1672 - RAMAZAN AYINDA GÜNDÜZ ORUÇLU İKEN HANIMIYLA CİNSEL
İLİŞKİYE GİREN KİMSENİN KEFFÂRETİ
Soru
Ben, Ramazan'da oruçlu olduğum halde hanımımla birkaç defa cinsel ilişkiye girdim. Şimdi bunu
yaptığım için çok pişmanım. Ramazan'da gündüz oruçlu iken hanımıyla cinsel ilişkiye girmenin
keﬀâretinin bir köle azat etmek olduğunu öğrendim. Benim bir köle azat edecek imkânım yoktur.
Çalıştığımdan dolayı iki ay aralıksız oruç tutmak da bana çok zor gelmektedir. Bunun yerine hadiste geldiği üzere- altmış yoksulu doyurabilir miyim?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
İki ay aralıksız tutacağın orucu, iklimin soğuk veya mutedil olduğu gündüz süresinin kısa olduğu ve
meşakkatin haﬁﬂediği günlerde veya işyerinin sana verdiği yıllık izin gibi zamanlarda tutmanı
tavsiye ederim.Yerine getirmen gereken görevi, bu fırsatla değerlendirmiş olursun. Eğer gerçekten
oruç tutmaya gücün yetmezse, bu takdirde altmış yoksulu doyurman câizdir.Altmış yoksulu
doyurman, -gücün nisbetince- bu sayı tamamlanıncaya kadar birden fazla defaya
paylaştırabilirsin.Eğer hanımın Ramazan'da gündüz isteyerek seninle cinsel ilişkiye girmişse, ona
dakeﬀâret gerekir. Eğer farklı günlerde cinsel ilişkiye girmişseniz, bu kıymetli ayın günlerinin
kutsallığını çiğnediğiniz her gün için ikinize de birer keﬀâret gerekir.
"Kifâyetu't-Tâlib" adlı kitabın yazarı şöyle demiştir:
"Keﬀâretin birden fazla olması için, cinsel ilişkinin farklı günlerde olması gerekir. Aynı günde birden
fazla ilişkiye girilmesi, keﬀâreti vermeden önce olmuşsa ittifakla birden fazla keﬀâret gerektirmez."
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Desûkî Hâşiyesi'nin yazarı şöyle demiştir:
"Aynı günde birden fazla yemek yemek veya cinsel ilişkiye girmekte, birden fazlakeﬀâret
gerekmez."
Muğni'l-Muhtâc'ın yazarı şöyle demiştir:
"Her kim, hanımıyla iki gün üst üste cinsel ilişkiye girerse, kendisine iki keﬀâret gerekir. Çünkü her
günün ibâdeti ayrıdır. İki günün keﬀâreti birbirine karışmaz. Eğer aynı günde birden fazla cinsel
ilişkiye girmişse, birden fazla keﬀâret gerekmez."
Allah Teâlâ, insana taşıyamayacağı bir yükü yüklemez. Sorunuzda işâret ettiğiniz hadis, Ebû
Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunmuştur.O şöyle demiştir:
 ﻓَﻘَﺎل.ﻢﺎﺋﻧَﺎ ﺻا وﺗاﺮ اﻣَﻠ ﻋﺖﻗَﻌ و:ﺎ ﻟَﻚَ؟ ﻗَﺎل ﻣ: ﻗَﺎل.ﺖَﻠ! ﻫﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ: ﻓَﻘَﺎلﻞﺟ رهﺎءذْ ﺟ ع اِﻨْﺪَ اﻟﻨﱠﺒ ﻋﻠُﻮس ﺟﻦﺎ ﻧَﺤﻨَﻤﻴﺑ
ﺎمﻃْﻌ ﺗَﺠِﺪُ اﻞ ﻓَﻬ: ﻓَﻘَﺎل. ﻻ:؟ ﻗَﺎلﻦﻴﺘَﺘَﺎﺑِﻌ ﻣﻦﻳﺮ ﺷَﻬﻮمنْ ﺗَﺼ اﻴﻊﺘَﻄ ﺗَﺴﻞ ﻓَﻬ: ﻗَﺎل. ﻻ:ﺎ؟ ﻗَﺎلﻘُﻬﺘﺔً ﺗُﻌﻗَﺒ ﺗَﺠِﺪُ رﻞ ﻫ:  عﻪ اﻟﻮلﺳر
ﻦﻳ ا: ﻗَﺎل.‐ﺘَﻞ اﻟْﻤقﺮاﻟْﻌ ‐وﺮﺎ ﺗَﻤﻴﻬقٍ ﻓﺮ ع ﺑِﻌِ اﻟﻨﱠﺒﺗﻚَ ا ذَﻟَﻠ ﻋﻦﻨَﺎ ﻧَﺤﻴ ع ﻓَﺒِ اﻟﻨﱠﺒﺚ ﻓَﻤ: ﻗَﺎل. ﻻ:ﻴﻨًﺎ؟ ﻗَﺎلﺴ ﻣﻴﻦّﺘﺳ
‐ﻦﺗَﻴﺮﺮِﻳﺪُ اﻟْﺤﺎ ‐ ﻳﻬﺘَﻴﺑ ﻻﻦﻴﺎ ﺑ ﻣﻪاﻟ؟ ﻓَﻮﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳّﻨ ﻣﻓْﻘَﺮ اَﻠﻋ ا:ﻞﺟ اﻟﺮ ﻓَﻘَﺎل. ﺑِﻪﺪﱠقﺎ ﻓَﺘَﺼ ﺧُﺬْﻫ: ﻗَﺎل.ﻧَﺎ ا:؟ ﻓَﻘَﺎلﻞﺎﺋاﻟﺴ
ﻠَﻚَ ] رواه اﻟﺒﺨﺎريﻫ اﻪﻤﻃْﻌ ا: ﻗَﺎل ﺛُﻢ،ﻪﺎﺑﻧْﻴ اﺪَت ﺑﺘﱠ ع ﺣِﻚَ اﻟﻨﱠﺒﺤ ﻓَﻀ.ﺘﻴ ﺑﻞﻫ اﻦ ﻣﻓْﻘَﺮﺖٍ اﻴ ﺑﻞﻫ] ا
"Bizler, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanında otururken ansızın bir adam çıkageldi ve:
Ey Allah'ın elçisi! Helâk oldum! dedi. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Seni helâk eden
nedir? diye sordu. Adam: (Ramazan'da) oruçlu olduğum halde eşimle cinsel ilişkiye girdim, dedi.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: Bir köle azat edebilir (hürriyetine
kavuşturabilir) misin? diye sordu. Adam: Hayır, köle azat edemem, diye cevap verdi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem-: Öyle ise aralıksız iki ay üst üste oruç tutabilir misin? diye sordu. Adam:
Hayır, tutamam, diye cevap verdi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: Altmış yoksulu
doyurabilir misin? diye sordu. Adam: Hayır, doyuramam, diye cevap verdi. Ebu Hureyre dedi ki:
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir süre öyle bekledi. Bizler bu hal üzereyken Peygamber -
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sallallahu aleyhi ve sellem-'e içerisinde (on beş sa' alabilen) hurma dolu bir zenbil getirildi.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-: Soruyu soran nerede? diye sordu. Adam: Benim, diye
cevap verdi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: Bunu al ve sadaka olarak dağıt, buyurdu.
Adam: Benden daha fakir birisine mi sadakayı vereyim ey Allah'ın elçisi! Allah'a yemîn ederim ki,
Medine'nin karataşlı bir ucundan diğer bir ucuna kadar âile halkı benden daha fakir hiç kimse
yoktur, dedi. Bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- azı dişleri görülünceye kadar
güldü. Sonra o adama: (Öyleyse) kendi âile halkına yedir, buyurdu." Buhârî, hadis no: 1936
Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- başka bir rivâyet ise şöyledir:
ﺖﻗَﻌ و:ﻧُﻚَ؟ ﻗَﺎلﺎ ﺷَﺎ ﻣ:! ﻗَﺎلﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳﻗْﺖﺘَﺮ اﺣ: ﻓَﻘَﺎلﻞﺟ رهﺎء ﺟ،َﺎنﺴ ﺣﻢﺟ ا ﻓَﺎرِعﻞ ﻇ ﻓﺲﺎﻟ ﺟﻮﻨَﺎ ﻫﻴ ع ﺑﻪ اﻟﻮلﺳنﱠ را
ﻪﻠَﻴﺎرٍ ﻋﻤ ﺑِﺤﻞﺟ رَﺗ ﻓَﺎ،م اﻟْﻘَﻮﺔﻴ ﻧَﺎﺣ ﻓﻠَﺲ ﻓَﺠ،ﺲﻠﺟ ا:  عﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻟَﻪ ﻓَﻘَﺎل.َﺎنﻀﻣ رذَاكَ ﻓ و: ﻗَﺎﻟَﺖ.ﻢﺎﺋﻧَﺎ ﺻا وﺗاﺮ اﻣَﻠﻋ
:! ﻗَﺎلﻪ اﻟﻮلﺳﺎ رﻧَﺎ ﻳ ذَا اﻮﺎ ﻫ ﻫ:ﻔًﺎ؟ ﻓَﻘَﺎل آﻧﺘَﺮِقﺤ اﻟْﻤﻦﻳ ا: عﻪ اﻟﻮلﺳ ر! ﻓَﻘَﺎلﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳﺪَﻗَﺘ ﺻﺬِه ﻫ ﻗَﺎل،ﺮﺎ ﺗَﻤﻴﻬةٌ ﻓارﺮﻏ
،ﺎ ﻓَﺨُﺬْﻫ: ﻗَﺎل،ﺎﯩ ﺷَﻴﺎﻟﻴﻋﻧَﺎ وﺟِﺪُ اﺎ ا ﻣ،ﻖﺜَﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤﻌاﻟﱠﺬِي ﺑ ﻓَﻮ،ﻟ وَﻠ ﻋﻻ اﻪ اﻟﻮلﺳﺎ رﺪَﻗَﺔُ ﻳ اﻟﺼﻦﻳا و: ﻗَﺎل. ﺑِﻪﺪﱠقﺬَا ﻓَﺘَﺼﺧُﺬْ ﻫ
ﺎ ] رواه أﺣﻤﺪﺧَﺬَﻫ] ﻓَﺎ
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hassan'ın yüksek bahçesinin duvarının gölgesinde
otururken ansızın bir adam çıkageldi ve: Ey Allah'ın elçsi! Yandım, dedi. Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- ona: Seni yakan nedir?diye sordu. Adam: Oruçlu olduğum halde eşimle cinsel
ilişkiye girdim, dedi. Âişe -Allah ondan râzı olsun- dedi ki: Bu olay, Ramazan'da idi. Bunun üzerine
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ona: Otur, dedi. O da oradaki topluluğun yanına oturdu.
Ardından bir adam, üzerinde büyükçe bir torba olan ve içerisinde hurma bulunan eşeği ile geldi ve.
Ey Allah'ın elçisi! Bu benim zekâtımdır, dedi. Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem: Az önce yandım diyen nerede? diye sordu. Adam: O benim ey Allah'ın elçisi! dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem-: Bunu al ve sadaka olarak dağıt, buyurdu. Adam: Ey Allah'ın elçisi!
Sadaka benden daha fakir birisine verilir mi? Seni hak olarak gönderen Allah'a yemîn ederim ki,
ben ve âile halkım hiçbir şey bulamıyoruz, dedi. Bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem-: Onu al götür, buyurdu, adam da alıp götürdü."
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İmam Ahmed, hadis no: 276
Allah Subhânehu ve Teâlâ'dan işlediğimiz günahlarımızı ve işimizde yaptığımız taşkınlıklarımızı
bağışlamasını ve bizi aﬀetmesini niyâz ederiz. Çünkü O, tevbeleri çokça kabul edendir, kullarına
çok merhametlidir.
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