
 
 

 

 

 

 

 
RAMAZAN ORUCUNUN FAZİLETİ 

 
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 

Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 
Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 

Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  
Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

İnşallah bu akşam teraviye başlanıyor, yarın da Ramazan. Allah’a şükürler olsun 

gene güzel bir aya yetiştik. Bu ay bereketlidir, hayırlıdır inşallah. İslam’a, Müslümanlara 

hayırlı olur inşallah. 

Bu ayda tabi oruç tutmak farzdır; ister sev, ister sevme. Onu insanlar zor görmesin. 

Çoğu insan bakarsın, kuvveti yerinde sıhhati yerinde, tutmaz. Onu bir kazanç 

zannetmesin, o kendisine zarardır. Ramazan’da oruç tutmayan insanlara her yediği lokma 

zehirdir. Günah olmuş oluyor, onun bir faydası olduğunu zannetmesinler.  

Tabi bu bahsettiğimiz sıhhati yerinde olan içindir. Ama hasta insan için, onlar Allah 

katında zaten muaf sayılmışlar. Onların fidyeleri var. Daimi bir hastalığı olan insan 

fidyesini verir. Bazı insanlar bir müddet hasta olur, onu da daha sonra kaza yapabilir. 

Özürsüz oruç bozan insan için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor ki: “Bir gün için orucu 

bilerek bozup da sonra ondan pişman olan insan, hayatı boyu hiçbir gün oruçsuz 

geçirmese bile o günün sevabına, o fazilete yetişemez.”  

İnsanlar dikkat etsin, kaybettikleri mücevherlerin, kaybettikleri kıymetli şeyin 

kıymetini bilsinler. Onu vaktinde yapıp da Allah’a itaat eden insan çok kazançlıdır. Yok, 

isyan edip, Allah’a karşı gelip sonra pişman olsa bile bir günün faziletine gene yetişemez. 

Yani hiç kesmeden seksen sene oruç tutsa bile, o bir günün faziletine yetişemez. Bu 

ibadetler çok kıymetli şeylerdir. Para pul onlar kıymetli değil, yapılan ibadettir kıymetli 

olan. Büyük bir nimettir bunlar. Allah yardımcımız olsun.  

Bir de cinci hocalar her önüne gelene “sende büyü var” diyor, doktorlar da “sen 

hastasın, sakın oruç tutma.” diyor. Yok, bazen oruç iyidir. 

وا  ُصوُموا تَِصحُّ
 

“Oruç tutun, sıhhat bulun.” diyor Hadisi Şerifte. İnsanlar hallerine baksınlar, bir iki 

gün denesinler, oruç tutabiliyorlarsa devam etsinler. Yok, hakikaten vücudu kaldırmıyor,  



 
 

 

 

 

 

 

daha kötü oluyorsa, o vakit onun yerine fidye verebilir. Buna da dikkat etsinler. Yani her 

doktorun dediği doğru değil. İnsanın vücuduna göre değişiyor.  

Onun için, doktoru da hiç dinleme demiyoruz ama kişi kendi vücuduna baksın. Bir 

gün denesin, iki gün denesin, idare ediyorsa devam etsin. Yok, çok hasta oluyorsa o vakit 

özrü var, Allah özrünü kabul ediyor. Hatta onu daha sonra kısa günlerde tutabilirse tutar. 

Yok, tutamıyorsa zaten onun fidyesini vermiş olur, Allah affeder. Allah (c.c.) onu yapmış 

gibi sayar. Allah (c.c.) hepimizin oruçlarını, ibadetlerini kabul etsin; bu güzel aydaki 

hediyelere, manevi hediyelere hepimizi yetiştirsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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