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Soru: 

Ben,hastalık nedeniyle Ramazan ayından 5 gün 

oruç tutamadım. Bu beş günlük kaza orucunu aralıksız 

mı tutmam gerekir?  

Yoksa her hafta bir gün tutabilir miyim?   

Cevap: 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

İslâm âlimleri, Ramazan ayının kaza orucu 

konusunda Ramazan orucundan tutamadığı günler 

sayısınca (adedince) oruç tutması gerektiğinde görüş 

birliğine varmışlardır. 

 Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle 

buyurmuştur: 

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ نزَِل  َّ
ُ
َّاِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  أ  ِمِنَ  ٖت َوَ�ِيَِ�ٰ  لِِن

ۡ ٱ هۡ ٱ ِمَُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن قَاِن� ُفرۡ لۡ ٱوَ  ُهَدىٰ ل َّ وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن ُهۖ َيُصمۡ فَنۡ  رَ ل
َ
ٰ  أ َ�َ 

ٞ  َسَفرٖ  َّا�ٍ  ِمِنۡ  فَِِّدة
َ
َ  ۗ َخَر

ُ
ُ ٱ َُرِ�دُ  أ ۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  َُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  َّ ُِ 
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ْ َوِ�ُكۡ  ْ  ِِّدةَ لۡ ٱ ِمنُوا وا ُ َ ٱ َوِ�َُكِ�ِ َّ  ٰ ٰ  َما َ�َ ّنُ�مۡ  ُ�مۡ َهَدٮ َِ َۡ  َولَ َ  [ ﴾١ ُكُرونَ �
 ] ١٨٥ : ةوورة للقية لآلي

"Ramazan ayı, insanlara hak yolu gösteren, 

doğruyu ve hak ile bâtılın birbirinden ayırt etmenin 

açık delilleri olarak Kur’an'ın (Kadir gecesinde) indiril-

diği aydır. O halde sizden her kim, Ramazan ayını 

idrak ederse, onda oruç tutsun.Her kim de onda 

hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) 

başka günlerde kaza etsin.Allah, sizin için (dîninde) 

kolaylık ister,zorluk istemez. Bütün bunlar, orucu bir 

aya tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine, 

orucun sonunda (Ramazan bayramında tekbir getirip) 

Allah’ın adını yüceltmeniz, sizi doğru yola iletmesi (ve 

size kolaylık sağlamasına karşılık Allah’a) şükretmeniz 

içindir."0F

1 

Kaza orucu tutulan günlerin aralıksız olması şart 

değildir. Bu sebeple Ramazan ayından kalan kaza 

orucunu aralıksız tutabileceğin gibi, belirli aralıklarla 

da tutabilirsin. Dilersen, kolayına gelen şekilde her 

                                                 
1  Bakara Sûresi:185 
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hafta veya her ay bir gün tutabilirsin. Bunun delili 

yukarıda zikredilen âyettir. Allah Teâlâ bu âyette, 

Ramazan ayından kalan kaza orucunun aralıksız 

tutulmasını şart koşmamıştır. Aksine tutamadığı günler 

sayısınca başka günlerde kaza etmeyi farz kılmıştır.1  

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi'ne: 

"Bir kimse, Ramazan ayından kalan kaza orucunu 

ayrı günlerde tutması câiz midir?" diye sorulduğunda 

komite bu soruya şöyle cevap vermiştir: 

"Evet. Bir kimse, Ramazan ayından kalan kaza 

orucunu ayrı günlerde tutabilir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle 

buyurmuştur: 

ِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ ﴿ نزَِل  َّ
ُ
َّاِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ �ِيهِ  أ  ِمِنَ  ٖت َوَ�ِيَِ�ٰ  لِِن

ۡ ٱ هۡ ٱ ِمَُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن قَاِن� ُفرۡ لۡ ٱوَ  ُهَدىٰ ل َّ وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن ُهۖ َيُصمۡ فَنۡ  رَ ل
َ
ٰ  أ َ�َ 

ٞ  َسَفرٖ  َّا�ٍ  ِمِنۡ  فَِِّدة
َ
َ  ۗ َخَر

ُ
ُ ٱ َُرِ�دُ  أ ۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  َُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  َّ ُِ 

ْ َوِ�ُكۡ  ْ  ِِّدةَ لۡ ٱ ِمنُوا وا ُ َ ٱ َوِ�َُكِ�ِ َّ  ٰ ٰ  َما َ�َ ّنُ�مۡ  ُ�مۡ َهَدٮ َِ َۡ  َولَ َ  [ ﴾١ ُكُرونَ �
 ]   ١٨٥ : ةوورة للقية لآلي

                                                 
1  Bkz: el-Mecmû'; c: 6, s: 167. el-Muğnî; c: 4, s: 408 
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"Ramazan ayı, insanlara hak yolu gösteren, 

doğruyu ve hak ile bâtılın birbirinden ayırt etmenin 

açık delilleri olarak Kur’an'ın (Kadir gecesinde) indiril-

diği aydır. O halde sizden her kim, Ramazan ayını 

idrak ederse, onda oruç tutsun.Her kim de onda 

hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) 

başka günlerde kaza etsin.Allah, sizin için (dîninde) 

kolaylık ister,zorluk istemez. Bütün bunlar, orucu bir 

aya tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine, 

orucun sonunda (Ramazan bayramında tekbir getirip) 

Allah’ın adını yüceltmeniz, sizi doğru yola iletmesi (ve 

size kolaylık sağlamasına karşılık Allah’a) şükretmeniz 

içindir."1 

Bu sebeple Allah Teâlâ, Ramazan ayından 

kalan kaza orucunu aralıksız tutulmasını şart 

koşmamıştır."2  

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz da -Allah ona 

rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir: 

                                                 
1  Bakara Sûresi:185 
2  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları; c: 10, s: 346 
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"Bir kimse, Ramazan ayında (hastalık veya 

yolculuk gibi bir sebepten dolayı) iki veya üç veyahut 

da daha fazla gün oruç tutmazsa (orucunu yerse), bu 

günleri kaza etmesi gerekir,fakat bu günlerin kazasını 

aralıksız tutması gerekmez. Eğer aralıksız tutarsa, bu 

daha fazîletlidir.Ama aralıksız tutmazsa da kendisine 

bir günah yoktur."1 

Allah Teâlâ en iyi bilendir. 

 

           

                                                 
1  Abdulaziz b. Baz Fetvâları; c: 15, s: 352 


