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ORUÇ İBADETİ 
 

        Muhterem Müslümanlar! 

        İslâm’ın beş esasından birisi de Ramazan 

orucunu tutmaktır. Oruç ibadeti; imsak 

vaktinden akşam ezanı vaktine kadar Allah 

rızası için yeme, içme ve cinsel ilişkiyi terk 

etmekle yerine getirilen önemli bir ibadettir. 

Oruçlu mü’min, Rabbinin rızası için aslında 

helal olan bazı fiilleri belirli süre kendisine 

yasaklar. Nefsinin bu isteklerine karşı direnir, 

nefsiyle mücadele eder ve sevabını da 

Allah’tan bekler. Oruç, müslümanı 

kötülüklerden uzak tutarak nefsini terbiye eder, 

ahlâkı güzelleştirir, merhamet duygusunu 

geliştirir, sıkıntılara katlanmaya ve sabra 

alıştırır. Nimetin kıymetini anlayıp şükretmeyi 

öğretir. 

 

  Kıymetli Mü’minler! 
Hutbemin başında okuduğum Bakara 

suresinin 183’üncü ayet-i celilesinde Yüce 

Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! 

Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı 

gibi size de farz kılındı. Umulur ki 

korunursunuz.” 

Oruç; akıllı, ergenlik çağına gelmiş, 

yolcu olmayan, sağlıklı her müslümana farzdır. 

Ancak; hastalar, yolcular, hamile veya çocuk 

emzirmekte olan bayanlar ve özel günlerinde 

bulunan kadınlar, oruçlarını tutmayıp daha 

sonra kaza ederler. 

        Bedenin zekâtı durumunda olan oruç, 

müslümanı kötülüklerden ve cehennemden 

koruyan bir perde, bir kalkan, sığınacak bir 

kaledir. Oruç ibadetinde asla gösteriş yoktur. 

Sadece Allah rızası için tutulduğundan dolayı 

sevabının miktarını da Allah Teâlâ takdir 

buyuracaktır. 

        Peygamberimizin haber verdiği üzere, 

oruçlunun uykusu ibadet, susması Allah’ı 

tespih etmektir. Allah (c.c.) oruçlunun duasını 

kabul eder, salih amellerine kat kat sevap verir 

ve günahlarını bağışlar. 

         

        Aziz Kardeşlerim! 

        Bizi melekleştiren orucu kalbimizle, 

beynimizle, gözümüz-kulağımızla velhasıl 

bütün varlığımızla tutalım. Yalan, gıybet, iftira, 

dedikodu gibi günahları işleyerek orucumuzun 

sevabını, manevi hayatımızın güzelliğini ve 

sosyal hayatımızın dengesini bozmayalım. 

Oruç ibadetini bütün benliğimiz ve 

samimiyetimizle yerine getirmeye çalışalım. 

Peygamberimiz (s.a.s.) bir hadisinde; “Kim 

yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı 

bırakmazsa, Allah o kimsenin yemesini ve 

içmesini bırakmasına değer vermez”
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buyurmaktadır.  Bir başka hadis-i şerifte ise 

Peygamber efendimiz ; “Oruç tutan öyle 

insanlar vardır ki, kazançları sadece açlık 

ve susuzluk çekmektir” buyurmuştur.
2
 Bu 

hadisler bize orucun sadece yiyecek ve 

içeçeklerle alakalı bir ibadet olmadığını, bizim 

bütün benliğimizi kuşatan ve şekillendiren bir 

ibadet olduğunu ortaya koymaktadır. Bize 

olumsuz bir söz söyleyenlere karşı dahi sabırlı 

olmamız gerektiğini ve oruç ahlâkından taviz 

vermememiz gerektiğini peygamberimiz şöyle 

dile getirmiştir: 

“Oruç bir kalkandır; sakın oruçlu 

iken, cahillik edip de kötü söz söylemeyin. 

Birisi sizinle tartışacak olursa, ben 

oruçluyum deyin.”
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        Hutbemi, başta okuduğum hadis-i şerif 

meali ile bitiriyorum: “Cennette Reyyân 

denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü 

oradan ancak oruç tutanlar girecektir.”
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