Yeni Fetvalar (Kasim Ayı) - 2 /Nov/ 2019
Namazı Batıl Olan Kimsenin Bağlantısıyla Cemaate Bağlanmak
Soru 1: Cemaat namazından sonra, cemaatten birinin herhangi bir nedenden ötürü namazının sahih olmadığının anlaşılması,
diğerlerinin namazlarına bir zarar verir mi?
Cevap: Namaz esnasında onun namazının batıl olduğuna yakinleri yoktuysa veya diğer namaz kılanlar vesilesiyle cemaat namazının
saflarının bağlantısı korunmuşsa, diğerlerinin cemaat namazında bir sorun yoktur.
İbadetlerin Yanlış Gusülle Yapılması
Soru 2: Uzun süredir gusül alırken, duşun altında baş ve bedenin tamamını – tertip ve sıraya uymadan – yıkayan bir kimsenin,
önceki namaz ve oruçları hakkında vazifesi nedir?
Cevap: Soruda belirtilen şekilde alınan gusül sahih değildir ve böyle bir gusülle kılınan namazlar kaza edilmelidir, ancak oruçlar,
zikredilen şekilde alınan guslün sahih olduğu inancının varsayımından ötürü, sahihtir.
Ayak Meshinin Ölçüsü
Soru 3: Abdest alırken ayak meshi için ayağın üst çıkıntısına kadar mesh ediyorduk ve son zamanlarda meshin ayağın eklem yerine
(mafsala) kadar çekmem gerektiğini öğrendim. Acaba ayağın üst çıkıntısına kadar çektiğim meshle kılmış olduğum namazlar batıl
mıdır?
Cevap: Geçmiş namazlarınız hakkında bir vazifeniz yoktur, ancak bundan sonra ayağınızı mesh ederken ayağın eklem yerine kadar
mesh ediniz.
Akrabalarla İlişki
Soru 4: Ruhsal açıdan eziyet ve rahatsız olunmasına ve töhmet, iftira, gıybet ve saygısızlığa ortam hazırlanmasına sebep olan
akrabalarımızla sıla-i rahim yapmak farz mıdır?
Cevap: Nesebi akrabalarla sıla-ı rahimi kesmek (bağları koparmak) caiz değildir, ancak sıla-i rahim sadece gidip ve gelmeye (ziyaret
etmeye) bağlı değildir ve telefonla hal hatır sormayla veya mesaj göndermeyle ya da mektup yollamayla da (sıla-i rahim)
gerçekleşebilir.
Erkek Evladın Ebeveynin Rızası Olmadan Evlenmesi
Soru 5: Evlenmek için bir kızı istemeye gider ve kızın ailesi de bizim evliliğimizi onaylar, ancak benim ailem bu evliliğe karşı
çıkarsa, şer’i açıdan bir sakıncası var mıdır?
Cevap: Genel itibariyle baliğ bir erkeğin evliliği, anne ve babasının rızasına bağlı değildir, ancak bu önemli işte hem hayrınızı
isteyen ve hem de tecrübeli olan anne ve babanızla meşveret ediniz ve mümkün olduğunca onların onayını alınız.
Kur’an’ı Kerim’in Farz Tilavet Secdesi
Soru 6: Kur’an-ı Kerim’in farz tilavet secdeleri, mutlaka mühür ve üzerine secde edilmesi sahih olan şeyler üzerine mi yapılmalı,
yoksa halı ve kilim üzerine de yapılır mı?
Cevap: Kur’an’ı Kerim’in farz tilavet secdesi, namazda üzerine secde edilebilecek şeylere yapılır; ancak namazdaki secde için
gerekli olan kıbleye doğru yönelmek, abdestli olmak ve benzeri diğer şartların gözetilmesi bu secdede gerekli değildir. Ayrıca farz
tilavet secdesinde zikrin söylenmesi farz değil, müstehaptır ve şu zikrin söylenmesi daha iyidir:
«ٌ ﺑﻞ ﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪٌ ﺫﻟﻴﻞٌ ﺿﻌﻴﻒٌ ﺧﺎﺋﻒ،ً ﻻﻣﺴﺘﻨﮑﻔﺎً ﻭﻻﻣُﺴﺘﮑﺒﺮﺍ،ً ﺳﺠﺪﺕُ ﻟﮏ ﻳﺎ ﺭﺏّ ﺗﻌﺒّﺪﺍً ﻭ ﺭِﻗّﺎ،ً ﻻﺍﻟﻪ ﺍّﻻ ﺍﷲ ﻋﺒﻮﺩﻳّﺘﺎً ﻭﺭﻗّﺎ،ً ﻻﺍﻟﻪ ﺍّﻻ ﺍﷲ ﺍﻳﻤﺎﻧﺎً ﻭﺗﺼﺪﻳﻘﺎ،ًﻻﺍﻟﻪ ﺍّﻻ ﺍﷲ ﺣﻘﺎً ﺣﻘﺎ
ٌﻣﺴﺘﺠﻴﺮ.»
“La ilâhe illallahu haqqan haqqa. La ilâhe illallahu îmanen ve tasdîqa. La ilâhe illallahu ubûdiyyeten ve riqqa. Secedtu leke ya rabbî
taabbuden ve riqqa, la mustenkifen ve la mustekbiren, bel ene abdun zelîlun, zaîfun, hâifun, mustecîr.”
Anlamı: “Allah'tan başka ilâh yoktur; bu şüphe götürmeyen bir gerçektir. Allah'tan başka ilâh yoktur; buna inanıyor ve tasdik
ediyorum. Allah'tan başka ilâh yoktur; ben O'na kulluk sunar ve emirlerine boyun eğerim. Ey Rabbim, kulluk ederek ve emirlerine
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boyun eğerek sana secde ettim. Ben kulluktan çekinen ve büyüklük taslayan değil de zelil, azabından korkan ve sana sığınan bir
kulum”
Eski Altını Yeni Altınla Değiştirme
Soru 7: Kullanılmış altını yeni altınla değiştirmenin sakıncası var mıdır?
Cevap: Her iki altının ağırlığı eşit olursa veya ağrılıklarının farklı olması durumunda ağırlığı düşük olana bir şey veya bir meblağ
eklenirse, sakıncası yoktur, ancak ağırlıklarının eşit olması durumunda hiçbirine bir meblağın eklenmesi caiz değildir. Her
halükârda her birinin ayrı ayrı muamelede edilmesi daha iyidir. Yani örneğin önce eski altını satın alıp, daha sonra yenisini
satabilir, ya da tam tersini yapabilir.
Tıklamayla Para Kazandıran Sitelerden Kazanç Sağlama
Soru 8: Ben tıklamayla para kazandıran sitelerinden birine 2 milyon tümen para yatırdım ve o site de her ay bana 280 bin tümen
halis kar vermektedir. Çalışma şekli şöyledir: Ben yaklaşık 30 saniye olan dört veya beş tane tıklamayla para kazandıran reklama
bakıyorum ve robot şeklinde otomatik olan aynı sitede siteye bağlı kiralık bölümler satın aldım ve onlar hem kar ve hem de
sermayeyi her gece benim hesabıma aktarıyorlar. Yani her gece saat 24:00 da 79 bin tümen (ki aya vurduğumda 280 bin tümen
oluyor) veya her gün 9 bin 500 tümen kar hesabıma yatıyor. Acaba bu iş caiz midir yoksa caiz değil midir?
Cevap: Gerçek dışı, kandırma, dolandırma ve bilinmeyen bir şeye yönlendirmeye dayalı bu iş caiz değildir.
İstibra
Soru 9: İdrardan sonra istibra yapmak farz mıdır ve ne faydası vardır?
Cevap: Erkeklerin idrardan sonra yaptığı istibra müstehaptır. Kısımları olan istibranın yapılma yöntemleri tam ilmihallerde
zikredilmiştir. İstibra yapmanın faydası şudur: eğer idrardan sonra insandan idrar olup olmadığı belli olmayan bir rutubet /
ıslaklık çıkarsa, istibra yapılması durumunda zikri geçen rutubet / ıslaklık pak hükmündedir.
Kadının Namaz Esnasındaki Tesettürü
Soru 10: Kadının namaz esnasındaki örtünmesi / tesettürü nasıl olmalıdır? Namahremin olmaması durumunda da yine tam
örtünme / tesettür gerekli midir?
Cevap: Kadın namaz esnasında (yüz yuvarlağı ve bileklere kadar eller hariç) bütün bedenini örtmelidir, ancak namahremin
olmadığı yerde ayakları bileklere kadar örtmesi farz değildir.
Bedenin Namaz Esnasında Necis Olması
Soru 11: Namaz esnasında burnumuzun kanaması durumunda, namaz batıl mıdır?
Cevap: Kan burnun içindeyse ve dışarı çıkmazsa sakıncası yoktur, aksi takdirde necasetin bedenden bertaraf edilmesi namazla
çelişmeyen bir fiille mümkün olursa, bedeni temizledikten sonra namazı tamamlamalıdır ve eğer necasetin bertaraf edilmesi
durumunda namaz haleti korunamayacaksa, namaz vakti de genişse, namazı bozması ve temiz bedenle namaz kılması farzdır.
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