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(İmam ebu Henifeye göre) 
  

RAMADAN ORUCU VE FAZİLETİ 
  

 اْلَحْمُد ِهللا َربِّ اْلَعاَلِمیَن َوالصَّالُة َوالسَّالُم َعَلى َسیِِّدَنا ُمَحمٍَّد النَِّبيِّ اُألمِّيِّ اْلُقَرِشيِّ َوَعَلى َءاِلِھ 
  . النَِّبیِّیَن َواْلُمْرَسِلیَنَوَصْحِبِھ الطَّیِِّبیَن الطَّاِھِریَن َوَعَلى َجِمیِع ِإْخَواِنِھ

 
Allah Celle Celeeluhu buyuruyorki:  

  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصَِّیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن
Anlamı: Allah, iman edenlere bildirdiki, Oruç sizden önceki ümmetlere Farz 

kılındığı gibi size de Farz kılındı! 
 
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki: 

 ُصوُموا ِلُرؤَیِتِھ َوَأْفِطُروا ِلُرؤَیِتِھ َفِإْن ُغمَّ َعَلْیُكْم َفَأْكِمُلوا ِعدََّة َشْعَباَن َثالِثیَن
Anlamı: ay görüldüğü zaman Oruç tutmaya başlayınız ve tekrar ay görüldüğü 

zaman Oruç tutmayınız, eğer gökler bulutlu ise ve ay görülmediyse Şaban ayını 
otuza tamamlayıp öylece Oruca başlayınız. 

 
Onun için sadece takvimlere güvenilmez. Ayı takib etmek gerek. 
Gecelerin en hayırlısı – Kadir gecesi. 
Günlerin en hayırlısı – Arafe günü. 
Hafta günlerinin en hayırlısı – Cuma günü olduğu gibi, Ramadan ayı ayların en 

hayırlısıdır. 
Bu mübarek Ramadan ayında Kuran-i Kerim inmiştir. 
Bu mübarek ayda Cebrail Kuran-i Kerim Ayetlerini Peygamberimize okurdu. 
Bu mübarek ayda geceleri ve gündüzleri İbadetle geçirmek gerek. 
 
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki: 

 َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِھ
Anlamı:” Kim Ramadan ayında imanlı bir şekilde ve sevabını Allah’tan 

bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları affolur.” Bu mübarek ayda İbadetlerimizi 
çoğaltmamız gerekir ve günahkar olan kimse bütün günahlarından Tövbe etmesi 
gerekir. 

 
Bu mübarek ay hakkında: 
Başlangıcı – Rahmettir, ortası – mağfirettir, ve sonu – Cehennemden azadtır. 
Ne mutlu o kişiye ki bu mübarek ayda İbadetlerini çoğaltıp, akrabalarını ziyaret eden ve 

fakir-miskinlere yardım edip, geceleri Teravih Namazını kılıp İbadetle vakitlerini 
geçirene. 

Teravih Namazını kılmak – Sünnettir. 
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem Teravih Namazını kılardı. 
Peygamberimiz Sallallahu ^Eleyhi ve sellem buyurdu ki: 



2 

 َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِھ
Anlamı: Herkim Ramazan ayının gecelerinde Allah rızası için Namaz kılıp, vaktini 

İbadetlerle geçirirse – Allah onun geçmiş günahlarını af eder. 
 
Her mükellef Müslümanın üzerine Ramadan ayının Orucunu tutması Farzdır, ay başı ve 

nifas halinde olanlardan Oruç doğru olmaz, ama tutmadıkları günleri Bayramdan sonra 
kaza tutmaları Farzdır. 
Orucun Farzları 
 
Orucun farzları beş tanedir 
 
1- Niyet: Ramadan’ın gecesinde her gün için farzdır. Oruç niyetsiz sahih olmaz. Kalbiyle 
şöyle der:” Niyet ettim yarınki Ramadan ayının orucunu tutmaya.” Bazı mezheplere göre 
Ramadan’ın  ilk gününün gecesinde Ramadan’ın bütün günleri için niyet etmesi yeterlidir.  
Hayızlı ve nifaslı  ise  oruç gecesinde kanı kesilirse gusül etmezse dahi Ramadan’ın 
yarınki orucunu tutmaya niyet eder. Çünkü gusül namazın sahih olmasının  
şartlarındandır, orucun sahih olmasının şartlarından değildir. 
 
2-İmsak: Fecirden güneş batana kadar yemeden, içmeden ve küçük dahi olsa herşeyi başa 
, karna, bağırsaklara veya benzerlerine açık olan bir yerden tıpkı ağız, burun, ön ve arka 
avret gibi yerlerden girdirmekten sakınmaktır. Kim unutarak çok olsa dahi yer veya içerse 
orucu bozulmaz. Nafile oruç olsa dahi bozulmaz.    
İmam Buhari’nin rivayet ettiği sahih bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle 
buyuruyor:” 

 ْلُیِتمَّ َصْوَمُھ َفِإنََّما َأْطَعَمُھ اُهللا َوَسَقاُه رواه البخاريَمْن َنِسَي َوُھَو َصاِئٌم َفَأَكَل َأْو َشِرَب َف
Anlamı:”Kim oruçlu iken unutarak yer veya içerse orucunu tamamlasın, Allah ona 
bu rızkı varmiştir.” 
 
3-Ayni şekilde cimayı (Cinsel ilişki) ve istimna ( elle meniyi  getirilmesi) veya sevişme 
ile meni gelmesini terketmek farzdır. 
  
4-Orucun vakti fecirden güneş batana kadar olduğuna göre, oruç tutmaya mükellef olan 
her kişinin bu iki vakti bilmesi gerekir. Bu iki vakit sabah yani doğru fecir ile  akşam 
vaktidir. 
 
5-Müslüman’ın Ramadan'da ve Ramadan'ın dışında İslam’da devamlı kalması farzdır. 
Küfre düşmekten sakınması da farzdır. Çünkü oruçlunun orucunun sahih olması için iman 
üzerinde kalması şarttır. Küfür ise orucu bozan hallerdendir. 
 
 

namaz , uğuna iman etmek küfürdür oldhışık veya ru,  Allah’ın cisim:İtikadi küfür-1
.elal olduğuna iman etmek küfürdürhveya orucun farziyetini inkâr etmek veya içkinin  

2-Fiili küfür:Kur’an-ı çöpe atmak gibi. 
 
3- Sözlü küfür: Allah’a sövmek, Peygamberlerinden birine veya meleklerden birine 
sövmek veya namazla , oruçla veya dini ahkamlara alay etmek gibi.  
 Oruçlunun  imanının devam etmesi,  orucun sahih olmasının şartlarındandır. Küfür ise 
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orucu bozan hallerdendir. Kim oruçlu iken küfre düşerse orucu bozulur, hemen iki şahadet 
ile İslam’a girmesi ve günün kalan kısmında oruca hürmeten imsak etmesi ve 
Ramadan’dan hemen sonra bu günü kaza etmesi farzdır.  
 
 
Orucu Bozan Hallerden Bazıları 
 
Yemek, içmek. 
Riddeye düşmek.  
Kendi kendini ağız dolusu kadar kusturmak.  
El ile meniyi çıkartmak. 
Cinsel ilişki kurmak.  

 
ORUCU BOZAN ŞEYLERDEN İSE: 

Cinsel ilişki kurmak. 
El ile meniyi çıkartmak. 
Kendi kendini ağız dolusu kadar kusturmak. 
Riddeye düşmek. 
Yemek, içmek.  
Öperek veya dokunarak meni gelirse Oruç bozulur, burnundan bir şey yutarsa, ön veya 

arka organdan bir şey girdirirse veya kulağa bir şey damlarsa beynine veya karnına inerse 
Orucu bozulur. 

 
BU HALLERDE ORUCU TUTMAMAYA RUHSAT VERİLMİŞTİR: 
Hastalığı ciddi olan kişiler – gerçekten vucuduna zarar vereceğini bilirse Oruç tutmaya 

bilir. Hamile olan veya çocuğunu emziren eyer çocuğuna veya kendine zarar gelmekten 
korkarsa Oruç tutmaya bilir, Fidye vermez, ama hastalığı geçtiğinde Bayramdan sonra 
kaza olarak tutması Farzdır. 

Kasır seferinde olan kişiye Oruç tutmazsa zorlanmazsa dahi caizdir, ama Bayramdan 
sonra kazasını tutacak. 

Kasır seferi ise yaklaşık 90 kilometre ve daha fazla olan yolculuğa çıkmasıdır. 
 
ORUCU MAZİRETSİZ BOZUP KEFFAREYİ YERİNE GETİRMESİ 

GEREKEN HALLER: 
 
Her kim Ramadan Orucunun bir gününü mazireti olmadan bilerek bozarsa, veya cinsel 

ilişki kurmakla Orucunu bozarsa büyük günaha düşmüştür, hemen tövbe edip Bayramdan 
sonra hemen kazasını tutması gerekir ve keffareyi yerine getirmesi gerekir. 

Keffare ise budur: bir köleyi azad etmek, veya gücü yetmezse iki ay ara vermeden Oruç 
tutmak, gücü yetmezse altmış kişiyi doyurmak, her birine normal elle iki avuç dolusu 
buğday yada dört avuç hurma, veya dört avuç arpa verecek. 

Aynı şekilde kişi bilerek yiyer-içerse veya ilaç alıp Orucunu bozarsa keffareyi yerine 
getirecek. 
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ORUCU BOZUP KEFFAREYE GEREKTİRMEYEN HALLER: 
Ramadandan başka bir Orucu bozarsa kaffare yoktur ama kazası vardır. 
Sünnet Orucunu bozarsa dahi kazasını tutması gerekir. 

 
ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER: 
Unutarak yemek. 
Unutarak içmek. 
Unutarak cinsel ilişki kurmak. 
Uykuda iken meni çıkması. 
İstemiyerek kusmak. 
Oruçlunun kan vermesi veya Orucu bozmaya niyet ederse Orucu bozacak bir şey 

yapmadan Orucu bozulmaz. Ğıybet yapması da Orucu bozmaz, ama ğıybet yapması – 
Haramdır, Orucun Sevabını azaltır. 

 
ORUCU TUTMAYIP KEFFARE VE KAZASI OLMAYAN HALLER: 
İhtiyarlığından dolayı vucudu zayıflamış Oruç tutamaz halde olan kişilerin kazası 

yoktur, sadece Fidye verirler. 
Fidye ise Oruç tutmadığı her gün için bir miskini doyurmak. 

 
ORUCU TUTMAK HARAM OLAN VAKİTLER: 
Ramadan Bayramında. 
Kurban Bayramında. 
Ve üç Teşrik günlerinde Oruç tutmak Haramdır. 
Kurban Bayramından sonra bir, iki ve üç  
günlerine Teşrik günleri denilir. 
Ama Şaban ayının son bir veya iki gününde Oruç tutmak mekruhtur. Recep ve Şaban  

olan iki ayı tutmadıysa.  
 

 
FITIR ZEKATI 

 
Fıtır Zekatı Farzdır Ramadan Bayramının sabahı her hür Müslümanın üzerine 

kendi nefsi ve küçük, deli ve fakir çocukları için borcundan fazla nisab miktarı kadar mala 
sahip olursa, ve nefakalarını vermekle yükümlü kişilerin yemeği ve elbisesi, oturacak yeri 
ve Bayram günü ve gecesi yetecek maldan fazlasına sahipse, iki avuç buğday yaklaşık, 
bin altıyüz yetmiş gıram, veya dört avuç hurma, kuru üzüm veya arpa verir aynı şekilde. 
onların kiymetini para olarak verebilir. Ve butun Zekatları çıkarmasında ve neye Zekati 
çıkaracağına, niyet etmesi gerekir. 
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MERHABA EY HAYIR ve SABIR AYI  RAMADAN 
 
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 

Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
Allah-u Te^eelee “El-Bakara” Süresinin  183. ayetinde şöyle buyuruyor: 

 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصَِّیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن
Anlamı: Allah, iman edenlere bildirdiki, Oruç sizden önceki ümmetlere Farz kılındığı 

gibi size de Farz kılındı! 
Ramadan ayı, içinde bulunan bütün hayırlarla bize geldi. İçinde akılları hikmetle 

dolduran, kalpleri temizleyen Kuran-i Kerim inen ay hoş ve mübarek gelir. Allah-u 
Te^eelee hikmetiyle insanlara diğer aylar arasında bu ayda gündüzünü farz olan ibadetle 
geçirmelerini emretti. Bu büyük  ve değerli anlamlar taşıyan ibadet ayı Ramadan ayıdır. 
Oruç ibadetinde nefsi düzeltme ve ahlakı düzeltme yönünden İslam’ın büyük 
emirlerindendir. Hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: 

ُھ الرَّیَّان َیْدُخُل ِمْنُھ الصَّاِئُموَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة ال َیْدُخُل ِمْنُھ َأَحٌد َغْیُرُھْم ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة َبابًا ُیَقاُل َل" 
َأْیَن الصَّاِئُموَن ؟ َفَیُقوُموَن ال َیْدُخُل ِمْنُھ َأَحٌد َغْیُرُھْم، َفِإَذا َدَخُلوا ُأْغِلَق َفَلْم َیْدُخْل ِمْنُھ َأَحٌد : ُیَقاُل 

 َخاِريَُّرَواُه اْلُب" 
”Cennette Errayyen adında bir kapı vardır. Kıyamet gününde oruçlular oradan 
girerler. Onlardan başka kimse girmez. Denilir ki:” Oruçlular nerdeler. ”Oruçlular 
kalkarlar, Onlar girdikten sonra kapı kapatılır. Onlardan sonra kimse girmez.”   
 
İbnu Huzeymete “Sahihinde” rivayet ettiğine göre Selman-ı  Farisi şöyle dedi: ”Şaban 
ayının son gününde Allah Resulü bize vaaz verdi ve şöyle buyurdu: 
 

النَّاُس َقْد َأَظلَُّكْم َیا َأیَُّھا : " َخَطَبَنا َرُسوُل اِهللا آِخَر َیْوٍم ِمْن َشْعَباَن َفَقاَل : َقاَل َسْلَماُن اْلَفاِرِسيُّ 
َشْھٌر َعِظیٌم ُمَباَرٌك، َشْھٌر ِفیِھ َلْیَلٌة َخْیٌر ِمْن َأْلِف َشْھٍر، َشْھٌر َجَعَل اُهللا ِصَیاَمُھ َفِریَضًة َوِقَیاَم 

ِسَواُه، َوَمْن َأدَّى َلْیِلِھ َتَطوُّعًا، َمْن َتَقرََّب ِفیِھ ِبِخْصَلٍة ِمَن اْلَخْیِر َكاَن َكَمْن َأدَّى َفِریَضًة ِفیَما 
ُھَو َشْھُر الصَّْبِر َوالصَّْبُر َثَواُبُھ اْلَجنَِّة، َو. َفِریَضًة ِفیِھ َكاَن َكَمْن َأدَّى َسْبِعیَن َفِریَضًة ِفیَما ِسَواُه

 النَّاِر َوَكاَن َلُھ ِمْثُل َمْن َفطََّر ِفیِھ َصاِئمًا َكاَن َمْغِفرًة ِلُذُنوِبِھ َوَعْتُق َرَقَبِتِھ ِمَن. َوَشْھُر اْلُمَواَساِة
َیا َرُسوَل اِهللا َلْیَس ُكلَُّنا َیِجُد َما ُیَفطُِّر :" َقاُلوا . َأْجِرِه ِمْن َغْیِر َأْن َیْنُقَص ِمْن َأْجِرِه َشىُء

َفطََّر َصاِئمًا َعَلى ُیْعِطي اُهللا َھَذا الثَّواَب َمْن " َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم " الصَّاِئَم
َوُھَو َشْھٌر َأوَُّلُھ َرْحَمٌة َوَأْوَسُطُھ َمْغِفَرٌة َوَءاِخُرُه ِعْتٌق ِمَن . َتْمَرٍة َأْو َعَلى ُشْرَبِة َماٍء َأْو َمَذَقِة َلَبٍن

َرَواُه اْبُن  ". اْلَجنََّةَوَمْن َسَقى َصاِئمًا َسَقاُه اُهللا ِمْن َحْوِضي ُشْرَبًة ال َیْظَمُأ َحتَّى َیْدُخَل. النَّاِر
 .ُخَزْیَمَة ِفي َصِحیِحِھ

 
Anlamı: ” Ey insanlar! Size mübarek ve ^azim bir ay yaklaştı. Bu ay öyle bir aydır 
ki, içinde bin aydan daha hayırlı bir gece var. Allah o mübarek ayın gündüzünde  
oruç tutmayı farz, gecelerinde kıyam ibadet etmeyi sünnet kılmıştır. Kim bu ayın 
içinde bir hayır yaparsa  bu ayın dışındaki bir farz eda etmiş gibi sevabı olur. Kim 
bu ayın içinde bir farz eda ederse bu ayın dışındaki 70 farz kadar sevab etmiş gibi 
olur. Bu da sabır ayıdır ve sabrın mükafatı Cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. 
Kim bu ayın içinde bir oruçluyu iftar ettirirse günahlarını mağfiret ve boynunu 
Cehennemden azat etmesine vesile olur ve   oruçlunun sevabından bir şey 
eksilmeden oruçlunun sevabı kadar sevabı olur.” Dediler ki :”Ey Allah’ın Resulü! 



6 

Hepimizde oruçluyu iftar ettirecek şey bulunmuyor.” Allah Resulü cevaben dedi ki:” 
Allah-u Te^eelee bu sevabı bir hurma ile, bir bardak su ile veya bir bardak süt ile 
iftar ettirene verir. Bu ayın başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennemden 
kurtuluştur. Kim oruçluya (İftarını açmak için su) içirirse, Allah-u Te^eelee ona 
havuzundan içirir ve Cennete girene kadar bir daha susamaz.”  
 
Ey Müslüman Kardeşim!       

Sen mübarek Ramadan ayın başlamasıyla hayatını gözden geçirmeye ve hesaba 
çekmeye davetlisin. Sen, eğer gittiğin yolda eğrilik varsa bu yolu düzeltmeye ve nefsinde 
fesat, kötülük varsa onu düzeltmeye davetlisin. Sen davetlisin ey Müslüman kardeşim, bu 
ayda hazırlığın en hayırlısı olan takva ile hazırlanmaktır, o ki farzları eda etmek ve 
haramlardan kaçınmaktır. Allah’ın her Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş, ona 
farzların cümlesinden biride din ilminde önemli olan ilmi öğrenmektir. 
 İmam Beyhakı’nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle 
buyuruyor:” 

  َرَواُه اْلَبْیَھِقيُّ. َطَلُب اْلِعْلِم َفِریَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم 
 
Anlamı: ”Din ilmini öğrenmek her Müslüman’a farz kılınmıştır.”  
 
Allah-u Te^eelee “Et-Tehrim” Süresinin 6. ayetinde şöyle buyuruyor:                                               
                                                                                                                                                                 

 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َنارًا َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة
Allah-u Te^elee, yukarıdaki Ayet-i kerimede iman edenlere, nefislerini (kendilerini) ve  
ehlini (yakınlarını) Cehennemden korumalarını emrediyor." O ateşin üzerinde görevli, 
şiddetli (güçlü) büyük melekler vardır ki, Allah’ın emirlerine karşı gelmezler yani günah 
işlemezler. Allah’ın emirlerini yerine   getirirler. 
 

 İmam ^Eli bın. Ebi Talib’in radiyallahu ^enh bu ayetin tefsirinde bildirdiği gibi kişinin 
kendi nefsini ve ^eilesini Cehennemden kurtarması ancak dini emirleri yani helal ve 

haramı öğrenmesiyle olur. 
Ramadan Hayır ve Tövbe Ayıdır 

Bu ay fakirlere ve miskinlere yardım etmede ortak ayıdır. İmam Buhari’nin riva 
yet ettiğine göre İbnu ^Ebbes radiyallah-u ^enhu şöyle diyor: ”Allah Resulü insanların 
en cömert-i (merd-i) idi ve Ramadan’da daha da cömert (merd) olurdu.” Oruçlu olan 
kimse oruçta açlığın acısını tattığı zaman fakirleri ve miskinleri hatırlar ve onlara karşı 
yardım ve merhamette bulunur. Oruç,  sabırlı olmayı alıştırır. Oruçlu kimse yemesini, 
içmesini ve nefsinin arzuladığı orucu bozan şeyleri bırakır. Bırakmış olduğu bu güzel 
şeyler gözüyle gördüğü halde Allah’ın emrini yerine getirmek için nefsini kırarak 
bunlara yaklaşmaz.  

 
Bu ay değerli anlamların kazanmasının ve sadık niyetlerin tazelemesinin ayıdır. 
 
İmam Buhari ve İmam Müslim’in Ebu Hurayra’dan rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte 
Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:” 

  َفِإَذا َكاَن َأَحُدُكْم َصاِئًما َفال َیْرُفْث َوال َیْجَھْل) َأْي ِوَقاَیٌة(ِإنََّما الصّّْوُم ُجنٌَّة ”
  “َوِإِن اْمُرٌؤ َقاَتَلُھ َأْو َشاَتَمُھ َفْلَیُقْل ِإنِّي َصاِئٌم ِإنِّي َصاِئٌم
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Anlamı: ”Oruç bir koruyucudur. Oruç tutan kimse ne haram ne de kötü bir şey işlemessin. 
Ona karşı kavga etmek isteyen veya onu sögen olursa ”Ben oruçluyum ben oruçluyum” 
desin.”    
Ey Müslüman Kardeşim!  

Ramadan geldi, Allah’ın emirlerini yap ve haramlardan kaç. 
şairlerden biri şöyle diyor 
 
Ey Adem oğlu! Annen seni doğurduğunda sen ağlıyordun  
Oysa etrafındaki insanlar mutluluktan gülüyorlardı  
Öyle bir ^emel işle ki ölüm gününde  
İnsanlar etrafında ağlarken sen sevinçten gülesin 
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İBADET ve MAĞFİRET AYI 
 

El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 
Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
Allah-u Te^eelee ”El-Bakara “Süresinin 185. ayetinde şöyle buyuruyor: 

  َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفیِھ اْلُقْرَءاُن ُھًدى ِللنَّاِس َوَبیَِّناٍت ِمَن اْلُھَدى َواْلُفْرَقاِن
  َفَمْن َشِھَد ِمْنُكُم الشَّْھَر َفْلَیُصْمُھ

Allah-u Te^eelee bu ayette, Ramadan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu 
eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği ay olduğunu ve her kim bu 
aya yetişirse oruç tutmasını emrediyor.    

Ramadan gerçekten hayır, iyilik, bağış, ihsan, yardımlaşma ve Cehennemden 
kurtulma ayıdır. Aynı şekilde nefsin arzularından ve şeytanın vesveselerinden kurtulma 
ayıdır. 
İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:” 

  َرَواُه ُمْسِلُم" ِإَذا َدَخَل َشْھُر َرَمَضاَن ُفِتَحْت َأْبَواُب اْلَجنَِّة َوُغلَِّقْت َأْبَواُب النَّاِر َوُصفَِّدْت الشََّیاِطْیُن " 
Anlamı: ”Ramadan ayı geldiği zaman Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları 
kapanır ve şeytanlar (büyük şeytanlar) zincire vurulur”. 
Ey Muslüman Kardeşler! 

Bizlerden biri Allah rızasını istiyorsa Allah’ın, farz kıldığı farzları yerine getirsin. 
Allah’a itaat eden kullarından olsun ve  Resulünün yolunu tabi olsun. 
Hatırlatma ve nasihat olsun diye hayrı sevdiğimiz için bu ahkamlardan bazılarını anlatmak 
istedik   
Orucun Farz Olmasının Şartları 
 
Oruç; Müslüman, akıllı, baliğ (ergenlık çağına gelmiş) ve oruç tutmaya gucu olan herkese 
farzdır  
Orucun Farzları 
1- Niyet: Ramadan’ın gecesinde her gün için farzdır. Oruç niyetsiz sahih olmaz. Kalbiyle 
şöyle der:” Niyet ettim yarınki Ramadan ayının orucunu tutmaya.” Bazı mezheplere göre 
Ramadan’ın  ilk gününün gecesinde Ramadan’ın bütün günleri için niyet etmesi yeterlidir.  
Hayızlı ve nifaslı  ise  oruç gecesinde kanı kesilirse gusül etmezse dahi Ramadan’ın 
yarınki orucunu tutmaya niyet eder. Çünkü gusül namazın sahih olmasının  
şartlarındandır, orucun sahih olmasının şartlarından değildir. 
2-İmsak: Fecirden güneş batana kadar yemeden, içmeden ve küçük dahi olsa herşeyi başa 
, karna, bağırsaklara veya benzerlerine açık olan bir yerden tıpkı ağız, burun ve ön ve arka 
avret gibi yerlerden girdirmekten sakınmaktır. Kim  unutarak çok olsa dahi yer veya 
içerse orucu bozulmaz. Nafile oruç olsa dahi bozulmaz.    
İmam Buhari’nin rivayet ettiği sahih bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle 
buyuruyor:” 
 َمْن َنِسَي َوُھَو َصاِئٌم َفَأَكَل َأْو َشِرَب َفْلُیِتمَّ َصْوَمُھ َفِإنََّما َأْطَعَمُھ اُهللا َوَسَقاُه رواه البخاري

Anlamı: ”Kim oruçlu iken unutarak yer veya içerse orucunu tamamlasın, Allah ona 
yedirmiş ve içirmiştir.” 
 
Orucu Bozan Hallerden Bazıları 
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Yemek, içmek. El ile meniyi çıkartmak. Kendi kendini ağız dolusu kadar kusturmak.  
Riddeye düşmek. Cinsel ilişki kurmak. 
Oruçta Müstahap (Sünnet) Olan Şeyler 
 
Oruçta müstahap olan şeylerden bazıları: 
 
1-Güneşin battığından emin olduktan sonra orucu açmakta acele etmek. Akşam namazını 
kılmadan önce hurma ile onu bulamıyorsa su ile orucunu açması müstahaptır. İftarını 
açarken ”Allah’ım, senin rızanı kazanmak için oruç tuttum ve senin bana vermiş olduğun 
rızıkla orucumu açtım” demesi müstahaptır. 
2-Fecirden önce bir yudum su ile sahuru gecenin son vaktine geciktirmek, 
Oruçlunun dilini , yalandan, gıybetten, kötü sözlerden ve diğer haram olan şeylerden 
koruması gerekir.    
İmam İbnu Hibben’in rivayet ettiği sahih bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle 
buyuruyor:” 

 َوُربَّ َصاِئٍم َلْیَس َلُھ ِمْن ِصَیاِمِھ ِإال اْلُجوِع َواْلَعَطْش
Anlamı: ”Nice oruç tutanlar vardır ki, onlara aç ve susuz kalmaktan başka bir şey kalmaz 
(onların orucu kabul olmaz).” Gıybet, bunun sözünü buna fitne için yaymak, yalancı 
şahitlik ve haksız yere Müslüman’a sögmek gibi günahları yapan bir kimsenin orucu 
sahihtir ancak orucun sevablarını tesir eder. 
4- Çok cömert (merd) olmak, akrabalarını ziyaret etmek, Kur’an-ı –Kerimi çokça okumak, 
özellikle Ramadan'ın son on gününde mescitte itikaf (oturmak) etmek ve oruçlulara iftar 
ettirmek. Bir hadise göre İbnu Ömer, Allah her ikisinden razı olsun şöyle diyor”: Allah 
Resulü, Ramadan'ın son on gününde mescitte itikaf (otururdu) ederdi.”    

 
Ey Müslüman Kardeşim!  

 
Bu mübarek ayda, Allah’a şu şekilde dua et: “Ey Allah’ım! Ramadan'da bizleri 

bereketlendir, onda oruç tutmayı ve kıyamda bulunmaya yardım et, harama bakmaktan ve 
haram  konuşmaktan bizleri koru. Ey Merhametlilerin en merhametlisi bizleri orucu 

tamamlayanlardan eyle.  
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İHSAN AYINDAKİ ORUCUN AHKAMLARI 

 
El hemdu lillaahi Rabbil ^eelemiin, ve ssaleetu vesseleemu ^elee seyyidinee 

Muhammedin ve ^elee eelihi ve sahbihi Ettayyibin Ettahirin. 
Allah-u Te^eelee “El-Bakara” Süresinin  183. ayetinde şöyle buyuruyor: 

 َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصَِّیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن
Allah-u Te^eelee bu ayette, bizden önce gelip geçmiş ümmetlere orucun farz kılındığı gibi 
bize de farz kılındığını bildiriyor.  
 
İmam Buhari’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:” 

  َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِھ 
Anlamı:” Kim Ramadan ayında imanlı bir şekilde ve sevabını Allah’tan bekleyerek oruç 
tutarsa geçmiş günahları affolur.”  
 

Hoş geldin ey hayır ve bereket ayı ve  merhaba ey Kur’an ve ibadet ayı.  
En güzel salat ve selem senin üzerine olsun ey efendim, ey tevhidin mu^allimi, ey 
Allah’ın en efdal mahlükatı, ey Allah’ın en mükemmel Resulü,  
Ey Müslüman Kardeşler !  

Orucunda diğer ibadetler gibi farzları, şartları ve bozan halleri vardır. Oruç tutanın, 
orucunun sahih olması ve Allah’ın kabul etmesi için bunları öğrenmesi farzdır.    
 
Orucun Farziyeti Dinde Bilinmesi önemli (zaruri) olan Emirlerdendir.  
 
Ramadan ayının orucu hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Allah’ın Resulü  dokuz yıl 
oruç tuttu daha sonra vefat etti. Ramadan ayı orucunun farz olması dinde bilinmesi zaruri 
(önemli) olan ilimlerdendir. Yani Müslümanlar arasında bilinen, cahilin ve alimin bildiği 
emirlerdendir. Kim Ramadan orucunun farziyetini inkar ederse kafir olur. Üzerine farz 
olduğuna iman eden, özürü olmadan Ramandan’da oruç tutmazsa kafir olmaz, 
Cehennemde şiddetli azaba müstahak olan büyük günahkarlardan olur. Oruç, Kur’an-ı 
Kerim’de bildirilmiştir. Allah-u Te^eelee “El-Bakara” Süresinin  185. ayetinde şöyle 
buyuruyor: 

  َفَمْن َشِھَد ِمْنُكُم الشَّْھَر َفْلَیُصْمُھ
Allah-u Te^eelee bu ayette, kim bu ayı yetişirse oruç tutmasını emrediyor.    
 
Aynı şekilde hadis-i şerifte de bildirilmiştir. İmam Buhari ve İmam Müslim’in rivayet 
ettikleri bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:” 

 “َوَصْوِم َرَمَضاَن”َوَذَكَر ِمْنَھا “ ُبِنَي اإلْسالُم َعَلى ّخْمٍس”
Anlamı:” İslam beş temel üzerine kurulmuştur” Ve bunlardan” Ramadan orucu” 
sözüyle orucu saymıştır. 
 
Orucun Farz Olmasının Şartları 
 
Oruç, Müslüman, akıllı, baliğ (ergenlik çağına gelmiş) ve oruç tutmaya gücü yeten 
herkese farzdır. Ancak hayızlı ve nifaslıya farz değildir. Aynı şekilde, iyileşmeyen 
hastanın ve yaşının büyüklüğünden dolayı oruç tutmaya gucü olmayan yaşlının da oruç 
tutması farz değildir. Aslı kafir olandan ve mürtedten oruç sahih olmaz (Mürted önce 
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Müslüman olupta sonra İslam’dan çıkan kimsedir) Aynı şekilde hayızlı ve nifaslı 
kadınlardan sahih olmaz. Kan gelmesi devam ettiği halde oruç tutarlarsa hem günah 
kazanır hem de  kaza olarak tekrar tutacaklardır. Ergenlik çağına gelmeyen çocuğu oruç 
tutmak farz değil ancak kameri (hicri) olarak on yaşını doldurunca ve oruç tutmaya gücü 
var ise velisinin (yani ondan sorumlu olan kimse) ona emretmesi farzdır. Gücü yettiği 
halde orucu terkederse velisi tarafından dövülür. Deliye oruç tutmak farz değildir ve 
üzerine kaza yoktur. Oruç kendisine zarar veren hastaya ve uzun sefere çıkan misafire de 
oruç tutmak farz değildir. Bunlara kaza tutmak farzdır. Hasta ve misafir olanlar oruç 
tutarlarsa bunlardan sahih olur, eğer oruç onlara zarar verirse bunlara oruç  haram olur. 
Çok yaşlı olan kimse oruç tutmanın kendini helaka veya ölüme götüreceğinden korkarsa  
tutması farz değildir. 
 
Orucun Farzları 
Orucun farzları beş tanedir 
 
1- Niyet: Ramadan’ın gecesinde her gün için farzdır. Oruç niyetsiz sahih olmaz. Kalbiyle 
şöyle der:” Niyet ettim yarınki Ramadan ayının orucunu tutmaya.” Bazı mezheplere göre 
Ramadan’ın  ilk gününün gecesinde Ramadan’ın bütün günleri için niyet etmesi yeterlidir.  
Hayızlı ve nifaslı  ise  oruç gecesinde kanı kesilirse gusül etmezse dahi Ramadan’ın 
yarınki orucunu tutmaya niyet eder. Çünkü gusül namazın sahih olmasının  
şartlarındandır, orucun sahih olmasının şartlarından değildir. 
2-İmsak: Fecirden güneş batana kadar yemeden, içmeden ve küçük dahi olsa herşeyi başa 
, karna, bağırsaklara veya benzerlerine açık olan bir yerden tıpkı ağız, burun, ön ve arka 
avret gibi yerlerden girdirmekten sakınmaktır. Kim unutarak çok olsa dahi yer veya içerse 
orucu bozulmaz. Nafile oruç olsa dahi bozulmaz.    
İmam Buhari’nin rivayet ettiği sahih bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle 
buyuruyor:” 

رواه َوُھَو َصاِئٌم َفَأَكَل َأْو َشِرَب َفْلُیِتمَّ َصْوَمُھ َفِإنََّما َأْطَعَمُھ اُهللا َوَسَقاُه َمْن َنِسَي 
 البخاري

Anlamı:”Kim oruçlu iken unutarak yer veya içerse orucunu tamamlasın, Allah ona 
bu rızkı varmiştir.” 
3-Ayni şekilde cimayı (Cinsel ilişki) ve istimna ( elle meniyi  getirilmesi) veya sevişme 
ile meni gelmesini terketmek farzdır.  
4-Orucun vakti fecirden güneş batana kadar olduğuna göre, oruç tutmaya mükellef olan 
her kişinin bu iki vakti bilmesi gerekir. Bu iki vakit sabah yani doğru fecir ile  akşam 
vaktidir. 
5-Müslüman’ın Ramadan'da ve Ramadan'ın dışında İslam’da devamlı kalması farzdır. 
Küfre düşmekten sakınması da farzdır. Çünkü oruçlunun orucunun sahih olması için iman 
üzerinde kalması şarttır. Küfür ise orucu bozan hallerdendir. 

namaz veya ,  olduğuna iman etmek küfürdürhışık veya ru, llah’ın cisimA: İtikadi küfür-1
.elal olduğuna iman etmek küfürdürhorucun farziyetini inkâr etmek veya içkinin  

2-Fiili küfür:Kur’an-ı çöpe atmak gibi. 
3- Sözlü küfür: Allah’a sövmek, Peygamberlerinden birine veya meleklerden birine 
sövmek veya namazla , oruçla veya dini ahkamlara alay etmek gibi.  
 Oruçlunun  imanının devam etmesi,  orucun sahih olmasının şartlarındandır. Küfür ise 
orucu bozan hallerdendir. Kim oruçlu iken küfre düşerse orucu bozulur, hemen iki şahadet 
ile İslam’a girmesi ve günün kalan kısmında oruca hürmeten imsak etmesi ve 
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Ramadan’dan hemen sonra bu günü kaza etmesi farzdır.  
 
Orucu Bozan Hallerden Bazıları 
Yemek, içmek. 
Riddeye düşmek.  
Kendi kendini ağız dolusu kadar kusturmak.  
El ile meniyi çıkartmak. 
Cinsel ilişki kurmak. 
Oruç, Müslüman, akıllı, baliğ (ergenlik çağına gelmiş) ve oruç tutmaya gücü yeten 
herkese farzdır. Ancak hayızlı ve nifaslıya farz değildir. Aynı şekilde, iyileşmeyen 
hastanın ve yaşının büyüklüğünden dolayı oruç tutmaya gucü olmayan yaşlının da oruç 
tutması farz değildir. Aslı kafir olandan ve mürtedten oruç sahih olmaz (Mürted önce 
Müslüman olupta sonra İslam’dan çıkan kimsedir) Aynı şekilde hayızlı ve nifaslı 
kadınlardan sahih olmaz. Kan gelmesi devam ettiği halde oruç tutarlarsa hem günah 
kazanır hem de  kaza olarak tekrar tutacaklardır. Ergenlik çağına gelmeyen çocuğu oruç 
tutmak farz değil ancak kameri (hicri) olarak on yaşını doldurunca ve oruç tutmaya gücü 
var ise velisinin (yani ondan sorumlu olan kimse) ona emretmesi farzdır. Gücü yettiği 
halde orucu terkederse velisi tarafından dövülür. Deliye oruç tutmak farz değildir ve 
üzerine kaza yoktur. Oruç kendisine zarar veren hastaya ve uzun sefere çıkan misafire de 
oruç tutmak farz değildir. Bunlara kaza tutmak farzdır. Hasta ve misafir olanlar oruç 
tutarlarsa bunlardan sahih olur, eğer oruç onlara zarar verirse bunlara oruç  haram olur. 
Çok yaşlı olan kimse oruç tutmanın kendini helaka veya ölüme götüreceğinden korkarsa  
tutması farz değildir. 
 
Orucun Farzları 
Orucun farzları beş tanedir 
 
1- Niyet: Ramadan’ın gecesinde her gün için farzdır. Oruç niyetsiz sahih olmaz. Kalbiyle 
şöyle der:” Niyet ettim yarınki Ramadan ayının orucunu tutmaya.” Bazı mezheplere göre 
Ramadan’ın  ilk gününün gecesinde Ramadan’ın bütün günleri için niyet etmesi yeterlidir.  
Hayızlı ve nifaslı  ise  oruç gecesinde kanı kesilirse gusül etmezse dahi Ramadan’ın 
yarınki orucunu tutmaya niyet eder. Çünkü gusül namazın sahih olmasının  
şartlarındandır, orucun sahih olmasının şartlarından değildir. 
2-İmsak: Fecirden güneş batana kadar yemeden, içmeden ve küçük dahi olsa herşeyi başa 
, karna, bağırsaklara veya benzerlerine açık olan bir yerden tıpkı ağız, burun, ön ve arka 
avret gibi yerlerden girdirmekten sakınmaktır. Kim unutarak çok olsa dahi yer veya içerse 
orucu bozulmaz. Nafile oruç olsa dahi  
 
Orucu Bozan Hallerden Bazıları 
Yemek, içmek. 
Riddeye düşmek.  
Kendi kendini ağız dolusu kadar kusturmak.  
El ile meniyi çıkartmak. 
Cinsel ilişki kurmak. 
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ORUCU TUTMAK HARAM OLAN VAKİTLER: 
Ramadan Bayramında. 
Kurban Bayramında. 
Ve üç Teşrik günlerinde Oruç tutmak Haramdır. 
Kurban Bayramından sonra bir, iki ve üç  
günlerine Teşrik günleri denilir.  
 
ORUCU MAZİRETSİZ BOZUP KEFFAREYİ YERİNE GETİRMESİ 

GEREKEN HALLER: 
 
Her kim Ramadan Orucunun bir gününü mazireti olmadan bilerek bozarsa, veya cinsel 

ilişki kurmakla Orucunu bozarsa büyük günaha düşmüştür, hemen tövbe edip Bayramdan 
sonra hemen kazasını tutması gerekir ve keffareyi yerine getirmesi gerekir. 

Keffare ise budur: bir köleyi azad etmek, veya gücü yetmezse iki ay ara vermeden Oruç 
tutmak, gücü yetmezse altmış kişiyi doyurmak, her birine normal elle iki avuç dolusu 
buğday yada dört avuç hurma, veya dört avuç arpa verecek. 

Aynı şekilde kişi bilerek yiyer-içerse veya ilaç alıp Orucunu bozarsa keffareyi yerine 
getirecek. 

 

Arapça harflerini türkçe yazılışı 
TÜRKÇE ARAPÇA 

s S ث 
h H ح 
h H خ 
z Z ذ 
s S ص 
d D ض 

t T ط 

z Z ظ 

 ع ^ ^

k K ق 
 
 


