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1.2. RAMAZAN ORUÇ AYIDIR 

 

Ramazan denince ilk akla gelen oruçtur. Kur’an’da Allah şöyle buyurur: 
“Kim ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun.” (2/Bakara suresi, 185) Bu ayın 
kutsallığı Kur’an’da ve peygamberimizin hadislerinde belirtilir. Peygamberimiz 
bir ramazan ayı öncesi şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Yüce ve kutsal bir ay 
yaklaştı. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah, o ayda 
oruç tutmayı farz, ben de geceleyin ibadet etmeyi sünnet kıldım. O ayda 
bir iyilik yapmak, diğer aylarda yapmaktan daha hayırlıdır. O, sabır ayıdır, 
sabrın karşılığı ise cennettir. O, yardımlaşma ayıdır. O ayda müminin rızkı 
bollaştırılır.” (et-Tergib, II, 94-95) 
 

1.1. KUR’AN RAMAZAN AYINDA İNDİRİLMİŞTİR 
 Ramazan ayı kutsal bir aydır. Onu değerli kılan en önemli konu Kur’an’ın  
bu ayda indirilmiş olmasıdır. Kur’an’ın indirilmeye başlandığı geceye Kadir Ge-
cesi denir. Kur’an’da Allah şöyle buyurur: “İnsanlara yol gösterici, hidayete 
erdirici, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırt edip açıklayıcı olan Kur’an 
ramazan ayında indirilmiştir.” (2/Bakara suresi, 185) 
 
Allah ramazan ayında oruç tutmamızı istemektedir. Bu durumu Kur’an’da Allah 
şöyle belirtir: “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş milletlere 
farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki böylece korunursu-
nuz.”(2/Bakara suresi, 183) 
Peygamber efendimiz de ramazan orucunun önemini vurgulayarak şöyle buyu-
rur: “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak ramazan ayını oruçla geçi-
rirse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buharî, Savm, 6)   
 

 
3.3. MUKABELE 

Kur’anıkerim peygamberimize, 23 sene-de parça parça inmiştir. İnen her 
ayet ve sure hemen yazılmıştır. Ayrıca her yıl ramazan ayında vahiy meleği 
Cebrail gelir, o zamana kadar gelen ayetleri peygamberimizle  karşılıklı 
okurlardı. Önce Cebrail  okur,  peygamberimiz dinlerdi; daha sonra peygambe-
rimiz okur, Cebrail dinlerdi. Böylece eksik veya unutulan bir ayet kalmazdı. 
 Peygamberimizin bu davranışı daha sonra gelen Müslümanlara  örnek 
olmuş ve bu  dinî gelenek günümüze kadar sürmüştür. İşte  birinin  Kur’anıkerim  
okuyup diğerlerinin dinlemesine mukabele denir. 
  
 

Ramazan ayında müminler Kur’an okumaya her zamankinden daha çok 
önem verirler. Bu ayda Kur’anıkerim’i  baştan sona okumaya çalışırlar. 
Kur’anıkerim’i baştan sona okumaya  “hatim” denir. 
 Toplumumuzda birçok evde, karşılıklı Kur’an okuma  geleneğini görme-
miz mümkündür. Kur’anıkerim  okumasını bilenler okuyarak, okuma bilmeyenler 
dinleyerek yüzyıllardan beri bu güzel geleneği sürdürmektedirler. 
 
 

“Ramazan on bir ayın sultanıdır.” sözünü sınıfça tartışınız. 



 

 

64 

 

4. DERS 

3.3. MUKABELE 

3.4. TERAVİH NAMAZI 

 
 
3.1 SAHUR, İMSAK, İFTAR 

Ramazan ayında sa-hur, imsak, iftar sözcük-lerini sık sık duyarız. 

Sahur, oruç tutmak için gece yenilen yemeğin vaktidir. Yenilen bu 
yemeğe “sahur yemeği” denir. Sahur yemeği oruca dayanma gücünü artı-
rır. Ayrıca sahur İslâm kültüründe değerli sayılmaktadır. Peygamberimiz 
sahur yemeği hakkında şöyle buyurur: “Sahurda yemek yiyiniz, çünkü sa-
hur yemeğinde bereket vardır.”(Buharî, Savm, 15) 

 İmsakın sözcük anlamı, tutmaktır. Seher vaktinde oruca başlamaya imsak 
denir. Bundan sonra yeme-içme kesilir. Akşam vakti girince orucumuzu açma-
mıza ise iftar denir.Özellikle camilerde namaz öncesi ve sonrası bu gelene-
ğin uygulamasını görürüz. 

 
3.4. TERAVİH NAMAZI 
 Teravih namazı, ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınır.  
 Ramazan ayında teravih namazı kılmak, sünnettir. Bu namaz tek başına 
kılınabileceği gibi cemaatle de kılınır; ama cemaatle kılınması daha iyidir. 
 Teravih namazı, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kılınır. Bununla 
beraber birçok yararı vardır. Söz gelimi; teravih namazındaki hareketlilik, mide-
mizin rahat etmesini ve sindirimin kolaylaşmasını sağlar. Bu şekilde yemekten 
sonra herhangi bir rahatsızlık hissetmeyiz. Teravih namazı böylece sağlığımızın 
düzenli olmasına katkı sağlar. 


