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Oruç/Savm
Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir şeye

karşı kendini tutmak” anlamına gelen Arapça savmın (sıyâm)

Farsça karşılığı olan rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir.

Fıkıhta oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek,

içmek ve cinsî münasebetten uzak durmak anlamına

gelmektedir.

İmsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama

vakti, fecr-i sâdık, yani tan yerinin ağarmasıdır. Bununla yatsı

namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur. Bu

vakit aynı zamanda sahurun sona erip, orucun başladığı

vakittir.

İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği, güneşin

batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti

girmiş olur.
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FARZ ORUÇ
Ramazan orucu ve keffâret oruçları farz oruçlardır.

ب يَب َٓ ُّ ٍَ  أَي  ا ان َِزي كُّىُّ  كُِّزت   آَيُُّٕ َيبوُّ  َعهَي ْ ب انص ِ ًَ ٍَ  َعهَٗ كُِّزت   َك ٍْ  ان َِزي ٌَ  نََعه َكُّىْ  َقْجِهكُّىْ  ِي ٕ رَز َقُّ
(Bakara 2/183).

شُّ  ْٓ ٌَ  ش  ب َِْزلَ  ان َِزي َسَيض  ُّ ِّ  أ ٌُّ  ِفي ْشآ ًذٖ اْنقُّ ُ َبِس  ُّْ َُبد   نِه ثَي ِ َٔ  ٍَ َذٖ ِي ُّٓ ٌِ  اْن ْشَقب اْنفُّ َٔ  ٍْ ًَ ذَ  َف ِٓ  ش 
كُّىُّ  شَ  ِيُ ْ ْٓ َ ُّّ  انش  ًْ َفْهَيصُّ

(Bakara 2/185).

 ٍْ ًَ ٌَ  َف كُّىْ  َكب ْٔ  َيِشيضًب ِيُ ْ ِّ  أَ ٍْ  أًَرٖ ثِ ِّ  ِي ٍْ  َفِفْذيَخ   َسأِْس ْٔ  ِصَيبو   ِي َذَقخ   أَ ْٔ  ص  ك   أَ َُّسُّ
(Bakara 2/196).

 ٍْ ًَ ٍِ  َفِصَيبوُّ  يَِجذْ  نَىْ  َف َشْي ْٓ ٍِ  ش  زَزَبثَِعْي ثَخً  يُّ ْٕ ٍَ  رَ ِ  ِي َ الل 
(Nisa 4/92).

ُّ  يَُّؤاِخزُّكُّىُّ  َل  َ ِٕ  الل  بَِكُّىْ  ِفي ثِبنه َْغ ًَ ٍْ  أَْي نَِك ب يَُّؤاِخزُّكُّىْ  َٔ ًَ ْذرُّىُّ  ثِ َ ٌَ  َعق  ب ًَ ُّ  اْْلَْي ُّّ بَسر َ َكف   ِإْطَعبوُّ  ف َ
َشحِ  ٍَ  َعش  بِكي ٍْ  َيس  ِط  ِي س  ْٔ ٌَ  َيب أَ ٕ ًُّ ُّْطِع ِهي كُّىْ  ر ْْ ْٔ  أَ ىْ  أَ ُّٓ ُّ ر َٕ ْٔ  ِكْس ٍْ  َسَقَجخ   رَْحِشيشُّ  أَ ًَ  َفِصَيبوُّ  يَِجذْ  نَىْ  َف
بَسحُّ  َرنَِك  أَي َبو   ثَََلثَخِ  َ بَِكُّىْ  َكف  ًَ ا َحهَْفزُّىْ  ِإَرا أَْي اْحَفظُّٕ بََ كُّىْ  َٔ ًَ أَْي

(Nisa 4/92).

 ٍْ ًَ ٍِ  َفِصَيبوُّ  يَِجذْ  نَىْ  َف َشْي ْٓ ٍِ  ش  زَزَبثَِعْي ٍْ  يُّ ٌْ  َقْجِم  ِي ب أَ َ بس  ًَ يَزَ
(Mücadele 58/4).
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VÂCİB ORUÇ

Adak oruçlar vacibtir.

ا فُّٕ ْنيُّٕ ىْ  َٔ ُّْ َُّزَُّٔس
(Hacc 22/29).

ا فُّٕ ْٔ َ أ ذِ  َٔ ْٓ ٌ َ  ثِبْنَع ذَ  ِإ ْٓ ٌَ  اْنَع ًل  َكب  َيْسئُّٕ
(İsrâ 17/34).

 َ ٌ ٌَ  اْْلَْثَشاسَ  ِإ ٍْ  يَْشَشثُّٕ ٌَ  َكأْس   ِي ب َكب َٓ سًا ِيَزاجُّ ب يَْشَشةُّ  َعْيًُب َكبفُّٕ َٓ ِ  ِعَجبدُّ  ثِ َ  الل 
ب َٓ ََٔ شُّ ٌَ  رَْفِجيشًا يَُّفج ِ فُّٕ َْزسِ  يُّٕ  ُ ٌَ  ثِبن يََخبفُّٕ يًب َٔ ْٕ ٌَ  يَ ُِّ  َكب ُّ ش  ْسزَِطيشً  ش  يُّ

(İnsan 76/5-7).
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NÂFİLE ORUÇ

Farz ve vâcip olan oruçların dışında tutulan oruçlar nâfile

oruç olarak isimlendirilir. Nâfile oruç, mubah olan tüm

günlerde tutulabilir. Ancak Hz. Peygamber’in sıklıkla oruç

tuttuğu veya oruç tutulmasını tavsiye ettiği günler, oruç

tutmak mendûbtur.

Oruç Tutmak Mendûb Olan Günler

1. Şevval Orucu.

Ay takviminde ramazan ayından sonraki ay, Şevval

ayıdır. Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Bu

oruçların bayramın hemen arkasından tutulması daha

faziletli olmakla birlikte aralıklı olarak da tutulabilir.

انذْش كصيبو كبٌ شٕال يٍ س زب أرجعّ ثى سيضبٌ صبو يٍ
(Müslim, “Sıyâm”, 204).



NÂFİLE ORUÇ

2. Aşure Orucu.

Hz. Peygamber'in bugünde devamlı olarak oruç tuttuğu

rivayet edilmiştir.

Bir rivayete göre Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde

Yahudilerin aşure gününde oruç tuttuklarını görünce, bu

orucun anlamını yani ne için tutulduğunu sormuştu.

Yahudiler, Allah'ın Mûsâ'yı ve İsrâiloğulları'nı

düşmanlarından bugünde kurtardığını ve Mûsâ'nın bu

sebeple bugünde oruç tuttuğunu, kendilerinin bugünde

oruç tutmalarının da bundan kaynaklandığını söyleyince,
Peygamberimiz . ثصيبيّ ٔأيش فصبيّ ( يُ كى ثًٕسٗ أحق َحٍ ) "Ben

Mûsâ'ya sizden daha yakınım" demiş ve bugünlerde oruç

tutulmasını emretmiştir (İbn Mâce, “Sıyâm”, 41).



NÂFİLE ORUÇ

3. Her Ay Üç Gün Oruç.

Her aydan üç gün oruç tutmak, bunu özellikle her ayın

13, 14 ve 15. “eyyam-ı bîd” günlerinde yapmak müstehab

kabul edilmiştir. Hz. Peygamber’in her ay üç gün oruç

tutmayı tavsiye ettiği rivayet edilmiştir (Müslim, “Sıyâm”, 181-182).

Ayrıca Hz. Âişe'nin, Peygamberimiz’in her ay üç gün

oruç tuttuğuna dair rivayeti bulunmaktadır.

4. Pazartesi-Perşembe Orucu.

Hz. Peygamber’in pazartesi ve perşembe günleri oruç

tuttuğu ve  ويوم االثنيه يوم تعرض العباد أعمال إن

İnsanların"الخميس amelleri Allah Teâlâ'ya pazartesi ve
perşembe günleri arzolunur; ben amelimin arzı sırasında

oruçlu olmayı tercih ediyorum" (Ebû Dâvûd, “Savm”, 60) dediği

rivayet edilmektedir.



NÂFİLE ORUÇ

5. Zilhicce Orucu.

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak

tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz Arefe gününün

faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok
Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün
yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun
bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği
Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197)

nakledilmiştir.

6. Haram Aylarda Oruç.

Haram aylar olarak anılan Zilkade, Zilhicce,

Muharrem ve Receb aylarında, perşembe, cuma ve

cumartesi günleri oruç tutmak müstehabtır.



NÂFİLE ORUÇ

7. Şâban Orucu.

Şâban ayında oruç tutmak müstehab sayılmıştır. Hz.

Âişe vâlidemizin belirttiğine göre Peygamberimiz en

çok orucu Şâban ayında tutmuştur.

 َقٕل حزٗ ٔيفطش يفطش ل َقٕل حزٗ يصٕو سهى ٔ عهيّ الل صهٗ الل سسٕل كبٌ
 سيضبٌ إل شٓش صيبو اس ز كًم سهى ٔ عهيّ الل صهٗ الل سسٕل سأيذ فًب يصٕو ل
شعجبٌ في يُّ صيبيب أكثش سأيزّ ٔيب

(Buhârî, Savm, 51)

Fakat, Pazartesi Perşembe veya her ay üç gün ve

benzeri gibi tutula gelen mûtad oruç dışında Şâban ayının

ikinci yarısında oruç tutmak bazı âlimlerce mekruh kabul

edildiği gibi, Şâfiî mezhebine göre haram sayılmıştır.



NÂFİLE ORUÇ

8. Dâvûd Orucu:

Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi

gün tutmamak, Peygamberimiz tarafından "savm-ı

Dâvûd" olarak nitelenmiş ve bu şekilde oruç tutmanın

faziletli olduğu ifade edilmiştir. Peygamberimiz bu

şekildeki oruç hakkında "En faziletli oruç Dâvûd'un
tuttuğu oruçtur; o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı"
demiştir. Sahâbeden Abdullah b. Amr’ın geceleri

namaz kılıp, gündüzleri oruç tuttuğunu işitince,

Peygamberimiz (s.a.s) Dâvûd orucunun faziletli

olduğunu ve daha fazlasını tutmaya çalışmamayı

tavsiye etmiştir (Müslim, “Sıyâm”, 187-192). Bu bakımdan gün aşırı

oruç tutmak, en faziletli nâfile oruç olarak

değerlendirilmiştir.
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MEKRUH ORUÇ

Dinimizde, oruç tutmanın yasaklandığı veya hoş

karşılanmadığı günlerde oruç tutmak mekruhtur.

Yasağın mahiyetine ve ağırlık derecesine göre,

bugünlerin bir kısmında oruç tutmak haram veya

tahrîmen mekruh sayılırken, diğer bir kısmında ise

tenzîhen mekruh sayılmıştır.

Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında

bayram günleri gelir. Peygamberimiz iki vakitte

oruç tutmayı yasaklamıştır; birisi Ramazan

Bayramının birinci günü, diğeri Kurban Bayramı
günleri. ٔانُحش انفطش يٕو صٕو عٍ سهى ٔ عهيّ الل صهٗ انُجي َٓٗ  (Buhârî,

“Savm”, 67).



MEKRUH ORUÇ

Bazı günlerde oruç tutmak ise çeşitli sebeplerle

mekruh sayılmıştır. Meselâ; sadece aşure gününde oruç

tutmak Yahudilere benzemek ve onları taklit etmek

anlamını içerdiği için mekruh sayılmıştır.

Bazı İslâm bilginlerine göre sadece cuma gününde

veya sadece cumartesi gününde oruç tutmak, nevruz ve

mihrican günlerinde oruç tutmak tenzîhen mekruhtur.

ثعذِ أٔ قجهّ يٕيب إل انجًعخ يٕو أحذكى يصٕيٍ ل
(Buhârî, “Savm” 62)

Ancak kişinin öteden beri alışkanlık haline getirdiği

oruç bugünlere rastlarsa, özel olarak bugünlerde oruç

tutma kastı bulunmadığı için, bunun bir sakıncası

yoktur.



MEKRUH ORUÇ

Şek günü oruç tutmak mekruhtur. Havanın

bulutlu olması gibi sebepler yüzünden şâban ayının

yirmi dokuzundan sonraki günün şâban ayına mı

yoksa ramazan ayına mı ait olduğu konusunda

şüphe meydana gelirse, bugüne “şek günü” denilir.

Bugünün ramazan ayına ait olup olmadığında kuşku

bulunduğu anlamına gelir. Bugün herhangi bir oruç

tutmak mekruhtur.

Hz. Peygamber Ramazanı bir veya iki gün
önceden oruç tutarak karşılamayı yasaklamıştır  قبل

انقبسى أثب عصٗ فقذ انشك يٕو صبو يٍ عًبس (Buhârî, “Savm”, 11, 14; Müslim,

“Sıyâm”, 21; Ebû Dâvûd, “Savm”, 10).



MEKRUH ORUÇ

İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin

birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruhtur.

Maaş veya ücret karşılığı çalışan kimseler, iş

veriminin düşmesine yol açması durumunda nâfile

oruç tutmamalıdır. Buna mukabil işverenlerin

Ramazan ayında, oruç ibadetinin kolay ve rahat

biçimde yerine getirilebilmesi için birtakım

önlemler almaları ve düzenlemeler yapmaları

gerekir.
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