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Yasir en-Neccar

Helena 
ve 

Şeyh



guraba Yayında Mihenk Taşı

NEDEN GURABA?

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“İslam garib olarak başladı. Başladığı hale geri dönecektir. 

O halde müjdeler olsun Guraba’ya/gariplere!”

[Müslim Kitâbu’l-İmân]

Tirmizî’nin rivayetinde ise şöyle geçer:

“Guraba’ya/gariplere müjdeler olsun! Onlar benden 

sonra sünnetimden insanların bozdukları şeyleri düzel

tenlerdir.”

[Tirmizî, İmân]

* قال َرُسوُل اهللِ، صىلَّ اهلُل علْيِه وعىٰل آلِه وَسلَّم:

»َبَدَأ اْلِْسَلُم َغِريًبا َوَسَيُعوُد َكَم َبَدأ؛ َفُطوبٰى لِلُغَرَباِء«. 
رواُه ُمسلم، وفي رواَية الترمذي:

ِذيَن ُيْصِلُحوَن َما َأْفَسَد النَّاُس ِمْن  »َفُطوبٰى لِلُغَرَباِء؛ الَّ
َبْعِدي ِمْن ُسنَّتِي«. 

* * *



Helena ve Şeyh

Kendisinin unutkanlık duvarları ara-
sında kıstırıldığını ve hiçbir şeye ya-
ramadığını zanneden, ancak hakikatte 
kendisine nefes bile aldırmayan bu dar 
odalardan hayatın en anlamlı tarihini 

yazan hanımefendiye ithaf olunur. 
İşte sizlere daha önceden hiçbir şeye 
yaramayacağını düşünüp ancak son-
rasında çok anlamlı bir tarih yaza-
bileceğini unutan ve bir şekilde içinde 
bulunduğu karanlık hayatın zincirle-
rinden kurtulan o kahraman hanıme-

fendinin hikayesi. 
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BİZ NEREDEYİZ?

İki kıta arasında bir köprünün üzerindeyiz. Öyle bir yer 
ki her taraftan ziyaretçi akınına uğruyor. İstanbul’dayım. 
Adeta gökyüzü seninle şakalaşıyor; kâh güneşi göste-
riyor sana, kâh yağmur yağdırıyor tane tane, tatlı tatlı 
üzerine. 

Burada her istediğini bulabilirsin. Yazın duruluğunu 
ve mutluluğunu, kışın sertliğini ve kendine özgü ayrı bir 
neşesini. Şimdi gökyüzü yağmurunu yağdırıyor, her za-
manki gibi yeryüzü de büyük bir mutlulukla kucaklıyor 
yağan yağmuru. İşte İstanbul’un o kalabalık sokakların-
dayım. Aklımdaki düşüncelerimin de bu kalabalıktan ayrı 
kalır bir yanı yok; içimde bin bir insan kalabalığı! 

İçimdeki bu insan kalabalığından birine doğru gidiyo-
rum şimdi. Eski ve değerli bir dostumu havaalanında kar-
şılamak için ona söz vermiştim. Aceleyle evden çıktım. 
Telefonuma bakmayı bile unutmuştum. Havaalanına gi-
riş yapmadan önce orada bulunmak istemiştim. Niha-
yet ulaştım. Karşılama salonunda büyük bir heyecan ve 
mutlulukla eski dostumu bekliyordum. Ancak o heyecan 
ve telaştan ötürü telefonumda dikkatimden kaçan bir 
mesajla her şey alt üst oldu, bir anda hava değişti. Sanki 
gökyüzünün gülen o pas parlak yüzünü bir durgunluk 
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aldı. Dostum, mesajında gelemeyeceğini, ani ve önemli 
bir durumdan ötürü randevumuzun bir hafta daha geci-
keceğini, beni çok özlediğini ve bir dahaki sefere kadar 
iyi dileklerini bildirmişti. 

Sonra geri döndüm. Hiç beklemediğim bir şey ger-
çekleşti. Ancak Allah Teâlâ öyle bir şey takdir etmişti 
ki bu sayede çehrem değişmişti. Benim için, bir parçası 
olacağım bir hayat bahşetmişti. Uzun boylu, görkemli 
bir hanımefendinin sakin bir şekilde bana doğru geldiği-
ni gördüm. Yüzünde anlam veremediğim bir yüz ifade-
si vardı. Sanki bana “Büyük bir hikâyeye hazırlan” der 
gibiydi. Ondan bazı şeyler sezdim, ancak uzaktaydı ve 
sisliydi. Ben de sabırsızlıkla bu sisin durulaşmasının bek-
liyordum. Subhanallah! 

Biz insanoğlu birçok yolla birbirimizle iletişim kura-
rız. Başkalarını anlamak için sadece konuşmak ya da 
bakışmak tek yol değildir. Nitekim sezgi (insanın içinde 
doğması) de bu yollardan biridir. Bu görkemli ve uzun 
boylu hanımefendi yanıma yaklaştı ve bana “Esselamu 
aleykum” dedi. 

İşte o anda bu muazzam hikayeyle yolcuğum başla-
mıştı. 

Ben de “Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve bera-
katuhu” cevabını verdim. Bana “Sizden bir hayır umut 
ediyorum” dedi. Benimle fasih Arapça lisanıyla konuş-
muştu. Bayağı şaşırmıştım. Ben bu şaşkınlıkla kendisine 
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“Siz Arap mısınız?” diye sordum. O da “Hayır ben Fran-
sızım ama Arapçayı çok seviyorum ve konuşabiliyorum” 
dedi. Ben “Hoş geldiniz” dedim. O “Hoş bulduk, benim 
ismim Helena, ben bir Hıristiyanım” deyip devam etti: 
“Simanızdan anladığım kadarıyla Müslümanların saygın 
âlimlerinden birisiniz. İslam hakkında birçok kitap oku-
dum. Ve sonunda İslâm’ın Allah katında tek hak din ol-
duğu kanısına vardım. Şimdi Müslüman olmak istiyorum. 
Acaba ben Müslüman olabilir miyim?” 

Büyük bir mutluluk sarmıştı bedenimi. Allah her 
zaman olduğu gibi yine fazlını yağdırmıştı üzerime. Ne 
diyeceğimi bilememiştim. Sadece “Allah’ım, Sana bü-
tün varlığımla ve benliğimle hamdediyorum. Sensin tek 
hamd edilmeye layık olan” dedim. 

Sonra sözlerine şöyle devam etti o hanımefendi: 
“Sizden bir hayır umud ediyorum. İslam dinine girebil-
mem için bana yardımcı olabilmeniz mümkün mü? Zira 
ben, bilmediğim bir şerden dolayı Allah’ın beni koruması 
için sizi karşıma çıkardığını düşünüyorum. İslam dinine 
girmek isteyen biri ne yapmalı? Çok şey duydum ve çok 
okudum. Şimdi İslam dinine girmek istiyorum.” 

Ben de karşılaştığım bu manzaranın henüz şokunu 
atamasam da mutlu bir şekilde hanımefendiye şöyle de-
dim: “Durum gerçekten sizin zannedemeyeceğiniz kadar 
kolay. Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed sal-

lallahu aleyhi ve sellem’in O’nun kulu ve Rasûlü olduğuna, İsa 
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aleyhisselam’ın da O’nun kulu, Rasûlü, Meryem’e ulaştır-
dığı kelimesi ve O’ndan bir ruh olduğuna, ayrıca cenne-
tin ve cehennemin de hak olduğuna şehadet edersiniz. 
Böylece Müslüman olursunuz. Haydi Helena Hanım, Siz 
de söylediklerimi benimle birlikte tekrar ediniz.” Hanı-
mefendi ise büyük bir coşkuyla “Elbette ederim” dedi. Ve 
aynı şekilde söylediklerimi tekrar etti. 

İşte o an gözlerimin önünde değişen bir hayata, doğ-
ruya ve aydınlığa ulaşan bir yola ve filizlenmek, üstelik 
İslam’da filizlenmek üzere verimli toprağa ekilen yepyeni 
bir fidana şahit oldum. 

Sonra kendisine “Beni mazur görünüz Helena Ha-
nım, ancak merak ettim. Sizi İslâm dinine girmeye sevk 
eden şey nedir?” diye sordum. Helena hanım sevinçle 
anlatmaya başladı: 

“Ben uzun zamandır içine hüzün çökmüş biri olarak 
yaşadım. İçimdeki bu hüznün hayatımdan çıkmasını isti-
yordum. Çünkü artık buna katlanamıyordum. Nefesim-
den boşalan bu kederli ah’lar adeta kalbime saplanmış 
zehirli bir hançer gibiydi. Bu ne kadar zor bir acı ne ka-
dar büyük bir ağrıydı! Ömrümün geri kalan kısmını hu-
zurlu yaşamak istedim. Hayat gerçekten çok güzeldi ve 
bütün bu huzursuzlukları hak etmiyordu. Ancak içimdeki 
her şey bana acı veriyordu. Ta ki İslâm hakkında kitaplar 
okuyuncaya kadar. Okumaya başladıktan sonra içime bir 
ferahlık çöktü. Kalbim rahatladı. İşte o zaman İslâm’ın 
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Allah katındaki tek hak din olduğuna kanaat getirdim. 
Ve Allah için Müslüman olmaya karar verdim.” 

Ben kendisine “Sizi İslam ile huzura kavuşturan ve 
size İslam’a girme şerefini bahşeden Allah’a hamd olsun. 
Zira İslam büyük bir dindir. Kulları karanlıklardan aydınlığa 
çıkarır. Allah’tan, sizi İslâm ehlinden kılmasını niyaz edi-
yorum. Ah Helena hanım, bir bilseniz sizin İslâm’a girme-
nizden ve Allah’ın beni sebep kılmasından ötürü içimde 
oluşan mutluluğun büyüklüğünü! İnanın anlatamayacak 
kadar mutlu ettiniz beni” dedim.

Helena hanım “Peki, yüzünüze yansıyan bu mutlulu-
ğun sebebi nedir?” diye sordu. Ben de şu cevabı verdim: 
“Çünkü bazı Müslüman evlatlarımız Batı’nın aldatıcı gü-
zelliklerine kanarak İslâm dininden çıkmak isterken siz, 
Batı’nın ikiyüzlü küfrüne ve riyakâr kültürüne doymuş, 
onun aldatıcı güzelliklerini boğulana kadar tatmış ve 
Batı’nın kucağında yetişip büyümüş gayrimüslim biri ola-
rak İslam dininin hak din olduğuna kanaat getirmişsiniz 
ve bu dine sımsıkı sarılmak istiyorsunuz.” 

Helena hanım söylediklerimden ötürü şaşırırmışça-
sına “Subhanallah, nasıl böyle büyük bir dini terk edip 
hayatımı zayi ettiğim Batı’nın bu tuzaklarına düşerler?! 
Nasıl üzerine medeniyet elbisesi giydirdikleri Batı’nın 
gericiliğinin ve yobazlığının peşinden giderler?! Gerçek 
medeniyet, sadece parada ya da Yaratanından uzaklaş-
tıracak bilimde değildir. Bilakis hakiki medeniyet, ken-
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disiyle hem dünyayı hem ahireti mamur ettiğin ve sana 
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a yakınlaşma fırsatı bahşe-
den medeniyettir. Benim gerçekten kalbime imanı yer-
leştirecek, beni buhrandan kurtaracak bu nûra ihtiyacım 
var” dedi. 

Ben “Subhanallah bir hali başka bir hale çeviren Al-
lah her şeyden münezzehtir. Kim demiş İslâm bilim ve 
medeniyete karşıdır! Aksine, İslâm medeniyet ve bilimin 
kaynağıdır. İslam kendisine tabi olanları ilme, düşünme-
ye ve yeryüzünü imar etmeye davet eden tek dindir” de-
dim. 

Helena hanım ile sohbete daldık. Onun Avrupa’da 
yaşadığını, Türkiye’ye sadece ziyarete geldiğini öğren-
dim. Aradan birkaç dakika geçmemişti ki Helena hanım 
saatine bakıp “İzninizle, maalesef uçağımın kalkış saati 
yaklaştı. İnşaallah seneye İstanbul’da görüşmek dileğiyle” 
dedi ve vedalaştı. Ben “Size telefon numaramı vermek 
istiyorum. Nasipse seneye gelmeden önce beni ararsa-
nız İnşaallah görüşebiliriz. Ancak sizden tek bir şey rica 
ediyorum. Sizin için de mümkünse...” dedim. Helena 
hanım, “Buyrun hocam, size nasıl yardımcı olabilirim?” 
diye tevazu ile karşılık verdi. Ben kendisine “Bunlar be-
nim fıkıh kitaplarımdır. Bunlardan dilediğinizi alabilirsi-
niz. Okuyup istifade edeceğinizi ümid ediyorum” dedim. 
Helena hanım, “Subhanallah, siz bu kitapların yazarı 
mısınız?” diye sordu. Ben de “Evet, Allah’ın fazl-ı kere-
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mi ile farklı mezhepler üzerine otuzdan fazla fıkıh kitabı 
yazdım. Bunlardan biri 20 ciltten oluşan Dört Mezhep 
Fıkıh Ansiklopedisi kitabıdır. Daha birçok eser yazdım” 
dedim. 

Helena hanım “Subhanallah. Sizin gibi bir âlimle 
karşılaşmak beni gerçekten inanılmaz derecede mutlu 
etti. Allah’a hamd olsun ki bana önce İslam nimetini 
bahşetti. Sonra da sizin gibi değerli bir âlimle karşılaş-
tırdı. İyiliklerinizden ötürü size gerçekten minnettarım. 
Ancak ben eserleriniz arasından şimdilik sadece birini 
alabilirim. Seneye görüşmemiz nasip olursa geri kalanı-
nı alırım. Sizden tek dileğim bana İslam’ın hükümlerini 
açıklamanız. Ben bilmem gereken her şeyi ayrıntısıyla 
öğrenmek istiyorum” dedi.  Ben de kendisine “Mutluluk 
duyarım. Sağlıcakla kalınız” dedim ve vedalaştık. 

Sonra günler, aylar geçti. Bir ara kütüphanemde 
kitaplarıma dalmış, adeta onları inceleyip yoklama ya-
parken birden telefonum çalmaya başladı. Hemen aç-
tım. Kulaklarımda ilk yankılanan söz, büyük bir özlem 
ve hasret taşıyan şu kelimelerdi: “Esselamu aleykum ve 
rahmetullah. Hocam ben Helena, nasılsınız?” 

Şeyh: Çok iyiyim, elhamdulillah Helena hanım. 

Helena: Hocam beni hâlâ hatırlıyor musunuz? 

Şeyh: Benim vesilemle İslam’a girerek beni mutlu ve 
bahtiyar eden o hayırlı genç kızı nasıl unutabilirim?! 
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Helena: Teşekkür ederim değerli hocam. Benim 
mutluluğum daha büyük. Hayatımı bir anda değiştiren ve 
beni sizin gibi değerli bir hocayla bir araya getiren o da-
kikaları asla unutamam. Benim size bir haberim olacak. 
Nasip olursa önümüzdeki Cuma günü İstanbul’a ziyarete 
geleceğim. Acaba görüşmemiz mümkün mü? 

Şeyh: Bizim bayram günümüz olan Cuma günü 
geliyorsunuz. İki mutluluk olacak. Biri, benim vesilem-
le Müslüman olan biriyle görüşecek olmam, diğeri ise 
Cuma gününün mutluluğu. 

Helena: Saat 11.00’de İstanbul Havaalanında ola-
cağım. 

Şeyh: İnşaallah sizi havaalanında bekliyor olacağım. 

Helena: Kendinizi yormayın değerli hocam. Ben 
size gelirim. İstanbul’u çok iyi biliyorum. Nerede görüş-
mek istersiniz? 

Şeyh: Sultan Ahmet Camisini çok seviyorum. Sizin 
için de uygunsa orada buluşalım. Cuma namazını da bir-
likte kılmış oluruz. 

Helena: Peki, anlaştık hocam. Esselamu aleykum ve 
rahmetullahi ve berekatuhu. 

Şeyh: Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve bereka-
tuhu. 

Nihayet birkaç gün sonra Cuma günü gelmişti. Ca-
miye gittim. Cuma hutbesini dinleyip namazımı eda et-
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tim. Ve dışarı çıktım. Çıkar çıkmaz kısık bir sesle beni 
“Yasir hocam!“ diye çağıran birini duydum. Sesin gel-
diği yöne baktığımda birden gördüm ki karşımda Hele-
na vardı ama tesettüre bürünmüştü. Yüzünde nur akan, 
adeta etrafına ihtişam saçan bir taça bürünmüş vazi-
yette, kadınlar namazgâhı çıkışı tarafından bana doğru 
ilerliyordu.

Birbirimize selam verdikten sonra kendisine şöyle 
dedim: “Sağ salim gelebilmenizden ötürü Allah’a hamd 
olsun. Çok değişmişsiniz, tesettüre bürünmüşsünüz. Ma-
şaallah yüzünüzde, ruhunuzda umut yansıtan bir nur var. 
Sizin bu güzel değişiminiz beni gerçekten çok mesut ve 
bahtiyar etti Helena hanım.” 

Helena hanım: Bana hidayet yolunu kolaylaştıran 
Allah’a hamdolsun değerli hocam. 

Şeyh: Tekrardan hoş geldiniz Helena hanım. 

Sonra caminin o yemyeşil görkemli zarif bahçesine 
çıktık. Sohbet etmeye başladık. 

Helena: İslâm’ın hükümlerini öğrenmek istiyorum. 
Geçen sene sizin vesilenizle İslâm’a girdim. Fransa’ya 
döner dönmez bazı İslâmî kitapları okudum. Bana hedi-
ye etmiş olduğunuz kitabınızı da bitirdim. Sonra memle-
ketiniz olan Mısır’a yolculuk yaptım. Ezher Üniversite-
sini ziyaret ettim. Ancak İslâm ile ilgili daha çok bilgiye 
ulaşmak istiyorum. Namaz, oruç, zekat, hac ve başka 
ibadetler de var. Bütün bunları çok güzel bir şekilde öğ-
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renmek istiyorum. Ancak bu şekilde gerçek bir Müslü-
man olacağıma inanıyorum. Mümkünse bana İslâm’ın 
bu hükümlerini öğretebilir misiniz? 

Şeyh: Elbette. Memnuniyetle. Hatta bu benim göre-
vim. Bir Müslümanın başka bir Müslüman kardeşi üzerin-
deki haklarından biri de kardeşine İslam dininin hüküm-
lerini öğretmesidir. İslam’ın çok büyük ve kutsal rükünleri 
vardır. Bir Müslümanın bu rükünleri bütünüyle yerine ge-
tirmesi şarttır. Çünkü bir kulun hakkıyla Müslüman olabil-
mesi, bu rükünleri yerine getirmesine bağlıdır. 

Helena: Rükün nedir hocam? 

Şeyh: Rükün, bir binanın temelleri veya direkleri gi-
bidir. Bu direkler yıkılırsa bina da yıkılır. İslâm’ın da üzeri-
ne kurulu olduğu direkleri vardır ki bunlar olmadan İslâm 
binasını inşa edemezsiniz. 

Helena: Peki, İslâm’ın bu rükünleri nelerdir? Bu rü-
künleri öğrenmek ve bilmek istiyorum. Şimdi kulaklarımı 
dört açmış sizi dinliyorum. Buyrun sayın hocam. 

Şeyh: Az önce bana söyledikleriniz İslâm’ın rükünle-
ridir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İslâm’ın bu rükün-
lerini şu şekilde beyan etmiştir: “İslâm beş şey üzerine 
bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve 
Muhammed’in O’nun kulu ve Rasûlü olduğuna şeha-
det etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca git-
mek ve oruç tutmak.” (Buhari, Müslim) 
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Her Müslümanın İslâm’ın bu 5 rüknüne iman etmesi 
ve bunlarla amel etmesi şarttır. İslâm’ın bu 5 rüknünden 
birini inkâr eden, geriye kalan 4 rüknuyla amel etse bile 
Müslüman olmuş sayılmaz. 

Helena: Hocam, ben sadece beni ilgilendirenleri ve 
bilmem gerekenleri öğrenmek istiyorum. Alim olmaya ni-
yetim yok. Aksi halde bana ağır gelmesinden korkarım. 

Şeyh: Tabiî ki Helena hanım. Ben size ağır gelme-
yecek şekilde, sadece sizin bilmeniz gerekenleri öğrete-
ceğim. 

Helena: Allah için namaz kılmak istediğimde ne yap-
mam gerekiyor? Bana hediye etmiş olduğunuz kitabınız-
da birçok şey okudum. Ancak ben bunu sizden, en basit 
ve kolay şekilde dinlemek ve öğrenmek isterim. 

Şeyh: Hiç problem değil. Ben şimdi size yeterli bil-
giyi vereceğim. Hiç korkmayın Helena hanım. Bu iş 
beklemediğiniz ölçüde kolay olacak inşaallah. Öncelikle, 
namaz kılmak için ilk yapmanız gereken güzelce abdest 
almanızdır. 

Helena: Nasıl abdest almalıyım? “Abdest”ten tam 
olarak kastınız nedir, bana açıklayabilir misiniz? 

Şeyh: Abdest, necasetten arınmak ve temizlenmek-
tir. Bedeninizde, elbisenizde veya namaz kılacağınız yer-
de bir necaset varsa öncelikle onu temizlemeniz gerekir 
Helena hanım. 
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Helena: Necaset nedir hocam? 

Şeyh: Pis, kirli ve tiksindirici olan her şeye “necaset” 
denir. İdrar, dışkı, kan ve köpeğin bir kabı yalaması ne-
casettir. Ve bunlar temizlenmelidir. 

Helena: Köpeğin yalamasının ne manası olabilir ki 
değerli hocam?! Acaba köpek necaset olduğu için mi? 

Şeyh: Hayır, Helena hanım. Necaset, köpeğin ken-
disi değil bilakis salyasıdır. Köpek bir kaptan içerse ya 
da ağzıyla size dokunursa, birincisi toprak ya da sabun 
olması kaydıyla yedi defa yıkamalısınız. 

Helena: Necaseti neyle yıkamam gerekiyor hocam? 

Şeyh: Suyla yıkamalısınız. 

Helena: Hocam her su temizlemek için uygun mu-
dur? 

Şeyh: Evet, Helena hanım. Bütün sular temizdir. Sa-
dece içine necaset düştüğü için rengini veya tadını ve-
yahut da kokusunu değiştirdiği su hariç. Böyle bir suyla 
temizlik olmaz. 

Helena: Çok iyi anladım hocam. O halde anladığım 
kadarıyla, içine necaset düşen ama rengi, kokusu ya da 
tadı değişmeyen bir su temizdir. Ve onunla abdest alına-
bilir. Doğru mu? 

Şeyh: Doğrudur, Helena hanım. Önemli olan suyun 
bu özelliklerinden birinin değişip değişmemiş olmasıdır. 
Suyun azlığı veya çokluğu değildir. 
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Helena: Bana vermiş olduğunuz kitabınızın altın, gü-
müş ve bu ikisinin kullanılmaları, özellikle de kaplarda 
kullanılmaları konusunu okudum. Altın ve gümüşün kap-
larda kullanılmaları haram mıdır değerli hocam? 

Şeyh: Evet, Helena hanım. Nitekim bunlar kâfirlerin 
kullandığı kaplardır. Ancak biz Müslümanların bu ikisi 
dışındaki bütün kapları -inciden dahi olsa- kullanması 
helaldir. Bunu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde 
beyan etmiştir. “Altın ve gümüş kaplardan içmeyiniz. 
Bu kaplar dünyada onların (kafirlerin), ahirette ise bi-
zimdir.” 

Başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur: “Gümüş 
kaptan içen biri, karnına cehennem ateşini doldur-
muştur.” (Muttefekun aleyh)

Altın ve gümüşün ziynet, yani süs eşyası olarak kul-
lanılmasının dışında hiçbir şekilde kullanılması caiz de-
ğildir. Ancak bir insanın, üzerinde bazı altın veya gümüş 
desenlerle kaplanmış yemek tabaklarını kullanması, ke-
rahatle (hoş olmamakla birlikte) caizdir. 

i
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KaZa-İ HacEt / tuvalEt aDaBı

Helena: Tuvalete girmem gerektiğinde ne yapmam 
gerekiyor hocam? 

Şeyh: Bana iyice kulak veriniz Helena hanım. Tu-
valete girmek istediğinizde, öncelikle sol ayağınızla içeri 
girerken şu duâyı okuyunuz: 

“Allah’ın ismi ile. Allah’ım, ben erkek ve dişi şey-
tanlardan Sana sığınırım (beni koru).” 

Sonra hacetinizi giderip heladan çıkmak istediğinizde 
dışarıya sağ ayağınızla çıkarken “Ğufraneke / Allah’ım 
(seni şu vakitte zikredemediğimden ötürü) beni bağışla” 
duasını okuyunuz. 

Helena: Tuvalete girerken niçin bu duayı okumalı-
yım hocam? 

Şeyh: Çünkü tuvaletler şeytanların meskenleridir. Bu 
duayı okuduğunuzda elbisenizi çıkarsanız da onlar sizi 
göremez, size eziyet edemezler. 

Helena: Subhanallah. İslâm’da tuvaletin bile özel hü-
kümleri mi var hocam? 

Şeyh: Evet Helena hanım. Çünkü Rasûlullah sallallahu 

aleyhi ve sellem bu hayata dair her şeyi bize öğretmiştir.  
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Helena: Hocam, duyduğum kadarıyla hacetimizi gi-
dermek istediğimizde kıbleye dönemezmişiz. Bu doğru 
mudur? 

Şeyh: Evet, doğrudur. Hacetimizi gidermek istediği-
miz zaman mümkünse kıbleye doğru hacetimizi gider-
memeliyiz. Ancak günümüzde evlerimizdeki ya da işyer-
lerimizdeki tuvaletler kıbleye doğru olsa da yapacak bir 
şey olmadığı için bu caiz olur. 

Helena: Hocam, bazı durumlarda tuvaletteyken te-
lefonum çalıyor. Bu durumdayken konuşmam caiz olur 
mu? 

Şeyh: En doğrusu, bunu yapmamanızdır Helena ha-
nım. Ancak konuşmanızı gerektiren önemli bir durum 
söz konusuysa bu durumda konuşmanızda bir sakınca ve 
günah yoktur. 

i
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FıtRattaN KaYNaKlaNaN                                                                 
SÜNNEtlER

Helena: Okuduğum kadarıyla İslâm’da kadın da sün-
net olabiliyor. Bu doğru mudur? 

Şeyh: Evet, doğru Helena hanım. Ancak bu şart 
değildir, isteğe bağlıdır. Yani isteyen sünnet olabilir, is-
temeyene de herhangi bir vebal yoktur. Sünnet olmak 
İslam’da sünnettir, vacib değildir. Ancak İslam’da sün-
netin var olduğunu kimse inkâr edemez. Sünnet olmak 
istemeyen biri bunu yaptırmayabilir. Ancak yapanı da kı-
nayamaz. Ya da inkâr edemez. Helena hanım, bilmelisi-
niz ki İslâm temizliğe gerçekten çok önem verir. Özellikle 
de kadınların temizliğine çok önem verir. 

Helena: O halde bana unutmamam ve dikkat etmem 
için bu hususta yapmam gerekenleri öğretebilir misiniz? 

Şeyh: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların 
yapması gereken bazı fiillere dikkat çekmiştir. Mesela 
kasık tüylerini kesmesi ya da yolması, koltuk altı tüylerini 
yolması ve tırnaklarını kesmesi bunlardan bazılarıdır. 

Helena: Hocam, kadının bir uzmana gidip kasık ya 
da koltuk altı tüylerini lazerle aldırması, yani epilasyon 
yaptırması caiz olur mu? 
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Şeyh: Evet, caiz olur. Ancak ihtiyaç duyulmadıkça ya 
da herhangi bir zaruret olmadıkça avret yerini açmama-
ya gayret göstermelidir. 

Helena: İslâm ağız ve dişlerin de temizliğine teşvik 
ediyor mu? Ayrıca misvak yerine diş macunu ve diş fır-
çası kullanmamız caiz olur mu? 

Şeyh: Elbette. Ağzımızı ve dişlerimizi her zaman te-
miz tutmalıyız. Misvak konusuna gelince, ağız kokusunu 
oruçluyken dahi temiz tutan her şey -ki diş macunu ve 
diş fırçası gerçekten misvaktan daha da temiz tutuyor- 
misvak olarak nitelendirilir. Burada önemli olan misva-
ğın bizzat kendisi değil, bilakis ağız kokusunu gidermesi 
veya temiz tutmasıdır. Misvak kullanmanın ise büyük bir 
ecri vardır. Zira Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur: “Misvak ağzı temizler ve Allah’ın rızası-
nı kazandırır.” 

Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dişlerimizi 
her daim temiz tutmamızı, hatta her abdest ve namazda 
temizlememizi tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Üm-
metime zor gelmeyeceğini bilsem onlara her abdest 
ve namazda misvak kullanmalarını emrederdim.” 

Helena: Hocam lütfen beni mazur görünüz. Çok 
soru sormamdan ötürü beni bağışlayınız. Ancak hiçbir 
şey bilmiyorum. Bundan dolayı da sizden bir şeyler öğ-
renmeyi çok istiyorum. Allah beni İslâm ile şereflendir-
dikten sonra, Allah’a, benden istediği gibi ibadet etmek 
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istiyorum. Çünkü ben Rabbimi ve O’nun sevdiği her şeyi 
seviyorum. Bana İslâm dinini bahşeden, hidayete kavuş-
turan, heva ve hevesimin ve dalaletin karanlıklarından 
kurtarıp aydınlığa çıkaran O’dur. Ah hocam, İslâm’ı ka-
bul etmeyen zavallı insanların, kalbinde yaşattıkları derin 
acının büyüklüğünü bir bilseniz! Hocam siz bir insanın 
içinin, maneviyatının boş olmasını hâyâl edebiliyor mu-
sunuz? Hâyâl edemezsiniz. Ruhunuz susamıştır ama onu 
hiçbir şey doyuramaz. Kalbiniz acılar içindedir. Günden 
güne erirsiniz. Dünyadaki hiçbir makyaj malzemesi yüzü-
nüzdeki ızdırabı gizlemeye yetmez. 

Bu ne kadar bahtsız bir hayat hocam. 

Zulümle, ızdırapla, kederle ve içi bomboş anlamsız 
tablolarla dolu bir hayat! Ancak İslâm hakikati bu hayatı 
arındırabilir. Ve ancak hiçbir kimsenin zulme uğrama-
yacağı, adalet mizanının kurulup hiçbir delil ve şahide 
ihtiyaç duyulmadığı bir güne, yani kıyamet gününe inan-
makla ve iman etmekle psikolojik sorunlarımız hafifleye-
bilir. 

(Cennet varken) ben ölmek istemiyorum. 

Ebediyen güzel bir hayat yaşamak istiyorum. Cen-
netle ilgili çok kitap okudum. Cennet gerçekten de bü-
yük bir makammış. Ne kadar da arzu ediyorum cenneti. 

Şeyh: Helena hanım, sizinle havaalanında karşılaştı-
ğımız günü ve benim sizin Müslüman olmanızdan ötürü 
duyduğum mutluluğu hatırlıyor musunuz? 
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Helena: Hiç unutmuş değilim ki hatırlayayım değerli 
hocam. O gün benim için yepyeni bir gündü. Müslüman 
Helena’nın doğum günüydü. Hakiki doğum günü. Haya-
tımın en anlamlı ve en güzel günü. Başarıya imza attığım 
en yüce günümdü. 

Şeyh: Keşke bugün tüm Müslümanlar da senin şu 
duygularını kendi benliklerinde hissedebilseler. Halimiz 
ne kadar da içler acısı. 

Helena: Gerçekten bu kadar içler acısı mı hocam? 

Şeyh: Maalesef Helena hanım. Bugün İslâmî mu-
hitlerde yaşayan ama küfrün ne denli felaket ve kor-
kunç olduğunu anlamayan Müslümanlar, İslâm dini-
nin azametini hissedemiyorlar. Bundan dolayı zaman 
zaman kimilerinin, dinlerini az bir pahaya sattıklarını 
duyuyoruz. 

Helena: Ne kadar üzücü bir durum. Yaptıkları ne ka-
dar kötü bir şey. Allah’a yemin ederim ki hücrelerime 
kadar hissettiğim bu mutluluğumu ve saadetimi dünyaya 
değişmem. Keşke içinde bulundukları İslâm nimetinin ne 
denli büyük olduğunu ve başkalarının bu nimetten mah-
rum kaldığını bilmiş olsalardı. Umarım henüz geç kal-
madan pişman olur ve içinde bulundukları İslâm dininin 
kadrini/kıymetini bilip ibret alırlar. 

Şeyh: Umarım Helena hanım, umarım. Ne dersi-
niz biraz yürüyelim mi? Size öğle yemeği ikram etmek 
isterim. 
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Helena: Teşekkür ederim hocam. Size minnettarım. 
Bu durumda gecikmekten korkuyorum. Dolayısıyla vak-
timi, daha çok, bir şeyler öğrenmekle değerlendirmek 
istiyorum. 

Şeyh: Ne kadar iyi bir öğrencisiniz Helena hanım. 
Zaman gerçekten de  çok kıymetlidir. Her saniyesini fay-
dalı ve bizi Rabbimize yakınlaştıracak şeylerle doldurma-
mız gerekiyor. Ancak ben yine de sizi ısrarla yemeğe 
davet ediyorum. Hem yemeğimizi yer hem de konuşma-
mıza devam ederiz. Korkmayınız, her şeyi öğreneceksi-
niz inşaallah. 

Helena: Siz Arapların meşhur bir sözü var: “Cömer-
din daveti geri çevrilmez.” O halde ben de büyük bir 
memnuniyetle kabul ediyorum. Bildiğim güzel bir resto-
ran var. Buyrun gidelim hocam. 

Şeyh: Teşekkür ederim. Restorana kadar yürürken 
de zamanımızı değerlendirelim. 

Helena: Mutluluk duyarım hocam. 

i
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aBDEStİN HÜKÜMlERİ

Helena: Hocam, bana “Namaz kılmak istediğiniz 
zaman abdest almalısınız” demiştiniz. Ancak nasıl ab-
dest alacağımı ve abdestin ne manaya geldiğini anlat-
madınız. 

Şeyh: Abdest, bedenimizdeki bazı uzuvlarımızı suyla 
yıkamaya denir.

Sırasıyla şöyle yaparız: 

1- Önce abdest almaya niyet ederiz.   

2- Ellerimizi bileklerimize kadar yıkarız.   

3- Ağzımıza ve burnumuza su verip temizleriz.   

4- Yüzümüzü, saç bitiminden çenemizin en alt kısmı-
na, sağ kulağımızın memeciğinden sol kulağımızın me-
meciğine kadar iyice yıkarız.   

5- Kollarımızı dirseklerimize kadar yıkarız.  

6- Başımızın bir bölümünü meshederiz.   

7- Ayağımızı topuklarımıza kadar yıkarız. 

Bütün bunları birer defa yaparız. Ancak en güzeli, 
üçer defa yapmaktır. İşte abdest bu şekilde alınır. 

Helena: Şayet tırnaklarımın üzerinde oje varsa aldı-
ğım abdest geçerli sayılır mı? 
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Şeyh: Hayır, abdestiniz geçerli sayılmaz. Suyun, yı-
kanması vacip olan abdest azalarına ulaşmasını engelle-
yen her şeyi yok etmek gerekir. 

Helena: Bazen herhangi bir sebepten ötürü başörtü-
mü çıkarmam mümkün olmayabiliyor. Mesela, dışarıda 
olmam gibi. Bu durumda başımı nasıl meshedebilirim? 

Şeyh: Çok basit. Elinize biraz su alıp başörtünüz üze-
rinden suyu başınıza damlatmanız mümkün. Çünkü bu 
şekilde saçınıza inmiş olur. Ve bu şekilde başınızı meshet-
miş sayılırsınız. Ya da elinizi ıslatıp başörtünüzün altından 
saçınızın bir kısmını meshetmeniz yeterli olacaktır. 

Helena: Her namaz için abdestimizi yenilemeli miyiz 
hocam? 

Şeyh: Hayır, abdesti bozacak herhangi bir şey olma-
mışsa abdestli sayılırsınız ve bu sürece istediğiniz kadar 
namaz kılabilirsiniz. 

Helena: Peki abdesti bozan şeyler nelerdir hocam? 

Şeyh: Abdesti bozan birkaç şey vardır. Bunlardan 
biri gerçekleşirse kişinin aldığı abdest bozulur. Eğer na-
maz kılmak isterse tekrar abdest alması gerekir.

Abdesti bozan şeyler şunlardır: 1- Gaz, idrar, 
dışkı ya da ön ve arka uzuvlardan herhangi bir şeyin çık-
ması. 2- Etrafında olanları hissedemeyecek kadar ağır 
uyku uyumak. 3- Avuç içiyle tenasül uzvunu şehvetle tut-
mak. 4- Bir erkeğe, kocası da olsa şehvetle dokunmak. 
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Bunlardan biri meydana geldiğinde, namaz kılmak isten-
diği zaman yeniden abdest alınmalıdır. 

Helena: Erkeğin kadına dokunmasıyla ilgili bir ko-
nuyu hatırladım. Kocama dokunduğumda ya da kocam 
bana dokunduğunda abdestimi yenilemeli miyim? 

Şeyh: Kadınların erkeklere -şehvetle olması hariç- 
dokunması abdesti bozmaz. Ancak toplu taşıma araçla-
rındaki kalabalık ortamlarda, kadınların kasıt olmaksızın 
mecburen erkeklere temas etmeleri abdesti bozmaz. 

Helena: Zaman zaman yolculukta ya da evde olma-
dığım zamanlarda su bulamayabiliyorum. Bu durumda 
ne yapmalıyım, abdestsiz namaz kılabilir miyim? 

Şeyh: Su bulamadığınızda toprakla teyemmüm alır-
sınız. Ancak abdestsiz ya da teyemmümsüz namaz kıl-
manız caiz olmaz. 

Helena: Teyemmüm nedir hocam? 

Şeyh: Ellerinizi toprağa vurup akabinde tozunu gi-
derdikten sonra yüzünüzü ve ellerinizi meshetmenizdir. 
Birer kere yüzümüzü ve her iki elimizi toprakla meshet-
meye “teyemmüm” denir. 

Helena: Çoraplarımı veya ayakkabılarımı giydikten 
sonra ayaklarımı yıkama yerine çoraplarımın ya da ayak-
kabılarımın üzerine meshedebilir miyim? 

Şeyh: Evet, meshedebilirsiniz. Ancak şu şartlara   
dikkat edilmesi gerekir: Çorabın ayağı göstermeyecek, 
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yani meshettiği zaman suyun ayağa temas etmesini ve 
ulaşmasını engelleyecek şekilde kalın olması gerekir. 

Helena: Her zaman ve her halükarda meshedebilir 
miyiz? Yoksa meshetmenin belirli bir zamanı var mı? 

Şeyh: Evet. Çoraplar üzerine ya da meshler üzeri-
ne meshetmenin belirli bir vakti vardır. Eğer yolculukta 
değilseniz ve mukimseniz meshetmenizin vakti 1 gün 1 
gecedir. Eğer yolculuktaysanız ve mukim olmaktan çık-
mışsanız 3 gün 3 gecedir. Bu vakit içinde mestleri ya da 
çorapları ayağınızdan çıkarmadığınız müddetçe istediği-
niz kadar meshedebilirsiniz. Mestleri ya da çorapları çı-
kardığınızda meshetme kolaylığından istifade edebilmek 
için tekrardan abdest alıp çoraplarınızı ya da mestlerinizi 
giymelisiniz. Ama bilmelisiniz ki meshetmek sadece bir 
ruhsattır. Yani izindir. İstediğimiz zaman istifade edebi-
liriz. Sınırlandırma, meshetme müddeti konusundadır, 
sebepleri konusunda değil. 

Helena: Peki, hocam meshetmenin vakti ne zaman 
başlıyor. Çorapları ya da mestleri giydikten sonra mı, 
yoksa abdestim bozulduktan hemen sonra mı başlıyor? 

Şeyh: Maşaallah, sorularınız gerçekten çok zekice 
Helena hanım. Meshetme süresi çoraplarınızı ya da 
mestlerinizi giydikten sonra başlamaz. Bilakis abdest 
bozulduktan sonra başlar. Mesela, öğlen abdest aldınız, 
sonra mestlerinizi ya da çoraplarınızı giydiniz; akşam 
vakti de abdestiniz bozuldu diyelim. O zaman meshet-
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menin hükmü/süresi abdestinizin bozulduğu andan, 
yani akşam vaktinden başlar. Sonraki günün akşam 
vaktine kadar geçerliliği sürer. Bu şekilde abdest bozul-
duktan hemen sonrayı baz alıp hesaplama yaptığınızda 
24 saat, yani 1 gün 1 geceyi tamamlamış olursunuz. 

Helena: Suyun bedene ulaşmasını engelleyen her 
şeyin abdeste mani olduğunu, abdestin geçersiz sayıla-
cağını söylediniz. Peki, herhangi bir kırık ya da yaralan-
madan ötürü sargı ya da alçı kullanmak zorunda kalırsak 
ne yapmamız gerekiyor? 

Şeyh: Yapmanız gereken, sağlam abdest azalarını-
zı yıkamanız, sargı ya da alçının üzerine meshetmeniz, 
sonra da namaz kılmanızdır. Helena hanım, sanırım git-
mek istediğiniz restoran biraz uzakta. Aç mısınız? 

Helena: Kusura bakmayın hocam güldüm, özür di-
lerim. Ancak daha yarım saat var oraya ulaşabilmemiz 
için. Sizi temin ederim ki çok beğeneceksiniz.

Şeyh: Sorun değil Helena hanım, dert etmeyin. İs-
terseniz önce birer bardak meyve suyu içelim. 

- Efendim, bize iki bardak sıkma taze meyve suyu 
verebilir misiniz? 

Esnaf: Hoş geldiniz. Elbette hocam. Lezzetlerimiz 
ağzınıza, fiyatlarımız da cebinize layık efendim, buyrun. 

Şeyh: Teşekkür ederim. Hadi Helena hanım, önce 
meyve suyumuzu içelim, sonra yürümeye devam ederiz. 
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GuSÜl alMaK vE HÜKÜMlERİ

Helena: Hocam, bana hediye etmiş olduğunuz kitabı-
nızda kadınlarla ilgili bazı durumlardan bahsetmişsiniz. Bu 
durumlarda kadınların gusül abdesti almaları gerektiğini 
vurgulamışsınız. Biraz açıklamanız mümkün mü acaba? 

Şeyh: Memnuniyetle Helena hanım. Bazı haller var-
dır ki bunlar hasıl olduğunda bir kadının gusül abdesti 
alması gerekir. Mesela, 1- Kendisinden meni çıkarsa, 2- 
Kocası kendisiyle ilişkiye girerse -velev ki meni akmamış 
olsa bile-, 3- Âdeti (yani hayız müddeti biterse), 4- Lohu-
salık müddeti biterse -Bu durumlarda kadının gusül ab-
desti alması gerekir-.

Helena:  Özür dilerim hocam. Üzgünüm  ama söyle-
diklerinizden pek bir şey anlamadım. Bu saydığınız şey-
leri bana birer birer açıklamanız mümkün mü? 

Öncelikle ya şeyh, bir kadından meninin çıkması ne 
manaya gelir? 

Şeyh: Meni büluğa ermiş kadının fercinden çıkan bir 
sıvı olup kadın, kocasıyla cima ettiğinde, istimna ettiğin-
de ve uykusunda ihtilam olduğunda meni söz konusu ol-
duğu için gusletmesi gerekir. 

Helena: Kadın da ihtilâm olur mu hocam? 
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Şeyh: Evet Helena hanım. Bir gün Ümmü Süleym 
adında değerli bir sahabî kadın, bir kadınla birlikte 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına gelerek “Ey 
Allah’ın Rasûlü, Allah hakkı söylemekten hayâ etmez. 
Bir kadın ihtilam olduğu zaman gusül abdesti alması 
gerekir mi?” diye sordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem ona “Evet. Eğer bir ıslaklık görürse (gusül abdesti 
alması gerekir)” dedi. (Buhari, Müslim) 

Helena: Çok iyi anladım hocam. Peki, kadın ihtilam 
olursa, ancak uyandığında elbisesinde hiçbir ıslaklık ya 
da meni görmezse yine gusül abdesti alması gerekir mi? 

Şeyh: Hayır Helena hanım. Bu durumda gusül 
abdesti alması gerekmez. Annemiz Aişe radıyallahu 

anha’dan gelen bir rivayete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem’e, uyandığında elbisesinde ıslaklık gören ancak 
ihtilam olduğunu hatırlamayan bir adam hakkında so-
ruldu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Gusül abdesti 
alması gerekir” dedi. Kendisine, ihtilam olduğunu his-
seden ancak elbisesinde ıslaklık görmeyen adam hak-
kında soruldu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Ona 
gusül gerekmez” buyurdu. 

Helena: Hocam peki, cünüplükten dolayı gusül ab-
desti aldıktan sonra meni çıktığını görürsem tekrar gusül 
abdesti almam gerekir mi? 

Şeyh: Hayır, ikinci defa gusül abdesti almanıza gerek 
yok. Sadece abdest almanız yeterlidir. 
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Helena: Ancak hocam, bazen tenasül uzvumdan 
ince beyaz bir sıvının aktığını görüyorum ama hissetmi-
yorum. Bu meni midir? 

Şeyh: Hayır, bunun ismi mezidir. Bir kadın şehvetle 
ilgili bir şey düşündüğünde, ondan, hissetmeden beyaz 
ve ince bir sıvı akar. Buna “mezi” denir. Meni ise daha 
yoğun, daha ağır ve beyazımsı bir sıvı olarak akar. Ve 
kadın bunu bedeninde bir gevşeme ve belden aşağısında 
bir rahatlama ile hisseder. Mezide ise bunu hissetmez. 
Dolayısıyla mezinin akması durumunda bir kadının gu-
sül abdesti alması gerekmez. Tenasül uzvunu yıkaması, 
elbisesini temizlemesi ve namaz kılabilmek için abdest 
alması gerekir. 

Helena: Hocam, peki, bir kadın kocasıyla uyur ve 
onunla ilişkiye girerse, ancak her ikisinden de meni gel-
mezse bundan dolayı da gusül abdesti alması gerekir mi? 

Şeyh: Evet, Helena hanım. Bu durumdaki bir kadının 
kendisinden meni gelmese dahi gusül abdesti alması ge-
rekir. Çünkü erkeğin tenasül uzvunun sünnet yeri kadının 
tenasül uzvunun sünnet yerine girerse, ikisinden meni gel-
mese dahi kadının gusül abdesti alması gerekir. Nitekim 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Bir erkek bir kadının kolları ve bacakları arası-
na (onunla ilişkiye girmek için) oturursa ve ikisinin de 
(tenasül organlarının) sünnet yerleri birbirine girerse 
gusül vacip olur.”  
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HaYıZ vE HÜKÜMlERİ

Helena: Çok iyi anladım hocam. Ancak bana bir ka-
dının hayız müddeti bittiğinde gusül abdesti alması ge-
rektiğini söylemiştiniz. Hayız tam olarak nedir? Ve bir 
kadının hayızdan çıkması tam olarak ne manaya gel-
mektedir? 

Şeyh: Helena hanım, “hayız,” her kadının her ayın 
belli bir zaman diliminde, rahminden gelerek tenasül uz-
vundan çıkan, aşırı pis kokusu olan ve rengi siyaha çalan 
pis kandır. Kadınlar “âdet kanaması” olarak da isimlen-
dirirler. Bir kadın, bu pis kanın organından akmasının 
durduğunu görürse hayızdan çıkmış sayılır. Ve gusül ab-
desti alması gerekir. 

Helena: Hayız kanamasının belli bir vakti var mıdır, 
yok mudur? Veya bir defalığına akan ama sonrasında 
kesilen kan hayız kanı sayılır mı, sayılmaz mı? Çok af-
federsiniz ama bazen bir defalığına mahsus, yaklaşık bir 
dakika süren bir kanamam oluyor, sonrasında kesiliyor. 
Bu da hayız kanı sayılır mı? Yahut kanın belirli bir vakit 
durması mı gerekiyor? 

Şeyh: Helena hanım, hayız olma müddeti, en az bir 
defa akmasıdır. Bir kadın, âdet döneminde bir dakika-
lığına da olsa kan aktığını, sonra da o kanın kesildiğini 
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görürse ve bir daha kan akmazsa hayızdan çıkmış sayılır. 
Ve gusül abdesti alması gerekir. 

Helena: Ancak hocam biz kadınlar, hayız kanaması-
nın, yani âdet kanamasının altı ya da yedi gün olduğunu 
biliyoruz. Acaba bu doğru mudur? 

Şeyh: Bahsettiğiniz durum, hayız/âdet kanamaları-
nın en yoğun görülen şeklidir. Genelde kadınların büyük 
çoğunluğu 6 ya da 7 gün âdet kanaması görürler. An-
cak bilmeniz gerekir ki bazı kadınlar hiç âdet kanaması 
görmemektedir. Yine bazı kadınlar vardır ki sadece bir 
dakika âdet kanaması görürler. Kimileri de 1 veya 2 gün 
görürler. Ve daha da şaşırtıcısı, kimi kadınlar 10 (on) gün 
âdet kanaması görürler. Bu kanamaların hepsine hayız 
denir. Bir kadın, bu kanama tiplerinden herhangi birini 
yaşar, daha sonra kanın kesildiğini görürse gusül abdesti 
alması gerekir. 

Helena: Hocam, beni mazur görünüz, çok affeder-
siniz ama bazen âdet kanamasının normalinden daha 
uzadığını görüyorum. Benim âdet kanamam genelde 7 
gün sürüyor. Ancak bazen 7 günü geçiyor. Bu uzayan 
günlerde gördüğüm, kanama âdet kanaması, yani hayız 
sayılıyor mu? Yoksa 7 günden sonra gusül abdesti mi 
almalıyım? 

Şeyh: Helena hanım, uzadığını düşündüğünüz bu 
kan hayız kanıdır. 10-15 gün uzasa dahi bu kan kesilin-
ceye kadar gusül abdesti alınmaz. Şayet bu kan 15 günü 
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aşarsa buna “istihaze kanı” denir. 15 günden sonra kan 
kesilmese dahi gusül abdesti alınır ve namaz kılınır. Bir 
kadının hayızlı olduğu dönemde namaz kılması ve oruç 
tutması haramdır. İstihaze döneminde ise oruç tutması 
ve namaz kılması gerekir. 

Helena: Anlaşıldı hocam. Bir kadın âdet dönemi 
içinde, hatta 15 güne kadar uzasa dahi herhangi bir ka-
naması olursa, bu hayız kanı sayılır. Bu sürede namaz 
kılamaz ve oruç tutamaz. Ancak 15 günü aşarsa bu, isti-
haze kanı sayılır. O zaman gusül abdesti alması gerekir. 
Oruç tutar ve namazını eda eder. 

Şeyh: Evet Helena hanım. Tam olarak söylediğiniz 
gibi. Çok iyi anlamışsınız. Tebrik ediyorum. 

Helena: Hocam, bazen âdet kanamam başlamasına 
yakın sarı veya kahverengiye çalan bir renkte kan aktı-
ğını görüyorum. Bu zaman zaman âdet kanamam baş-
lamadan bir iki gün öncesinden de akabiliyor. Bazen az 
bazen çok akıyor. Bu da âdet kanamasından sayılıp oruç 
tutmama ve namaz kılmama engel teşkil eder mi? 

Şeyh: Helena hanım, bahsettiğiniz sarımsı ya da ha-
fif bulanık kahverengiye çalan kan âdet kanı ya da hayız 
kanaması değildir. Âdet kanamanız başlamadan önce, 
bu kanı görürseniz bu kanı temizleyiniz. Abdest alınız ve 
namaz kılınız. Bu durumda siz temiz sayılırsınız. Ancak 
hayız kanı, kokusu çok iğrenç ve siyahımsı bir kandır. Bu 
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kanı gördüğünüzde âdet kanamanız başlamış sayılır. Ve 
gün sayımınızı bu kana göre hesap edersiniz. 

Helena: Anladım hocam. Ancak bahsettiğim bu sarı 
ya da kahverengi kan bazen âdet kanamam bittikten 
sonra ortaya çıkıyor. Bu durumda da gusül abdesti alıp 
namaz kılmalı mıyım, yoksa kanın tamamıyla kesilmesini 
mi beklemeliyim? 

Şeyh: Şayet âdet kanamanızdan sonra bu kanı görü-
yorsanız, bu da âdet kanamanızdan sayılır. Tenasül orga-
nınıza pamuğu ya da herhangi bir parça kumaşı yerleş-
tirerek bunun kansız, lekesiz veya beyaz sıvıya bulanmış 
halde çıktığını görene kadar gusül abdesti almayınız. 

Ancak kansız, lekesiz veya beyaz sıvıya bulanmış hal-
de çıkarsa gusül abdesti alıp namazınızı eda edebilirsiniz. 
Şayet sarı veya lekeli kana bulanmış halde çıkarsa hâlâ 
âdetli/hayızlı sayılırsınız. 

Helena: Anladım hocam. Âdet kanamam başlama-
dan önce sarı ya da bulanık renkte kan görürsem bunun 
hayız kanı olmadığını anladım. Aynı şekilde âdet kana-
mamdan sonra -mesela- bir namaz miktarı kadar bek-
lemem gerektiğini, emin olduktan sonra gusül abdesti 
almam gerektiğini anladım. 

Şeyh: Evet Helena hanım. Çok iyi anlamışsınız. Çün-
kü hayız kanı siyahımsı ya da koyu kırmızı kandır. Bunun 
dışındakiler hayız kanı sayılmaz. 
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Helena: “Bir kadın, lohusalıktan çıkarsa gusül abdes-
ti alması gerekir” dediniz. Lohusalık nedir hocam? 

Şeyh: Lohusalık, bir kadından doğum anında akan 
ve genelde akmaya da 40 gün devam eden kandır. 

Helena: Anladım hocam. Peki, hamile bir kadın do-
ğumdan bir saat önce bu kanı görürse bu da lohusalık 
kanı sayılır mı? 

Şeyh: Evet Helena hanım. Lohusalık kanı, doğumla 
birlikte akan ya da doğum sancısından ötürü doğumdan 
önce akan kana denir. 

Helena: Bazı kadınlarda doğumdan sonra 1 gün 
veya 2 gün ya da 10 gün yahut 20 gün lohusalık kanı 
akıp sonra kesilmektedir. Bu lohusalığın bittiği anlamına 
mı gelir? Yoksa illa 40 gün beklemek gerekir mi? 

Şeyh: Hayır, illa 40 gün beklemek gerekmez. Kanın 
kesilmesi durumunda kadın temizlenmiş sayılır. Hatta 
doğumdan 1 gün sonra bile kanı kesilirse kadın lohusa-
lıktan çıkar. 40 gün beklemesi gerekmez. Gusül abdesti 
alır, namazını eda edebilir. Eşiyle cinsî münasebette bu-
lunabilir. 

Helena: Anladım hocam. Önemli olan kanın akması 
ve kesilmesi. Kan kesildiği zaman gusül abdesti alınır ve 
namaz kılınabilir. Ancak hocam bazı doğum yapan ka-
dınlarda bu kanama 40 günü geçmektedir. Bu da lohu-
salıktan sayılır mı? Yoksa 40 gün bitiminde gusül abdesti 
alıp namazını kılmaya başlamalı mıdır? 
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Şeyh: Bu hususta asıl olan, 40 günün bitiminde gu-
sül abdesti alıp namazını eda etmesidir. Çünkü lohusa-
lıkta en uzun süre 40 gündür. 40 gün bekledikten sonra 
lohusalığı bitmiş sayılır. Şayet ramazanda ise 40 gün bi-
timinde gusül abdesti alıp namazını eda eder ve kazaya 
kalan ramazan günleri için kaza orucu tutmaya başlar. 

Helena: O halde 40 günün bitiminden sonra hâlâ 
kan görüyor olsa bile kadın lohusalıktan çıkmış sayılır. Ve 
namazını eda edip orucunu tutabildiği gibi kocasıyla da 
cinsî münasebette bulunabilir. Doğru mudur hocam? 

Şeyh: Evet, doğru anlamışsınız Helena hanım. 40 
günden sonra akan kan istihaze kanı sayılır. 

Helena: Hocam, bu istihaze kanını bana açıklayabilir 
misiniz? Çünkü hayız konusunda da geçti, lohusalıkta da 
geçti. Pek anlayamadım. 

Şeyh: İstihaze kanı, bir kadının herhangi bir hasta-
lıktan ötürü ya da başka bir durumdan ötürü, rahminde 
bulunan bir damardan akan kandır. Herhangi bir hükmü 
yoktur. Bu kanı gören kadın temiz sayılır. Oruç tutabilir, 
namaz kılabilir ve kocasıyla ilişkiye girebilir. Yapması ge-
reken tek şey, bunu yıkaması, iyice temizlenmesi ve daha 
sonra namazını eda edebilmek için abdest almasıdır. 

Helena: Hocam, bazen hayızdan çıkıp gusül alarak 
temizlendikten 5 gün ya da 10 gün sonra yine kan aktı-
ğını görüyorum. Bu ikinci kan hayız kanamasına ait olan 
kan mı, yoksa istihaze kanı mı? 



 
41

 

 

 

Şeyh: Her iki hayız dönem arasında 15 günlük bir 
dönem olmalıdır. Bir kadın hayzından temizlenip gusül 
aldıktan sonra 15 günden önce tekrar bir kanama görür-
se, bu istihaze kanıdır. Hayız kanı değildir. Diğer temiz 
kadınlar gibi tenasül uzvunu yıkayıp namazını eda etmek 
için abdest alabilir. Orucunu tutabilir ve kocasıyla ilişkiye 
girebilir. 

Helena: O halde, anladığım kadarıyla, her iki hayız 
dönemi arasında 15 gün ara olmalıdır. 15 günden önce 
gelen kan hayız kanı sayılmaz. Doğru mu anlamışım ho-
cam? 

Şeyh: Evet, aynen anladığınız gibi. Bu kan istihaze 
kanı sayılır. 

Helena: Peki hocam, kusura bakmayın sizi de yoru-
yorum. Bazen âdet kanamaları bir ay ya da daha fazla 
sürebiliyor. Bu hayız kanaması sayılır mı? 

Şeyh: Hayır Helena hanım. Hayız kanaması 15 
günü geçmez. Âdet kanaması başlayan ve 15 günden 
uzun süre kanaması devam eden bir kadın 15’inci gün-
den sonra gusül abdesti alır. Çünkü 15’inci günden son-
ra devam eden kanama hayız kanaması sayılmaz. Bilâkis 
bu istihaze kanı sayılır. 

Helena: Hocam elhamdulillah. Sonunda varmamız 
gereken yere ulaştık. İşte size bahsettiğim restoran. Sa-
hil kenarındaki mükemmel manzarasıyla, size lezzetli bir 
balık keyfi sunuyor. 
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Şeyh: Elhamdulilah. Sonunda ulaştık. Yol hiç bit-
meyecek zannetmiştim. Haydi Helena hanım, daha 
neden bekliyorsunuz. Buyrun girelim ve o lezzetlerden 
tadalım. 

Garson: Deniz kızı restoranına hoş geldiniz, sefalar 
getirdiniz. Bize şeref verdiniz. Size nasıl yardımcı olabi-
lirim efendim? 

Şeyh: Hoş bulduk, o şeref bize ait. Rica etsem bize 
ortaya karışık balık ızgara yapar mısınız? Umarım yemek-
lerinizin lezzeti de restoranınızın ismi kadar güzeldir. 

Garson: Elbette efendim. Sizi temin ederim ki lezzet-
lerimizi beğeneceksiniz. Birkaç dakika içinde siparişleri-
niz hazır olacaktır efendim. 

Şeyh: Peki, teşekkür ederim. Ne dersiniz Helena ha-
nım, yemeğimiz gelene kadar sohbetimize devam ede-
lim mi?

i
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NaMaZ vE HÜKÜMlERİ 

Helena: Hocam, başımdan geçen bir olayı size an-
latmak istiyorum. 

Şeyh: Mutlu olurum, buyrun sizi dinliyorum. 

Helena: Bir gün İstanbul’a yaptığım uçak yolculuğu 
esnasında yanımda oturan bir hanımefendiyle tanıştım. 
Bana çok zor günlerden geçtiğini, tüm genişliğine rağ-
men dünyanın kendisine dar geldiğini anlattı. Çehresin-
de derin bir hüzün ve ızdırap vardı. 

Bana, bir gece, kılabildiği kadar namaz kıldığını, na-
mazını bitirir bitirmez sanki görünmez birinin kalbine 
sekinet ve huzur yerleştirdiğini ve ona mutluluk şerbetin-
den içirdiğini, sonrasında ise ızdıraplarının yerini huzur 
ve mutluluğun aldığını anlattı. İslâm’da namazın bu ka-
dar büyük kadri, bu denli tesiri var mıdır? 

Şeyh: Tabiî ki Helena hanım. Nitekim Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem, bir durumdan ötürü kederlendiği 
zaman, Bilal-i Habeşi radıyallahu teâlâ anh’a, “Ey Bilal, na-
maza çağır da bizi rahatlat” buyururdu. Namaz insanı 
rahatlatır. Çünkü namaz bu dinin direğidir. 

Helena: Hocam namazla ilgili bazı sorular sormam 
mümkün mü acaba? 

 



 

 

 

 

44

Şeyh: Buyrun Helena hanım. Dilediğiniz kadar sora-
bilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya gayret gös-
tereceğim. Ancak yemeğimiz de hazırlandı. Dilerseniz 
soğumadan yiyelim.

Helena: Peki hocam. 

Helena: Hocam, bir Müslümana farz olan namazlar 
kaç vakittir? 

Şeyh: Sadece 5 vakit namaz farzdır. Sabah namazı 
2 rekât ile, öğle namazı 4 rekât ile, ikindi namazı 4 rekat 
ile, akşam namazı 3 rekat ile, yatsı namazı 4 rekat ile 
farz kılınmıştır. Bir Müslümanın eda etmesi gereken farz 
namazlar bunlardır. 

Helena: Hocam eğer bir Müslüman kadın namaz kıl-
mıyorsa Müslüman sayılır mı? 

Şeyh: Helena hanım, namaz kılmıyorsa nasıl Müs-
lüman olabilir ki?! Zira Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurmaktadır: “Bizimle onlar (yani Müslümanlar 
ile kafirler) arasındaki tek fark namazdır.” Kim namazı 
terk ederse kâfir olur. Kâfir sayılmayazsa bile en azından 
Allah’a isyan etmiş bir fâsık sayılır. Nasıl olur da bir kadın 
kendine Müslüman deyip de kendisini yaratan ve rızık-
landıran Rabbi için namaz kılmaz! 

Helena: Namazın nasıl kılındığını bana öğretir mi-
siniz değerli hocam? Ben televizyonda Müslümanların 
nasıl namaz kıldıklarını görmüştüm. Aynı şekilde biraz 
önce girdiğim camide de kadınların nasıl namaz kıldık-
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larını izledim. Ancak ben tam olarak nasıl namaz kılaca-
ğımı bilmiyorum. Şayet mümkünse bana kısaca anlatır 
mısınız? 

Şeyh: Namaz kılmak istediğiniz zaman size şu söyle-
yeceklerimi yapmanız gerekir. 

1- Önceden size öğrettiğim gibi güzelce abdest alma-
lısınız. 2- Sonra sadece yüzünüz ve elleriniz görünecek 
şekilde tüm bedeninizi örtmeniz, güzelce tesettüre bürün-
meniz gerekir. 3- Sonra kıbleye dönmelisiniz. 4- Sonra 
hangi namazı kılmak istiyorsanız ona niyet etmelisiniz. 
5- Sonra “Allahu ekber” demeli ve Subhaneke’yi okuma-
lısınız. 6- Sonra ilk iki rekâtta Fatiha sûresini ve bir kısa 
sûre okumalısınız. 3 veya 4 rekâtlı namazlarda -mesela- 
akşamın 3. rekâtında öğle, ikindi ve yatsı namazının 3 
ve 4. rekâtlarında sadece Fatiha sûresini okumalısınız. 7- 
Sonra “Allahu ekber” diyerek rükûya vardığınızda 3 defa 
“Subhane rabbiyel azim / Azim olan Rabbimizi her türlü 
noksanlıktan tenzih ederim” demelisiniz. 8- Sonra tek-
rar doğrulmalı ve “Semiallahu limen hamideh, Rabbena 
ve lekelhamd / Allah, Kendisine hamd edeni işitti, ey 
Rabbimiz sana hamd olsun” demelisiniz. 9- Sonra “Alla-
hu ekber” demeli ve secdeye gitmelisiniz. Secdede de 3 
defa “Subhane Rabbiyel âlâ / Yüce olan Rabbimizi her 
türlü eksiklikten tenzih ederim” demelisiniz. 10- Sonra 
“Allahu ekber” diyerek secdeden kalkıp oturmalısınız. 
11- Sonra “Allahu ekber” diyerek ikinci defa secdeye 
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gitmelisiniz. Secdede de yine 3 defa “Subhane rabbiyel 
âlâ” demelisiniz. 12- Sonra “Allahu ekber” diyerek aya-
ğa kalkmalı ve birinci rekatta yaptığınız şeylerin aynısını 
tekrar etmelisiniz. 13- Sonra ikinci rekâtta ikinci secde-
den sonra teşehhüde oturmalı ve tahiyyât duasını oku-
malısınız. 14- Sonra şayet kıldığınız namaz sabah namazı 
gibi ya da bazı sünnetler gibi iki rekâtlı namaz ise selam 
vermelisiniz. 15- Şayet akşam gibi 3 rekâtlı bir namazı 
eda ediyorsanız ya da öğle, ikindi ve yatsı namazları gibi 
dört rekâtlı bir namazı eda ediyorsanız teşehhüd duasını 
okuduktan sonra ayağa kalkmalısınız. Ve “Allahu ekber” 
diyerek Fatiha sûresini okumalısınız. Sonra bir önceki 
rekâtta olduğu gibi rükûya ve secdeye gitmelisiniz. Eğer 
namazınız akşam namazıysa teşehhüde oturmalısınız. 
Eğer öğle, ikindi ya da yatsı namazıysa tekrar ayağa 
kalkarak bir rekât daha kılmalı, sonra teşehhüde oturup 
teşehhüd duasını okuduktan sonra sağınıza ve solunuza 
“Esselamualeykum ve rahmetullah” diyerek selâm ver-
melisiniz. Böylece namazınızı eda etmiş sayılırsınız. 

Helena: Hocam bu saydıklarınız namazın muhakkak 
yapmamız gereken rükünlerinden midir, yoksa saydıkla-
rınız arasında yapmasak bile namazımızı bozmayan şey-
ler de var mıdır? 

Şeyh: Namazın iftitah tekbiri, kıyam, Fatiha sûresini 
okumak, rükû ve rükûdan kalmak, secde ve secdeden 
doğrulmak, teşehhüd ve selam vermek gibi rükünleri 
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vardır. Bunların dışındakiler namazın sünnetleridir. Bu 
sünnetlerin terki namazınızı bozmaz. 

Helena: Hocam şimdi namazın rüku, secde veya kı-
yam gibi herhangi bir rüknünü terk ettiğimizde namazı-
mız bozulur mu? 

Şeyh: Evet, namaz geçerli sayılmaz. Kıyama dur-
mak, rükuya gitmek ya da secde etmek namazın olmaz-
sa olmaz rükünlerindendir. 

Helena: Hocam bazen unutarak ya da uyuyarak na-
mazı kaçırırsak uyandıktan ya da hatırladıktan sonra na-
mazı kılabilir miyiz? 

Şeyh: Evet, kılabilirsiniz Helena hanım. Beş vakit na-
mazı vaktinde kılmak gerekir. Ancak insan unutur ya da 
uykuya dalarsa uyandığında veya hatırladığında namazı-
nı eda etmelidir. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurmuştur:

“Kim namaz kılmayı unutur ya da namazını eda 
etmeden uyursa, hatırladığında namazını eda etsin. 
Çünkü Allah sübhanehu ve teala şöyle buyuruyor: ‘Beni 
anmak için namazı kıl.’ (Taha, 14)” 

Helena: Hocam, -mesela- bazen öğle ezanı okundu-
ğunda işlerimden dolayı yoğun oluyorum ve namazımı 
hemen eda edemiyorum. Sonra ikindi namazından önce 
hayız kanamam oluyor. Hayızdan arınıp temizlendiğim-
de kanamamın başladığı o öğle namazını kılmam gere-
kiyor mu? 
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Şeyh: Hayır, kılmanız gerekmiyor. Çünkü öğle na-
mazının vakti, ikindi namazının vaktine kadardır. Aynı 
şekilde her bir namazın vakti, kendisinden bir sonraki 
namaza kadar sürer. Sabah namazı hariç. Çünkü sabah 
namazının vakti güneş doğmasıyla sona erer. 

Helena: Anladım hocam. Peki, âdet kanamam yatsı 
namazından sonra biterse yatsı namazını eda etmem ge-
rekiyor mu, gerekmiyor mu? 

Şeyh: Evet, eda etmeniz gerekiyor. Çünkü siz henüz 
vakti çıkmamış olan namazı eda etmelisiniz. Kısacası âdet 
kanamanız öğle namazından veya ikindi namazından ya 
da akşam namazından yahut yatsı namazından veyahut 
güneş doğmadan, sabah namazından önce kesilirse sa-
dece o vaktin namazını eda etmeniz gerekiür. 

Helena: Peki hocam, bazılarından duyduğum kada-
rıyla bir kadın hayızlıyken ya da lohusayken bile namazı-
nı eda edebilirmiş. Siz buna ne diyorsunuz? 

Şeyh: Estağfirullah Helena hanım, bunu ancak cahil 
biri söyleyebilir. Hayızlı ya da lohusa olan bir kadın asla 
namaz kılamaz. Hatta kılmadığı namazların kazasını bile 
kılmaz. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duru-
mu şu şekilde izah etmiştir:

“Kadın değil mi hayız olduğunda namazını kıla-
mayan ve orucunu tutamayan!” Şimdi Rasûlullah sal-
lallahu aleyhi ve sellem’in sözünün üzerine kim ne söz söyle-
yebilir ki? 
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Helena: Az önce hayızlı bir kadının ya da lohusa bir 
kadının, kılamadığı namazların kazasını kılmayacağını 
söylediniz. Doğru mu duydum hocam? 

Şeyh: Evet, doğrudur. Hayızlı bir kadın kılamadığı 
namazlar için kaza namazı kılmaz. Ancak hayızlıyken ka-
çırdığı orucun kazasını tutar. Çünkü Muaze radıyallahu teâlâ 

anhâ isimli kadın sahabî anlatıyor: Aişe radıyallahu anhâ’ya 
“Hayızlı bir kadının (kaçırdığı) namazları kaza etmeme-
si (tekrar kılmaması) ve orucu kaza olarak tutmasına ne 
dersiniz?” diye sordum, o “Sen Harurî misin?” dedi. Ben 
de “Hayır değilim, sadece soruyorum” dedim. Aişe ra-

dıyallahu anhâ “Biz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zama-
nında bu durumla karşılaşırdık. Bize orucumuzu kaza 
etmemiz emrolunur, ancak namazımızı kaza etmemiz 
emrolunmazdı.” (Buhari, Müslim) dedi.

NAMAZDA YANILMAK

Helena: Hocam, bazen namaz kılarken dalgınlığıma 
geliyor, unutuyorum; acaba iki rekât mı, üç rekât mı, dört 
rekât mı kıldım diye. Düşünmeye başlıyorum. Namazımı 
baştan iade mi etmeliyim, yoksa ne yapmalıyım? 

Şeyh: Hayır, namazını baştan iade etmenize gerek 
yok. Namazınızda ikinci rekâtta mı, üçüncü rekâtta mı 
olduğunuz konusunda şüpheye düşerseniz ikinci rekâttan 
hesap ediniz. Aynı şekilde üçüncü rekatta mı, dördün-
cü rekatta mı olduğunuz hakkında şüpheye düşerseniz 
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üçüncü rekattan hesap ediniz. Sonra namazınızı tamam-
layınız. Teşehhüd duasını okuduktan sonra ama selâm 
vermeden önce iki sehiv secdesi yapınız. Sonra da selâm 
veriniz. 

Helena: Buna “sehiv secdesi” mi deniyor hocam? 

Şeyh: Evet, buna sehiv secdesi denir. Namaza dur-
muş birisi dalgınlığa düşer ve hangi rekatta olduğunu 
bilmezse, aynı size söylediğim gibi iki defa sehiv secde-
si yapar. İster selam vermeden önce yapar, ister selam 
verdikten sonra yapar, fark etmez. 

Helena: Namazımda dalgınlığıma gelir ve birinci 
teşehhüde oturmayı unutursam ayağa kalktıktan son-
ra tekrar teşehhüde oturmalı mıyım? Yoksa teşehhüde 
oturmak caiz olmadığı için namazımı mı tamamlama-
lıyım? 

Şeyh: Hayır, birinci teşehhüde oturmayı unutmuşsa-
nız ve ayağa kalkmışsanız tekrar teşehhüde oturmayıp 
namazınızı normal olduğu gibi tamamlayınız. Sonra da 
selam vermeden önce veya selam verdikten hemen son-
ra iki defa sehiv secdesi yapınız. 

Helena: Sehiv secdesinde belirli bir şey söylemem 
gerekiyor mu? 

Şeyh: Evet. Normal secdede olduğu gibi “Sübhane-
rabbiyel âlâ” diyebilirsiniz. 
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SÜNNET NAMAZLARI

Helena: Hocam acaba farz namazlardan önce veya 
sonra kılmamız gereken sünnet namazlar var mı? Yoksa 
sadece bana farz olan namazları mı kılmalıyım? 

Şeyh: Evet, sünnet namazları vardır. Ve kılabilirsiniz. 

Bunlar: 1- Sabah namazının farzından önce 2 rekât 
sünneti, 2- Öğle namazının farzından önce ve sonra 2 
veya 4 rekât, 3- İkindi namazının farzından önce 2 veya 
4 rekât, 4- Akşam namazının farzından önce ve sonra 
2 rekât, 5- Yatsı namazının farzından önce ve sonra 2 
rekât, 6- En son olarak yatsı namazının farzı ve sünne-
tinden sonra Vitir namazınızı eda edersiniz. 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in eşi Ümmü Habi-
be radıyallahu anha annemizden gelen bir rivayete göre, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her 
kim, bir gün ve gecede, (farz namazlar dışında), sabah 
namazının farzından önce iki rekât, öğle namazının 
farzından önce dört rekât, öğle namazının farzından 
sonra iki rekât, akşam namazının farzından sonra 
iki rekât ve yatsı namazından sonra iki rekât olmak 
üzere on iki rekât (nâfile/sünnet) namaz kılarsa, cen-
nette onun için bir ev yapılır.” (Tirmizi) Ümmü Habibe 
radıyallahu anha annemiz daha sonra şöyle demiştir: “Ben 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den duyduktan sonra 
bunları hiç terk etmedim.” 



 

 

 

 

52

Helena: Vitir namazı nedir, nasıl kılınır hocam? 

Şeyh: Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınan 
bir namazdır. Önce 2 rekât kılınıp selam verilir, ardın-
dan 1 rekat kılınır. Ya da 3 rekât birleştirilerek kılınır. Bir 
kadın ne kadar çok gece namazı kılırsa, Allah da onu o 
kadar çok sever. Vitir namazı, sünnet olan namazlar için-
de en faziletli olanıdır. Ecri Allah katında büyüktür. Nite-
kim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 
“Allah sizlere ziyade olarak bir namaz bahşetti. Bu 
namaz sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. 
Bu, vitir namazıdır. Allah bu namazı sizin için yatsı 
ile fecrin doğuşu arasında koydu.”

Helena: Peki hocam, vitir namazını kılıp uyusam, 
sonra sabah namazından önce uyansam, tekrardan vitir 
namazını kılmak istesem kılabilir miyim? Yoksa ikişer re-
kat ikişer rekat teheccüd namazı mı kılmalıyım?

Şeyh: İkişer rekat teheccüd namazı kılabilirsiniz. Te-
heccüd namazını bitirdikten sonra vitir namazını kılmayı-
nız. Çünkü bir gecede iki defa vitir namazı kılınmaz. 

Helena: Peki başka sünnet namazları da var mıdır 
hocam? 

Şeyh: Evet var. Mesela, Duha (Kuşluk) namazı. Gü-
neşin doğuşundan öğle namazının vaktine 15 dakika ka-
lıncaya dek, 2 veya 4 veya 8 rekat olarak Duhâ namazını 
kılmak sünnettir. Aynı şekilde her abdest aldıktan sonra 
2 rekat abdest namazı kılmak da sünnettir. 
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Helena: Oturarak namaz kılarsam namazım geçerli 
midir?

Şeyh: Ayakta duramayacak kadar kötü bir hastalığa 
yakalandıysanız, oturarak ya da yatarak namaz kılmanız-
da hiçbir mahsur yoktur. Ancak bir kişinin bunun dışın-
da ve bir mazereti olmadan oturarak namaz kılması caiz 
değildir. Bununla birlikte sünnet namazları farz namaz-
lardan farklıdır ve kişi sünnet namazlarını istediği gibi 
eda edebilir. Yalnız oturarak namaz kılan, ayakta namaz 
kılanın ecrinin yarısına nail olur.

Helena: Bu değerli bilgilerden ötürü size çok teşek-
kür ediyorum hocam. 

Şeyh: Bu benim vazifem zaten Helena hanım, teşek-
kür etmenize gerek yok. 

Helena: Bu arada hocam yemeği beğendiniz mi? 
Benim için çok lezzetliydi. 

Şeyh: Evet. Gerçekten de çok beğendim. Beni bura-
ya getirdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Ortam 
çok sakin ve güzel. Yemekleri de bir o kadar harika. 

Helena: Beğenmenize çok sevindim hocam. 

YOLCULUKTA NAMAZ

Helena: Yolculukta namaz nasıl kısaltılır hocam? 

Şeyh: Bir kişi yolculuğa niyet edip de yolculuğa çı-
karsa, dört rekâtlı namazları iki rekât olarak eda eder. 
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Ancak, sabah ve akşam namazını olduğu gibi eda eder. 
Namazın kısaltılması işlemi öğle, ikindi ve yatsı namazla-
rı için geçerli bir durumdur.

Helena: Peki namazlarımı kısaltmam için aşmam ge-
reken herhangi bir mesafe var mıdır? Yoksa yolculuğa 
çıktıktan sonra mesafenin bir önemi yok mu? 

Şeyh: Yolculuğa çıktığınızda namazları kısaltabilirsi-
niz. Kısaltmak için belirli bir mesafe şart değildir. Önemli 
olan, şeran yolculuk sayılabilecek bir yerden başka bir 
yere yolculuk için çıkmandır. Bu, namazlarınızı kısaltma-
nız için yeterli bir husustur. 

Helena: Yolculukta namazları kısaltmanın dışında 
herhangi bir durum var mıdır?

Şeyh: Evet, yolculukta bir de namazları cem etme 
imkanı da vardır. 

Helena:  “Cem etmek” ne anlama geliyor hocam? 

Şeyh: Cem etmek, iki namazı bir vakit içinde eda 
etmektir. Mesela; öğle ve ikindi namazlarını, öğleni 2 
rekat kılıp selam vererek, hemen ardından da ikindiyi 
2 rekat kılıp selam vererek tek bir vakitte eda edebilir-
siniz. İster ikisini öğle vaktinde eda edebilirsiniz, ister-
seniz de ikisini ikindi vaktinde eda edebilirsiniz. Aynı 
şekilde, akşam ve yatsı namazlarını, akşamı 3 rekat kı-
lıp selam vererek, yatsıyı da 2 rekat kılıp selam vererek 
tek bir vakitte eda edebilirsiniz. İster ikisini akşam vak-
tinde, isterseniz yatsı vaktinde eda edebilirsiniz. Sadece 
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sabah namazını başka bir namazla cem edemezsiniz. 
Aynı şekilde ikindi namazını da akşam namazıyla cem 
edemezsiniz. 

Helena: Hocam bazen yolculuk esnasında yolda gi-
derken namazımı eda edebileceğim mescid bulamıyo-
rum. Erkekler beni görmesin diye oturarak namaz kılabi-
lir miyim? Bu namazım geçerli olur mu? Ya da erkekler 
görse bile müsait bir yerde ayakta rükûya ve secdeye 
giderek namazımı eda mı etmeliyim? 

Şeyh: Hayır. Bir kadının, namazını eda edebilmek 
için erkeklerin gözlerinden uzak bir yerde olması gerekir. 
Eğer böyle müsait bir yer bulamazsa ayakta normal bir 
şekilde namazını eda etmelidir. Eğer oturarak namazını 
eda ederse namazı batıl olur. 

Helena: Uçakta uzun bir yolculuğa çıkarsam ve gü-
nün büyük bir bölümünü uçakta geçirecek olursam na-
mazımı uçakta nasıl eda etmeliyim? 

Şeyh: Yerinizden kalkıp uçakta namazınızı eda ede-
bileceğiniz müsait bir yer bulabilirseniz ayakta namazını-
zı eda etmeniz en doğru olanıdır. Ancak bu zor olursa ya 
da müsait yer bulamazsanız oturduğunuz yerde nama-
zınızı eda edebilirsiniz. Yönünüz kıbleye dönük olmasa 
bile namazınız geçerli olur. Havaalanına indiğinizde vakit 
geçmiş olursa, oturarak kıldığınız namazınızı iade etme-
nize gerek yok. 
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İSTİHARE NAMAZI

Helena: Bir hususta bilgi almak istiyorum. Bazen bir 
şeyi yapıp yapmama arasında tereddüde düşüyorum. 
Şimdi benimle evlenmek isteyen birinin teklifiyle karşı 
karşıyayım. Kabul edip etmeyeceğimi bilemiyorum. Siz-
ce bu durumda ne yapmalıyım? Aynı şekilde ticaretle ilgili 
bir konuda bir şey yapmak istediğimde de tereddüde dü-
şüyorum. Bu hususta bana ne tavsiyede bulunursunuz. 

Şeyh: İstihare namazı kılmalısınız. 

Helena: İstihare namazı nedir hocam? 

Şeyh: İstihare namazı, herhangi bir konuda kararsız 
kaldığınızda kılacağınız 2 rekat namazdır. Bu namazdan 
sonra Allah sizin için hangisi daha hayırlı veya nasipse 
onu size kolay kılar. Aynı normal namazlar gibi 2 rekat 
namaz kılarsınız. Namazınız bittikten sonra da istihare 
duasını okursunuz: “Allah’ım! Sen her şeyi bildiğin için, 
hakkımda hayırlı olanı bana da bildirmeni, Senin gü-
cün her şeye yettiği için beni başarılı kılmanı ve hayırlı 
olanı nasip etmeni Senin o büyük kereminden niyaz 
ederim. Çünkü Senin gücün her şeye yeter, benimki 
yetmez; Sen her şeyi bilirsin, ben bilemem. Şüphesiz 
Sen görülüp bilinmeyenleri de bilirsin. Allah’ım! Eğer 
bu iş benim dinim, dünyam ve âhiretim için hayırlıysa 
(şimdisi veya sonrası için hayırlıysa) onu yapmayı bana 
nasip eyle, bana kolaylık ver ve onu bana mübarek 
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kıl! Şayet bu iş benim dinim, dünyam ve âhiretim için 
şer ise (şimdisi veya sonrası için kötüyse) onu benden, 
beni de ondan uzaklaştır. Hayır neredeyse onu bana 
nasip et, sonra da gönlümü bu sonuca râzı kıl!” 

Bu duayı okuduktan sonra Allah sizin için hangisi 
daha hayırlıysa gönlünüzü ona meylettirecektir. 

Helena: Bu gerçekten de harika bir şey! İstihare na-
mazını tekrar tekrar kılabilir miyiz hocam? 

Şeyh: Allah kalbinizi mutmain edinceye kadar tek-
rar tekrar kılabilirsiniz. Kararsız kaldığınız her durum için 
ayrı ayrı istihare namazı kılabilirsiniz. 

KADINLAR İÇİN CEMAATLE NAMAZ                                        
KILMANIN HÜKMÜ 

Helena: Neden camilerde kadınların ezan okuduğu-
na ve kamet getirdiklerine şahit olmuyoruz? 

Şeyh: Kadınların ezan okumaları ya da kamet ge-
tirmeleri gerekmez. Ancak kamet getirmek isterlerse 
getirebilirler. Ezan okumak ise sadece erkeklere meşru 
kılınmıştır. 

Helena: Camide veya evde kadınlarla cemaat şeklin-
de namaz kılabilir miyim? 

Şeyh: Evet, kılabilirsiniz. Cemaatle namaz kılmanın 
ecri büyüktür. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılı-
nan namazdan 27 kat daha sevaptır. 
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Helena: Kadınlara imamlık yapabilir miyim? Eğer 
yapabilirsem kadınların önlerinde mi, arkalarında mı 
durmalıyım? Yoksa ortalarında mı durmalıyım? 

Şeyh: Ortalarında durarak imamlık yapabilirsiniz. 

Helena: Cemaat olabilmek için herhangi bir sayı ge-
rekli mi? Yoksa tek başıma da cemaat olabilir miyim? 

Şeyh: Cemaat en az 2 kişiden oluşur. Şayet mümey-
yiz olan (temyiz çağına gelmiş olan) ufak kızınızla da na-
maz kılarsanız cemaat sevabına nail olmuş olursunuz. 

Helena: Temyiz çağı nedir hocam? 

Şeyh: Büluğa ermemiş çocukların bazı şeyleri farke-
debilecek, doğruyu ayırt edebilecek niteliğe ulaşmış ve 
söz dinleyip anlıyor olmaları halidir. Genelde 7 yaş ola-
rak nitelendirilir. 

Helena: Bir komşum var, küçük bir oğlu var. Ona 
namaz kıldırdığını gördüm. Henüz büluğ çağına erme-
miş küçük bir çocuğun imamlık yapması mümkün mü-
dür? Kıldırdığı namaz geçerli sayılır mı? 

Şeyh: Evet. Yaşı 7-8’den küçük olmayan, namazın 
ne anlam taşıdığını idrak edebilen, büluğ çağına ermese 
de temyiz çağındaki bir çocuğun size namaz kıldırması 
caizdir. Ve kıldırdığı namaz da geçerli sayılır. 

Helena: Peki bir kadının evde namaz kılması mı daha 
doğrudur, yoksa camiye gidip cemaatle kılması mı daha 
isabetli olur? 
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Şeyh: Her ikisi de kadın için hayırlıdır. En doğrusu, 
sadece birini yapmamaktır. Dilediğinizde evinizde kılabi-
lir, dilediğinizde -şartlar dahilinde- camiye gidip cemaatle 
namaz kılabilirsiniz. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem zamanında hanım sahabîler bazen evlerinde bazen 
camide namaz kılarlardı. Bu hususta Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem, erkeklerin, eşlerinin camiye gitmesini engel-
lemelerini yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: “Allah’ın 
kadın kullarını mescitlere gitmekten alıkoymayınız.” 
(Muttefekun aleyh)

Helena: Söylediklerinizden anladığım kadarıyla ca-
miye Cuma ve teravih namazlarını kılmak için de gidebi-
lirim. Doğru mu? 

Şeyh: Evet Helena hanım. Dilediğiniz zaman, dile-
diğiniz namaza gidebilirsiniz. Ve sizi hiçbir Allah’ın kulu 
engelleyemez. 

Helena: Bayram namazlarını da kılmaya gidebilir mi-
yim? 

Şeyh: Evet siz de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem za-
manında hanım sahabîlerin yaptığı gibi bayram namaz-
larını kılmak için camiye gidebilirsiniz. Üstelik Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem hanım sahabîlere bayram namazları-
na iştirak etmelerini emretmiştir. Hatta hayızlı kadınlara, 
camiye yaklaşmamaları şartıyla Müslümanlarla birlikte 
bayramın şenliğine iştirak etmelerini emretmiştir. 

Helena: Bayram namazını açıklayabilir misiniz? 
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Şeyh: Bayram namazı iki rekattır. Sünnet olan, birin-
ci rekâtta yedi tekbir getirmek, ikinci rekatta beş tekbir 
getirmektir. Her iki tekbir arasında Allah’ı tesbih eder, 
sonra Fatiha sûresiyle bir zamm-ı sûre okunur.  

CENAZE NAMAZI VE HÜKÜMLERİ

Helena: Hocam bazen sevdiklerimizden birini kay-
bediyoruz. Bu acı yüreğimize ağır geliyor. Üzülüyoruz. 
Elimizde olmadan feryad u figan ederek dövünmeye ve 
ağıtlar yakmaya başlıyoruz. Sizce bu yaptığımız doğru 
bir şey mi? Çünkü biz kadınlar bu tür durumlarda genel-
de bu davranışları sergiliyoruz.

Şeyh: Helena hanım, bir Müslüman en aziz dostunu 
veya en tatlı evladını yahut biricik anne-babasını kaybetti-
ğinde sadece şunu söylemelidir: “Bizler Allah’a aidiz ve 
yine O’na döneceğiz. Allah’ım, karşı karşıya kaldığımız 
bu imtihanımızda ecrimizi ver. Ve bizi bu durumdan 
daha hayırlı bir durumla karşılaştır.” Zira Allah teala 
şöyle buyurmuştur: “Sabredenlere müjdele. Onlar ken-
dilerine bir musibet geldiğinde, ‘Bizler Allah’a aidiz 
ve yine O’na döneceğiz’ derler.” (Bakara, 156)

Böyle bir durum başımıza geldiğinde, kaybettiğimiz 
yakınımız için Allah’tan bağışlanma diler ve onun için 
Allah’a dua ederiz. Gözyaşı dökmede bir sakınca yoktur. 
Zira Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem biricik evladı İbrahim 
vefat ettiğinde şöyle buyurmuştur:
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“Göz yaş akıtır. Kalp hüzünle dolar. Ve bizler sade-
ce Rabbimizin razı olacağı sözler sarf ederiz. Ey İbra-
him, senin yokluğun bizi gerçekten derinden üzdü.” 

Ancak, bağırmak ve dövünerek feryad u figan etmek 
haramdır. Bu davranış, kişinin kaybettiği yakınına ancak 
eziyet verir. 

Helena: Anladım hocam. Bir yakınımı kaybettiğim-
de bağırmamam ve feryad u figan etmemem gerektiği-
ni, sadece söylediğiniz gibi, “Önce de sonra da emir 
Allah’ındır” (Rum, 4) demem gerektiğini öğrendim. Peki 
hocam, onların cenaze merasimine ve defin merasimine 
katılabilir miyim? 

Şeyh: Tabiî ki katılabilirsiniz. Cenaze namazı sadece 
erkeklere mahsus bir namaz değildir. İster yakınınız ol-
sun ister yakınınız olmasın. Cenaze namazını erkeklerle 
beraber kadınlar da kılabilir. Çünkü her Müslüman, diğer 
Müslümanın, İslam kardeşliği ilkesi esasınca yakını sayılır. 
Nitekim Allah teala şöyle buyurmuştur: “Mü’min erkek-
ler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır/ya-
kınlarıdır.” (Tevbe, 71) Bunun yanısıra cenaze namazının 
büyük bir fazileti ve Uhud dağı ağırlığınca sevabı vardır. 

Helena: Subhanallah, hocam sanki yakınlarımızda 
selâ okunuyor. İzninizle yemeğinizi yediyseniz cenaze 
namazına iştirak edelim. 

Şeyh: Evet, ben de duydum. Umarım yetişiriz. Beni 
biraz bekler misiniz? Hesabı ödeyip geliyorum. 
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Helena: Peki hocam, sizi dışarıda bekliyorum. 

Şeyh: Hadi gidelim Helena hanım. Sanırım biraz 
hızlanırsak yetişebiliriz. 

Helena: Ancak hocam, açıkçası ben nasıl kılacağımı 
bilmiyorum. Hayatımda cenaze namazı kılmadım. Cena-
zeye yetişene kadar bana nasıl kılmam gerektiğini öğre-
tebilir misiniz? 

Şeyh: Elbette. Hemen açıklayayım. Cenaze namazı 
gerçekten çok basit. 4 tekbirden ibarettir. İmamın arka-
sında durursunuz: 

1- Ellerinizi kaldırıp “Allahu ekber” dersiniz ve Fati-
ha sûresini okursunuz. 

2- Sonra ikinci defa “Allahu ekber” der ve Salli 
(Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. 
Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke 
Hamîdün Mecîd / Ey Allah’ım! İbrahim’e ve ailesine rah-
met ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e ve ailesine de 
rahmet eyle. Muhakkak Sen Hamîd ve Mecîd’sin) ve Ba-
rik (Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muham-
med. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnne-
ke Hamîdün Mecîd / Ey Allah’ım! İbrâhîm’e ve ailesine 
bereketler ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e ve 
ailesine de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen Hamîd 
ve Mecîd’sin) dualarını okursunuz. 

3- Sonra üçüncü defa “Allahu ekber” dersiniz. Ölen 
kişi için ihlâslı bir şekilde istediğiniz duayı okursunuz. 
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4- Sonra dördüncü “Allahu ekber” der ve “Allah’ım 
bizi onun ecrinden mahrum etme. Ve ondan sonra bizi 
fitneye düşürme” diye dua edersiniz.

5- Sonra “Esselamualeykum ve rahmetullah” diye-
rek selâm verirsiniz. 

İşte size cenaze namazı Helena hanım. Bahsettiğim 
gibi kolay ve basit. 

Helena: Cenaze namazını kılan kimse sevap kazanır 
mı? 

Şeyh: Evet. Cenaze namazını kılan kimsenin sevabı 
gerçekten de çok büyüktür. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-
lem şöyle buyurmuştur: “Kim bir cenaze evinden cena-
zeyle çıkarsa ve onun cenaze namazını kılarsa, sonra 
da cenaze defnedilene kadar ona eşlik ederse, ona 
iki kırat ecir verilir. Bir kırat Uhud dağı kadardır. Kim 
de cenaze namazını kılar, sonra giderse ona da Uhud 
dağı kadar ecir verilir.”

Helena: Subhanallah. Bu mükâfatların hepsi cenaze 
namazını kılan kişi için mi? 

Şeyh: Evet. Bu durum, onunla birlikte defin merasi-
mine katılanlar için de geçerlidir. 

Helena: Peki, ben de cenazenin defin işleri için kab-
ristana gidebilir miyim? 

Şeyh: Evet gidebilirsiniz. Ancak defin merasimine 
katılmamanız en doğrusudur. Lakin haram değildir. 
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Helena: Bundan sonra kabir ziyaretlerinde bulunma-
mız mümkün mü? 

Şeyh: Evet. Ölen birinin kabrini istediğiniz zaman zi-
yaret edip ona hayır duada bulunmanız müstehaptır. Bu 
hususta Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş-
tur: “Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirler dünyada 
zahit olmayı, ahireti hatırlamayı sağlar.” 

Helena: Duyduğum kadarıyla Türkiye’de Müslüman-
lar kabirleri özellikle bayramlarda ziyaret ediyorlarmış. 
Bu doğru bir şey mi? 

Şeyh: Kabirleri bayramda ziyaret etmek sünnet değil-
dir, bilakis bid’attir. Çünkü bayramlar eğlenme ve mutlu-
luk günleridir. Ağlama ve dertlenme günleri değildir. Her 
Müslümanın bu günlerde sevinmesi gerekir. Bayram geç-
tikten sonra istediği zaman kabir ziyaretinde bulunabilir. 

Helena: Hocam, sanırım camiye ulaştık. Bakın in-
sanlar cenaze namazını kılmak için saf tutmuşlar. Haydi 
biz de eşlik edelim. 

Şeyh: O halde biz de bu büyük sevabı kaçırmayalım. 

Helena: Biz de onlarla defin işlemleri için kabristana 
kadar eşlik edelim mi? 

Şeyh: Benim için sorun değil. Namazdan sonra biz 
de eşlik ederiz.

Helena: Bize bu büyük sevabı kazandıran Allah’a 
hamd olsun Hocam. Aynen dediklerinizi uyguladım. 
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Gerçekten çok kolaymış. Aynı şekilde defin merasimine 
katılıp bu sevabı da elde etmiş olduk.

Şeyh: Elhamdulillah. Haydi, eski yerimize yürüyerek 
geri dönelim. 

Helena: Hocam, defnetme işleminden çok etkilen-
dim. Toprağı ölünün üzerine atmaları ve onun için hayır 
duada bulunmaları beni çok etkiledi. Allah günahlarımızı 
affedecek kadar merhametli midir hocam?

Şeyh: Tabiî ki merhametlidir. Rabbimiz çok merha-
metlidir. Bir annenin evladına olan şefkatinden daha çok 
şefkatlidir. Bütün günahları affeder. 

Helena: Gerçekten mi? Bütün günahları affeder mi 
hocam? 

Şeyh: Bundan daha fazlasını da yapar Rabbimiz. 
Allah sadece günahları bağışlamakla kalmaz, bir de kö-
tülüklerimizin hepsini iyiliklere çevirir. Ve ecrimizi fazla 
fazla verir. Allah müminlerin tevbesini kabul eder. Hatta 
onlar ne kadar günah işlerse işlesin her tevbe ettiklerinde 
onların tevbesini kabul eder. Elhamdulillah. 

Helena: Allah ne kadar da büyük! Ben O’nun bu 
denli merhametli olduğunu tasavvur dahi edemiyordum. 
O’nu inkâr edip yalanlayan zavallı insanlara ne kadar da 
acıyorum. 

Şeyh: Bizlere hidayet nasip eden Allah’a hamd olsun 
Helena hanım. 

Helena: Gerçekten de hamd olsun hocam. 
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ZEKat vE HÜKÜMlERİ

Helena: Hocam, benim maddî durumum iyi. Mal 
varlığım var. Bu konuyla ilgili size birkaç şey sormak is-
tiyorum.

Şeyh: Elhamdulillah. Allah malınıza bereket nasip 
etsin. Ancak bilmelisiniz ki bu malda fakirlerin ve yoksul-
ların da hakkı vardır. Malınızın zekâtını veriyor musunuz 
Helena hanım? 

Helena: Subhanallah. Ben de tam bunu soracaktım. 
Çünkü daha önceden de okuduğum ve duyduğum ka-
darıyla bir Müslümanın mal varlığı varsa, onun zekâtını 
vermesi gerekiyor. 

Şeyh: Aynen öyle. Zekât, İslâm’ın üçüncü rüknüdür. 
Bir kimsenin nisap miktarı malı varsa ve bunun üzerin-
den 1 yıl geçmişse zekât vermesi gerekir. Allah, mal var-
lığı olan bir Müslümana, fakirlerin hakkını unutmamasını 
farz kılmıştır. İster nakit parası olsun isterse ziraat ve ekin 
mahsulüne sahip olsun. Muhakkak fakirin hakkını gözet-
lemelidir. 

Helena: Hocam, mal varlığının nisap miktarına ulaş-
ması ve üzerinden 1 yıl geçmesi gerektiğini söylediniz. 
Ben bunu pek anlayamadım. 
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Şeyh: İnsan her sahip olduğundan ötürü zekât ver-
mek zorunda değildir. Asgari belirli miktarda mala sahip 
olması gerekmektedir. İşte bu miktardaki mala İslâm’da 
“nisap” denir. 

Helena: Peki nisap miktarı ne kadardır? 

Şeyh: Nisap miktarı ortalama 24 ayarlık 85 gram 
altına sahip olmanızdır. Eğer sizde 85 gram ve üzeri altın 
varsa % 2,5’unu çıkartıp zekât vermeniz gerekmektedir. 
Mesela 10 bin dolar paranız varsa, her bin dolardan 25 
dolar çıkarmanız ve bunu zekât olarak fakirlere vermeniz 
gerekir. Yani 10 bin dolar paranız varsa ve bunun üzerin-
den 1 yıl geçmişse 250 dolarını çıkartıp fakirlere zekât 
olarak dağıtmanız icap eder. 

Helena: Lakin benim elimde 24 ayar altın değil de 
21 ayar altın var. Bunu nasıl hesaplayacağım?

Şeyh: (24 ayar 85 grama nispetle) 21 ayardan 
97 gram altının varsa ve üzerinden 1 yıl geçmişse, % 
2,5’unu çıkartıp zekât olarak vermeniz gerekir.

Helena: Hocam, 1 yıl geçmiş olması konusunu an-
layamadım. 

Şeyh: Yani elinizde 10 bin dolar paranız var. Ve bunu 
ramazan ayında kazandıysanız, diğer ramazana kadar bu 
para sizde durmuşsa, bunun 250 dolarını zekât olarak 
çıkartıp dağıtmanız icap eder. Ancak diğer ramazan gel-
meden önce bu paranızın hepsini harcamışsanız ya da 
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bir kısmını harcamışsanız ve nisap miktarından az bir 
para kalmışsa elinizde, zekât vermeniz gerekmez. 

Helena: O zaman 21 ayarlık 97 grama ulaşmayan 
altınım olursa ve üzerinden 1 yıl geçerse, bundan dolayı 
zekât vermem gerekmiyor. Doğru mu anladım hocam? 

Şeyh: Evet, aynen anladığınız gibi. 

Helena: Hocam ben ziynet, yani süs olsun diye altın 
takıyorum. Bundan dolayı zekât düşer mi? 

Şeyh: Bir kadının süs olarak kullandığı altından do-
layı zekat düşmez. Çünkü o süs olarak kullanıyor. İsterse 
97 gramı geçsin ona zekât düşmez. 

Helena: Bazen sakladığım ve kullanmadığım altınlar 
oluyor. Bundan dolayı zekât düşer mi? 

Şeyh: Evet, onlara zekât düşer. Çünkü bunlar sakla-
dığınız ve kullanmadığınız altınlardır. Kadının sadece süs 
eşyası olarak kullandığı altına zekât düşmez. Kullanma-
dığı altınlara zekât düşer. 

Helena: O zaman şunu anlıyorum: Benim, zekât 
düşmemesi için altınlarımı 1 yıl boyunca sürekli takmam 
gerekiyor.

Şeyh: Hayır, öyle değil. Bilakis mutad olarak (ayda 1 
defa dahi olsa) kullanmanız gerekir. Burada önemli olan, 
kullanmayıp bir kenarda saklıyor olmamanızdır. 

Helena: Ben çalışan bir kadınım. Aylık maaş alıyo-
rum. Maaşımdan ötürü zekât düşer mi? 
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Şeyh: Size şöyle izah edeyim. Ramazan ayına girdi-
niz. Elinizdeki malı hesap edersiniz. Eğer malınız nisap 
miktarına ulaşmışsa diğer Ramazana kadar beklersiniz. 
Sonra tekrar malınızı hesaplarsınız. Eğer nisap miktarı, 
yani 24 ayardan 85 gram altın kadarsa ya da daha faz-
laysa zekâtınızı verirsiniz. Aylık maaş da buna dâhildir. 
Önemli olan, senenin başı ve sonudur. Sene içinde ka-
zandıklarınız da yanınızda bulunan mala ilave edilir. Me-
sela, 10 bin dolar paranız varsa ve sene içinde 5 bin 
dolar daha kazanmışsanız senenin sonunda elinizde top-
lamda 15 bin dolar olmuş olur. Ve zekâtınızı 15 bin dolar 
üzerinden hesap edersiniz. Velev ki sene içinde kazanmış 
olduğunuz 5 bin dolar üzerinden 1 yıl geçmiş olmasın. 

Helena: Anladım hocam. Yani ben sene başında ve 
sene sonunda elimde olan malıma göre hareket edece-
ğim. Sene içinde kazandıklarımı ay ay hesap etmeme 
gerek yok. Sene sonunda elimde ne kadar malım kalmış-
sa ona göre hesaplama yapmam gerekiyor. 

Şeyh: Aynı anladığınız gibi Helena hanım. 

Helena: Hocam 21 ayardan 97 gram nisap miktarı 
kadar malım olsa, ancak kız kardeşime veya erkek kar-
deşime 20 gram kadar borcum olsa borcumu verdikten 
sonra, geriye kalan 77 gram altından ötürü zekât ver-
mem gerekiyor mu? 

Şeyh: Hayır, buna zekat düşmez. Bir Müslümanın 
önce borcunu ödemesi gerekir. Ya da hesabını yaparken 
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borcunu da göz önünde bulundurarak hesap yapması 
gerekir. Şayet borcunu çıkardıktan sonra geriye kalan 
kısmı nisap miktarına ulaşmışsa zekat düşer, yoksa düş-
mez. Mesela, farz edelim ki nisap miktarı 5 bin dolar ve 
sizin elinizde de 5 bin dolar para var. Ancak 1.000 do-
lar birine borcunuz varsa, size zekât düşmez. Yani nisap 
miktarı, borçsuz hesap edilir. 

Helena: Elhamdulillah şimdi çok iyi anladım hocam. 
Ancak bazen nisap miktarı malım oluyor. Bazı insanlar 
benden ödünç istiyor. Ben de veriyorum. Şimdi ödünç 
verdiğim mal sanki cebimdeymiş gibi hesap edip ondan 
da zekât vermem gerekiyor mu? 

Şeyh: Şayet ödünç verdiğiniz malınızı istediğinizde 
size verebileceğine inanıyorsanız zekatını vermeniz ge-
rekir. Ancak inkâr ederse ya da sizden aldığı ödüncü ve-
rebilecek güçte değilse yahut geciktiriyor veya saklıyorsa 
elinize geçene kadar zekat vermeniz gerekmez. Eğer 
seneler sonra dahi olsa o mal elinize geçerse bunu bir 
yılmış gibi hesap edip zekâtınızı verirsiniz. 

Helena: Bir dükkânım varsa ve ben paramı bu 
dükkânımın ticaretinde işletiyorsam, bundan dolayı zekât 
düşer mi? 

Şeyh: Evet, düşer. Eğer nisap miktarına ulaşıyorsa 
ve üzerinden 1 yıl geçmişse, zekâtta dükkândaki malların 
fiyatını hesap edersiniz. Ve % 2,5’luk kısmını çıkartıp 
zekât olarak verirsiniz. 
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Helena: Hocam evimde bir kasaya koyduğum ancak 
nisap miktarına ulaşmamış param var. Bununla bera-
ber, ticaretimde kullandığım aynı şekilde nisap miktarına 
ulaşmayan ekstra param var. Bunları birleştirdiğimde ni-
sap miktarına ulaşıyor. 

Şimdi bunları bir olarak mı hesap etmem gerekiyor, 
yoksa her birini kendi başına ayrı ayrı hesaplamam mı 
gerekiyor? 

Şeyh: İkisini birlikte hesaplarsınız. Şayet evdeki ve 
ticaretiniz için kullandığınız paranızın toplamı nisap mik-
tarına ulaşıyorsa zekât vermeniz gerekir. Eğer ulaşmıyor-
sa zekât düşmez. 

Helena: Bir kız arkadaşım var. Parasını, çalıştırması 
için bir başkasına verdi. Acaba ona zekât düşer mi? 

Şeyh: Evet, bu mudarebe ticaretidir (birisi sermaye 
koyar, diğeri işletir). Şayet işletilmek üzere verilen para 
nisap miktarı kadarsa ve üzerinden 1 yıl geçmişse, % 
2,5 zekât verilmesi gerekir. 

Helena: Çok iyi anladım hocam. Peki zekatımı kim-
lere vermeliyim? 

Şeyh: Fakirlerin ve yoksulların salih olanlarına verir-
siniz. Namaz kılmayanlarına vermeyiniz. Fakirlerin salih 
ve hayır ehli olanlarına veriniz. 

Helena: Zekâtımızı bir cami ya da okul veya başka 
hayır kurumlarının inşa edilmesi için verebilir miyiz? 
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Şeyh: Hayır, bu caiz olmaz. Çünkü Allah zekat ve-
rilebilecek sekiz sınıfı bize öğretmiştir. Ben size fakir ve 
yoksullar olarak bunlardan sadece 2 sınıfı zikrettim. Çün-
kü bu iki sınıf her yerde bulunabilir. Zekat malları sadece 
sekiz sınıf insana verilir. Allah teala şöyle buyurmuştur: 
“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak 
fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalp-
leri İslâm’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne ka-
vuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad 
edenler ve yolda kalmış yolcular içindir.” (Tevbe, 60) 
Zekât sadece bunlara verilir. 

Helena: Hocam, mesela kız arkadaşımın insanlara 
borcu varsa, benim zekâtımı ona vermem mümkün mü? 

Şeyh: Evet, zekatınızı tüm fakir ve borçlu Müslüman-
lara verebilirsiniz. 

Helena: Bu erkek kardeşim ya da kız kardeşim olsa 
da aynı mı? 

Şeyh: Borçlu olduğu müddetçe herhangi bir yakını-
nıza zekatınızı verebilirsiniz. 

Helena: Kocama verebilir miyim? 

Şeyh: Evet, bir kadın, zekâtını kocasına verebilir. 
Ancak bir erkek, hanımına zekât veremez. Nitekim 
Abdullah bin Mes’ud radıyallahu anh’ın hanımı Zeyneb 
şöyle anlatıyor: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur: ‘Ey kadınlar topluluğu, süs eşyalarınız-
dan da olsa sadaka/zekat veriniz.’ (Zeyneb radıyalla-
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hu anha şöyle devam ediyor:) Ben hemen Abdullah’ın 
yanına döndüm. Ona ‘Sen durumu iyi olmayan biri-
sisin. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize, sadaka/
zekat vermemizi emretti. Git ve ona sor. Şayet sana 
verebiliyorsam sana veririm. Yoksa başkasına verece-
ğim’ dedim. Abdullah da bana ‘Bunu Resullulah sallal-
lahu aleyhi ve sellem’in yanına gidip sen sor’ dedi. Ben de 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına gittim. Bir de 
ne göreyim! Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kapı-
sında ensardan bir kadın, aynı soruyu sormak üzere 
oraya gitmiş. Ancak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
üzerinde (tarifi mümkün olmayan) bir azamet, bir hey-
bet vardı. Bilal radıyallahu anh’ı gördük. Ona ‘Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’e git ve de ki: İki kadın kapının 
önünde sadakalarının kocalarına ve yetim evlatlarına 
düşüp düşmeyeceğini soruyorlar. Ve bizim kim olduğu-
muzu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e söyleme.’ Daha 
sonra Bilal, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanına 
giderek bu konuyu sordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-
lem de ‘Kim o iki kadın?’ diye sordu. Bilal ‘Ensardan 
bir kadın ve Zeyneb’ dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-
lem de ‘Hangi Zeyneb?’ diye sordu. Bilal, ‘Abdullah’ın 
hanımı Zeyneb’ dedi. Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem, ‘Akrabaya yardım (akrabalık bağlarını kuvvet-
lendirme) ve zekât ecri’ dedi.” (Müslim)

Bu hadisten de anlıyoruz ki bir kocaya, şayet koca 
fakirse ve borçluysa, sadaka ya da zekat vermek iki 
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ecir kazandırır. Hem sadaka/zekât vermenin ecrini 
hem de akrabalık hakkı ecrini kazandırır. Hali vakti 
yerinde olup zekât vermeye muktedir olan her kadı-
nın, fakir olan eşine zekatını vermesi daha evlâ ve 
daha makbuldür. 

Helena: Zekâtımı anneme veya babama yahut evlat-
larıma verebilir miyim? 

Şeyh: Hayır, bu caiz olmaz. Annenize de evlatlarınıza 
da zekat veremezsiniz. Ancak size muhtaç olmaları veya 
insanlara borçlu olmaları durumunda, onlara zekâtınızı 
vermeniz caiz olur. Şayet Allah size güç ve imkân vermiş 
ve size rızık kapılarını açıp genişlik vermişse, anne ve ba-
banızı zekâta muhtaç hale düşürmeyiniz. Bu, iyi bir şey 
sayılmaz. Bilakis onlara infak etmenizin, onlara iyilikte 
bulunmanızın dünyada eşi benzeri yoktur. Ahirette ise 
büyük mükafatı vardır. 

FITIR sADAKAsI 

Şeyh: Bir de “fıtır sadakası” diye bir şey daha vardır. 
Bunu da vermeniz gerekir. 

Helena: Fıtır sadakası nedir hocam? 

Şeyh: Fıtır sadakası, Allah teâlâ’nın, Rasûlullah sallalla-
hu aleyhi ve sellem’e ve ümmetinden, üzerine Ramazanın son 
gününün akşam güneşinin battığı büyük-küçük her erkek 
ve kadına, vermesini farz kıldığı sadakadır/zekattır. 

Helena: Fıtır sadakasının miktarı ne kadardır? 
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Şeyh: Hurma, pirinç, bulgur, arpa veya buğday gibi 
yiyeceklerden yahut başka yiyeceklerden bir sa’ miktarı 
çıkarıp vermenizdir. 

Helena: Hocam insanlar artık sa’ gibi ölçüleri kul-
lanmıyorlar. Kilogram bazında 1 sa’, ne kadara tekabül 
ediyor? 

Şeyh: Yiyeceğin çeşidine göre bu ölçü değişiyor. An-
cak genel olarak, 2,5 ile 3 kg’a tekabül ediyor. Hangi 
çeşit yiyecek olursa olsun azami miktar 3 kg’dır. 

Helena: Peki hocam, bu ölçüde bir yiyeceğin parası-
nı verebilir miyiz? 

Şeyh: Evet, o ölçüde bir yiyeceğin tekabül ettiği 
parayı nakit olarak verebilirsiniz. Ancak en efdal olanı, 
yiyecek olarak çıkartıp vermektir. İsteyen dilediği gibi 
davranabilir. Her ikisini de yapmanız mümkündür ve bu 
hususta sizi hiç kimse engelleyemez. Ancak verecek olur-
sanız, siz bir sa’ pirinç verirsiniz, bu da kilogram bazında 
3 kg pirinç eder, pirincin kilosu da 1 dolarsa, 3 dolar fıtır 
sadakası vermeniz gerekir. 

Helena: Peki, ne zaman vermem gerekir? 

Şeyh: Ramazan Bayramından bir gün veya iki gün 
önce verebilirsiniz. En hayırlısı Ramazan Bayramının 
birinci gününün sabah namazından sonra ama bayram 
namazı kılmadan önce verilmesidir. Ancak bundan önce 
vermenizde beis yoktur. Ancak bayram namazından 
sonraya geciktirmeniz caiz olmaz. 
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Helena: Peki, evliysem benim kendi yerime de ver-
mem gerekiyor mu? Yoksa eşimin mi benim yerime ver-
mesi gerekiyor? 

Şeyh: Sizin fıtır sadakasını vermeniz, şayet imkanları 
varsa kocanıza ya da annenize aittir. Onun vermesi ge-
rekir. Eğer imkânları yoksa sizin fıtır sadakanızı kendiniz 
çıkarıp vermeniz gerekir. 

Helena: Peki, kime vermem gerekiyor? 

Şeyh: Fakirlere ve yoksullara vermeniz gerekiyor. 
Ancak en hayırlısı, akrabalarınızdan fakir olanlara ver-
menizdir. 

Helena: Teşekkür ederim hocam. Bu değerli bilgiler-
den dolayı size gerçekten minnettarım. Bunları duymak 
beni gerçekten çok mutlu etti. 

Şeyh: Rica ederim. Ne demek, ben de çok memnun 
oldum. Saat kaç oldu? Uçağı kaçırmanızdan endişe edi-
yorum. 

Helena: Hakikaten ben de vaktin bu kadar çabuk 
geçtiğini farketmemişim. Ancak sorun değil. Biletimi 
erteleyip bir gece daha kalabilirim. Çünkü sormak ve 
öğrenmek istediğim çok şey var. Bu din gerçekten çok 
büyük bir din. Hükümleri de bir o kadar büyük ve kutsal. 
Gücüm yettiği kadar öğrenmek istiyorum. 

Şeyh: Bu yaptığınız şey gerçekten de muazzam! 
Çünkü ilim öğrenmek büyük bir ibadettir. 



 
77

 

 

 

Helena: Yani size sorduğum sorulardan ve öğrendi-
ğim bilgilerden dolayı sevap kazanıyor muyum? 

Şeyh: Tabiî ki Helena hanım. İslâm dinine hizmet 
edebilmek için gerekli her şeyi yapmamızdan ötürü Allah 
bizlere sevap yazar. Özellikle de insanlara hayrı ve iyiliği 
öğretmemiz için, zira iyiliği öğretmenin mükâfatı hakika-
ten de çok büyüktür. Çünkü gökyüzü ve yeryüzü, yuvasın-
daki karınca ve denizdeki balıklar dahi insanlara hayrı ve 
iyiliği öğretenler için dua ederler, niyazda bulunurlar. 

Helena: Allah sizi hayırla mükâfatlandırsın hocam. 
Sizden çok özür dileyerek, izninizi rica ediyorum. Şimdi 
gitmem gerekiyor. Sanırım geç oldu. Yarın sohbetimize 
devam etme fırsatı bulacağımızı umuyorum. 

Şeyh: Elbette. Buna sevinirim Helena hanım. 

Bu yaşananların etkisinde kalan, kalbi huzur ve mut-
luluk ile dolan biri olarak evime geri döndüm. Sonra 
Helena’dan bir arama geldi. 

Helena: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bera-
katuhu. Hayırlı akşamlar hocam. 

Şeyh: Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve beraka-
tühü. 

Helena: Açıkçası yarına kadar sabredemedim. Eğer 
mümkünse biraz konuşabilir miyiz? 

Şeyh: Tabiî buyrun. 
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ORuÇ vE HÜKÜMlERİ

Helena: Siz de biliyorsunuz ki hocam, ramazan ka-
pıda, geldi gelecek. Müslümanlar ramazan ayında oruç 
tutarlar. Bunun İslam’ın 5 rüknünden biri olduğunu öğ-
rettiniz. Peki, oruç nedir? Kişi nasıl oruç tutmalıdır? 

Şeyh: Oruç, bir Müslümanın, fecrin doğuşundan gü-
neşin batışına kadar, kendini yemeden içmeden ve ilişki-
den alıkoymasıdır. Bu, orucun alametidir. 

Helena: Peki, ramazan ayının dışında tutmam gere-
ken oruçlar var mı? 

Şeyh: Herhangi bir kefareti yahut adağı yoksa bir 
Müslümanın Ramazan ayının dışında oruç tutması farz 
değildir. 

Helena: Peki Ramazanın başladığını anlayabileceği-
miz herhangi bir vakit veya gün yahut sabit bir takvim 
var mıdır? 

Şeyh: Hayır, kamerî aylar şemsî aylar gibi değildir. 
Bundan dolayı biz Müslümanlar hilali gözetleriz. 

Helena: Ancak hocam hilal diyorsunuz da, hilali bir 
beldedeki Müslümanlar görse de diğer Müslümanlar ken-
di beldelerinde göremiyorlar. O zaman diyebilir miyiz ki 
her belde kendi başına buna karar verecek? Ya da genel 
olarak Müslümanlar bu hususta ne yapmalıdırlar? 
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Şeyh: En doğrusu ve en hayırlısı, tüm dünya Müs-
lümanlarının aynı günde hep birlikte bir anda oruç tut-
maya başlamalarıdır. Ancak siz bu konuyla ilgili olarak 
kendinizi zorlamayın ve kendi beldenizin başladığı gün 
orucunuzu tutmaya başlayın. Yüce Allah’ın, içimizden, 
bizim için Allah’tan korkan ve tüm Müslümanlara sözü-
nü geçirebilen adaletli bir halifeyi çıkardığını, onun da 
hepimizin aynı anda oruç tutup aynı anda iftarımızı aç-
mamızı sağladığını görebileceğimiz o mübarek güne ka-
dar bu konuda sabredeceğiz. 

Helena: Nasıl oruç tutmam gerektiğini bana anlatır 
mısınız? 

Şeyh: Sahih olan, kadının, akşam vaktinden fecir 
vaktine kadar, yarın tutacağı oruç için niyet etmesidir. 
Bu şekilde niyeti/orucu geçerli sayılır. Bu vakitler arasın-
da yarınki ramazan orucunu tutacağına dair niyet eder. 
Sonra fecirden itibaren ona, yemesi-içmesi ve kocası ile 
ilişkiye girmesi haram olur. Bu durum akşam güneş batı-
mına kadar sürer. Güneşin batmasıyla orucunu açabilir. 

Helena: Ramazanın her günü için oruç tutmaya ni-
yet etmem mi gerekiyor, yoksa Ramazanın başında bir 
kere niyet etmem yeterli mi? 

Şeyh: Evet, niyetimizi her gün tazelememiz icap 
eder. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu-
yurmuştur: “Her kim geceden (yarınki) oruç için niyet 
etmezse orucu geçerli olmaz.”
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Helena: Hastalandığımızda oruç tutmamız gerekiyor 
mu? 

Şeyh: Hasta bir kişiye oruç tutması gerekli değildir. 
Hastalandığınızda oruç tutmayabilirsiniz. Ancak oruç 
tuttuğunuzda kendinizi çok halsiz hissediyorsanız mu-
hakkak orucunuzu açmalısınız. 

Helena: Yolculuk yapacağım sırada zorluk hissedi-
yorsam oruç tutmam gerekiyor mu? 

Şeyh: Hayır. Yolculuğa çıkan birinin oruç tutması ge-
rekmez. Yolculuğa çıktığınızda oruç tutup tutmama ara-
sında serbestsiniz. Şayet bir zorluk hissetmiyorsanız ve 
kendinizi iyi hissediyorsanız oruç tutmanız en hayırlısıdır. 
Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve size zor gelecekse 
oruç tutmamanız sizin için daha hayırlı olacaktır. 

Helena: Orucumu bozmaya niyet etsem, ancak ye-
mesem ve içmesem, bu orucumu bozar mı? 

Şeyh: Bir Müslüman oruç tutarsa ve orucunu bozma-
ya niyet ederse, ancak güneş batımına kadar yemez ve 
içmezse orucu geçerli sayılır. Nihayetinde gündüz yeme-
miş ve içmemişse kişinin orucunu bozmaya niyet etmesi 
bir şeyi değiştirmez. 

Helena: Peki hocam yolculuğa niyet ettiğimde henüz 
evden çıkmadan orucumu bozabilir miyim? 

Şeyh: Hayır, bu caiz olmaz. Beldenizden çıkmanız 
gerekir. Aynı şekilde yolculuğa niyet etseniz de henüz 
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evdeyken namazlarınızı kısaltamazsınız. Beldenizden ya 
da köyünüzden çıktıktan sonra, yemenizde ya da namaz-
larınızı kısaltmanızda herhangi bir sakınca yoktur. 

Helena: Oruçluyken bayılırsam orucum bozulur mu? 

Şeyh: Hayır, oruçlu olmaya niyet edip oruç tutuyor-
sanız bayılmakla orucunuz bozulmuş sayılmaz. Fecrin 
doğuşundan akşam namazına kadar olan vakit arasında 
bir dakikalığına ayılsanız, sonra tekrar bayılsanız da oru-
cunuz yine geçerlidir. Bayılma durumunun günün evve-
linde ya da sonunda olması bir şeyi değiştirmez. 

Helena: Hocam fecirden önce sahur yemeği yemem 
gerekiyor mu? 

Şeyh: Sahur yapmak farz değildir. Sahur, Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetlerindendir. Bir Müslü-
man için en hayırlı olanı, fecirden önce sahur yapma-
sıdır. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bu-
yurmuştur: “Sahur yapınız, çünkü sahurda bereket 
vardır.” (Müslim)

Helena: Kötü söz söylemek orucu bozar mı? 

Şeyh: Kötü söz, gıybet ve dedikodu haramdır, büyük 
günahlardandır. Bunlar orucu bozmaz. Ancak Allah bu 
kişiye orucun sevabını da vermez. Çünkü o, helal lok-
malarla orucu tutmuş, ancak gıybet, kötü söz ve dediko-
du gibi haramlarla da orucunu açmıştır. Bunlardan uzak 
durmalı, çokça Kur’an okuyarak ve namaza sarılarak 
Allah’ı zikretmeliyiz. 
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ORUCU BOZAN ŞEYLER

Helena: Bazı şeylerden bahsettiniz ki şayet bir kadı-
nın başına bunlardan biri gelirse namazı bozulur dediniz. 
Kadının orucunu bozan şeyler de var mıdır? 

Şeyh: Evet Helena hanım. Bazı şeyler vardır ki bir 
kadın bunlardan birini yaparsa ya da bu hallerden biri 
kadının başına gelirse orucu bozulur. Ve kaza etmesi ge-
rekir. 

Helena: Bunlar nelerdir hocam? 

Şeyh: 1- Kasten yemek veya bir şey içmek. 2- Kas-
ten gündüz ilişkiye girmek. 3- Kasten kusmak. 4- Hayız 
kanaması ya da lohusalık kanaması olursa kadının orucu 
bozulur. 

Helena: Anladığım kadarıyla kasten yemek ve içmek 
orucu bozuyorsa unutarak yemek ya da içmek orucu 
bozmaz. Doğru mu anlıyorum hocam? 

Şeyh: Evet, doğru anlıyorsunuz. Nitekim Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Sizden birisi 
oruçluyken unutarak yer ya da içerse orucunu devam 
ettirsin. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir.” 

Bu durum ramazan orucunu tutan biri için de Pazar-
tesi ve Perşembe oruçları gibi nafile oruçları tutan biri 
için de aynıdır. 

Helena: Oruçlu bir kadının gündüz eşiyle ilişkiye gir-
mesi haram mıdır? 
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Şeyh: Elbette ki haramdır. Şayet bir kadın, kocasıyla 
ilişkiye girerse kefaret olarak 2 ay peşpeşe oruç tutması 
veya gücü yetmiyorsa 60 yoksulu doyurması gerekir.

Helena: Şayet bunu kocası ister ve kadın da kocası-
na itaat ederse bundan dolayı kefaret gerekir mi? 

Şeyh: Öncelikle bir kadının bu durumda kocasına 
itaat etmesi haramdır. Ancak kefaret, sadece kocaya ge-
reklidir. 

Helena: Şayet kocası şehvetle hanımına yaklaşır, 
onunla oynaşır ama onunla ilişkiye girmezse, ayrıca her-
hangi bir boşalma söz konusu olmazsa bundan dolayı da 
oruç bozulur mu? 

Şeyh: Meni gelmedikçe oruç bozulmaz, ancak ha-
ram işlemiş olur.

Helena: “Kasten kusmak orucu bozar” dediniz. An-
cak bazen istemeden kusabiliyorum. Bu durumda da 
orucum bozulur mu? 

Şeyh: Hayır, bu durumda orucunuz bozulmaz. Bu 
sadece kasıtlı bir şekilde kusmayla alakalıdır. Nitekim 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kim 
kendiliğinden kusacak olursa üzerine kaza gerekmez. 
Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin.” 

Helena: “Hayız veya lohusalık kanaması orucu bozar” 
dediniz. Ancak bazen güneşin batımından 5 dakika önce 
hayız kanamam oluyor. Bu o günün orucunu bozar mı? 
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Şeyh: Evet. Son anda dahi kanamanız gelse orucu-
nuzu bozar. 

Helena: Peki hocam, bazen hayız kanamam fecir-
den önce kesiliyor. Yani hayız kanamam fecirden önce 
bitiyor. Ama gusül abdestini fecirden sonra alıyorum. Bu 
şekilde orucum kabul olur mu? 

Şeyh: Evet. Şayet kanamanızın yüzde yüz kesildiğine 
kanaat getirir ve oruç tutmaya niyet ederseniz, fecirden 
sonra da gusül alsanız oruçlu sayılırsınız. 

Helena: Bazen kadın cünüp olarak uykuya dalar ve 
gusül almayı unutursa, gusül abdestini fecirden sonra al-
ması onun orucunu geçerli kılar mı? 

Şeyh: Evet. Bir kadın cünüp halde uyur ve gusül ab-
destini fecirden sonra alırsa orucu geçerli sayılır. Çünkü 
Aişe ve Ümmü Seleme annelerimiz şöyle demişlerdir: 
“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla olan iliş-
kisinden ötürü cünüp olur. Ancak fecirden sonra gusül 
abdesti alır ve orucuna devam ederdi.” (Buhari)

Helena: Peki hocam, oruçluyken iğne yaptırsak oru-
cumuzu bozar mı? Çünkü bazen hasta oluyor veya ken-
dimizi halsiz hissediyoruz. Dolayısıyla iğne yaptırıyoruz. 
Bu, orucumuzu bozar mı? 

Şeyh: Eğer iğne gıda içerikli bir iğne değilse ve direkt 
mideye ulaşmıyorsa, yani damar yoluyla verilmiyorsa oru-
cu bozmaz. Şayet gıda içerikli bir iğneyse, mideye direkt 
ulaşıyorsa, yani damar yoluyla veriliyorsa orucu bozar. 



 
85

 

 

 

Helena: Hacamat yapmak orucu bozar mı? 

Şeyh: Hayır bozmaz. Ancak en doğrusu, bir Müslü-
manın oruçluyken hacamat yaptırmamasıdır. Ama buna 
ihtiyaç duyuyorsa yaptırabilir ve bu da orucunu bozmaz. 

Helena: Hamile olan bir kadın ya da emziren bir ka-
dın orucunu bozabilir mi? Çünkü biz kadınlar oruçluyken 
çok yoruluyoruz. Özellikle de emziren ya da hamile olan 
kadınlar bu durumda çok bitkin oluyorlar. 

Şeyh: Evet. Eğer hamile bir kadın bitkin oluyor ve 
çocuğuna zarar vereceğinden korkuyorsa, orucunu bo-
zabilir. Aynı şekilde oruç tutarak sütünün yetersiz gelece-
ğine inanan bir kadın da orucunu bozabilir. 

Helena: Peki hamile ya da emziren bir kadın orucu-
nu bozduğu günlerin kazasını tutmalı mıdır? 

Şeyh: Evet. Yolculuk, hastalık, emzirme ya da ha-
milelikten ötürü orucunu bozduğu her günün kazasını 
tutmalıdır. 

Helena: Peki bu sebeplerle orucunun bozulmasından 
ötürü kefaret vermesi gerekir mi? 

Şeyh: Hayır, sadece kazasını tutması yeterlidir. Kefa-
ret gerekmez. 

Helena: Peki hocam, orucunu bozduğu günlerin 
kazasını, ramazan ayı bitiminden hemen sonra mı tut-
ması  gerekiyor? Yoksa diğer ramazana kadar vakti var 
mıdır? 
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Şeyh: Hayır, hemen tutması gerekmez. Diğer rama-
zana kadar vakti vardır. Ancak gücü yetiyorsa hemen 
tutması, geciktirmemesi en doğru olanıdır. 

Helena: Hocam, bazı durumlardan ötürü bazen 
kazasını tutmamız gereken oruçları diğer ramazan ge-
lene kadar tutamıyoruz. Bundan dolayı bir şey gere-
kiyor mu? 

Şeyh: Hayır, herhangi bir şey gerekmiyor. Ancak 
geciktirilmemesi ve kaza oruçlarının hemen tutulması 
gerekir. 

Helena: Hocam, bir kadın yaşının ilerlemesinden 
ötürü oruç tutamıyorsa ona kefaret gerekir mi? 

Şeyh: Hayır, hiçbir şey gerekmez. Ancak her gün için 
bir yoksulu yedirmesi hayırlı olur. Şayet buna gücü yet-
miyorsa herhangi bir vebali yoktur. O mazur sayılır. Bu 
durum yaşlı erkek ve yaşlı kadınlar için, ayrıca kronik ra-
hatsızlığı, yani sürekli hastalığı olanlar için de geçerlidir. 

Helena: Hocam, oruçluyken dayanamayacak kadar 
çok acıkırsam ya da susarsam orucumu bozabilir miyim? 

Şeyh: Evet. Bir Müslüman oruçluyken herhangi bir 
sebepten ötürü gün içinde dayanamayacak kadar çok 
acıkırsa ya da susarsa orucunu bozup kazasını tutabilir. 
Allah’ın dini kolaylık dinidir, zorluk dini değildir. 

Helena: Hocam, bazen talebeler okulda ya da üni-
versitede sınavlardan ötürü sebepsiz yere oruçlarını boz-
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mak ve sınava adapte olmak istiyorlar. Acaba bu durum-
da öğrencilerin oruçlarını bozmaları caiz olur mu? 

Şeyh: Eğer çok aşırı bitkin ya da hasta değillerse 
oruçlarını bozmaları caiz olmaz. Genelde sınavlar sabah 
vakti yapılıyorsa, sahur yapan biri öğle vaktinden önce 
genelde açlık hissetmeyeceği için, onun orucunu boz-
mak istemesi mantıklı bir şey değildir. 

Helena: Oruçluyken dişlerimizi diş macunuyla ve fır-
çasıyla fırçalayabilir miyiz? 

Şeyh: Evet, bunda bir sakınca yok. Ancak boğaza 
kaçmamasına dikkat edilmelidir. 

Helena: Hocam, oruçluyken ağzımı yıkayabilir mi-
yim? Ya da duş alabilir miyim? Çünkü bazen havaların 
sıcaklığından ötürü serinlemek ve temizlenmek için duş 
almak istiyorum. Bunlar orucumu bozar mı? 

Şeyh: Hayır. Bunlar orucunuzu bozmaz. İstediğiniz 
gibi serinlemek ve temizlenmek amacıyla duş alabilirsi-
niz. 

NAFİLE ORUÇ

Helena: Hocam, oruç tutulması müstehap olan gün-
ler var mıdır? 

Şeyh: Evet, Helena hanım, bazı günler vardır ki bu 
günleri oruçlu geçirmemiz müstehap olur:
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1- Ameller Pazartesi ve Perşembe günleri Allah’a ile-
tilir. Bu günlerde oruç tutmak müstehaptır. 

2- Ramazandan sonra Şevval ayında 6 gün oruç tu-
tan kimse o seneyi oruçlu geçirmiş gibi sayılır. Nitekim 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kim 
ramazan orucunu tutar, sonra akabinde Şevval ayın-
dan altı gün daha oruç tutarsa o senenin tamamında 
oruç tutmuş gibi sayılır.” (Müslim)

3- Zilhicce ayının ilk sekiz günü oruç tutmak. 

4- Zilhicce’nin 9. günü olan Arefe günü oruç tutmak. 
Bir önceki senenin ve bir sonraki senenin tüm günahla-
rına kefaret olur. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur: “Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve ge-
lecek yılın günahlarına kefaret olur.” (Müslim)

5- Muharrem ayının 9. ve 10. günleri oruç tutmak o 
senenin tüm günahlarına kefaret olur. 

6- Her ayın üç günü oruç tutmak. Bu hususta 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her 
ay üç gün oruç tutmak ve Ramazandan Ramazana 
oruç tutmak, bütün seneyi oruçlu geçirmek sayılır. 
Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın gü-
nahlarına kefaret olur.” (Müslim)

Helena: Peki hocam, bu mübarek günlerde oruç 
tutmaya niyet ettiğimde, hem Ramazan ayında üzerim-
de kazaya kalan günlerin orucunu hem de bu mübarek 
günlerin orucunu tutmaya niyet edebilir miyim? Yani 
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hem kaza orucumu hem nafile orucumu bir anda tuta-
bilir miyim?

Şeyh: Hayır Helena hanım. Farz oruçla nafile orucu 
bir anda tutmak caiz değildir. Kaza orucu tek başına bir 
niyetle müstakil olarak tutulur. İster Şevval ayının orucu 
olsun ister başka nafile oruç olsun, bir Müslümanın hem 
kaza orucunu hem de nafile orucunu aynı anda niyet 
ederek tutması caiz olmaz. 

Helena: Peki kaza oruçlarımı kaza orucu niyetiyle 
Pazartesi ve Perşembe günleri tutabilir miyim?

Şeyh: Evet. Bu çok faziletlidir. Kaza orucuna niyet 
ederek, kaza borcu olan günlerin orucunu böyle faziletli 
iki günde tutmak çok daha güzeldir. 

Helena: Bir kadın nafile oruç tutmak istediğinde ko-
casından izin almalı mıdır? 

Şeyh: Evet, nafile oruç tutmak istediğinde kocasın-
dan izin almalıdır. Ancak farz oruçlarda kocasından izin 
almasına gerek yok. Çünkü bu hususta Rasûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Bir kadın, Ra-
mazan dışında kocasından izinsiz herhangi bir oruç 
tutamaz.” Nitekim Allah Teala, kocaya büyük bir hak 
vermiştir. Dolayısıyla bir kadın Allah’a masiyet içermedi-
ği sürece kocasının buyruklarına itaat etmelidir. Böylece 
Allah’ın rızasına, sevabına ve mutlu bir hayata kavuşur. 
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İTİKAF

Helena: Hocam biliyor musunuz? Gerçekten de 
İslâm dininden daha yüce başka bir din görmedim. Ra-
mazan ayından daha yüce bir ay görmedim. Çok merak 
ettiğim bir husus da, geçen sene Kahire’ye gittiğimde 
Ezher-i Şerif camisinde Müslümanların geceyi camide 
geçirmeleriydi. Ne yaptıklarını sorduğumda, onların 
itikafta olduklarını, itikafa giren birinin Allah’a yakınla-
şarak ruhen huzura kavuştuğunu, Allah’ı zikrederek yü-
celdiğini söylediler. Ben de o günden beri heyecanlı bir 
şekilde itikafın ne manaya geldiğini, nasıl yapıldığını ve 
nerede mümkün olabileceğini öğrenmek istedim. İtikaf 
erkeklere yönelik bir ibadet mi? Yoksa kadınlar da itikafa 
girebilirler mi? Bunu bana açıklayabilir misiniz? 

Şeyh: İtikafla ilgili duyduklarınız ve söyledikleriniz 
doğru bilgilerdir. Ancak bu, erkeklere has bir ibadet biçimi 
değildir. Kadınlar için de sünnet olan bir ibadet biçimidir. 
Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hanımları ve 
sahabî kadınlar, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemin-
de ve vefatından sonraki dönemde itikâfa girerlerdi. 

Helena: İtikâfın tam olarak ne olduğunu henüz an-
lamış değilim. Bana itikâfa nasıl gireceğimi ve onun için 
en uygun yerin neresi olabileceğini açıklayabilir misiniz? 

Şeyh: İtikaf sadece mescidde olur. İtikâf yapmak iste-
diğiniz zaman mescide girer ve Allah için itikafa girmeye 
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niyet edersiniz. İtikâfta bol bol Kur’an okur, Allah’ı çokça 
zikredersiniz. 

Helena: Yani itikâf, Kur’an okuyarak ve Allah’ı zikre-
derek mescidde Allah için beklemek midir? 

Şeyh: Evet. İtikâf, niyet ettikten sonra kişinin mes-
cidde kalmasıdır. Kur’an okumasanız ve Allah’ı zikretme-
seniz bile itikafınız geçerli sayılır. 

Helena: İtikâfta bir gün durmam şart mı? Yoksa 
mescide her girdiğimde itikâfa niyet ederek girmem caiz 
olur mu? 

Şeyh: Hayır. Gün boyu itikâfa girmeniz şart değildir. 
Gündüz veya gece fark etmeksizin bir dakikalığına bile 
olsa, mescide itikâfa niyet ederek girseniz itikâfa girmiş 
sayılırsınız. Dolayısıyla mescide her girdiğinizde itikâfa 
niyet ederek girmeniz sizin için en hayırlısı olacaktır. 

Helena: İtikâfa girerken temizlenmiş olmam gereki-
yor mu? Yoksa hayızlıyken ya da lohusayken de girebilir 
miyim? 

Şeyh: Hayır. Temizlenmiş olmanız şart değildir. Ha-
yızlıyken ya da lohusayken de mescide girebilir ve itikâfa 
durabilirsiniz. Ancak en hayırlı olanı, temizlenmiş olduğu-
nuz halde mescide adım atmanız ve itikafa girmenizdir. 

Helena: İtikâfa sadece Ramazan’ın son 10 günü 
mü girilir? Yoksa senenin herhangi bir günü de girebilir 
miyiz?
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Şeyh: Daha önceden de dediğim gibi, senenin her-
hangi bir günü itikafa girmek mümkündür. Ancak sünnet 
olanı, Ramazanın son 10 günü itikâfa girmektir. Nitekim 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan’ın son 10 günü 
itikâfa girerdi. 

Helena: Peki, bir kadın itikafa girmek istediğinde ko-
casından izin almalı mıdır? 

Şeyh: Evet. Bir kadın, kocasının izni olmadan kendi 
kararıyla itikâfa giremez. 

Helena: Çok teşekkür ederim hocam. İnanın mem-
nuniyetimi ve mutluluğumu nasıl ifade edeceğimi bile-
miyorum. Çok özür dilerim, benim yüzümden uykusuz 
kaldınız. 

Şeyh: Rica ederim Helena hanım, ne demek! 

Helena: Size hayırlı geceler diliyorum. İnşaallah ya-
rın görüşürüz. Size yarın sevineceğiniz bir sürprizim var. 

Şeyh: Hiç şüphem yok. İnanıyorum. Size de huzur-
lu geceler. Yarın nasipse öğleden sonra Sultanahmet 
Camisi’nde sizi bekliyor olacağım. 

Helena: Evet. Ben de yarın gece yolculuğa çıkı-
yorum. Bundan dolayı yarın erken gelmeye çalışırım. 
Allah’a emanet olunuz hocam. Esselamu aleyküm. 

Şeyh: Siz de Allah’a emanet olunuz. Ve aleyküm se-
lam ve rahmetullahi ve berakatühü. 
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Hac vE uMRE HÜKÜMlERİ

Gece bitmiş, sabah erkenden uyanmıştım. İşlerimi 
halledip Helena hanımla anlaştığımız yere doğru yolu 
yola koyuldum. Anlaştığım yere vardığımda Helena’nın 
o heyecanlı ve istekli yüz ifadesi gitmiş, hüzünlü bir çeh-
reye bürünmüştü. Gökyüzüne bakışlarından, kendisine 
selam verene kadar benim geldiğimi hissetmemesinden 
ve derinlere dalmış olmasından onun ne kadar düşünceli 
olduğunu anlıyordum. 

Şeyh: Helena hanım, yüzünüzdeki bu derin hüzün 
de nedir? Nedir sizi bu kadar düşünceli kılan? 

Helena: Hayır, hüzün değil hocam. Bilakis ruhumun 
derinliklerinde hissettiğim özlem ve hasretin yansımasıdır. 
Ah hocam ah. Dün sizden ayrılıp otele ulaştığımda tele-
vizyonda Kâbe’yi ve Müslümanların nasıl oraya akın akın 
gittiklerini izledim. Bir bilseniz ne kadar özlem çektiğimi. 
Hem özlenilmeyecek bir yer mi? Yeryüzünün en mukad-
des yeri. Allah’ın evinin ve halili İbrahim aleyhisselam’ın 
makamının olduğu yer. İnsanlığın en şereflisi Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in doğduğu yer. Allah nasip ederse 
bir gün ziyaret edeceğim. Ve tüm kalbimle kuşların coş-
kuyla şakıması gibi “Lebbeyk.../Emrine amadeyim Rab-
bim, emret tüm hayırlar Sendedir” diyeceğim. Değerli 
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hocam, hac hakkında bilgi edinmek istiyorum. Daha 
önceden de öğrettiğiniz üzere hac, İslâmın rükünlerin-
den biridir. Yani her gücü yeten Müslümanın haccetmesi 
farzdır. Bana hacla ilgili bilgi verebilir misiniz? 

Şeyh: Hac, İslâm’ın beş şartından biridir. Gücü yeten 
her Müslümanın ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. 
Nitekim Allah Teala, Âl-i İmran sûresinin 97. ayetinde 
şöyle buyurmuştur: “Gitmeye gücü yetenin o evi ziya-
ret etmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.” 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuş-
tur: “İslam beş şey üzerine bina edilmiştir: Allah’tan 
başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu 
ve Rasûlü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, 
zekât vermek, hacca gitmek ve oruç tutmak.” (Buhari, 
Müslim) 

Hacca gidecek kadar gücünüz varsa hacca gitmeniz 
farzdır Helena hanım. 

Helena: Henüz hacca daha uzun zaman var hocam. 
Ramazan da kapıya dayanmış durumda. Umre yapmaya 
niyetim var. Bana umreyi ve nasıl eda edebileceğimi öğ-
retebilir misiniz? 

Şeyh: Allah kabul etsin. Umre için ihrama girmek 
istediğinizde mikat yerlerine ulaşmanız ve orada ihra-
ma girmeniz gerekir. Bunu, ulaştığınızda size grup reh-
beri izah edecektir. Mikat yerine ulaştığınızda ihrama 
girmeniz şarttır. İhrama girme niyetiyle gusül almanız 
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müstehaptır. Sonra ihram niyetiyle eldiven ve peçe ha-
riç avretinizi örtecek şeyler giyilir. Daha sonra ihram ni-
yetiyle iki rekât namaz kılınır. Akabinde “Lebbeyk, Al-
lahümme lebbeyk, Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. 
İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ şerike 
lek / Emret Allah’ım, emrine amadeyim. Buyur, se-
nin hiçbir ortağın yoktur. Emrine amadeyim buyur. 
Şüphesiz hamd Sana mahsustur. Nimet de mülk de 
Senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur” duası tekrar 
tekrar okunur. 

Böylece kişi umre için ihrama girmiş sayılır. Mekke’ye 
girince Mescid-i Haram’a yönelinip yüzler Kâbe-i 
Muazzama’ya doğru huşu ve yakarışla çevrilir. Sonra 
Hacerü’l-Esved’den itibaren Kâbe tavaf etmeye başla-
nır. 7 defa Kâbe’nin etrafında dönülür. Buna “Kâbe’yi 
tavaf etmek” denir. Tavaf esnasında bol bol Allah’a 
dua edilir ve Allah çokça zikredilir. Rükn-ü Yemani ile 
Hacerü’l-Esved arasında şu dua okunur: “Ey Rabbimiz, 
bize dünyada da ahirette de iyilikler ihsan eyle. Ve bizi 
cehennem azabından koru.” Tavaf bitirildikten sonra İb-
rahim aleyhisselam’ın makamının arkasında iki rekât tavaf 
namazı kılınır. Şayet orası kalabalıksa herhangi bir yerde 
de kılınabilir. Sonra da Safa ile Merve tepelerine yöneli-
nir. Safa tepesinde vakfeye durulunca da şu âyet okunur: 
“Şüphesiz Safa ile Merve, Allah’ın (dininin) nişanele-
rindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle 
Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, bunda 
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bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak 
bir hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını 
verir.” (Bakara, 158)

Sonra Safa’dan başlayıp Merve’de bitirmek kaydıyla, 
7 defa Safa ile Merve arasında say yapılır (hızlı adımlarla 
yürünür). Say’da bol bol dua edilir ve Allah çokça zikre-
dilir. Say bittiğinde saçtan bir miktarı ya da 2 cm kadarı 
kesilir. Böylece umre tamamlanmış sayılır. 

Helena: Yani bütün bu söylediklerinizi yaparsam um-
remi eda etmiş sayılır mıyım? 

Şeyh: Evet. Umre; ihramdan, Kâbe’nin etrafındaki 7 
şavttan (tavaftan) ve akabinde mümkünse 2 rekat tavaf na-
mazı kılmaktan, ardından Safa ile Merve arasında 7 defa 
say yapmaktan ve bitiminde saç kesmekten ibarettir. 

Helena: Peki, umre bittikten sonra istersem ikinci-
umremi de yapabilir miyim? Çünkü ben bir seferde bir-
den fazla umre yapmanın caiz olmadığını duydum. 

Şeyh: Hayır, bu duyduğunuz doğru değildir. Tam ter-
si, bir insanın çokça umre yapması müstehaptır. Aynı 
gün birkaç defa umre yapabilirsiniz. Mekke’de olduğunuz 
müddetçe istediğiniz kadar umre yapmanız müstehaptır. 

Helena: Peki, Mekke’deyken ikinci defa umreye ni-
yet edersem ne yapmam gerekir? 

Şeyh: İkinci defa umreye niyet ettiğinizde, Cirane 
Mescidi ya da Aişe anamızın mescidi olarak da isimlen-
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dirdikleri Ten’im Mescidine gidip ihrama girmelisiniz. 
Sonra birinci umrede ne yaptıysanız aynısını yaparsınız. 
Gusül abdesti alarak “Allah’ım, umre yapmak istiyo-
rum, benim için kolaylaştır ve benden kabul buyur” 
diye dua edersiniz. Sonra da daha önceden dediklerimin 
aynısını yaparsınız. 

Helena: Hocam duyduğum kadarıyla ihramlı bir ka-
dının tırnaklarını kesmesi, koku sürünmesi ve saçını kes-
mesi caiz değilmiş. Bu doğru mu? 

Şeyh: Evet. İhramlı bir kadının tırnaklarını kesmesi, 
kokular sürünmesi ve saçından tel koparması haramdır. 

Helena: Peki yüzünü kapatması da mı caiz değildir? 
Çünkü ben televizyonda bazı kadınların başlarına bir şey 
koyduklarını ve yüzlerine kadar indirdiklerini gördüm. 

Şeyh: Bir kadının yüzünü kapatması caizdir. Ancak 
peçe giyinmesi caiz değildir. 

Helena: Hocam, kusura bakmayın anlayamadım? 
Nasıl yüzünü kapatabiliyor ama peçe giymiyor. 

Şeyh: Aynen öyle Helena hanım. Rasûlullah sallal-
lahu aleyhi ve sellem ihramlı bir kadına, eldiven giymesini 
ve peçe giymesini yasaklamıştır. Ancak bu bir kadının 
gözleri açık olmadan bir kumaş parçasını yüzüne kadar 
kapatamayacağı manasına gelmez. Aişe ve Esma radıyal-
lahu anhuma’nın yaptıkları gibi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem gözleri belli eden peçenin giyilmesini yasaklamıştır, 
ancak yüzün kapatılmasını yasaklamamıştır. Aynı şekil-
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de kadınların eldiven giymelerini de yasaklamıştır, ancak 
kimse görmesin diye ellerini elbisesinin içine sokabilir. 

Helena: Hocam, izninizle bir şey daha sormak isti-
yorum? Umreye niyet ettiğimde uçağa biniyorum. An-
cak, mikat üzerinden geçiyoruz. Şimdi biz ulaştığımızda 
mı ihrama girelim, yoksa mikada ulaşmadan önce, daha 
uçaktayken giymemiz mi gerekiyor? 

Şeyh: Uçağa binerken, yani henüz yola çıkmadan 
ihrama girip “Allah’ım, umre yapmak istiyorum, bana 
kolaylaştır ve benden kabul et” duasını okuyabilirsiniz. 
Sonra telbiye getirip ihrama girmiş sayılırsınız. 

HAC İLE İLGİLİ SORULAR

Helena: Hac yapmak istediğimde ne yapabilirim? 
Nasıl hac yapabileceğimi bana öğretebilir misiniz? 

Şeyh: Haccın 3 farklı eda şekli vardır. Yani ifrat, te-
mettü ve kıran olarak 3 ayrı şekilde eda edilebilir. 

Helena: Bunları tek tek öğretebilir misiniz hocam? 

Şeyh: İfrat haccı şu şekildedir: Sadece hacca niyet 
eder, umreye niyet etmezsiniz. Yola çıkmadan önce ya 
da mikata ulaştığınızda ihrama girmek niyetiyle gusül 
abdesti alırsınız. Sonra elbiselerinizi giyerek ihram niye-
tiyle 2 rekât namaz kılarsınız. Sonra, “Allah’ım, hac-
cetmek istiyorum, bana haccı kolaylaştır ve benden 
kabul et” diye dua edersiniz. Sonra, tekrar tekrar tel-
biye duasını okursunuz. Böylece hac için ihrama girmiş 
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sayılırsınız. Kâbe’ye ulaştığınızda Hacerü’l-Esved’den 
başlayıp Hacerü’l-Esved’de bitirmek üzere 7 şavt ile Ku-
düm tavafı yaparsınız. Bitirdiğinizde Makam-ı İbrahim’in 
arkasında ya da herhangi bir yerde 2 rekat tavaf na-
mazı kılarsınız. Sonra serbestsin; ister o anda Safa ile 
Merve arasında say yaparsınız, istersen bayram gününü, 
Mina dönüşü beklersin. Sonra da ziyaret tavafı yaparsın. 
Sonra Zilhicce’nin sekizinci günü Mina’ya gider, öğle-
ni, ikindiyi, akşamı ve yatsı namazlarını kasrederek kılar 
ve uyursunuz. Bu uyuma sünnettir. Sabah namazından 
sonra Mina’dan Arafat’a doğru yola koyulursunuz. Git-
meseniz de haccınız kabul edilir. Sonra arefe günü, yani 
dokuzuncu gün Arafat’a çıkarsınız. Orada bekler, cem-i 
takdim ile öğle ve ikindi namazlarını kısaltarak kılarsınız. 
Sonra “La ilahe illallah” zikrini çokça tekrar edersiniz. 
Güneş batana kadar Allah’ı bol bol zikreder ve dua eder-
siniz. Sonra Müzdelife’ye gider, cem-i tehirle akşam ve 
yatsı namazlarını kısaltarak kılarsınız. Sabah namazını 
kılana dek Müzdelife’de beklersiniz. Burada elinize cem-
releri taşlamak için küçük çakıl taşları alırsınız. Sonra 
bayram günü, yani Zilhiccenin 10. günü (Bayramın 1. 
günü) Cemre-i Kübra’ya yedi çakıl taşı atarsınız. Sonra 
saçlarınızı parmak uçları kadar, yani 2 cm. kadar kısaltır-
sınız. Sonra Kâbe’ye gider ve ziyaret tavafını yaparsınız. 
Ziyaret tavafı ifrat haccının rükünlerinden biridir. Tavaf-
tan sonra iki rekat tavaf namazını kılarsınız. Sonra şayet 
Kudüm tavafından sonra Safa ile Merve arasında say 
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yapmamışsanız, Safa ile Merve’ye çıkıp say’ınızı yaparsı-
nız. Ve Allah Teala’nın şu ayetini okursunuz: “Şüphesiz 
Safa ile Merve, Allah’ın (dininin) nişanelerindendir. 
Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâbe’yi 
ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, bunda bir gü-
nah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir ha-
yır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.” 
(Bakara, 158) 

Akabinde Mina’ya döner, orada gecelersiniz. Bay-
ramın 2. gününde, yani Zilhiccenin 11. gününde güne-
şin batışından sonra da 3 cemreye de taş atarsınız. 1. 
olarak Cemre-i Suğra’da 7 çakıl taşı, 2. olarak Cemre-i 
Vusta’da 7 çakıl taşı, 3. olarak Cemre-i Kübra’da 7 ça-
kıl taşı atarsınız. Sonra bekler ve namazlarınızı vaktinde 
kılarsınız. Zilhiccenin 12. gününde, yani bayramın 3. 
gününde teşrik tekbirlerinin 2. gününde yaptıklarınızın 
aynısını yaparsınız. Tüm cemrelere sırasıyla 7 taş atar-
sınız. Sonra, 3. gün oturmayıp bu taşlamadan sonra 
Mina’dan ayrılmak istediğinizde haccınızı tamamlamış 
sayılırsınız. Geriye sadece Mekke’den ayrılıp ülkenize 
dönmek istediğinizde yapacağınız veda tavafı kalır. İşte 
bu, ifrat haccıdır. 

Helena: Bu anlattığınızın aynısını yaparsam haccımı 
eda etmiş sayılırım. Doğru mu? 

Şeyh: Evet, bu, haccın en kolay şeklidir. 

Helena: Peki, kıran haccı nedir hocam? 
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Şeyh: İfrat haccıyla aynıdır. Aralarında sadece bir 
fark vardır. 

Helena: Peki nedir o fark hocam? 

Şeyh: Kıran haccı için ihrama girmek istediğinizde, 
“Allah’ım, ben hem umreye hem de hacca niyet ettim. 
Bana ikisini de kolay kıl. Ve benden kabul buyur” diye 
niyet ederek ihrama girersiniz. Sonra ifrat haccı hakkın-
da size bahsettiklerimin aynısını yaparsınız. 

Helena: Anladım hocam. O halde ifrat ile kıran hac-
cını ayıran tek fark, ihramdan önceki niyet şeklidir. 

Şeyh: Aynen öyle Helena hanım. 

Helena: Peki, Temettü haccı nedir hocam? 

Şeyh: Size anlattığım gibi umre yaparsınız. Umre 
yaptıktan sonra Zilhicce’nin 8. gününe kadar size her 
şey helal olur. Sonra telbiye getirip hac için ihrama girer-
siniz. “Hac için emrine amadeyim Allah’ım...” diyerek 
dua edersiniz. Buna “Temettü haccı” denir. İşte bunlar 
haccın üç çeşididir. Bunlardan hangisini eda ederseniz 
edin haccetmiş sayılırsınız. 

Helena: Aklıma gelen bazı sorular var. Sorabilir mi-
yim hocam? 

Şeyh: Elbette buyrun. Dilediğinizi sorabilirsiniz. 

Helena: Hocam, birinci gün Mina’da gecelemek ge-
rekli mi? Yoksa gecelemeden direkt Arafat’a da gidebilir 
miyim? 
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Şeyh: Zilhiccenin 8. gününde Mina’da gecelemek 
şart değildir. Şayet isterseniz direkt Arafat’a gidebilir-
siniz. 

Helena: Peki bayramdan sonra 3 gün Mina’da kal-
mak gerekli mi? Yoksa gecelememiz sadece sünnet 
midir? 

Şeyh: Teşrik tekbirleri günleri sayısınca Mina’da ge-
celemek gereklidir. Ancak yer bulamayacak kadar kala-
balık ise veya hastaysanız yahut başka bir özrünüz varsa 
Mina’da konaklamayabilirsiniz. Ancak efdal olanı, gücü-
nüz nisbetinde Mina’da kalmanızdır. 

Helena: Bir kadın hac esnasında ya da umrede âdet 
kanaması görürse ne yapmalıdır? Haccını veya umresini 
o şekilde tamamlamalı mı, yoksa temizlenmeyi bekleyip 
sonra mı ibadetlerini yerine getirmelidir? 

Şeyh: Bir kadın hac ya da umre için ihrama girdikten 
sonra hayız kanaması görürse haccın tüm menasiklerini, 
yani ibadetlerini yerine getirir. Sadece Kâbe’yi tavaf ede-
mez. Nitekim bu, annemiz Aişe radıyallahu anha’nın hacda 
başına gelmiş, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöy-
le buyurmuştur: “Bu, Allah’ın kadınlar için yazdığı ve 
takdir ettiği bir haldir. Ey Aişe, sen bir hacı adayının 
yapması gereken her şeyi yap. Sadece Kâbe’yi tavaf 
etme. Temizlendikten sonra tavaf edersin.” (Müslim) 

Hayızlı kadın haccın tüm menasiklerini yerine getirir. 
Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da vakfeye durur. Sadece 
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ziyaret tavafını temizlendikten sonra yapar. Temizlenme-
den önce tavaf etmesi caiz değildir. 

Helena: Peki hocam, kadının hayız kanaması uzarsa 
ve temizlendikten sonra ziyaret tavafını yapması gerekti-
ği için ülkesine dönüş biletini kaçırma ihtimali olursa bu 
durumda ne yapmalıdır? 

Şeyh: Bu durumda kadın hayızlı bir şekilde ziyaret 
tavafını yapabilir. Ancak kurban kesmesi gerekir. 

Helena: Nasıl yani hocam? 

Şeyh: Bu durumdan ötürü, yani temiz bir şekilde 
tavaf edemediği için Allah’a bir kurban keser. Etini de 
fakirlere dağıtır. 

Helena: Hocam, kadın ziyaret tavafından sonra ha-
yız kanaması görürse veda tavafını yapabilmesi için te-
mizlenmeyi beklemeli midir? 

Şeyh: Hayır, bu durumda temizlenmeyi beklemesi-
ne, hatta veda tavafını yapmasına gerek yoktur. Nitekim 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayızlı bir kadın sahabi-
ye veda tavafını yapmadan ayrılabileceğine dair ruhsat, 
yani izin vermiştir. 

Helena: Peki hocam, kadınlar böyle bir durumla kar-
şılaşmamak ve hac veya umre ibadetlerini temiz bir şekil-
de eda edebilmek için ilaç kullanabilirler mi? 

Şeyh: Evet, kullanabilirler. Bu durum hac, umre veya 
bu ikisi dışındaki durumlarda da caizdir. 
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Helena: Hocam, bir kadın, annesinin veya babasının 
yerine hac veya umre yapabilir mi? 

Şeyh: Evet yapabilir. Ölünün arkasından onun için 
haccetmek caizdir. Aynı şekilde yolculuğa çıkamayacak 
kadar yaşlı olan birisi için yahut kronik hastalığı olan bir 
hasta için onun izni dahilinde hac ya da umre yapmak 
caizdir. İzni olmadan yapılamaz. 

i
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alıŞvERİŞ HÜKÜMlERİ

Helena: Hocam, bildiğiniz gibi ben ticaretle uğraşıyo-
rum. İyi biliyorum ki İslam dini hayatımızın her alanında 
bizim için kurallar koymuştur. Malıma haramın karışma-
sından korktuğum için ticaretle alakalı hükümleri bilmek 
istiyorum. Ben dilediğim gibi bir şeyler alıp satabilir mi-
yim? Yoksa yapılması haram olan bazı kurallar var mı? 

Şeyh: Alışverişte asıl olan, alıcı ile satıcının rızasının 
olması, yapılan alışverişin Allah ve Rasûlü  sallallahu aleyhi ve 
sellem tarafından yasaklanmamış olması ve helal olmasıdır. 

Helena: Hocam, yasak/haram olan alışveriş çeşitle-
rinden birer örnek verebilir misiniz? 

Şeyh: Mesela faiz. İki tarafın rızası olsa dahi haram-
dır. Faiz sistemiyle çalışan bankalara gidip faizli kredi kul-
lanmanız caiz değildir. Bu, Allah ve Rasûlü sallallahu aleyhi 
ve sellem’in haram kıldığı ve Allah’ın savaş açıp karşılığın-
da acıklı bir azap hazırladığı faizin ta kendisidir. 

Helena: Aman Allah’ım, yani bütün bankalardan 
kredi almak faiz mi sayılıyor? 

Şeyh: Evet. İhtiyacı olan birinin faizli kullanması caiz 
değildir. 
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Helena: Peki. Param varsa, bunu kazanç elde etmek 
için bankaya yatırabilir miyim? 

Şeyh: Şayet paranızı faiz sistemiyle çalışan bankalara 
yatırıp kazanç elde ederseniz bu faizdir ve haramdır. An-
cak faiz sistemiyle değil de yatırım sistemiyle çalışan İslâmî 
bankalara yatırıp kazanç elde ederseniz bu helaldir. 

Helena: Subhanallah, hocam peki ne farkı var? So-
nuçta hepsi banka. Neden bu bankada helal oluyor da 
diğerinde haram oluyor.

Şeyh: Çünkü faiz sistemiyle çalışan bankalar yatırılan 
parayla ticaret yapmazlar. Bilakis sizden % 10 kâr dönü-
şümü olacak şekilde bir nevi ödünç alırlar. Bir başka kişiye 
sizin paranızı % 15 kârla kredi olarak verirler. İşte ban-
kaların iki müşteri/kâr arasında hiç yorulmadan kazanıp 
elde ettikleri bu % 5 kâr oranı haramdır. Ancak İslâmî 
bankalar bu şekilde çalışmazlar. Çünkü İslamî bankalar 
hiç kimseden ödünç para almazlar. Bilakis o parayla bir 
projeye girerler. Ve kârdan size pay oranı verirler. Mesela, 
size bin liranın yüz lirasını veriyoruz demezler. Size -mese-
la-  “Kârın % 10’unu vereceğiz” derler. Ve bu % 10 belki 
bin olur, belki de 10 olur. Yani kesin bir kazanç rakamı 
vermezler. Kısacası, “para sizden, işletmesi bizden” tica-
retine kârıyla ve zararıyla girerler. Ancak faiz sistemiyle 
çalışan bankalar bu şekilde çalışmazlar. Aksine içki, do-
muz ve zina gibi haram olan projelere de girebilirler. 
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Helena: Anladım hocam. Kısacası parası olan ve 
masraflarını karşılamak için parasını yatırıp bankadan 
kazanç bekleyen bir kadın, ticaret yapmayan, alışveriş 
yapmayan ve faizli sistemle çalışan, kazancını faiz oran-
larından elde eden bankalarla iş birliği yapamaz. Ancak 
kâr da edebileceği zarar da edebileceği İslâmî bankalarla 
işbirliği yapabilirler. 

Şeyh: Evet, doğru anladınız. İşte bu, alışveriş ile faiz 
arasındaki hakiki farktır. Nitekim Allah Teala şöyle bu-
yurmuştur: “Allah alışverişi helal, faizi haram kılmış-
tır.” (Bakara, 275)

Helena: Peki hocam, faiz küçük günahlardan mıdır, 
yoksa büyük günahlardan mıdır? 

Şeyh: Bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki 
Helena hanım, Allah Teala Kur’an’da sadece faiz yi-
yene karşı savaş ilan etmiştir. Ve şöyle buyurmuştur:  
“Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersem-
lettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, 
‘Alım-satım da ancak faiz gibidir’ demeleridir. Hal-
buki Allah alım-satımı helâl, faizi ise haram kılmış-
tır. Artık kime Allah’tan bir öğüt erişir de faizci-
liği bırakırsa geçmişte yaptığı kendisine aittir, işi 
de Allah’a kalmıştır. Kim de yine faizciliğe dönerse 
işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennem-
liklerdir.” (Bakara, 275)  



 

 

 

 

108

Ayrıca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, faizle mua-
mele edenlere lanet etmiş ve faizin kişiyi Allah’ın rahme-
tinden kovulmaya sürüklediğini haber vermiştir. Cabir 
radıyallahu anh der ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, faiz 
yiyene, yedirene, yazana ve şahitlerine lanet etmiştir ve 
‘Hepsi aynıdır, hepsi günahta eşittir’ demiştir.” 

Lanet, Allah’ın rahmetinden kovulmaktır. Allah sa-
vaş ilan ettikten ve lanetledikten sonra Allah’tan korkan 
bir Müslümanın faizle muamelede bulunması hiç düşü-
nülebilir mi? 

Helena: Peki daha önce faizle muamele edenler ne 
yapmalıdır hocam? 

Şeyh: Allah subhanehu ve teala bize, faizle muamele 
eden birinin Allah’a tevbe etmesi ve O’ndan bağışlanma 
dilemesi gerektiğini haber vermiştir. Daha sonra banka-
ya gidip anaparasını, sermayesini geri çekecektir. Ancak 
bankada sermayesi üzerine biriken faizi, faizli kazancı ne 
bankada bırakması ne de yemesi doğrudur. Elde ettiği bu 
faizli kazancı ihtiyaç sahiplerine tasadduk etmelidir. 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sa-
kının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, 
faizden geriye kalanı bırakın.” (Bakara, 278)

“Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarparak sersem-
lettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi, onların, 
‘Alım-satım da ancak faiz gibidir’ demeleridir. Hal-
buki Allah alım-satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. 
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Artık kime Allah’tan bir öğüt erişir de faizciliği bıra-
kırsa geçmişte yaptığı kendisine aittir, işi de Allah’a 
kalmıştır. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar 
orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir.” 
(Bakara, 275)  

Helena: O halde bir kadın, masraflarını ve ihtiyaç-
larını karşılamak için aylık kazanç elde etmek istiyorsa, 
parasını ticarette kullanmaları için İslâmî bankalara ya-
tırmalıdır. Bu yolla hasıl olan kazanç helal sayılır. Doğru 
mu anlıyorum hocam? 

Şeyh: Evet. Bu helal yoldur. Nitekim İslamî bankalar 
anaparanızı ticarette çalıştırırlar. Dolayısıyla hasıl olan 
kâr da helal olmuş sayılır. 

Helena: Bazı alimler bankalardan elde edilen kazan-
cın haram olduğunu ve bu hususta İslamî bankalar ile di-
ğer bankalar arasında hiçbir fark olmadığını söylüyorlar. 
Siz bu hususta ne diyorsunuz? 

Şeyh: Hayır, bu doğru değildir. İslamî bankalar ile di-
ğer bankalar arasında büyük fark vardır. İslamî bankalar 
paranızı ticarette çalıştırırlar, diğer bankalar ise hiçbir iş 
ve ticaret yapmadan, sadece ödünç alınan para üzerin-
den bir fayda elde ederler. Bu ise haramdır. 

Helena: Madem faiz konusu açıldı, o halde başım-
dan geçen bir olayla ilgili bir şey sormak istiyorum. Bir 
gün kuyumcuda eski altın bileziğimi yenisiyle değiştirip 
arasındaki farkı ödemek istedim. Dükkânda bir hoca da 
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vardı. Bana “Bu yaptığınız caiz değildir” dedi. Garipse-
dim ve “Neden caiz olmasın?” diye sordum. Hoca şöyle 
dedi: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, altının ancak eşit 
bir şekilde satılmasına izin vermiş. Bunun aksini yasak-
lamıştır. Yani 10 gram eski altının varsa 10 gram altınla 
elden ele değiştirebilirsiniz.” Açıkçası bu konuyu çok iyi 
anlayamadım. Bana açıklamanız mümkün mü? 

Şeyh: Size izah edeyim: Hocanın söyledikleri doğ-
rudur. Şayet bir altınınız varsa ve bunu yenisiyle de-
ğiştirmek istiyorsanız, önce eskisini satıp parasını eli-
nize almanız gerekir. Sonra dilediğinizi satın alabilirsi-
niz. Ancak parayı elinize almanız şarttır. Şayet eski 10 
gram altınınızı yeni 9 gramlık altınla değiştirirseniz bu 
caiz olmaz. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur:

“Altını altınla sadece eşit şekilde satın. Altını al-
tınla her ikisi de (alıcı ve satıcı önünde) hazırsa elden 
ele olacak şekilde satın.” (Muttefekun aleyh).

Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Altını altınla, 
gümüşü gümüşle ancak eşit şekilde elden ele olacak 
şekilde satın. Kim artırır ya da artırmak isterse faiz 
işlemiş olur. Alan da veren de bu hususta eşit sayılır.” 
(Müslim) 

Bu hadislerden de anlaşılacağı üzere Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem eski altının yenisiyle ancak eşit gramaj-
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larda takasının caiz olduğunu, eşit gramajlarda olmazsa 
aradaki fazlalık farkının haram olduğunu ifade etmiştir. 

Helena: O halde birçok kadın bilmeden faiz işliyor 
hocam. 

Şeyh: Maalesef evet. Bu gerçekten de çok büyük bir 
problem. Ve birçok kadın bu harama bilmeden giriyor. 
Ancak hiç kimse onları bundan sakındırmıyor. 

Helena: Hocam açıklamalarınızdan anladığım kada-
rıyla taksitle altın almamız da doğru değil. Altını ancak 
nakit parayla satın alabiliriz. Doğru mu anlıyorum? 

Şeyh: Evet, doğru anlıyorsunuz. Taksitle altın satın 
almak caiz değildir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem şöyle buyurmuştur: “Altını altınla, her ikisi de (alı-
cı ve satıcı önünde) hazırsa elden ele olacak şekilde 
satın.” Yani parayı o anda eline almış olması gerekir. 
Gümüşte de bu durum tam olarak aynıdır. 

Helena: Çok iyi anladım hocam. Başka bir soru sor-
mak istiyorum. Avrupa’da parayla köpek satın alıyorum. 
Köpek satın almamız caiz midir? 

Şeyh: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususu ya-
saklamıştır. Zira bu para pis paradır. Ancak av, koruma 
ve nöbet tutturma maksadıyla köpek satın alınabilir. 

Helena: Yani evlerde köpek beslemek haram mıdır? 
Doğru mu anlıyorum hocam? 
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Şeyh: Evet, haramdır ancak Rasûlullah sallallahu aley-
hi ve sellem, av veya evi koruma yahut çiftlik hayvanlarını 
koruma maksadıyla köpek sahibi olmaya izin vermiştir. 
Bir Müslüman bu maksatlar dışında köpek beslerse her 
gün bir kırat hasenatını Allah ondan siler. Şimdi size so-
ruyorum Helena hanım; hasenatlarınız o kadar çok mu 
ki her gün ondan bir kırat silinsin? Size cenaze namazı 
ve defne iştirak etmenin faziletleri konusunu açıklarken, 
bir kıratın dağ mesabesinde olduğunu izah etmiştim. 
Bununla birlikte melekler köpek bulunan eve girmezler. 
Hangi akıllı Müslüman, bir köpekten dolayı meleklerin 
evine girmesine mani olabilir ki? Zira meleklerin eve gir-
mesiyle o eve hayır, rahmet ve bereket de girer. 

Helena: Peki, kedi de köpek gibi midir hocam? 

Şeyh: Kedi de satılamaz, caiz değildir. Ancak kediyi 
evde beslemek caizdir. 

Helena: Peki başka haram olan ticaretler var mıdır 
hocam? 

Şeyh: En önemlisi Helena Hanım, alışverişte dürüst 
olmanız ve kimseyi aldatmamanızdır. Rasûlullah sallalla-
hu aleyhi ve sellem, insanları aldatmayı yasaklamış ve şöy-
le buyurmuştur: “Bizi aldatan bizden değildir.” Şayet 
ticaretle uğraşan bir kadınsanız, en önemlisi, güvenilir 
olmanızdır. Çünkü güvenilir tacir peygamberlerle ve 
sıddîklarla beraber olacaktır. 
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NİŞaN vE EvlİlİK HaKKıNDa                                                 
SORulaR

Helena: Bir erkekle nişanlanırsam, ona karşı yap-
mam caiz olan şeyler ve yapmamam gerekenler nelerdir 
hocam? 

Şeyh: Nişanlınız tamamıyla yabancı bir insan gibidir. 
Nâ-mahremdir. Tek başınıza onunla oturmanız caiz de-
ğildir. Ancak nişanlınız ailenizle birlikte oturuyorsa sizin 
de o mecliste oturmanız caizdir. Çünkü o sizin eşiniz, 
yani nikâhlınız değil, bilakis nişanlınızdır. 

Helena: Peki, aramızda nikâh akdi olursa da bu du-
rum aynı mıdır? 

Şeyh: Hayır, nikah akdi gerçekleşmişse durum farklı-
dır. Çünkü nikah akdinden sonra o kişi sizin eşiniz sayılır. 
Sizinle tek başınıza oturması, size dokunması ve öpmesi 
caizdir. Ancak efdal olan, düğüne kadar sizinle ilişkiye 
girmemesidir. 

Helena: Peki, bir erkek, nişanlanacağı kadına baka-
bilir mi? 

Şeyh: Elbette bakabilir. Cabir radıyallahu anh’ın rivayet 
ettiği bir hadise göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöy-
le buyurmuştur: “Sizden birisi bir kadınla nişanlanırsa 
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onunla nikah kıymaya kendisini iten sebebe (yani yü-
züne fiziğine) bakabiliyorsa baksın.” Cabir radıyallahu anh 
diyor ki: “Bir kadınla nişanlandım. Onu görebilmek için 
gizleniyordum. Sonunda beni onunla evlenmeye iten 
sebebi, yani yüzünü ve fiziğini gördüm. Ve evlenmeye 
karar verdim.” 

Erkek ister nişanlısının izni dâhilinde, isterse izni ol-
madan bakabilir. Bu hususta Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 

sellem mutlak bir şekilde görmemizi emretmiştir. Nitekim 
Cabir radıyallahu anh’ın rivayet ettiği hadiste geçtiği üzere, 
o, nişanlısının izni olmadan gizlice bakmıştır. 

Muğire bin Şube radıyallahu anh’ın rivayet ettiği bir ha-
dise göre ise, o, nişanlısının yüzünü görebilmek için kızın 
anne-babasından izin isteyince onlar memnun kalmamış-
lardır. Ancak nişanlısı ona bu hususta izin vermiştir. Bu hu-
susta erkek, nişanlısına birkaç defa bakabilir. Güzelliklerini 
düşünebilir. Çünkü maksat ancak bu şekilde hasıl olabilir. 
Kendisini nişanlısıyla evlenmeye sevk edecek eli, fiziği ve 
yüzü gibi güzelliklerine bakabilir. Ancak onunla baş başa 
kalması caiz değildir. Çünkü İslâm sadece bakmasına izin 
vermiştir. Onunla baş başa kalmasını haram kılmıştır. 

Helena: Peki, kadın kendi başına nikâh akdini kıya-
bilir mi? Yoksa illâki babası ya da kardeşi gibi bir velisi 
olmalı mıdır? 

Şeyh: Bir kadının, velisi olmadan kendi başına nikâh 
kıyması caiz değildir. Zira Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
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şöyle buyurmuştur: “Nikâh, sadece veli ve iki adalet-
li şahitle geçerli olur.” Başka bir hadiste şöyle buyur-
muştur: “Hangi kadın, velisi olmadan kendi başına 
nikâhını kıyarsa, onun nikâhı batıldır, onun nikâhı 
batıldır, onun nikâhı batıldır.” 

Helena: Peki velisi kâfir ya da fasıksa; namaz kılmı-
yor ve içki içiyorsa o halde kimin izniyle evlenecek? 

Şeyh: Kadına en yakın velisi onun nikâhını kıyar. O 
da yoksa kadıya ya da hâkime gider. O da yoksa herhan-
gi bir âlime ya da hocaya gider. Ve nikâhını kıyar. 

Helena: Peki, Müslüman bir kadının evleneceği kişi-
nin Müslüman olması şart mı? Yoksa ister yahudi olsun 
ister hıristiyan, kadın sevdiği ve beğendiği birisiyle evle-
nebilir mi? 

Şeyh: Subhanallah. Bu soruyu sizden hiç beklemi-
yordum. Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle 
evlenmesi nasıl mümkün olabilir? Müslümanların icma-
sıyla sabit olmuştur ki Müslüman bir kadın, yahudi ve 
hıristiyan bir kafir erkekle evlenemez. Caiz değildir. Müs-
lüman bir kadın Müslüman bir erkekle evlenebilir. Nite-
kim Allah Teala şöyle buyurmuştur: “İman etmedikleri 
sürece Allah’a şirk koşan erkeklerle kadınlarınızı ev-
lendirmeyin. Allah’a şirk koşan hür erkek hoşunuza 
gitse de; iman eden bir köle, Allah’a ortak koşan bir 
erkekten daha hayırlıdır.” (Bakara, 221)
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Allah Teala başka ayette de şöyle buyurmuştur: 
“Eğer siz onların mümin kadınlar olduklarını anlar-
sanız, onları kâfirlere tekrar geri göndermeyin. Çün-
kü müslüman hanımlar kâfirlere helâl değillerdir. 
Kâfirler de müslüman hanımlara helâl olmazlar.” 
(Mümtehine, 60)

Ayette geçen “tekrar,” haramlılığı pekiştirmek ve 
mümin kadınla müşrik erkeğin alakasını kesmek içindir. 

Helena: Peki, Müslüman erkeğin yahudi veya hıris-
tiyan bir kadınla evlenmesi caiz oluyor da Müslüman ka-
dın için caiz olmuyor? 

Şeyh: Böyle sormadan önce, bizim şunu sormamız 
gerekiyor. Bize bunu emreden veya yasaklayan ya da 
bize bunu helal kılıp diğerini haram kılan kimdir? 

Helena: Tabiî ki Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i seniyye. 

Şeyh: Çok güzel. Peki, Kur’an kimin kelamıdır? 

Helena: Allah sübhanehu ve teala’nın kelamıdır. 

Şeyh: Peki, bu bizim için Allah’a ve Rasûlüne itaat 
etmemiz hususunda yeterli değil midir? 

Helena: Elbette yeterlidir. Allah’a “neden” diye sora-
mayız. Bilakis Allah’a “İşittik ve itaat ettik. Ya Rabbi gü-
nahlarımızı bağışla. Nitekim dönüşümüz Sanadır” deriz. 

Şeyh: Çok güzel. Bu tavır Müslüman birinin tavrıdır. 
Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Aralarında 
hüküm vermek için Allah’a (Kur’an’a) ve Resûlüne 
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davet edildiklerinde, mü’minlerin söyleyeceği söz 
ancak, ‘İşittik ve iman ettik’ demeleridir.” (Nur, 51)

Evlilikte otorite genel olarak kocaya verilmiştir. Dola-
yısıyla kafir bir erkeğin Müslüman bir kadın üstünde oto-
rite sahibi, yani söz sahibi olması asla mümkün olamaz. 
Ancak Müslüman bir erkeğin gayrimüslim bir kadının 
üzerinde otorite sahibi olması mümkündür. 

Helena: Şimdi çok iyi anladım hocam. İslam nime-
tinden dolayı Allah’a hamd olsun. 

BOŞANMA/TALAK VE İDDET

Helena: Ne oldu hocam? Sizi bir anda üzgün gör-
düm. Sorduğum sorular canınızı mı sıktı? 

Şeyh: Ah Helena hanım. Hatırladığım bir şeyden 
ötürü üzüldüm. Her gün üst üste duyduğumuz boşanma 
davalarının oranı aklıma gelince bir anda üzüldüm. Bo-
şanmanın ne demek olduğunu idrak edebiliyor musunuz 
Helena hanım? 

Bu her iki eş için de acı bir olaydır. Birlikleri, düzen-
leri bir anda darmadağın olur. Aralarında yıllarca süre 
gelen bağ bir anda kopar. Aralarında sınırsız problemler 
doğar. Mahkemelerden mahkemelere koşarlar, derken 
evlatlarını da bu şekilde zayi etmiş olurlar. Sıla-i rahim-
den mahrum kalırlar. Ah ki ne ah… 

Günümüzde bu durum öyle bir hal almış ki kadın ufa-
cık bir durumda eşine kızar kızmaz ondan kendisini bo-
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şamasını istiyor. Kocalar da hanımlarına her kızdığında 
onu boşayacağı üzerine yeminler ediyor. Ve boşanmalar 
artıyor. Her ikisi de pişmanlık duyup parmaklarını ısırı-
yorlar, ancak ne fayda, artık geç kalmış oluyorlar. 

Helena: Vallahi hocam, bu durum gerçekten de çok 
üzücü. Boşanma davaları gerçekten de çoğaldı. Boşan-
mış kadınların sayısı inanılmaz derecede fazla. Her kadın 
eşinden boşandığında daha iyisiyle evleneceğini zanne-
diyor. Bilmiyorlar ki erkeklerin geneli aynı özelliklere ve 
aynı düşüncelere sahiptirler. Madem konusu açıldı, bo-
şanmayla ilgili bazı hükümler öğrenmek istiyorum. Bir 
koca, karısına “sen boşsun” dediğinde boşanmış oluyor 
mu, yoksa olmuyor mu? 

Şeyh: Bir koca, hanımına “sen bir talakla boşsun” 
derse, “ben boşamaya niyet etmemiştim” dese bile -Müs-
lümanların icmasıyla/ittifakıyla- açık lafızla boşadığı için, 
hanımı bir talakta boş sayılır. 

Helena: Peki, hanımına, “sen üç talakla boşsun” 
derse üç talakla boş mu sayılıyor? 

Şeyh: Evet. Bu üç talak sayılır. Bu durumda artık 
hanımına yaklaşamaz. Ve hanımının iddetini beklemesi 
gerekir. 

Helena: Şayet bir erkek, hanımına “eğer şöyle ya-
parsan ya da şunu söylersen veyahut filanın yanına gi-
dersen sen boşsun” derse, kadın da bunları yaparsa boş 
olmuş sayılır mı? 
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Şeyh: Şayet boşamaya niyet etmişse evet. Hanım 
bir talakla boş sayılır. Şayet hanımı bu işleri bir daha asla 
yapmasın diye tehdit etmek istemişse ve boşamaya niyet 
etmemişse hanımı boş sayılmaz. Nitekim akıllı ve zeki bir 
eş, kocası kendisinden bunları istediğinde, ocağı, düzeni 
ve huzuru bozulmasın diye kocasına itaat eder. Ve onun 
sözünün dışına çıkmaz. Kocası razı olup ona izin verin-
ceye kadar sabreder. 

Helena: Peki, kocası kendisini boşadığı zaman kadın 
ne yapmalıdır? 

Şeyh: İddetini beklemelidir. 

Helena: Peki, iddet nedir hocam? 

Şeyh: “İddet,” bir kadının üç hayız vakti beklemesi-
dir. Ancak bundan sonra bir başkasıyla evlenebilir. 

Helena: Peki, bir erkek hanımını boşadıktan sonra, 
tekrar ona dönmek isterse ne yapmalıdır? 

Şeyh: Bir koca, hanımını, bir veya iki talakla boşarsa 
hanımının üç hayız dönemi beklediği iddeti de bitmediy-
se, hanımına, “ben seni tekrar aldım” diyerek ve buna iki 
şahit tutarak dönebilir. Ancak üç talakla boşarsa, hanı-
mına geri dönemez. Ancak hanımı iddetini bitirip başka-
sıyla evlenir, ondan da boşanırsa, onunla yeni bir evlilik 
yapıyormuş gibi tekrardan evlenebilir. Nitekim bu husus-
ta Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Eğer erkek, karısını 
(üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun dışında bir başka 
kocayla nikâhlanmadıkça ona helâl olmaz. (Bu koca 
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da) onu boşadığı takdirde, onlar (kadın ile ilk kocası) 
Allah’ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanı-
yorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde 
bir günah yoktur.” (Bakara, 230)

Helena: Bir erkeğin, hanımı hayızlıyken onu boşa-
ması caiz olur mu? 

Şeyh: Bir erkeğin, hanımı hayızlıyken onu boşama-
sı haramdır. Aynı şekilde hanımı temizlendikten sonra 
onunla ilişkiye girip sonra bu temiz döneminde onu bo-
şaması da haramdır. Çünkü bu, bid’at bir talaktır. 

Helena: Bu şu manaya mı gelir? Bir erkek, hayızlı 
hanımını boşarsa, bu talak geçerli sayılmaz. 

Şeyh: Hayır, talak geçerli sayılır, ancak koca günahkâr 
olur. 

KOCAYA İTAAT

Helena: Bir kadının, kocasına itaat etmesi şart mıdır? 

Şeyh: Evet. Bir kadının, kocası kendisini masiyete 
çağırmadığı müddetçe ona itaat etmesi gerekir. Evinden 
ancak kocasının izni dahilinde çıkması, ayrıca eve birini 
ancak kocasının izni dahilinde alması gerekir. İslam’da 
kocaya itaat, anne-babaya itaatle neredeyse aynıdır. 
Saliha bir eş, kocasına itaat eden, onu seven, ona kıy-
met veren, onun kadrini bilen ve masiyet söz konusu 
olmadığı sürece ona asla muhalefet etmeyendir. Size bir 
kadının, kocasına itaat etmesi gerektiği, kocasının ken-
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disinden razı olmasıyla cennete girebileceği, kocasına iyi 
davranmasının bir erkeğin Allah yolunda cihat etmesine, 
mescitlerde namaz kılmasına ve diğer bütün amellerine 
denk geleceğiyle ilgili birkaç hadis-i şerifi hatırlatmak is-
tiyorum: 

* Beyhaki, “İmanın Şubeleri” başlığı altında, Ab-
duleşhel oğullarından, Esma binti Yezid el-Ensari’den 
şu hadisi rivayet etmiştir: O, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in yanına gelerek şöyle dedi: “Anam-babam sana 
feda olsun ya Rasûlallah, ben bazı kadınların sana gön-
derdiği temsilcisiyim. Hiç şüphesiz Allah seni erkek ve 
kadınların üzerine peygamber olarak seçip göndermiştir. 
Biz de sana ve Rabbine iman ettik. Biz kadınlar evleri-
mizde oturmakta, beylerimizin isteklerini mecburen ye-
rine getirmekteyiz. Onların çocuklarına bakarız. Siz er-
kekler Cuma namazı kılarak, cemaatle namazlara iştirak 
ederek, hastaları ziyaret ederek, cenaze merasimlerine 
katılarak, hacca giderek ve hepsinden üstün olanı Allah 
yolunda cihat ederek biz kadınlardan üstün tutuldunuz. 
Sizler hacca veya umreye gittiğinizde yahut Allah yolun-
da ribata çıktığınızda bizler arkanızda mallarınıza sahip 
çıkar, elbiselerinizi temizler, diker, çocuklarınıza bakar, 
büyütürüz. Ancak bütün bunlara rağmen sevapta ortak 
olamıyoruz ya Rasûlallah!” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem, yüzüyle ashabına döndü ve “Dini hususunda bu 
kadından daha güzel soru soran gördünüz ya da işit-
tiniz mi?” buyurdu. Ashab, “Bir kadının bu denli akıllıca 
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ve güzel bir üslupla soru sorabileceğini zannetmiyorduk” 
dediler. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
buyurdu: “Ey kadın, dön ve arkanda seni bekleyen ka-
dınlara şunu ilet: Şayet bir kadın, kocasıyla iyi geçinir 
ve onun hoşnutluğunu kazanırsa, bu, sevap bakımın-
dan o saydığın bütün üstünlüklerin hepsine denktir.” 
Bunun üzerine Esma, mutluluktan tehlil ve tekbirler geti-
rerek arkasına dönüp gitti. 

* Başka bir hadiste Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
şöyle buyurmuştur: “Şayet birinin birine secde etme-
sini emredecek olsaydım, kadının, kocasına secde et-
mesini emrederdim. Şayet bir erkek, hanımına kırmı-
zı dağdan siyah dağa, siyah dağdan da kırmızı dağa 
taş taşımasını emretse, hanımı da kocasının emrini 
yerine getirmelidir. Muhammed’in canını elinde bu-
lunduran Allah’a yemin ederim ki kadın, kocasının 
hakkını eda etmediği müddetçe Rabbinin hakkını eda 
edemez. Kocası onu isterse, dağda dahi olsa onun bu 
isteğini geri çevirmesin.” (Tirmizi, İbni Mace)

* Yine bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Kocası kendi-
sinden razı olduğu halde vefat eden bir kadın cennete 
girer.” (Tirmizi, Hakim)

Gördüğünüz gibi Helena hanım, Rasûlullah sallalla-

hu aleyhi ve sellem, kadının, kocasına itaat etmesini teşvik 
etmiştir. Ve kocanın kadın üzerindeki hakkının büyük 
olduğunu haber vermiştir. Bu hususta daha birçok ha-
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dis vardır. Şayet sıkılacağınızı bilmesem bu konuyla ilgili 
daha uzunca hadisler anlatırdım. Yalnız Rasûlullah sallal-

lahu aleyhi ve sellem’in şu hadisi bile tek başına bu konunun 
önemini göstermek için yeterli olacaktır: “Şayet birinin 
birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının, 
kocasına secde etmesini emrederdim.” 

* Aişe radıyallahu anha da şöyle demiştir: “Ey Allah’ın 
Rasûlü, kadının üzerinde insanlardan hangisinin hakkı 
daha büyüktür?” diye sordum, Rasûlullah sallallahu aleyhi 

ve sellem “Kocasıdır” buyurdu. Ben “Peki erkeğin üzerin-
de insanlardan hangisinin hakkı daha büyüktür?” diye 
sordum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem “Annesidir” bu-
yurdu. 

Helena: Kocanın hanımı üzerindeki hakkının ehem-
miyetini çok iyi bir şekilde anladım. Peki hocam, kadının 
kocası üzerindeki hakları nelerdir? 

Şeyh: Bir kadının kocası üzerindeki hakları şunlardır: 
Ona ikramda bulunması, saygı göstermesi, kötülük yap-
maması, ailesine iyi davranması, istemediği ve üzerine 
farz olmayan bir şeyde onu zorlamaması ve güzel ge-
çinmesidir. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur: “Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye edi-
yorum.” 

Aynı şekilde ona infakta bulunması ve şehevî ihti-
yacını gidermesi de kadının, kocası üzerindeki hakların-
dandır. Gerçek Müslüman, ailesine karşı hayırlı davra-
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nan, onlara şefkatli davranan, sevgi besleyen ve onları 
koruyandır. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöy-
le buyurmuştur: 

“Sizin en hayırlınız ailesine en iyi davrananınızdır. 
Ben de sizin içinizde ailesine en iyi davrananınızım.” 

Helena: Maşaallah. İslam nimetini bize bağışladığı 
için Allah’a hamd olsun. 

KARI-KOCA İLİŞKİLERİ

Helena: Bazen eşler hanımlarından yatakta hoşları-
na giden birtakım şeyler isterler. Hanımlar da bunların 
haram olduğunu düşünürler. Kadınların yatakta kocala-
rıyla ilişkide yapmaları caiz olan şeyler nelerdir? Caiz ol-
mayan şeyler nelerdir? 

Şeyh: Anlaşılır bir şekilde izah edeceğim. Çünkü 
Allah hakkı söylemekten hâyâ etmez. Karı-koca arasın-
da ters ilişki dışında her şey helaldir. İstedikleri şekilde 
birbirlerinden faydalanmaları caizdir. Ve bunlar haram 
değildir. Şer’i açıdan hiçbir mahzuru yoktur. İslâm sa-
dece ters ilişkiyi haram kılmıştır. İlişki olmadığı sürece 
kadının dübüründen de istediği gibi faydalanabilir. Ters 
ilişki dışında her şey helaldir. Zira Allah teala şöyle bu-
yurmuştur: 

“Kadınlarınız sizin tarlanızdır, tarlanıza nasıl di-
lerseniz öyle varın.” (Bakara, 223)
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Helena: Anladım hocam. Karı-koca arasında ters 
ilişki dışında her şey helaldir. Erkeğin ya da kadının birbi-
rinden istedikleri şekilde faydalanması helaldir. 

Şeyh: Evet, tam olarak anladığınız gibi. 

KADININ NAFAKAsI

Helena: Bir kocanın, hanımına nafaka vermesi ge-
rekir mi?

Şeyh: Evet. Bir erkeğin, hanımına nafaka vermesi 
vaciptir. 

Helena: Peki nafakanın miktarı ne kadardır hocam? 

Şeyh: Kira ile de olsa ona bir ev bulması, israf olma-
yacak şekilde onu yedirip içirmesi ve yazlık kışlık elbise-
lerini alması, temin etmesidir. 

Helena: Hocam, bizim ülkemizde kadınlar kocaları-
na nafakada ortak olurlar. Bu, İslam’da gerekli midir? 

Şeyh: Bu hususta kocanın vazifesi normal nafakayı 
karşılaması, yani yiyeceğini, içeceğini, giysisini ve evin 
standart düzeyde olmasını sağlamasıdır. Yazın bir yaz-
lık elbise, kışın ise bir kışlık elbise almasıdır. Şayet koca 
standardın üstüne çıkarsa, bu onun cömertliğindendir, 
yoksa ona farz olan bir şey değildir. Şayet kadın, ko-
casından, standart düzeyde nafakasının dışında ilave bir 
şey isterse, kendi parasından temin edebilir. Bu hususta 
kocasını zorlayamaz. Ancak kocası, hanımının ilaveten 
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istediği şeyleri alırsa, bu onun cömertliğindendir ve Allah 
onu hayırla mükâfatlandırır. Aksi halde kocası bu isteği 
yerine getirmez ya da getiremezse hanımının hakkına 
girmiş sayılmaz. Çünkü o, hakkı olanı yerine getirmiştir. 
Bununla beraber bir kadın şayet kocası fakirse ve ge-
çiminde zorluk yaşıyorsa, kocasına geçiminde yardımcı 
olmak isterse bu da kadının fazlındandır. İslam bu husus-
ta belli bir miktar belirlememiştir. Bunu kocanın haline 
bırakmıştır. Eğer kocanın durumu iyiyse ona göre nafaka 
verir. Yok, eğer orta halliyse ona göre nafaka verir. 

Helena: Eğer bir erkek, hanımını boşarsa, hanımına 
nafaka vermesi gerekir mi? 

Şeyh: Eğer erkek, hanımını bir veya iki talakla boşa-
mışsa hâlâ hanımı sayıldığı için nafaka vermesi gerekir. 
Şayet üç talakla boşamışsa, iddeti de bitmişse nafaka da 
elbise de gerekmez. Aynı şekilde kocası vefat ederse, na-
faka yoktur ama iddeti bitene kadar evinde oturur. İddeti 
bittikten sonra hiçbir şekilde nafaka gerekli değildir. 

SÜT EMZİRME HÜKÜMLERİ

Helena: Hocam bir kadın bir çocuğu emzirirse artık 
onun evladı hükmünde olduğunu, çocuklarının da emzir-
diği o çocuğun kardeşleri hükmünde olduğunu duydum. 
Bu doğru mudur? 

Şeyh: Evet. Duyduğunuz doğrudur. Bir kadın bir ço-
cuğu emzirirse bu çocuk onun süt çocuğu olur. Diğer 
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çocukları da sütkardeşleri sayılır. Onun kızlarından birisi 
ile de -sütkardeşleri olduğu için- artık evlenemez. Eğer 
emzirdiği kız çocuğu ise, o onun oğluyla evlenemez. 

Helena: Peki hocam, emziren kadının öz oğlu, emzir-
diği çocuğun kız kardeşiyle evlenebilir mi? Bu caiz midir? 

Şeyh: Evet caizdir. Çünkü sütü emen kişi sadece kar-
deş sayılır. Sütü emenin kız kardeşleri veya erkek kar-
deşleri, süt emziren kadının öz evlatlarıyla kardeş sayıl-
mazlar. 

Mesela, Rânâ isimli bir kadının Muhammed, Ali ve 
Ömer adında 3 oğlu var diyelim. Zeynep isimli kadının 
ise Fatıma ve Abdullah adında bir oğlu, bir kızı var diye-
lim. Şayet Zeynep, Rânâ’nın oğlu Muhammed’i emzirir-
se, Muhammed, artık Abdullah’ın ve Fatıma’nın sütkar-
deşi sayılır. Dolayısıyla, Muhammed’in Fatıma ile evlen-
mesi caiz değildir. Ancak Muhammed’in kardeşleri Ali 
veya Ömer’den biri Fatıma ile evlenebilir. Çünkü Fatıma 
sadece Muhammed’in kardeşi sayılır. Ali ve Ömer’in kar-
deşleri sayılmaz. 

Helena: Çok iyi anladım hocam. Bir kadın başka bi-
rinin çocuğunu emzirirse, bu çocuk, emziren sütannesi-
nin tüm çocuklarıyla kardeş olur. İster emziren kadının 
evlatları onunla beraber süt emiyor derecede küçük ol-
sun ve onunla süt emsinler isterse de büyük olsunlar, fark 
etmez. Süt emen çocuk, emziren annenin küçük-büyük 
tüm evlatlarıyla kardeş sayılırlar. 
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Şeyh: Evet, doğru anladınız. Maalesef bazıları bu şe-
kilde bilmiyor. Zannediyorlar ki süt emen çocukla em-
ziren annenin süt emen evladı kardeş sayılır. Eğer ev-
latları büyükse sütkardeş sayılmazlar zannediyor. Burada 
önemli olan, sadece annenin emzirmiş olmasıdır. Mese-
la, emzirdiği kız ise sütkardeşlerinden bir erkeğin onunla 
evlenmesi caiz olmaz. 

Helena: Peki bir defa emzirmeyle sütanne olunur 
mu? Yoksa birkaç kere emzirmiş olması mı gerekir? 

Şeyh: Hayır, bir defa emzirmekle süt anne olunmaz. 
Bunun için en az beş defa süt emmiş olması gerekir. Bir 
veya iki defa emmişse sütanne sayılmaz. 

ÇOCUKLARIN BAKIMI

Helena: Bir erkek, hanımını boşarsa, hanımının da 
küçük çocukları varsa, bu çocukların bakımını anne mi 
üstlenir, yoksa baba mı? 

Şeyh: Şayet çocuklar temyiz çağından, yedi yaşından 
küçüklerse bunların bakımını, boşandıktan sonra anne 
üstlenir. Bu da bir şartla mümkündür. Anne, çocuklarını 
hayırlı birer evlat olmaları yönünde terbiye edebilecek 
kadar saliha bir kadın olmalıdır. Şayet çocuklarını hayırlı 
birer evlat olmaları yönünde terbiye edemeyecek kadar 
saliha değilse onların bakımını da baba üstlenir. 

Eğer çocuklar temyiz çağına ulaşırlarsa ya da boşan-
ma esnasında çocuklar zaten temyiz çağındalarsa onlara 
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sorulur. Kimin yanında kalmak isterlerse onun yanında 
kalırlar. Tabiî ki zikrettiğimiz şart dahilinde. Şayet ikisin-
den biri fasıksa ve çocuklarını İslâmî terbiyeyle terbiye 
edemeyecekse çocukların bakımını, onları İslâmî terbi-
yeyle terbiye etmeye en münasip olanı üstlenir. Çocuk 
bunun aksini seçmiş olsa bile bu bir şey değiştirmez. 

Helena: Baba vefat ettiğinde çocukların annesi de 
evlenirse, çocukların terbiyesi için anne mi daha evladır, 
yoksa babalarının annesi ya da annelerinin annesi, yani 
nineleri mi daha evladır? 

Şeyh: Baba vefat ettiğinde çocukların terbiyesini 
başka birisiyle evlense bile anne üstlenir. Çünkü çocuk-
ları hem annesiz hem babasız yetim olarak bırakmak 
doğru değildir. Anne bu durumda çocukların terbiyesini 
üstlenir. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurmuştur: “Kim anne ile evladının arasını ayırırsa 
Allah Teala kıyamet günü onunla sevdiklerinin arası-
nı ayırır.” (Ahmed, Tirmizi)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kadı-
nın kocası vefat ettiğinde, kadın başkasıyla evlense dahi 
çocuklarının terbiyesini üstlenirdi. Günümüzde maalesef 
insanlar bu hususta hata etmekteler. Oğlu vefat eden 
anne-babalar, oğlunun hanımından çocuklarını almakta-
lar. Hele ki oğlu vefat ettikten sonra, eşi başka bir er-
kekle evlenmişse, öfkelerinden dolayı, bu durumu kabul-
lenememekten ötürü çocukları alırlar. Şayet bu durum 
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kızlarının başına gelse ve kızlarının kocası vefat etse, ai-
lesi gelip kızlarından çocuklarını almasına izin vermez ve 
razı olmazlar. Annelerin durumlarına acımak ve onların 
hakları konusunda Allah’tan korkmak gerekir. Çocukları 
hem annesiz hem babasız bırakmamak gerekir. Ancak 
anneleri fasıksa, güzel terbiye edemiyorsa yahut yeni eşi 
olan kocası çocukları dövüyorsa bu durumda iki nineden 
biri çocukları yanına alabilir. 

Helena: Hocam, bazen duyuyoruz ki boşanan kadın-
lar çocuklarını babalarına karşı çıkacak, onu sevmeyecek 
ve ondan nefret edecek şekilde terbiye ediyorlar. Hatta 
çocukları babalarını görmekten mahrum bırakıyorlar. Bu 
caiz midir? 

Şeyh: Estağfirullah. Bunu yapan kadın Allah’a isyan 
etmiştir. Boşanmaktan başka bir şeyi hak etmemiştir. Ço-
cukları, babalarından nefret etmeleri üzere terbiye etme-
si nasıl düşünülebilir?! Bu, Allah muhafaza, sıla-i rahimi 
kesmektir. Koca zalim ya da kötü biri olsa da kadınların, 
çocukların hakları konusunda Allah’tan korkmaları gere-
kir. Çocuklarını babalarını görmekten mahrum bırakmak 
ya da babalarına karşı kışkırtıcı şekilde terbiye etmek asla 
caiz değildir. Bu hususta çocukların ne günahı olabilir ki 
babalarını görmekten mahrum bırakılsınlar! Bunun aksi 
de caiz değildir. Yani koca, çocuklarını annelerini gör-
mekten mahrum bırakamaz. Veya annelerine karşı kış-
kırtamaz, kışkırtıcı terbiye veremez. Bu caiz değildir. 
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KaDıNıN ElBİSESİ ZİYNEtİ vE                                          
YaBaNcı BİR KaDıNla HalvEtİ

Helena: Hocam, kadının, elbisesiyle ve süs eşyasıyla 
ilgili birtakım sorular sorabilir miyim? 

Şeyh: Tabiî ki sorabilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyi 
sorabilirsiniz. 

Helena: Hocam, Sultan Ahmed Camisi’nde olma-
mıza rağmen açık kadınlar görüyorum. Bu, İslam’da caiz 
midir? Ve bir kadının bedeninde örtmesi gereken yerler 
nerelerdir? 

Şeyh: Ah Helena hanım ah. Maalesef bu günlerde 
Müslüman kadınlarda tesettürden çıkıp açılmalar epeyce 
çoğaldı. Allah muhafaza kadınların birçoğu bilmiyorlar 
ki erkeklere fitne olacak yerlerini açmaları, hatlarını belli 
etmeleri kişiyi cehenneme girdirecek büyük günahlar-
dandır. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Cehen-
nem ehlinden iki sınıf insan vardır ki ben onları henüz 
görmedim” diyerek bunlardan birinin şu sınıf olduğunu 
haber vermiştir: “Vücut hatlarını belli edecek şekilde 
elbise giyen ve bu şekilde erkekleri kendilerine mey-
lettirmek için kırıtarak yürüyen, saçlarını deve hör-
gücü gibi başlarında toplayan kadınlardır. Ki bunlar 

 



 

 

 

 

132

cennete giremeyecek ve çok uzak mesafelerden bile 
hissedilen cennetin kokusunu dahi alamayacaklardır. 
Onlara lanet edin. Çünkü onlar lanetlenmişlerdir.” 
(Müslim, İbni Hibban) 

Açılıp saçılan bir kadın, bir nevi giyinmiş çıplaktır. 
Çünkü o, hatlarını örtmemiş, aksine belli edecek elbise 
giymiştir. Cildini gösterecek ince şeffaf elbiseler giyme-
si veya baldırını yahut kalçalarını belli edecek kadar dar 
giymesi buna örnek olarak verilebilir. Bir kadının asıl 
giyinişi, hatlarını belli etmeyecek, cildinin rengini belli 
etmeyecek şekilde bol ve sık dokulu elbiseler giymesi ile 
olur. Kadın açılıp saçılmasıyla Allah’a itaatten uzaklaşır, 
günaha meyleder. Kokular sürünüp hatlarını belli ede-
cek şekilde şeffaf ya da dar elbiseler giyerek ölürse tev-
be etmemişse cennete giremez. Allah Teala, erkekleri 
fuhşiyata ve günaha sevkettiği ve bu şekilde giyinerek 
fesat çıkardığı için açılıp saçılmış kadınlara lanet etmeyi 
emretmiştir. Biliyor musunuz Helena hanım, Allah Teala 
mümin kadınlara, cahiliye âdetlerinde olduğu açılıp saçıl-
mayı nehyederek şöyle buyurmuştur: “Önceki cahiliye 
dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp 
saçılmayın.” (Ahzab, 33) Yani güzelliklerinizi/ziynetinizi 
erkeklere göstermeyin. 

Ama maalesef bugünkü kadınlar cahiliyedeki kadınla-
rın yaptıklarının aynısını yapmaktalar. Ancak iffetli Müs-
lüman bir kadın bedenini gizler, sadece yüzünü ve ellerini 



 
133

 

 

 

açar. Nitekim Allah Teala, mümin kadınlara, ziynet yerle-
rini göstermemelerini ve başörtülerini omuzlarından aşa-
ğıya sarkıtmalarını şu ayetiyle emretmiştir: “Ey Peygam-
ber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına 
söyle; bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman örtülerini 
üstlerine alsınlar, vücutlarını örtsünler!” (Ahzab, 59)

Allah Teâlâ mümin kadınlara, herhangi bir ihtiyaç-
larından ötürü evlerinden çıktıkları zaman cilbablarını 
üzerlerine örtmelerini emretmiştir. Çünkü o dönemde 
cariyeler başlarını örtmezlerdi. Hür olan kadınlar belli 
olsunlar ve yolda herhangi bir fasık terbiyesizlik etme-
sin diye cilbablarını üzerlerine örterlerdi. Açılıp saçılmış 
bir kadın, kadınlar arasında en şerlisidir. Bu hususta 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ka-
dınların en şerlisi, kibirli olanı ve açık saçık giyine-
nidir. Onlar münafıktırlar. Bu sebeple kadınlardan 
cennete girecek olanlar siyah kargalar içindeki alaca-
lı karga gibi az olacaktır.” Bir kadının açılıp saçılması 
demek, bedeninde yabancı, namahrem erkeklere, fitne 
olacak yerlerini belli etmesi, güzel elbiselerini ve süs ta-
kılarını göstermesi ve yürüyüşünde havalı ve kıvırtarak 
yürümesi demektir. 

Helena: Birçok kadın, erkekler gibi pantolon giyip 
dışarı çıkıyorlar. Bu caiz midir? 

Şeyh: Biliyor musunuz, Rasulullah sallallahu aleyhi ve 
sellem, giyinişinde erkeklere benzeyen kadınlara lanet et-



 

 

 

 

134

miştir. İbni Abbas radıyallahu anhuma’dan gelen bir rivayete 
göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benze-
yen erkeklere ve erkeklere benzeyen kadınlara lanet et-
miştir. (Buhari)

Aynı şekilde Ebu Hureyre’den gelen bir hadise göre, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadın elbisesi giyen er-
keğe ve erkek elbisesi giyen kadına lanet etmiştir. Pan-
tolon, erkeklerin elbisesidir. Kadınların da erkeklerin 
elbiselerini giymeleri caiz değildir. Bilakis kadınlar tüm 
bedenlerini örtecek ve hiçbir şekilde hatlarını belli etme-
yecek bol ve geniş elbise giymelidir. 

Helena: Ancak bazı kadınlar bunun özgürlük oldu-
ğunu, kişiliğini koruyup masiyete düşmediği müddetçe 
bunun hiç kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorlar. 

Şeyh: Aslında, haddizatında bunu söylemeleri bir 
kere günahtır. Çünkü onları yaratan Allah, tesettüre bü-
rünmesini ve açılıp saçılmamasını emretmektedir. Şayet 
gerçek bir Müslümansa bunun kendisini yaratan Rabbi-
nin bir emri olduğunu bilir ve buna itaat eder. Giyinişin-
de fasık ve kâfir kadınları taklit etmez. Ve bilir ki şayet 
Allah’ın emrine uyup Allah’ın istediği şekilde tesettüre 
bürünür ve kendine sahabî kadınları, Peygamber sallallahu 
aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarını ve kızlarını örnek 
alırsa, Allah ona çok büyük mükâfatlar verecektir.  “Müs-
lümanım” diyen bir kadının kıyamet gününde kendisine 
şefaat edecek Peygamberinin hanımlarını ve kızlarını mı 
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örnek alması daha doğru olur, yoksa toplumu ifsat eden, 
ayrıca mümin kadınları kandıran ve açılıp saçılarak her 
türlü fitneye sebep olan fasık kadınları mı? Bilmelisiniz 
ki Helena hanım, Allah Teala, emirlerine uyan ve istedi-
ği şekilde tesettüre bürünen takvalı kadını açılıp saçılmış 
kadınla bir tutmaz. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuş-
tur: “Yoksa Biz iman edip salih ameller işleyenleri, 
yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yok-
sa Allah’a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan 
arsızlar gibi mi tutacağız?” (Sad, 28) 

Allah bu ikisini asla bir tutmaz. Müslüman bir kadının 
önünde iki seçenek vardır: Ya Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in hanımlarına ve kızlarına benzeyerek dünya ve 
ahirette kurtulanlardan olur ya da -Allah korusun- açık 
saçık kadınlara benzeyerek dünya ve ahiretini berbat 
edenlerden olur. 

“Ey düne kadar paha biçilemeyen elmas,
Görürüm ki bugün eller seni hor görür 
Oyun ve eğlencelerine alet etmek isterler
Ey ellerin köleleştirmek istedikleri hür bacım
Seni, adı Müslüman, aklı Batılı köle yapmak is-

terler
Lideri Rasûlullah olan ile rehberi Ebu Leheb olan 

hiç bir olur mu?

Önderi Zehra olan ile örneği odun taşıyıcısı olan 
hiç bir olur mu?
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Ey bacım, sen köksüz birisi değilsin

Şeceren belli,  yoksa nesebi kesilmiş değilsin

Sen İslâm’ın kızısın, onunla yaşadın 

Anası en temiz, babası en şerefli birisin

Aldırma sakın önüne koydukları şüphelere

Sen akıllısın, aklına sor, o, sorulara cevap versin

Sor ona, ben kimim, ailem kim, nesebim kim

Batı’ya mı aidim, yoksa İslâm’a mı aidim

Kime dostum, kime sevgim, kim için amelim 

Allah’a mı, yoksa yalan ve günaha çağıranlara mı 
bilemedim

Rabbinin yolu ve kitabı Kur’an nurdur

Kaybolmaz, yok olmaz ve sönmez bir tek odur

Sarıl sımsıkı, bırakma sakın imanın ipini 

Koru füccârın şerrinden kendini 

Rüsva olmak hastalıktır, şerri tehlikelidir

Taun ve uyuz gibidir dikkatli ol, geçicidir

Hafife alma sakın, koru ırzını, koru hâyânı

Sabırlı ol, sabret Allah için, bekle ecrini

Hâyâ imandandır ey bacım, kuşan onu, tak bile-
ğine 

Eyvahlar olsun hâyâsı olmayana, inci ve elmasla  
süslense bile 
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Arzuladığın hicab pek değerlidir, her hâyâlı Hav-
va için

Biz ondan hâyâ, iffet ve ihtişam isterken, eller on-
dan edepsizlik beklemektedir 

Şayet iblis seni masiyete çağırıyorsa, istiğfar ile 
helak et onu, seherde secde et huşu ile

Öyle bir secde ki günahlarını itiraf eyle, günahları 
en iyi gözyaşları pâk eylermiş 

Tövbekârın gözyaşları bulutlardan bile temiz-
miş.”

Helena: Gerçekten çok hoş beyitler. Umarım Allah 
beni İslâm’ın güzel ahlakıyla ahlaklandırır. Bu hususta 
size bir soru sormak istiyorum. Bir erkek, kendisine na-
mahrem olan bir kadınla oturabilir mi? 

Şeyh: İslam’da haram olan halvet, bir erkeğin na-
mahrem olan bir kadınla kimsenin olmadığı bir yerde 
başbaşa yalnız kalmalarıdır. İşte bu, Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in yasaklamış olduğu halvetin ta kendisidir. 
Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş-
tur: “Bir erkek bir kadınla sadece yanlarında mahrem 
birisi olduğu halde otursun.” 

Yani, ya kendi kız kardeşi, kızı, halası ya da teyzesi 
gibi bir mahremi olduğu halde otursun. Ya da kadının 
oğlu, kardeşi, annesi veya kız kardeşi gibi bir mahremi 
olduğu halde otursun. Ancak bir erkeğin yabancı bir ka-
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dınla üçüncü bir şahıs olmadan oturması -alimlerin itti-
fakıyla- haramdır. Bununla beraber bir kadının, birçok 
erkeğin olduğu bir ortamda onlarla oturması yahut bir 
erkeğin birçok kadının olduğu bir ortamda onlarla otur-
ması haram değildir. 

Aynı şekilde park alanları gibi umuma açık alanlarda 
aralarında geçen sohbet haram olmadığı ve fitne teşkil 
etmediği müddetçe bir kadının yabancı bir erkekle halve-
ti caizdir. Allah en iyisini bilir. 

i
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MİRaS HuKuKu

Helena: Duyduğuma göre kadın, mirasta erkeğin 
alacağı hakkın yarısı kadarını alıyor. Bu doğru mu? 

Şeyh: Bu hususta kız evlat ile kadın arasında fark 
vardır. Kadın, bazen bazı yerlerde erkeklerden daha faz-
la miras alırken, bazı yerlerde de onunla tamamıyla eşit 
haklara sahip oluyor. Bazen de erkek, kadından daha 
fazla miras alabiliyor. Bir insan vefat ederse, erkek ve kız 
evlatları varsa, kız evlat erkek evladın alacağı miktarın 
yarısı kadar mirastan pay alır. Allah Teala şöyle buyur-
muştur: “Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki 
kadın payı vermenizi emreder.” (Nisa, 11)

Helena: Peki neden kız evlat, erkeğin mirastan ala-
cağı miktarın yarısı kadar mirastan pay alıyor. Hâlbuki 
hepsi de ölen kişinin evladı sayılmaz mı? 

Şeyh: Öncelikle bilmelisiniz ki bu, Âlemlerin Rabbi 
Allah’ın hükmüdür. Buna itiraz etmek caiz değildir. Şayet 
okumuşsanız bilirsiniz ki İslâm’dan önce bir kadın aslın-
da hiçbir şekilde mirasçı kabul edilmezdi. Hor görülürdü. 
İslam geldikten sonra kadına değer vermiş, mirastan ona 
da pay biçmiştir. İkinci olarak bilirsiniz ki bir kadın, ba-
basının gözetimi altında olup evleninceye kadar nafaka-
sından sorumlu değildir. Evlendikten sonra ise nafakasını 
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kocası karşılar. Mirastan alacağı payı sadece refahlık için 
kullanacak ve babasının yahut kocasının yanında olduğu 
müddetçe bu paraya ihtiyacı olmayacaktır. Ancak erkek 
evlat öyle değildir. Büluğ çağına erdiğinde kendi ihtiyaç-
ları için kullanacak, evlendiğinde hanımına harcayacak, 
evini dayayıp döşemesinden sorumlu olacaktır. Bir açı-
dan baktığımızda kız evladın parası erkek evlada göre 
daha çok olmuş olacak. Yani durum bu şekilde olmasa 
bile her şeyden önce bu, Allah’ın hükmüdür. Ve bizim 
bu hususta ihtilafa düşmemiz asla caiz değildir. Nitekim 
Allah Teala miras hak ve hukuklarını zikrettikten sonra 
şöyle buyurmuştur:

“İşte bu (hükümler), Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. 
Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah 
onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacak-
ları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim 
de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve O’nun 
koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedî kalacağı 
cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap 
vardır.” (Nisa, 13-14)

Müslüman olduğunu iddia eden her bir kişinin Allah’ın 
hiçbir hükmüne itiraz etmemesi ve haddini aşmaması 
gerekir. Tüm alimler bu hususta ittifak etmişlerdir. 

i
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FaRZ vE SÜNNEt

Helena: Duyduğuma göre farz, Kur’an’da geçen 
emirlere, sünnet ise Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in 
sünnetinde geçen emirlere denir. Bu doğru bir tanımlama 
mıdır? Ayrıca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini 
uygulamalı mıyız, yoksa uygulamasak da olur mu? 

Şeyh: Bu tanımlama kesinlikle doğru değildir. Bilakis 
farz, Kur’an’da da geçebilir, sünnette de geçebilir. Aynı 
şekilde sünnet de hem Kur’an’da hem de Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinde geçebilir. Nitekim 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şeriat koyma hakkı-
na sahiptir. O şöyle buyurmuştur: “Hiç şüphesiz bana 
Kur’an ve onun (ile aynı hüküm yetkisine sahip olan) 
benzeri verildi.” Yani sünnet verildi. 

Mesela, namazın farzlarını Kur’an’dan mı öğrendik, 
yoksa sünnetten mi? Nitekim Allah Teala, “namazı ika-
me edin” buyuruyor. Ancak namazı nasıl ikame edece-
ğimizi bilmiyoruz. Bize namazın nasıl kılınacağını, farz-
larının ve sünnetlerinin neler olduğunu, ayrıca kaç rekat 
kılacağımızı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. 
Kur’an’da hiç, namazın kaç rekat olduğuna, farzlarının 
neler olduğuna ve hangi vakitlerde eda edileceğine dair 
âyete rastladınız mı? Elbette ki “hayır” diyeceksiniz. Bü-
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tün bunları Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnet-i 
seniyyesinden öğreniyoruz. O halde “Namaz sünnettir, 
farz değildir” diyebilir miyiz? Bir Müslümanın bunu söy-
lemesi asla mümkün değildir. Aynı şekilde Allah teala, 
“Zekâtı verin” buyuruyor. Peki zekâtın ne kadar veril-
mesi gerektiğini beyan ediyor mu? Hayır, beyan etmiyor. 
Bilakis zekâtın ne kadar verileceğini, nelerden zekat ve-
rilebileceğini ve ne kadarlık mal var olduğunda zekatın 
verilmesi gerektiğini bize Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem 
öğretmiştir. Hâkeza, hac hususunda da Allah teala şöyle 
buyurmuştur: “İnsanların arasında haccı ilan et ki ge-
rek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun 
develer üzerinde sana gelsinler.” (Hac, 27)

Ancak hac ibadetini nasıl gerçekleştirebileceğimizi be-
yan etmemiştir. Bilakis nasıl haccedeceğimizi Rasûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretmiş ve bu hususta şöyle 
buyurmuştur: “Hac menasiklerini (ibadetlerini) benden 
öğreniniz.” 

Aynı şekilde Allah Teala, eşek etini bizlere (Kur’ân’da) 
haram kılmamıştır. Bilakis eşek etinin haram olduğunu 
bizlere Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Nite-
kim bu hususta şöyle buyurmuştur: “Evcil eşekler sizle-
re helal değildir.” 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifinde, 
bir gün geleceğini ve bir taifenin çıkıp “Biz Kur’an’dan 
başkasını almayız” diyeceğini şu sözleriyle ifade etmiştir: 
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“Dikkat ediniz, bana Kur’an ve onunla aynı hüküm 
yetkisine sahip olan benzeri (yani sünnet) verilmiştir. 
Karnı tok bir şekilde koltuğuna kurulmuş olan bazı 
kimselerin ‘Bize sadece bu Kur’an lazımdır. Onda bul-
duğumuz helali helal, haramı da haram kabul ederiz’ 
diyeceği günler yakındır.” 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuş-
tur: “Dikkat ediniz, size evcil eşeklerin etleri ile yırtıcı 
hayvanlardan her köpek dişi olanların etleri haram 
kılınmıştır.” 

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, birilerinin çıkıp bun-
ları inkâr edeceğini bize daha önceden bildirmiş, bundan 
dolayı da kendisine Kur’an’ın benzeri olan sünnetinin ve-
rildiğini beyan etmiştir. Mesela, Kur’an’da eşek ve köpek 
etlerinin haram olduğuna dair herhangi bir ayet olmadığı-
nı, ancak bunların etlerinin haram olduğunu sünnetinde 
beyan etmiş ve öğretmiştir. Sünnet, bir nevi, Kur’an’daki 
bazı âyetlerin açıklayıcısı veya ilavesidir. Çünkü sünnet 
de Allah’ın vahyidir. 

Helena: Subhanallah. Daha önce bu şekilde anlama-
mıştım. Ben haramın ve farzın sadece Kur’an’da olduğu-
nu, sünnet ile mekruhun Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, 
sünnetinde olduğunu biliyordum. Ancak şimdi öğrendim 
ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de kanun, şeriat koy-
ma yetkisine sahiptir. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve 
sellem’in her söylediği söz de aslında Allah’ın vahyidir. Al-
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lah Teala şöyle buyurmuştur: “O, kendiliğinden konuş-
mamaktadır. Onun konuşması ancak, bildirilen bir 
vahiy iledir.” (Necm, 3-4)

Şeyh: Aynen öyle Helena hanım. Her şey Allah’tandır. 
Haram da farz da sünnet de mekruh da Allah’tandır. 
Hepsi Kur’an’da mevcuttur. Aynı şekilde Kur’an’da 
mevcut olmayan bazı şeyler de sünnette mevcuttur. Al-
lah teala bizlere şöyle buyurmuştur: “Peygamber size 
ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da 
sakının.” (Haşr, 7) 

Bize düşen, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in em-
rettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarından da kaçın-
maktır. Hatta Allah teala bu hususta Rasûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’in hükmünü geçerli saymayanların imanının 
geçersiz sayılacağını şu ayette bildirmiştir:

“Hayır! Rabbine andolsun ki onlar aralarında çı-
kan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da 
verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın 
tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş ol-
mazlar.” (Nisa, 65) 

Aynı şekilde bir başka ayetinde de şöyle buyurmuştur: 
“Ey iman edenler, Allah’a itaat edin. Peygamber’e 
itaat edin...” (Nisa, 59) Bu ayetten anladığımız kadarıyla, 
bizler Allah’a itaat ettiğimiz gibi Rasûlüne de itaat etmek-
le mükellefiz. Allah’ım, bizleri Sana layıkıyla iman eden, 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e layıkıyla tabi olan ve 
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onun Senin adına getirdiği her şeye iman eden ve onun 
bize getirdikleri hususunda kalbinde hiçbir şüphe bulun-
durmayan kullarından eyle. Sen Rahîm’sin Rahman’sın. 

Helena: İman ne kadar tatlı bir şey hocam! 

Şeyh: Vallahi doğru söylediniz Helena hanım. Bu 
dünyada da bir cennet vardır. Dünyadaki bu cennete gi-
remeyen ahirette de cennete giremez. 

Helena: Aynen öyle hocam. Peki, bu dünyanın cen-
neti nedir? 

Şeyh: İman cennetidir, Allah’ı zikretmektir, O’nu zik-
retmekten tat almaktır, O’nunla münacatta bulunmak-
tır. O’na layık şekilde ibadet edip önünde yakarmaktır. 
O’ndan ihtiyaçlarımızı isteyip O’na dua etmektir. O’nun 
muhakkak duamıza icabet edeceğine hakkıyla iman et-
mektir, inanmaktır. Nitekim O şöyle buyurmuştur:

“Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur 
bulur.” (Ra’d, 28)

Helena: Vallahi doğru söylediniz hocam. Biliyor mu-
sunuz, kalbimi Allah’a teslim edip tüm benliğimle O’na 
iman ettiğim ilk gün hissettiğim o tatlı duyguların aynı-
sını başka hiçbir zaman hissetmedim. O tat, yani iman 
halaveti çok acayip bir tattı. Unutulmaz bir lezzetti. İn-
san, Allah’ı zikrettiği ve Allah’a iman ettiğini hatırladığı 
müddetçe o tat da yenileniyor. Kim Allah’a iman ettiğini 
unutabilir ki?! 
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Şeyh: Haklısınız Helena hanım. İmanın nuru kalbe 
yerleştiğinde kalp dayanamaz, çok hassas olur ve Allah’a 
olan özlemi ile Allah’a bağlılığı artar. Zorluklar bir anda 
kolaylaşıverir. Ulaşılması ya da açılması zor olan kapılar 
bir anda açılıverir. Rahmet ve bereket yağmurları yağar. 
Hidayetin feyzi ve imanın nuru yüzünüze yansır. 

Helena: Sizinle ilk karşılaştığımızda da imanla başla-
dık, şimdi de imanla bitiriyoruz. Gerçekten de tüm benli-
ğimle ikrar ediyorum ki Allah’tan başka ilah yoktur.

Şeyh: Muhammed de O’nun kulu ve Rasûlüdür. 

Helena: Hocam yolculuk saatim geldi. Sizden ve bu 
güzel imanî sohbetinizden ayrılmak gerçekten de benim 
için çok ağır bir durum. Ancak gitmem gerekiyor. Allah 
yardımcımız olsun. Öğretmiş olduğunuz bilgilerden, ilim-
lerden ve dinî hükümleri en kolay ve en güzel üslupla 
öğretmiş olmanızdan ötürü size sonsuz minnet ve şük-
ranlarımı sunuyorum. İnanın tüm sene boyunca, sizden 
şu iki mübarek günde öğrendiğim kadar hiçbir şey öğre-
nemedim. Sorularıma sabredip katlandığınız ve bana bir 
şeyler öğrettiğiniz için size gerçekten ne kadar teşekkür 
etsem azdır. 

Şeyh: Bütün bunlar Allah’ın fazlındandır. Ben, Allah 
Teala’nın sizin hidayetinize vesile olması için hazırladığı 
aciz bir kulum. 

Helena: Subhanallah. Sizinle geçen sene ilk karşı-
lamamızı hatırlıyor musunuz hocam? Sanki dün gibiydi. 
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Sizinle karşılaşıncaya kadar kendi içimde bir yolculuğa 
çıkmıştım, kim olduğumu araştırıyordum. Hüzünlere 
gark olmuş, ümidini kesmiş biriydim. Hasret ve acı dolu 
kadehleri yudumluyordum. Ta ki Allah sizinle karşılaşma-
yı, sizinle tanışmayı bana nasip edinceye kadar. Allah’a 
hamd olsun. 

Şeyh: Beni bunun için seçen, sizin hidayetinize vesi-
le olmayı altın tepside bana sunan Allah’a hamd olsun. 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

“Allah’a yemin ederim ki Allah’ın senin elinle bir 
kişiyi hidayete erdirmesi, senin için, kırmızı develeri-
nin olmasından daha hayırlıdır.” (Buhari) Bu nimetten 
ötürü Allah’a hamd olsun.

Helena: Bunu asla unutmayacağım hocam. Benden 
yapmamı istediğiniz herhangi bir emriniz var mı? 

Şeyh: Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Tek ar-
zum, Allah’a davet yolunda çaba sarf etmenizdir. Allah 
teala’dan isteğim o ki tüm sevdiklerinizi ve ailenizi hi-
dayete kavuştursun. Şimdi öğrendiğiniz bu ilimleri baş-
kalarına anlatmak ve öğretmekle mükellefsiniz. Nitekim 
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Benden, bir ayet dahi olsa tebliğ ediniz.” (Buhari)

Helena: Aman Allah’ım, sohbete dalınca size söyle-
meyi unutmuşum. Annem Allah’ın fazl-ı keremiyle Müs-
lüman oldu. Allah Teala ona İslam’ı nasip etti. 
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Şeyh: Allahu ekber. Elhamdulillah. Bu ne büyük bir 
müjde, ne kadar harika bir haber! 

Helena: Hocam, daha durun. Henüz vereceğim müj-
deli haberler bitmedi. Sevincinizden tamamlayamadım. 

Şeyh: Çok özür dilerim. Vallahi çok mutlu oldum. 
Kendimi tutamadım, buyrun, sözünüzü tamamlayınız. 

Helena: Annemle birlikte küçük kız kardeşim Golita 
da Müslüman oldu. Şimdi hep beraber babamın hidaye-
te kavuşup Müslüman olması için gayret sarf ediyoruz. 
Allah Teala’nın bize babamın Müslüman oluşunu görme-
yi nasip etmesi için dua ediniz. 

Şeyh: Amin, amin, inşaallah. 

Helena: Hocam, beni havaalanına götürecek araç 
geldi. Çok özür diliyorum. Artık ayrılık vakti geldi. Allah’a 
emanet olunuz. Allah sizden razı olsun. Esselamu aley-
kum ve rahmetullahi ve berakatuhu. 

Şeyh: Siz de Allah’a emanet olunuz. Allah sizi ko-
rusun. Size hayırlı ömürler ve hayırlı akıbetler nasip et-
sin. Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berakatuhu. 
Haberlerinizi almak isterim. Allah sizin elinizle insanlara 
hidayet nasip etsin. Beni yer yer haberdar ederseniz se-
vinirim.

Helena: Amin. İlk işim numaranızı kaydetmek. Hiç 
merak etmeyin. Sizinle tekrar görüşmek dileğiyle. Esse-
lamu aleykum.
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Şeyh: Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve beraka-
tuhu. Allah sizi korusun. Allah’a emanet olunuz. 

* * *

Bu, bu hikâyede Helena ile oturduğumuz ve birlikte 
vakit geçirdiğimiz son anlardı. Öyle ki hayatta başım-
dan böyle gelişi güzel hikâyenin geçeceğini tasavvur dahi 
edemezdim. Helena sorar, ben cevaplardım. O izah ister, 
ben açıklardım. Anlayamadığı zamanlar olur, ben anla-
tırdım. Artık aklımda, Helena, bir taraftan İslam aşkıy-
la yanan, onun hükümlerini benden öğrenen büyük bir 
mutluluk, diğer taraftan da zamanımızdaki birçok genç 
kızımızı düşündüğümde boğazımda düğümlenen bir acı 
hatıra olarak kaldı. 

Gençlerimiz bu dine hizmet edebilecekleri yolu bil-
meyip, zamanımızın akışına kapılarak ihmalkâr oldular. 
Helena, hakkıyla Müslüman olmak isteyen sade/alelade 
bir şahsın hikâyesiydi. Umarım her gün kızlarımızdan bir 
grubun Allah’a verdikleri sözü hatırlayıp dinlerini tekrar-
dan öğrenerek evlatlarına bu dini öğretmelerini görür ve 
duyarız. Kim bilir, bazılarının bu vesileyle yıldızı parlar da 
ilim ehlinden olurlar. Nitekim İslam tarihi, ilim talebeleri 
ve âlim olan Müslüman kadınlarla doludur. Ancak, hey-
hat ki onların hayatlarını okuyup araştıranlar hiç bulun-
mamaktadır. 

Bugün hanımlarımızın ve kızlarımızın yüzeysel bir şe-
kilde değil de tafsilatlı bir şekilde bilmeleri gereken, bu 
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dinin hükümlerini öğrenmeye ve onları öğrenmeye sevk 
edecek istek ve şevke ne kadar ihtiyaçları var! Çünkü 
bugün Allah’a iman, Allah için sevmek, O’ndan ecir bek-
lemek ve güzel akıbeti hatırlamak konusundaki yüzeysel 
bilgilerin hanımlarımıza ve kızlarımıza maalesef çok şey 
katmadığına şahit olmaktayız. Bundan dolayı bilmeleri 
gereken İslamî tüm hükümleri tafsilatıyla öğrenmeye ih-
tiyaçları vardır. 

Bu itibarla Helena’nın, dinine verdiği önem ve hü-
kümlerini öğrenmek konusunda sergilediği şevk, bu yo-
lun yolcuları için bu yoldaki bir meşale ve parlayan bir 
yıldızdır. 

Ne mutlu o kimseye ki Allah’a giden yolda bir basiret 
ve bir beyan üzere yol alana. Ecri Allah’a ait olana. Mü-
kafatını cennette fazlasıyla alana. 

Son sözümüz, Alemlerin Rabbi olan Allah’a ham-
dolsun!

i
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