
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KEFARET ORUCU 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Üç aylar yaklaştı, geliyor. Bazı ihvanlar üç ayları tutmaya izin ister. İsteyen için bu 
güzel bir adettir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünnetidir. Bazen ara sıra tutar ama isteyen 
yapabilir. Günler de orta halli, fazla uzun değil, fazla kısa değil, sıcak değil, soğuk değil, o 
kadar.  

Tutmak isteyen için güzel olur ama şimdi ondan daha mühim bir mesele var; 
Müslüman doğup da akıl baliğ olduktan sonra orucunu tutmayan çok insan var. Orucu 
kazaya kalmış oluyor. Kazayı yapmadan önce kefaret orucu var. Kefaret orucu bir defa 
tutulur. İsterse bütün hayatı boyunca tutmamış olsun, kefaret orucunda iki ay ara vermeden 
oruç tutulur. Hanımların vaziyeti daha değişik, onlar mecburen ara verecekler ama erkekler 
için iki ay ara vermeden oruç tutmak gerekir. Altmış gün, iki ay dediğimiz, Arabi aylar bazen 
29 olur, bazen 30 oluyor ama kefaret 60 gündür, ondan sonra kazaya başlayacak. O zaman 
orucunu yavaş yavaş tutabilir, hepsini birden tutmasına gerek yok. İster hepsini tutsun, ister 
ara vererek tutsun, mühim olan kefaret orucudur. 

Üç ayları tutuyorum diyor, üç ayları tutuyorsun, kefaretin var, o daha mühimdir. 
Kefarete niyet edersen hem üç ayların sevabını da kazanırsın. Recep ayı cumartesi giriyor, 
Ramazana kadar 59 mu, 60 gün mü olduğu belli değil, onun için kefaret orucunu tutacak 
olanın yarından yahut öbürkü günden başlaması lazım. Bu altmış gün Ramazan orucundan 
önce tamamlansın. Ramazan orucu farzdır, o kefarete girmez.  

Müslüman olmayan, sonradan Müslüman olanlar için, onlar doğrudan başlıyorlar. 
Onların ibadetleri Müslüman oldukları vakitten soruluyor, namazları filan öyle. Ondan 
önceki hiçbir şeyden mesuliyetleri yok. Müslüman olup da ondan sonra oruç tutmadılarsa 
onlara kefaret oluyor. Ondan önce değil, Müslümanlıktan önce değil, Müslümanlıktan 
sonra. Müslüman olup da orucunu tutmuşsa, o vakit kefarete filan gerek yok. Bir gün bile 
tutmazsa onun kefareti var. Yüz gün tutmadıysa gene kefaret bir tanedir. Her gün için altmış 
gün değil de hayat boyu bir defadır. Ama kefaretten sonra gene oruç tutmazsa bir kefaret 
daha olur. Ondan öncekiler için, hepsi için bir kefarettir. 

 
Onun için, şimdi bu üç aylar fırsattır. İnsanlar izin istiyorlar, bilmeden üç ayı  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
tutuyoruz diyorlar. O üç aya kefaret olarak niyetlenir, hem kefaret sevabını kazanmış olur 
hem üç ayların sevabını kazanmış olur hem de fırsatı kaçırmaz, bir hükmü yerine getirmiş 
olur, o da büyük bir sevaptır. Allah kabul etsin. Allah muvaffak eylesin, bereketli olsun. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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