Yeni Fetvalar (Şubat Ayı) - 5 /Feb/ 2019
Meyve Satımında Aldatma
Soru 1: Manavım ve meyveleri satmak için meyvelerin kusurlarını gizlememiz doğaldır. Örneğin her ne kadar müşteri meyveyi
alırken seçse de tezgâhın ön tarafına güzel ve sağlam meyveleri düzüyoruz ya da meyvelerin solmasını engellemek için örneğin ertesi
gün satmamız gereken havuç gibi meyveleri akşam suya koyuyor ve sabah kuruluyoruz veya geçen akşamdan kalan meyveleri yeni
meyvelerle karıştırıyoruz. Bu tür şeyleri yapmak alışverişte aldatma sayılır mı?
Cevap: Eğer satıcı, malını olduğundan daha iyi gösterirse ve müşterinin gözünde fiyatın yükselmesini sağlayacak bir şey yaparsa, bu
iş tedlis ve aldatmadır. Bu durumda müşteri kandırılırsa, muameleyi bozma - feshetme hakkına sahiptir.
Birden Fazla Deprem Durumunda Ayat namazı
Soru 2: Şehrimizde bir kaç saniye aralığıyla iki deprem oldu, öyle ki hepimiz bunun bir deprem olduğunu sandık. Ancak sonradan
birbirinden ayrı iki deprem olduğunu anladık. Bu durumda acaba iki ayat namazı mı kılmalıyız?
Cevap: Eğer örfe göre bir deprem sayılırsa ve halkın geneli bir deprem olduğunu hissetmişse, sadece bir ayat namazı farzdır.
Sanal Ortamda Tesettürsüzlüğü Onaylama
Soru 3: Sosyal medyada tesettürsüz kişilerin fotoğraflarını beğenmek caiz midir? Eğer şahsın yüzü belli olmazsa ya da gayri
Muslimse, hükmü nedir?
Cevap: Eğer batılı onaylama, yayma ve günah sayılırsa, caiz değildir.
Tesettürü Korumanın Yanı Sıra Cüz’i Makyaj
Soru 4: Kadının tesettürünü koruma ve saçlarını örtmeye dikkat ederek cüz’i (az) miktarda makyaj yapmasının hükmü nedir?
Kadınının göz rengiyle pek bir farkı olmayan lensleri kullanmasının hükmü nedir?
Cevap: Örfe göre ziynet ve süslenme (makyaj gibi) sayılan şeyler, namahremden örtünmelidir.
Görünüşte Cemaat Namazına Katılmak
Soru 5: Bazı akli maslahatlar nedeniyle adil bilmediğim cemaat imamına iktida ediyorum ve daha sonra namazı tekrardan
kılıyorum. Eğer ben imam ve cemaat arasında bağlantıyı sağlayan isem, onlara namazı tekrardan kıldığımı söylemeli miyim?
Cevap: Söylemeniz gerekmez.
Şarkıcı ve Müzisyenin Geliri
Soru 6: İşi düğünlerde şark söylemek olan ve söylerken de haram müzikle insanları dansa teşvik eden kimsenin gelirinin sakıncası
var mıdır?
Cevap: Eğer onun şarkı söylemesi ya da müzisyenlik yapması haram olan türdense, bunun karşılığında aldığı para caiz değildir.
Manevi Eserlerin Mülkiyeti
Soru 7: Yazar, program üreticisi ve yayımcılar gibi manevi eserlerin sahibi şunları şart koşabilir mi:
A- Kitap ve CD alıcısına, aldıklarını başkalarına vermemesini.
B- Alıcıya, bu kitapta yer alan bilgileri başkalarına öğretmemesini.
Cevap: Eğer bu şart muamele (anlaşma) esnasında olursa, haddizatında sakıncası yoktur ve şartın müşteri tarafından kabul
edilmesi durumunda, ona uyulması gerekir.
İnternet Yarışmalarının Ödülü
Soru 8:Sorulara cevap verme karşılığında ödül kazanılan, internet yarışmalarına katılmak caiz midir?
Cevap: Eğer yarışmaya katılmak ücretsiz olursa ya da kaybedenlerin parası kazanana verilecek şekilde çok kişi arasında olmazsa,
sakıncası yoktur.
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Cemaat İmamının Kıraati
Soru 9:
a- Eğer cemaat imamının kıraati sahih değilse, örneğin kesreyi fethe okursa, ona uymak sahih midir?
b- Ona iktida ederek kılmış olduğumuz önceki namazların hükmü nedir?
Cevap:
a- Eğer cemaat imamının kıraati (hatta harflerin harekesi konusunda bile) sahih değilse, ona iktida etmek (uymak) doğru değildir.
b- Eğer cemaat imamının kıraatinin sorunlu olduğunu bilmiyorduysanız ya da iktida etmenin sahih olduğuna inanıyorduysanız,
önceki namazlarınız sahihtir.
Spor Tesislerinde Tesettür
Soru 10: Bayanlar namahremin olduğu yerde, örneğin dağcılık veya salon sporlarında, spor elbiseleri giyebilirler mi?
Cevap: Muhterem bayanlar, namahremin bulunduğu ve görüş alanı içinde olduğu yerlerde farz hicaba uymaları gerekmektedir ve
bunun spor ve spor dışı durumlarda olması arasında bir fark yoktur. Elbise ve bayanların yaptığı hareketler namahremin dikkatini
çekecek ve mefsedeye yol açacak türden olmamalıdır.
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