38206 - Oruçlunun, glikoz maddeler içeren sakız çiğnemesi
Soru
Ben, Ramazan'da bazı sakızları çiğnemenin câiz olmadığını işittim. Bu sonuca nasıl ulaştılar?
Ramazan'da sakız çiğnemek haram ise, kullanabileceğim başka seçenekler nelerdir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Zannedersem soruyu soran kimse, çağımızda bilinen sakızı kastetmektedir. Bu sakız, yumuşak ve
elastikî bir maddedir, genellikle glikoz maddeler ve yapay aromalar içerir. Bu sakızı çiğnemek
orucu bozmaya iletir. Çünkü bu sakıza yapay tatlandırıcılar ve aromalar katılmış olup bunlar
tükürük ile çözülmeye başlar ve mideye girer. Şüphe yok ki bununla insanın orucu bozulur. Çünkü
insanın midesine gıda girmiş olur. Eğer sakızda tükürükle çözülmeyen ve mideye girmeyen madde
varsa, bu takdirde oruç bozulmaz.
Sakız için seçeneklere gelince, eğer soruyu soran, bunu kullanmakla ağız kokusunu güzelleştirmeyi
kastediyorsa, müslüman misvak kullanabilir. Çünkü misvak, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'den
sâbit olan sünnetlerdendir. Ayrıca ağzındaki kokunun eserini gidermek için mazmaza yapabilir
(ağzını su ile çalkalayabilir) veya karnına ondan bir şey girmemesi şartıyla diş macunu
kullanabilir.Eğer karnına ondan bir şey kaçmasından endişe ediyorsa, diş macunu kullanmamalıdır.
Kıymetli kardeşim!
Bilmelisin ki, ağızdaki bu koku, midenin boş olmasından dolayı çıkar. İnsan, misvak veya benzeri
bir şey kullanmakla bu kokuyu gideremezse, bu kokudan rahatsız olabilir. Çünkü bu koku, oruç
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sebebiyle karından çıkar, fakat Allah Teâlâ katında misk kokusundan daha güzeldir.
Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi
ve sellem- şöyle buyurmuştur:
َك ﺗَﺮ،ﺰِي ﺑِﻪﺟﻧﺎَ ا ا و ﻟﻧﱠﻪ ﻓَﺎ،مﻮ اﻟﺼﻻﻒٍ اﻌ ﺿﺔﺎﯨﻤﻌﺒ ﺳﻟﻬﺎَ اﺜﺎَﻟﻣﺸْﺮِ اﻨَﺔُ ﺑِﻌﺴ اَﻟْﺤ، ﻟَﻪم آدﻦ اﺑﻞﻤ ﻋﻞ ﻛ:‐ﻞﺟ وﺰ ‐ﻋﻪ اﻟﻘُﻮلﻳ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﺐﻃْﻴ ا،ﻢﺎﺋ اﻟﺼﻟَﺨَﻠُﻮفِ ﻓَﻢ و،ِﻪﺑ رﻘﺎَءﻨْﺪَ ﻟﺔٌ ﻋﺣﻓَﺮ و،ﻄْﺮِهﻨْﺪَ ﻓﺔٌ ﻋﺣ ﻓَﺮ:ِﺘﺎَنﺣ ﻓَﺮﻢﺎﺋﻠﺼ ﻟ،ﻠﺟ اﻦ ﻣﻪاﺑﺷَﺮ وﻪﻃَﻌﺎَﻣ وﺗَﻪﻮﺷَﻬ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ِﻚﺴ اﻟْﻤ رِﻳﺢﻦ] ﻣ
"Allah -azze ve celle- buyuruyor ki: Âdem oğlunun bütün amelleri kendisi içindir. İyilikler on
katından yedi yüz katına kadar karşılık görür. Ancak oruç bundan müstesnâdır. 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.Andolsun ki oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha
güzeldir." (Buhârî, hadis no: 5583. Müslim, hadis no: 1151)
Bu konuda (22913) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.
Eğer soru soranın sakız kullanmaktan,çeneyi hareket ettirme yoluyla onu tedâvi etmeyi
kastediyorsa, bu takdirde (38552) nolu sorunun cevabına bakabilir.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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