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Soru: 

Bazı oruçlu kimseler, Ramazan'ın gündüzünün 

büyük bir bölümünü video ve televizyondan film ve 

diziler izleyerek, kağıt (iskambil oyunu) oynayarak 

geçirmektedirler. Dînin bu konudaki hükmü nedir? 

Cevap: 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Oruçlunun veya başka müslümanların, bütün 

vaktilerinde, yaptıkları veya yapmadıkları şeyler 

konusunda Allah Teâlâ'dan gereği gibi korkmaları, 

Allah Teâlâ'nın kendisine haram kıldığı ve Allah 

Teâlâ'nın haram kıldığı açık-saçık filmleri seyretmek-

ten, çıplak veya çıplak hükmünde olan resimlere ve 

münkler olan makalelere bakmaktan sakınmaları 

gerekir. 

Aynı şekilde televizyon ekranında gösterilen ve 

Allah Teâlâ'nın dînine aykırı olan resimlere bakmak-
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tan, türkü-şarkı ve çalgılı âletleri dinlemekten ve 

sapıklığa çağıran şeyleri seyretmekten sakınmaları 

gerekir. Çünkü bu, münkeri ve münker olan fiilleri 

seyretmektir. Aynı şekilde bu, kalbin katılaşmasına, 

hastalanmasına,Allah'ın dînini hafife almaya ve Allah 

Teâlâ'nın farz kıldığı namazı cemaatle kılmaya ve 

kendisine farz olan diğer ibâdetleri yapmakta üşen-

mesine ve haram olan birçok şeyi işlemesine sebep 

olur. Oysa Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

َّ  ِديِث �َۡ ٱ وَ لَهۡ  َ�ِي�َشۡ  َمن َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ ِِ ض َِ  َعـن ِِ ِ ٱ َسـبِي  بَِغـۡ�ِ  َّ
َِّخَذَها �ٖ ِعلۡ  ََ ًو�ۚ  َو زض ٰ  هض ََ و�

ض
مۡ  َك �ِ ُ ِه�ٞ  َعَذابٞ  لَهض َۡ  �َذا ٦ ُّ ٰ  َضَنـاَءاَ�ٰ  هِ َعلَيۡ  َ�ٰ �ض َّ  َو

سۡ  ن �ِ�ٗ ََكۡ ُض
َ
نّ  َهاَمعۡ �َسۡ  َّمۡ  َكأ

َ
ذضَ�يۡ  ِ�ٓ  َكأ

ض
ـ �ۖ رٗ َوۡقـ هِ ُ ۡ ـ�ٍ  بَِعـَذاٍب  هض فَبَّ�ِ ِِ

َ
ُ ٧﴾  ]

 ] ٧-٦: سررا عقمان لآليتان

"İnsanlardan öyleleri de vardır ki hiçbir delile 

dayanmaksızın, insanları Allah'ın yolundan saptırmak 

ve (Allah'ın âyetleriyle) alay etmek için laf eğlencesi 

satın alırlar.İşte onlar için cıklı bir azap vardır." 0F

1  

 

                                                 
1  Lokman Sûresi: 6-7 
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Allah Teâlâ, Rahmân'ın kullarının vasıfları 

hakkında ise şöyle buyurmaktadır: 

ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ �َشۡ  َ�  َّ �  �َذا لّزورَ ٱ َهدض ّروا َُ  ِ �  وِ لّلغۡ ٱب ّروا سررا [  ﴾٧ اكَِرامٗ  َُ
 ] ٧٢: لعايقان لآلية

"Onlar ki, hiçbir münkerde hazır bulunmazlar. 

Boş söz ve işlere rastladıkları zaman vakarla oradan 

geçip giderler."1F

1  

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu 

konuda şöyle buyurmuştur: 

ــَي (( َْم
ْ
ــَي َللل � َي�

ْ
ــَي َللْ �

ْ
فَرَن لْ �ّ ــتَ ــَرلوس ـَْس

قْ
َ
َ� ـ ــ ِت

ي
ــْن ـ َِِن ت� ــر

َني
َ
و
َمَبا �َف 

ْ
 ]رلل  للخاري .)) [ َللو

"Ümmetimden, zinâyı, ipeği, içkiyi ve çalgı 

âletlerinin helâl olduğuna inanan  topluluklar 

olacaktır." 2F

2 

 

Hadiste geçen "el-Hira" lafzı ile haram olan ferc 

kastedilmiştir. "el-Meâzif" lafzı ile de türkü-şarkı ve 

                                                 
1  Furkan Sûresi: 72  
2  Buhârî, ta'likle rivâyet etmiştir. 
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çalgı âletleri kastedilmiştir. Zirâ Allah Teâlâ, haram-

lara düşmeye vesile olan her şeyi müslümanlara 

haram kılmıştır. 

Münker olan filmleri seyretmenin ve televizyon-

da gösterilen münkerlerin, haramlara düşmeye vesile 

olan şeylerden olduğunda veya bu gibi şeyleri red-

detmekte tembellik göstermenin münker olduğunda 

hiç şüphe yoktur. 

Hâlimizi ancak Allah Teâlâ'ya şikâyet ederiz.1  

Bu günahlar, orucun sevabını azaltır. Belki de 

orucun sevabının tamamını götürür. 

 

           

                                                 
1  Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz; c: 15, s: 316 


