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Kıymetli Mü’minler! 

Yüce Yaratıcı’ya kulluk bilinci ve şuuru 
içerisinde yapılan her türlü ibadet, hiç şüphesiz 
karşılığını fazlasıyla bulacaktır. 

Ancak; öyle zaman dilimleri vardır ki; 
kimi gün, kimi gece, kimi aylar gibi… Đşte 
böylesi gün, gece ve aylardaki belirli ibadetler o 
zaman dilimine ayrı bir hususiyet ve anlam 
yüklemektedir. 

Bu zaman dilimlerinden birisi de hiç 
şüphesiz ramazan ayına mahsus kılınmış,, 
Đslam’ın beş temel esasından biri olan oruçtur. 

Yüce Rabbimiz oruçla ilgili olarak 
Bakara Suresi 183. ayette biz kullarına şöyle 
buyurmaktadır: “Ey münimler, sizden 
öncekilere farz kılındığı gibi sizede oruç farz 
kılındı. Umulur ki korunursunuz. ” [1] 

Değerli Mü’minler! 

Hiç şüphesiz; Allah'ın bize emrettiği ve 
hoş gördüğü işlerde sayısız faydalar vardır 
Allah Teala’nın bize emrettiği Ramazan 
orucunun, dünya ve ahiret saadeti yanında bir 
de; sosyal, ekonomik, psikolojik ve biyolojik 
birçok faydaları vardır  

Sosyal olarak oruç; Topluma genel 
anlamda huzur ve merhamet verir ve toplum 
birbirine daha faydalı olmaya çalışır. 

Ekonomik olarak oruç; Piyasada parasal 
bir hareket oluşturarak, ticari bir canlılık 
meydana getirir. 

Psikolojik olarak oruç; Đnsanın ruh 
dünyasını tedavi ederek, psikolojik sıkıntı, 
bunalım ve saplantıları ortadan kaldırır. 

Biyolojik olarak oruç; Vücudun normal 
zamanlarda depolayıp dışarı atamadığı zararlı 
hücre ve yağları, sağlıklı olarak yenileriyle 

değiştirir  Đnsanın daha dinç ve zinde bir şekilde 
yaşamasını sağlar. 

Kıymetli Müslümanlar! 

Aslında farklı bir açıdan baktığımızda 
oruç; bir aksiyon, bir hareket ve bir inkılâptır 

Oruç; Azgın nefislere Rahman'ın emriyle 
“dur!” demesini bilmektir. 

Oruç; bir terbiye metodu, Ramazan ise, 
bir ayar istasyonudur. 

Oruç; Allah'a kulluğun bir şuur ifadesidir. 

Oruç; bir teslimiyettir. Oruç, "Ey 
Rabbim! Sen istediğin için, yemiyorum, 
içmiyorum. Đşte senin emrindeyim" demektir. 

“Oruç; günahlara karşı koruyucu bir 
kalkandır.” 

“Oruç; sabrın yarısıdır. Her şeyin bir 
zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur.” 

Oruç; hayatın hayat bulması için yapılan 
bir ibadet, Ramazan ise; tüm bunlara zemin 
sağlayan, ilâhi bir rahmet ve mağfiret ayıdır. 

Đşte bütün bu güzellikleri bedenimize ve 
ruhumuza nakış nakış işleyen bu mübarek ay ve 
orucun hayatımıza kazandırdığı izleri 
kaybetmeyelim. 

Hutbemi bir hadis-i şerif meali ile 
bitiriyorum: 

Sevgili peygamber efendimiz ( s.a.v.) 
Allah Teala’nın şöyle buyurduğunu bildirmiştir: 
“Âdemoğlunun her amelinin karşılığı 
kendisine kat kat verilir. Bir iyili ği on 
katından yedi yüze kadar mükâfatlandırılır. 
Yalnız oruç hariç, o, benim içindir ve onun 
mükâfatını ben veririm. Çünkü ( oruçlu) 
yemesini ve nefsanî arzularını sırf benim için 
terk ediyor.” [2] 

 
 
 [1] Bakara Suresi 183 
[2] Müslim Siyam; 30. 

 


