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H‹KMET VE FAYDALARI

I. ORUÇ ‹BADET‹N‹N
H‹KMET VE FAYDALARI
Allah’›n emir ve yasaklar› elbetteki kullar›n iyili¤i
içindir. ‹slâm bilginleri, bütün hükümlerin
insanlar›n yararlar›n› gerçekletirme amac›na yönelik oldu¤u konusunda görü birli¤i içindedirler.
Allah’›n yap›lmas›n› istedi¤i eylerde kullar için
çok büyük faydalar, yasaklad›¤› eylerde ise büyük
zararlar bulundu¤u inkar edilemez bir gerçektir.
‹slâmi ö¤retinin kendilerine yükledi¤i görev gere¤i
‹slâm âlimleri çeitli ibadetlerin yarar ve hikmetleri
konusunda öteden beri kafa yormu, bunlar›n kiisel
pratik yararlar›ndan çok, insan nefsinin ar›nd›r›lmas›
ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hâle getirilmesine çal›m›lard›r. Bu ba¤lamda kullar›n yapmakla yükümlü tutuldu¤u ibadetlerin sa¤lad›¤› baz›
faydalar ya da hikmetler tespit edilebildi¤i gibi, bu
faydalar›n veya gerçekletirilmek istenen amaçlar›n
tamam›n›n tespit edilemedi¤i de bir hakikattir.
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Oruç ibadetinin temel hedefi insanlar› takvaya
eritirmektir. Bu bizzat Kur’an-› Kerim’de “Ey
iman edenler! Allah’a kar› gelmekten sak›nman›z
için oruç, sizden öncekilere farz k›l›nd›¤› gibi,
size de farz k›l›nd›…” (Bakara, 2,/183) eklinde
ifade edilmektedir.
Oruç ibadeti kanaatkarl›¤›m›z› güçlendirir. Açl›k
çeken insan yoksulun, muhtac›n durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar.
Art›k israf edemez olur. Allah Resulü’nün “Kanaat bitmeyen bir hazinedir (Beyhakî, “Zühd”,
2/88)” sözü, müminin kulaklar›nda yank›lan›r.
Nimetin eskisinden daha çok kadrini bilen insan, Allah’a olan ükrünü art›r›r. H›rs›n mahrumiyete, kanaatin rahmete vesile oldu¤unu anlar.
Allah Resulü’nün “iktisat eden geçim s›k›nt›s›
çekmez” (‹bn Ebî eybe, el-Musannef, 5/331)
müjdesi hayat›nda tezahür etmeye balar.
Oruç ibadeti, insana iftar ve sahur ile, k›l›nan
teravih namazlar›yla, di¤er ibadetlerle hayata çekidüzen verme imkân› tan›r.
12
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Oruç ay› olan Ramazan Ay›, kulun Rabbine iltica ederek, günahlar›n›n ba¤›lanmas› için hayat
yoluna yerletirilmi f›rsat ve hazinelerle doludur. Kii, Kur’an üzerinde daha fazla düünme
imkân› yakalar. Ramazan›n getirdi¤i bereketle
insan, Kur’an’dan daha çok haz al›r, onu daha
derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkân›n›
elde eder.
Oruç bedenin zekât› olarak, vücutta birikmi
zararl› unsurlar›n def’i için metabolizmaya büyük bir imkân sa¤lar. ‹nsan›n, vücudunu di¤er
canl›lardan daha farkl› olarak madde ve manan›n
s›rl› ve ahenkli bir birleimi olarak görmeye
balad›¤› bu ayda vücutlar yenilenir, dima¤lar
parlar… Allah Resulü’nün “oruç tutunuz ki
s›hhat bulas›n›z” sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sa¤l›k bulur. (Taberani, Mu’cemu’l-Evsat, VIII, 174)
Ramazan orucu ümitsiz insanlar›n ba¤›lanma
ümitlerini yeerttikleri bir zaman dilimidir.
Oruç, ans›z›n gelecek s›k›nt›lara kar› insanlara dayan›kl› olmay› ö¤reten bir ö¤retmendir.
Çocuklar›m›za dinlerini, havas›n› teneffüs ederek, yaayarak ö¤renme ve yaama f›rsat› veren
bir ayd›r Ramazan…
13
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Allah Resulü, inan›p kar›l›¤›n› Allah’tan bekleyerek Ramazan› de¤erlendirenlerin geçmi
günahlar›n›n ba¤›lanaca¤›n› söylemitir. (Nesâî, “‹man”, 21) Ayn› ekilde Allah Resulü, Sahabi Ka’b b. Ucre’ye hitaben: “Ey Ka’b! Namaz
kiinin Müslüman oluuna delildir. Oruç ise
sa¤lam bir kalkand›r. Sadaka vermek, suyun
atei söndürdü¤ü gibi günahlar› silip süpürür.
Ey Ka’b! Haramla beslenerek teekkül eden et ve
kemiklere ancak atete olmak yara›r.” (Tirmizî,
“Cum’a”, 79) buyurmutur.
Orucun hikmetleri ile hükümlerini anlamak
aras›nda s›k› bir ba¤ vard›r. Oruç ibadetinin
yerine getirilmesi ile ilgili kurallar›n bilinmesi,
orucumuzu Allah Resulü’nün bize hikmet olarak b›rakt›¤› sünnetine uygun oruçlar tutmam›za
imkân tan›yacakt›r.
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II. ORUÇ HAKKINDA
BAZI GENEL B‹LG‹LER
1. Ramazan orucu kimlere farzd›r?
Ak›ll›, ergenlik ça¤›na ulam› ve oruç tutmas›na
engel bir mazereti olmayan her Müslüman›n
Ramazan orucunu tutmas› farzd›r.
2. Hangi hâllerde Ramazan Ay›nda oruç
tutulmayabilir?
‹slam dini, kiileri, güçleri nispetinde sorumlu tutmu, güçlerini aan veya s›k›nt›ya
yol açan durumlarda kolaylat›r›c› hükümler
getirmitir.
Aa¤›daki mazeretlere sahip kimselerin Ramazanda oruç tutmakla yükümlü olmay›p
daha sonra kaza etmelerine veya yerine fidye
vermelerine ruhsat tan›nm›t›r:
a) Yolculuk:
Yolculuk, Ramazan ay›nda oruç tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmitir.
Yolculuk esnas›nda tutulmayan oruçlar,
17
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daha sonra kaza edilir. Kur’an’da “Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz k›l›nd›¤›
gibi, Allâh’a kar› gelmekten sak›nas›n›z
diye, size de say›l› günlerde farz k›l›nd›. ‹çinizden hasta olan veya yolculukta bulunan,
tutamad›¤› günler say›s›nca di¤er günlerde
tutar. Oruca gücü yetmeyenler, bir dükünü
doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden
iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. E¤er bilirseniz, oruç tutman›z sizin için daha iyidir.”
buyurulmaktad›r. (Bakara, 2/183-184).
Geceden oruç tutmaya niyetlenip de gündüzleyin yolculu¤a ç›kmak zorunda olan
kimse yolculukta zorluk çekerse, daha
sonra kaza etmek üzere orucunu bozabilir. Ancak orucunu tamamlamas› daha uygundur. Hz. Peygamber, Mekke’nin fethi
için sefere ç›kt›¤›nda oruçlu iken, Kedîd
denilen yere var›nca orucunu bozmutur.
(Buharî, “Savm”, 34; Müslim, “S›yam”,
15) Bu uygulama, sefere ç›k›nca orucun
bozulabilece¤ini göstermektedir.
b) Hastal›k:
Oruç tuttu¤u zaman, hastal›¤›n›n artmas›ndan
veya uzamas›ndan endie edilen kimse ile,
18
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hastal›¤› sebebiyle oruç tutmakta zorlanan
kiilerin Ramazan ay›nda oruç tutmay›p,
iyiletikten sonra bunlar› kaza etmelerine
izin verilmitir. Yukar›da zikredilen âyet
buna iaret etmektedir. Uzman bir hekim
taraf›ndan oruç tutmas› hâlinde hasta olaca¤›
bildirilen kimse de hasta hükmündedir.
c) Hamilelik ve çocuk emzirme:
Oruç tutmalar› kendilerine veya
çocuklar›na zarar vermesi hâlinde, hamile kad›nlar oruçlar›n› tutmayabilirler.
Emzikli kad›nlar da, sütlerinin kesilmesi
ve çocuklar›n›n zarar görebilece¤i durumlarda oruç tutmayabilirler. Hz. Peygamber buna müsaade etmitir (Nesâî,
“S›yam”, 50-51).
d) Zor ve meakkatli ilerde çal›mak:
Oruç tuttu¤u takdirde sa¤l›¤›na bir zarar gelmesinden korkan kimse, orucunu
tutmayabilir. Bu durumda olanlar, izinli
oldu¤u günler veya uygun zamanlarda
tutamad›klar› oruçlar› kaza ederler.
Bir zorunluluk olarak, a¤›r ilerde çal›mak
zorunda olan kiiler oruçlu olarak çal›t›klar›
19
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takdirde sa¤l›klar› risk alt›nda kalacaksa,
Ramazan ay›nda tutamad›klar› oruçlar›n›
uygun bir zamanda kaza ederler.
e) Yal›l›k:
Oruç tutamayacak kadar yal› olan kimseler,
oruç yerine fidye verebilirler. Bakara sûresinin 184. âyetinde, bu ekilde olup da oruca
güç yetiremeyenlerin, oruç tutmay›p fidye
vermeleri gerekti¤i hükme ba¤lanm›t›r.
‹yileme umudu olmayan hastalar da ayn›
hükme tabidir.
3. Oruç fidyesi ne demektir?
Fidye, baz› ibadetlerin eda edilmemesi
ya da edas› s›ras›nda birtak›m kusurlar›n
ilenmesi hâlinde ödenen dînî-malî yükümlülüktür. ‹badetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda
söz konusudur. ‹htiyarl›k ve ifa ümidi olmayan bir hastal›k sebebiyle oruç tutamayan ve
daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan
kimse, oruç tutamad›¤› her güne kar›l›k bir
fidye öder. Kur’an-› Kerim’de, “Oruç tutmaya
güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar
fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktad›r.
Bir fidye miktar›, bir sadaka-i f›t›r miktar›d›r.
20
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Sadaka-i f›t›r ise bir kiiyi bir gün için doyuracak
yiyecek veya bunun para olarak kar›l›¤›d›r.
Fidye vermek durumunda olan fakat buna
maddi imkân› el vermeyen kimse Allah’tan af
diler. Günler uzun oldu¤u için oruç tutamayan
hasta ya da yal›lar, k›sa günlerde oruç tutabilirlerse tutamad›klar› orucu k›sa günlerde kaza
etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin
vermi olduklar› fidyeler sadaka say›l›r.
Oruç fidyeleri, Ramazan ay›n›n sonunda toptan verilebilece¤i gibi, Ramazan ay› içinde
günlük olarak veya Ramazan ay› ba›nda da
verilebilir.
4. Oruca niyet nas›l yap›l›r?
Niyet, ibadetlerin kabulünün ön art›d›r. Niyetsiz yap›lan amel ibadet de¤eri kazanmaz.
Niyetin as›l gerçekleti¤i yer kalptir. Bu da
yap›lacak ibadete balama s›ras›nda o ibadetin bilincinde olmakla gerçekleir. Niyetin dil
ile söylenmesi, kalben yap›lan niyetin d›a
vurulmas›ndan ibaret olup, menduptur. Buna
göre her ibadette oldu¤u gibi oruçta da kalben
niyet etmek yeterlidir.
21
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Oruç için niyetin vakti, akam namaz› vaktinin girmesiyle birlikte balar. Oruç için sahura
kalk›lmas› fiili bir niyettir. Kii sahura kalkmam› olsa bile sabah bu bilinç içinde ise
niyetli say›l›r.
Ramazan orucu ile günü belirlenmi adak
orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zaman›,
ö¤le namaz›na yakla›k bir saat kalana kadar devam eder. Bunlar›n d››ndaki, kefaret,
kaza, günü belirlenmemi adak oruçlar›nda
ise “imsak”tan önce niyet edilmesi gerekir.
5. Orucun zaman› hangi vakitler aras›ndad›r?
Oruç tutma zaman› tan yerinin a¤armas›
(fecr-i sad›k) ile balar, günein batmas›na
kadar devam eder. Oruca balamaya imsak,
orucu açmaya ise iftar denir.
6. Akamleyin yatmadan önce yemek
yiyip oruç tutmaya niyet eden kii gece
uyand›¤›nda henüz imsak vakti girmeden
yemek yiyip su içebilir mi?
“‹msak”, sabah namaz›n›n giriini ve orucun balay› vaktini ifade eder. Oruç tutacak
kiinin bu andan itibaren yeme içmeye son
vermesi gerekir. Ancak, oruca niyet zaman›
22
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ile oruca balama zaman›n›n çak›mas› art
olmad›¤› için daha önceden de niyet edilebilir. Bu itibarla, yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmaya niyet eden kii, geceleyin
uyand›¤›nda imsak vaktine kadar yiyip içebilir.
7. Sahurda ezan bitene kadar yemek
yenilebilir mi?
‹msak vakti ezan ile de¤il, tan yerinin
a¤armas› ile balar. Bu sebeple ezan okunsunokunmas›n imsak vaktinin balamas› ile yeme
içmeye son vermek gerekir. Ezan›n imsak vaktinden önce okunmas›, ezanla birlikte oruca
balamay› zorunlu k›lmad›¤› gibi, ezan›n geç
okunmas› hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.
8. Bayram günü oruç tutulabilir mi?
Ramazan bayram›n›n birinci gününde, Kurban bayram›n›n dört gününde oruç tutmak
tahrimen mekruhtur. Çünkü bugünler ziyafet, yeme, içme ve sevinç günleridir.
9. Cuma günü oruç tutulabilir mi?
Oruç tutulmas› mekruh olan Bayram günleri
d››ndaki günlerde oruç tutmak caizdir. Ancak sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak
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tenzihen mekruh görülmütür. Peygamber
Efendimiz (s.a.s.); “Kimse Cuma günü oruç
tutmas›n. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde Cuma günü
de oruç tutabilir” buyurmutur (Ebû Davud,
“Savm”, 50). Buna göre, Cuma günü, kazaya
kalan veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta
sak›nca bulunmamaktad›r. Cuma günü nafile
oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya
sonras›nda da oruç tutmas› uygun olur.
10. Üç aylar diye adland›r›lan (Recep, aban,
Ramazan) aylar›n›n, aral›ks›z olarak oruçla
geçirilmesinin bir sak›ncas› var m›d›r?
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Recep ve aban
aylar›nda, di¤er aylara oranla daha çok nafile oruç tuttu¤u hadis kaynaklar›nda yer almakta (Buhârî, “Savm”, 52, 53), fakat bu iki
ay› aral›ks›z oruçlu geçirdi¤i bilinmemektedir. Dolay›s› ile Ramazana ilaveten Recep ve
aban aylar›n› da bütünü ile oruçlu geçirmek
sak›ncal› olmamakla beraber sünnete uyarak
bu aylarda birer gün olsun oruca ara vermek
uygun olur.
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11. Kaza oruçlar›n›n aral›ks›z olarak
tutulmas› art m›d›r?
Ramazan ay›nda tutulmayan oruçlar›n ve
balan›p da bozulan oruçlar›n kaza edilmesi gerekir. Kur’an-› Kerim’de, “‹çinizden
hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamad›¤› günlerin say›s›nca di¤er günlerde tutar.” buyurulmaktad›r (Bakara, 2/184). Kaza
oruçlar›n›n aral›ks›z tutulmas› hakk›nda herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r. Bu itibarla, kazaya kalan oruçlar, oruç tutulmas›
mekruh olan günler d››nda, pei peine veya
ayr› günlerde tutulabilir. Ancak bu oruçlar›n,
bir an önce tutulmas› uygun olur.
12. Bozulan nafile orucun kaza edilmesi
gerekir mi?
Nafile oruç, Ramazan ay›n›n d››nda tutulan
oruçtur. Nafile de olsa, balanan bir ibadetin tamamlanmas› gerekir. Bu nedenle di¤er
nafile ibadetlerde oldu¤u gibi, bozulan nafile
orucun da, kaza edilmesi gerekir. Kaza orucu
tutmakta olan kiinin de bu orucu bozmas›
durumunda yine kaza gerekli olup, kefaret
gerekmez.
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13. evval orucunun hükmü nedir?
Ramazan ay›ndan sonra evval ay›nda alt›
gün oruç tutmak müstehapt›r. Peygamber
Efendimiz (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu
tutar ve ona evval ay›ndan alt› gün ilave
ederse, sanki y›l›n bütününde oruç tutmu
gibi olur” (Müslim, “S›yam”, 24; Tirmizî,
“Savm”, 53) buyurarak, evval ay›nda alt›
gün oruç tutmay› tevik etmitir. Bu oruç
art arda tutulabilece¤i gibi, ara verilerek de
tutulabilir.
14. Aûre orucunun hükmü nedir?
Muharrem ay›n›n onuncu gününe, Aûre günü
denmektedir. Resûlûllah (s.a.s.), “Aûre günü
orucunun önceki y›l›n günahlar›na kefaret
olaca¤›n› umar›m” buyurarak (Tirmizî, “Savm”,
47), bu günde oruç tutmay› tavsiye etmitir.
Hz. Peygamber döneminde Yahudiler, sadece Muharrem ay›n›n 10. gününde oruç
tuttuklar›ndan, onlar›n davran›lar›na benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün
ilave edilerek tutulmas› uygundur.
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15. Ramazan› kar›lamak ve u¤urlamak için
oruç tutman›n hükmü nedir?
Ramazan› kar›lamak veya u¤urlamak
amac›yla oruç tutman›n dinî bir dayana¤›
yoktur. Ancak Hz. Peygamber aban ay›nda
çokça ve evval ay›nda 6 gün oruç tutmutur.
Ramazan ay› girmedi¤i hâlde, Ramazan›n
gelmi olabilece¤i düüncesiyle ihtiyaten Ramazandan bir veya iki gün önce oruç tutmak
ise mekruhtur. Ancak, belirli günlerde oruç
tutmay› âdet hâline getiren kiilerin, oruç
tuttu¤u günlerin bu günlere denk gelmesi
hâlinde oruç tutmas›nda sak›nca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan› bir
veya iki gün önce oruçla kar›lamay›n. E¤er
bir kimse âdeti oldu¤u için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun” buyurmutur (Buharî,
“Savm”: 14; Müslim, “S›yam”: 21).
16. Mesle¤i gere¤i sürekli olarak yolculuk
yapan kii oruç ibadetini nas›l yerine
getirebilir?
Mazeret devam etti¤i sürece ruhsat da devam eder. Dolay›s› ile yolculuk ve hastal›k
gibi mazeretleri sebebi ile oruç tutamayan
kiiler, bu mazeretleri devam etti¤i sürece
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oruç tutmayabilirler. Sürekli mazereti bulunan kiiler, mazeretleri ortadan kalk›nca,
zaman›nda tutamad›klar› Ramazan oruçlar›n›
kaza ederler. Kur’an-› Kerim’de; “… Kim de
hasta veya yolcu olursa, (oruç) tutmad›¤›
günler say›s›nca baka günlerde tutsun”.
buyurulmaktad›r (Bakara, 2/185). Devaml›
olarak uzun yola giden kaptan ve sürücüler de yolcu hükmündedir. u kadar var ki,
yolculu¤u esnas›nda bir s›k›nt› çekmeyenlerin oruç tutmas› daha faziletlidir.
17. Oruçlu iken boy abdesti almak / banyo
yapmak orucu bozar m›?
A¤›z veya burundan su yutulmad›kça
y›kanmakla veya gusül abdesti almakla oruç
bozulmaz. Nitekim Hz. Aie ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (s.a.s.)’in
Ramazanda imsaktan sonra boy abdesti
alm› oldu¤unu haber vermilerdir (Buhârî,”
Savm”, 25).
18. ‹htilam olmak, cünüp olarak sabahlamak
oruca zarar verir mi?
Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmad›¤› gibi, gusletmeyi geciktirerek cünüp
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olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez.
Ancak, zorunlu bir durum olmad›kça hemen
boy abdesti al›nmal›d›r.
19. Cünüp iken sahur yeme¤i yenebilir mi,
oruca niyet edilebilir mi?
Cünüp olan kimsenin elini, a¤z›n› y›kamadan
yiyip içmesi uygun görülmemitir. Ancak elini,
a¤z›n› y›kad›ktan sonra, boy abdesti almadan
sahur yeme¤i yemesinde bir sak›nca yoktur.
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III. ORUCU BOZAN
VE BOZMAYAN EYLER
A. Baz› Genel Bilgiler
Oruçlu iken, yemek, içmek ve cinsi iliki orucu
bozar. Orucu bozan eylerin bir k›sm› sadece
kazay› gerektirirken, di¤er bir k›sm› hem kaza,
hem de kefareti gerektirir. Aa¤›da bu konularla
ilgili sorular› ve cevaplar›n› bulacaks›n›z:
1. Hangi eyler orucu bozup sadece kazay›
gerektirir?
Yolculuk, hastal›k, ileri derecede yal›l›k
gibi meru bir mazerete dayal› olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir.
Ayr›ca, kas›t olmaks›z›n yemek-içmek; beslenme amac› ve anlam› ta›mayan, yenilip
içilmesi mutat olmayan veya insan tabiat›n›n
meyletmedi¤i eylerin yenilip içilmesi orucu
bozar ve sadece kazas›n› gerektirir.
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Ramazanda bir mazeret olmaks›z›n tutulmayan oruçlar, gününe gün kaza edilir. Ancak
mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günah olup, ayr›ca bundan dolay› tövbe ve isti¤farda bulunmak gerekir.
Ramazan ay› günahlar›n aff› için bir f›rsatt›r.
Di¤er günlerde tutulan oruç, k›ymet itibariyle
Ramazanda tutulan orucun yerini tutamaz.
2. Oruç kefareti ne demektir?
Hangi durumlarda gerekir?
Oruç kefareti, Ramazan orucunun, mazeretsiz olarak bozulmas› sebebi ile bir ceza olarak, Ramazan d››nda pe pee iki kamerî ay
veya altm› gün oruç tutmak demektir.
Meru bir mazeret bulunmaks›z›n yemek,
içmek, cinsel ilikide bulunmak ya da bu anlama gelecek fiillerden birini yapmakla oruç
bozulur ve bozulan orucun kaza edilmesi
gerekir. E¤er bu ekilde bozulan oruç Ramazan orucu ise, ayr›ca kefaret orucu tutmak
gerekir. Oruç kefaretini oruç tutma yolu ile
ödemeye sa¤l›¤› elvermeyen kimse, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur.
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Âdet hâlinde bulunan kad›nlar, bu günlerinde
kefaret oruçlar›na ara verirler. Bu durumlar›ndan
ç›kar ç›kmaz ara vermeden kefaret orucuna devam ederek 60 günü tamamlarlar.
afii mezhebine göre mazeretsiz olarak Ramazan orucunun yeme-içme ile bozulmas› durumunda kefaret de¤il, sadece kaza gerekir.
3. Unutarak yemek, içmek orucu bozar m›?
Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz.
Peygamber Efendimiz, “Bir kimse oruçlu oldu¤unu unutarak yer, içerse orucunu
tamamlas›n, bozmas›n. Çünkü onu, Allâh
yedirmi, içirmitir” buyurmutur (Buhari,
“Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kii, oruçlu oldu¤unu hat›rlarsa hemen a¤z›ndakileri
ç›kar›p a¤z›n› y›kar ve orucuna devam eder.
Oruçlu oldu¤unu hat›rlad›ktan sonra yemeiçmeye devam eden kiinin orucu bozulur.
4. Di f›rçalamak orucu bozar m›?
Di f›rçalamakla oruç bozulmaz. Bununla
birlikte, di macununun veya suyun bo¤aza
kaçmas› hâlinde oruç bozulur ve kazas› gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate
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al›narak, dilerin imsaktan önce ve iftardan
sonra f›rçalanmas› uygun olur.
5. Kusmakla oruç bozulur mu?
Kendili¤inden kusmakla oruç bozulmaz.
Ancak kiinin kendi iste¤i ve müdahalesiyle
meydana gelen kusma, “a¤›z dolusu” olmas›
hâlinde, orucu bozar.
B. Sa¤l›k Problemleri ve Oruç
T›bb›n gelimesi ile günümüzde pek çok yeni
muayene ve tedavi yöntemleri ortaya ç›km›t›r.
Bunlar›n bir k›sm› orucu bozmakta, bir k›sm› ise
bozmamaktad›r. Bu yöntemlerle ilgili belli bal›
sorular ve cevaplar› öyledir:
1. Ast›m hastalar›n›n oksijen spreyi
kullanmalar› orucu bozar m›?
Akci¤er hastalar›n›n kulland›klar› spreyden,
bir kullan›mda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar
a¤›za s›k›lmaktad›r. Bunun da önemli bir k›sm›
a¤›z ve nefes borular› cidar›nda emilerek yok
olmaktad›r. Bundan geriye bir miktar›n kal›p
tükrük ile mideye ulat›¤› konusunda kesin
bir bilgi de yoktur. Abdest al›rken a¤›zda kalan su ile k›yasland›¤›nda, bu miktar›n çok az
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oldu¤u görülmektedir. Hâlbuki oruçlu, abdest al›rken a¤z›na verdi¤i sudan geri kalan
miktar›n mideye ulamas› hâlinde orucun
bozulmayaca¤› konusunda hadis (Dârimî,
“Savm”, 21) ve ‹slâm bilginlerinin icma›
vard›r. Hz. Peygamber’in oruçlu iken misvak kulland›¤›, sahih hadis kaynaklar›nda
yer almaktad›r (Buharî, “Savm”, 27). Di¤er
taraftan, “kesin olarak bilinen, üphe ile bozulmaz” kaidesi gere¤ince, mideye ula›p
ulamad›¤› konusunda üphe bulunan söz
konusu madde ile oruç bozulmaz.
Bu itibarla ast›ml› hastalar›n, rahat nefes
almalar›n› sa¤lamak amac›yla a¤za püskürtülen oksijenli ilaç, orucu bozmaz.
2. Göz damlas› kullanmak orucu bozar m›?
Uzman göz doktorlar›ndan al›nan bilgilere göre,
göze damlat›lan ilaç miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup, bunun
bir k›sm› gözün k›rp›lmas›yla d›ar›ya at›lmakta,
bir k›sm› gözde, göz ile burun bolu¤unu
birletiren kanallarda ve mukozas›nda mesamat yolu ile emilerek vücuda al›nmaktad›r.
Damlan›n yok denilebilecek kadar çok az bir
k›sm›n›n, sindirim kanal›na ulama ihtimali
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bulunmaktad›r. Bu bilgiler, yukar›daki bilgilerle birlikte de¤erlendirildi¤inde, göz damlas›
orucu bozmaz.
3. Burun damlas› kullanmak orucu bozar m›?
Tedavî amac›yla burna damlat›lan ilac›n bir
damlas›, yakla›k 0,06 cm3’tür. Bunun bir
k›sm› da burun çeperleri taraf›ndan emilmekte olup, çok az bir k›sm› ise mideye
ulamaktad›r. Bu da, dinî aç›dan abdestte
a¤za su vermede oldu¤u gibi af kapsam›nda
de¤erlendirildi¤inden orucu bozmaz.
4. Kalp hastalar›n›n dilalt› hap› kullanmas›
orucu bozar m›?
Baz› kalp rahats›zl›klar›nda dilalt›na konulan
ilaç, do¤rudan a¤›z dokusu taraf›ndan emilip
kana kar›arak kalp krizini önlemektedir. Söz
konusu ilaç, a¤›z içinde emilip yok oldu¤undan
mideye bir ey ulamamaktad›r. Bu itibarla,
dilalt› hap› kullanmak orucu bozmaz.
5. Her gün hap kullanmak zorunda olan
hastalar›n oruç tutmalar› gerekir mi?
Hastal›k, Ramazan’da oruç tutmamay› mubah k›lan özürlerdendir. Bir kimsenin oruç
tuttu¤u takdirde hastalanaca¤›, hasta ise
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hastal›¤›n›n artaca¤› t›bben veya tecrübe ile
sabit olursa oruç tutmayabilir. ‹yi olunca
da yaln›z yedi¤i günler say›s›nca kaza etmesi gerekir. Âyet-i Kerime’ de “Sizden her
kim hasta yahut yolcu olursa tutamad›¤›
günler say›s›nca di¤er günlerde oruç tutar”
buyrulmutur (Bakara, 2/184).
Ömrü boyunca bu durumda hasta olan kiiler
ise, her gün için bir fidye verirler. Yoksul ve
muhtaç kiilerin fidye vermeleri de gerekmez.
Zira dinimizde hiç kimse, gücünün üstünde
bir sorumlulukla yükümlü tutulmam›t›r.
6. Endoskopi, kolonoskopi yapt›rmak, makat veya
ferçten ultrason çektirmek orucu bozar m›?
Mideyi görüntülemek veya mideden parça
almak için yapt›r›lan endoskopide, a¤›z yoluyla mideye t›bbî bir cihaz sark›t›lmakta ve
ilem bittikten sonra ç›kar›lmaktad›r. Kolonlardaki hastal›¤› tehis etmek amac›yla,
ba¤›rsak içini görüntülemek veya parça almak için yap›lan kolonoskopide, makattan
ba¤›rsaklara cihaz gönderilmekte ve ilem
bittikten sonra ç›kar›lmaktad›r. Kolonoskopide, hemen daima, endoskopide de genellikle, incelenecek alan›n temizli¤ini sa¤lamak
amac›yla cihaz içinden su verilmektedir.
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Endoskopi veya kolonoskopi yapt›rmak;
makat veya ferçten ultrason çektirmek;
yeme, içme anlam›na gelmemekle birlikte,
ço¤unlukla cihaz içinden su verildi¤i için
oruç bozulur. Ancak söz konusu ilemlerde
cihazlar›n kullan›m› s›ras›nda sindirim sistemine su, ya¤ ve benzeri g›da özelli¤i ta›yan
bir madde girmemesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yapt›rmak, makat veya ferçten ultrason çektirmek orucu bozmaz.
7. ‹drar kanal›n›n görüntülenmesi, kanala
ilaç ak›t›lmas› orucu bozar m›?
‹drar kanallar›na giren cihazlar veya ak›t›lan
ilaçlar orucu bozmaz.
8. Anestezi yapt›rmak orucu bozar m›?
Anestezi, nefes yolu veya i¤ne ile vücuda ilaç
verilerek oluturulmaktad›r. Nefes yolu veya
i¤ne ile yap›lan anestezi, mideye ulamad›¤›
gibi, yeme-içme anlam› da ta›mamaktad›r.
Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve s›v› vermek amac›yla damar
yolu aç›larak, bu aç›kl›k, ilem süresince serum vermek suretiyle sa¤lanmaktad›r. Bu itibarla, lokal anestezi, orucun s›hhatine engel
de¤ildir. Bölgesel ve genel anestezide serum
verildi¤i için oruç bozulur.
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9. Kulak damlas› kullanmak ve kulak
y›katt›rmak orucu bozar m›?
Kulak ile bo¤az aras›nda da bir kanal
bulunmaktad›r. Ancak kulak zar› bu kanal›
t›kad›¤›ndan, su veya ilaç bo¤aza ulamaz. Bu
nedenle kula¤a damlat›lan ilaç veya kula¤›n
y›katt›r›lmas› orucu bozmaz. Kulak zar›nda
delik bulunsa bile, kula¤a damlat›lan ilaç,
kulak içerisinde emilece¤i için, ilaç ya hiç mideye ulamayacak ya da çok az› ulaacakt›r.
Daha önce de belirtildi¤i gibi, bu miktar oruçta affedilmitir. Ancak kulak zar›n›n delik olmas› durumunda, kulak y›katt›r›l›rken suyun
mideye ulamas› mümkündür. Bu itibarla,
orucu bozacak kadar suyun mideye ulamas›
hâlinde oruç bozulur.
10. Fitil kullanmak, lavman yapt›rmak orucu
bozar m›?
Makattan tedavi amaçl› kullan›lan fitiller, her
ne kadar sindirim sistemine dahil olmakta ise
de, sindirim ince ba¤›rsaklarda tamamland›¤›,
fitillerde g›da verme özelli¤i bulunmad›¤› için
orucu bozmaz. Ayn› ekilde kad›n›n da tedavi
amaçl› vajinas›ndan/fercinden kullan›lan fitiller de orucu bozmaz.
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Lavman yapt›rmak konusunda ise, iki durum söz konusudur; kal›n ba¤›rsaklarda su,
glikoz ve baz› tuzlar emildi¤i için, g›da içeren s›v›n›n ba¤›rsaklara verilmesi veya orucu
bozacak kadar su emilecek ekilde verilen
suyun ba¤›rsakta kalmas› durumunda oruç
bozulur. Ancak, suyun ba¤›rsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip ba¤›rsaklar›n
hemen temizlenmesi durumunda, verilen su
ile birlikte ba¤›rsaklarda bulunan d›k›n›n
d›ar›ya ç›kar›ld›¤› ve bu esnada emilen su
da çok az oldu¤u için oruç bozulmaz.
11. ‹¤ne yapt›rmak, hastaya serum ve kan
vermek orucu bozar m›?
‹¤nenin orucu bozup bozmayaca¤›, kullan›l›
amac›na göre de¤erlendirilebilir. A¤r›y› dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini
art›rmak, g›da vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yap›lmaktad›r. G›da ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlam›na
gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak
g›da ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu
bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de,
ayn› hükme tabidir.
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12. Diyaliz uygulamas› orucu bozar m›?
Böbrek yetmezli¤i hastalar›na uygulanan diyaliz, periton diyalizi, hemodiyaliz olmak üzere
iki çeittir. Periton diyalizi, kar›n bolu¤una
verilen özel bir solüsyon arac›l›¤› ile, hastan›n
kendi kar›n zar› kullan›larak, kan›n zararl›
maddelerden ar›nd›r›lmas› ve s›v› dengesinin
sa¤lanmas› ilemidir. Hemodiyaliz ise, kan›n
vücut d››nda bir makina yard›m› ile temizlenip
vücuda geri verilmesi ilemidir. Kan, bir i¤ne
arac›l›¤› ile hastan›n kolundan al›n›r. Hemodiyaliz makinas›, diyalizör denen bir filtreden
kan› sürekli geçirerek zararl› maddeleri ve fazla
suyu filtre eder. Filtre edilen temiz kan, ikinci
bir i¤ne ile hastan›n damar›na geri verilir. Bu
ilem yap›l›rken bazen g›da içerikli s›v› verilmesi gerekmektedir. Buna göre hastaya herhangi
bir s›v› maddesi verilmeden gerçekletirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz.
Di¤er diyaliz çeitlerinde ise, vücuda g›da
içerikli s›v› verildi¤i için oruç bozulur.
13. Anjiyo yapt›rmak orucu bozar m›?
Halk aras›nda anjiyo (anjiyografi) olarak
bilinen operasyon, tehise veya tedaviye yö43
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nelik olarak uygulanmaktad›r. Anjiyografi,
vücut damarlar›n›n görüntülenmesi demektir. Damar içine, damarlar›n görünür hâle
gelmesini sa¤layan ve kontrast madde olarak
tan›mlanan ilaç verilerek, anjiyogram ad› verilen filmler elde edilir. Anjiyografi sayesinde
organlar› besleyen damarlar görüntülenerek
damar hastal›klar› veya bu damarlardan beslenen organlara ait tan› koydurucu bilgiler
edinilir. Tedaviye yönelik olarak uygulanan
anjiyonun klasik yöntemi, anjiyoplastidir. Bu
ise, dar veya tam t›kal› damarlar›n balon ya
da stent denilen özel araçlarla tekrar aç›lmas›
için yap›l›r. Bu bilgiler ››¤›nda gerek anjiyografi, gerekse anjiyoplasti operasyonlar›nda
yemek ve içmek anlam› bulunmad›¤›ndan,
oruç bozulmaz.
14. Biyopsi yapt›rmak orucu bozar m›?
Tahlil amac›yla vücudun herhangi bir organ›ndan
parça al›nmas› (biyopsi), orucu bozmaz.
15. Kan ald›rmak orucu bozar m›?
Kan ald›rmak orucu bozmaz. Nitekim Hz.
Peygamber, ihraml› iken ve oruçlu bulundu¤u
s›rada kan ald›rm›t›r (Buharî, “T›b”, 11, “Sayd”,
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11, “Savm”, 22). Ayr›ca Hz. Peygamber: “Üç
ey vard›r orucu bozmaz: Kan ald›rmak, kusmak, ihtilam olmak” (Tirmizi, “Savm”, 24)
buyurmutur.
16. Oruçlu kimse akupunktur yapt›rabilir mi?
Akupunktur; vücutta belirli noktalara i¤ne
bat›rmak suretiyle çeitli hastal›klar› tedavi
etme metodudur. Akupunktur uygulanmas›
hâlinde, vücudun beslenmesi, g›da almas› söz
konusu olmad›¤›ndan, akupunktur yapt›rmak
orucu bozmaz.
17. Merhem ve ilaçl› bant kullanmak orucu
bozar m›?
Deri üzerindeki gözenekler ve deri alt›ndaki
k›lcal damarlar yoluyla vücuda sürülen ya¤,
merhem ve benzeri eyler emilerek kana
kar›maktad›r. Ancak cildin bu emii, çok az
ve yava olmaktad›r. Di¤er taraftan bu yeme
içme anlam›na da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yap›t›r›lan
ilaçl› bantlar orucu bozmaz.
18. Oruçlu kimsenin dilerini tedavi ettirmesi
orucu bozar m›?
Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz
olarak dilerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnas›nda,
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kan veya tedavide kullan›lan maddelerden
herhangi bir eyin yutulmas› orucu bozar.
19. Susuz olarak hap yutmak orucu bozar m›?
Oruçlu bir kimse meru mazeret olmaks›z›n
g›da veya ilaç cinsinden bir eyi ister su ile,
ister susuz olarak yer veya içerse orucu bozulur ve kefaret gerekir. Ancak oruç bozmay›
mübah k›lacak ölçüde bir rahats›zl›k sebebiyle ilaç al›nm› ise oruç bozulur ve kendisine
yaln›z kaza gerekir, kefaret gerekmez.
C. Özel Hâllerinde Kad›nlar ve Oruç
1. Kad›nlar hay›z ve nifas hâllerinde oruç
tutabilirler mi?
Kad›nlar hay›z ve nifas hâllerinde oruç tutmazlar (Buharî, “Hayz”, 1; Müslim, “Hayz”,
14, 15). Daha sonra tutamad›klar› oruçlar›n›
kaza ederler. Bu konuda müçtehitler görü
birli¤i içindedirler.
2. Oruçlu iken hay›z / âdet gören kad›n
ne yapar?
Oruçlu iken hay›z olan/âdet gören kad›n›n orucu bozulmu oldu¤undan yiyip içer. u kadar
46

S›kça Sorulanlar

var ki, böyle bir kad›n, yiyip içebilece¤i gibi
edeben oruçlu gibi davranmaya devam etmesi
uygun olur.
3. ‹msak vaktinden sonra âdet hali
sona eren bir kad›n oruç tutabilir mi?
‹msak vaktinden sonra âdet hali sona eren
bir kad›n, o gün hiçbir ey yiyip içmemi olsa
bile, oruç tutmu say›lmaz.
4. Bayanlar›n Ramazanda âdet geciktirici
ilaç kullanmalar› caiz midir? Ayr›ca
kulland›¤› ilaç sebebiyle âdeti geciken bir
bayan›n tuttu¤u oruçlar geçerli midir?
Ay hâli oruç tutmaya mânidir. Bu hâlde iken
tutulan oruç geçerli olmaz. ‹laç etkisi ile de
olsa, ak›nt› olmad›kça ay hâli vuku bulmu
olmayaca¤›ndan tutulan oruç geçerlidir.
Ancak hay›z kan› ile vücutta biriken zararl› maddeler d›ar› at›ld›¤›ndan, vücudun
s›hhati bak›m›ndan ay hâlini önlemek için
ilaç kullan›lmas› tavsiye edilmez.
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