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bi dünyevl nitelikte hiçbir iş yapılmaz. pi
rinç pişirilmez, akşam yemeğinde sadece 
kek ve meyve yenilir (a.g.e., s. 304-305). 
Bu aylık oruçların dışında bilhassa Tanrı 
Şiva'ya bağlı Brahminler'in tuttuğu , Ma
ga (ı 5 Şubat - ı 5 Mart) ayının on üçüncü 
günü sabahından başlayıp on dördüncü 
günü kuşluk vaktine kadar süren bir oruç 
daha vardır. Yaklaşık yirmi dört saatlik 
oruç süresince yeme içme ve cinsel ilişki 
yasaktır. Yine Sravana (ı 5 Ağustos - ı 5 
Eylül) ayının sekizinci günü Tanrı Vişnu'

nun Krişna formunda tezahür edişinin yıl 
dönümü olduğundan başta Vişnu bağlıla

rı olmak üzere bütün Brahminler bu gü
nü perhiz yaparak geçirirler. Bunun yanı 
sıra o gün gece yarısında Vişnu ve aynı 
panteon içerisinde yer alan çeşitli ikincil 
tanrı ve tanrıçalara hint cevizi, bezelye, 
şeker ve süt gibi yiyecekler sunarlar. Er
tesi gün ancak sabah duası yapıldıktan 
sonra normal hayata dönebilirler (a.g.e. , 

s. 308). Hindu oruçlarını diğer dini sistem
lerin oruçlarından ayıran temel farklılıklar 
bazı oruç günlerinde pirinçten yapılan yi
yeceklerin, kadınlara her türlü kokunun ve 
erkeklerin vücutlarını başta hint yağı ol
mak üzere herhangi bir yağla yağlamala
rının yasaklanmasıdır. Özellikle "şivaratri"
de uyumanın yasak oluşu da Hindu oruçla
rının bir diğer özelliği olarak zikredilebilir. 

b) J ainizm. Jainizm'de oruç uygulama
sı , bu dinin taraftarları arasındaki kast 
anlayışından kaynaklanan fiili iş bölümü 
sebebiyle neredeyse sadece din adamla
rını ilgilendiren bir ibadettir. Esasen nor
mal hayatlarında bile sadece soğan ve sa
rımsak dışındaki bitkisel besinleri yiyebi
len Jainist din adamları kuşlukla zeval vak
ti arasında olmak üzere günde sadece 
bir öğün yemek yiyebilirler. Hinduizm'de 
manevi arınma aracı kabul edilen ve din 
adamlarına ısrarla öğütlenen dilencilikle 
yetinme uygulamasını (The Sacred Law s of 
Aryas (Vasistha), XIV, 46; The Laws o{ Ma

nu, XXV, 64) günümüzde en sistemli ve 
disiplinli biçimde yaşatanlar "aşrama" adı
nı verdikleri manastırlarda yaşayan Jainist 
rahip ve rahibeleridir. Bunlardan bazıları 
sadece iki üç veya dört günde bir yemek 
yer. 

c) Budizm. Budizm, genel özellikleri iti
bariyle zühd ve riyazet hayatına önem ve
ren ve mevcut var oluşu kötü kabul eden 
bir dini sistemdir. Bununla birlikte aşırıya 
kaçan her türlü zahitlik uygulamasına kar
şıdır. Çünkü Budizm'e göre her nevi aşırı
lık kişinin manevi bakımdan terakkisine 
engeldir. İster din adamı olsun ister olma
sın herkes, her şeyden önce duyu organ-
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larının düzenli ve sağlıklı biçimde fonksi
yonlarını sürdürebilmesini temin edecek 
ölçüde beslenmek ve katı riyazet kuralla
rına bağlı bir hayat sürmekten kaçınmak 
zorundadır. Buda'nın zühd hayatı konu
sundaki olumsuz tavrına rağmen günü
müz Budistler'inin manastır hayatıyla il
gili kurallar ve uygulamalarda Hindu ve 
Jainist dini geleneklerinden büyük oran
da etkilendikleri göze çarpar. Nitekim tıp
kı Jainist din adamları gibi normal gün
lük hayatlarında bile gün boyunca sadece 
zeval vaktinden önce yemek yiyebilirler. 
Zeval vaktinden ertesi gün güneş doğun
caya kadar ağızlarına hiçbir katı yiyecek 
koyamazlar. Tibet Budizmi'ne bağlı Lama
istler her ay dört gün oruç tutar. Onların 
bir kısmı. akşamları sadece ekmek ve pa
tates gibi nişastalı yiyeceklerle çay tüket
meyi de orucun bir parçası olarak görür. 
Daha zahid olanlar ise ertesi gün güneş 
doğuncaya kadar hiçbir şey yiyip içmezler. 
Tibetli Budistler arasında yaygın olan bir 
başka oruç uygulaması "nungnas" diye bi
linen oruçtur. Dört gün süren bu orucun 
ilk iki günü tamamen dua ve günah itirafı 
günleridir. İkinci gün gece yarısından dör
düncü gün güneş doğuncaya kadar oruç
lu kimsenin tükürüğünü bile yutmasına 
veya dilini aynatmasına izin verilmez. Do
layısıyla bu süre içinde dualar ve yakarış
lar açıktan değil gizlice yapılır. Bütün Bu
dist mezheplerince Buda'nın doğum gü
nü kabul edilen Çin takvimine göre dör
düncü ayın on beşinci gününden önceki 
son beş gün içer isinde sıkı bir vejetaryen 
diyet uygulanır ve her türlü hayvansal be
sinden uzak durulur (ERE, V, 764). 

d) Sih Dini. XJ/. yüzyılda Kabir ve Guru 
Nanak'ın faaliyetleri sonrasında Kuzey 
Hindistan'da ortaya çıkan, Hinduizm ve is
lam dinine ait çeşitli unsurları uzlaştırma
ya çalışan Sihizm'in ilk bakışta her iki din
de mevcut olan oruç uygulamasına karşı 
olduğu söylenebilir. Guru Arjan'a atfedilen 
şu ifadeler bu durumu ortaya koymakta
dır: "Ben ne Hindular gibi oruç tutarım ne 
de müslümanlar gibi ramazan ayını ihya 
ederim. O'na, sadece O'na hizmet ederim, 
O benim yegane sığınağımdır" (Singh, Mes
sage o{Sikhism, s. 106). Dinin öngördüğü 
nihai kurtuluşun ancak Tanrı'nın adını dil
den düşürmemekle ve O'nun üzerinde yo
ğunlaştırılmış sürekli bir zihinsel konsant
rasyonla elde edileceğini savunan Sih di
ni bu yolda oruç, kefaret ve yoga temrin
leri gibi vasıtaların hiçbir yararının olma
yacağını iddia eder (Singh, The Sikh W ay 

of Life, s. 26-27). 

Zerdüştilik. Zerdüştllik de oruç uygu
lamasına karşıdır. Hatta Vendidad' ın bir 
ifadesinde, midesini etle dolduran kimse
nin kendini iyi bir ruhla doldurmuş olaca
ğı ve böyle kimselerin gün boyunca hiçbir 
şey veya sadece et yemeden duran kim
selerden daha iyi oldukları vurgulanmak
tadır (Vendidad [Zend-Avesta, !], IV, 46). 
Zerdüştler gerçek orucu yemekten içmek
ten kaçınmak değil fiil, düşünce ve konuş
malarda hataya düşmekten kaçınmak şek
linde tanımlar. Konfüçyüsçülük ve Taoizm 
gibi Çin dinlerinde de atalara tapınma se
remonisi veya evlenme törenine hazırlık 
olarak ya da zihni belli bir konu üzerinde 
yoğunlaştırma arzusu gibi değişik amaç
larla oruç tutulur. 
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B) İslam'da Oruç. İslamiyet'te başka oruç 
çeşitleri de bulunmakla birlikte (aş.bk) be
lirli şartlar çerçevesinde her müslüman 



için zorunlu bir ibadet niteliğinde olanı 
hicretin Z. yılı Şaban ayında ( Şubat 624) 

farz kılınan ramazan orucudur ( İ s lam ön
cesi Hicaz-Arap toplumunda görülen oruç 
uygulama larının ve Müslümanlı k'taki oruç 
ibadetinin başka dinlerle ve özellikle Ya
hudilik' le ilgisi hakkında ileri sürülen ba
z ı iddialar için bk. Vajda, s. 367-385; Ateş, 

XXVlll/3 [ 1992 ), s. 95-11 8). Ramazan oru
cunun farz ibadetlerden olduğu kitap, sün
net ve icma ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de 
orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin 
meali şöyledir: "Ey iman edenler! Sizden 
öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız di
ye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. 
İçinizden hasta veya yolcu olan başka gün
lerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zor
lananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya 
güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük
yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü 
bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyilik
tir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin 
için daha hayırlıdır. -0 sayılı günler- doğru
yu eğriden ayırma , gidilecek yolu bulma 
konusunda açıklamalar ve insanlara reh
ber olarak Kur' an'ın indirildiği ramazan 
ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişir
se onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta ve
ya yolcu olursa başka günlerde sayısınca 
tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük 
çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlama
nız , sizi doğru yola petmesine karşılık AI
lah ' ı tazim etmeniz için ve umulur ki şOk
redersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hü
kümlerini açıklıyor-" (el-Bakara 2/183- 185). 

Ayrıca ramazan orucu Hz. Peygamber'in 
imanın ve İslam' ın temellerini açıklayan 
meşhur hadislerinde (Buhilrl, "İman", ı , 
34, 40; Ebu DavOd, "Sünnet", 16) İslam'ın 
beş şartı (rükün) , Veda hutbesinde cenne
ti hak etmek için gerekli temel görevler 
(Müsned, V, 251 ; Tirmizi, "Cum<a", 80) veya 
dört temel ibadet (Taberanl, Müsnedü 'ş

Şamiyyfn, ll , 40 ı ) arasında sayılmış, baş
langıçtan itibaren İslam ümmeti bu iba
detin farz olduğu hususunda ittifak et 
miştir. 

Orucun Önemi. Kur'an-ı Kerim'de ön
ceki toplurnlara da orucun farz kılındığına 
dikkat çekilmiş, orucun amaç ve hüküm
leri açıklanırken "ittika" fiili kullanılmış. 
oruç yasaklarına uymanın Allah tarafın 

dan çizilen sınırlara riayet anlamına gel
diği ifade edilmiştir (el-Bakara 2/183, 187) 

Bütün bunlar ve anılan fiilin Kur'an'daki 
kullanımları göz önüne alındığında orucun 
Allah'a kul olma bilincine varılabilmesi , 

mümine yaraşmayacak hal ve davranışlar
dan sakınılması ve kulluğun belirli bir di
sipline bağlanması açısından vazgeçilmez 

bir öneme sahip olduğu anlaşılır. Ayette 
bir yandan belirli durumlarda orucun er
telenebileceği veya fidye ile telafi edilebi
leceği bildirilirken öte yandan, "Eğer bilir
seniz orucu tutmanız sizin için daha hayır
lıdır" açıklamasıyla zarara yol açmayacağı 
anlaşılan hallerde orucun büyük bir fırsat 
olduğu ve bunu kaçırmamak için ortaya 
konan iradenin büyük bir değer taşıdığı 
belirtilmektedir. Daha sonraki ayette de 
Allah 'ın insanlar için zorluk değil kolaylık 
murat ettiği, oruçla ilgili hükümlere riaye
tin, doğru şekilde kulluk edebilmenin yol
larını göstermesine karşılık Allah ' ı tazim 
ve O'na olan şükran borcunu ödeme gay
reti içinde olma anlamı taşıdığı ifade edil
miştir. Kasani nimete şükrün şer'an ve 
aklen gerekli olduğunu belirtip orucun Al
lah'a şükür vesilesi olma yönüne değinir
ken oruçluya yasaklanan fiilierin insanın ya
rarlandığı nimetleri en üst düzeyde tem
sil ettiğine ve sayısı bilinemeyecek kadar 
çok olan nimetierin kadrinin ancak yeter
li bir süre, alışılmışın dışında ve nefse zor 
gelecek biçimde bunlardan uzak durul
masıyla bilinebileceğine dikkat çeker (Be
da'i', ll , 75-76, 77). Hz. Peygamber de bir
çok hadisinde orucun faziletlerini açıklar
ken hem soyut anlatımlarla hem somut 
örneklerle bu ibadetin ahlaki güzelleştir
medeki eğitici rolüne vurgu yapmış. sa
mimi bir inançla Allah 'ın hoşnutluğunu 

kazanmak üzere ramazan ayını oruçlu ge
çiren in günahlarının bağışlanacağını ve 
oruçluların cennette yüksek derecelere 
nail olacaklarını haber vermiş (mesela b k. 
Buhilrl, "Şavm", 2, 4, 8, 9; Nesa!, " Şıyam" , 

39). ayrıca orucun sağlık için yararlı oldu
ğunu ifade etmiştir (Taberanl, el-Mu'ce
mü 'l-evsat, Vlll , 175; Heyseml, lll, 179) . 

Orucun yararları hakkında yapılacak de
ğerlendirmelerde öncelikle bütün ilahi emir 
ve yasakların , Allah 'ın iradesine mutlak bi
çimde ve yürekten teslim olanları diğerle
rinden ayırt eden bir sınav oluşturma ve 
kullara kalıcı mutluluğun yollarını açan 
dünyevl ve uhrevl yararlar sağlama gaye
sinde birleştiğini dikkate almak gerekir. 
Yine ibadetlerin anlam ve amacı üzerinde 
düşünürken yüce yaratıcının hoşnutluğu
nu kazanmanın kul için vazgeçilmez asıl 
hedef olması gerektiği göz önünde tutul
malı , dinin emir ve yasaklarının insana 
sağladığı, aklila idrak edilebilen belirli dün
yevi yarariara indirgenmemelidir. Müslü
man alimler ve düşünürler de bu temel 
yaklaşımları göz ardı etmeksizin ve nasla
rın delaletlerini göz önüne alarak akıl , göz
lem ve tecrübe yoluyla orucun sağladığı 
yararlar ve savdığı zararlar hakkında bazı 
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tesbitler yapmaya çalışmışlardır. Bunlar
dan bir kısmını şöylece özetlemek müm
kündür: Her şeyden önce oruç insana ken
disinin varlıklar alemindeki yeri ve beşer 
özelliğ i hakkında gerçekçi bir değerlen
dirme yapma imkanı verir; ona ancak Al
lah'ın mutlak hükümranlığına gösterdiği 
teslimiyetle değerli bir varlık sayılabilece
ği bilincini kazandırır. Diğer taraftan kişi
nin sahip olduğu ruhi ve bedeni donanım
ları insana yaraşır bir biçimde dengeli ve 
verimli kullanabilmesi için aklın ve ruhun 
bedene ait süfll arzuların güctümünden 
kurtarılması hayati bir önem taşır. Zira in
sanın karşılaştığı maddi ve manevi sıkın
tıların çoğu mideye bağlı isteklerin ve cin
sel arzuların aşırılığını önleyememekten 
kaynaklanır. Bu isteklerin dengede tutu
labilmesi ve taşkınlık eğilimi gösterdiğin
de frenlenebilmesi için bilinçaltının sürek
li biçimde denetlenmesi gerekir. Bu ise 
ancak ciddi bir irade eğitimiyle mümkün 
olur. Oruç bu eğitimin sıkı bir disiplin için
de yürütülebilmesi için çok uygun bir psi
kolojik ortam meydana getirir; yanlış is
tekleri kırar, insanı sahip olduğu bedeni 
ve ruhi potansiyeli kendisine ve başkaları

na yararlı işlerde değerlendirmeye yönlen
dirir. İnsanın esasen helal olan fiilieri bile 
kendi iradesiyle işlernekten vazgeçebiidi
ği bu ortamda zina, hırsızlık, yalan söyle
me, gıybet etme gibi haram, kötü, kendi
sine ve başkalarına zarar veren eylemler
den, kısaca gerek Allah gerekse kul hak
larını ihlal eden davranışlardan geri dur
ması öncelikle gereklidir. Nitekim ResCıl-i 
Ekrem, hakkı verilerek tutulmaya çalışı
lan orucun mutlaka kişinin davranışiarına 
olumlu yansımaları olacağına dikkat çek
miştir (Müsned, V, 363; Buhilrl, "Şavm" , 

2, 10). Hayatın belirli bir döneminde bir 
defa böyle bir sabır sınavından geçip ira
deyi eğitmenin bu sonucu sağlayamaya
cağı açıktır. Dolayısıyla oruçta insan öm
rünün en büyük zaman birimi olan yıl esas 
alınmış ve yılın belirli bir bölümünün oruç
la geçirilmesi istenmiştir. İslamiyet'te se
ne içinde oruç deneyiminin zaman zaman 
yenilenmesi de tavsiye edilmekle birlikte 
yılın en büyük birimi süresince (bir ay) oruç 
tutulması zorunlu kılınmış. bunun da in
sanlık için hidayet rehberi Kur'an'ın nüzOI 
ayı olan ramazan olması uygun görülmüş
tür. Bilinenleri pekiştirrnek ve yeni tecrü
be ve bilgiler edinmek için feyizli bir mek
tep vazifesi gören ve nefis terbiyesi için 
özel bir iklim oluşturan oruç sayesinde in
san ruhen yücelir, yüksek ahlaki erdem
lerle bezenir, yıllık bir muhasebeyle ken
disine verilen ömrü nasıl geçirdiği hakkın-
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da dürüst bir değerlendirme yapma fırsa
tı bulur, bir yandan sahip olduğu nimet
Ierin büyüklüğünü daha iyi idrak ederken 
öte yandan mahrumiyet içinde olanların 
halini düşünüp onları anlama fırsatı bu
lur ve toplum içinde kendisine düşen gö
revlerin farkına varır. Bütün bir günü aç 
ve susuz geçiren kişi iftar vakti yaklaşır
ken fakir bile olsa sahip olduğu nimetleri 
daha iyi farkeder, zengin ise kullanılama
yan imkanların gerçekte bir güç ve övünç 
kaynağı olmadığını ve neticede kendisi
nin de her an elindeki imkanlardan mah
rum kalabilecek aciz bir varlık olduğunu 
daha iyi anlar. Oruç kuwetli bir sorumlu
luk bilinci kazandırdığından insanın Al
lah'a, kendisine, ailesine, içinde yaşadığı 
topluma, başka insanlara, çevreye, evren
deki bütün canlı ve cansıziara karşı sorum
lu bir varlık olduğunu kavramasına yardım
cı olur. Böylece bireysel gibi görünen bu 
ibadetin sosyal yönü ve etkileri doğal bir 
süreç içinde ve güçlü biçimde kendini gös
terir. Diğer taraftan orucun ruh ve beden 
sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkiye sa
hip olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya 
konmuştur (mesela bk. et-Tıbbü 'l·İslaml, 
sy. 2 119821. s. 601-606; sy 3 119841. s. 384-
390; sy. 4119861. s. 531-538,698-702 , 707-
7I4) 

Oruç Çeşitleri. İslam'ın beş temelinden 
birini teşkil eden ve farz olan ramazan 
orucu dışında emir veya tavsiye edilmiş 
başka oruçlar da vardır. Öte yandan belir
li zamanlarda ve durumlarda oruç tutul
ması yasaklanmış veya dinen hoş karşı

lanmamıştır; hükümlerini topluca göster
mek üzere bazı eserlerde orucun kısımla

rı arasında yer verilmesi bunların gerçek 
anlamıyla birer oruç çeşidi sayılması an
lamında değildir. Emir ve tavsiye edilen 
oruçlar zamanının belirli ve peşpeşe tu
tulmasının gerekli olup olmaması bakı
mından ayınma tabi tutulmuştur. t. Em
redilenler. Ramazan orucunun gerek eda
sı gerekse kazası farz oruçlar grubuna gi
rer. Ramazan orucunu belirli şartlar için
de bozma, yanlışlıkla veya kaza ile adam 
öldürme, yemini bozma, ihramlıyken av
lanma veya vaktinden önce tıraş olma, 
erkeğin belli bir ifade kullanarak karısın
dan kesin ayrılık yemini (z ıhar) yapıp bun
dan pişmanlık duymasına bağlı kefaretle
rin ifa seçenekleri arasında yer alan oruç
lar da bu grupta mütalaa edilmiştir. Ra
mazan orucunun edası yalnız belli vakitte 
mümkün olduğundan "muayyen farz". di
ğerleri istenilen mubah günlerde tutula
bildiği için "gayr-i muayyen farz" olarak ni
telendirilir. Kişinin dinen yükümlü olmadı-
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ğı halde tutmayı adadığı orucun (nezir oru
cu) hükmü Hanefıler'in terimiyle vacip olup 
hüküm sıralaması içinde farzdan bir ka
deme aşağıda yer alır. Çoğunluğun ter
minolojisinde ise farz ve vacip kelimeleri 
genellikle eş anlamlı kullanılır. Nezir oru
cu belirli zamanlarda tutulması adanmış
sa "muayyen vacip" . böyle değilse "gayr-i 
muayyen vacip" şeklinde anılır. Hanefiler'e 
göre vacip (adanmış) olan itikafta oruç tu
tulması vaciptir; Malikller müstehap olan 
itikafta da orucu şart koşarlar. Başlanmış 

nafile orucun bozulması halinde kaza edil
mesi de Hanefıler'e göre vaciptir; Maliki 
mezhebinde hakim kanaat bir özüre da
yalı olmaksızın borulduğunda kaza edilme
si gerektiği yönündedir. 2. Tavsiye edilen
ler. Farz ve vacip olmayan, fakat dinen 
yapılması tavsiye edilen oruçların hükmü 
fıkıh usulü terimiyle menduptur. FürO-i fı
kıh eserlerinde kendi içinde ayırırnlara da 
tabi tutularak ve bir kısmı eş anlamlı ol
mak üzere sünnet, mesnQn, mendup, 
müstehap, nefl, nafile ve tatavvu' gibi te
rimlerle anılan bu oruçları iki ana gruba 
ayırmak mümkündür. a) Fazileti ve sevabı 
hakkında hadis bulunan ve belirli zaman
larda tutulması tavsiye edilen oruçlar (me
sela b k. Müslim, "Şıyam", I 26- I 34, I 8 I
I82, I87- I 92, I 96- I 97, 204; İbn Ma ce, "Şı
yam", 4I-42; Ebu Davud, "Şavm", 60 , 67). 
Bir günü oruçlu bir günü oruçsuz geçir
mek (savm- ı Davud); bazılarıyla ilgili ay
rıntılarda mezheplerin farklı değerlendir

meleri bulunmakla birlikte muharrem ayı

nın dokuz ve onuncu veya on ve on birin
ci günlerinde, Zilhicce ayının ilk sekiz gü
nünde ve hacda olmayanlar için dokuzun
cu (arefe) gününde, şewal ayının altı gü
nünde, tercihen on üç, on dört ve on be
şinci günleri olmak üzere her karneri ayın 
üç gününde, her haftanın pazartesi ve per
şembe günlerinde, haram aylar olarak bi
linen zilkade, zilhicce, muharrem ve recep 
aylarında (Haneffler'e göre tercihen bu ayla
rın perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde) 
ve şaban ayında oruç tutmak bu grupta 
yer alır. b) Sayılanlar dışında -oruç tutma
nın rnekruh veya haram olmadığı günler
de- kişinin kendi isteğiyle oruç tutması 
tavsiye edilmiş olup bunlara dar anlamıyla 
"nafile oruçlar" denir. 3. Yasaklanan veya 
dinen hoş karşılanmayanlar. Dinen yasak
lanan fiiller için cumhur tarafından haram 
terimi esas alınırken delilleriyle ilgili de
ğerlendirme sebebiyle bunların bir kısmı 

Hanefi mezhebinde tahrimen rnekruh ola
rak nitelenir. Dinen hoş karşılanmayan ve 
yapılmaması tavsiye edilenler de cumhur 
tarafından rnekruh diye anılırken Hanefi 

mezhebinde bunlar için tenzlhen rnek
ruh terimi kullanılır (baz ı Malik! fakihleri 
de tahr!men ve tenz!hen rnekruh ayırımı 
yaparlar). Ramazan bayramının ilk günüy
le kurban bayramının dört gününde oruç 
tutmak (Buharı. "Şavm", 67; Ebu Davud, 
"Şavm", 50). kadınların hayız ve nifas hal
lerinde oruç tutmaları ve orucun hayati 
tehlikeye yol açacağı durumlarda oruç tut
mak dinen yasaklanmış olup cumhura gö
re haram, Hanefıler'e göre tahrimen rnek
ruhtur. Ramazan ayının başladığına hük
medilemediği halde şaban ayının otuzun
cu gününde (yevm-i şek) kişinin matat 
oruçlarından birini tutmasında dört mez
hebe göre sakınca bulunmamakla bera
ber ramazan orucu veya başka vacip bir 
oruç niyetiyle oruç tutulması Hanefi mez
hebine göre tahrimen mekruhtur. Bu gün
de nafile oruç tutmayı Hanefıler caiz görür
ken Maliki ve Hanbelller mekruh, Şafiiler 
haram olarak nitelendirir; Şafiller'e göre 
ramazan orucunun edası dışında farz 1 va
cip bir oruç tutmak ise dUzdir. Bazı Şafii 
eserlerinde matat oruçlar dışında şaban 
ayının ikinci yarısında nafile oruç tutma
nın haram olduğu belirtilir (bu konudaki 
hadisler için bk. İbn Mace, "Şıyam", 5; Tir
mizl, "Şavm" , 38). İki veya daha fazla günü 
iftar etmeksizin oruçlu geçirmek ( savm-ı 
visall Malikı1er'e göre haram, diğer üç mez
hebe göre rnekruhtur (Hz. Peygamber'in 
konuya ilişkin bir açıklaması için bk. Müs
lim, "Şıyam", 55-58). Yorgun düşme ihti
mali bulunan hacıların zilhiccenin sekiz ve 
dokuzuncu günlerinde, özellikle Arafat'ta 
vakfe günü olan arefe gününde oruç tut
maları da genellikle rnekruh sayılmıştır. 
Yine bazıları hakkında mezheplerin farklı 
yaklaşımları bulunmakla birlikte kişinin 
matat oruç günlerine rast gelmeksizin sa
dece cuma gününü, yine sadece muhar
remin onuncu gününü, cumartesi günü, 
pazar günü, Nevruz ve Mihrican günü (Me
cOsller'in ilkbahar ve sonbahar bayramı günleri) 
gibi başka din mensuplarının kutsal gün
lerini oruçlu geçirmek rnekruh olarak ni
telendirilmiştir. Kaza borcu olan kimsenin 
nafile oruç tutmasında Hanefıler'e göre 
sakınca yoktur; Maliki ve Şafiller'e göre 
mekruhtur; Hanbell mezhebinde haram 
ve caiz olduğu yönünde iki görüş vardır. 
Konuya ilişkin hadisler sebebiyle evlilik hu
kukunu olumsuz etkileyecek durumlarda 
nafile oruç tutulması rnekruh sayılmıştır 
(Buharl, "Şavm" , 5I, "Ni.kil.J::ı", 84; Müslim, 
"Zekat", 84; Tirmizi. "Zühd", 64) . Bunlar
dan başka bazı fakihler genel prensipler
den hareketle misafirin ev sahibinden, üc
retle çalışanın iş sahibinden izin almadan 



ve kararın ı olumsuz etkileyebileceği du
rumlarda hakimin nafile oruç tutmasının 
dinen hoş karşıtanan bir davranış olmadı

ğını ifade etmişlerdir. 

Orucun Vücub Sebebi ve Fıkhi Sonucu 
(Hükmü). "Farz veya vikiplik hükmünün 
varlığını , mükellef açısından başladığını 
gösteren işaret" anlamına gelen vücub se
bebi oruç çeşitlerine göre farklılık göste
rir. Hanefiler farz ve vacip arasında dere
ce farkı gözetirlerse de usul terimi olarak 
vücub sebebi her ikisinin kapsadığı durum
lar için kullanılır. Ramazan orucunun vü
cub sebebi ramazan ayının bir cüzüne eriş

miş olmaktır (bazı fakihlerce bunun her bir 
ramazan gününün oruca başlamaya elve
ri ş li cüzü şeklinde sınıriandınimas ı ve so
nu çları için bk. İbn Abidln, ll, 372-3 73) 
Ancak ramazan ayının belirlenmesi husu
sunda hilalinin görülmesi meselesi özel bir 
öneme sahip olduğundan fıkıh eserlerinde 
geniş biçimde incelenmiştir (bk HiLAL). 

Gündüzü veya gecesi çok uzun olan kutup
lara yakın bölgelerde oruç süresinin tak
diri konusunda farklı yaklaşımlar ortaya 
konmuştur (bk VAKiT) . Ramazan orucu
nun kazasının vücub sebebi de daha ön
ce ramazan ayına erişiimiş fakat eda edil
memiş veya kazayı gerektirecek şekilde bo
zulmuş olmasıdır. Kefaret oruçlarının vü
cub sebepleri kefaret gerekçesine göre 
değişir. Mesela "halk kefareti"nin vücub 
sebebi hacda ihramlıyken vaktinden önce 
tıraş olmaktır ; nezir oruçlarının vücub se
bebi kişinin kendi isteğiyle borçlanmasıdır. 
Orucun uhrevi hükmü sevabm hak edil
mesi, dünyevi hükmü -farz veya vacip bir 
oruçsa- mükelleften borcun sakıt olması
dır. 

Orucun Rükün ve Şartları . Orucun rük
nü "imsak". yani bu ibadetin vakti içinde 
yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak dur
maktır. Orucun vakti t an yerinin ağarma
sıyla güneşin batması arasındaki süredir 
(bu sürenin baş l ama anı hakkındaki gö
rüş l e r için bk. FECİR) . Şafiiler'e ve bazı 
Malikiler'e göre niyet de orucun rükünle
rindendir. Orucun şartları denince ilk ola
rak bu ibadetin geçerli sayılması için ara
nan şartlar akla gelirse de orucun bir kim
seye farz olması ve zamanında yerine ge
tirilmesinin (eda) gerekliliği için de bazı 
şartlar söz konusu olduğundan Hanefi fık
hında bunlar daha çok vücub şartları , eda
sının vücubu şartları ve sıhhat (cevaz) şart

ları şeklinde bir ayırım yapılarak incelen
miştir. Diğer mezheplerde ise bunların 
nitelendirilmesiyle ilgili bazı farklılıklar var
dır. 1. Vücub Şartları. Bir kimsenin oruç 
ibadetiyle yükümlü sayılabilmesi için şu 

şartların bulunması gerekir: a) Müslüman 
olmak. Bu şart, müslüman olmayanların 
dinin fer'i hükümlerine muhatap sayılıp 
sayılmamasıyla ilgili usul ihtilafı sebebiyle 
diğer üç mezhepte sıhhat şartları arasın
da zikredilmekle birlikte bir gayri müsli
min İslam'a girmeden önceki zamana ait 
oruçları kaza etmesi gerekmediği nokta
sında görüş ayrılığı yoktur. Genel sorumlu
luk ilkesinin bir uzantısı olarak yeni müs
lüman olan kişi orucun farz olduğunu bil
memesini mazur kılacak şartlarda geçen 
oruçlarını da kaza etmekle yükümlü sa
yılmaz. b) Buluğ . Ergenlik çağına ulaşma
mış kimseye oruç farz değildir ; ancak t em
yiz çağına ulaştıktan sonra çocukların ya
vaş yavaş oruca alıştınlması tavsiye edil
miştir. c) Akıl. Oruçla yükümlü sayılmak 
için temyiz kudretine sahip olmak şarttır. 

Şuurun açık olması (ifakat) Hanefi mezhe
binde sıhhat şartı değil vücub şartı olarak 
nitelenir; akıl hastalığı ve uzun süre bay
gınlık durumları daha çok orucun niyetle 
ilgisi dikkate alınarak incelenir (akı l has
talığının kaza yükümlü l üğüne etkisi için 
bk. CÜNÜN). Z. Edasının Vücubu Şartları. 
Yükümlü olunan orucu zamanında yerine 
getirmenin gerekli olması için şu şartlar 
aranır: a) Sağlıklı olmak. Hastalık orucun 
geçerliliğini engellememekle beraber za
manında tutmayı vacip olmaktan çıkarır. 

Buna karşılık adet görme veya loğusa ol
ma hem edanın vücubunu hem orucun 
geçerliliğini engeller. b) Mukim olmak. Di
nen yolcu hükmünde olan kişinin orucu 
zamanında yerine getirmesi gerekli de
ğildir. Bu şartların açılımı mahiyetindeki 
durumlarda orucun ertelenmesi ve baş

lanmış orucun bozulması mubah hale ge
lir ( aş . bk.) c) Sıhhat Şartları . Orucun ge
çerli olması için aranan şartlar şunlardır: 

t. Niyet etmek. z. Hayız ve nifas halinde 
olmamak. Orucu zamanında tutmakla yü
kümlü olmayan bu durumdaki kadınların 
oruç tutmaları geçerli sayılmamıştı r. 

Oruçta Niyet. "Bir işe kesin biçimde ka
rar verme" anlamına gelen niyet bütün 
oruç çeşitlerinde geçerlilik şartıdır, hatta 
bazı mezheplerde rükün sayılmıştır. Zü
fer'e göre niyet etmemiş olsa da oruçla 
mükellef kimse ramazan gününde oruç 
yasaklarını ihlal etmemişse borcunu öde
miş olur. Niyette kalp esastır ; ancak kalp
teki kararlılığı perçiniemek üzere ayrıca 
dille söylenınesi genellikle tavsiye edilmiş
t ir. Gerçek iradeye uygun olmaksızın dille 
söylenenin ise değeri yoktur. Malikiler dı
şındaki üç mezhebe göre ramazanın her 
günü için ayrı niyet gerekir; oruç tutula
cak günden önceki güneş batımından iti-
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baren oruca niyet edilebilir. Malikiler, ra
mazan ayı başında bütün ramazan ayı için 
ve peşpeşe tutulması gereken diğer oruç
lar için başlangıçta bir defa niyet edilme
sini yeterli görürler. Niyetin ne zamana 
kadar yapılabileceği hususunda ana kural 
bunun imsak vaktinden önce t amamlan
mış olmasıdır. Zira ResGl-i Ekrem. "Fecir 
doğmadan (imsak vaktinden) önce niyet et
meyenin orucu yoktur" demiştir (Dariml, 
"Şavm", 1 O; Tirmizi, "Şavm", 33; Nesa!, 
"Şıyam" , 68). Malikiler bu kuralı bütün 
oruç çeşitlerine uygular. Diğer üç m ezhep
te ise başka bazı hadisler de göz önüne 
alınarak orucun çeşidine göre şu sonuçla
ra ulaşılmıştır. Şaflller ve Hanbeliler, imsak 
vaktine kadar niyet etme zorunluluğunun 
farz 1 vacip oruçlar hakkında olduğu kana
atindedir; nafile oruçlara Şafiiler'de istiva 
vaktine (gün ortasına) kadar, Hanbe!Tier'de 
gün ortasından sonra da niyet edilebilir. 
Hanefiler'e göre bütün oruç çeşitlerinde 
imsak vakti girerken veya geceden niyet 
edilmesi daha iyi olmakla birlikte zamanı 
belirli oruçlarla (ramazan orucunun edas ı 

ve belirli günde tutulmas ı adanmış oruç) 
nafile oruçlara güneşin batmasından iti
baren ertesi gün gün ortasına kadar ni
yet edilebilir; bu durumda imsak vaktin
den niyetin yapıldığı ana kadar da oruç ya
saklarının ihlal edilmemiş olması gerekir. 
Diğer oruçlara ise imsak vaktine kadar 
niyet edilmiş olması şarttır. 

Oruç yasakları imsak vaktinin girmesiy
le başlar; dolayısıyla gün batımından son
ra bir oruca niyet eden kimsenin bu vak
te kadar oruç yasaklarına riayet etmesi 
gerekmez. İster sağlıklı ister hasta, ister 
mukim ister yolcu olsun geceden niyet 
eden kişinin imsak vaktinden önce oruç 
tutmaktan vazgeçmesi bütün oruç çeşit
leri bakımından geçerlidir. Oruç tutmama 
kastının bulunmaması kaydıyla sahur ye
meği -çoğunluğa göre- niyet yerine geçer; 
Şafiiler 'e göre ise sahura kalkmış olmak 
niyet yerine geçmez. Mukim ve sağlıklı ki
şinin ramazan ayında tuttuğu oruç zaten 
ramazan orucunun edası sayılır ; fakat yol
cu veya hasta olan kimse başka bir vacip 
oruca niyet ederse Ebu Hanife'ye göre o 
orucu tutmuş olur. 

Ramazan Omeunu Ertelernek veya Boz
mak İçin Geçerli Mazeretler. Allah'ın kim
seye gücünün üzerinde bir mükellefiyet 
yüklemediği ve sıkıntı hallerinde kolayiaş

tırma ilkesinin işletileceği birçok ayet ve 
hadiste vurgulandığı gibi ilgili ayetlerde 
(el-Bakara 2/184, 185) hastalık ve yolcu
luk hallerinin orucu ertelemeyi meşru kı
lan gerekçeler olduğu belirtilmiştir. Başka 
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deliller ve genel ilkeler ışığında bunların 
açılımı niteliğindeki bazı durumlar da ra
mazan orucunun ertelenmesi veya baş
lanmışsa bozulması için geçerli birer ma
zeret sayılmıştır. Bu durumlarda kişi tu
tamadığı oruçları daha sonra kaza eder. 
Dil özellikleri ve kıraat şekilleri dikkate alı
narak Bakara sOresinin 184. ayetindeki 
"'alellezlne yutlkünehQ" ifadesi farklı şe
killerde anlaşılmış olsa da genel kabule 
göre burada süreklilik taşıyan oruca güç 
yetirememe veya ancak büyük zorluklar
la güç yetirebilme hali söz konusudur ve 
bu durumdaki kişilerin fidye ödemeleri ge
rekir. 1. Hastalık. Oruç tutması veya oru
ca devam etmesi halinde hastalığının ağır
laşmasından ya da uzamasından endişe 
eden kişi orucunu erteleyebilir ve bozabi
lir. Oruç tuttuğu takdirde hasta olacağı 
kuwetle muhtemel bulunanlar da genel
likle hasta kapsamında kabul edilmiştir; 
ŞafiTier ise sağlıklı kimsenin hasta hükmün
de sayılması yaklaşımını benimsemez. 
Hanbeli mezhebinde gerek birinci gerek
se ikinci gruptakilerin oruç tutması rnek
ruh sayılmıştır. Can veya organ kaybına 
yol açma endişesinin varlığı halinde oruç 
tutulması ve oruca devam edilmesi haram
dır. Bu hususlarda kişi tecrübeye veya be
lirtilere dayanabilir; fakat mümkünse ehil 
bir dektorun görüşüne başvurmalıdır. z. 
Yolculuk. Dinen yolcu hükmünde olan ki
şinin ramazan orucunu erteleyebileceği 
hususunda alimler fikir birliği içindedir. 
Hatta bazı fakih sahabilerden yolcunun 
oruç tutmayıp kaza etmesi gerektiği riva
yet edilmiştir; İbn Hazm da bu kanaatte
dir. Seferl kimsenin oruç tutabiieceği gö
rüşünde olan cumhur, orucun yolcuya za
rar vermesi veya hayati tehlike meydana 
getirmesi hallerinde oruç tutmamanın da
ha üstün olduğu hususunda birleşmekle 
birlikte bunun dışındaki durumlarda tut
manın mı ertelemenin mi daha faziletli 
olduğu tartışılmıştır. Hanbeli mezhebi yol
cunun orucunu ertelemesini, diğer üç mez
hep gücü yetiyorsa tutmasını daha fazi
letli görür. Seferl olan kimse geceden ni
yet edip oruca başlamış olsa da Şafii ve 
Hanbelller'e göre daha sonra kaza etmek 
üzere orucunu bozabilir. Hanefi ve Maliki
ler'e göre ise bu durumdaki kimsenin oru
cunu tamamlaması gerekir; bozarsa Ha
nefiler'e göre kaza eder, Malikiler'e göre 
-oruca güç yetiremeyecek duruma düş
memişse- kaza ile birlikte kefaret gerekir. 
Yolculuğa çıkacağı için orucunu erteleye
cek kişi oruca niyet etmemelidir. Zira oru
ca başladıktan sonra yolculuğa çıkan kim
senin bunu tamamlaması üç mezhebe gö-
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re gerekli, Hanbefiler'e göre efdaldir. Oru
cunu bozması halinde hangi fiille olursa 
olsun Şafiiler dışındaki üç mezhebe göre 
sadece kaza gerekir; Şafiller'e göre cinsel 
ilişkiyle bozulmuşsa kefaret, diğer haller
de sadece kaza gerekir. Özellikle bazı Ha
nefi eserlerinde dinen yolcu hükmünde ol
masa da savaşılacağını bilen ve düşman 
karşısında zayıf düşme endişesi taşıyan

ların orucunu bozabiieceği belirtilir. 3. Ge

belik ve emzirme. Orucun farziyetiyle ilgili 
eyetin delaleti yanında bazı hadisiere bina
en (İbn Mace, "Şıyam", 12; Tirmizi, "Şavm", 
21; Nesa!, "Şıyam", 51, 62) oruç tutması 
kendisine veya karnındaki yahut emzirdi
ği bebeğe zarar vereceğinden endişe eden 
kadının orucunu erteleyebileceğine ve baş

ladığı orucu bozabileceğine hükmedilmiş
tir. Hanefiler'e göre gebe ve emzikli ka
dın orucunu tehir ederse sadece kaza et
mekle yükümlü olur, fidye vermesi gerek
mez. Şafii ve Hanbelller'de yalnız kendisi 
veya hem kendisi hem bebek için endişe 
duymuşsa hüküm böyledir; fakat yalnız 
bebek için endişe duymuşsa ayrıca fidye 
vermesi gerekir. Malikiler'e göre her üç 
durumda gebe sadece kaza, emzikli ka
dın ise hem kaza hem fidye ile yükümlü
dür. 4. Yaşlılık. İleri yaşta olan kişi o es
nada oruca güç yetirememekle birlikte 
daha sonra tutabilecek durumda ise yaş

lılık bir erteleme sebebidir; tutamadığı 
oruçları gücü yettiğinde kaza eder. Bun
ları kaza etme ümidi bulunmayan yaşlı ve 
hastalar ise tutamadıkları orucun her gü
nü için bir fidye verirler. Ancak Malikiler'e 
göre bunların fidye vermeleri gerekli ol
mayıp müstehaptır. S. Hayati tehlikeye 
yol açacak ölçüde açlık ve susuzluk. Oru
ca devam etmesinin hayatı tehlike doğu
racağına dair ciddi endişe taşıyan kişi oru
cunu bozabilir; ölüm tehlikesinin kesinlik 
taşıması halinde oruca devam etmek ha
ram sayılmıştır. 6. Tehdit edilme. Özellikle 
cana ve can bütünlüğüne yönelik ciddi bir 
tehdide maruz kalan kimse fakihlerin ço
ğunluğuna göre orucunu açabilir, hatta 
hayati tehlikenin kuwetle muhtemel ol
ması durumunda orucunu bozması gere
kir. Bu yaklaşıma göre oruca devamda di
renen kişi günahkar olur; bazı alimler ise 
sırf dinine bağlılığı sebebiyle direnen kişi
nin sevap kazanacağı kanaatindedir. 7. 
Hayız ve nifas. Adet gören ve loğusa olan 
kadın ramazan orucunu zamanında tut
ınakla yükümlü olmadığı gibi oruç tut
ması geçerli de sayılmamıştır. Ancak bu 
durumlarda ramazan orucunun daha son
ra kaza edilmesi gerektiğini gösteren de
liller (Buhar!, "Şavm", 40; E bO DavOd, "Ta-

haret", 104; Tirmizi, "Şavm", 68) bir yö
nüyle de bunların orucun ertelenmesi ve
ya bozulmasını meşru kılan mazeretler 
arasında ele alınmasını mümkün kılmak
tadır. Buna göre adet gören veya loğusa 
kadının oruç tutması caiz olmadığı gibi ra
mazan gününde adet görmeye başlar ve
ya doğum yaparsa orucu bozulmuş olur. 

Zor ve ağır işlerde çalışan kimselerin du
rumu da bu bağlamda özel öneme sahip 
bir meseledir. İslam alimleri, ramazan oru
cu İslam'ın beş temel şartından olduğu 
için öncelikle gerek çalışan gerekse işve
ren bakımından bu ayda çalışma şartları

nın olabildiğince buna uygun biçimde dü
zenlenmesine gayret edilmesini ve herke
se bu ibadetin hazzını tadabilme fırsatı 
tanımaya çalışılmasını tavsiye etmişlerdir. 
Fakat fakihlerin çoğunluğu orucun sabır 
imtlhanı ve irade eğitimi özelliğini, dola
yısıyla belirli bir meşakkate katianmanın 
bu ibadetin doğası gereği olduğunu dik
kate alarak katlanılabilir zorluk hallerinde 
de kişiyi hemen bu veclbeyi erteleme veya 
bozmaya yahut fidye ödeyerek telafi et
meye yöneltebilecek sübjektif değerlen
dirmelere açık bir ölçü vermekten kaçın
mışlar, meşakkat halini orucu ertelernek 
veya bozmak için müstakil bir mazeret 
saymamışlardır. Bununla birlikte ibadet
lerdeki zorlukların sınırsız ve ölçüsüz ol
madığı esasından hareketle diğer özürler 
ve genel ilkeler ışığında bir değerlendirme 
yaparak zor ve ağır işlerde çalışan kişinin 
oruca güç yetirememesi, tuttuğu veya de
vam ettiği takdirde hayati tehlikeyle kar
şılaşacağının bilinmesi hallerinde orucu er
teleyebileceği ve başlanmış orucu bozabi
leceği, fakat daha sonra bunu kaza etme
si gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Diğer 
bir ifadeyle alimierin çoğunluğunca işin ni
teliği, mükellefin ruhi ve bedeni özellikleri 
ve mali durumu gibi çok farklı ayrıntılar 
taşıyan olayların genel bir hükme bağlan
ması yerine ilkenin somut duruma uyar
lanmasını kişinin dindarlığına ve vicdani 
kararına bırakan bir yaklaşım benimsen
miştir. Buna karşılık bazı alimler, Bakara 
sOresinin 184. eyetindeki ifadeye dayana
rak zor ve ağır işlerde çalışanların bundan 
zarar görmeleri durumunda tutamadık
ları her gün için bir fidye vermelerinin ye
tedi olacağını ileri sürmüşlerdir. 

Oruç Tutmama ve Orucu Bozmayla İl
gili Hükümler. İslam alimleri, oruçla yü
kümlü kişinin dinen geçerli bir mazereti 
olmaksızın ramazan orucunu zamanında 
tutmaması halinde günahkar olacağı ve 
zimmetinde borç olarak kalan bu orucu 
ilk fırsatta kaza etmesi gerektiği husu-



sunda fikir birliği içindedir. Ramazan gü
nü özürsüz olarak oruca niyet etmeyip 
Malikiler'e ve Hanefiler'den Züfer'e göre 
oruç yasaklarından herhangi birini, Hanbe
lller'e göre cinsel ilişki yasağını ihlal eden 
kimse ayrıca kefaretle de yükümlü olur. 
Öte yandan özürsüz olarakorucunu zama
nında tutmayan kişinin öncelikle bundan 
dolayı samimi bir pişmanlık duyup Allah'
tan bağışlanınayı dilemesi gerekir. Zira Hz. 
Peygamber'in özürsüz olarak orucunu za
manında tutmayan kişinin hayatının kalan 
kısmını oruçlu da geçirse onu telafi edeme
yeceğine dair ifadesi (Ebu Davud, "Şavm", 
39; Tirmizi, "Şavm", 27), bu veeibenin be
lirlenen vakitte yerine getirilmesinin ne ka
dar önemli olduğu ve nasıl olsa daha son
ra kaza edilebileceği şeklinde bir rehavete 
kapılmamak gerektiği yönünde bir uyarı 
anlamı taşıdığı gibi sırf kazanın veya kaza 
ve kefaretin yeterli olmayıp ayrıca tövbe 
etmek gerektiğini göstermektedir. Mu
ayyen bir vakitte tutulması adanıp zama
nında tutulmamış nezir orucunun da ilk 
fırsatta tutulması gerekir. 

Başlanmış farz veya vacip bir orucu di
nen geçerli bir mazeret olmaksızın boz
mak da günah olup ramazan orucunun 
edasında duruma göre kaza veya kaza ile 
birlikte kefilret gerekir. Ramazan orucu
nun edası dışındaki farz veya vacip bir oruç 
mazerete binaen veya mazeretsiz bozulur
sa zimmetteki borç düşmediğinden baş
ka bir zamanda tutulması yine farz veya 
vaciptir. Ancak Malikiler'e göre belirli za
manda tutulması adanmış orucun adet 
görme ve hastalık gibi sebeplerle bozul
ması halinde kaza edilmesi gerekmez. Ge
nel olarak nafile orucun da özürsüz ola
rak bozulmaması tavsiye edilmekle bir
likte bozmanın hükmü mezheplere göre 
farklıdır. Özürlü veya özürsüz bozulduğun
da kaza edilmesi Hanefıler'e göre vaciptir; 
Şafii ve HanbeiTier'e göre kaza edilmesi ge
rekmez, tavsiye edilir; Maliki mezhebinde 
hakim kanaat bir özre dayalı olmaksızın 
bozulduğunda kaza edilmesi gerektiği yö
nündedir. 

Ramazan orucunu zamanında tutma
ma veya bozma sebebiyle bir güne karşı
lık bir gün şeklinde daha sonra tutulması 
gereken kaza orucunun Hanefiler'e göre 
-mümkün olan en kısa zamanda ifa edil
mesi tavsiye edilmekle birlikte- belirli bir 
süresi yoktur. Diğer üç mezhebe göre ise 
mazereti olmaksızın kaza orucunu bir son
raki ramazan ayına kadar tutmayan kim
senin ayrıca fidye ödemesi gerekir ve Şa
fii mezhebinde kuwetli bulunan görüşe 
göre fidye borcu ramazan sayısınca teker-

rür eder. Bazı fakihlere göre kazaya ka
lan oruçların peşpeşe tutulması gerekir; 
çoğunluğa göre ise bu müstehap olmak
la birlikte gerekli değildir. Belirli durum
larda ramazan orucunu bozmanın cezası 
olmak ve Allah'tan bağışlanma dilemek 
üzere tutulması gereken kefilret orucunun 
süresi peşpeşe altmış gündür (iki kamer! 
ay). Araya adet görme gibi tabii mazeret
Ierin girmesi halinde kalınan yerden de
vam edilir. Malikiler'e göre ilgili hadiste kö
le azadı, iki ay peşpeşe oruç tutma ve alt
mış fakiri sabah akşam dayurma şeklinde 
belirtilen kefaret seçeneklerinden herhan
gi biri tercih edilebilir; çoğunluğa göre sı
ralanan seçeneklerden bir sonrakine ge
çilebilmesi için imkansızlık halinin bulun
ması gerekir. Tutamadığı orucu kaza ede
rneyecek kadar yaşlı veya hasta olan kişi
lerce ve oruçla ilgili başka bazı durumlar
da ödenmesi gereken fidyenin miktarı be
lirlenirken ramazan ayının sonunda öde
nen fıtır sactakası (fitre) ölçü alınmıştır. Fid
ye ödemesi gereken kişinin bunu ifa et
meden vefatı halinde terekesinden öden
mesi gerekir, tereke yeterli değilse miras
çılarına borç olmamakla birlikte teberru 
olarak ödemeleri tavsiye edilmiştir (kaza 
orucu borcu olduğu halde vefat edenler 
için fidye ödenmesi konusunda bk. ISKAT). 

Meşru bir gerekçeye dayanarak rama
zan gününde oruç tutmayan kişinin ken
disini oruçlu gibi göstermesi gerekli olma
makla beraber özellikle ramazan ayına ve 
oruçlulara saygı bakımından açıktan yiyip 
içmemesi İslami adaba uygun görülmüş
tür. Gün içinde bu durum ortadan kalkar
sa, mesela adet gören kadın temizlenir, 
hasta iyileşir, seferi olanın yolculuk hali 
sona ereise Hanefiler'e ve Hanbel'iler'e gö
re o günü oruç yasaklarından kaçmarak 
geçirmesi vaciptir, ancak buna uymama
sı dini bir yükümlülük getirmez, sadece o 
günü kaza etmekle mükelleftir; Şafiiler 
buna uymayı sünnet veya m üstehap ola
rak nitelemişlerdir. Orucu ister kaza ile 
birlikte kefaret isterse yalnız kaza gerek
tirecek şekilde bozulan kimsenin de dört 
mezhebe göre iftar vaktine kadar oruç 
yasaklarına uyması gerekir. 

Orucu Bozan Durumlar. Dini tanırnma 
uygun oruç olgusunun varlığını koruması 
bu ibadet süresince oruç yasaklarından bi
rinin meydana gelmemesine bağlıdır. Çün
kü orucun temel unsuru yeme. içme ve 
cinsel ilişkiden uzak durmaktır (imsak). 
Kişi oruçlu olduğunu unutarak yiyip içti
ğinde imsak unsuru ortadan kalktığı için 
orucun bozulduğuna hükmetmek gerekir
se de Hz. Peygamber'in bu durumu istis-
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na eden hadisi sebebiyle (Buhar!, "Şavm", 
26; Ebu Davud, "Şavm", 23) Hanefı, Şafii 
ve Hanbeli mezheplerinde oruç bozulma
mış kabul edilir. Ayrıca Şafii ve Hanbelller, 
ResGl-i Ekrem'in bir hadisinde hata, unut
ma ve zorlamanın (ikrah) dinen geçerli bir 
mazeret sayıldığı (İbn Mace. "Tala(5", 16; 
İbn Hibban, XVI, 202) ve bunların kişinin 
iradesi dışındaki durumlar olma özelliğin
de birleştiği gerekçesiyle diğer kasıt dışı 
yeme içme durumlarını da bu kapsamda 
mütalaa etmişlerdir. Malikiler ise hadisin 
kaza ile ilgili kısmını sahih saymadıkları 
veya hadisin nafile oruçlarla ilgili olduğunu 
düşündükleri için ramazan orucunu tutar
ken unutarak yeme içme halinde de ge
nel kurala uyularak kaza edilmesi gerekti
ğine hükmetmişlerdir; ramazan orucu dı
şındakilerde ise oruca devam edilir ve ka
za gerekmez. Ramazan orucunu eda eder
ken bilerek ve isteyerek orucu bozmanın 
kefaret gerektireceğine ilişkin hadis (Bu
hM, "Şavm", 30, "Keffil.rat" , 2-4; Müslim, 
"Şıyam", 81; Ebu Davud, "Şavm", 37), bir 
adamın bu şartlarda cinsel ilişkide bulun
duğunu beyan etmesi üzerine varit oldu
ğu için Şafii, Hanbeli ve Zahiriler kefilret 
hükmünü cinsel ilişki durumuyla sınırlan
dırırken Hanefi ve Malikiler, hükmün ge
rekçesinin ramazan orucuna gösterilmesi 
gereken saygının kasten ihlali olduğuna, 
dolayısıyla ramazan orucunu eda ederken 
bilerek yeme ve içmenin de kefilret gerek
tireceğine hükmetmişlerdir; Ca'ferTier'e gö
re de bu durumda kefilret gerekir (hadi
sin senedi, yorumu ve zıhar kefaretiyle il
gisi hakkında bk. Çolak, IX/23 [20051. s. 
ı 37-1 56). Şafii yeme ve içmenin cinsel iliş
kiye kıyas edilmesini eleştirirken (el-Üm, 
ll, 85-86) Serahsl bu sonuca kıyas yoluyla 
değil nassın evleviyet anlamına dayana
rak ulaştıklarını, cezanın kişinin eşiyle iliş
kisine değil bilerek orucu açma fiiline ter
tip edildiğini, normalde oruçlu insanın ye
me içmeye cinsel tatminden daha meyilli 
ve yeme içmeye sabretmesinin daha zor 
olduğu dikkate alındığında bu sonuca ön
celikle ulaşılacağını belirtir; bu hükmü, ko
nuya ilişkin hadisin rivayetindeki lafızların 
yanı sıra Hz. Ali'den nakledilen kefaretin 
sadece yeme, içme ve cinsel ilişki sebebiy
le gerekli olduğu yönündeki sözüyle des
tekler (el-Mebsat, lll, 73-74). Tabiinden Sa
id b. Cübeyr, İbrahim en-Nehai ve Katade 
orucun kasten bozulması hallerinde yal
nız kaza gerektiği kanaatindedir. Evzili dı
şındaki fakihlere göre kefilret gerektiren 
durumlarda ayrıca bozulan orucun kaza 
edilmesi gerekir. Hadislerde orucu bozan 
durumlar arasında yeme, içme ve cinsel 
ilişkiden başka isteyerek kusmak, kan al-
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ma iş lemi yapm ak ve yaptırmak da (hi
camet) sayılmıştır (İbn Mace, "Şıyam", 18; 
Ebu Davud, "Şavm" , 28, 33; Tirmizi, 
"Şavm" , 25); ancak Hanbelller'in dışında
ki üç mezhepte başka hadisiere dayanıla
rak hacamatın orucu bozmayacağı sonu
cuna varılmıştır. Yine hadislerde yıkan

mak, su ile ağzı çalkalamak, misvak kul
lanmak, sürme çekmek, eşini öpmek gi
bi fiilierin ve ihtilam olmanın orucu boz
mayacağı açıklanmıştır (Buhar!, "Şavm" , 

24, 25, 27; Müslim, "Şıyam" , 62, 76; İbn 
Mace, "Şıyam", 17; Ebu Davud, "Şavm" , 

31, 34; Tirmizi, "Şavm", 24, 29, 31). 

islam alimleri yeme, içme ve cinsel ilişki 
olarak nitelenemeyen, fakat orucun mahi
yet ve amacıyla bağdaşmayacağı açık olan 
bazı eylem ve durumların bu kapsamda 
mütalaa edilmesi gerektiği hususunda or
tak bir anlayışa sahip olmuşlardır. Mesela 
tütün gibi keyif verici maddelerin içe çe
kilmesi, yeme içme arzusuyla ilişkili olma
makla birlikte ağız yoluyla alınan ilacın yu
tulması veya ilacın burundan akıtıtıp vü
cudun içine ulaştırılması , birleşme gerçek
leşmese de cinsel haz sağlayacak hareket
ler neticesinde meni gelmesinin orucu bo
zacağı hususunda hemen bütün alimler 
fikir birliği içindedir (İbn Hazm ve İbn Tey
miyye'nin bu konudaki farklı yaklaşımları 
için bk. el-Muf:ıalla, VI, 205; Mecmü'atü'l
fetava, XXV, 126-134). Orucun mahiyetve 
amacıyla bağdaşıp bağdaşmadığı hakkın

da farklı değerlendirme yapılabilecek du
rumlarda ise fakihler in farklı sonuçlara 
ulaşması tabiidir. Bazı fakihler bu konuda 
esas alınan kriteri orucun biçim veya öz 
ya da hem biçim hem öz itibariyle ihlale uğ

ramış olduğunun belirlenmesi şeklinde 
ifade etmişlerdir (Serahsl, III, 74; Kasanl, 
II, 90-94, 97, 99). Mezhepler arasındaki gö
rüş ayrılıkları daha çok bu kriterin somut 
durumlara uyarlanmasıyla ilgilidir. Fıkıhta 
orucu bozan durumlar, mükellefin oruç 
ibadetini geçerli biçimde yerine getirdi
ğinden emin olmasını sağlayacak bir titiz
lik içinde ele alınmış. fakat zaman zaman 
nadir ve aşırı teorik ihtimaller üzerinde 
durulması eleştirilere yol açmıştır. İslam 
alimi eri, oruçlu kimsenin yalnız oruç ya
saklarından değil dinen haram kılınan fiil
lerden de kaçınmaya özen göstermesi ge
rektiği hususunda hemf ikir olmakla bir
likte büyük çoğunluk bunların orucu boz
mayacağı kanaatindedir. İbn Hazm kasten 
işlenen her türlü haram fiille orucun bozu
lacağını söyler; Süfyan es-Sevr! ve Evzai 
gibi müctehidlere göre de yalan söylemek 
ve gıybet etmek orucu bozar ve kaza et
meyi gerektirir. 

422 

Kaza ile Birlikte Kefilret Gerektiren Du
rumlar. A) Hanefi Mezhebi. Ramazan oru
cunun edasına geceden niyet edildiği hal
de bilerek, isteyerek ve dinen geçerli bir 
mazeret bulunmaksızın yeniJip içilmesi 
miltat bir gıda maddesini, gıda hükmün
deki bir nesneyi (ilaç) veya keyif verici bir 
maddeyi yeme içmenin tabii yolu olan 
ağızdan alıp yutmak ve boşalma olmasa 
da cinsel temasta bulunmak kaza ile bir
likte kefaret gerektirir. Buna göre: 1. Ka
za olarak tutulan ramazan orucunun ve 
farz olmayan orucun bozulmasından do
layı keffıret söz konusu değildir. 2. Diğer 

üç mezhebe göre orucun geçerliliği için 
geceden niyet etmek şart olduğu , yani bu 
durumda oruçsuzluk şüphesi bulunduğu 
için Hanefi mezhebinde geceden niyet edil
memiş olması durumunda kefarete hük
medilmemiştir. Ancak mezhep içinde oruç 
yasağının zeval vakti öncesinde ihlali ha
linde kefaret gerekeceği görüşü de vardır. 
3. Kişi oruçlu olduğunu bilmekle beraber 
istemeden oruç yasağını ihlal ederse, me
sela abdest alırken yanlışlıkla boğazına su 
kaçarsa kefaret gerekmez. 4. Uykuda iken 
orucu bozan bir sonuç meydana gelirse ke
faret gerekmez. s. Dinen geçerli bir maze
ret bulunması halinde keffıret gerekmez. 
Bu mazeretler üç grupta toplanabilir: a) 
Orucun ertelenmesini veya bozulmasını 
meşru kılan durumlar (yk. bk.). insanın 
iradesi dışında oluşan adet görme gibi bir 
durum orucu bozduktan sonra meydana 
gelirse kefaret hükmünü düşürür, yolcu
luk gibi iradi bir durumun orucu bozduk
tan sonra meydana gelmesi ise kefareti 
engellemez. b) Vakit hakkındaki yanhşhk. 
Mesela iftar vaktinin girdiğini zannederek 
orucunu açana kefaret gerekmez. c} Ma
kul bilgi yanlışlığı. Mesela unutarak yedik
ten sonra bunun orucu bozduğunu zanne
dip yemeye devam etmek böyledir. Buna 
karşılık gıybet etme gibi oruç yasaklarıyla 
ilgisi olmayan bir fiilin orucu bozduğunu 
zannederek orucunu açan kişiye kefaret 
gerekir. 6. Yenitip içilmesi mQtat olmayan 
çiğ et, çamur gibi bir nesnenin yenmesi 
kefaret gerektirmez, ancak alışkanlık ha
line getirilmişse kefaret gerekir. Vücuda 
ağızdan başka tabii veya tabii olmayan bir 
menfezden gıda veya ilaç girmesi, mese
la burundan su çekilmesi veya damardan 
besin içeren sıvı verilmesi durumunda ke
faret gerekmez. 7. Birleşme gerçekleş
meksizin cinsel tatmin kefaret gerektir
mez. Birleşme durumunda hem erkeğe 
hem kadına kefaret gerekir. Sünnet ma
hallinin girmesi kefaretin gerekliliği için 
yeterli görülmüş olup boşalma olması şart 

değildir. 

B) Maliki Mezhebi. Bu konuda Hanefi 
mezhebine çok yakın olan Malikller'de şu 
durumlar da kaza ile birlikte kefaret ge
rektirir: 1. Orucun ertelenmesini veya bo
zulmasını meşru kılan bir durum bulun
madığı halde oruç tutmama niyetiyle sa
bahlamak. 2. Ramazan orucunu eda eder
ken bilerek, isteyerek ve dinen geçerli bir 
mazeret bulunmaksızın -yenilip içilmesi 
mQtat bir şey olmasa ve vücuda gıda ve
ya ilaç sağlama amacı bulunmasa dahi
ağız yoluyla alınan herhangi bir nesnenin 
mideye ulaşması. 3. Birleşmeye hazırlayı

cı hareketler neticesinde veya ısrarlı bak
ma veya düşünmeyle boşalması mGtat ise 
buna devam etmesinden dolayı cinsel haz 
d uyarak meni gelmesi. Mezhepte kuwet
li bulunan görüşe göre elle tatmin de (is
timna) bu hükümdedir. 4. isteyerek kusup 
bilerek geri göndermek İbnü'l-MacişQn is
teyerek kusmayı başlı başına kefaret se
bebi saymıştır. Mezhepte yaygın görüşe 
göre daha sonra orucun ertelenmesini ve
ya bozulmasını meşru kılan -adet görme 
gibi- insanın iradesi dışında bir durum 
meydana gelse de oruç kasten bozuldu
ğunda keffıret gerekir. 

C) Şafii Mezhebi. Erkeğin ramazan oru
cunun edasına geceden niyet ettiği halde 
bilerek, isteyerek ve dinen geçerli bir ma
zeret bulunmaksızın cinsel temasta bu
lunması kaza ile birlikte kefaret gerekti
rir. Sünnet mahallinin girmesi kefaretin 
gerekliliği için yeterli olup boşalma olması 
şart değildir. Bu durumda kadına keffıret 
gerekmez. Unutarak bir şey yedikten ve
ya içtikten sonra orucunun bozulduğunu 

düşünerek, imsak vaktinin henüz girme
diğini veya iftar vaktinin girdiğini zanne
derek ve sadece kaza gerektiren bir fiil iş
ledikten sonra cinsel temasta bulunmak
tan dolayı keffıret gerekmez. Bu fiilden 
sonra ve iftar vaktinden önce hastalık ve 
yolculuk gibi durumların meydana gelme
si kefareti düşürmez; cinnet geçirme ise 
düşürür. 

D) Hanbeli Mezhebi. Ramazan orucu
nun edasına geceden niyet etmiş veya 
orucu ertelemeyi mubah kılan bir maze
reti olmadığı halde oruca niyet etmemiş 
erkek veya kadının orucu bozmayı mubah 
kılacak bir gerekçe olmaksızın cinsel te
masta bulunması -boşalma olmasa da
kaza ile birlikte kefaret gerektirir. Erkeğe 
kefaret gerekınesi için bu fiili bilerek ve is
teyerek işlemiş olması şart değildir; kadı

na ise unutarak yahut zor altında işlemiş
se yalnız kaza gerekir. Cinsel temastan 
sonra hastalık, cinnet geçirme ve adet 



görme gibi bir durumun ortaya çıkması 
kefaret yükümlülüğünü düşürmez. 

Yalnız Kaza Gerektiren Durumlar. Fıkıh 
eserlerinde orucun mahiyet ve amacına 
aykırı olan durumlar açıklanırken genellik
le değişik ihtimalierin tek tek sayılması 
yöntemi esas alınmış olup bunların başlı
caları şöylece sıralanabilir: A) Hanefi Mez
hebi. 1. Kendi isteği dışında veya dinen ge
çerli bir mazeret sebebiyle orucu bozan 
bir sonucun meydana gelmesi. Buna gö
re orucu bozan durum hata ile, ikrah al
tında veya uykuda iken meydana gelse de 
orucu n kaza edilmesi gerekir; imsak vak
tinin henüz girmediğini veya iftar vakti
nin girdiğini zannederek yiyip içmek de 
böyledir. Unutma durumunda ise özel de
lile binaen oruç bozulmamış kabul edildi
ğinden kaza söz konusu olmaz. 2. YeniJip 
içilmesi miltat olmayan veya gıda hükmün
de (ilaç) sayılmayan -taş. toprak, zeytin çe
kirdeği , kabuklu haliyle sert kabuklu ku
ru yemiş, çiğ pirinç gibi- bir nesneyi ağız 
yoluyla alıp yutmak. Yeme içme maksadı 
olmaksızın kaçınılması mümkün olmayan 
bir nesnenin ağız yoluyla vücudun içine 
girmesi, mesela havaya dağılan duman 
veya tozun yutulmasıyla oruç bozulmaz. 
3. Ağız dışındaki tabii menfezlerden bir 
nesnenin vücudun içine girmesi veya ulaş
tırılması. Mesela burna çekilen suyun ve
ya akıtılan ilacın bağaza kaçması böyledir. 
Kulağa ilaç akıtılması, makattan veya ka
dının üreme organından vücudun içine ilaç 
veya su girmesi bu kapsamda sayılmıştır. 
Kulağa su kaçması veya akıtılması, göze
neklerden vücudun içine nüfuz etse bile 
deriye ilaç vb. nesneler sürülmesi, tat, renk 
veya kokusu bağazda 1 tükürükte belirse 
dahi göze ilaç damlatılması ise orucu boz
maz. 4. Ebu Hanife'ye göre tabii olmayan 
menfezden vücudun yararına olacak bir 
nesnenin içeriye katılması yahut yaraya 
konan sıvı halindeki veya yarayla sıvılaş
mış ilacın beyne yahut sindirim sistemine 
ulaşması. Bu durumda Ebu Yusuf ve Mu
hammed' e göre oruç bozulmaz (iğne ve 
diğer tedavi yöntemleri hakkında aş.bk. ). 

S. Dişler arasında kalmış olan nohut tane
si kadar veya daha fazla yiyeceği, diş et
lerinden kendiliğinden veya diş çektirme 
sebebiyle çıkan -tadı hissedilecek veya tü
kürüğe galip gelecek şekilde- çok miktar
daki kanı, tuzluluğu hissedilecek kadar çok 
olan göz yaşı veya yüz terini yutmak. 6. 
Kendi isteğiyle ağız dolusu kusmak. Ken
diliğinden gelenin geri gitmesinin orucu 
bozmasında Muhammed b. Hasan bilerek 
göndermeyi, Ebu Yusuf ağız dolusu ol
mayı ölçü almıştır. 7. Birleşme hükmünde 

olmayan bazı cinsel tatmin şekilleri. İstim
na ve birleşmeye hazırlayıcı hareketler so
nucunda boşalma böyledir; bu durumda 
kadında yaşlık belirirse onun da orucu bo
zulur. Bu hareketler neticesinde boşalma 
olmazsa, sadece bakma veya düşünme
den dolayı boşalma olursa veya uykuda 
boşalma meydana gelirse (ihtilam) oruç 
bozulmaz. 

B) Maliki Mezhebi. 1. Hata ile, ikrah al
tında, unutarak veya orucu açmayı mu
bah kılan bir mazeret sebebiyle oruç ya
saklarından birinin (yeme içme, cinsel iliş
ki) ihlal edilmesi. 2. İster bilerek ve iste
yerek isterse hata ile, ikrah altında, unu
tarak veya orucu açmayı mubah kılan bir 
mazeret sebebiyle -gıda veya ilaç özelliği 
bulunsun bulunmasın. yeniJip içilmesi mG
tat olsun olmasın- bir nesnenin ağız dı
şındaki duyu organı niteliğindeki açık bir 
menfezden mideye ulaşması, sıvı bir mad
denin mideye varmasa da bağaza kaçma
sı. Derinin gözeneklerinden veya yaradan 
vücudun içine bir nesnenin nüfuz etme
si, adaleden yahut damardan bir madde
nin zerkedilmesiyle oruç bozulmaz. Yine 
kaçınılması mümkün olmayan bir nesne
nin mesela çalışma ortamındaki tozun ve
ya uçan sineğin boğazına kaçmasıyla oruç 
bozulmaz. 3. Kendiliğinden gelen kusmuk
tan bir miktarın geri gitmesi. 4. Makat
tan şırınga ile ilaç akıtılması. s. Kefaret 
gerektirmeyecek ölçüde bakma ve düşün
me neticesinde meni gelmesi, birleşmeye 
hazırlayıcı hareketler veya bakma yahut 
düşünme neticesinde cinsel haz duyarak 
mezi gelmesi. İhtilam olmakla oruç bo
zulmaz. 

C) Şafii Mezhebi. 1. Bilerek ve isteyerek, 
yenmesi miltat olan veya olmayan, gıda 
veya ilaç özelliği taşıyan veya taşımayan 
bir nesnenin vücudun içine tabii menfez
lerden veya beyne yahut sindirim sistemi
ne varmasını sağlayacak gayri tabii men
fezlerden ulaşması. Buna göre: a) Unuta
r ak, hata ile veya ikrah altında vücuda bir 
nesne girmesi orucu bozmaz; ancak ha
tanın değerlendirilmesinde kişinin mazur 
sayılıp sayılmayacağı durumlar ayırt edil
miştir. Mesela kişi cünüplükten temizlen
rnek için suya dalıp boğazına su kaçarsa, 
abdest alırken ağza ve burna su verme
de aşırılık göstermediği halde boğazına su 
kaçarsa. yolun tozunu veya uçan sineği yu
tarsa orucu bozulmaz; buna karşılık se
rinlemek için başını suya sakanın veya ab
dest sırasında mubalağalı davrananın bo
ğazına su kaçması orucu bozar. İmsak vak
tinin henüz girmediğini veya iftar vakti
nin girdiğini zannederek yiyip içmek de 
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orucun kazasını gerektirir. b) Orucun bo
zulmuş sayılması için vücuda tabii men
fezlerden (ağız, burun, kulak, ön ve arka 
hacet mahalleri) veya beyne yahut sindi
rim sistemine varmasını sağlayacak tabii 
olmayan menfezlerden (mideye, beyne, bo
ğaza. mesaneye açılan yerlerden) bir nesne
nin girmesi gerekir; dolayısıyla adaleden 
veya damardan bir maddenin zerkedilme
si, cilde sürülen ilacın gözeneklerden vücu
dun içine nüfuz etmesi veya tadı bağazda 
hissedilecek şekilde göze ilaç damlatılma
sı sebebiyle oruç bozulmaz. Miktar önem
li olmadığı için ağzından atma imkanı bu
lunduğu halde nohut tanesinden az bile 
olsa dişleri arasında kalan yiyeceği yutmak 
orucu bozar. c) Orucun bozulmuş sayıl
ması için vücuda giren nesnenin yenmesi 
miltat olan veya gıda yahut ilaç özelliği 
taşıyan bir madde olması gerekmez. Tü
tün ve diğer keyif veren maddelerin du
manını içine çekmekle de oruç bozulur. 2. 
Geri gitmediğinden emin olunsa bile kas
ten kusmak. istemeden kusmak ise oru
cu bozmaz. 3. Erkekten cinsel haz duyrna
sa bile kendi isteğiyle meni gelmesi ve 
kadının cinsel temasta bulunması. İhtilam 
olmakla ve mezhepte kuwetli bulunan gö
rüşe göre bakmak veya düşünmek neti
cesinde meni gelmesiyle oruç bozulmaz. 

D) Hanbeli Mezhebi. 1. Bilerek ve iste
yerek yeniJip içilmesi miltat olsun olma
sın herhangi bir nesnenin ağız ve burun 
gibi tabii menfezlerden veya yara gibi gay
ri tabii menfezlerden vücudun iç kısmına 
yahut mideye nüfuz imkanı veren bir boş
luğa girmesi. Kulak yoluyla ilacın dimağa 
ulaşması, makattan şırıngayla ilaç akıtıl
ması ve göze sürülen sürmenin tadının bo
ğazda hissedilmesiyle oruç bozulur; erke
ğin idrar yoluna ilaç akıtılması ise orucu 
bozmaz. Kaçınılması mümkün olmayan bir 
nesnenin ağız yoluyla vücudun içine girme
si, mesela havaya dağılan tozun yutulması 
veya boğazına sinek kaçması orucu boz
maz. Unutarak veya ikrah altında yeme 
içmeyle oruç bozulmaz; imsak vaktinin 
henüz girmediğini veya iftar vaktinin gir
diğini zannederek yiyip içmek orucun ka
zasını gerektirir. 2. Az bile olsa isteyerek 
kusmak. 3. Kan alma işlemi yapmak veya 
yaptırmak. Kan çıksa dahi tedavi için us
tura gibi kesici bir aletle derinin çizilmesi 
halinde ise oruç bozulmaz. 4. Cinsel bir
leşmeye hazırlayıcı hareketler veya el ile 
tatmin sırasında meni veya mezi gelmesi. 
Böyle bir hareket olmaksızın ısrarlı bakma 
neticesinde meni gelmesi orucu bozar, 
sadece mezi gelmesi bozmaz. İhtilam ol
makla oruç bozulmaz. 
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Tedavi ve Oruç. Öncelikle belirtmek ge
rekir ki fıkıhta hangi durumlarda orucun 
bozulmuş sayılacağı açısından hasta ile 
sağlıklı kişi arasında bir ayırım gözetilme
miştir; aralarındaki fark orucu bozan du
rumun geçerli bir mazerete dayalı sayılıp 
sayılmamasıyla ilgilidir. Orucun farziyeti 
hakkındaki ayette ve başka birçok nasta 
belirtildiği üzere Allah'ın kulları için zor
luk değil kolaylık murat ettiğini, yine ayet 
ve hadislerde sağlığın korunması , hasta
lığın tedavi edilmesi ve hayatın tehlikeye 
atılmamasının istendiğini dikkate alan is
lam alimleri. hasta kimsenin orucunu er
teleyebileceği ve gerekiyorsa başladığı oru
cu bozabiieceği hususunda ittifak etmiş
lerdir. Fakat tıptaki gelişmeler neticesin
de ortaya çıkan bazı muayene ve tedavi 
yöntemlerinin orucu bozup bozmayacağı 
ve özellikle oruç veeibesini zamanında ye
rine getirmek isteyen müslümanların bu 
yöntemlerden yararlanarak oruçlarına de
vam edip ederneyeceği konusu son za
manlarda yoğun biçimde gündeme gel
miştir. Günümüz İslam alimleri ve fetva 
kurulları bu konuyu incelerken fıkıhta ge
nel kabul gören yaklaşıma uygun olarak 
orucu bozan durumları yeme, içme ve cin
sel ilişki kavramlarını lafzl anlamıyla sınır
lı tutmamışlar ve ortaya çıkan durumun 
orucun mahiyet ve amacıyla bağdaşıp bağ
daşmadığını. özellikle vücuda giren mad
denin besleyici veya bünyeyi güçlendirici 
ya da keyif verici bir nitelik taşıyıp taşıma
dığını değerlendirmişlerdir. Bu arada fıkıh 
eserlerindeki izahlarda önemli role sahip 
"cevf, batın" (vücudun içi), "dimağ" (beyin), 
"halk" (boğaz). "fem" (ağız). "el-mehariku'l
asliyye" (tabii menfezler), "el-meharik gay
ru'l-asliyye" (tabii olmayan menfezler) gibi kav
rarnlara ve çağdaş muayene ve tedavi yön
temlerinin oruç açısından etkilerine tıp ve 
anatomi bilgileri ışığında açıklık getirme
ye çalışmışlardır. Mesela hastaya gıda ve 
keyif verici eryeksiyon yapılmasının, serum 
verilmesinin, besin içeren sıvıların makat 
yoluyla bağırsaklara ulaştırılmasının orucu 
bozacağı genellikle kabul edilmiştir. Bunun
la birlikte daha önceki dönemlerde olduğu 
gibi günümüzde de farklı değerlendirme
lere açık somut durumlarda farklı sonuç
lara ulaşılabilmesi tabii karşılanmalıdır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yük
sek Kurulu 22 Eylül 200S tarihli kararın
da şunların orucu bozmayacağı kanaatine 
varmıştır: Gıda ve keyif verici olmayan en
jeksiyonlar; astım hastalarının kullandığı 
sprey; göz, kulak ve burun damlası; kulak 
zarında delik bulunmayanların kulakyıkat
ması; dil altı kullanma; idrar kanalını gö-
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rüntüleme, idrar kanalına ilaç akıtma; su, 
yağ vb. gıda özelliği taşıyan başka bir mad
denin vücuda girmemesi kaydıyla endos
kopi, kolonoskopi yaptırma; makat veya 
kadının üreme organından ultrason çek
tirme; lokal anestezi uygulama; makattan 
ve kadının üreme organından fitil kullan
ma; suyun bağırsaklara verilmesinden son
ra bekletilmeyip bağırsakların hemen te
mizlenmesi kaydıyla lavman yaptırma; has
taya herhangi bir sıvı maddesi verilme
den hemodiyaliz yaptırma; aryiyo, biyop
si yaptırma; kan verme; merhem sürme, 
vücuda ilaçlı bant yapıştırma. Kurul aynı 
kararında şunların orucu bozacağını be
lirtmiştir: Gıda ve keyif verici enjeksiyon 
yaptırma; hastaya serum veya kan veril
mesi; gıda içerikli sıvıların bağırsaklara ve
rilmesi veya orucu bozacak kadar su emi
lecek şekilde lavman yaptırma; su. yağ vb. 
gıda özelliği taşıyan başka bir maddenin 
vücuda girmesi durumunda endoskopi, 
kolonoskopi yaptırma; bölgesel ve genel 
anestezi; kulak zarı delik olup orucu boza
cak kadar su mideye ulaşacak şekilde ku
lak yıkatma; periton diyaliz ve damara se
rum verilerek yapılan hemodiyaliz. İslam 
Konferansı Teşkilatı'na bağlı İslam Fıkıh 
Akademisi X. Dönem Toplantısı 'nda (Cid
de, 28 Haziran- 03 Temmuz 1997) bu hu
susların birçoğu hakkında benzer sonuç
lara ulaşılmış , bağaza ulaşan maddelerin 
yutulmasından sakınıldığı takdirde şunla
rın orucu bozmayacağı belirtilmiştir: Göz 
damlası. kulak damlası, kulağın yıkanma

sı . burun damlası. burun spreyi, göğüs 
sıkişması gibi rahatsızlıkların tedavisinde 
kullanılan dil altı hapları, dolgu yaptırmak, 
diş çektirmek, gargara yapmak, ağızda 
lokal tedavi için kullanılan sprey. 

Muayene ve tedavinin oruca etkisi ko
nusunda şu hususlara dikkat edilmesi uy
gun olur: Her şeyden önce günümüz İslam 
alimleri ve fetva kurulları, kendi inceleme
leri neticesinde orucu bozmayacağı ka
naatine varmış olsalar da orucun sıhhati 
bakımından tereddüde yol açan muaye
ne ve tedavi yöntemlerinin eğer hastanın 
sağlığı açısından bir sakınca taşımıyorsa 
olabildiğince iftar sonrasına bırakllmasını 
tavsiye etmektedir. Bunun mümkün ol
madığı ve ehil kişilerce hakkında farklı ka
naat açıklanmış durumlarda kişi herkes
le birlikte oruç tutmak ve bu ibadeti za
manında yerine getirmenin hazzını yaşa
mak istiyorsa orucun bozulmayacağı gö
rüşünü esas alabilir veya hastaya tanınan 
ruhsattan yararlanarak orucu erteleyip te
davi tamamlandıktan sonra kaza edebi
lir. Niyet bütün arnellerde önemli olmakla 

birlikte Allah'ın sırf kendisi için olduğunu 
ve karşılığını bizzat vereceğini belirttiği 
(Buhar!, "Şavm", 2, 9; Müslim, "Şıyam", 
161 ) , yani riyanın en az karıştığı bu iba
dette kulun niyeti çok özel bir yere sahip
tir. Dinin kurallarına göre gerek orucu za
manında tutmayı içtenlikle arzu etmesi
ne rağmen rahatsızlığı sebebiyle bunu er
teleyen veya hastalığı devamlıysa fidye ve
ren, gerekse uygulanan muayene veya te
davi yönteminin oruca etkisi hakkında gö
rüş ayrılığı bulunsa da ehil alimierin fetva
sına binaen -sağlığına zarar vermeyecekse
tedavi sırasında orucuna devam eden iyi 
niyetli mürnin görevini yapmış sayılır ve 
sevabı hak eder. 

Orucu Bozmayan Durumlar. Orucu bo
zup bozmadığı tereddüde yol açabilen ba
zı durumlar bir kısım fıkıh eserlerinde özel 
olarak ele alınmıştır. Bunların başlıcaları 

Hanefi mezhebi esas alınıp şöylece sırala
nabilir: Ağız dolusu bile olsa kendi isteğiy
le olmaksızın kusmak. balgam veya burun 
akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra 
kalan yaşlığı tükürükle yutmak, boğazına 
su kaçmamak kaydıyla seriniemek için yı
kanmak veya yüzmek, suyla ısiatılmış bi
le olsa misvak veya diş fırçası kullanmak, 
göze sürme çekmek, güzel koku sürün
rnek veya koklamak, cünüp olarak veya 
hayız yahut nifas kanı gece kesildiği halde 
gusül abctesti almadan sabahlamak, boşal
ma olmamak kaydıyla eşini öpmek, oruç
lu olduğunu unutarak oruç yasaklarını ih
ıaı etmek. Oruçlu olduğunu unutarak yi
yip içen kimseye oruca dayanamayacak 
durumda değilse bunun hatıriatılması ge
rekir. 

Orucun Sünnetleri ve Adabı. Oruçlu için 
zorunlu olmamakla birlikte dinen tavsiye 
edilen başlıca hususlar şunlardır: İmsak 
vakti öncesinde bir miktar yiyip içmek, if
tan gecikmeden yapmak, iftar duası oku
mak, hurma gibi tatlı bir şeyle veya su ile 
iftar etmek, gusül abdesti alması gereki
yorsa imsak vaktinden önce almak, yakın
Iara ve ihtiyaç sahiplerine yardım ve ikram
ları arttırmak, namaz. Kur'an-ı Kerim tila
veti, dua, salavat getirme gibi taat türün
den meşguliyetlere ağırlık vermek, rama
zanın son on gününde ibadet maksadıyla 
ve usulüne uygun olarak inziva hayatı ya
şamak (i'tikaf). 

Oruçluya Mekruh Olan Fiiller. Hanefi 
fıkhı çerçevesinde oruçlu için rnekruh sa
yılan başlıca fıiller şunlardır: Abdest esna
sında ağza ve burna su alırken mübala
ğalı davranmak, özürsüz olarak bir şeyin 
tadına bakmak (mesela anne gerektiğin
de çocuğuna vereceği ilacın tadına baka-



bilir), başka madde içermeyen sakızı çiğ
nernek (şekerli, boyalı vb. sakı~ t r ~iğnemek 
orucun bozulmasına yol açar), qinsel iliş 
kiye yöneiten hazırlayıcı hareketlerde bu
lunmak, zayıf düşeceği endişesi taşıdığı 
halde kan aldırmak. 
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Iii] İBRAHiM KAFi DöNMEZ 

ORUÇ b. ADİL 
( J~l.:.,:,; /!~.)~' ) 

(ö. 908/ 1503'ten sonra) 

Osmanlı tarihçisi. _j 

Hayatı hakkında bilinenler hemen sade
ce kendi eserinde verdiği 9ilgilere dayanır. 
Edirne'de doğduğu, Fatih Sultan Mehmed 
ve ll. Bayezid zamanlarında yaşadığı ve 
Edirne'de kiltiplik yaptığı, muhtemelen di
van katipliğinde bulunduğu anlaşılmakta-

ORUÇ b. ADiL 

dır. Başka hangi görevlerde çalıştığı hakkın
da kesin bilgi mevcut değildir. Ancak ma
ll durumunun iyi olduğu ve 90S'te ( ı 500) 
Edirne'de Sarıca Paşa mahallesinde Eski
cami müezzini Hacı Mahmud tevliyetinde 
4000 akçelik nakit ve yılda 1848 akçe ge
lir getiren gayri menkullerle bir vakıf tesis 
ettiği ve buraya geliri yüksek evler, odalar, 
dükkanlar bağışladığı bilinmektedir. Yeni
den düzenlediği eseri 908 (1503) yılı olay
ları ile sona erdiğinden bu tarihten biraz 
sonra vefat ettiği söylenebilir. 

Bazı araştırmacılar tarafından en eski 
Osmanlı tarihçilerinden olduğu belirtilen 
Oruç Bey'in eserinin adı Tevarih-i Al-i Os
man'dır. Birkaç versiyonu bulunan eserin 
telif tarihi bilinmemekle birlikte ll. Baye
zid döneminde yazıldığı kesindir. Halil İnal
cık'a göre Oruç Bey kitabını bu padişaha 
ithaf etmiştir. Muhteva bakımından ana
nimiere benzeyen eser Osmanlı Devleti'
nin kuruluşundan başlar ve bazı nüshala
rı 908 (1503) yılına kadar gelir. Tevarih-i 
Al-i Osman üzerinde geniş bir inceleme 
yapan Menage'a göre Oruç Bey iki eser 
kaleme almıştır. Bunlardan 900 (1495) yılı 
civarında yaptığı telif muhtasardır ve ano
nimlerden birine dayanır. İkinci metin ise 
ağırlıklı olarak Aşıkpaşazade'yi esas alır 
ve onun eserine yapılan zeyilden oluşur. 

906'da ( 1500- ı 50 ı) telifine başlanan bu 
metin 908'de (ı 502- 1503) sona ermiştir. 
Manisa nüshası ile Paris nüshası kısmen 
bu ikinci versiyonu içermektedir. Yine Me
nage'a göre bazı nüshalarda bulunan gi
riş kısmı ona ait olmayıp sonradan eklen
miştir (TED, sy. 9 11 9781. s. 232-233) Ay
rıca eserin ll. Bay~zid devrinde yazılan 
anonimlere en azından bu padişah döne
mi için kaynaklık ettiği üzerinde durulur 
(Öztürk, sy. 5 119961. s. 125). 

Başlıca kaynakları başta Vahşi Fakih'e 
izafe edilen Menakıbname olmak üzere 
tarihi takvimler, gazavatnameler ve ano
nim Tevarih-i Al-i Osman'ın da kaynağı 
olabilecek bir eserdir. Aşıkpaşazade t ari
hinde yer alarak günümüze ulaşan Vahşi 
Fakih menakıbnamesi Oruç Bey tarafın
dan kullanılmış ve 82S'e ( 1422) kadar olay
lar oradan aktarılmış olmalıdır. Ankara Sa
vaşı'nı ise muhtemelen bizzat bu savaşta 
bulunmuş yaşlı yeniçerilerden nakletmiş
tir. Kısmen ll. Murad devrinden itibaren ve 
özellikle ll . Mehmed ile ll. Bayezid devirle
ri için gözlemlerine dayanan yazar eserini 
sade bir Türkçe ile kaleme almıştır. Tesbit 
edilebildiği kadarıyla eserden ilk söz eden 
ve yararlanan müellif Şehrizade Mehmed 
Said'dir (ö. ı ı 78/ 1764-65). Tayyarzade Ata 
Bey de eseri kullanan Osmanlı tarihçilerin-
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