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N

Oru , tan yerinin a armas ndan g ne in batmas na kadar yeme, i me e cinsel
ili kiden (ibadet niyetiyle u ak kalmakt r. Orucun far k l nd n e hangi hallerde
ertelenebilece ini bildiren ayetler yledir:

E

y inananlar! Oru , si den ncekilere far k l nd gibi, Allah a kar gelmekten sak nas n diye,
si e de far k l nd . Say l g nlerde... Si den kim
hasta eya yolculukta olursa, (tutamad
o g nler
say s nca di er g nlerde oru tutsun. Onu tutabilenlere bir yoksulu doyuracak dye de gerekir. Kim
bir hayr i ten gelerek ya arsa onun i in daha hay rl
olur. (Fakat E er bilirseni , oru tutman si in i in
daha iyidir. (Bakara 2/183,184
G r ld
ere Kur n a g re oru , ancak sefer ve
hastal k halinde ertelenebilir. Bu iki hal haricinde
orucun ertelenmesini cai k lan ba ka bir durum
yoktur. Ne var ki ilgili ayet, g c yeten hastalar
oru tutarsa daha iyi olur buyurmaktad r. O halde hangi hastal k hallerinde ve/veya hangi tedavi
se eneklerinde oru ertelenmeli, hangi hallerde ertelenmemelidir? T bb olarak bu konuda (s k nt ya
d meden ne t r neriler yap labilir? M minler, bu
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konular hakl olarak merak etmektedirler. Bu nedenle, bu ya m , en s k sorulan u sorular vesilesiyle bu konulara tahsis ettik

S k S k Su mesi Gereken B brek Hastalar
Oru Tutabilir Mi
Her b brek hastal s k s k su i meyi gerektirme .
Hatta ba b brek hastal klar nda su k s tlamas
bile yap l r. Ama ellikle b brek ta bulunan hastalar ve iltihabi b brek hastal klar gibi durumlarda
s k su i mek tavsiye edilir. Buradaki ama , g nl k
idrar miktar n art rmakt r (bu hastalar n 24 saat boyunca en a 1-1,5 litre idrar karmas istenir . Bunun
i in de b breklerde sirk le olan s v miktar n n art r lmas gerekir. Aksi halde bu kadar idrar k sa lanama . Bu nedenledir ki b brek ta olan veya iltihabi b brek hastal klar bulunan hastalar n g nl k
olarak (24 saatte en a 3 litre s v almalar gerekir.

Oru lu Hastalar

in Ba

T bb Öneriler

Ancak bu takdirde 1-1,5 litre idrar
karabilirler.
nk yakla k 2 litre s v v cut taraf ndan metabolik
ihtiya i in kullan l r (bir miktar da
ba rsak ve solunum yoluyla at l r . Bunlar n haricinde arta kalan
da idrar olarak kar r.
Ba b brek hastalar na neden bol
s v almas
tlenir?
nk b breklerde devri daim olan s v miktar artt k a idrar miktar da artar.
Artan idrar miktar , debisi artan
nehir yataklar n n s r kledi i ta
ve a a k t kleri gibi, b breklerdeki ta , kum ve iltihap at klar n
s r kler. Ve neticede s r klenen
bu maddeler idrar yolu ile d ar
at l r.
drar art i in nemli olan, 24 saat boyunca al nan
toplam s v miktar d r (su, ay, ayran, s t, orba vs .
Bu s v lar n belli bir aman diliminde al nmas da
ayn fayday sa layabilir. Bu nedenledir ki, oru lu
hastalar, iftar ile sahur aras nda yeterli s v y al rlarsa sorun kalma (en a ndan g nl k idrar miktar n
1 litre alt na d
rmemelidirler . Bu ama la
1

ftarda s v a rl kl besinleri tercih etmeli,

2

Sahura kadar saat ba
i meli,

3

Sahurda da yine bol s v al nmal d r.

en a bir bardak su

K saca iftardan sahura kadar (iftar ve sahur yemei d hil yakla k olarak 2,5-3 litre s v almal d rlar.
Bu durum -ba ka bir ola an d durum yoksa- 24
saatlik periyot i in 1 litre idrar k n garanti eder.
Ama s v kayb na neden olan ishal ve ate li hastal klar gibi ba ka bir durum varsa s v al m daha da
art r lmal d r. E er bu, bulant ve kusma gibi muhtelif nedenlerden dolay yap lam yorsa ve/veya damar yolu ile serum vermeyi gerektiren bir durum
varsa -bu takdirde- oru ertelenebilir.

A Kald klar in iddetli Ba A r s Ya ayan Migren Hastalar Oru Tutabilir Mi
A l k migren a r s n tetikleyen hallerden biri olabilir. Bu durumda -e er nlemler yeterli olmuyor-

sa- elbette ki oru ertelenebilir. Zira hastal k orucun ertelenmesi i in bir ruhsatt r. Ne var ki migren
kronik (kal c bir hastal k oldu undan bu hastalar
Rama an dan sonra da oru tutamayabilirler. Bu
nedenle ila lar n almak art yla oru lar n tutmalar
m mk n ise bu yolu tercih etmelidirler. Ama bu da
m olmuyorsa (oru , ila lara ra men migreni tetikliyorsa oru tutmayabilirler.

S k Aral klarla la Almas Gereken (Tansiyon, eker, Mide/Re
s Gibi Hastalar
Nas l Oru Tutar
Oru yemek, i mek ve cinsel ili kiden u ak durmak oldu una g re, oru lu iken bunlar ve bu anlama gelecek davran lar orucu bo ar. Yemek ve
i mek, yenilip i ilmesi mutat olan her eyi kapsar.
Dolay s yla a dan al nan ila lar da (bu ila lar hemen daima belli bir miktar su ile birlikte al nd ndan orucu bo ar. la i en hastalar n orucu, ayet
ilac n besleyici bir ellli i yoksa ald klari ila nedeniyle de il, bu ila ile birlikte ald klar (besleyici
s v nedeniyle bo ulur. Mesela a dan bir hap alan
hastan n orucu bu hap yutmak i in i ti i su nedeniyle bo ulur. Ama bu hastaya e er bu hap n i nesi
tatbik edilirse (damardan veya kas i ine enjeksiyon
yap l rsa orucu bo ulma . Tabi ki bunun i in yap lan enjeksiyonda besleyici bir madde bulunmam
olmal d r.
O halde, muhtelif hastal klar nedeniyle ila

i en
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hastalar Rama an boyunca u yolu tercih edebilirler:
a E er ald klar ila lar g nl k olarak tek do halinde al yorlar ve bunu el olarak belli bir saatte
almalar gerekmiyorsa (ba hastal klarda bu gerekebilir bu do u iftardan sonraki bir saate alabilirler.
Hekime dan arak bu ayarlama yap labilir.
b E er, ila lar g nde 2-3 do halinde al n yorsa ve
bu ila lar n tek do halinde al nan formlar da varsa
(ki bu ayn ilac n tek do luk ekli olabilece i gibi
muadil bir ba ka ila da olabilir hekime dan arak
ila de i tirilebilir. Ayn etkiye sahip tek do luk
form veya muadil bir ba ka ila al nabilir.
c Buna ra men oru lu olunan saatlerde ila al nmas gerekiyorsa (ve varsa orucu bo mayan (a
yolundan al nmayan formlar tercih edilebilir. Mesela a dan belli bir miktar su ile al nan ba ila lar n damar yolu veya kas i ine enjekte edilen (i ne
formlar vard r. Bunlar tercih edilebilir.
d T m bu se eneklerden herhangi biri yerine getirilemiyorsa oru ertelenir.

Bu Y l (2015 Rama an Ay nda K ss ar.
Oru Tutanlar S na da Ba ar s Olma Riskiyle Kar Kar ya. Ne Ya abilirler
KPSS orucun ertelenmesi i in bir ma eret olama .
Zira oru i in sefer ve hastal k hali d nda herhangi bir ma eretin bulunmad ayetle sabittir. Kald
ki KPSS vb s navlar genelde sabah saat 09.00 da
ba lar. Bu saatte s nava girecek adaylar aten normalde sabah saat 07.00 civar nda kahvalt yaparlar. Oru tutan adaylar ise sahur yeme i nedeniyle
bu kahvalt y yakla k 2 saat daha erken yapm
gibi kabul edilebilir. yle ki
Oruca, tan yerinin a armas ndan itibaren ba lar .
Tan yeri ise do u u unda g kle yerin birle ti i
ufuk i gisi birbirinden net olarak ayr l nca (sabah
ayd nl g r l nce a arm olur. Buna imsak vakti
denir. Oru tutan m minler bu ana kadar yiyip i ebilirler. Hatta bunu (bir tavsiye olarak yapmal d rlar.
Zira Allah Te l
yle buyurur:
afa n kara i gisi ak i gisinden, si ce, tam se ilinceye kadar yiyin i in. Sonra orucu ak ama kadar
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tamamlay n. (Bakara 2/187
Bu nedenle, oru tutan herkesin sahura kalkmas
ve imsak saatine (tan yerinin a armas na kadar
yiyip i mesi, yani t bb deyimle hem s v hem kat
besinler alarak dengeli bir beslenmeye sahip olmas , hem bu ayetin hem de t bb n tavsiye etti i bir durumdur. Bu ise (bir bak ma her g n mutad olarak
yap lan kahvalt n n yakla k olarak iki saat erkene
al nmas demektir.1 Bu durumun da s nav saati itibari ile beslenme a s ndan herhangi bir problem
do urmayaca a kt r. Hatta (dengeli bir s v ve
kat besin tercihi art yla daha ideal bir a l k-tokluk dengesinin elde edilebilece i bile s ylenebilir.
Zira sahur/kahvalt dan 3 saat sonra ba layan bir
s nav saatinde hen aday olumsu d eyde etkileyecek bir a l k duygusunun ba lamayaca a kt r. Tam tersine (sahurda herhangi bir beslenme
hatas yap lmamas ko uluyla ideal bir kan konsantrasyon d eyi tam da s nav saati itibari ile elde
edilmi olur (ne tokluk, ne a l k vard r .

Do . Dr. Zeki BAYRA TAR

Bunun i in, sahurda (tatl ve pilav gibi ekerli-karbonhidratl besinlerden ve sindirimi or ya l /k artmal besinlerden ka n lmal d r. Daha ok s t,
yumurta ve peynir gibi protein a rl kl bir beslenme
tercih edilmelidir. 4-5 adet eytin de al nabilir (fa las susatabilir . Bu ekildeki protein a rl kl bir beslenme g n boyu tok tutar. Bir avu f nd k ve cevi
gibi kuru yemi ler de al nabilir. Kurutulmu kay s
ve
m gibi meyveler ve hurma gibi li i besinler de
hem kontroll bir eker d eyine vesile olur hem
de kab l
nler. Beya ekmek yerine 1-2 dilim
bu day ekme i tercih edilmelidir. Ama her hal karda yeterli miktarda s v (birka bardak su mutlaka
al nmal d r. S v n n bir b l m (a r koyu olmamak
art yla birka bardak ay ile de al nabilir. Sucuk,
past rma ve salam gibi susama ihtiyac do uracak
baharatl ve tu lu yiyeceklerden ka n lmal d r. En
nemlisi, bu beslenme d eni sadece s nav g n
de il her sahurda yap lmal d r ki, s nav g n al k
olunmayan bir beslenme d enine ge ilmi olmas n. Bu ekilde bir sahur beslenmesi yap labilmesi
i in de iftarda mideyi rahats edecek tar da bir
beslenmeden (a r ya l , baharatl ve k artmal besinlerden ka n lmal d r. Aksi halde beslenmeden
kaynaklanan problemler sahura yans r.

tfaiyecilik, Doktorluk s. Gibi Yo un Mesai
Gerektiren Meslek Erbab Oru Tutmalar
Halinde G re lerini Hakk yla Yerine Getireme ler. Bu Ki iler Rama an da Ne Ya acaklar
Sa l kl bir bireyin ( ok el ve nadir haller d nda
bu t r meslekleri oru lu olarak ifa etmesine engel
bir durum yoktur. Normal artlarda da (n bet vs gibi
durumlar nedeniyle yo un mesai yapan bu meslek mensuplar , meslekleri gere i bu artlara aten
adapte olmu lard r. Ancak hasta olmalar s konusu ise elbette ki herkes i in ge erli olan ruhsatlar
bu tar meslek mensuplar i in de ge erlidir.

Ast m Hastalar n n Kulland
eFsFs
Denilen la lar (S reyler Bo a dan Mideye
Ula yor Mu Bu Tar la lar Orucu Bo ar
M
Sprey tar ndaki bu ila lar mideye ula ma . Bunlar a
veya burun muko as taraf ndan emilerek

kana kar rlar. Besleyici bir madde (besin i ermediklerinden dolay da orucu bo ma lar. Dolay s yla
oru lu olan ast m hastalar bu tar ila lar her saatte kullanabilirler.

Dil Alt Ha lar Bo a dan Mideye Ula yor
Mu, Orucu Bo ar M
Dil alt (sublingual haplar da mideye ula ma lar.
Ad ndan da anla laca
ere dil at nda eriyerek
a
i i muko adan emilirler. B ylece kana kar ma (ve etki h lar di er ila lara g re daha h l olur.
Yani bu ila lar da orucu bo ma lar.

G , Kulak e Burun Damlalar Orucu Boar M
Hay r.
nk bu ila lar da mideye ula ma lar. Hatta bu ila lar n o u kana bile kar ma . Sadece burun damlalar n n bir miktar kana kar mas m mk n olabilir. Ama bu da orucu bo ma . G ve kulak damlalar ise (t pk cilde uygulanan bir merhem
gibi daha ok tatbik edildikleri b lgelere etki ederler. Bu ekildeki topikal (b lgesel ila lar n kana
kar an k s mlar yok denecek kadar a d r. K sacas
bu ila lar orucu bo ma .

La man Ya t rmak Orucu Bo ar M
Kal n ba rsaklar n son b l m nde yer alan i eri i
(gaytay d ar almak i in tatbik edilen maddelere
lavman denilir. Genelde s v olan bu maddeler el
apareylerle makattan i eriye tatbik edilirler. Bunlar n da kana kar mas s konusu de ildir. Zaten
ba rsak i eri i ile birlikte tekrar d ar karlar. Dolay s yla besleyici bir mahiyeti yoktur ve orucu bo ma lar.

aginaya e Makata Konulan Fitiller Orucu Bo ar M
Makattan veya vaginal yoldan tatbik edilen (a r
kesici, bulant giderici veya antibiyotik gibi ila i eren tiller de orucu bo ma lar.
nk bunlar n da
besleyici ellikleri yoktur.

Kemotera i Seanslar Orucu Bo uyor Mu
Bu Durumda Olan Hastalar Oru Tutabilir
Mi
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Aksi halde bo ulma . E er tedavi sonras nda
a r kesici veya antibiyotik gibi ila lar kullan lacaksa g nl k olarak a dan tek do halinde al nan ila lar veya parenteral preparatlar
(damara veya kasa yap lan i neler tercih edilebilir.

Oru lu ken ekilen Ultrason, R ntgen, Tomogra e Mr Gibi Tetkikler
Orucu Bo ar M

Kanser hastalar na tatbik edilen kemoterapi ila lar , s kl kla belli bir miktar s v (serum ile birlikte
verilir. Dolay s yla kemoterapi ila lar de il ama onlarla birlikte verilen bu serumlar orucu bo ar. Ayr ca kanser ve kemoterapi tedavisi nedeniyle aten
diren leri d
k olan bu hastalar n oru tutmas
diren lerini daha da d
rebilir. Bu nedenle kemoterapi seanslar d neminde bu hastalar n oru lar n
ertelemeleri cai dir.

Hamile e Em ikli Bayanlar Oru Tutmal
M
Hamileli in belli d nemleri ( ellikle ilk aylarda
gebeli e ba l bulant ve kusmalar n s k g r ld d nemlerdir. Bu d nemdeki bayanlar oru lar n
erteleyebilirler. Ama hamileli in di er d nemlerinde (anormal bir durum yoksa ve hekimi aksi bir
beyanda bulunmuyorsa oru tutabilirler. Em iren
bayanlar i in de ben er hususlar ge erlidir. Beslenmelerine dikkat etmeleri (iftar ile imsak aras nda
yeterli s v ve kat besinleri almalar ko uluyla oru
tutabilirler.

Oru lu ken Ya lan Di Teda isi ( eya ekimi Orucu Bo ar M
Di ekimi ve/veya tedavisi orucu bo ma . Lokal
aneste i amac yla di etlerine ( eneye yap lan i neler de orucu bo ma . Ancak bu hastalar e er tedavi esnas nda ve/veya tedavi sonras nda bir miktar s v yutabilirler. Bu durumda oru tabi ki bo ulur.
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Bu tetkiklerin hi biri orucu bo ma . Ancak
ba r ntgen ve tomogra lmleri ila l ekilir.
Yani i lem ncesinde damardan ba ila lar
verilir. E er bu ila lar tek ba na de il de serum ile birlikte verilirse oru bo ulur. Ama serum ile de il de tek ba na verilirse (besleyici
olmad klar i in orucu bo ma .

Oru lu ken Sonda Tak l rsa Oru Bo ulur
Mu
Sonda takma i lemi orucu bo ma .
nk bu i lem ile v cuda verilen herhangi bir besleyici madde
yoktur. Sondan n rahat ge mesi i in idrar kanal na
verilen kayganla t r c madde de orucu bo ma .
nk bu madde hem besleyici de ildir hem de
kana kar ma . Sonda tak ld ktan sonra sondan n
balonunu i irmek i in verilen 15-20 ml civar ndaki s v da orucu bo ma .
nk bu s v sondan n
i inde kal r. Ba hallerde idrar kesesini (mesaneyi
y kamak i in tak lan sondan n i inden verilen yolojik serumlar da orucu bo ma .
nk bu s v mesaneye girer. Bu ekilde mideye veya kana kar an
herhangi bir s v olma .

Notlar
1.

Bu, S leymaniye Vakf n n belirledi i imsak vaktine g re b yle olur. Aksi halde bunun daha u un bir s re olaca a kt r.

