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"AllAH Hakk1mzda Kolaylık Muradeder ... ;, {l) 

Liitfi DOGAN 

O ruç, fecr-i sadıktan giine§in batınasına kadar ibadet niyetiyle yemekten, 
içmekten, cinsi tekarrübden ve orucu bozacak diğer §eylerden insanın ken

disini men'etnıesidir. Ramazan ayı süresince devam eden ve bütün mü'minlere 
farz olan bu ibadet, !slam Dininin be§ esasından birini te§kil eder. 

Cenab-ı Hak bizlere olan nimetleriİıi tamamlamak, ayrıca maddi ve mıi.nevt 
zararlardan korunmamız için bizleri bu ibadetıe mükellef kılnıı§tır. İbıi.detler 

zalıirde birer vazifedir, külfetleri vardır. Fakat hakikatta bu vazifeler (ibadet
ler), bizler için pek büyük ilahi ni'metlerdir. Bedent ibıi.detlerimizden biri de, 
oruç ibadetidir. Dinimizin esaslarına göre akıllı olan ve bü11iğ çağına gelmi§ 
bulunan her müslüman oruç ibıi.detiyle mükelleftir. 

Kur'an-ı Kerim'de meil.l olarak §öyle buyurulur: 

''Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz edildiği gibi size de sayılı günler
de oru~ farz lnlındı. Umulur ki, bn sayede fenil.lıklardan korunursunuz (mütta
kilerden olursunuz) ... 

İçinizden her kim ramazan ayında hazır bulunur ise, onn om~ln geçirsin. 
Kim hastalanır yahut yolcu olur da oruç tutamazsa, tutamadığı günler sayı
sınca diğer günlerde oruç tutar. Allah sizin için kolaylık muradeder, yoksa 
halrlonızda güçlük dilemiyor."ıı ' 

Insanın biri maddi, diğeri manevi olmak üzere iki cephe.si vardır. Allah 
Teala insanı bedent ve rUhi yapısı itibariyle diğer varlıklardan mümtaz kılmı§ 
ve onun kemalini sağlayacak düsturlan peygamberler vasıtasiyle bildirmi§, bir
çok emir ve nehiylerle insanı mükellef tutriıu§tur. !nsanların ibadetlerde (emir 
ve nehiylerde) ki, maddi ve manevi faydalan, sırf maddi olabilecek Cllğer gö
revlerindeki faydalardan çok daha büyüktür. Zira gerek bedeni ve gerekse mali 
ibadetlerimizde hem dünya ve hem de ahiret mutluluğu mevcuttur. 

Daha gen!§ bir ifade ile !slil.m Dininin esaslarına göre samimi bir niyetle 
ve Allah Teala'nın ho§Uutluğu için, dürüst ve me§rfi olarak yapılan dünyaya 
ait i§ler bile ibadet sayılmaktadır. "Niyetıerle adetler ibadet olur'' sözü bu ger
çeği beyan eder. 

(1) El-Bakara sO.resi 1l.yet: 185. 
(2) El-Bakara sO.resi 1l.yet: 183, 185. 
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İslam Dininin cihanııümffi bir din alınasının hilonetlerinden birisi de, bu 
gibi yüksek düsturlan ihtiva etmi§ olmasıdır. Bir ayet-i celilede meal olarak 
§öyle buyuruluyor: 

"Allah sizin iı;ıin dinde zorlnk kılmamıştır.'' 

Dinimizdeki bütün emir ve teklifler ııer'i hilonetleri ve mahiyetleri itiba
riyle insanların haynın hedef tutan ilahi bir lıituftur. 

Oruç ibadeti de, fertlerin sıhhati, rUhi terbiyesi, cemiyet fertleri arasında 
yardımlaıımanın sağlanması, karııılıklı sevgi ve saygının husffiü, hatta insan
lar arasında huzur ve ahenkle çok yakın~an ilgilidir. Bununla beraber bir müs
lüman orucunu ancak Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu ve O'nun hoıınutluğu için 
tutar. Nitekim bütün görevlerini de bu duygu ile yerine getirir. 

Biz burada orucun hilonetleri ve faideleri ile ilgili birkaç hususa i§aret 
etmi§ olacağız. 

Peygamber Efendimiz (S.A.S.) in bir hadisl~rinde, "Oruı;ı tutıınnz, sıhhat 

bulursunuz." buyurulmuııtur. Orucnn sıhhi _ bakınıdan birçok faideleri olduğu 
muhakkaktır. Oruç sebebiyle mide dinlenme imk_am bu1ur. Birçok iç organların 
temizlenmesi sağlanır, vücut birçok -ağırlıklardan ve fuzuli §ey lerden kurtulmu§ 
olur, oruç tutan herkes kendisinde bu rahatlığı ve zindeliği kolaylıkla hisseder. 
Nitekim hekimler, tedavi ettikleri kimseleıin birçağuna çe§itli perhizler tav
siye etmektedirler. Halbuki bir ibadet eda edilirken sihhati tanzim edecek bir 
tedavi de kendiliğinden yapılmı§ oluyor. 

Oruç insana, sabretme alı§kanlığı kazandırır, zorluklara tahammül gücünü 
arttırır, iradesine, duygularına hakim olmasını sağlar. İnsanın ııahsiyetinde, 

ruhunda takva (fenalıklardan korunma) melekesini meydana getirir ve insanı 
rıihi olgunluğa ulaııtınr. Zaten orucnn farz kılınmasının hilonetlerinden biri de 
insanı takvaya u1a§1Ilağa en büyük vesile olmasıdır. Çünkü oruç sebebiyle in
san, Cenab-ı Hakk'ın nzasını, sevgisini kazanmak ve O'nın ikabından uzak kal
mak için yemesini içmesini belirli bir süre için-terkeder. Hadis-i Kudside, "Oruı;ı 
benim iı;ıin tutu1an bir ibadettir. Kulum benim hoşnutluğuni iı;ıin yemesini, iı;ı,

mesini ve cinsi arzusunu terkeyler, onun karşı1ığım da ben veririm.'' buyuru1-
muııtur. 

Insanın kendi alınteri ile meıırfı olarak kazandığı helal malını, Cenab-ı 

Hakk'ın hoıınutıu&-u için, ihtiyacı olduğu halde _yemekten kendisini men ediyor. 
Bu duygu ile helal malını yemekten sakınan bir kimsenin baııkalanna ait (fert, 
cemiyet ve millet veya devlet kim olursa olsun) bir mala, harama el uzatması 
dü§ünülemez. Demek oluyor ki oruç insam bütün kötülüklerden koruyor4. 
Oruç'un farziyyetini bildiren ayet-i celilenin son cümlesi de bu inceliğe i§aret 
ediyor, ve; 

"Umulur ki fenalıkla.rdan korunursunnz.'' buyuru1uyor. 

"Oruı;ı, oruı;ıluyu fenalıklardan koruyan bir kalkandır.''s mealindeki hadis-i 
ııerif ne kadar hilonetlidir ... 

(4) Buhari Kitabus~savm. 

(5) Buhari, Kitabus-Savm. 
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Oruç, iyilikleri bilme, nimetiere şükretme vesilelerinden biridir. !nsanın 

belirli bir zaman için muhtaç olduğu nimetlerden, kendi arzusu ile uzak kal
ması, onlann değ"erinin ne kadar büyük olduğ"unu anlamasma sebep olur. ÇUnkü 
nimetierin içinde bulunan bir kimse her zaman onların kadrini gereğ"i gibi tak
dir edemez. Fakat böyle bir sebeple cillardan bir müddet için uzak kalınca, 
ne kadar önemli olduklannı daha iyi kavrar ve bunlan ihsan eden Cenab-ı 

Haklt'a §Ükür görevini daha mükemmel bir §ekilde yerine getirir. 

Yusuf Peygamber Mısır'da ilten, az yer ve çoğu zaman günleriıli aç geçi
rirmi§, yakınları sonnu§lar: "Ey Allih'm sevgili kulu! Hazineler kendi eliniz
de, niçin böyle açlıkla vakit geçiriyorsunuz?" Cevaben: "Korkuyorum ki, kendi 
karnıını doyurur isem, aç olan kimseleri (fakirleri) unuturum." demi§tir. 

Oruç, belirli bir zaman için zengin ile fakiri müsavi lnlar, zengin kimsele
rin, fakirierin durum ve elemlerinden haberdar olmalarını sağlar. Onlan açlık 
eleminden bir an önce kurtarmak için, merhamet duygulannı harekete getirir. 

Oruç, insanlar arasmda birlik ve intizam filtirlerini geli§tirir, adalet ve 
e§itlik sevgisini takviye eder. Mü'minler arasmda merhamet, kar§ılıklı saygı 

ve sevgiye dayanan yardımla§ma duygul,annı geli§tirir ve te'yid eder. 

Uzücü hadiselerin meydana gelmesine mani olur. Çünkü oruç tutan iı;ısan, 
bütün azalarını her çe§it kötülükten men etmek zorundadır. 

Oruç, hakiki manada bir eğitimdir. Bir ruh eğ"itimidir. Öyle bir eğitim ki, 
insana hem rfıhi olgunluğu ve hem de ahiret mutıuluğ"unu kazandınr. 

Oruç sayesinde insan, nefsine, iradesine hakim olma saadetine erer. Fena 
alı§kanlık ve duygulan frenleme imkamna sahip olur. Bunun için oruç, ''Mü
cahitlerin kalkam, müttakilerin dizgini, iyiler.in riyazetidir.'' denilmi§tir. 

Oruç, kul ile Allah Teala arasında bulunan, ba§kalanmn muttali olamaya
cağı bir sırdır. Insanlar birbirlerinin zahir durumlanna muttali olabilirler, fa
kat insanın oruçla alakah niyetinin ne olduğ"unu ancak Rabbı ve bir de ken
disi bilir. 

Görülüyor ki Islam Dininin her emri insanlara hayat vermek ve onlan 
her ilti alemde mes'ut kılmak içindir. Zira inanmı§ bir· kimsenin yaptığı ibade
tin faydalan, kendisini, hatta aile fertlerini a§ıyor, içinde Ya§adığı cemiyetin 
huzur ve selametine, birlik ve tesanüdline en güzel vesile oluyor. Gıptalar ol
sun bu görevlerini gereğ"i gibi yapanlara ... 
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