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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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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.

Memduh ÇELMELİ



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
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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
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