42106 - Teşrik günlerinde oruç tutmanın hükmü
Soru
Ben, her hafta Perşembe günü oruç tutmayı alışkanlık hâline getirdim. Son tuttuğum Perşembe
günü orucu, Zilhicce'nin 12. gününe denk geldi. Bu arada ben, Cuma günü (bir gün sonra) Teşrik
günlerinde oruç tutmanın câiz olmadığını işittim. Oruç tuttuğum Perşembe günü ise, Teşrik
günlerinin ikinci günü idi. Bu günde oruç tuttuğum için bana bir şey (cezâ) gerekir mi?
Teşrik günlerinde oruç tutmak gerçekten câiz değil midir?
Yoksa sadece bayramın birinci günü mü oruç tutmamalıyız?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günlerinde oruç tutmak, haramdır.
Nitekim bunun haram olduğuna, Ebu Saîd el-Hudrî'nin -Allah ondan râzı olsun-rivâyet ettiği şu
hadis delâlet etmektedir:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ِﺮاﻟﻨﱠﺤﻄْﺮِ و اﻟْﻔمﻮ ﻳمﻮ ﺻﻦ ﻋﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒ] ﻧَﻬ
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Ramazan bayramının (birinci) günü ile Kurban bayramının
(birinci) günü oruç tutmayı yasakladı."[1]
İslâm âlimleri, Ramazan bayramı ile Kurban bayramının birinci günlerinde oruç tutmanın haram
olduğu konusunda ittifak etmişlerdir.

1/4

Yine, Kurban bayramının birinci gününden sonraki üç gün olan, Zilhicce ayının 11., 12. ve 13.
günleri olan Teşrik günlerinde de oruç tutmak haramdır.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.ﻪﺮٍ ﻟذِﻛبٍ وﺷُﺮ وﻞﻛ اﺎمﻳ ا اﻟﺘﱠﺸْﺮِﻳﻖﺎمﻳ] ا
"Teşrik günleri, yeme, içme ve Allah'ı anma günleridir."[2]
ّﻧ ا: ﻓَﻘَﺎل،ﻞ ﻛ: ﻓَﻘَﺎل،ﺎﺎﻣﺎ ﻃَﻌﻬِﻤﻟَﻴ ابﺎصِ ﻓَﻘَﺮ اﻟْﻌﻦﺮِو ﺑﻤ ﻋﺑِﻴﻪ اَﻠﺮٍو ﻋﻤ ﻋﻦ ﺑﻪﺪِ اﻟﺒ ﻋﻊ ﻣﺧَﻞ دﻧﱠﻪ اﺎﻧ ﻫم اَﻟﻮةَ ﻣﺮ ﻣِﺑ اﻦﻋ
ٌﻚﺎﻟ ﻣ ﻗَﺎل.ﺎﻬﺎﻣﻴ ﺻﻦﺎﻧَﺎ ﻋﻨْﻬﻳ و،ﺎﻓْﻄَﺎرِﻫﻧَﺎ ﺑِﺎﺮﻣﺎ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ ر ﻛ اﻟﱠﺘﺎمﻳ اﺬِه ﻓَﻬ،ﻞ ﻛ:وﺮﻤ ﻋ: ﻓَﻘَﺎل.ﻢﺎﺋﺻ
 داود ﺻﺤﻴﺢ أﺑ ﻓ ] رواه أﺑﻮ داود وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ. اﻟﺘﱠﺸْﺮِﻳﻖﺎمﻳ اﻫ]و
Ümmü Hâni'nin kölesi Ebu Murra'dan rivâyet olunduğu göre o, Abdullah b. Amr ile onun babası
Amr b. el-Âs'ın -Allah onlardan râzı olsun- huzuruna girdiler. Amr b. el-Âs, ikisine bir yemek takdim
edip buyrun yiyin, dedi.
Ebu Murra:
- Ben oruçluyum, dedi.
Bunun üzerine Amr ona şöyle dedi:
- Yemeği ye. Çünkü bu günler, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in iftar etmemizi emrettiği ve
oruç tutmamızı yasakladığı günlerdir.
İmam Mâlik dedi ki:
- Bu günler, Teşrik günleridir."[3]
Fakat kurban kesecek imkânı olmayan Temettu' hacısının, Teşrik günlerinde oruç tutması câizdir.
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Nitekim Âişe ve İbn-i Ömer'den -Allah ikisinden de râzı olsun- rivâyet olunduğuna onlar şöyle
demişlerdir:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﺪْيﺠِﺪِ اﻟْﻬ ﻳ ﻟَﻢﻦﻤ ﻟ اﻦﻤﺼنْ ﻳ ا اﻟﺘﱠﺸْﺮِﻳﻖﺎمﻳ ا ﻓﺧﱠﺺﺮ ﻳ] ﻟَﻢ
"(Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- tarafından hacda) kurban (kesme imkânı) bulamayan
kimseden başkasına Teşrik günlerinde oruç tutmaya izin verilmedi."[4]
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Kırân ve Temettu' haccı yapan kimselerin, kurban kesme imkânı bulamadıkları takdirde, -oruç
tutamadan hac mevsimini kaçırmamaları için- bu üç günde (Teşrik günlerinde) oruç tutmaları
câizdir. Kırân ve Temettu' haccı yapan kimselerin dışındaki kimselerin Teşrik günlerinde oruç
tutmaları câiz değildir.Hatta iki ay aralıksız oruç tutması gereken kimse bile bayramın birinci günü
ile birlikte Teşrik günlerinde oruç tutmaz. Teşrik günleri bittikten sonra orucuna devam eder."[5]
Bu konuda (21049) ve (36950) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.

[1] Buhârî, hadis no:1992. Müslim, hadis no: 827.

[2] Müslim, hadis no: 1141.

[3] Ebu Dâvud, hadis no: 2418. Elbânî de, Sahih-i Ebî Dâvud'da hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

[4] Buhârî, hadis no:1998.
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[5] Muhammed b. Salih el-Useymîn; 'Ramazan Fetvâları'; s: 727.
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