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 Soru: 

Ramazan nedir? 

 Cevap:  

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Ramazan; oniki Arap aylarından birisidir ve İslâm dîninde yüceltilen, saygıdeğer bir 

aydır. Nitekim birtakım hususiyetler ve fazîletlerle diğer aylardan ayrı tutulmuştur. 

Bu hususiyetler ve fazîletler şunlardır: 

1. Allah Teâlâ bu ayın orucunu, İslâm dîninin dördüncü rüknü (esası) kılmıştır. 

Nitekim Allah Teâlâ, Ramazan ayı hakkında şöyle buyurmuştur: 

ِي   َرَمَضانَ  َشۡهر   ﴿ نزَِل  ٱَّلذ
 
ۡرَءان   فِيهِ  أ ٗدى ٱۡلق  ِنَ  َوَبي َِنَٰت   ل ِلنذاِس  ه  دَدىَٰ  م  ۡرقَداِن   ٱلۡه   َفَمدن َوٱۡلف 

م   َشِهدَ  ۡهرَ  ِمنك  ۡمه    ٱلشذ وۡ  َمرِيًضا ََكنَ  َوَمن فَۡلَيص 
َ
َٰ  أ ة   َسَفر   ََعَ ِنۡ  فَعِدذ يذدا    م 

َ
َخدَر   أ

 
دم   ٱّللذ   ي رِيدد   أ  بِك 

م   ي رِيد   َوَل  ٱۡلي ۡسَ  ةَ  َوِِل ۡكِمل وا   ٱۡلع ۡسَ  بِك  وا   ٱۡلعِدذ  ِ َ  َوِِل َكّب  َٰ  ٱّللذ مۡ  َما ََعَ َٰك  مۡ  َهَدى ونَ  َولََعلذك  ر   تَۡشدك 
 [ 581] سورة ايلقرة اآلية:  ﴾ ١٨٥

"Ramazan ayı, insanlara hak yolu gösteren, doğruyu ve hak ile bâtılın birbirinden 

ayırt etmenin açık delilleri olarak Kur’an'ın (Kadir gecesinde) indirildiği aydır. O halde 

sizden kim, Ramazan ayını idrak ederse, onda oruç tutsun.Kim de onda hasta veya yolcu 

olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah, sizin için (dîninde) 

kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, orucu bir aya tamamlamanız ve size doğru yolu 

göstermesine, orucun sonunda (Ramazan bayramında tekbir getirip) Allah’ın adını 

yüceltmeniz, sizi doğru yola iletmesi (ve size kolaylık sağlamasına karşılık Allah’a) 

şükretmeniz içindir."1           

İbn-i Ömer'in -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste Nebi -

sallallahu aleyhi ve sellem- bu rükünleri şöyle açıklamıştır: 

ًدا َعبإُدُه َورَُسوَُلُ، َوإيقَامي ))  نَّ حُمَمَّ
َ
، َوأ ُ نإ اَل إيََلَ إيالَّ اَّللَّ

َ
اَلُم لََعَ ََخإٍس: َشَهاَدةي أ يسإ

َ اْلإ اَلةي، بُِني  الصَّ
مي َرَمَضانَ  ََكةي، وََصوإ َيإتي  ،َوإييتَاءي الزَّ  [ ] متفق عليه(( .وََحجِّ اْلإ

"İslâm, beş esas üzerine bina olunmuştur: Allah'tan başka hak ilahın olmadığına ve 

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şâhitlik etmek, 

namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Beytullah'ı haccetmek tir."2  
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2. Allah -azze ve celle- bu ayda Kur'an'ı indirmiştir. 

Nitekim Allah Teâlâ yukarıda geçen âyette şöyle buyurmuştur: 

ِي   َرَمَضانَ  َشۡهر   ﴿ نزَِل  ٱَّلذ
 
ۡرَءان   فِيهِ  أ ٗدى ٱۡلق  ِنَ  َوَبي َِنَٰت   ل ِلنذاِس  ه  َدىَٰ  م  ۡرقَاِن   ٱلۡه    ﴾ ... َوٱۡلف 

 [ 581اآلية: من ] سورة ايلقرة 

"Ramazan ayı, insanlara hak yolu gösteren, doğruyu ve hak ile bâtılın birbirinden 

ayırt etmenin açık delilleri olarak Kur’an'ın (Kadir gecesinde) indirildiği aydır..."3           

Başka bir âyette şöyle buyurmuştur: 

ا   ﴿ نَزۡلَنَٰه   إِنذ
َ
 [ 5] سورة القدر اآلية:   ﴾ ١ ٱۡلَقۡدرِ  ََلۡلَةِ  ِف  أ

"Şüphesiz biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik."4 

3. Allah Teâlâ, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini bu ayda kılmıştır.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

ا   ﴿ نَزۡلَنَٰه   إِنذ
َ
ََٰك  َوَما   ١ ٱۡلَقۡدرِ  ََلۡلَةِ  ِف  أ ۡدَرى

َ
ِنۡ  َخۡي   ٱۡلَقۡدرِ  ََلۡلَة   ٢ ٱۡلَقۡدرِ  ََلۡلَة   َما أ ۡلِف  م 

َ
 َشۡهر   أ

ل   ٣ وح   ٱلَۡمَلَٰٓئَِكة   َتََنذ ِن َرب ِِهم بِإِۡذنِ  فِيَها َوٱلرُّ ۡمر   ك  ِ  م 
َ
َٰ  ِهَ  َسَلَٰم   ٤ أ   ﴾ ٥ ٱۡلَفۡجرِ  َمۡطلَعِ  َحّتذ

 ] سورة القدر [

"Şüphesiz biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu 

sen bilir misin? Kadir gecesi (içerisinde Kadir gecesi olmayan) bin aydan daha hayırlıdır. 

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle (bu gecede takdir olunan) her türlü 

iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarıncaya kadar esenlikle doludur."5 

Yine şöyle buyurmuştur: 

ا   ﴿ نَزۡلَنَٰه   إِنذ
َ
َبََٰرَكة    ََلۡلَة   ِف  أ نذا إِنذا مُّ نِذرِينَ  ك  ۡفَرق   فِيَها ٣ م  ُّ  ي  ۡمدر   ك 

َ
ۡمدٗر  ٤ َحِكدي    أ

َ
ِدنۡ  أ  م 

نذا إِنذا ِعنِدنَا    رِۡسلِيَ  ك   [1-3]سورة ادلخان اآليات:  ﴾ ٥ م 

 "Şüphesiz biz onu (Kur'an'ı) mübârek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik. Çünkü 

biz, (Allah'ın hucceti kulları üzerinde ikâme olsun diye elçiler gönderip kitaplar indirerek 

insanlara fayda ve zarar veren şeylerle insanları) uyarırız. Katımızdan bir emirle her 

hikmetli iş (eceller ve rızıklar) o gecede ayırt edilir (takdir edilir). Rabbinden bir rahmet 

olarak biz (insanlara) elçiler göndeririz."6 
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Allah Teâlâ, Ramazan ayını, Kadir gecesi ile üstün kılmıştır. Bu mübarek gecenin 

konumunu ve önemini beyan etmek için de Kadir sûresi inmiş ve pek çok hadis gelmiştir. 

Bunlardan birisi de Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadistir. Bu 

hadiste Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

بإزَواُ  )) 
َ
زتَُح  ييزهي أ زيَاَمُه ُتفإ مإ صي ُْ ُ َعززَّ وََجز َّ َعلَزيإ ٌر ُمبَارٌَك فََرَض اَّللَّ تَاُكمإ َرَمَضاُن َشهإ

َ
أ

 
َ
نإ أ ٌ مي ي  ييهي يَلإلٌَة َخْيإ َّ نيي َّللي يَاطي يمي َوُتَغ ُّ  ييهي َمَرَدُة الشَّ َحي

بإَواُ  اْلإ
َ
لَُق  ييهي أ َماءي َوُتغإ ٍر َمزنإ لإفي َشزهإ السَّ

َم.(( ََها َ َقدإ ُحري َم َخْيإ  [ صححه األْلاين يف صحيح الرتغيبأمحد ] رواه النسايئ و ُحري

"Size, bereket ayı olan Ramazan ayı geldi. Allah -azze ve celle- (bu ayın) orucunu 

üzerinize farz kıldı. Bu ayda (kullara rahmeti yaklaştırmak için) semânın kapıları açılır, 

(kulları azaptan uzaklaştırmak için) cehennem kapıları kapanır ve inatçı şeytanlar zincire 

vurulur. Bu ayda Allah için bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Bu gecenin 

hayrından (rahmetinden) mahrum bırakılan kimse, gerçekten her türlü hayırdan mahrum 

bırakılmış demektir."7 

Yine Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

َم ))  َر ََلُ َما َتَقدَّ تيَسابًا ُغفي ري إييَمانًا َواحإ
.((َمنإ قَاَم يَلإلََة الإَقدإ نإ َذنإبيهي  ومسلم [ ] رواه اْلخاري مي

"Kim, Allah'ın vâdettiği sevaba inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Kadir 

gecesini namaz kılarak geçirirse, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır."8 

4. Allah Teâlâ, vâdettiği sevâba inanarak ve sevâbını Allah'tan umarak 

Ramazan orucunu tutmayı ve gecelerini ibâdetle geçirmeyi, geçmiş (küçük) günahların 

bağışlanması için bir vesile kılmıştır.  

Nitekim Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

.((  َصاَم َرَمَضانَ َمنإ ))  نإ َذنإبيهي َم مي َر ََلُ َما َتَقدَّ تيَسابًا ُغفي  ومسلم [ ] رواه اْلخاريإييَمانًا َواحإ

"Kim, Allah'ın vâdettiği sevaba inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak 

Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır."9 

Yine Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

.(( َرَمَضانَ َمنإ قَاَم ))  نإ َذنإبيهي َم مي َر ََلُ َما َتَقدَّ تيَسابًا ُغفي  ومسلم [ ] رواه اْلخاري إييَمانًا َواحإ
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"Kim, Allah'ın vâdettiği sevaba inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak 

Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirirse, geçmiş (küçük) günahları bağışlanır."10 

Müslümanlar, Ramazan gecelerini kıyamla geçirmenin sünnet oluşu konusunda ittifak 

etmişlerdir. Nitekim İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin-, Ramazan gecelerini kıyamla 

geçirmekten kastın; Terâvih namazı olduğunu, yani kıyam maksadının, Terâvih namazını 

kılmakla hâsıl olacağını belirtmiştir. 

5. Allah -azze ve celle- Ramazan ayında cennetlerin kapılarını açar, cehennem 

kapılarını kapatır ve şeytanları zincirlere vurur. 

Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

بإَواُ   ُ تَِّحتإ  َضانُ َرمَ  َجاءَ  إيَذا)) 
َ
، أ َنَّةي

بإَواُ   وَُغلَِّقتإ  اْلإ
َ
، أ َدتي  انلَّاري نيُ  وَُصفِّ يَاطي  .((الشَّ

 ومسلم [ ] رواه اْلخاري

"Ramazan geldiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve 

şeytanlar bağlanır."11 

6. Ramazan'ın her gecesinde Allah'ın cehennemden azad ettiği kimseler 

vardır. 

Nitekim Ebu Ümâme'den -Allah ondan râzı olsun- merfû olarak rivâyet olunduğuna 

göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ي  إينَّ ))  َّ نإدَ  َّللي رٍ  ُكِّ  عي  يف صحيح الرتغيب [ ] رواه أمحد وصححه األْلاين.(( ُعتََقاءَ  فيطإ

"Şüphesiz Allah'ın, her iftar vaktinde (cehennemden) azat ettiği kimseler vardır."12 

Yine Ebu Said el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- merfû olarak rivâyet olunduğuna 

göre, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

ي  إينَّ ))  َّ مٍ  ُكِّ  يفي  ُعتََقاءَ  َوَتَعاَل  َتبَارَكَ  َّللي زليمٍ  ليزُ ِّ  َوإينَّ  ،-َرَمَضانَ  يفي  َيعإِني - َويَلإلَةٍ  يَوإ  ُكِّ  يفي  ُمسإ
مٍ  َوةً  َويَلإلَةٍ  يَوإ تََجابَةً  َدعإ  ] رواه الزبار وصححه األْلاين يف صحيح الرتغيب [.(( ُمسإ

"Şüphesiz Allah'ın, Ramazan'ın her gece ve gündüzünde (cehennemden) azat 

ettiği kimseler vardır. Yine Ramazan'ın her gece ve gündüzünde her müslümanın kabul 

olunan bir duâsı vardır."13 

7. Ramazan orucu, geçen yılki Ramazan ayından sonra işlenen küçük 

günahlara -büyük günahlardan kaçınılırsa- keffâret olur. 
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Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur: 

َمإُس،))  لََواتي اْلإ يَمزا بَْإزنَُهنَّ إيَذا  اَلصَّ َراٌت ل فِّ َْ ، َوَرَمَضاُن إيَل َرَمَضاَن، ُم َعةي ُمإ
َعُة إيَل اْلإ ُمإ

َواْلإ
تُنيبَتي الإَكبَائيُر.((   [ ] رواه مسلماجإ

"Büyük günahlardan kaçınılırsa, beş vakit namaz, iki Cuma namazı ve iki Ramazan 

orucu, aralarında işlenen günahlara keffâret olur."14 

8. Ramazan orucu, on ayın orucuna denktir. 

Nitekim Ebu Eyyub el-Ensârî'nin -Allah ondan râzı olsun-, Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'den rivâyet ettiği şu hadis buna delâlet etmektedir:  

 (( )). ري
هإ يَامي ادلَّ اٍل ََكَن َكصي نإ َشوَّ تًّا مي تإبََعُه سي

َ
 [ سلمم رواه] َمنإ َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ أ

"Kim, Ramazan orucunu tutar, sonra ona Şevval'den altı gün eklerse (Şevval'den de 

altı gün oruç tutarsa), bütün sene oruç tutmuş gibi olur."15 

Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur: 

ري تَ ))  طإ َد الإفي يَّاٍم َبعإ
َ
تَُّة أ ُهٍر، وَسي شإ

َ
ةي أ َ ُر َرَمَضاَن بيَعْشإ يَها، فََشهإ ثَال مإ

َ
ي أ ََسنََة بيَعْشإ

َمزاُم َجَعَ  اهلُل اْلإ
نَ  .((السَّ  [ النسايئابن ماجه و] رواه  ةي

"Allah Teâlâ bir iyiliğe karşılık on mislini vermiştir. Buna göre Ramazan ayı orucu on 

aya, Ramazan bayramından sonra tutulan altı gün oruç ise, (iki aya, toplamda) senenin 

tamamına denktir."16 

Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur: 

 (( )). نَةي يَاُم السَّ ، فََذليَك صي َريإني يَشهإ يَّاٍم ب
َ
تَّةي أ يَاُم سي يَها, وَصي ثَال مإ

َ
ةي أ ري َرَمَضاَن بيَعَْشَ يَاُم َشهإ  صي

 [ ] رواه ابن خزيمة

"Ramazan ayı orucu on aya, (Ramazan'dan sonra tutulan) altı günlük oruç ise, iki 

aya denktir ki bu, bir senelik oruç demektir."17 

9. Ramazan gecelerinde imam, Terâvih namazını bitirinceye kadar onunla 

birlikte namaz kılan kimseye gecenin tamamını ibâdetle geçirmiş gibi ecir yazılır. 
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Nitekim Ebu Zer'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

يَاُم يَلإلٍَة.(())  يَمامي َحَّتَّ َينإََصيَف ُكتيَب ََلُ قي
   َمنإ قَاَم َمَع اْلإ

 [ ] رواه الرتمذي وصححه األْلاين يف صحيح الرتمذي

"Teravih namazını imamla birlikte sonuna kadar tamamlayan kimseye , o geceyi 

bütünüyle ibâdetle geçirmiş gibi sevap yazılır."18 

10. Ramazan'da yapılan umre, bir hacca denktir. 

Nitekim İbn-i Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna 

göre, o şöyle demiştir: 

ةٍ : وََسلَّمَ  َعلَيإهي  اهللُ  َصّلَّ  اهللي  رَُسوُل  قَاَل )) 
َ
َرأ مإ نَ  الي َصزاري  مي

نإ
َ اَها األإ زيُت  َعبَّزاٍ   ابإزنُ  َسزمَّ  فَنَسي

َمَها نإ  َمنََعكي  َما: اسإ
َ
نإ  لَمإ : قَالَتإ  َمَعنَا؟ ََتُّجِّ  أ ُْ َحاني  إيالَّ  نَلَا يَ بُو فََحجَّ  نَاضي

َ
َها أ ٍح  لََعَ  َوابإنَُها َودَلي  نَاضي

ًحا نَلَا َوتََركَ  حُ  نَاضي ريي، َرَمَضانُ  َجاءَ  فَإيَذا: قَاَل  ،َعلَيإهي  َننإضي تَمي
َرةً  فَإينَّ  فَاعإ ُل   ييهي  ُعمإ ةً  َتعإدي  .((َحجَّ

 ] اْلخاري ورواه مسلم [ 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Ensâr'dan bir kadına: 

-Senin bizimle beraber haccetmene engel olan şey nedir? diye sordu. 

(Hadisin râvisi İbn-i Cüreyc; İbn-i Abbâs, bu kadının adını söyledi, fakat ben adını 

unuttum, dedi.)  

Kadın: 

-Bizim su taşıyan iki devemizden başka malımız yoktur. Oğlum ile babası develerin 

birine binerek hacca gittiler. Bize su taşımak için yalnız bir deve bıraktılar, dedi.  

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: 

-Öyleyse Ramazan geldiği zaman umre yap.Çünkü Ramazan'da yapılan umre, hacca 

denktir."19  

Müslim'in başka bir rivâyeti ise şöyledir: 

َرةٌ ))...  ةً  َتقإضي  َرَمَضانَ  يفي  َ ُعمإ وإ  َحجَّ
َ
ةً  أ  .((َمعي  َحجَّ

"Ramazan'da yapılan bir umre, bir hac iktiza eder veya benimle bir hacca denktir."  
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11. Ramazan'da itikafa girmek sünnettir. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- 

hayatının sonuna kadar itikafa girmeye devam etmiştir. 

Nitekim Âişe'nin -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste o 

şöyle demiştir: 

((  ُ نإ َرَمَضاَن َحزَّتَّ تََوفَّزاُه اَّللَّ َر مي َواخي
َ
َ األ ُف الإَعْشإ تَكي َّ صّل اهلل عليه وسلم ََكَن َيعإ نَّ انلَِّبي

َ
أ

نإ َبعإ  زإَواُجُه مي
َ
تََكَف أ هي َتَعاَل , ُثمَّ اعإ  [ رواه اْلخاري ومسلم ].(( دي

"Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Ramazan'ın son on gününde, Allah onu vefât 

ettirinceye kadar itikâfa girdi.O'nun vefatından sonra da hanımları itikâfa girmeye devam  

ettiler." 20 

12.  Ramazan'da Kur'an'ı karşılıklı okumak ve bol bol tilâvet etmek müekked 

müstehaptır. Kur'an'ı karşılıklı okumak; kendisi başkasına, başkası da kendisine 

okumasıdır. 

Bunun müstehap olduğuna delil şu hadistir: 

َّ صزّل  )) يَ  ََكَن يَلإََق انلَّزِبي ي ْبإ نَّ جي
َ
زنإ َرَمَضزاَن َ يَُداريُسزُه أ اهلل عليزه وسزلم يفي ُكِّ يَلإلَزٍة مي

آنَ   [ رواه اْلخاري ومسلم ].(( الإُقرإ

"Cebrâîl -aleyhisselâm-, Ramazan’ın her gecesinde O'nunla buluşur, (karşılıklı) 

Kur’ân okurlardı." 21  

Kur'an okumak, mutlak olarak müstehaptır. Fakat Ramazan'da Kur'an okumak, daha 

müstehaptır. 

13. Ramazan'da oruçluya iftar vermek (iftar ettirmek) müstehaptır. 

Nitekim Zeyd b. Halid el-Cuhneî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna 

göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: 

نَُّه اَل  ))
َ
َ أ ريهي, َغْيإ جإ

َ
ثإُ  أ َر َصائيًما ََكَن ََلُ مي ًاَمنإ َ طَّ ائيمي َشًْإ ري الصَّ جإ

َ
نإ أ  .(( َينإُقُص مي

 [ رواه الرتمذي وابن ماجه وصححه األْلاين يف صحيح الرتمذي ] 

"Kim, bir oruçluyu iftar ettirirse, ona oruçlunun sevabının aynısı verilir (onun kadar 

sevap kazanır). Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez."22 

Allah Teâlâ en iyi bilendir. 
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