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Ders : 40  
Konu : Oruç ve Nefis Terbiyesi-2  

 
    4- Ramazan ayı, şeytanların bağlandığı, cehennem kapılarının kapandığı ve cennet 
kapılarının açıldığı aydır. Cenâb-ı Hakk’ın şeytana: ’’Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir 
hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna’’1 buyurduğu aydır. İnsan, 
dünyada şeytan ve avanelerinin tuzaklarına düşmeyip, dünyadaki varlık nedeni olan kulluk 
vazifelerini yerine getirirse ve orucunu gayesine uygun olarak tutarsa, cennet ve 
Cemâlullah’la mükâfatlanacaktır. Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmuştur: ’’Oruç 
tutan için iki sevinç vardır. Birisi, iftar ettiği zaman, ikincisi ise,  Rabbi ile buluştuğunda.’’2 

Oruç, Allah içindir, 
Kötü sözler boşlanır. 
Oruç tutan, emîndir, 
Şeytanlar hep taşlanır. 

     5- Ramazan ayı: Muhasebe ayıdır. Ramazan, bir yılın özetidir. Onun için onbir ayın 
sultanıdır. Hem sevap bakımından, hem ibadet olarak, hem de ümmet ruhunun gelişmesi ve 
yaşanması bakımından Müslümanlar, neredeyse onbir aya bedel bir kulluk icra ederler. Zira 
bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni içinde barındırması bu mânâyı ifade etmeye yeterlidir. 

Terâvih namazları, 
Sevindirir bizleri, 
Sohbeti, vaazları, 
Gönüllere işlenir. 

       6- Ramazan ayı, ümmetin ayıdır. Çünkü ümmet bu ayda Yaratıcısı’nın huzurunda 
birleşiyor, daha çok dayanışma ve yardımlaşma içerisine girip bütünleşiyor. Böylece İslam 
kardeşliği perçinleniyor. Müslümanlar, çevrelerindeki insanlarla birlikte iftarlar yapıyor; 
Ramazan sohbetleri tertip ediliyor ve teravihlerle de yan yana, omuz omuza ve tek yürek ve 
tek saf halinde özlenen manevi atmosferi birlikte yaşıyorlar. Binlerce km. uzaktaki 
Müslümanlarla da âdeta mesafeler aradan kalkıyor. Maddî ve mânevî bağlarla İslam 
kardeşliği ruhu bir kez daha canlanıyor. 
       7- Ramazan ayı, sabır ayıdır. Müslümanlar, Ramazan‘da hem nefsi arzularına karşı, hem 
haramlara karşı hem de çevresinden zuhur edecek olumsuzluklara karşı sabır ve dayanıklılığın 
en güzel örneğini gösterirler.Rasûlullah (s.a.v), bu ayın adını ‘‘Sabır ayı‘‘ olarak koymuştur. 
        8- Ramazan ayı, Fitre ve Zekât ayıdır. Allah, kulları arasındaki sosyal dengeyi ve adâleti 
zekât ibadeti ile sağlamıştır. Zekâttan maksadın gerektiği gibi hasıl olması için; nasıl ki namaz 
ibadeti cemaatle yirmiyedi derece üstün oluyor. Teravihlerimiz cemaatle olunca daha çok 
anlam kazanıyor ve Allah’ın rahmeti cemaat üzerinde oluyorsa, zekat ibadeti de cemaat 
halinde yapıldığı zaman daha çok anlam kazanıyor, gayeye daha uygun oluyor. Daha çok 
hizmete vesile oluyor ve maksat daha iyi hasıl oluyor. Fitre ise, sağlığımızın daha doğrusu 
insan olarak yaratılışımızın bir şükrüdür. Kur’ân-ı Kerîm’de: 

 “Namazı dosdoğru kılın. Zekâtı verin. Kendiniz için önden ne hayır yollarsanız, Allah 
katında onu bulacaksınız. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızı görücüdür.”3 
buyurulmaktadır. Başka bir âyette ise: 

                                                           
1
 Hicr suresi ayet:42. 

2
 Riyâzü’s-Sâlihîn, C.2, sh.486 

3
 Bakara Sûresi – 110. Âyet 
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    “Onların mallarından sadaka (zekât) al ki, bununla kendilerini (günahlardan) temizlemiş 

(iyiliklerini de) bereketlendirmiş olasın”4 buyurulmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) de: 

    “Zekât vererek mallarınızı koruyunuz. Sadaka vererek hastalığınızı tedavi ediniz. Dua ve 

niyaz ederek, bela dalgalarına karşı koyunuz” 5 buyurmaktadır. 

     Zekât sayesinde mallar korunmuş olur. Sadakalar da maddî ve mânevî hastalıklar için 

birer ilaç yerine geçer. Zekât ve sadaka verenlerin mallarında ve canlarında bereket, sağlık 

ve âfiyet olur. 

     Ayrıca, zekât, insanlar arasında huzur ve mutluluğu, birlik ve beraberliği sağlar. Fakirlere 

ve kimsesizlere zekât veren zengin müslüman, sevilir, sayılır ve kendisine dua edilir. Kur’ân- ı 

Kerimde: 

‘‘Onların (mü’minlerin) mallarında dilencinin ve dilenemeyen fakirin bir hakkı vardır.“6 

buyurulmaktadır. 

Fakir, yoksul görülür, 
Sadakalar verilir, 
Şeytan hemen darılır, 
Melekler de hoşlanır. 

      9- Ramazan ayında, Kadir Gecesi vardır. Allah, bu gece hakkında: ’’Bin aydan hayırlıdır’’7 
buyurmuştur. Yapılan ibadetler, ameller, dualar, iyilikler bin ile değil bin ay ile çarpılır. 
Ameller, ihlas ve samimiyete göre daha da artırılır. İşte bunun içindir ki, bu geceyi cemaat 
olarak dünya mazlum ve mağdurlarının dertlerine ortak olarak geçirmeyi uygun görüyoruz. 
Çünkü Allah’ın rızasını en çok celbeden amel, mazlum ve mağdur kullarını memnun eden 
davranış ve güzelliklerdir. Onların; bizim uzatacağımız kardeşlik ve yardım elimize, bizim de 
Avrupa’da yaşayan, nefisleri ve nesilleri tehlikede bulunan Müslümanlar olarak onların 
duasına şiddetle ihtiyacımız vardır. 
      10- Ramazan, ayı zamanda şifadır. Bu ay, vücutta biriken bir yıllık hastalık ve kirlerden 
arındıran, insan sağlığını dengeleyen eşsiz bir tedavi ayıdır. Rasûlullah (s.a.v.) bir hadîs-i 
şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: ’’Oruç tutun sıhhat bulun.’’8 
         Oruç, insan bedeni için ilâhî bir reçetedir. Bu reçete, emredilen şekilde uygulandığı 
zaman, vücudun birçok mekanizması kendisini yenileme fırsatını bulur. Kur'ân-ı Kerîm‘de: 
        “...Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır”9  
buyurularak bu hakikat ortaya konmuştur.  
       Orucun bedene sayısız faydaları vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır: 

a- Orucun Sindirim Sistemine Faydaları: 
 Sindirim sistemi, insan vücudunun en kalabalık organlarının yer aldığı bölümdür. Bu or- 

ganlar, âdeta birbirlerine elektronik beyinlerle bağlı harika bir düzendir. 

                                                           
4
 Tevbe sûresi – 103. Âyet 

5 Tergîb ve Terhîb, Hâfız el-Münzîri ,  C. 2, Sh. 186  
6 Zâriyat Sûresi – 19.âyet 
7 Kadr suresi 3. ayet 
8 Cem’u’l-Fevâid, Rûdânî, C.2, sh.40 
9 Bakara Sûresi 184. Âyet 
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 Sindirim sisteminin en zor görevlerini yüklenen organ karaciğerdir. Karaciğer, 24 
saat hiç dinlenmeden 500 ayrı görev yapar. Yılda bir ay Ramazan’da oruç tutmak, ortalama 
180 saat karaciğerin dinlenmesi ve kendisini yenilemesi demektir. 

 Mide, oruçta bütün kaslarını dinlendirir. İç zarlarındaki yıpranmaları tamir etme 
fırsatı bulur. Bazılarının zannettiği gibi mide oruçta asit çıkarmaz. Çünkü mide oruca niyetle 
birlikte “Şartlı Refleks’’e geçerek asit salgısını durdurur. 

       b- Orucun Dolaşım Sistemine Faydaları: 

 Kan hacmindeki azalma kalbe ciddi istirahat sağlamaktadır. Bu da ancak oruçla 
mümkündür. 

 Orucun bir diğer faydası ise, sağlıklı kişilerde kandaki besinlerin tamamen 
yakılmasıdır.  

 Dolaşım sisteminde önemli bir yeri olan böbrekler de Ramazan süresince belli 
aralıklarla dinlenmeye geçerler. 
c. Orucun Sinir Sistemine Faydaları: 

 Oruçta sinir sistemi tam ayarında (rolantide) çalışır. Merkezden itibaren az da olsa 
dinlenmeye geçer. 

 Orucun sinir sistemine en büyük faydası stresleri yok etmesidir. Çünkü oruçtan gelen 
ibadet zevki tüm endişeleri yokeder. Çok derin üzüntüleri hafifletir.10 

İmsak, oruç tutmaktır, 
Öfkeleri yutmaktır, 
Nefsi ıslâh etmektir, 
Çirkin huylar dışlanır. 

       11- Ramazan ayı, eğitim ayıdır. Bu okulun sahibi bizzat Allah‘tır; adını da Ramazan 

koymuştur. Baş muallimi, Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v.)’dir. Sınıfları, camilerdir. Ders müfredatı, 

Kur’an ve Sünnettir. Kur’ân bu ayda inmiştir. 

         Onun gereği olarak da ’’Vel-Furkan’’ yani, Hakkı batıldan ayıran demektir. Hakkı batıldan 
ayırmanın özellikleri ise, iyiyi kötüden, hayrı şerden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ve 
faydalıyı zararlıdan ayırma kaabiliyetine, ferasetine ve dirayetine ermektir. 
      12- Ramazan ayı, rahmet, bereket, mağfiret ve ateşten kurtuluş ayıdır. Rasûlullah (s.a.v ) bir 
hadîs-i şerifte şöyle buyurmuşlardır: ’’Ramazanın, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da 
ateşten kurtuluştur’’11 İşte bu kurtuluşun mükâfatı bir hadîs-i şerifte şöyle müjdelenmiştir: 
      ’’Şüphesiz ki cennette bir kapı vardır, ona REYYAN denir. Kıyamet gününde o kapıdan 
sadece oruçlular girer, onlardan başka hiçbir kimse giremez. Oruçlular o kapıdan içeri girince 
kapı kapanır ve başka bir kimse giremez olur.’’12  

Başlangıcı rahmettir, 
Ortası berekettir, 
Sonu da mağfirettir, 
Mü'minler bağışlanır. 

                                            

 

 

 

                                                           
10 Bakara Suresinin Yorumu, Dr. Haluk Nurbaki, sh.47-50  
11 Hadis’i Şerif’i Selman’ı Farisi rivayet etmiştir. 
12 Riyâzü’s-Sâlihîn, C.2, sh.488 
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Not:  
Bu hafta; 
1-Bu hafta ömrümüzün bir muhasebesini yapalım. 
2-Zekât, fitre, sadakalarımızı Teşklatımız aracılığıyla mazlum ve mağdurlara ulaştıralım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


