyýk olduðu ihtiram, ancak bu þekilde gösterilir.

Oruç Tutmamayý Mübah Kýlan Sebepler
Yolculuk: Ýslâm, insanlara üstesinden gelemeyecekleri mükellefiyet-

leri yüklemez. Emirler takat ölçüsündedir. Yolculuk ise, zaman zaman me-
þakkat ve sýkýntýlarýn olduðu bir durumdur. Böyle bir durumdaki Müslü-
man yolculuðun vereceði meþakkat karþýsýnda oruç tutmada zorlanabilir.
Bundan dolayýdýr ki Cenab-ý Hakk, Bakara suresinin 184. âyetinde bu
durumdaki kimselere oruç tutmama noktasýnda ruhsat vermiþtir. Seferde
iken oruç tutmayan daha sonra kaza eder.

Hastalýk: Yine yukarýdaki âyetten de anlaþýldýðýna göre Yüce Yara-
týcý, oruç tutamayacak kadar hasta olan kimselere de ruhsat vermiþ, oruç
mükellefiyetinden onlarý istisna etmiþtir. Bu kiþiler, iyileþtikten sonra tuta-
madýklarý orucu kaza ederler.

Gebelik ve Çocuk Emzirmek: Gebe olan ya da çocuðunu em-
zirme durumunda olan kadýnlar, gerek kendileri gerekse çocuklarýyla ilgili
bir zarar görme ihtimali söz konusu olduðunda, oruç tutmama noktasýnda-
ki ruhsata dâhildirler ve daha sonra müsaid olduklarýnda kaza ederler.411

Yaþlýlýk: Yukarýda da belirttiðimiz gibi, Ýslâm, oruç tutamayacak ka-
dar yaþlý olan kimselere ruhsat tanýmýþ, tutamadýklarý her gün için bir fa-
kir doyurmak suretiyle onlarý bu ibadetten muaf tutmuþtur.

Aþýrý Açlýk ve Susuzluk: Oruçlu olan bir kimse, aþýrý açlýk ve su-
suzlukla karþý karþýya kalsa, orucun, onun beden ve ruh saðlýðýný ciddi
boyutta etkileyeceðinden endiþe etse yahut doktor bu hususta kendisine
tutmamasý noktasýnda rapor vermiþ olsa, bu kimse de oruçtan muaf tu-
tulmuþ olup, saðlýðýna kavuþtuðunda, tutamadýðý günler kadar tutmak su-
retiyle bu ibadeti yerine getirmiþ olur.

411 Bkz: Ýbn Mâce, Sýyâm 3; Nesâî, Sýyâm 50-51, 62.
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