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Gufranla Tüllenen Ay
Hiç   dinmeyen bir neşe, hiç bitmeyen bir zevk, hiç eksilmeyen bir aşkla,
tütüp giden bir ay varsa o da Ramazandır. Bir sene içinde geçen bütün nazlı
mevsimlerin, ayların özünü, ruhunu, gerçek manasını ve onlardan süzülmüş,
toplanmış üsareleri en tatlı bir şive ile sunan Ramazan günleri, Ramazan
geceleri; her lahza, gönülleri ayrı bir haz ve ayrı bir tatlılıkla sarar, şefkatle
onları kucaklar, muhabbetle okşar ve yaşama zevkiyle coşturur.
 
Ramazan günleri, dünyanın her yanında, husûsiyle müslüman ülkelerde ve
müslümanlar arasında ve hele bizim dünyamızda bütün alâkalara merkez,
bütün ruhânî zevklere meydan, bütün heyecanlara sahne, bütün terakkîlere
nurdan bir helezon ve bütün insânî hususiyetlerin inkişâfına açık bir fırsat,
bir ganimet alanıdır.
 
Geceleri ayrı bir duygu, gündüzleri ayrı bir aydınlıkla tulû’ eden Ramazan
günleri, gönüllere ayrı bir ruh çalar geçer.. ve toplumun birbirinden kopmuş
parçalarını biraraya getirir, bütünleştirir, bütün inzivâzedelere cemaat
yolunu açar ve onların  gurbetlerini izâle eder.. herkese değişik buudda bir
his ve fikir ziyafeti verir ve herkesi bir kere daha hayata uyarır.
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Ramazan, minarelerin başındaki mahyâlardan camilerin derûnundaki âvizelere,
mescitlere uzanan yolların sağındaki, solundaki kandillerinden evlerimizin içindeki
lambalara, müminlerin yüzlerindeki duruluktan, gönüllerindeki aydınlığa kadar her yerde
ışıkla tüllenir. Hele, dinin yeniden gençliğe erdiği günümüzde o, seher yellerine açık
sahurları ve gizli lûtufların tecellileriyle tüten iftarlarıyla öyle farklı bir hava, farklı bir ziya
ve farklı bir şive ile gelip gönülleri okşar ki, olsa olsa ancak, aşkın vuslat ümidiyle
kanatlanması bu kadar cezbedici, bu kadar imrendirici olabilir. Sanki Ramazan ayına
kadar ruhun sonsuzluk iştiyakı ile insan arasında bir perde varmış da oruçla o perde
aralanıyor gibi olur.. ve o âna kadar kalbin bir köşesinde sessiz sessiz uyuyan aşk u şevk
birdenbire canlanır, kabarır, köpürür; bütün benliği sarar ve önüne geçilmez bir vuslat
arzusuna inkılâb eder. Bu mukaddes arzuyu gerçekleştirme yolunda, üfül üfül bâd-ı
tecellilerin estiği seherler kollanır, insanlar için hep ötelere açık birer menfez gibi
müşahid bekleyen namaz vakitleri olabildiğince değerlendirilir.. ruhlara revh u reyhân
teravihlerle gönüller coşturulur.. ve duygulara kâse kâse İlâhî nefahât içirilir.. derken,
herkes derecesine göre adeta uhrevîleşir, ledünnîleşir ve birer melek halini alır.
 
Ramazan, Kur’an ayı olması itibariyle bütün bir sene Kur’an’dan uzak kalmış olanlar bile
ciddi bir susamışlık içinde, kendilerini o nûrefşân iklimde bulur.. ve Kur’an’ın sağnak
sağnak onların başlarına boşalttığı ruh, mânâ, esrar ve eltafla benliklerinin kurumaya yüz
tutmuş bütün vadilerini sular.. bir baştan bir başa gönül dünyalarını tıpkı bir çiçek
bahçesi haline getirir ve onları varolma zevkiyle coşturur. Onlar, Kur’an’da bütün varlığı
duyar ve dinler; duygu ve düşünceleriyle kanatlanır.. Kur’an’da bütün hilkatin
soluklandığını hisseder, ürperir.. yer yer ra’şelerle kendilerinden geçer; zaman zaman da
gözyaşlarıyla nefes alır, gözyaşlarıyla boşalır, aradan perdelerin kalktığını duyar, Allah’a
yakınlardan daha yakın olduklarını hisseder ve kendilerini âdeta bir zevk zemzemesi
içinde bulurlar.
 
Kur’an’ın ledünnî muhtevasını ancak, onda bütün varlığın sesini duyabilenler ve onun
derinliklerinde insan ruhuna ait korku ve ümit, tasa ve sevinç, keder ve neşe mûsikîsini
birden dinleyebilenler anlar. O’nu sanki kendine inmiş gibi dinleyebilen zaman-üstü
ruhlar, O’nda cennet meyvelerinin lezzetini, Firdevs bahçelerinin renk ve güzelliğini,
Reyyan yamaçlarının çağlayan ve manzaralarını müşahede eder ve onunla gürül gürül
hâle gelirler. Kur’an’ı, Ramazan’ın şeffaflaştırıcılığı ve kalbin kadirşinas ölçüleriyle ele alıp
onun derinliklerine yelken açabilen saf gönüller, her lâhza ayrı bir uhrevî kıymete
ulaştıklarını hisseder ve her an “bekâ”nın ayrı bir buuduyla tanışırlar. Bu insanların
düşünce ve hayatlarında “metafizik”, “fizik”i tamamlar, mana da, maddenin gerçek
muhteva ve değeri olur ve herşey perde arkası kıymetleriyle ortaya çıkar. Ve yine bu
insanların çehrelerinde sanki, İlâhî isim ve sıfatların engin dairesine açık bulunmadan
mülhem, gizli bir seziş, derin ve farklı bir anlayış ve Kur’an’la inlemiş günlerin
uhrevîliklerinden kalma bir olgunluk, bir doygunluk, bir safvet, bir içtenlik ve îmanın altın
zevkleriyle beslenmiş bir letâfet, bir cazibe ve bir mürüvvet çağlıyor gibi bir büyü
hissedilir. Onlar, hiçbir şey konuşmasa, hiçbir şey anlatmasalar bile, o anlamlı
tavırlarından, edâlarından, endamlarından, bakışlarından, duruşlarından bu manalar her
zaman taşar gelir, gelir ve her tarafta yankılanırlar.
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Kur’an kanatlı ve Kur’an buudlu Ramazan-ı şerif kadar gecesi ayrı nurâniliğe ve gündüzü
de ayrı aydınlıklara açık bir başka ay yoktur. İnsan, her yeni Ramazan’la bir kere daha,
hem de bütün tazeliğiyle Kur’an’ı ve O’nun gökler ötesi kaynağını, tüllenen İlâhî marifeti ve
O’nun kevn ü mekânlara dağılmış işaretlerini, Allah aşkını ve O’nun inanmış sîmalardaki
pırıl pırıl izlerini görür, duyar ve sezer. Evet, Ramazan’da Kur’an bütün bir kaderin
yonttuğu bu pırıl pırıl yüzlerin ve bütün bir mananın iç derinliğini gösteren bu ışıl ışıl
gözlerin hepsinde ayrı bir uhrevîlikle parıldar.. kadın-erkek, yaşlı-genç, zengin-fakîr, âlim-
cahil, aristokrat-halk hemen herkes bu mübarek zaman diliminde hayat ve yaşayış
basamakları itibariyle ramazanlanır ve Ramazan’la gelen manaları soluklar…
 
Evet, herkes isti’dadına göre ve kabiliyetinin elverdiği ölçüde onunla değişik bir buudda,
çeşitli münasebetsizliklerden, insanı   başaşağı götüren rezîlelerden ve bütün manevî
kirlerden arınır, nurlanır.. ve cennetlere ehil hale gelir.   Ramazan ayı, yümün ve
bereketiyle o kadar zengindir ki, gölgesine sığınan hemen herkes O’nun servet ve
gınasından istifâde eder ve uhrevî sultanlıklara erebilir: Gençler-ihtiyarlar, sağlam
mü’minler-ârızalılar, zekiler-ahmaklar, akıllılar-deliler, eşyanın perde arkasına kapalı
olanlar-açık bulunanlar, bir işe yarayanlar-yara-mayanlar, havadan nem kapanlar-
yağmurun altında bile ıslanmayanlar, hâkim olmak için yaratılmış bulunanlar-mahkûm
olarak dünyaya gönderilenler, binbir gâile içinde dahi dimdik ayakta durmasını bilenler-
en küçük sarsıntıya mukavemet edemeyerek devrilip gidenler, hayatlarını karamsarlık
içinde ve inleyerek geçirenler-cehennemlerin içinde bile ümit şakıyanlar, ömürlerini
başkalarına dayanarak sürdüren dermansızlar-en onulmaz dertlerle kıvranırken dahi
neşeyle gürleyen iradeler, yaşayışlarını yeme, içme ve uyumaya göre programlamış
tenperverler-yemeyi, içmeyi ve uyumayı aşmış gerçek insanlar… Evet, bütün bu
birbirinden ayrı, birbirinden farklı sınıflar, değişik ölçülerde de olsa, O’nun aydınlık
ikliminde mutlaka başkalaşır, farklılaşır ve halinin müsaadesi nisbetinde bir yerlere
ulaşırlar.
 
Ramazan’ın güzellik ve nuraniyeti ve o nuraniyete açık gözlere akseden varlığın mânâ
dolu ihtişamı, bu birbirinden ayrı ve farklı gruplar üzerine saldığı sır dalga boyundaki bir
kısım tayflar sayesinde, o, kendine has tadı, havası, rûhu ve mana-sıyla gönüllere öyle bir
siner ki, en inatçı kafalar bile mukavemet edemez ve ona teslim olurlar.
 
Ramazanda, herşeyi kendi sırlarıyla bürüyen geceler o kadar mûnis ve tatlı, insanın duygu
ve düşüncelerini ayrı bir halâvetle kucaklayan gündüzler o kadar sıcak ve yumuşak,
inanmış simalar o kadar hisli ve derin, Allah’a davet eden sesler o kadar şefkatli ve
bunların hepsinin ifade ettiği manalar o kadar duygulandırıcıdır ki, bu gufrân ayına
sînelerini açabilenler muvakkaten dahi olsa, tasalardan, kederlerden birbir sıyrılıp cennet
mutluluğunu duyabilirler.
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adımda 

Ramazan'a 

hazırlık
9

2.  muhasebe

3. dua

İşlenen günahlardan Allah'a sığınmak ve duyulan pişmanlığı göstermek için tövbe
etmek şarttır. Zira kişinin islediği kötülükler Allah ile insan arasındaki bağı zedeler.
Tövbe etmek ile bu bağ sağlamlaşır. Böylelikle Allah’ın yüceliğine ve merhametine
boyun eğmeliyiz.

tevbe1.

Helal ve haram olanların muhasebesini yaparak helal olan davranışlar artırılır,
haram olanlardan kararlı ve bilinçli bir şekilde uzak durulur. Helal rızık, helal iş ve
helal bir yaşam için üstün çaba sarf etmeliyiz.

Dua kulun tüm benliği ile yaratana yönelmesi ve O'ndan istek ve dilekte
bulunmasıdır. Dünya barışı, mazlum ve mağdurların selameti, hastaların şifa ve
dertlilerin deva bulması, ümmeti Muhammed'in felaha kavuşması için dua etmeliyiz.
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5. tefekkur ve taakkül

6. pazartesi ve perşembe orucu

7. teheccüd

8. affetmek

9. hediyeleşmek

4. kur'an
Ramazan Kur'an ayıdır. Bu ayda Kur'an okuyarak yollar aydınlatılmalı, Kur’an’ın vermek
istediği mesajlar kalbe ve ruha nakşedilmelidir. Günde en az bir sure okumaya ve
ayetler hakkında düşünmeye gayret gösterilebilir.

Allah’ın emirleri ve Efendimiz'in (sav) sünneti hakkında tefekkür ve taakkül edilebilir. Günde
en az bir ayet ve hadis ezberlemeye çalışılabilinir; ayetlerin nüzul sebebi, hadislerin de çıkış
sebepleri araştırılabilinir.

Efendimiz (sav) her daim pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirmiştir. Ramazan
ayına hazırlık ve Efendimiz'in (sav) sünnetini uygulama için Ramazan öncesi oruç tutulabilir
ve Ramazana manen hazırlanılabilir.

Teheccüd, yani nafile ibadet olarak gece namazı kılmaya özen gösterilmeli ve bunu
sadece Ramazan'a özel değil her daim yapmalıdır.

Ramazan ayına girmeden evvel kırgınlık ve dargınlıkları bertaraf etmek için helallik
dilemeli veya affetmeli. Ramazan ayına küs olarak girmemeli.

Ramazan hediyeleri hazırlayarak Ramazan sevincini aramızda yaymak nazik bir davranış
olacaktır.
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Unutulmayan iftar meclisleri
İkindi güneşinin kızarıp akşam dakikalarını hızlandırdığı demlerde başlar iftar
heyecanı; susuzluk ve açlık hissi giderek zayıflayıp yerini iftar meclisinin huzuruna
terk eder. İftar dakikasını güzelleştiren şey, şair zamanlardan daha zengin ve
ziyade bir sofranın vaat ettiği damak lezzetleri değil, cennetten rayıhalar getiren
bir iftar meclisinde o heyecanı birileriyle bölüşmektir. Oruç haletini sona erdiren
an, bölüşmek ve beraber olmak anafikriyle manidardır ve dünyada hiç kimse
orucunu yalnız başına açmak zorunda kalan birisi kadar yalnız değildir.
 
Şüphesiz herkesin zihninde unutulmayan iftar meclislerinin lezzeti vardır;
içinizde saklı duran o güzelliklere atıfta bulunmak gayesiyle, bütün cazibesi
"sıradanlık"la inşa edilmiş birkaç iftar hatırasını yad etmek geldi içimden.
1974 yılıydı; Kıbrıs harekatının hala sıcaklığını koruduğu güz aylarından birinde
Ankara'nın Site yurdunda (Atatürk Öğrenci Yurdu) ikmal imtihanları sebebiyle
tenhalaşmış yurdun dört kişilik bir odasında yapayalnızdım. Gurbette okuyan
öğrenciler bilir ki, tenha bir yurt kadar yalnızlık hissini yoğunlaştıran bir başka
mekan bulmak zordur. O gün küçük ispırto ocağında bir domates ve bir
yumurtalık menemen pişirdim, küçük demliğime çay suyu koyup iftar saatini
beklemeye başladım. Hava karardı, kaldırımlar boşaldı, ezanlar okundu; mütevazı
soframdaki en tatsız azık yalnızlıktı. O gün fark ettim ki, bir iftar sofrasını asıl
ziynetlendiren ve güzelleştiren şey sofranın "iftar meclisi" haline gelebilmesidir ve
tek kişilik sofralar ne kadar zengin olursa olsun asla bu payeye yükselemez.
 
1980 yılında Ramazan, ağustos sıcaklarına tesadüf etmişti, yedeksubaylık
imtihanlarına katılmak için sabahın erken saatlerinde Ankara'ya otobüsle gelen
beş arkadaştık; ikindi sularına kadar devam eden imtihandan çıktıktan sonra, iftar
saatinde sanki evimize yetişecek gibi bir telaş ve heyecanla otobüs garajına
koşuştuk. Otobüs hareket etmeden birkaç dakika önce seyyar satıcıdan aldığımız
birer simiti kağıda sardırıp yola revan olduk. Fikhen "yolcu" sayılmamıza rağmen
niyetimizi bozmamıştık.
 
 

Ahmet Turan Alkan
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Kırıkkale cıvarlarında vakit tamam oldu. Otobüste, rahatça yıkanılabilecek ölçüde
ısınmış bayat sudan başka hiçbir içecek yoktu. Simitleri sardığımız kağıdı
kucağımıza serip bir lokma simitle orucumuzu açtık. O esnada hala unutamadığım
güzellikle bir şey oldu. Yol arkadaşlığı ettiğimiz diğer yolcular durumumuzu fark
etmiş olmalılar ki azıklarını bizimle paylaşmaya başladılar: Payımıza düşen bir
zeytini, yanımdaki arkadaşla bölüştük; sonra bir biber dolmasının çeyreği, sonra
bir dilim domates…
 
Ömrümde o otobüste kurulan iftar sofrasından daha zengin hiçbir sofraya
oturmadım; o anın lezzeti ve güzelliği, ancak Ramazan rahmeti ve yakınlığı ile
anlaşılabilir bir keyfiyetti.
 
78 yılının Ramazan'ini, Aydınlıkevler semtinin bir apartman bodrum katında bir
şehrayın haline getiren şey işte bu bölüşmek duygusu idi galiba. Geçici bir süre için
misafir olarak bulunduğum bu öğrenci evinde Ramazan'ı şimdi Malatya'da hazık
bir cerrah olarak çalışan doktor Adnan'la, Patnos'ta eczacılık yapan sevgili
Necmeddin'le ve su anda Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş olan sevgili Sadi ve el'an
Osmaniye'de yedek parça ticareti ile iştigal eden aziz dostum Mahir'le beraber
geçirdik. Herhalde teslim ederler ki öğrencilik, bekarlık ve harçlık darlığı gibi üç
menfi faktöre rağmen o Ramazan, hepimizin hayatında müstesna bir hatıra olarak
hep yaşayacaktır. Aşçıbaşımız Sadi'nin marifetli elleriyle pişirdiği çorbalar,
pilavlar, şutlaçlar, kadayıflardan (ki bu liste, harçlık bakımından pek de perişan
olmadığımızı gösteriyor) ziyade meclisimizi şenlendiren asıl husus kardeşliğin ve
sevginin bir gurbet iklimini "memleket" haline dönüştürmesindeki sihir idi.
Sokaklarında terör cinayetlerinin kol gezdiği, gece sessizliğini bomba
patırtılarının böldüğü o tedirgin günlerde Aydınlıkevler'in bir bodrum katında
kurduğumuz muhabbet meclisi ne kadar sıcak, ne kadar leziz ve ne kadar samimi
bir gönül iklimi idi.
 
Bu vesile ile uzun zamandır görüşemediğim "bodrum katı ashabı"nın şahsında
bütün Zaman okuyucularının Ramazan'ını tebrik ederim; iftar meclisleriniz
feyizli, sofralarınız bereketli, gönülleriniz şen ve ruşen olsun efendim.
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RAMAZAN
Çetelem
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Hedeflerim:
Ramazan sonu

Kur’an’ı Kerim:

RNK:

Pırlanta:

Cevşen:

Meal:

Teravih:

____  sayfa

____  sayfa

____  sayfa

____  hatim

____  sayfa

____  defa
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Ayet: 
"Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var!" (İnşirah-6)

 
Hadis: 

"Ameller niyetlere göredir."
 

Sünnet-i seniyye: 
Muhatabın yüzüne bakarak, tane tane konuşurdu.

 
Zikir: 

EL MUKIT (550x): Her yaratılmışın azığını veren. Canlıları doyuran.
 

Dua: 
Allah’ım! Nezd-i Ulûhiyetinden bizleri öyle bir rahmetle serfiraz eyle ki,
Sen’den gayrısının (mâsivânın) bütün rahmetlerinden bizleri müstağnî

kılsın!
 

Salavat: 
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina

Muhammed.(3x)
 

Aksiyon: 
Kur'an'ı Kerim'i hatim etmek için ilk cüzü okuyalım.

Gün1.
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu nasip eder. Ve onu hiç

beklemediği yönden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanıp güvenirse O, ona
yeter." (Talak-2,3)

 
Hadis: 

“Doğan her çocuk (İslam) fıtratı üzerine doğar.”
 

Sünnet-i seniyye: 
Tanışırken ismini sorar, musafaha ederdi.

 
Zikir: 

YA ALLAH (66x): Vacibü’l-Vücud, O’nun zâtî ismi.
 

Dua: 
Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizlere öyle bir “iman-ı kâmil ” nasip buyur ki,

Sen’den gayrı her şeyden bizleri müstağnî eylesin!
 

Salavat: 
Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne

vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât. (3x)
 

Aksiyon: 
Bu gece teheccüd namazı kılalım.

2. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Rabbimiz Allah’tır diyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur

ve onlar üzülmeyeceklerdir." (Ahkaf-13)
 

Hadis: 
“Kim Lailaheillallah derse cennete girer.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Kıyafetini sol kolundan çıkarmaya başlar, sağ tarafından giyinirdi.
 

Zikir: 
ER RAHMAN (298x): Terbiye edip yetiştiren, sahip olan.

 
Dua: 

Allah’ım! Yüce katından bizlere öyle kâmil bir hidayet nasip buyur ki,
bütün inhiraflardan bizi koruyacak bir seviyede olsun!

 
Salavat: 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi
lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi

ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka
kadrihi ve miktarihil aziym. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün bir büyüğümüzü arayıp halini hatırını soralım.

3. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih

14



Ayet: 
"Benim Sahibim, Kitabı indiren Allah’tır. O, hayır ve barışı seven kulları

korur." (Araf-196)
 

Hadis: 
“Allah (cc)’a iman ettim de, sonra istikamette ol!”

 
Sünnet-i seniyye: 

Evine girerken de, çıkarken de selam verirdi.
 

Zikir: 
EL MELIK (91x): Her şeyin mâliki.

 
Dua: 

Allah’ım! Fâniyât u zâilâtın, fâni olan ve zevâle mahkum bulunan
varlıkların bütününden sıyanet buyuracak bir rıza ile bizleri serfiraz

eyle!
 

Salavat: 
Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve

bârik ve sellim (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün ailemize yardımcı olup birlikte iftar sofrasını hazırlayalım.

4. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih

15



Ayet: 
"Sapıtmışlardan başka kim ümit keser Rabbin rahmetinden!"  (Hicr-56)

 
Hadis: 

“Her nerede olursan ol, Allah (cc)’tan sakın.”
 

Sünnet-i seniyye: 
Yolda herkese selam verirdi.

 
Zikir: 

EL KUDDUS (170x): Kusurdan münezzeh olan.
 

Dua: 
Allah’ım! Dergâh-ı izzetinden bizleri öyle bir müjde ile sevindir ki,

Sen’den gayrı bütün mâsivadan gelebilecek müjdeler onun
yanında gölgede kalsın!

 
Salavat: 

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ
Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-

kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-
havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi

fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek. (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün 100x tevbe istiğfar edelim.

5. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih

16



Ayet: 
"Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helâl olanlarından

yiyin! Eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin!" 
(Bakara-172)

 
Hadis: 

“Kişi sevdiği ile beraberdir.”
 

Sünnet-i seniyye: 
Yatmadan önce 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber

derdi.
 

Zikir: 
ES SELAM (131x): Selâmet veren.

 
Dua: 

Allah’ım! Ulu Dergâhından bizlere öyle bir lütufta bulun ki, Sen’den
gayrı bütün mâsivadan gelebilecek iyilik ve lütuflardan bizleri

müstağnî kılsın!
 

Salavat: 
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi salaten ta”dilü
cemiy”a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina Muhammedin

ve ala alihi selamen ya”dilü selamehüm. (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün bilmediğimiz bir sureyi ezberlemeye çalışalım.

6. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih

17



Ayet: 
"Onlar, altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerinde ebedî

kalacaklardır. Her türlü yanlış inançtan ve günahlardan arınanların
mükâfatı işte budur!" (Tâ-Hâ-76)

 
Hadis: 

“Allah yolunda harca, Ben de sana infak edeyim.”
 

Sünnet-i seniyye: 
Gece namazında ve misvak kullanmakta aşırı titiz davranırdı.

 
Zikir: 

EL MU'MIN (137x): Güven veren/vaadeden.
 

Dua: 
Allah’ım! Sen’i öyle bir bilelim, marifetine öyle bir erelim ki, Sen’den

gayrı bütün mâsivâ ile ilgili her türlü bilgi ve irfandan bizleri müstağnî
kılsın!

 
Salavat: 

Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema
barekte ala İbrahime ve ala al-i İbrahime inneke hamidun mecid. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün bir hadis ezberlemeye çalışalım.

7. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Çünkü bizim tuttuğumuz bu yol, öteden beri atalarımızın takip ettiği

âdetlerinden başka bir şey değildir.” (Şuarâ-137)
 

Hadis: 
“Her iyilik sadakadır.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Yanında ateş, ayna, misvak, tarak ve kesici bir alet taşırdı.
 

Zikir: 
EL MUHEYMIN (145x): Görüp gözeten.

 
Dua: 

Allah’ım! Her türlü sapmadan, yoldan çıkmadan ve haktan inhiraf
etmeden bizleri muhafaza buyuracak, sıyanet edecek bir “kâmil imân”

ile bizleri serfiraz kıl!
 

Salavat: 
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve

ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ılmike salaten
daimeten bi devami mülkik. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün Tevhidnameyi bitirmeyi hedefleyelim.

8. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Muhakkak ki sen pek yüce bir ahlâk üzerindesin." (Kalem-4)

 
Hadis: 

“Utanmadıktan sonra istediğini yap.”
 

Sünnet-i seniyye: 
Gülmelerinin çoğu tebessüm idi.

 
Zikir: 

EL AZIZ (94x): Yegâne galip.
 

Dua: 
Allah’ım! Üzerimizdeki İslam nimetini tamamla ve her türlü bakış
bulanması ve göz kaymasından, tavır ve davranışlarda her türlü

sürçme ve yere kapaklanmadan bizleri muhafaza buyursun!
 

Salavat: 
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma fi ılmillahi

salaten daimeten bi devami mülkillah. (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün 2 rekât Hacet namazı kılalım.

9. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Doğrusu kurtuluşa ermiştir her türlü kötülük ve günahlardan arınan.."

(A'lâ -14)
 

Hadis: 
“Hayırlı işlerde aracılık yapın, ecir alın.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Yeni aldığı bir şeyi cuma günü giyerdi.
 

Zikir: 
EL CEBBAR (206x): İradesini, azametini gösteren.

 
Dua: 

Allah’ım! Bizlere, Sen’i öyle delice sevmeyi nasip buyur ki, Sen’den gayrı
bütün mâsivaya gönül bağlamaktan bizleri halâs eylesin!

 
Salavat: 

Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme
salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala

gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme ebliğ ruha
seyyidina muhammedin minni tehıyyeten selaten ve selema. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün sevdiğimiz birisi ile hediyeleşelim.

10. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Nefsini maddî ve mânevî kirlerden temizleyen kesinlikle kurtuluşa

erecektir." (Şems-9)
 

Hadis: 
“Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Meyvenin iyisini seçerdi.
 

Zikir: 
EL MUTEKEBBIR (662x): Büyüklüğünü izhar buyuran.

 
Dua: 

Allah’ım! Bizleri rü’yet-i cemâlinle müşerref eyle ve bizden râzı olma
pâyesine bizleri erdir! Öyle ki Sen’den gayrısından bizleri bütün bütün

müstağnî kılacak keyfiyette olsun!
 

Salavat: 
Allahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve
ala sairil enbiyai vel murseliine ve ala alihim ve sahbihim ecmeıne ve en

tağfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye. (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün bir sahabenin hayatını araştıralım ve bir özelliğini hayatımıza

geçirmeye çalışalım.

11. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve

'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir." (Al-i İmran-17)
 

Hadis: 
“Şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Az konuşur, az uyur, az yemek yerdi.
 

Zikir: 
EL KAHHAR (306x): Kahrolacakları kahreden.

 
Dua: 

Allah’ım! Bizleri öyle özel bir yardım ile takviye buyur ki; Sen’den
gayrısından gelebilecek her türlü testek ve yardımdan bizi müstağnî

kılacak keyfiyette olsun!
 

Salavat: 
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina

Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.
(3x)

 
Aksiyon: 

Bugün bir sünneti bilinçli bir şekilde uygulayalım ve hayatımıza
geçirelim.

12. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Öyleyse, Rabbinin hükmüne sabır göster. Onlardan günahkar veya

nankör olana itaat etme." (İnsan-24)
 

Hadis: 
“Mü’min mü ‘minin aynasıdır.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Banyo ve tuvalette başını örter, çoraplarını çıkarırdı.
 

Zikir: 
EL VEHHAB (196x): Her türlü nimeti devamlı bağışlayan.

 
Dua: 

Allah’ım! Nezd-i Ulûhiyetinde bir kıymet-i harbiyesi olan “derece”lerle
bizleri pâyelendir! Öyle ki denî olan dünyanın her türlü

“mertebe”lerinden bizleri müstağnî kılacak keyfiyette olsun!
 

Salavat: 
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve

sellim. Ya iddeti ınde şiddeti.veya ğavsi ınde kürbeti.ve ya harisi ınde
külli müsibeti.ve ya hafizi ınde külli beliyyeti.ve salli ala muhammedin

ve alihi ve ala cemi-ıl mürseliyn.vel hamdülillahi rabbil alemiyn. (3x)
 

Aksiyon: 
Bu ayın Çağlayan dergisinden bir parça okuyalım.

13. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O,

hükmedenlerin en hayırlısıdır." (Yunus-109)
 

Hadis: 
“Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Eve veya mescidi sağ ayakla girer, sol ayakla çıkardı.
 

Zikir: 
ER REZZÂK (308x): Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden.

 
Dua: 

Allah’ım! Havl ve kuvvetinin hazinelerinden bizlere öyle bir zafer ihsan
buyur ki; Sen’den gayrı bütün mâsivâdan gelebilecek desteklerden

bizleri müstağnî kılsın!
 

Salavat: 
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve

evladihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve
ensarihi ve eşyaıhi ve mühıbbihi ve ümmetihi ve aleyna meahüm

ecmaıne ya erhamer rahımiyn. (3x)
 

Aksiyon: 
Zekâtımızı ve fitremizi verelim.

14. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret." (Mearic-5)

 
Hadis: 

“Zorlaştırmayınız kolaylaştırınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.”
 

Sünnet-i seniyye: 
Dışarı çıktığında ya Selam derdi.

 
Zikir: 

EL FETTÂH (489x): Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran.
 

Dua: 
Allah’ım! Mâsivânın saptırmasından, yoldan çıkarmasından bizleri
koruyacak - kâmil manasıyla- bir istikâmet-i tâmme talep ediyoruz.

 
Salavat: 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rizaen
ve lihakkihi edaen. (3x)

 
Aksiyon: 

Yardıma muhtaç birisini mutlu etmeye çalışalım.

15. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih

26



Ayet: 
"Sabredenler ve salih amellerde bulunanlar başka. İşte, bağışlanma ve

büyük ecir bunlarındır." (Hud-11)
 

Hadis: 
“Sen Allah (cc)’ ı koru ki Allah (cc)’ta seni korusun.”

 
Sünnet-i seniyye: 

“Kimsiniz” dendiğinde ismini söylerdi.
 

Zikir: 
EL KÂBID (903x): Sıkan, daraltan.

 
Dua: 

Allah’ım! Sen’den gayrısının, bütün mâsivânın ihtimam, in’am ve
lütuflarından bizleri müstağnî kılacak bir inâyet-i kâmile ile bizleri

serfiraz kılmanı diliyor ve dileniyoruz.
 

Salavat: 
Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel
kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn.

Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil
mü’miniyn. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün yemeğimizi komşularımızla paylaşalım.

16. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Ve sabret. Gerçekten Allah, iyilik yapanların ecrini kaybetmez." 

(Hud-115)
 

Hadis: 
“Şüphesiz hased iyilikleri siler.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Kapıyı çaldığında içerisini görmeyecek şekilde kapının sağına veya
soluna çekilirdi.

 
Zikir: 

EL BÂSIT (72x): Açan, genişleten.
 

Dua: 
Allah’ım! Sen’den gayrı bütün mâsivânın gözetmesinden bizleri

müstağni kılacak ölçüde bir riayet ve gözetilmeyi Sen’den istiyoruz.
 

Salavat: 
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe

minke yevmel kıyameh. (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün 20 sayfa kitap okuma hedefi koyalım.

17. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Sabrettiğinize karşılık selam size. (Dünya) Yurdun(un) sonu ne güzel."

(Ra'd-24)
 

Hadis: 
“Iyilik güzel ahlaktır”.

 
Sünnet-i seniyye: 

Ikrama her zaman sağ taraftan başlardı.
 

Zikir: 
EL HÂFIZ (1481x): Hafîz; koruyup gözeten; kendisinden gizli hiç

bir şey olmayan demektir.
 

Dua: 
Allah’ım! Bizlere gerek ruh ufkunda gerekse fizikî âlemde nezd-i

Ulûhiyetinden öyle âşikâr “feth-i mübîn”ler nasib buyur ki, Sen’den
gayrı mâsîvânın fetihlerini bizlere unutturacak ölçüde olsun!

 
Salavat: 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve rasulike ve
haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha

ğayetel ihtisası ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve
ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil

ğafilun. (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün bir arkadaşımızın bir hayır işlemesine vesile olalım.

18. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir." (Nahl-42)

 
Hadis: 

“Allah güzeldir, güzeli sever.”
 

Sünnet-i seniyye: 
Her vakitte ayrı abdest alırdı.

 
Zikir: 

ER RÂFİ’ (351x): Yukarı kaldıran, yükselten.
 

Dua: 
Allah’ım! Bizlerin cirmi ölçüsünde değil Sen’in şânına yakışır şekilde

bizim tasarruf yetkimize öyle şeyler ihsan buyur ki, bizleri
bütün gayr-ı meşrû tasarruf yetkilerinden müstağnî kılacak ölçüde

olsun!
 

Salavat: 
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve

habibike ve raslikennebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
(3x)

 
Aksiyon: 

Bu gece kadir gecesini iyi değerlendirmeye çalışalım.

19. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rukû edenlerle beraber siz de

rukû edin." (Bakara-43)
 

Hadis: 
“Allah her işte yumuşak davranmayı sever.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Işrak ve kuşluk namazı kılardı.
 

Zikir: 
EL MUİZZ (117x): İzzet veren, ağırlayan.

 
Dua: 

Allah’ım! Yüce katından; başkalarının çâre ve çözümlerinden, güvenlik
ve esenliklerinden bizleri müstağnî kılacak ölçüde tam bir silm u

selamet, kâmil manada bir güvenlik ve esenlik lütfeyle!
 

Salavat: 
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi
lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila
sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka

kadrihi e mıkdarihil aziym. (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün 100x Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim çekelim.

20. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Onlar, kendilerinin Rablerine kavuşacaklarını ve günün birinde O’na

döneceklerini kesinlikle bilen kimselerdir." (Bakara-46)
 

Hadis: 
“Cennet annelerin ayakları altındadır.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Ezanı dinler ve sonunda ezan duasını okurdu.
 

Zikir: 
EL MUZİLL (770x): Zelil eden, alçaltan.

 
Dua: 

Allah’ım! Bizi her türlü hıyanetten koruyup kolla; bize tam bir emniyet
ve endişesizlik hali bahşeyle; ayrıca bizi hıyanetin en küçüğünden bile

fersah fersah uzak bulunan emniyet ve güven insanları eyle!
 

Salavat: 
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve Adem'e

Nuh'e ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehüm aninnebiyyin
vermürseli'ne salavatul lahi ve selamuhu aleyhim ecmain. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün itikafa niyet edelim ve günümüzü evrad-i ezkar ile geçirelim.

21. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Allah, düşmanlarınızın kimler olduğunu sizden daha iyi bilir. Gerçek

dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter!" (Nisâ-45)
 

Hadis: 
“Bir şeyi aşırı sevmen seni körleştirir ve sağırlaştırır.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Kimseyi azarlamaz ve ayıbını aramazdı, milletin hatalarını ve
sürçmelerini araştırmazdı.

 
Zikir: 

ES SEMî’ (180x): Herşeyi iyi işiten.
 

Dua: 
Allah’ım! Bizlere tam bir izzet lütfeyle; bizi öyle bir takviye et, güçlendir
ve tam bir destek ile te’yid buyur ki, Sen’den gayrısının desteğinden ve

aziz kılmasından bizleri müstağni yapacak ölçüde olsun!
 

Salavat: 
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi

küllemahtelefel melevan ve teakabel asaran ve kerraral cedidan
vestakbelel ferkadan ve belliğ ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet

tehiyyete vesselam verham ve barik ve sellim aleyhi kesiran kesiran ila
yevmil haşri vel karar. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün sevdiklerimize ismen dua edelim.

22. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Çünkü O, aşırı gidenleri

sevmez." (A'râf-55)
 

Hadis: 
“Kim mütevazi davranırsa Allah (cc) onu yüceltir.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Her meclisten kalktığında 25 defa istiğfar ederdi.
 

Zikir: 
EL BASÎR (112x): Her şeyi iyi gören.

 
Dua: 

Allah’ım! Sen’den, bizleri öyle bir bağış ve hibe ile serfiraz kılmanı
istiyoruz ki, Sen’den gayrısına el açmak ve beklentiye girmekten bizleri

müstağnî kılacak keyfiyette olsun!
 

Salavat: 
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala

alihi adede kema-lillahi ve ve kema yeligu bikemalih. (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün 100x La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym çekelim.

23. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Onlar namazlarını dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz

nimetlerden Allah yolunda harcarlar." (Enfâl-3)
 

Hadis: 
“Sorumluluk bilinci (emaneti) olmayanın imanı yoktur.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Her zaman üç defa selam verip cevap verildiğinde eve girip verilmediği
takdirde dönüp giderdi.

 
Zikir: 

EL HAKEM (68x): Hükmeden, hakkı yerine getiren.
 

Dua: 
Allah’ım! Bizleri öyle bir helal rızıkla şereflendir ki, haram kıldığın her
türlü sakıncalı şey ve duruma bizleri muhtaç bırakmayacak seviyede

olsun!
 

Salavat: 
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Nuhammedin

innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat. (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün akşam yatsı arası peygamber dualarını okuyalım.

24. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Sen sözü açıktan söylemiş olsan da gizli söylemiş olsan da Allah için

birdir; çünkü O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir." (Tâ-Hâ-7)
 

Hadis: 
“Hediyeleşin muhabbetiniz artsın.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Hiçbir zaman yaslanarak yemek yemezdi.
 

Zikir: 
EL ADL (104x): Çok Adaletli.

 
Dua: 

Allah’ım! Bizlere öyle tam ve devamlı bir şahsiyet, onur ve izzet-i nefis
nasip et ki, Sen’den gayrısının bize sunacağı izzet ve onurdan bizleri

müstağnî kılsın!
 

Salavat: 
Cezallahü enna seyyidina Muhammedin sallâllahu aleyhi ve sellem mâ

hüve ehlüh. (3x)
 

Aksiyon: 
Bugün bütün namazlardan sonra tesbihatımızı tastamam yapalım.

25. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Düşünüp öğüt almak, bir de Rabbine şükretmek isteyenler için geceyle

gündüzü peş peşe getiren de O’dur." (Furkan-62)
 

Hadis: 
“Din içten bağlılık, özdenlik, samimiyettir.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Muhatabın yüzüne bakarak, tane tane konuşurdu.
 

Zikir: 
EL LATÎF (129x): En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına

iyilikler ulaştıran.
 

Dua: 
Allah’ım! Sen’den öyle bir koruma ve kollama istiyoruz ki, Sen’den

gayrısının koruma ve kollamasından bizleri müstağnî bırakacak ölçüde
olsun!

 
Salavat: 

Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kema salleyte
alâ İbrahime ve alâ âli ibrahim, inneke hamidun mecid. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün Evvabin namazı kılalım.

26. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"İşte Rablerinin gösterdiği yolda yürüyenler onlardır, kurtuluşa erecek

olanlar da yalnızca onlardır." (Lokman-5)
 

Hadis: 
“Haya imandadır.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Bir şey istendiğinde hiçbir zaman hayır demezdi, hiç kimsenin isteğini
geri çevirmezdi.

 
Zikir: 

EL HABİR (812x): Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar.
 

Dua: 
Allah’ım! Bizleri öyle bir istiğnâ duygusuyla serfiraz kıl ki, başkalarına

el açıp dilenmekten bizleri müstağnî bıraksın ve
bize ihsanda bulunduğunla yetinmeyi bizlere müyesser kılsın!

 
Salavat: 

Allahumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kema barekte
alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamidun mecid. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün Duha namazı kılalım.

27. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Ey iman edenler! Allah’ı çok çok zikredin." (Ahzâb-41)

 
Hadis: 

“Oruç kalkandır.”
 

Sünnet-i seniyye: 
Bir eve girerken boş dahi olsa: “Esselamu aleyna ve ala ibadissalihin”

derdi.
 

Zikir: 
EL HALÎM (88x): Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak

davranan, süre veren.
 

Dua: 
Allah’ım! Yüce Dergâhının kapısında yapageldiğimiz dualara öyle bir

icabet nasip buyur ki, bizleri başkalarından istekte bulunmak ve
beklentilere girmekten müstağnî kılsın!

 
Salavat: 

Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve
sellim. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün bir parça meal okumaya çalışalım.

28. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da O’nu tesbih et." 

(Kaf-40)
 

Hadis: 
“Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.”

 
Sünnet-i seniyye: 

Abdest alırken yüzüğünü oynatırdı.
 

Zikir: 
EL HALÎM (88x): Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak

davranan, süre veren.
 

Dua: 
Allah’ım! Bizleri öyle tâm ve ekmel bir muhabbet ile serfiraz kıl ki,

Sen’den gayrısının sevgi ve alakalarına ihtiyaç bırakmayacak ölçüde
olsun!

 
Salavat: 

Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin adede mâ fî ilmillahi
salaten dâimeten bi devami mülkillah. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün eksik olan ilmihal bilgilerimizi ilmihal okuyarak tamamlamaya
çalışalım.

29. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Ayet: 
"Seher vakitleri de Allah’tan bağışlanma dilerlerdi." (Zâriyât-18)

 
Hadis: 

“Güzel söz sadakadır.”
 

Sünnet-i seniyye: 
Yatarken sağ tarafına döner, ayaklarını toplar, sağ elinin içine yüzünü

alır, tevbe ve istiğfar eder, dua ile yatardı.
 

Zikir: 
EL AZİM (1020x): Çok azametli.

 
Dua: 

Allah’ım! Öyle bir metânet, sağlamlık, peklik ve kavilikle bizlere lütufta
bulun ki; yeis ve zillete, ümitsizlik ve perişâniyete düşmekten bizleri

alıkoysun!
 

Salavat: 
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin'il fâtihi limâ uğlika ve'l

hatimi li mâ sebeka nâsır'ıl hakkı bil hakk. Ve'l hâdi ila sırâtıke'l
müstekîm ve alâ âlihi hakka kadrihî ve mikdârihil azîm. (3x)

 
Aksiyon: 

Bugün vaktimizin bir kısmını şükre ayıralım ve tefekkür ile meşgul
olmaya çalışalım.

30. Gün
Kur'anı Kerim

RNK

Pırlanta

Cevşen

Meal

Zikir

Tesbihat

Teravih
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Allah ve Resulu 
buyuruyor ki:

"Ey imân edenler! Oruç, sizden evvelki ümmetlere farz
kılındığı gibi, size de farz kılındı. Tâ ki, günahtan sakınıp
takvaya eresiniz." (Bakara, 2/183)

"Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde
hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca
başka günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara fidye
gerekir. Fidye bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de,
kendi hayrına olarak fidye miktarını artırırsa bu, kendisi
hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer
işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha
hayırlıdır." (Bakara, 2/184)

"O sayılı günler, ramazan ayıdır. O ramazan ayı ki
insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren Ve
hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva
eden Kur’ân o ayda indirildi. Artık sizden kim ramazan
ayının hilâlini görürse, o gün oruca başlasın. Hasta veya
yolcu olan, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde
oruç tutar. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk
istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı, size doğru yolu
gösterdiğinden ötürü Allah’ı tazim etmenizi ister.
Şükredesiniz diye bu kolaylığı gösterir." (Bakara, 2,185)
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"... Şafak vaktine, günün ağarması gecenin karanlığından
fark edilinceye kadar yiyin için. Sonra gece girinceye
kadar orucu tamamlayın! Mescidlerde itikâfta
bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın! Bunlar
Allah’ın yasak sınırlarıdır, sakın o hudutlara yaklaşmayın!
İşte böylece Allah insanlara, zararlardan sakınıp
korunmaları için âyetlerini iyice açıklar." (Bakara, 2/187)

""Islam bes esas uzerine kurulmustur: Allah'tan baska
ilah bulunmadigina ve Hz. Muhammed'in Allah'in kulu ve
elcisi bulunduguna sahitlik etmek, namazi kilmak, zekat
vermek, Ramazan orucu tutmak, gucu yetenler icin
Beytullah'i ziyaret etmek." (Buhari, Iman 1; Muslim, Iman
20)

“Allah katında oruç kadar sevaplı bir ibadet yoktur.”
(Nesâi, Siyam, 43)

"Uc kisi vardir ki, bunlarin dualari reddolunmaz. Bunlar,
oruclunun iftar vaktindeki duasi, adil olan imamin duasi
ve bir de mazlumun duasidir.: (Tirmizi, Daavat, 130)

“Allah şöyle buyurdu: Âdemoğlunun her ameli kendi
içindir. Yalnız oruç müstesna. Onun mükâfatını bizzat
Ben veririm. Zira yemesini ve nefsâni arzularını, sırf
Benim için terk ediyor. Oruçlu için iki sevinç ânı vardır:
Biri iftar ettiği, diğeri de Allah’a kavuştuğu vakittir.
Oruçlunun ağzının kokusu, Allah katında misk
kokusundan daha hoştur.” (Buhari, Savm2; Muslim,
Siyam 152)
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Kendine yazık eden üç kişi
 

Bir hadis-i şerifte anlatılır ki: Peygamber Efendimiz bir keresinde
minbere çıkıyordu. Merdivenden yukarı çıkarken birinci basamakta
“amin!” dedi. İkinci basamakta yine “amin!” dedi. Üçüncü basamakta
bir kere daha “amin!” dedi. Hutbeden sonra , sahabe efendilerimiz
“Bu sefer senden daha önce duymadığımız bir şeyi duyduk yâ
Rasûlallah! Eskiden böyle yapmıyordunuz, şimdi minbere çıkarken
üç defa “amin” dediniz. Bunun hikmeti nedir?” diye sordular. 
 
Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular:
“Cebrâil aleyhisselam geldi ve ‘Anne-babasının ihtiyarlığında onların
yanında olmuş ama anne-baba hakkını gözetmemiş, onlara iyi
bakarak mağfireti yakalama gibi bir fırsatı değerlendirememiş
kimseye yazıklar olsun, burnu yere sürtülsün onun!’ dedi, ben de
‘amin!’ dedim. Cebrâil, ‘Yâ Rasûlallah, bir yerde adın anıldığı halde,
Sana salât ü selâm getirmeyen de rahmetten uzak olsun, burnu
yere sürtülsün!’ dedi, ben de ‘amin’ dedim. Ve son basamakta
Cebrâil, ‘Ramazana yetişmiş, Ramazanı idrak etmiş olduğu halde
Allah’ın mağfiretini kazanamamış, afv ü mağfiret bulamamış
kimseye de yazıklar olsun, rahmetten uzak olsun o!’ dedi, ben de
‘amin’ dedim.” (Tirmizi, Deavat 100)
 
Ramazan-ı Şerif orucu çok önemli bir ibadettir. Belki namazla
beraber umumiyet itibariyle Kur’an-ı Kerim’de otuz küsur yerde
zekat zikrediliyor ama -bildiğiniz gibi- oruç için de Kur’an-ı Kerim’de
sayfalar ayrılmış. Ve değişik cezalarda kefaret olarak aynı zamanda
oruç takdir edilmiş. Bazı suçlara karşılık 60 gün, 10 gün, bazen de 3
gün oruç kefareti emredilmiş. Demek ki o, günahları, hataları eriten
çok önemli bir faktör, insanı temizleyen ve yükselten bir unsur.
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Dînî bir terim olarak i’tikâf; cemaatle namaz kılınan bir mescid veya o hükümde bir
yerde, ibadet niyetiyle durmak ve ikâmet etmek demektir. İ’tikâf’a giren kimseye de
“Mu’tekif” veya “Âkif” denir.
Rasûl-i Ekrem Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Medine’ye hicretinden sonra,
âhirete irtihâllerine kadar her Ramazan’ın son 10 gününü i’tikâf ile geçirmişlerdi.
İslâm büyüklerinden Atâ’ şöyle der:
“İ’tikâf’a giren kimse ihtiyacından dolayı büyük bir zâtın kapısında oturup “Hacetimi
yerine getirmedikçe buradan ayrılıp gitmem.” diye yalvaran bir kimseye benzer ki,
Allahü Teâlâ’nın bir ma’bedine sokulmuş ve adeta “Beni bağışlayıp mağfiret
etmedikçe buradan ayrılıp gitmem.” demektedir.”
 
İ’tikâf’a ilk gece güneş batmadan girilmelidir. Son gün güneş battıktan sonra
çıkılabilir. İ’tikâflar 3 kısımdır:
1- Vâcib İ’tikâf: Bir kimsenin i’tikâf’a girmeyi adaması durumunda yapması gereken
i’tikâf’tır. En az müddeti 1 gündür, oruçlu geçirilmesi gerekir. Bozulunca kazası lâzım
gelir.
2- Sünnet İ’tikâf: Peygamber Efendimiz’in (sallallahü aleyhi ve sellem) vefatına kadar
devamlı yapmış oldukları bir ibadet olduğu için sünnet-i müekkede olan i’tikâf’tır.
Vakti ise Ramazan-ı Şerif’in son 10 günüdür.
3- Müstehap İ’tikâf: Vâcib veya sünnet olmadığı halde Ramazan’ın son 10 günü
dışında yapılan i’tikâf’lardır. Belli bir süresi ve oruçlu olma şartı yoktur. İ’tikâf niyetiyle
cemaatle namaz kılınan yere her giriş, müstehap i’tikâf’a dahildir. İ’tikâf’ın Şartları: 1-
Mu’tekif; müslüman, akıllı ve temiz olmalıdır. 2- İ’tikâf’a niyet edilmiş olmalıdır. 3-
İ’tikâf, içinde cemaatle namaz kılınan mescid veya mescid hükmünde bir mekânda
yapılmalıdır. İ’tikâf’ın büyük câmilerde yapılması ise daha faziletlidir. 4- Vâcib
i’tikâf’larda mu’tekif, oruçlu bulunmalıdır. Orucun bozulması ile i’tikâf bozulmaz.
Sünnet ve müstehap olan i’tikâf’larda ise oruçlu olmak şart değildir.

Unutulan Bir Sünnet:
İtikâf
Ahmet Çetinkaya

45



İ’tikâf’ı Bozan ve Bozmayan Şeyler:
1- Vâcib olan i’tikâf’ta mu’tekif, i’tikâf’a girdiği yerden -Cuma namazını kılabilmek için
başka mescide gitme, abdest ve gusül ihtiyaçlarını giderme ve bulunduğu mescidin
yıkılması veya oradan zorla çıkarılma gibi bir özrü olmadan- dışarıya çıkarsa i’tikâf’ı
bozulur. Sünnet ve müstehap i’tikâf’ta ise bozulmaz. 
2- Vâcib olan i’tikâf’ta hasta ziyareti ve cenaze namazı için çıkılması özür sayılmaz;
çıkılsa i’tikâf bozulur. Sünnet ve müstehap i’tikâf’ta dışarıya çıkmakla zaten bozulmaz.
3- Mu’tekif; yeme-içme, kendisi ve ailesi için alış-veriş muamelesini dışarıya çıkmadan
içeride yerine getirir. 
4- Mu’tekif’e, i’tikâf esnasında bir kaç günlük baygınlık veya delilik ârız olmasıyla, her
türlü i’tikâf bozulmuş olur. 
5- Vâcib olan i’tikâf’ta kişi kasden yemek sûretiyle orucunu bozarsa i’tikâf’ı da
bozulur; fakat unutarak yemekle i’tikâf’ı bozulmaz. Sünnet ve müstehap i’tikâf’ta
oruçlu olma şartı olmadığından orucun kasden bile olsa bozulması i’tikâf’ı bozmaz. 6-
Dedikodu etmek, iftira atmak, laf gezdirmek gibi fiillerle i’tikâf bozulmasa da bunları
yapan yine büyük günah işlemiş olur.
 
Bozulan İ’tikâf’ın Hükmü: Özürlü veya özürsüz, i’tikâf’ın bozulması hâlinde durum
şöyledir: Eğer bozulan i’tikâf, vâcib olan bir i’tikâf ise ve herhangi bir ayda i’tikâf’a
girilmek adanmış, fakat vakit belirlenmemişse toplam bir aylık adanan bu i’tikâf
esnâsında 1 gün oruç bozulsa veya dışarıya çıkılsa, yalnız 1 günlük i’tikâf kazâ edilir.
Fakat belirsiz olarak aralıksız 1 ay için adanmış bir i’tikâf esnâsında, böyle 1 gün oruç
bozulacak veya dışarıya çıkılacak olsa, 1 aylık i’tikâf’a yeniden başlamak gerekir. Eğer
Ramazan’ın son 10 gününde yapılan sünnet i’tikâf’a başlanıp bozulsa veya yarıda
bırakılsa Hanefîler’in büyük çoğunluğuna göre sadece i’tikâf’ın bozulduğu gün veya
günler kazâ edilir. Vâcib veya sünnet olmayıp müstehap olan i’tikâf’ların
bozulmasından dolayı bir şey lâzım gelmez.
 
İ’tikâf’ın Âdâbı: 
1- İ’tikâf sırasında hayırdan başka söz söylenmemelidir. Günah ifadesini taşımayan
sözlerde gerçi bir beis yoktur, fakat mu’tekif için boş konuşmayıp, hayırlı şeyler
konuşmak âdâptandır. İbâdet inancıyla tamamen susup hiç konuşmamak ise
mekruhtur. Ama dilini gıybet, boş söz gibi şeylerden korumak niyetiyle susmak ise
mekruh olmadığı gibi aynı zamanda makbul bir ibâdet de sayılır. 
2- İ’tikâf esnasında, Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîf’lerle meşgul olmak, Peygamber
Efendimiz’in ve diğer peygamberlerin hayatlarına ve kıssalarına dâir kitaplar okumak,
kısaca dînî meseleleri müzâkere etmek de âdâptandır. 
3- Mu’tekif, i’tikâf’a girerken en temiz elbiselerini giymeli ve üzerine güzel kokular
sürünmelidir. 
4- Vâcip olan i’tikâf’a girecek kimse, buna yalnız kalben niyet etmekle yetinmemeli,
dili ssile de söylemelidir. 
5- Eğer i’tikâf’a giren kişinin i’tikâf’ı bayram gecesine bitişik ise bayram gecesini de
i’tikâf’ta geçirmesi âdâptandır.
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K A D R I N I  B I L I N  K I ,
K A D R I N I Z  B I L I N S I N

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kadir gecesinin
Ramazanın son on günü içindeki tek rakamlı gecelerden biri
olduğunu (1) ve muhtemelen yirmi yedinci gecesine tevafuk
ettiğini bildirmiştir.(2) Fakat biz Müslümanlara düşen, onu son
on günde aramak, hatta İmam Azam’ın yaklaşımıyla her geceyi
kadir olarak idrak etmektir. Bu arayış ve idrak ediş, hem o
gecenin kadrini bilmemizi sağlar hem de tedbirli davranmamıza
vesile olur. Kadir gecesinin hangi gece olduğunun Peygamber
Efendimiz’e unutturulmasının bir hikmeti de bu olsa gerek. Yani
her geceyi kadir bilerek değerlendirmek.

KADIR GECESI

Kadir gecesi, kadri ve şerefi yüce bir gecedir. Çünkü Kur’ân-ı
Kerim, bu geceden itibaren Resulü Ekrem Efendimize inmeye
başlamıştır. Diğer bir yaklaşımla da Kur’an, levh-i mahfuzdan

dünya semasına bu gecede indirilmiştir.Kadri yüce bu gece,
kadirşinaslıkla doludur. Kadir bilenlerin kadri ve değeri bilinir.

Evet, bu gece, kadrini bilen insanlara bağrını açar ve içinde
bulundurduğu bütün varidat ve ilhamları onların sinesine

boşaltır. Öyleyse, bu gecenin kadrini bilen ve böylece kendisine
değer verilen insanlardan olmaya çalışmak, inancımızın

gereğidir.

Kur’ân’ın 97. suresi olan Kadir Suresi’nde, Kadir gecesi
şöyle anlatılır:
1. Biz Kur’ân’ı indirdik kadir gecesi.
2. Bilir misin nedir kadir gecesi?
3. Bin aydan daha hayırlıdır kadir gecesi!
4. O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler,Her türlü iş
için iner de iner…
5. Artık o gece bir selamettir gider…Ta tan ağarana kadar…

KADRINI BILMEK

KADIR SURESI
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FITIR SADAKASI NEDIR?
Fıtır, “yaratılış, hilkat, orucu açmak” manalarına gelmektedir. Fıtır sadakasına “fitre” de

denir. Fıtır sadakası; Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap

miktarı mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kimseler için

yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadettir.Fıtır sadakası vermek Hanefîlere

göre vacip, diğer mezheplere göre ise farzdır. Fıtır sadakasına “baş zekâtı” da

denmektedir. Bu şekilde denmesinin sebebi onun şahsa bağlı, şahıs başına konmuş malî

bir mükellefiyet olmasındandır. Teknik ifadesiyle fıtır sadakasının vacip olmasının sebebi,

şahsın Ramazan Bayramı’nın birinci gününe kavuşmasıdır.

 

Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm) birçok hadisi şeriflerinde fıtır sadakası

verilmesini emretmiştir. 

“Abdullah b. Ömer’den rivayet edilen bir hadis-i şerif şöyledir: “Allah Resûlü, fıtır

sadakasını köle, erkek, kadın, küçük ve büyüklerin üzerine 1 sâ’ (ölçek) hurma ve 1 sâ’ arpa

olmak üzere takdir etmiş ve insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini

emretmiştir.” (Buhârî, Zekât, 76).

 

Bu konuda Ebû Saîd el-Hudrî’den gelen bir rivayet de şöyledir: “Biz Peygamber Efendimiz

döneminde fitreyi yiyecek maddelerinden 1 sâ’ olarak verirdik. O zaman bizim

yiyeceğimiz arpa, kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış peynir) idi.” (Buhârî, Zekât, 74).

 

Başka bir hadiste de şöyle buyurulmuştur:

“Vekâ letiniz altındaki kimselerin fıtır sadakasını verin.” (Beyhakî, Sünen-i Kübrâ, 4/161).
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Fıtır sadakası, Cenâb-ı Allah’ın kişiye ve

velayeti altındaki kimselere lütfettiği hayat

ve vücud nimetine karşı bir şükran olmak

üzere dindeki yerini almış bir ibadettir.

Nitekim fıtır sadakasının vacip olması için

oruç tutmak şart değildir. Oruç tutamayan

veya tutmayanlara da fıtır sadakası vermek

vaciptir.Fıtır sadakası, o yılın oruç ibadetini

eda edebilen Müslümanların böyle bir

ibadeti yapmaya muktedir kıldığı için Yüce

Allah’a bir şükür manası da taşır.

 

Aynı zamanda hadis-i şerîfte bildirildiği

üzere fıtır sadakası, oruç tutan Müslümanın

oruçluya yakışmayan davranışlarla

zedelenen ibadetinin eksiklikle-rini

tamamlar. Yoksulların bayram sevincine

katılmalarını sağlar. (Ebû Dâvûd, Zekât, 17).

 

Ayrıca fıtır sadakası verilmesinin orucun

kabul edilmesine, felaha ermeye, sekerâtü’l

mevtten (ölüm anındaki ızdırap) ve kabir

azabından kurtulmaya vesile olduğu da

söylenilmiştir. Fıtır sadakası zekâttan çok

daha geniş bir dairede mükellefler

tarafından yerine getirilir. Böylece imkânı

olan herkes Allah yolunda bir şeyler

vermenin hazzını tatmakta ve toplumdaki

muhtaç insanların durumlarını daha

yakından görmekte ve anlamaktadır. 

 

Diğer taraftan fakir kimselere de onurları

korunarak, isteme mecburiyetinde

bırakılmadan yardım eli uzatılmış

olmaktadır. Böylelikle aynı toplumda

yaşayan fertler arasında kardeşlik, dostluk

köprülerinden biri daha hem kurulmakta

hem de işlerlik kazanmaktadır.

 

Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtu

vesselâm) birçok hadisi şeriflerinde fıtır

sadakası verilmesini emretmiştir.

 

“Abdullah b. Ömer’den rivayet edilen bir

hadis-i şerif şöyledir: 

“Allah Resûlü, fıtır sadakasını köle, erkek,

kadın, küçük ve büyüklerin üzerine 1 sâ’

(ölçek) hurma ve 1 sâ’ arpa olmak üzere

takdir etmiş ve insanlar bayram namazına

çıkmadan önce verilmesini emretmiştir.”

(Buhârî, Zekât, 76).

 

Bu konuda Ebû Saîd el-Hudrî’den gelen bir

rivayet de şöyledir: 

 

“Biz Peygamber Efendimiz döneminde

fitreyi yiyecek maddelerinden 1 sâ’ olarak

verirdik. O zaman bizim yiyeceğimiz arpa,

kuru üzüm, hurma ve keş (yağı alınmış

peynir) idi.” (Buhârî, Zekât, 74).
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Ramazan ayının İslâm Dîni’nde ayrı bir yeri ve önemi vardır. O, orucuyla, iftarıyla, mukabelesiyle,

teravih ve sahuru ile insanların aşk ve şevk ile Allah’a ibadete koştuğu bir aydır. Bu mübarek ay,

bütün insanî hususiyetlerin inkişafına açık bir fırsat, bir ganimet dönemidir. Allah Resulü (aleyhi

ekmelü’t-tehâyâ), Kur’ân’ın nazil olduğu, Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, mağfiretle

tüllenen bu mübarek ve bereketli zaman dilimini ümmetinin dolu dolu geçirmesini, gerek fiili

ile gerekse sözleri ile teşvik etmiştir.

 

Ramazan ayında diğer zamanlarda olmayan bir ibadet vardır ki, bu, gündüz oruçla melekliğe,

ruhaniliğe açılan insanların, geceleyin cemaat hâlinde Allah’a kulluk borcu olarak eda ettikleri

teravih namazıdır. Teravih namazı, İslâmî şeairden kabul edilmiştir. Şeair, Müslümanlığın

sembolleri, bir yerin Müslüman diyarı, bir toplumun Müslüman toplumu, bir ferdin de

Müslüman olduğunu gösteren alâmetlerdir; ezan , Cuma ve bayram namazları , Kurban

kesmek gibi. Bu bakımdan, şeairin sünnet olanları, şahsî farzlardan daha öte bir değere sahiptir.

 

Teravihin kelime manâsı

Teravih, rahatlamak, dinlendirmek manâsına gelen “terviha” kelimesinin çoğuludur. Ramazan

ayına mahsus olan ve yatsı namazından sonra eda edilen bu ibadetin her dört rekatının

sonunda istirahat için oturulmasına terviha denmiştir. Sonraları, bu kelimenin çoğulu olan

teravih, Ramazan gecelerinde yapılan ibadetin, kılınan namazın adı olmuştur.

 

Dindeki Yeri

Teravih namazını kılmak, âkil, baliğ erkek ve kadın Müslüman için sünnet-i müekkededir.

Farzların cemaatle kılınması İslâm’ın şiarı olduğu gibi, teravihin cemaatle kılınması da, bu

sünnetin şiarı olmuştur. Teravih, Peygamber Efendimizin sünneti olup, aynı zamanda İslâm

dininin şiarlarından ve zahiri alâmetlerinden kabul edilmiştir. 

 

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir çok hadislerinde Ramazan gecelerinde ibadeti teşvik

etmiştir:Kim Ramazan’da inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek, O’nun rızasını kazanmak

için kıyam ederse (teravih kılarsa), geçmiş günahları bağışlanır. Allah, Ramazan ayında oruç

tutmanızı farz kıldı. Ben de, Ramazan gecelerinde kıyam etmenizi (teravih namazı kılmanızı)

sünnet kıldım. Kim, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihlâsla oruç tutar ve kıyam ederse

(teravih namazı kılarsa), annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temiz hâle gelir.

 

 

T E R A V İ H  N A M A Z I
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Hadislerde geçen “Ramazan’da kıyam etme” ile teravih namazının kastedildiği hususunda

ittifak vardır.

 

Allah Resulü, sözlü teşvikinin yanında bizzat kendisi Ashabı ile birlikte bir-kaç gece teravih

namazını kıldırmış, fakat farz kılınır endişesi ile devam ettirmemiştir. Hz. Aişe’den rivayet

edildiğine göre, Peygamber Efendimiz, iki veya üç gece mescidde cemaatle teravih namazını

kılmış, üçüncü veya dördüncü gece insanların yoğun ilgisini görünce yatsı namazını kıldırıp,

hücresine çekilmiş ve teravihi kıldırmak için çıkmamıştı. İnsanlar, Hz. Peygamber’in (s.a.s.)

çıkacağını umdukları için beklemişler, hattâ uyudu ise uyansın diye öksürmeye başlamışlardı,

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), (sabah namazı vaktinde) mescide çıkıp,

orada bekleyenlere şöyle buyurdu: “Sizin bu namazı kılma hususunda ne kadar istekli

olduğunuzun farkındayım; onu size kıldırmama da bir engel yok. Fakat teravihin size farz

kılınmasından endişe ettiğim için çıkıp kıldırmadım. Şayet farz kılınacak olsa, bunu hakkıyla

yerine getiremezsiniz.”

 

Allah Resulü (s.a.s.), şahsî hayatında dinin emirlerini en zirvede yaşamaya çalışırdı. Gece ayakları

şişinceye kadar namaz kılardı” ama, buna rağmen hemen her mevzuda ümmetinin hepsinin

uygulayabileceği ölçüde dinin emirlerini tavsiye ederdi. Hz. Aişe validemizin beyanlarıyla O, “İki

şey arasında muhayyer bırakıldığında, ümmeti için kolay olanı seçerdi,”12 Meselâ, misvak

konusunda “Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her namaz öncesinde, misvak

kullanmalarını emrederdim.”buyurmuştur. Teravih namazını farz kılınır endişesi ile bırakması da,

O’nun ümmetine olan şefkat ve merhametinin ayrı bir tezahürüdür.

 

Teravihin sünnet oluşunun delilleri

Teravih namazı, icmâ ile Peygamber Efendimiz’in sünnetidir. Bazılarının iddia ettiği gibi, Hz.

Ömer’in (r.a.) ihdas ettiği bir ibadet değildir.”

 

Aşağıdaki hadisler, bu konuda yeter delildir:

1. Bizzat Peygamber Efendimiz, teravih namazı kılmanın kendi sünneti olduğunu ifade

etmişlerdir:Allah, Ramazan ayında oruç tutmanızı farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerinde

kıyam etmenizi (buradaki “kıyam” dan maksat icmâ ile teravih namazıdır) sünnet kıldım. Kim

inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihlâs ile oruç tutar ve kıyam ederse (teravih namazı

kılarsa) annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenir.”

Hadisin metnindeki “Ben de Ramazan gecelerinde kıyam etmenizi (teravih namazı kılmanızı

sünnet kıldım.)” ifadesi, teravih namazının Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) sünneti olduğunu

açıkça göstermektedir.
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2. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), daha önce de geçtiği üzere, kendisi birkaç gece çıkarak

cemaatle teravih kılmış, daha sonra farz kılınır endişesi ile cemaatle kılmamıştır. Fakat

kılınmasını da tavsiye buyurmuşlardır: Kim Ramazan’da inanarak ve sevabını Allah’tan

bekleyerek, O’nun rızasını kazanmak için kıyam ederse (teravih namazı kılarsa), geçmiş

günahları bağışlanır.

 

3. Hz. Peygamber (s.a.s), Ramazan ayında bir gece mescide çıkmış ve mescidin bir kenarında

namaz kılan insanlar görerek, “Bunlar ne yapıyorlar?” diye sorduğunda, orada bulunanlardan biri

şöyle cevap vermiştir: “Ey Allah’ın Resulü, bunlar hafız olmayan kimseler; Übeyy İbn Ka’b onlara

namaz kıldırıyor.” Resûlüllah, bu cevaptan memnun olarak,”Ne güzel yapmışlar, isabet etmişler!'”

buyurmuştur.’ Allah Resulü’nün Sahabenin yaptığını istihsan etmesi, O’nun takririni ve rızasını

gösterir ki bu da, sünnetin bir çeşididir.

 

4. Hz. Peygamber’in Raşid Halifelerinin yaptığı da sünnet hükmündedir. Çünkü Peygamber

Efendimiz (s.a.s.) “Benim sünnetime ve Râşid Halifelerimin sünnetine sarılın; hem de azı

dişlerinizle sımsıkı yapışın” buyurmuştur. Hz. Ömer de, Râşid Halifelerden birisi olduğundan

dolayı onun yaptığı da sünnet hükmündedir.

 

Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, teravih namazı, Peygamberimizin teşvik ve tertib ettiği bir

sünnetidir. Hz. Ömer ise, ancak Resûlüllah’ın (s. a. v.) arzuladığı ve hoşnut olduğu bir uygulamayı

ortaya koymuştur. Ümmetine karşı çok şefkatli ve merhametli olan Allah Resulü, farz kılınır

endişesi ile cemaatle kılmayı bırakmış, fakat ümmetinin kılmasını teşvik etmişti. Çünkü, Allah

Resûlü’nün zamanı vahiy ve teşri zamanı idi. 

 

Bu şekilde cemaatle devam edildiği takdirde vahyin gelmesi mümkündü. Fakat O’nun vefatıyla

farz kılınma endişesi ortadan kalkmış oluyordu. 
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E F E N D İ M İ Z ’ İ N  ( S A S )
İ F T A R  D U A L A R I

Dua insanı Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) iftar
ederken ellerini açarak yaptığı dualardan bazıları şöyledir:

 
اللَُّهمَّ لََك ُصْمُت َوَعَىل رِْزِقَك أَْفَطرُْت

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.”
 

بِْسِم هللاَِّ ، اللَُّهمَّ لََك ُصْمُت ، َوَعَىل رِْزِقَك أَْفَطرُْت ، تََقبَّْل ِمنِّي إِنََّك
ِميُع الَْعلِيُم أَنَْت السَّ

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttuk ve rızkınla iftar ettik. Bizden
(orucumuzu) kabul et. Muhakkak Sen her şeyi işitensin, bilensin.”

 
َمأُ َوابْتَلَِّت الُْعرُوُق َوثَبََت اْألَجْرُ إِْن َشاَء هللاَُّ َذَهَب الظَّ

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı ve inşaallah mükâfat gerçekleşti.”
 

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِرَحَْمتَِك الَّتِي َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء أَْن تَْغِفرَ لِي ذُنُوبِي
“Allah’ım! Her şeyi kuşatan rahmetinle benim günahlarımı bağışlamanı

Senden istiyorum.”
 

الْحَْمُد لِلَِّه الَِّذي أََعانَنِي َفُصْمُت ، َورَزََقنِي َفأَْفَطرُْت
“Yardımıyla oruç tuttuğum ve bana verdiği rızıkla iftar ettiğim Allah’a

hamd olsun.
 

ائُِموَن ، َوأَكََل َطَعاَمكُُم األبْرَارُ ، َو أَْفَطرَ ِعْنَدكُُم الصَّ
تَنَزَّلَت( َصلَّْت َعلَْيكُُم الَْمالئِكَُة )

“Yanınızda oruçlular iftar etsin ve iyi kimseler yemeğinizi yesin.
Melekler (üzerinize insin) de size mağfiret dilesin.”

53



İnsanların en cömerti olan Alllah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve
sellem) Ramazanın gelmesiyle adeta coşardı. İbn-i Abbas’ın
(radıyallahu anh) ifadesiyle, bilhassa Ramazan ayında,
Cebrâil’le (aleyhisselam) buluştuğu zaman cömertliği daha da
artardı… O günlerde Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve
sellem) insanlara rahmet getiren rüzgârdan daha cömert
olurdu.” Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabına da;
“Ramazan ayında verilen sadaka daha faziletlidir.” buyurarak
müminleri cömertliğe bol bol sadaka vermeye teşvik ederdi.
Ramazana mahsus ibadetlerden biri olan “fıtır sadakası”yla
da infak ve cömertlikte daha fazlasını yapamayanlar için
adeta bir alt sınır çizen Allah Resûlü, insanlar bayram
namazına çıkmadan önce, Ashâbına fıtır sadakası vermelerini
emrederdi.
 
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir aylık
rahmet ve bereket mevsimini ibadetle, taatle geçirmiş
olmanın sevincini ashâbıyla birlikte bayram ederek kutlardı.
O bayram namazına gitmeden önce gusleder ve namazın
kılınacağı yere giderken değişik bir yol izlerdi. Bayramı tekbir
ve tehlillerle karşılardı.
 
Rahmet Peygamberi Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayına erişip de
ondan bağışlanmadan çıkan kimseyi kınamış ve o kimse için:
“Ramazan ayına girdiği hâlde günahlarını bağışlatmadan
Ramazan’dan çıkan kimsenin burnu yerde sürünsün!”
buyurmuşlardır.
 
Ramazanı mübarek kılan en önemli unsurlardan biri de
Kur’an’ın ifadesiyle “bin aydan daha hayırlı” olan Kadir
Gecesini içinde bulundurmasıdır. Bu geceye çok önem veren
Rahmet Peygamberi, Ramazan ayı içinde gizlenmiş olan
Kadir Gecesi’ni “Ramazan’ın son on günü içinde arayın!”
buyururdu. Ramazan ayının son on günü içindeki tek sayılı
gecelerin Kadir Gecesi olma ihtimalinden dolayı kendisi de,
aile efradı ile birlikte 23., 25. ve 27. geceleri uzun süre ibadet
ederek geçirirdi.

RAMAZAN AYI VE EFENDİMİZ’İN
(SAS) HAYATINDAKİ YERİ

Ramazan-ı Şerif’in DeğerlendirilmesiHer konuda rehber olan
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashâbına, Ramazan
ayını nasıl değerlendireceklerini, Ramazan orucunu nasıl
tutacaklarını ve oruç esnasında nelere dikkat edeceklerini
hem yaşayarak hem de bazı tavsiye ve uyarılarda bulunarak
öğretmiştir.
 
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Ramazan
günlerinde bol bol Kur’an okur, hayır ve hasenatta bulunurdu.
Cebrâil (aleyhisselam), Ramazan sonuna kadar her gece
Kendisine gelir ve O’na Kur’an okuyup dinletirdi.
 
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Ramazan
ayının gündüzlerini oruçla gecelerini de Kur’an tilaveti,
teravih, gece namazı ve teheccüd gibi ibadetlerle geçirir.
Ramazan-ı Şerif’in gündüzlerini ve gecelerini
değerlendirmeye teşvik ederek şöyle derdi:“Kim inanarak ve
sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa
geçmiş günahları bağışlanır.”
“Kim İnanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan’ın
gecelerini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.”
 
Ramazan’ın son on gününe, ayrı bir önem verir, Mescid-i
Saadet’te i’tikâfa girer, ibadet ve taatle meşgul olurdu.
Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) vefat
edinceye kadar her yıl on gün i’tikâfa girerken, vefat ettiği
yılın i’tikâfı yirmi gün sürmüş, o yıl Ramazan ayında Cebrâil’e
(aleyhisselam) Kur’an-ı Kerim’i iki defa arz etmişti.
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Oruç bize ne

öğretir?

OSMAN KARYAĞDI
Nefsin gemlenmesi, frenlenmesi

bakımından açlığın

büyük faydaları vardır. Aç ve

susuz kalma ve riyâzat yapma

ancak ibadet niyetiyle yapılarsa

bir değer ifade eder. Bu niyet

Müslümanlıkta oruç şeklinde

tecelli eder. Allah dostları sürekli

riyâzât yaparak nefislerini

dizginlemişler, rûhî formlarını

korumaya çalışmışlardır.

Nefsi frenler

İnsanlarda rûh cesedin,

ceset de ruhun aleyhine olarak

gelişir. Ruhani yönleri itibarıyla

gelişim isteyenler, mutlaka oruç

tutmalıdır. Bunu şöyle de ifade

edebiliriz: Oruç tutmayanlar,

cesetlerinin altında

kalacaklarından hiçbir zaman

tam olarak ruhani olgunluğa

ulaşamazlar.

Rûhu geliştirir

Oruçla insan, nefsin kendisine

fısıldamaya çalıştığı şeytani

vesveselerin önüne bir set çeker.

Derken dizginleri eline alır ve

nefsini yönlendirmeye çalışır.

Zira o artık, yemeye ve dünyaya

karşı kapalı bir durumdadır. Bu

sayede o, dünya adına gelecek

baskılardan azâde olarak, izzetli

bir hayat yaşamaya namzet

demektir ki, böyle birisi, Cenabı

Hakk’ın hakiki müminleri

şereflendirdiği izzet duygusunu

yakalamış olur. “İzzet (üstünlük),

ancak Allah’a, elçisine ve

müminlere mahsustur.”

Vesveseye set çeker

Nefsin gemlenmesi, frenlenmesi

bakımından açlığın

büyük faydaları vardır. Aç ve

susuz kalma ve riyâzat yapma

ancak ibadet niyetiyle yapılarsa

bir değer ifade eder. Bu niyet

Müslümanlıkta oruç şeklinde

tecelli eder. Allah dostları sürekli

riyâzât yaparak nefislerini

dizginlemişler, rûhî formlarını

korumaya çalışmışlardır.

Emaneti öğretir

Oruç bir alıştırmadır.

Kişide, bedenî arzulara karşı

koyma kabiliyetini geliştirir.

İnsan oruçlu olduğu anlarda her

türlü negatif isteklere engel

olmaya güç yetirdiği gibi,

kazandığı bu dirençle, oruçlu

olmadığı zamanlarda da, bu tür

meyillere engel olma kabiliyeti

kazanır. Böylece insan “helal”

endeksli bir hayat yaşar. “Kim

bana iki çenesi ile apış arasını

koruma hususunda garanti

verirse, ben de ona, cenneti

garanti ederim.” hadisi bu

açıdan yorumlanabilir.

Günaha karşı bir
kalkandır
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Zekâtı verilen mal zahiren

eksiliyor gibi görülse de, Allah’ın

bereketine mazhariyetle

devamlı artmaktadır. Zira Allah,

malının zekâtını veren insana

malını artırma yollarını

ilham etmektedir ki, bu hükmü

aydınlatan pek çok somut örnek

bulmak mümkündür. Kalpler

Allah’ın elindedir. O, istediği ve

hikmeti iktiza ettiği zaman,

kalpleri, emrini yerine getirip

zekâtını veren kimselere doğru

yöneltir ve o insanın ticaretinde

ciddi canlanmalar görülür. Bu

Allah’ın, zekâtı verilen mala

bahsettiği bereketten başka bir

şey değildir.

Zekat mala bereket
getirir

Allah’ın yüklediği ibadet

mükellefiyetini sırtında taşımaya

sabretme, O’ndan gelen şeyler

karşısında sarsılmama, O’nun

kapısından ayrılmama, günah

fırtınaları ve günah tufanı

karşısında kendini koruyup

dişini sıkma vs. bunlar dinin

yarısını teşkil etmektedir.

Oruçta bir yönüyle şehevât-ı

nefsaniyeyi gemleme olduğu

için, günahlara karşı sabır;

diğer bir yönüyle aç-susuz

durma gibi (hususiyle sıcak

günlerde) bir işin altına

girmekle ibadete karşı sabır

vardır. Böylece oruç, dinin dörtte

birini teşkil etmiş

oluyor.

Oruç sabrın yarısıdır.

Oruç kıyamet günü oruçlu için

şefaat edecek ve Cenabı Hakk’a

niyazda bulunarak; “Ya Rabbi!

Ben onu gündüzleri yiyip

içmekten ve zevklerinden

alıkoydum. Bunun için onun

hakkındaki şefaatimi kabul

buyur.” diyecektir.

Oruç şefaat
edecektir

Oruç, insanlara iktisadi

öğreten önemli bir disiplindir.

İstediği şeyi ve aklına geldiği

zaman, hiçbir sınırlama

getirmeden yapmaya alışık bir

insan, oruçlu olduğu zaman

mecburen onu yapmayacaktır.

Meselâ, her aklına estiği zaman

yemek yiyen, maddî olarak

vücudunun arzularına boyun

eğen insan, oruçlu olduğunda

mecburen akşamın olmasını

bekleyecek, bu bekleyiş

sayesinde o, iktisat etmeyi

öğrenecek ve sorumsuzca

yaşamaktan uzaklaşmış

olacaktır.

Kanaati öğretir

Oruçlunun her saati, her saniyesi

Allah’ı, Allah’ın nimetlerini ve en

büyük nimet olan Allah’a

kavuşma nimetini hatırlatması

itibarıyla çok kıymetlidir.

Sabahtan akşama kadar aç ve

susuz olan insan, zâhiren sıkıntı

çekse de, oruç ibadetinin

getireceği uhrevî netice, ona

bütün elemleri unutturabilir.

Oruçlu, bütün gün şehvetini,

yemesini, içmesini âdeta unutur

ve sürekli Rabbiyle buluşmayı

düşünür. Bu düşünce sayesinde

hayatî bütün faaliyetleri,

istikamet dairesinde cereyan

eder.

Allah’a kavuşmayı
hatırlatır

Oruç, vefa duygusunun tezahür

ettiği en güzel ibadettir. Zira

oruç, Allah ile kul arasında

yapılmış bir ahittir. Kul, belirli

zaman dilimlerinde, belirli

şeylerden vazgeçer ve bu

hareketleriyle, ahdinde vefalı

olduğunu gösterir. Aynı

zamanda insan, tuttuğu

oruçlarla vefa duygusunu öyle

geliştirir ki, vefa onun ayrılmaz

bir parçası hâline gelir.

Orucun vefa yönü
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BIR  ALLAH  DOSTUNUN
RAMAZAN  GUNLERI

Mehmet Fırıncı Ağabey anlatıyor: 
"Ramazan gelmişti. Üstad Hazretleri bütün Ramazan boyunca hiç yatmadı. Derdi ki:
'Ramazan'da insan oruçla ibadet halinde olduğundan, uykuda da olsa farz bir ibadeti ifa
etmiş olur. '  
 
Her dakikası bire bin verebilen bir ayda ibadetsiz bir zaman boşluğu bırakmak
istemiyordu. Onun için iftardan sonra zaten akşamla yatsı arası kendisinin her zaman
normal olarak evrad vaktidir. Tâ sahura kadar evradına devam eder, İmsak vakti girer
girmez hemen sabah namazını kılar, tesbihatı kendisine mahsus bir şekilde ifadan sonra
istirahata çekilirdi. Tâ kuşluğa kadar. Ondan sonra kalkar, kuşluk namazını kılar, gene
Nur dersleri ile evrad ve ezkâr ile meşgul olurdu.
 
Benim hayretimi mucip olan bir husus olmuştu. Üstad Hazretlerinin karşısındaki evler
yüksekti. Oradan Üstadı görmek için kadın-erkek, çoluk çocuk hepsi toplanırlardı.
Üstadı görmek ve ibadetini seyretmek için. Biz de mecburen kapatıyorduk. Sonradan
komşulardaki yaşlı hanımlarla konuştuk. Onlar,  'Niye kapatıyorsunuz? Hocaefendi
sabaha kadar evrad-ı ezkâra devam ediyor, biz de onunla beraber devam
ediyoruz' dediler.
 
Üstad Hazretleri geceleri çok parlak ışıkta evrad ve ezkâra devam ederdi. Loşluktan
hoşlanmadığını görürdüm.
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ORUCUN
GETİRDİKLERİ

AL I  BUDAK

Oruç ruha riyazat, cesede de perhiz yaptırır. 
Oruç vasıtasıyla ruh, akıl ve sır gibi latifeler çok terakki eder, midenin ağlamasına
karşılık onlar masum bir şekilde gülerler. 
Oruç, vücut fabrikamızın dinlenmesine, eskimemesine ve mükemmel bir şekilde
çalışmasına vesiledir. 
Şişmanlık kanın deverânına, beynin yavaş çalışmasına sebep olmasına rağmen;

oruç; hem bu dertlere çare hem de sevap kazanmaya önemli bir vesiledir. 
Oruç, ruh ve bedeni dinlendirir. 
Oruç, hastalıklara karşı korur. 
Oruç, insanın maddi meyillerinin esiri olmaması nefsinin dizginlerine sahip bir
hayat yaşaması için ruhun cesede hakimiyetini temin edecek en tesirli yoldur. 
Oruç, vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığını artırır. 
Oruç, insana yaratılış gayesini hatırlatır, onu Rahmanî şeyler yapmaya sevk eder,
aç-susuz kalmasına rağmen tarifi mümkün olmayan lezzetler hissettirir,
kötülükleri hoş göstermeyip ondan kaçınmayı ve ondan hoşlanmamayı
hissettirir ve rûhi tarafını takviye eder. 
Oruç, Cenab-i Hak'la buluşmayı hatırlatır. Oruçlu insan, bütün gün şehvetini,
yemesini ve içmesini, O'nun için bıraktığı Rabbisine kavuşmayı düşünür. 
Oruç tutan bir mümin, sabahtan akşama kadar yemeyip içmemesiyle, şehvetine
hakim olmasıyla, gıybet ve zulümden kaçınmasıyla âdeta melekler gibi bir
keyfiyet kazanır. 
Oruç insana nimetlerin değerini öğretir. Nimetler içinde yüzen insan, oruçla
onların kıymetini ve ehemmiyetini anlar, şükrünü eda etmeye çalışır. 
İstediği şeyi aklına geldiği zaman hiçbir sınırlama getirmeden yapmaya alışan
kişi, oruçlu olduğunda mecburen akşamın olmasını bekleyecek, dolayısıyla bu
beklemeyle o, iktisat etmeyi öğrenecek, sorumsuzca yaşamaktan uzaklaşmış
olacaktır. 
Yemek cesedi beslediği gibi, oruç da ruhu besler. Yemek yenmeyince hayatı
devam ettirmek nasıl zor ise, oruç tutmadan da ruhani hayatı devam ettirmek o
kadar zordur. Oruç tutmayanlar, cesetlerinin altında kalır ve istenen ölçüde
ruhanî olgunluga ulaşamazlar. 
Nefsi kendi kontrolü altına almanın uygulamalı olarak sembolü oruçtur. 
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Insan oruçla, nefsini, Cenab-i Hakk karşısında serkeşlikten kurtarır ve itaat eden

bir kul haline getirir. Oruç tutan herkes, oruçlu olmadığı günlere oranla,

vicdanında daha bir melekleştiğini hisseder. Yine herkes anlar ki, izin

verilmedikçe en küçük bir şeyi dahi yapamaz, elini suya uzatamaz ve bu vesileyle

de kendinin målik değil memlük (yani sahip değil, sahip olunan); hür degil kul

ve köle olduğunu anlar. Neticede nihayetsiz fakrını, kusurunu görür ve manevi

bir şükür eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Yeter ki oruç dinin öngördüğü

ölçüler içinde tutulabilsin. 

Oruç, günahlara karşı bir kefil ve teminat hükmündedir. Bazı kimseler için, onları

sapmaktan koruyucu bir perdedir. Evet oruç, bir kalkan gibi sahibini koruyan,

onun cennete girmesine yardım için cennet surlarında sırlı bir kapı haline gelen

ve elinde kâsesi bir sâki gibi ona kevserler sunan bir kutlu yoldaştır. 

Oruç kişide cismanî arzulara karşı koyma melekesini geliştirir. Insan oruçlu

olduğu anlarda her türlü negatif istek ve meyillere engel olmaya güç yetirdiği

gibi, bu dirençle oruçlu olmadığı zamanlarda da bu tür istek ve meyillere engel

olmaya güç yetirebilir. 

Dini kontrol altında tutmanın en etkili yolu oruçtur. 

Oruç sadece midenin aç bırakılması demek değil, aksine mide gibi göze, kulağa,

kalbe, hayale ve insanın diğer organlarına ve duygularına da oruç tutturmak,

onları haramlardan, kendisini ilgilendirmeyen hususlardan uzaklaştırmak ve her

birisine uygun kulluğa götürmektir. 

Oruç, gizli ve açık her zaman emanete riayet edilmesini öğretir. Oruçlu, sabahtan

akşama kadar Allah'ın izin verdiği alanda olmaya riayet eder. Bütün imkânlar

hazır olmasına, hiç kimse görmemesine rağmen mümin, orucunu devam ettirir. 

Oruç ahde vefayı (verilen sözde durmayı) öğretir. 

Oruçla insan, nefsin kendisine fısıldamaya çalıştığı şeytanî vesveselerin önüne bir

set çeker, onun zimamını kendi eline alır, nefsi yönlendirmeye çalışır. 

Oruç insanı sabra alıştırır. Oruç, sıkıntı ve ızdıraplar karşısında, boynu eğilmeyen,

kendine håkim olan, kendisine takdim edilen bir kısım vaadler karşısında gerçek

ve hak bildiği prensiplerden asla fedakârlık etmeyen mükemmel ve ideal

insanlar meydana getirir. 

Oruç, insanı düzen ve intizama alıştırır. Oruç sayesinde (hususiyle Ramazan'da)

insan, sosyal hayatta diğer insanlarla çeşitli bağlar kurmuş olur. 

Oruç, bütün bir hayatını en seçkin ve lüks yemeklerle devam ettiren, hayatında

hiç aç-susuz kalmayan, açlığın sıkıntısını hiç hissetmeyen, hatta açlığın nasıl bir

şey oldugunu bile bilmeyen zengine, onu,zamanın belirli günlerinde aç susuz

bırakıp, bizzat yaşatarak açlığın ve susuzluğun ne manaya geldiğini öğretir,

fakirlerin halini hatırlatır. 

Oruç dilenciliği de önler.
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Taptâze altın tenlere benzer bu yiğitler;
İnmekte çevrelerine ışıktan demetler.

 
Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuşlar,

Hızır’la arkadaş olup sırlara dalmışlar...
 

Bir büyülü kevserle meğer hepsi de mest imiş,
Belli gözlerinden; her biri bir sırra ermiş.

 
Tûfanlara denk heyecanları var dinmez;

Polat gibi yürek taşırlar korkmaz ve sinmez.
 

Bilir cihân bunları, belli beldesi-köyü,
Çehrelerinde fethedici gizli bir büyü...

 
Her biri dehâya denk bu parlak firâsetler,

Horozu çoktan ötmüş bir kutlu şafak bekler...


