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Soru:
Eczanelerde spreyden ibâret olan ağızla ilgili
ağız spreyi bulunmaktadır.Ramazan'ın gündüzünde ağız
kokusunu gidermek için bu spreyi kullnmak câiz midir?
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Bir kimse için oruçlu iken ağız spreyi kullanmasının yerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
teşvik ettiği misvak kullanması yeterlidir. Eğer ağız
spreyi kullanır da boğazına bir şey kaçmazsa, bunda
bir sakınca yoktur. Oruçtan dolayı oruçlu kimsenin
ağzında meydana gelen kokudan tiksinmemek gerekir.
Çünkü bu koku, Allah -azze ve celle-'ye sevimli gelen
ve O'nun hoşnut olduğu bir itaatin eseridir.
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Nitekim hadisi şerifte Peygamber -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
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"Allah -azze ve celle- buyuruyor ki: Âdem
oğlunun bütün amelleri kendisi içindir. İyilikler on
katından yedi yüz katına kadar karşılık görür. Ancak
oruç bunun dışındadır. Orucun benim için olması ve
mükafatını da benim vermemin sebebi: Oruçlu
yemesini, içmesini ve şehvetini benim için terk
etmiştir. Oruçlu için iki sevinç (anı) vardır:
Birincisi iftar ettiğinde (açlık ve susuzluğunun
gitmesi ile) sevinir.
İkincisi: (Âhiret günü) Rabbine kavuştuğunda
(Rabbinin kendisine verdiği büyük sevap ile) sevinir.
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Andolsun ki oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk
kokusundan daha güzeldir." 1

     

1

Buhârî ve Müslim. (Salih b. Fevzân el-Fevzân'ın Fetvâlarından Seçmeler; c: 3,

s: 121)
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