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   Muhakkak ki hamd Allah'adır. O'na hamdederiz ve O'na 
istiane ederiz ve O'ndan mağfiret dileriz. Ve nefislerimizin 
şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Allah 
kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur ve kimi de 
saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Ve Allah'tan başka 
ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. 
Ve  Muhammed'in O'nun kulu ve resûlu olduğuna şehadet 
ederim. 
 
   "Ey iman edenler! Allah'tan, sakınılması gerektiği 
şekilde sakının ve ancak müslümanlar olarak ölünüz."1 
 
   "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan 
eşini yaratıp ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar 
türeten Rabbinizden sakının; kendi adına birbirinizden 
istekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık (bağlarını 
kırmak)tan sakının. Şüphesiz ki Allah, sizin üzerinizde 
gözetleyicidir." 2  
 
   "Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğru söz 
söyleyin, ki amellerinizi ıslâh etsin ve günahlarınızı 
bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resûlu'ne itaat ederse,  o 

                                                           

1
 Âl-i İmran Suresi, 102. ayet  

2
 Nisa Suresi, 1. ayet 
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fevz'ul-azîm (en büyük mükâfat) ile kurtulu şa ermiş  
olur." 3,4     
 
   Emmâ ba'du: Muhakkak ki sözün en doğrusu Allah'ın 
kitabıdır ve yolların en güzeli de Muhammed (sallAllahu 
aleyhi ve sellem)'in yoludur ve işlerin en şerlisi sonradan 
çıkarılanlardır ve her sonradan çıkarılan bid'attır ve her 
bid'at dalâlettir ve her dalâlet de ateştedir.  
 
   Ve ba'du: 
 
   Şeyh Salih bin Saad es-Suheymi'nin Allah Resûlu 
(sallAllahu aleyhi ve sellem)'e tabi olup sadece kadınlara 
özel bir vakit ayırarak yapmış olduğu bu dersi tercüme edip 
türkçe okuyan kardeşlerimizin istifadesine sunmuş 
bulunuyoruz. Allah (subhanehu ve teâla) Şeyhi bu 
hizmetinden dolayı hayırla mükafaatlandırsın ve Kur'an ve 
Sünnet yolunda yürüyen müslümanları bu çalışmayla 
faydalandırsın… 
 
                                                                 Yitirilmiş Manalar 
 
 
 
 
 

 
                                                           

3
 Ahzab Suresi, 70.-71. ayet 

4
.Sözümüze Allah Resûlu (sallAllahu aleyhi ve sellem)'den sahih olarak 

rivayet edilen hacet hutbesi ile başladık. Ebu Davud (2118), Tirmizi (1105) 
ve İbni Mace (1892)'de tahric edilmiştir. Senedi sahihtir.  
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ŞEYH SAL İH BİN SAAD ES-SUHEYMİ KİMD İR? 
 
   Şeyh Salih bin Sa'd es-Suheymi  hicri 1466 senesinde 
Medine'de doğmuştur. Medine İslam Üniversitesi Akide 
bölümü eski başkanıdır. Halen Mescidi Nebevi'de kürsü 
sahibidir ve ders vermektedir. 
  
   Kendisi uzun yıllar Şeyh AbdulAzîz bin AbdUllah bin 
Baz, Şeyh Muhammed bin Salih el-Useymîn ve Şeyh 
Muhammed Nasıruddîn el-Elbani (rahimehumUllah)'tan 
ders almıştır. Hocaları arasında Şeyh Hammad bin 
Muhammed el-Ensari, Şeyh Muhammed Emin eş-Şankiti, 
Şeyh Muhammed Emân el-Câmi, Şeyh AbdulMuhsin bin 
Hammad el-Abbâd el-Bedr de vardır.  
 
   Yetiştirdiği bazı talebeleri arasında şu isimler vardır: 
Şeyh Felâh bin İsmail Mandakar,  Şeyh Muhammed bin 
Remzân el-Hâciri, Şeyh AbdurRezzâk bin AbdulMuhsin 
bin Hammad al-Abbâd el-Bedr ve Şeyh Süleyman er-
Ruhayli. 
 
   Şeyh Salih bin Saad es-Suheymi  tevâzusuyla meşhurdur. 
Şeyh davet için Endonezya, Bangladeş, Pakistan, Nijerya, 
Sudan, Fas ve muhtelif batı ülkelerine seyahat etmiştir.  
 
   Şeyh Salih bin Saad es-Suheymi âmadır. Muhtelif 
konularda telif ettiği kitap ve risalelerin yanında birçok 
sesli ders kaydı mevcuttur.   
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   Hamd Allah'ındır. Salat ve selam, Allah Resûlu'nedir. 
Mü'mine kardeşlerim, Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem), 
kadınlara özel (zaman ayırıp) nasihât ediyordu. Bunun için 
biz de O (sallAllahu aleyhi ve sellem)'e tâbi olma 
hususunda herhangi bir kusur görmüyor ve size mahsus bir 
öğüt veriyoruz. Biliyoruz ki daha önce geçen dersler hem 
erkekler ve hem de kadınlar içindi. Fakat kadınlar için 
muayyen özel hükümler vardır. Bunlara da değinmek 
gerekiyor. Yoksa daha önce geçen akîdevî meselelerle 
kime hitap olunuyor(du)? Eşit bir bir biçimde kadınlar ve 
erkeklere (hitap olunuyordu).5 
 
   Bunun için, bu öğüde zaman ayıracağız ve sonra yeri, 
sizin sorularınıza bırakacağız inşâAllahu teâlâ. 
 
   Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem)'in, içerisinde 
mü'mineler için bir müjde bulunan -ki bunları tatbik 
ettikleri zaman kendilerini bu müjdeye, Allah'ın verdiği 
büyük bir müjdeye müstehak olacak kılan- bir hadîsinden 
yola çıkılacaktır. 
                                                           

5
 Bu sohbet, Fas'ın Ekadir şehrinde İmam Malik bin Enes (rahimehUllah) 

seminerinde,  Hicrî 4 Muharrem 1432 tarihine tevafuk eden Cuma gecesi 
yapılmıştır. Bu vaazdan önce cemaatın tümüne akide dersleri verilmiştir. 
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   Bu müjde, Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem)'in şu 
kavlidir:  
 
   "Kadın beş (vakit) namazı kıldığı ve (Ramazan) ayında 
oruç tuttuğu ve namusunu koruduğu ve kocasına itaat 
ettiği zaman, ona: 'Cennetin kapısından hangisinden 
istersen (içeriye) gir' denilir." 6  
 
   SubhanAllah!7 Selîm bir aklı, bilinçli bir kalbi, keskin bir 
duyusu ve keskin bir basîreti olan bir kadın için büyük bir 
müjde! 
 
   İki cihanda da selîm akıbeti ve ebedî saadeti dileyen bir 
kadın için büyük bir müjde! 
 
   Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah (subhânehû ve 
teâlâ)'ın haramlarından sakınan mü'mine kadın için büyük 
bir müjde! 
 
   Kadın beş vakit namazını kıldığında: Yani, beş vakit 
namazın şartlarını, rûkün ve vacipleriyle vaktini, 
sünnetlerini ve yasaklarını korursa.  
 
   Taharete dikkat ederse; ibadetlerini sahih bir biçimde, 
Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem)'in rehberliği ile uyumlu 

                                                           

6
 Ahmed ve İbni Hibbân rivâyet etmiştir. Şeyh el-Elbânî tashih etmiştir. 

7
 Allah'ı tesbih ederim! 
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eda edecek kadar -ki bu da ilim öğrenmeksizin, Allah'ın 
dîninde fıkıh sahibi olmaksızın elde edilemez- hayız ve 
nifas hükümlerini öğrenirse.      
 
   Rabbine (yönelik) nasıl davranacağını, beş vakit 
namazını nasıl kılacağını, Rabbinin farzlarını nasıl eda 
edeceğini bilmez bir halde evinde oturmaz. 
 
   Aksine, ona yaraşan, kendisini Allah (subhânehû ve 
teâlâ)'ya yaklaştıran hususlarda çaba sarf etmesi, Allah'ın 
kadınlar hakkında teşrî buyurduğu şeylerin tatbik 
edilmesine gayret göstermesi ve bu namazları, Allah 
(subhânehû ve teâlâ)'yı razı edecek vecih üzere eda etmeye 
çabalamasıdır.  
 
   Bunların gerçekleşmesi de ancak ilimle, öğrenmeyle ve 
fıkıhla olur. Bunlar ancak, Allah'ın şeriatına mutabık ve 
itaatkâr olarak, ona bağlanarak ve hürmet göstererek -pek 
çok kadın, zulmetin karanlıklarında heba olurken- bu 
emirleri Allah (subhânehû ve teâlâ)'yı razı edecek vecih 
üzere eda edecek derecede kendisini dînine basîretli kılan 
Allah'a hamd ederek elde edilir. 
  
   Ve sen, mü'mine bacım, Allah sana hidayet bahşetmiş 
ise, Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem)'in rehberliğini kavlî, 
amelî ve itikadî olarak tatbik ettiğin zaman, Allah 
(subhânehû ve teâlâ) katında en yüksek derecelere nail 
olacaksın. 
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   Sanmıyorum ki mü'mine bir kadın, en yüksek dereceleri 
istemesin. 
 
   Sanmıyorum ki mü'mine bir kadın Cenneti kazanmayı ve 
Ateş'ten kurtulmayı istemesin. 
 
   Mü'mine bir kadının alçakların, habislerin ve ırz 
tacirlerinin metası olmaktan hoşnut olabileceğini hayal 
edemiyorum.  
 
   Seni öyle bir işe hazırlamışlar ki 
 
   Ne ile dolup taştığını farketseydin,  
  
   gözyaşları ile kendini korurdun. 
 
   Evet ya emetAllah!8 Allah'a güven; seni Allah'a 
yaklaştıracak şeylerde gayret sarf et ve Allah'a arz 
olunacağımız güne hazırlan. 
 
   "O gün arz olunursunuz, sizden hiçbir sır gizli 
kalmaz.."9   
 

                                                           

8
 Allah'ın kadın kulu/kölesi 

9
 Hakka Suresi, 18. ayet 
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   Dönüş Gününe hazırlandık mı? Allah'ın, kullardan murad 
ettiği ve Sarsıntı Günü ile korkuttuğu şeyleri 
gerçekleştirdik mi? O gün ki:  
 
   "...daha önce iman etmemiş, yahut imanında bir 
hayır kazanmamış nefse imanı fayda vermez..."10  
 
   Ya emetAllah! Allah'ın senden istediği gibi, Allah'a 
itaatkâr, Allah'ın hükümlerini tatbik eden, Allah'ın 
emirlerine bağlı, Allah (subhânehû ve teâlâ)'yı öfkelendiren 
şeylerden uzak duran ol! 
 
   Kadın, beş vakit namazını kıldığı zaman; yani beş vakit 
namazı, Allah'ı hoşnut kılan bir vecih üzere eda edince 
(demektir). Bu da, ibadet ve taharet hükümlerini bilmeden 
elde edilemez. Bu ancak, ibadet hükümlerini ve taharet 
hükümlerini özel bir şekilde bilmek suretiyle böyle olur. 
 
   Sonra buyurdu: "Kadın, beş (vakit) namazını kılınca..." 
ve başka?? 
 
   " (Ramazan) ayı orucunu tutarsa..." Ramazan ayı 
orucuna hile vs. karıştırmadan, huzursuzluk ve tedirginlik 
göstermeden tutarsa...  

                                                           

10
 En'am Suresi, 158.  ayet 
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   Bilakis hayız halinde ve nifas halinde oruç tutmanın 
hükümlerini bilirse ve tüm bunları Allah (tebâreke ve 
teâlâ)'yı razı kılacak vecih üzere eda ederse...  
 
   Sonra buyurdu ki: "...namusunu korursa..."   
 
   Kirletme ve kirlenmeden uzak durursa, Hasan'ın (Allah 
ondan razı olsun ve onu razı kılsın) annemizi, mü'minlerin 
annesini (Allah ondan razı olsun ve onu razı kılsın. Allah, 
ona buğz edenleri ve ona dil uzatanları rezil rüsvay 
eylesin!) vasfettiği gibi vakur bir kısrak (misali) olur. Onun 
şöyle dediği nitelemesini söylüyorum: 
 
   "Vakur bir kısraktır; şüphe ile (hakkında) zanna 
düşülmez..." 
 
   Yani şek ve şüphe ile O'nun (Allah ondan razı olsun ve 
onu razı kılsın) hakkında zanna düşülmez. 
 
   Kadına yakışan, hırsızlara hayatından veya haşmetinden 
ya da hâlinden zerre kadar da olsa çalma fırsatı vermeyen; 
Rabbinin haklarını eda eden; eşinin haklarını eda eden; 
nefsini koruyan, dînine olsun ailesine olsun bir utanç 
getirmeyen onurlu bir kısrak (gibi) olmaktır. Bilakis o, dîni 
ile gurur duyar; modanın peşinden koşmaz. Modanın ne 
olduğunu bilir misin sen?  
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   Gayesi neye uygun olmaktır? Dînine, Resûlumuz 
(sallAllahu aleyhi ve sellem)'in Sünnet'ine muvafık olan 
şeye (uygun olmaktır). Onun gayesi dînini her bir 
karışımdan ve her bir bulanıklıktan muhafaza etmek; arı-
duru eda etmek, onunla izzet duymak, iftihar etmek ve 
diğerleri nezdinde bu isim ile yücelmektir. 
 
   İşte mü'mine kadının, Allah'ın mü'mine kadınlara vaad 
ettiği bu büyük fazilete nail olacak saliha bir kadın olmayı 
murad eden mü'mine kadının şanı budur. Durum böyle 
olunca o bu şanı, beyan ettiğimiz şeyleri ve zikrolunan 
hadislerin ışığı altında beyan ettiğimiz hususları tatbik 
ederek talep eder. 
 
   O, Allah'a itaat hususunda çaba sarf eder; beş vakit 
namazını eda eder; Ramazan ayı orucunu tutar; kocasına 
itaat eder ve namusunu korur. 
 
   O, fitne olmaz; insanlar için bir fitne teşkil etmeyecek 
biçimde, mü'minler için bir fitne teşkil etmeyecek biçimde, 
Allah'ın kendisine örtünmeyi emrettiği örtüsü ile örtünür.  
 
   Ne olur ya emetAllah, hırsızların seni düşmüş bir metaya 
dönüştürmelerine nasıl razı olursun? Gençliğinin baharında 
senden istifade ederler ve sonra (bunlar geçince) seni bir 
çöplüğe bırakıverirler.  
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   Şüphesiz ki Batının kadınları şimdi evlere ve 100 sene 
önce yaşamış oldukları eski hayata dönmek istiyorlar. 
  
   Çünkü onlar, kadının ilerleyip yükseldiğini zannettikleri 
şu çağda hiçbir asrın ulaşamadığı hor ve hakir görülme 
derecesindedirler...  
 
   Aksine onlar, kadının haklarını gasp etmişler ve 
anlamamışlardır. (Onlara göre) kadın ancak ne için vardır? 
Salt ucuz bir faydalanma için...  
 
   Kadınlardan arzu ettikleri şeyi alınca onları, yırtık bir 
elbiseyi atar gibi çöplüğe savururlar. Evet, Batı halkının 
iddia ettiği şeyin hakîkati budur. Bunun için, Batılı 
devletlerde kadının neye dönmesine yüksek düzeyde bir 
çağrı yapılmaktadır? Eski dönemine ve evine sarılmasına. 
Çünkü şu anda onlar 16 yaşına varır varmaz tahrip ediliyor; 
yaşamak için bir lokma arayışına giriyor, bu uğurda tüm 
kapıları çalıyor. Böyle değil mi? 
 
   Babaların görevi, kızlar büluğ çağına gelince bitiyor; 
aksine belki de kızlar, büluğa ermeden önce babalarına 
karşı isyan ediyorlar da babaları da onları terk ediyor. 
 
   Anneler, kızları önemsemiyorlar. Çünkü onlar, bir koca 
ile yetinmiyorlar, aksine -kocalarının metres ve dost 
edindiği gibi- dostlar ve oynaşlar ediniyorlar. 
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   Bu, orman yaşantısıdır. Allah'a sığınırız. 
    
   Sonra buyurdu ki: "ve kocasına itaat ederse..." 
 
   Ona haklarını vererek; onun yatağını, kocasının kerih 
gördüğü kimseye çiğnetmeyerek; hizmetine âmade olarak; 
işaretine hazır olarak; içinde Allah (tebâreke ve teâlâ)'yı 
kızdıracak bir şey olmadığı sürece onun talebini geri 
çevirmeyerek... 
 
   İşte gerçek mü'minenin tabiatı budur. O, kocasının 
işlerini ve sırlarını korur; kocasına itaat eder ve ona itaate 
adanır. 
 
   Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: 
 
   " Şayet birisinin birine secde etmesini emretseydim; 
kadına, kocasına secde etmesini emrederdim."11  
 
   Dikkat et: Şayet emretseydim (buyuruyor). Fakat secde 
setmek, sadece kim için caizdir? Ancak Allah (azze ve 
celle) için. 
 

                                                           

11
 Suneni Tirmizi, (1159. hadis). Şeyh el-Elbani Sahihu Suneni Tirmizi'de 

hadis için: "Hasen-Sahihtir" demiştir. 
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   Ona, bu hakları, Allah'ı razı edecek biçimde yerine 
getirmesi ve bu haklardan hiçbir şeyi eksiltmemesi 
vaciptir. 
 
   "...Ve onların (kadınların), üzerlerindeki maruf (hak) 
gibi, kendilerinin de (hakları) vardır. Ve erkekler için, 
onların üzerinde bir derece vardır..."12   
  
   Esma (radıyAllahu anhâ) diyor ki:  
 
   "Zübeyr'e evin tüm hizmetini (yaparak) hizmet 
ediyordum." 
 
   (Bahsi geçen zatlar) Zübeyr bin Avvam13 (radıyAllahu 
anh) ve Esma binti Ebî Bekr es-Sıddık (radıyAllahu 
anh)'dır.  
 
   Demiştir ki:  
 
   "Zübeyr'e evin tüm hizmetini (yaparak) hizmet 
ediyordum." 
 
   Yani O (radıyAllahu anhâ), Zübeyr'e evde onun 
(radıyAllahu anh) ihtiyaç duyduğu her şeyde hizmet 
ediyordu. Sahabi hanımlar, Allah (subhânehû ve teâlâ)'yı 
                                                           

12
 Bakara Suresi, 228.  ayet 

13
 Zübeyr bin Avvam Cennetle müjdelenmiş olan 10 sahebeden (Allah 

kenedilerinden razı olsun) biridir 
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razı edecek vecih üzere bu hizmeti yapma ve bu emri 
yerine getirme hususunda örnek alınacak bir misal idiler.  
 
   Hanımların, eşlerine hizmet ederek ve Allah (subhânehû 
ve teâlâ)'ya taat sınırlarında itaat ederek Allah'a yaklaşmak 
sureti ile, onları örnek almak, onları misal edinmek, onların 
menheci üzere yürümek ve Allah (azze ve celle)'ye 
yaklaşmak gerekir. 
 
   Biz: 'Erkek, kadın üzerine musallat olan bir kılıçtır' 
demiyoruz. Fakat biz diyoruz ki her ikisinin de hakları 
vardır. Kadın bu hususta en büyük yükü yüklenmektedir. 
 
   Bunun için Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem), dünyanın 
bir meta olduğunu haber vermiştir. Onun metalarının en 
hayırlısı kimdir? Emrettiğin zaman sana itaat eden, ona 
baktığın zaman sana sevinç veren, ondan uzakta olduğunda 
nefsinde seni ve malını koruyan salih bir zevcedir. 
 
   İşte böyle olmalıyız mü'mine bacılarım. Böyle olmanız 
gerekir. Allah'ın size vacip kıldığı tüm hakları ikame etmeli 
ve bunları, Allah (subhânehû ve teâlâ)'yı hoşnut edecek 
vecih üzere eda etmeniz gerekmektedir. 
 
   İşte kurtuluşun yolu budur, ya emetAllah! 
 
   Ey Allah'ın kadın kulları! Şu müjdeye bakınız:  
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   "...ona: 'Cennetin kapısından hangisinden istersen 
(içeriye) gir' denilir."  
 
   Müslüman kadına düşen, bu hadisi müjde edinmesi; eğer 
akîdesinin selametini, menhecinin selametini, dîninin 
selametini ve hatta sağlığının selametini istiyor ise (bu 
hadîsi) harfiyyen almasıdır. 
 
   Kerem sahibi, Azîm Arş'ın sahibi Allah'tan, beni ve sizi, 
içinde rızası mevcut olan şeylere muvaffak kılmasını 
dilerim. 
 
   Allah, Nebîmiz Muhammed'e, O'nun âline ve tüm 
ashabına salatu selam eylesin ve onları mübarek kılsın! 
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SORULAR 
 
   Değerli bir bacı soruyor: Halkalı (yüzük, bilezik gibi 
halka şeklinde olan) ya da halkasız altın takmanın hükmü 
Nedir?  
 
   Cevap: Bazı şeyhlerimiz halka şeklindeki altının 
takılmasını men etmektedirler. Bu konuda delil aldıkları 
hadisler vardır. Bu hadislerle çelişen başka hadisler de 
vardır. Bu konuda bana zahir olan ise, halkalı altın takmada 
bir sıkıntı olmadığıdır.  
 
   Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem)'e, yanında elinde iki 
altın bileklik bulunan bir genç kız olduğu halde bir kadının 
gelmesi; Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem)'in:  
 
   "Zekatını eda ediyor musun?" buyurması;  
 
   Kadının: "Hayır" demesi ve Nebî (sallAllahu aleyhi ve 
sellem)'in:  
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   "Kıyamet Günü, Allah'ın seni ateşten bileziklerle 
bezemesini mi istiyorsun?"14 buyurması, buna delâlet 
eder. 
 
   Hadiste iki faide vardır: 
 
   Birinci Faide: Takılmış da olsa zinet eşyalarının 
zekatının verilmesinin vacip olduğudur. İlim ehlinin 
kavillerinde tercih edilen de budur. 
 
   İkinci Mesele: Halka şeklinde de olsa altın veya gümüş 
takmanın caiz olduğudur, evet. 
 
   Soru: İlim talibi, kitap ve kasetlerden evinde nasıl 
istifade eder? 
 
   Cevap: Evvela bunlar içerisinde faydalı olan şeyleri 
tedarik etmek, Kitab ve Sünnetin rehberliği üzere bina 
edilen orijinal faydalı kitaplara dayanmak ve bunları almak 
gerekir. Kasetler için de durum böyledir. Kişi bunlardan 
herhangi bir şey hususunda şüpheye düşerse, onu âlimlere 
arz etmelidir. 
 
   Soru: Kadın, kadınlara imamlık ettiğinde, kıraatı cehren 
yapabilir mi?  
                                                           

14
 Ebu Dâvud, Zekât 3, (1563); Nesâi Zekât 19, (5,38); Tirmizi Zekât 12, 

(637). Şeyh el-Elbani Sahihu Suneni Ebi Davud'ta hadis için: "Hasendir" 
demiştir. 
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   Cevap: Evet. Cehrî namazda, kendisi ve arkasındakilerin 
işitebileceği sınırlarda cehren okur. Fakat sesi dışarı 
çıkacak biçimde asla okumaz, evet. 
 
   Allah'tan, soru soran, bir trafik kazasında eşini ve kızını 
kaybeden bacımızın acısına ecir vermesini ve ona daha 
hayırlısını vermesini diliyoruz. Sorusuna gelince: Ödenen 
tazminat veya diyet alınır mı? 
 
   Cevap: Bunda bir beis görrmüyorum. Aksine bu, onun 
hakkıdır. Yani kazaya sebep olan kimsenin ödediği diyeti 
kastediyorum. Bu, kadının ve mirasçıların -salt iradesi ile 
vazgeçmesi haricinde- hakkıdır, evet. 
 
   Soru: Yeni doğan çocuğun saçının traş edilmesi ve 
ağırlığı kadar gümüş tasadduk edilmesi Sünnet midir? 
 
   Cevap: Erkek bebeğin ya da kız bebeğin doğumun 
yedinci gününde başını traş etmek ve (saçı) ağırlığınca 
altın veya gümüş tasadduk etmek akîkadır, Sünnet'tir. Yani 
bu Sünnet'i, Nebî (sallAllahu aleyhi ve sellem) emretmiştir, 
evet. 
 
   Soru: Sûnî/Yapay tırnak takmanın hükmü nedir? 
 
   Cevap: Sûnî/Yapay Tırnakları, aynı şekilde peruğu, aynı 
şekilde tıbbî olmayan ve renkli mercekler ortaya çıkaran 
lensi haram görüyorum. Bunlarda Allah (subhânehû ve 
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teâlâ)'nın yaratışını değiştirme vardır. Ama doktor, bu 
kadının veya bu erkeğin görme nedeniyle bir lens 
takmasını tavsiye etmişse, bunda bir beis yoktur inşâAllah, 
bunda bir sorun yoktur. Süs amaçlı mercek ise, haram olan 
estetik kapsamındadır ve Allah vâsılı ve müstevsılı (doğal 
yaratılışına eklemede veya müdahalede bulunan ve 
bulunduran kimseyi), dövme yapanı ve yaptıranı 
lanetlemiştir. Uzuvların terkîbi, tırnakların terkîbi, gözlerin 
terkîbi veya peruk gibi herhangi bir sûnî/yapay estetik 
terkîbi (lanetlemiştir).  
 
   Ne diyelim, bazıları bu estetik işini, arka kalçaları estetik 
yaptırmaya kadar götürmüştür. Bunların hepsi haramdır ve 
bunların hepsi, kâfirleri körükörüne taklid etmektir. Bunda 
insanları aldatma ve kadının mustakbel eşinin gözünü 
boyama vardır. Ulaşan daha nice problem var... Bana bir 
defa böyle bir konu geldi. Adam, saçları topuklarına inen 
bir kadın ile evlenmiş, yanına girince de kadının kel 
olduğunu görmüş! 
 
   Çünkü onlar, adamı aldatmışlar, ona yalan söylemişler, 
kadına uzun bir peruk takmışlar. Felâ havle velâ kuvvete 
illâ billâhi (Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur). 
 
   Yani kadın, harap araba misali derme çatma olmak için 
direnmiş sadece. Niçin? 
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   Niçin ya emetAllah, kendini kırık dökük araba gibi 
olmaya razı ediyorsun? Niçin? 
 
   Dişler estetik, kirpikler estetik, saç yapay, göğüs estetik... 
Ne kaldı? 
 
   Allah, dişlerini incelten kadınlara lanet etmiştir. 
Kadınlardan bazıları, süsleme amacıyla dişlerini 
donduruyor ki bu caiz değildir. Bunların hiçbiri caiz 
değildir. 
 
   Erkekler için de böyledir. Onların da kadınları taklid 
etmek veya -yani- İslam düşmanlarını taklid etmek caiz 
değildir, evet. 
 
   Kocaya itaat, kadının ebeveynine itaat ile çelişmesi 
durumunda (nasıl hareket edilmelidir?) 
 
  Saliha eş, iki durum arasını muvafık kılabilir. Böylece, 
kendisine ihtiyaç duydukları hususlarda ebeveynine itaat 
eder ve bundan sonra kendisine kocasına itaat için yer açar. 
Ana babaya da, bu kadıncağıza takat getiremeyeceği 
külfetleri yüklememek,  onun ve kocasının özel hayatına 
müdahele etmemek hususunda çaba sarf etmek düşer. 
Kızlarını mutlu etmeye azmetmiş baba ve anne, eşlerin 
işlerine kendilerini karıştırmazlar. Bilakis, hayır söylerler 
veya sükut ederler. Genç kız da, her hak sahibine hakkını 
vermelidir, evet. 
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   İnternetin Faydaları ve Zararları (hakkında bilgi) 
 
   İnternet, şu fincan gibidir; içine süt, zehir, bal, çay 
konulabilen, içine zehir ve içki konulabilen bu kâse gibidir. 
Bundan daha tehlikeli olması ise orada yayınlanan 
müstehcenliğin çokluğudur. Muhakkik ve dînine bağlı ilim 
talibi ve ilim talibesi, internetten şu şart ile 
faydalanabilirler: 
 
   Nefsini dizginlemelidir ve "nefsi dizginleme" deyiminin 
anlamını bilmelidir. Şöyle ki şu siteyi açmak onu çirkin 
sitelere sürüklememelidir. Çünkü insan, bazen zayıftır ve 
nefsinden emin olamaz. Nefsinden korkarsa ona düşen, 
internetten tümüyle uzaklaşması, ilmi ilim ehline açık 
yollardan, açıklayıcı kasetler ve açıklayıcı kitaplar 
üzerinden talep etmesidir.  
 
   Ama Allah'ın izni ile hazır ise, sahih akîde ve ibadet ile 
korunmuş ise ve şerrin kaygan yollarından uzaklaşmış ise, 
bir şerr görünce onu kapatırsa, onu hayra kullanırsa, 
internetten ve onun teknolojisinden istifade etmede bir beis 
yoktur. Muvaffak kılan Allah'tır, evet. 
  
   Allah herkesi, sevdiği ve razı olduğu şeylere muvaffak 
kılsın. Nebîmiz Muhammed'e Allah salat ve bereket 
eylesin! 
 

 


