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Sayı : 43 
FIKIH KÖŞESİ YAZILARI  
 
İmsak geçtiği halde farkında olmadan yemek yiyen birisi ne yapmalı? Orucu 
bozulmuş mudur? Bozulduysa o gün yemeye devam edebilir mi?  
Bu durumda olan birisi, derhal yeme ve içme işine son verilir ve Oruç tutulmaya devam 
edilir. Sonradan gününe gün olmak üzere orucunu kaza eder. İmsak vaktini anladıktan 
sonra bile bile yemeye veya içmeye devam etmesi halinde kasden yeme ve içmeye devam 
ettiği için bu kişiye Hanefi Mezhebi alimlerine göre, hem kaza hem de kefaret ödemesi lazım 
gelir.   
İftarı sehven erken açan birisi, artık yemeye devam edebilir mi? Yemeye devam 
ederse kaza mı, kefaret mi gerekir?  
Orucun iftar vaktinde açılması gerekir. İftar vaktinin geldiğini zannederek oruç erken 
açılmış ise, elbette oruç bozulmuştur. Fakat orucu bile bile bozma kastı olmadığı için, 
kefaret gerekmez, gününe gün olarak kaza edilmesi gerekir. Böyle durumlarda yeme ve 
içmeye devam etmemek ve iftar vaktini beklemek gerekir. Buna rağmen yemeye devam etse 
de kefaret gerekmez.  
Kadınların ramazan orucunu tam tutması ve oruç borcunun olmaması için ilaç 
kullanmalarının sakıncası var mıdır? Oruçlu iken adet olan bir kadın orucunu açar 
mı, açmaz mı? 
İslam alimleri, ramazanda aybaşı halinde olan bir kadının oruç tutmaması hususunda ittifak 

etmişlerdir. Adet gördüğünü anlayan kadının orucu bozulmuş olur. Dolayısı ile orucunu açar. 

Ancak diğer oruçlulara hürmeten halini gizleyebilir. Tutulmayan bu oruçların kaza edilmesi 

gerekir.  Bu, Allah Teala'dan müslüman hayızlı kadınlara bir kolaylık ve bir rahatlıktır. Hz Aişe 

(r.a) validemizin şöyle dediği rivayet edilir: "Biz oruçları kaza etmekle emrolunduk yoksa 

namazları kaza etmekle değil."  
Aslolan işlerin tabi ve fıtrata uygun halde yürümesidir. Ancak kadınların adet günlerini ertelemek 

ve ramazan oruçlarını bozmamak için ilaç almaları, alınan bu ilaçların zarar vermeyeceğine dair 

kesin kanaat oluşursa, ilaç kullanarak adetini geciktirmesinde ve orucunu tutmasında bir sakınca 

olmaz. Tutulan oruç ta inşaallah makbul olur.
1
 

Oruçlu iken dişleri fırçalamanın hükmü nedir? Diş kanaması, diş çektirmek orucu 
bozar mı? Ağızdaki kanama abdesti bozar mı? Müslüman günün ilk vaktinden son 
vaktine kadar oruçlu iken misvak kullanabilir mi ? 
Oruçlu günlerde hem misvak kullanmak hem de diş fırçalamak caizdir. Oruçlu günlerde 
misvak kullanmak müstehaptır. İster günün başlangıcında olsun ister sonunda. Oruca 
başlamadan önce ve başladıktan sonra da misvak kullanmak müstehaptır. Çünkü misvak 
kullanmak Hz. Peygamber (as)’ın tavsiye ettiği bir sünnettir. Hadis-i şerifte "Misvak ağzı 
temizleyici Rabbi de razı edicidir." buyurulmuştur.2 
Diş fırçalama konusunda dikkatli olmak gerekir. Yani dişi fırçalarken kullanılan macunun 
boğaza gitmesine engel olmak lazımdır. Aksi takdirde orucu bozar. Ancak farkına 
varılmadan boğazına bir şey kaçacak olsa bundan dolayı oruç bozulmaz. En güzeli iftardan 
sonra veya imsakten önce dişleri fırçalamaktır.  

                                                        
1 Prof. Dr. Yusuf El-Kardavî, Çağdaş Meselelere Fetvalar, Tahir Yayıncılık: 1/434-435 
2 Nesei, İbn Huzeyme, İbn Habban 
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Diş kanaması, morfin vurularak ta olsa diş çektirmesi ve ağızda kanamaların olması orucu 
bozmaz. Önemli olan boğaza bir şeylerin kaçırılmamasıdır.  
Hanefiyye mezhebinde vücuttan akan kann, toplu iğne başı kadar da olsa abdesti bozar. 
Ağız kanamaları da yine abdesti bozar. Ancak kanın akıyor olması gerekir. Bunun ölçüsü ise, 
tükürüldüğü takdirde tükrüğün rengi kan rengine dönüşmüş veya yarıyı geçecek kadar 
kırmızı ise, oruç bozulmuş sayılmaz. Fakat sert bir maddeyi, örneğin elma veya ekmeğin, 
ısırlması sırasında elma veya ekmekte kann bulaşığının görülmesiyle abdest bozulmuş 
olmaz. Akan kann abdesti bozar.  
Geçmiş yılların oruç borcu için fidye vermenin şartı nedir? Bir kişi geçmiş yıllara ait 
tutmadığı/tutamadığı oruçları kaza olarak ödeyemez mi? Yani bu oruçlar için fidye 
mi vermesi gerekir, yoksa tutamadığı günler adedince kaza mı etmesi lazım gelir? 
Kazaya kalmış olan oruçların tutulması gerekir. Ancak yaşlı veya devam eden bir hastalığa 
mübtela olan birisi, tutamadığı oruçlarının yerine fidye öder. Aslolalan tutulmayan 
oruçların kaza edilmesidir. Çünkü Cenab-ı Hak “Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa 
(tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder.”3 buyuruyor. Fidye ödenmesi ise, 
yine aynı ayette şöylece beyan ediliyor: “(İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık 
gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu 
kadar fidye gerekir.”4 Buna göre tutulamayan oruçların illa da fidyesi verilecek diye bir şey 
söylemek mümkün değildir. Ancak şu var ki, uzun süre devam eden bir hastalığa tutulan 
Müslüman orucunun fidyesini öder. Ancak şifa bulduğu zaman yine tutamadığı oruçlarını 
kaza eder. Vermiş olduğu fidye ise, sadaka yerine geçer.  
Bakara suresi 184. ayette geçen "yutikune " kelimesine meallerde ifade edilenin 
aksine "gücü yetenler" diye anlam verilebilir mi? Örneğin yaz aylarında iş yerinde 
oruç tutmakta zorlanan ve gücünün yetmediğini düşünen birisi oruç tutmayabilir 
mi? 
Mana öyle de verilse, çok farklılık olmaz. Çünkü oruç tutmamaya ruhsat olan şeylerden bir 
tanesi de zor ve ağır işlerde çalışmaktır. Müslümanın ibadetlerini eda etmesine engel olacak 
şekilde zor ve ağır işlerde çalışması veya çalıştırılması doğru değildir. Buna rağmen bir 
Müslüman ağır işlerde çalışıyorsa, örneğin, örneğin, çiftçiler, fırıncılar, demirciler, sanayi 
işçileri, madenciler vs. cumhuru ulemaya göre, sahura kalkarlar, oruca niyet ederler, şayet 
açlık veya susuzluk sebebiyle sağlıklarına zarar geleceğinden korkarlarsa iftar ederler. 
Çünkü Allah (cc), “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”5 buyurmuştur.  
 Allah (cc), ederler. Çünkü Allah (cc), eri vacip olur. Çünkü Allah (c.c.), “ لو اَولَا ُْق ل اإاُ بِأَيقِديكلمق Oruca 
niyet etme şekli, niyetin hükmü ve niyetin vakti ne zamandır? İmsaktan sonra oruca 
niyet edilir mi? Farz veya nafile oruca göre niyetin vakti değişir mi? 
Oruç bir ibadet olduğu için niyet etmek farzdır. Ramazan, belirli adak veya herhangi bir 
nâfile oruç için mutlak niyet yeterlidir. Meselâ; “Yarın oruç tutmaya; veya: Yarınki günün 
orucunu tutmaya; Yahut: Yarın nâfile oruç tutmaya ” diye niyet edilebilir. Bununla birlikte 
bunlar için geceleyin niyet edilmesi ve bu oruçların tayin edilmesi, meselâ; “ Yarınki Rama-
zan orucunu tutmaya niyet ettim.” denilmesi daha faziletlidir.6 
 

                                                        
3 Bakara, 2:184 
4 Aynı sure ve âyet 
5 Bakara, 2:195 
6 Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleri İle İslam İlmihali, Oruç Bahsi  
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Niyetin tereddütlü ve şartlı olmaması gerekir. Meselâ; “ Yarın davete çağrılırsam iftar etme-
ye, çağrılmazsam oruç tutmaya niyet ettim. ” diye yapılacak bir niyet geçerli değildir. Böyle-
ce tereddütlü bir niyetle oruç tutulmuş olmaz. Ancak “ İnşâallah yarın tutmaya niyet ettim. ” 
diye yapılan bir niyet geçerlidir.  
Bütün oruçlarda mümkün olursa sabah vakti girmeden önce veya geceden niyet etmek en 
faziletli olanıdır. Çünkü bu, ibadetin başlangıcına daha yakındır. Fakat zimmette borç olan 
oruçlar ki, ramazan orucunun kazası, başlanılmış bir nafile orucun kazası, bütün çeşitleri ile 
keffaret oruçlarına şafak vaktinden önce niyet etmek gerekir.  
Ramazan orucu, zamanı belirlenmiş adak orucu, müstehap ve mekruhları ile bütün nâfile 
oruçlar gibi belli bir zamana bağlı olan oruçlarda ise, akşam güneşin batışından, ertesi gün, 
gündüzün yarısından öncesine kadar niyet edilebilir. Öğleden sonra oruca niyet edilmez ve 
geç kalınmış olur. Allah en iyisini bilir.  

  


