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80  . SOHBET 

İFTAR ÂDÂBI VE İFTAR İKRÂMI  

Rabbimizin lütfu ile bir Ramazan-ı şerife daha ulaşmış bulunuyoruz. Bereketi ve huzuru 

beraberinde getiren bu ayda fırsatını bilip bu ikramlara sahip olmak gayretimiz olmalı.  

Rahmet ve bereket ayında Müslümanlar yapacakları ibadetlerle eşsiz manevi lezzetleri tatma 

imkanına kavuşacak. Ramazan ayının en heyecanlı anlarını sahur ve iftar vakitleri oluşturur ki, 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bu heyecanı hem kendisi yaşamış, hem de, ashabına tavsiye etmiştir. 

İftar ve sahur yapılmasını emrederken de, iftarsız ve sahursuz tutulacak oruçlardan ümmetini 

sakındırmıştır. 

İFTAR ÂDÂBI  

İftarın en önemli âdâbı yemeğe başlamadan önce Allah’a şükredip dua etmektir. Allah Resûlü, sırf 

Allah rızası için bu dünyada kendisine mübah kılınan pek çok insanî lezzet ve zevkten uzak duran 

Müslüman’ın iftar vaktinde yapacağı duanın kabul olunacağını müjdelemektedir.  

Müslümanları iftar duasına ِ ائ ِل ِِة ِوِ عِ دِ ِمِ لصَّ ِعِ ل  د   َ هَِ طِ ف ِِدِ نِ ُِر  “Oruçlunun iftar anında reddedilmeyecek bir 

duası vardır,”
1
 buyurarak, teşvik eden Efendimiz, bizzat kendileri, duruma göre iftar duasını uzatmış, 

duruma göre ise yalnızca “Bismillah! Elhamdu li’llah!” (Besmele ve Hamd) ile bu duayı kısa tutmuştur.  

Peygamber Efendimiz bir duasını şöyle yapmıştır:  

ُصْمَنا َوَعَلى رِْزِقَك َأْفَطْرنَا فَ تَ َقب َّْلُه ِمنَّاإنََّك أْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ  اللَُّهمَّ َلكَ   
“Allâhümme leke sumnâ ve alâ rızkike efternâ. Fe tekabbel minnâ. İnneke ente’s Semiu’l  Alîm:  

Allah’ım! Senin için oruç tuttuk ve senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık. Bu orucumuzu ve duamızı 

bizden kabul buyur! Çünkü Sen, her şeyi duyan ve bilensin!” 
2
  

İslâm’ın diğer meselelerinde olduğu gibi, bu hususta da en güzel örnekleri kendi mübarek 

hayatlarında yaşayan Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam, Ramazan ayında her türlü ibadet ve dualarını 

fazlalaştırırlardı. Ayrıca etrafındaki mü’minlere de ikram ve hasenatta bulunmak suretiyle onların da bol 

bol dua etmelerine vesile olurlardı. 

Baştan sona İlahi rahmet tecellilerine sahne olan Ramazan’da iftar vakitlerinin ayrı bir feyzi ve 

kıymeti vardır. Bu müstesna vaktin dualar açısından taşıdığı ehemmiyeti Peygamber Efendimiz 

Aleyhissalâtü Vesselam şöyle ifade buyururlar: 

هِ  ِا ف ط ار  ن د  ِع  ائ م  الص  ةِر و  ِد ع  د   َ ُِر ".Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez"ل 
3
 

Abdullah bin Ömer’in (r.a.) rivayetine göre Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam, iftar vakitlerinde şu 

duayı sık sık tekrar ederlerdi: 

ِل يِِ  َ ف  ُِ غ  ٍءِأ ن  ي  ِش  ِكرلَّ ع ت  س  ِالَّت يِو  ت ك  م  ح   َ ِب  أ لرك  ِإ نِّيِأ س   Ya Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için" اللَّهرمَّ

beni af ve mağfiret eyle." 
4
 

                                                        
1 İbn Mace, Siyam: 48  (Üç kişinin duası geri çevrilmez: Adaletle hükmeden hakimin, iftar edinceye kadar   
  oruçlunun ve mazlumun) 
2 Ebû Dâvûd, Savm 22 
3 Tirmizi,Daavat,129. 
4 İbni Mâce, Sıyam,48. 
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Hatasızlığı ve günahlardan korunmuş olmasıyla bilinen Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselamın 

bu duasında, ümmetine bir irşad ve örnek gösterme manası vardır. Peygamberimiz Aleyhissalâtü 

Vesselam bu şekilde dua etmek suretiyle, mü’minlere iftar vakitlerinin feyiz ve bereketinden istifade 

etmenin en güzel yollarından birini göstermiş ve iftar vaktinin istiğfarla değerlendirilmesinin 

ehemmiyetine dikkat çekmiş olmaktadır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bugünkü pek çok Müslümanın aksine, iftar vaktinin hemen başında 

orucunu açmış ve sahuru da mümkün olduğu kadar geciktirmiştir.  

   ال تَ َزاُل أُمَِّتي ِبَخْيٍر َما َعجَُّلوا اإِلْفطَاَر  َوَأخَُّروا السَُّحورَ 
“Ümmetim, sahuru vaktin sonuna doğru geciktirdiği ve iftarı da acele ettiği sürece hayır üzere 

olacaktır,”
5
 buyurarak bu durumu Müslümanlar için bir kural haline getirmiştir.  

Meşhur olan bir rivayette de şöyle denilmektedir: Hz. Peygamber'in iki müezzini vardı. Hz. Bilâl ve 

Abdullah b. Ümmü Mektum. Hz. Bilâl, tan yeri ağarmazdan az önce ezan okur, Abdullah b. Ümmü 

Mektum ise tam şafak attığında ezan okurdu. Bu itibarla Hz. Peygamber: ِتروٍم ك  ِم  ِأرمِّ ِاب نر ذِّن  تَّىِيرؤ  برواِح   َ اش  لرواِو  كر

“İbn Ümmü Mektum ezan okuyana kadar yiyip içiniz.”
6
 derdi.  

İftar yapılmasını öven Peygamberimiz, sahur için de aynı övgüyü yapmış ve  ِإ يَّاه ا ِر َِّللاَّ ط اكرم  أ ع  ةِ  ك   َ إ نَّه اِب 

وهرِ ُِ د عر ”.Sahur, Allah’ın size vermiş olduğu bir ihsanıdır, onu terk etmeyiniz“ ف َل 
7
 buyurarak sahur 

yemeğinin bereketine işaret etmiştir.  

Demek ki, ‘oruç, nasıl olsa gündüz vakti, yemek yememek, su içmemek demektir. Öyleyse sahura 

da kalkmak gerekmez’ anlayışı sünnete uygun değildir. Dinin en doğru mübelliği olah Allah Resûlü’nün 

iftar ve sahur ile ilgili bu uyarıları, aynı zamanda O’nun, insanın yemek ve susuzluk anında zaafları 

dolayısıyla oluşabilecek olan kulluk ihmallerini de önlemeye yöneliktir.  

Takva, oruç emredildi diye, yemekten içmekten tamamen uzakta durmakla değil, müsaade verilen 

zamanlarda Allah Resûlünün sünnetini takip edip, Rabbimizin verdiği rızıkla rızıklanıp, verdiği bu 

rızıklara hamdederek elde edilebilir.  

 Zaten orucun gerçek mahiyetinin, insanın kendisini yemek ve içmekten alıkoymasından ziyade, 

yemek-içmek ve şehevî arzulardan uzak durmakla sembolize edilen ve bunlarla beslenen nefsin ıslah 

edilmesi olduğu gerçeği de ortadadır.  

Bu konuda bir misâl olarak Peygamber Efendimiz yalan örneğini vermiş, oruca herhangi bir zararı 

olmadığı halde, yalan söyleyenin oruç tutmamış sayılacağını bildirmiştir:  

وِر َواْلَعَمَل ِبِه فَ َلْيَس لِلَِّه َحاَجٌة ِفي َأْن َيدََع طََعاَمُه َوَشَرابَهُ َمْن َلْم َيدَْع قَ ْوَل الز     
“Kim yalanı ve onunla ameli terkِ etmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın 

ihtiyacı yoktur,”
8
 

 Öyleyse oruç, yemekten, içmekten uzak durmakla sembolize edilse de, nefsin toptan 

dizginlenmesidir. Bu dizginlemenin ilk adımı da, zor da gelse oruç için, dolayısıyla Allah rızası için sahura 

kalkmaktır.  

                                                        
5 Ahmet b. Hanbel, Müsned, H. No: 20350 
6 Buhari, Sahih, H. No: 1785 
7 Nesaî, Siyam: 18, 19 
8 Buhârî, Savm: 8) 
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 İFTAR İKRAMI 

İftarın edeblerinden birisi de ikrâmda bulunmaktır.  

ِِي َواْعُبُدوْا الّلَه َوالَ ُتْشرُِكوْا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ  يِن َواْلَجاِر 
اُنُكْم ِإنَّ الّلَه الَ ُيِحب  َمن َكاَن اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب بِالَجنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أَْيمَ 

 ُمْخَتاالً َفُخورًا
“Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, 

yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah 

kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez,” 
9
 

 Bu ayetde işaret edilen iyilik yapmak, aynı zamanda iftar için de geçerlidir.  

Bunun için Peygamber Efendimiz, kendisi ümmetin yoksullarını, yakınlarını ve ashabını iftara hem 

davet eder, hem de kendileri bu davetlere icabet ederdi. Ashabın en fakirleri olan Ashab-ı Suffe’yi de her 

gün hâli vakti yerinde olan sahabelere emanet ederek iftar vermelerini emrederdi. 

Kendileri bir hadislerinde  

ََُه َوَمْن  َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َفَل  ََي ْ  يُ ْؤِِ َجاَرُُ َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر فَ ْلُيْكرِْم 
ًرا َأْو لَِيْصُمتْ   َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر فَ ْليَ ُقْل َخي ْ

 “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve âhiret 

gününe iman eden kimse misafirine ikrâm etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı 

söz söylesin, ya da, sussun! ”
10

 buyurmuştur. 

Bu hadisi ile iyi komşuluğu, misafire ikrâmı, hayırlı sözü Allah’a iman ile birlikte anmış, topyekün 

bir nefis ıslahının ancak böylece mümkün olabileceğine işaret etmiştir.  

Bir başka hadislerinde de:  

ِ ن  ِم  َ ه  ِمثلِأ ج  ِل هر ت ب  ِكر ائ ًما ِص   َ ِف طَّ ن  ءِ م  ِش ي  ائ م  ِالصَّ  َ ِأ ج  ن  ِم  ِي ن ت ق ص  ِأ ن   َ ي  غ   “Bir Müslümana iftar ikram eden 

Müslüman, oruç tutanın sevabını aynen alır da, oruç tutanın sevabından hiç bir şey eksilmez”
11

 buyuran 

Peygamber Efendimiz, bununla misafire, dostlara, akrabalara yapılan ikramın sevabına dikkat çekmiştir.  

Oruçla mükellef olmayan çocukların dahi heyecanla beklediği iftar vakitlerinde ikrâmda 

bulunmak, Müslümanlar arasında samimiyet ve kardeşlik duygularını da pekiştirmektedir. İkrâm 

etmenin, Allah rızası için sarfetmenin getirdiği bereketin yanında, bir başka özelliği de Allah’a topluca 

şükr ve hamdetme fırsatı sunmasıdır. En azından, Bismillah diyerek yemeğe başlayan ve Elhamduli’llah 

diyerek yemeği bitiren Müslümanlar, böylece, birbirlerine de örneklik teşkil etmektedir. Bunun için, 

Ramazan ayı boyunca Müslümanların birbirlerini iftara davet etmek için yarışmaları, camilerde cemaata 

ve özellikle de yemek imkân ve fırsatı bulunmayan diğer Müslümanlara iftar vermek için sıraya girmeleri 

de güzel bir Ramazan geleneği teşkil etmektedir.  

Oruç bir nefis terbiyesi amelesi olduğuna göre, iftar ve sahur yemeklerinde açlığın ve susuzluğun 

verdiği eziyet düşünülerek israfa gidilmemelidir. Özellikle uzun ve sıcak yaz günlerinde insan, açlığın ve 

                                                        
9  Nisâ Sûresi [4:36] 
10 Buhârî, Edeb: 29-31 
11 Tirmizî, Sünen, H. No: 1736 
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susuzluğun bastırdığı anlarda, psikolojik olarak çok yemeyi ve çok çok su içmeyi arzular. Hattâ öyle ki, 

sofraya oturduğunda, sanki doymak hissi dahi hissetmez.  

Normal zamanlarda yiyeceğinden daha fazla yemek ister ki böylece, gün boyu dizginlenmeye 

çalışılan nefse boyun eğilmiş olunur. Bu da gereğinden fazla yeme iştihası oluşturduğu gibi, oruç 

günlerinde fazla yemeye alışık olmayan nefsi tatmin etmek için gereğinden fazla yemek hazırlamaya 

vesile olur. Dolayısıyla, yenilemeyecek olan miktardan fazla yemek hazırlamak israftır. 

‘Sahurda yer veya ertesi güne bırakır, o zaman yerim’ düşüncesi de yanlıştır. Çünkü günümüzde, 

ikrâm edilen yemeklerin ertesi güne bırakılması, pek de adetten sayılmamakta, bu yüzden de israf 

edilmektedir. Haramlardan uzaklaşmayı hedefleyen oruç sebebiyle, bizzat kendisi haram olan israfa 

düşülmesi ise orucun gerçek ruhuna ters gelmektedir. 

Bu vesile ile, Allah’tan, sahur, oruç, iftar ve ikrâmlarınızı kabul ederek bereketlendirmesini niyaz 

ediyoruz. 

Şuurlu bir mü`min, içinde yüzdüğü bu eşsiz fırsatlar denizinden azami derecede istifade etmeye 

çalışır. Tevbelerin en ziyade kabul edilip günahların en fazla affolunduğu ve dileklerin en yüksek 

nisbette kabul edildiği bu mübarek ayda her vesile ile Cenab-ı Hakka iltica eder. 

Rahmet deryasının taştığı Ramazan ayı boyunca en güzel duaları okur; salavat ve münacatları 

fırsat buldukça tekrar eder; Kur’an’dan ve hadislerden alınan kıymetli dualara yapışarak Allah’a biraz 

daha yakınlaşmaya çalışır. 

Alınacak  Dersler  

1. Ramazan Rahmet ve Bereket ayıdır. 

2. İftarın en önemli âdâbı yemeğe başlamadan önce Allah’a şükredip dua etmektir. 

3. Oruç insanın yemek ve susuzluk anında zaafları dolayısıyla oluşabilecek olan kulluk ihmallerini 

de önlemeye yöneliktir. 

4. Takva, Allah Resûlünün sünnetini takip edip, Rabbimizin verdiği rızıkla rızıklanıp, verdiği bu 

rızıklara hamdederek elde edilebilir.  

5. İftarın edeblerinden birisi de ikrâmda bulunmaktır. 

6. İftarlarda Bismillah diyerek yemeğe başlayan ve Elhamduli’llah diyerek yemeği bitiren 

Müslümanlar, güzel davranışlarıyla birbirlerine de örneklik teşkil etmektedir. 

7. İftar sofralarında yenilemeyecek olan miktardan fazla yemek hazırlamak israftır. 

Bu hafta  

ََُه َوَمْن  َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َفَل يُ ْؤِِ َجاَرُُ َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر  ََي ْ فَ ْلُيْكرِْم 
ًرا َأْو لَِيْصُمتْ َكاَن   يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر فَ ْليَ ُقْل َخي ْ

 “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve                  

âhiret  gününe iman eden kimse misafirine ikrâm etsin.  Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya 

faydalı söz söylesin, ya da, sussun! ” 
12

  

1- Bu hadis-i şerifi aile fertlerimizle ve iftarımıza davetli  misafirlerimizlede paylaşalım. 

2- Bu sohbetimizi (Fotokopi yaparak) çoğaltalım ve çevremizdeki 3 aile ye verelim. 

 

                                                        
12 Buhârî, Edeb: 29-31 


