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Ramazan 11 Ayın Sultanıdır

 Kur’an’ın indirildiği aydır.  Oruç tutulan aydır.

“Ramazan ayı, insanlara yol 
gösteren, hidayeti, doğruyu 
ve yanlışı ayırt edip 
açıklayan Kur’an’ın 
indirildiği aydır…” (Ayet)

Kur’an Ayıdır 

Kur’an, Ramazanda Kadir 
Gecesi’nde indirilmeye 
başlanmıştır. Kadir 
suresinde, Kadir Gecesi’nin, 
bin aydan daha hayırlı 
olduğu bildirilmiştir. 

“Doğrusu biz Kur’an’ı, 
Kadir Gecesi’nde 
indirdik…” (Ayet)

Oruç Ayıdır

“Ramazan ayı geldi. Bu ay,
Allah’ın oruç tutmayı farz
kıldığı mübarek bir aydır...”
(Hadis)

Peygamberimizin ifadesiyle; 
Ramazan, “başlangıcı 
rahmet, ortası bağışlanma, 
sonu da cehennemden 
kurtuluş olan aydır.”

Rahmet Ayıdır 

 Rahmet, bağışlanma ayıdır 
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İslam’ın 5 şartından biri
olan farz oruç Ramazan
ayında tutulmaktadır.

Ramazan; orucu, iftarı, 
sahuru, teravihi, cemaatle 
dolan camileri ve okunan 
mukabeleleri ile manevi 
duyguların yoğun yaşandığı 
bir aydır. 



 «Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki, 
korunursunuz.» (Bakara, 183 )

AYETLER

RAMAZAN ve ORUÇ: AYET-İ KERİMELER
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 "Tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği 
emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele!" (Tevbe, 112)

 «Hiç şüphesiz, …sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç 
tutan kadınlar ve ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çokça 
zikreden erkekler ve (Allah'ı çokça) zikreden kadınlar, (iste) bunlar için Allah bir bağışlanma 
ve büyük bir ecir hazırlamıştır.» (Ahzab, 35 )

 Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilmeye kadar 
yiyin, için..  (Bakara, 187)

 Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak 
Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise, sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. (Bakara, 185 )

 "Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı 
günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç 
tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak kadar fidye gerekir..." (Bakara, 184)



 "Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve 
şeytanlar da zincire vurulur." 

HADİSLER

RAMAZAN ve ORUÇ: HADİS-İ ŞERİFLER
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 "Oruç sabrın yarısıdır."

 «Oruç tutun. Şüphesiz oruç Cehennem ateşine ve dünyanın kötülük ve musibetlerine 
karşı kalkandır.»

 «Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer.»

 «Allah, insanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da 
ben vereceğim buyurmuştur.»

 «Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini 
terk etmesine ALLAH'ın ihtiyacı yoktur.»

 “Ramazan ayı geldi. Bu ay, Allah’ın oruç tutmayı farz kıldığı mübarek bir aydır...”



 "Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve 
şeytanlar da zincire vurulur." Hz. Muhammed (s.a.v.)

 «Oruç cehennem ateşine ve dünyanın kötülük ve musibetlerine karşı kalkandır.»



RAMAZAN ve ORUÇLA İLGİLİ  KAVRAMLAR

İMSAK SAHUR İFTAR

FİTRE FİDYE

ORUÇ MUKABELERAMAZAN

HİCRİMAHYA

KADİR GECESİ

CÜZ
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TERAVİH

ÜÇ AYLAR MUHARREM 
ORUCU

AREFE



İMSAK

CÜZ

Sabah namazı vaktinin başlamasıdır. Bu aynı zamanda oruca 
başlama zamanı demektir.

Kur’an’ı okuyup diğerlerinin dinlemesine, takip etmesine mukabele 
denir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Cebrail 632 de Kur’an’ı karşılıklı
olarak iki kez okumuştur. Bu olay Müslümanlara örnek olmuştur. 

İmsaktan önce oruç için yemeğe kalkılan vakit. Peygamberimiz 
«sahur yemeğinde bereket olduğunu» haber vermiştir.
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MUKABELE

SAHUR

İFTAR

SAHUR
KADİR 
GECESİ

Akşam namazı vakti ile birlikte orucun sona erdirilmesi, orucun 
açılması.

Kur’an’ın indirilmeye başladığı gecedir. Ramazanın sonuna doğru 
kutlanan bu gecenin 1000 aydan hayırlı olduğunu Kur’an «Kadir 
suresinde» bize müjdelemektedir.

ORUÇ İslam’ın 5 şartından biridir. Hicretten 1,5 yıl sonra farz kılınmıştır.  
Farsça bir kelimedir. Arapça’da «savm» «siyâm» oruç demektir.

Kur’an’ın her 20 sayfasına bir cüz denir. 
Toplamda Kur’an’da 30 cüz vardır.



FİTRE

ÜÇ AYLAR
Hicri takvimin aylarından olan Recep- Şaban ve Ramazan 
Müslümanlar tarafından mübarek üç aylar olarak bilinir. Regaib, 
Berat ve Miraç kandilleri ile Kadir Gecesi bu ayların içinde yer alır.

Fitre denen “fıtır sadakası”, maddi durumu iyi olan Müslümanın 
bayrama ulaşmanın şükrü olarak ramazanda vermesi vacip olan bir 
sadakadır. Fitre, aile fertlerinden her biri için verilmelidir. 

622 Medine’ye hicreti takvim başlangıcı kabul eden ay takvimidir.
1 yıl 354 (355) gündür. 1. ay Muharrem ayıdır. Peygamberimiz 
«Muharrem orucu» tutmanın çok sevap olduğunu müjdelemiştir.
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HİCRİ

FİDYE

KEFFARET

SAHURMAHYA

TERAVİH

Özellikle, kandil gecelerinde ve ramazanda camilerde iki minare 
arasına asılan yazılar.

Ramazanda yatsı ile vitir namazı arasında 20 rekat olarak kılınan
sünnet bir namazdır. Gerekirse evde yalnız da kılınabilir.

Sürekli sağlık sorunu olan ve yaşlılık sebebiyle oruç tutamayan kişi 
maddi durumu iyi ise ihtiyaç sahiplerine tutamadığı gün sayısınca 
fidye verir. Maddi durumu iyi değilse fidye vermez. Fidye vaciptir.

Hicri takvimin ilk ayıdır. Peygamberimiz bu ayı, “Allah’ın ayı” olarak
niteleyip ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulduğunu
söylemiştir. Bu ay aşure ayı olarak ta bilinir.

MUHARREM 
ORUCU



ORUCU BOZMAZ

Unutarak yemek ve içmek

Ağza ve burna su alıp çalkalamak

Banyo yapmak ( ağızdan-burundan su girmemesi şartıyla ! )

Diş fırçalamak. (Macun riskli ! Macunla sahur ve iftarda fırçalansa daha iyi)

Kalp rahatsızlığında dil altı hapı, astımda sprey kullanmak

Göze, buruna, kulağa ilaç damlatmak 

Balgam veya tükürüğü yutmak

Parfüm, kolonya sürmek, çiçek koklamak

Kan vermek, deri üzerine merhem sürmek

dinkulturuahlakbilgisi.com



ORUCU BOZAR

Bilerek yemek ve içmek

Sigara içmek, başkasına ait dumanı bilerek içine çekmek

Unutarak yiyip orucu bozuldu sanıp yemeye devam etmek

Sakız çiğnemek (katkısız olursa bozmaz dense de oruçta uzak durmalı)

Ağıza giren yağmur, kar vb. kendi isteğiyle yutmak

Abdest alırken ağız ve burundan boğazına su kaçırmak

Kendi isteği ile. Ağız dolusu kusmak (isteği dışında ise bozmaz) 

İmsak vakti geçtiği halde vakit var sanıp bir şey yemek
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Ezan okundu zannederek iftar yapmak



Kötü söz ve davranışlardan uzak durmalıyız

Kur’an okumaya, dinlemeye özen göstermeliyiz

Yoksullara, yaşlılara yardım etmeliyiz

Beden, ağız ve diş sağlığımıza özen göstermeliyiz

Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Gözümüzü, dilimizi haramlardan uzak tutmalıyız

Orucu, Allah rızası için tuttuğumuzu unutmamalıyız

Oruç tutamayanlara karşı hoşgörülü olmalıyız
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Muharrem Orucu

 Sözlükte “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan”
anlamlarına gelen muharrem, hicri takvime göre yılın ilk ayıdır.

 Hz. Muhammed (sav), muharremi “Allah’ın ayı” olarak nitelendirip
ramazandan sonraki en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç
olduğunu ifade etmiştir.

 Muharrem ayının onuncu günü “aşure” diye adlandırılır. Bu ay 
«aşure ayı» olarak ta bilinir. Hz. Peygamber (sav) bu ayın 9,10,11. 
günlerinde oruç tutmuş; Müslümanlara da bu orucu tavsiye 
etmiştir.

 Alevi-Bektaşilik’te, muharrem ayının özel bir yeri vardır. Alevi-
Bektaşiler, bu ayın ilk 12 gününü oruçlu geçirirler. 13. gün, Kerbela
Olayı’ndan sağ kurtulan Hz. Hüseyin’in (r.a.) oğlu Zeynü’l-Abidin için 
şükür kurbanı keser ve aşure kaynatırlar. 

 Bu ayda Müslümanları derinden yaralayan «Kerbela Olayı» (M. 680) 
yaşanmıştır. Bu olayda Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin ve 
yakınları (72 kişi), Kerbela denilen yerde şehit edilmiştir. Bu ay 
boyunca Kerbela’da şehit düşenler için dualar okurlar. 
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Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) İftar Duası

“Allah’ım! Senin için oruç tuttum,

Sana inandım, Sana güvendim.

Senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum.”

“Allahümme leke sumtü

Ve bike amentü Ve aleyke tevekkeltü

Ve alâ rızgike eftartü”
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.

Memduh ÇELMELİ
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