
       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.05.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

DR. HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, verilir. Müslüman, büluğ çağına ermiş, fakir olan; erkek-kız kardeşe veya 
bunların çocuklarına, amcaya, halaya, dayıya, teyzeye veya bunların çocuklarına, üvey 
babaya, üvey anneye, üvey oğula, üvey kıza veya bunların çocuklarına zekat, fitre veya 
fidye vermek caizdir. 
Hatta dinimiz yakın akrabalardan ihtiyaç sahibi olanları görüp-gözetmede iki kat 
sevap olduğunu buyurur. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kardeşe, amcaya zekat verilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.05.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

DR. HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bir rükün miktarı açılırsa namaz bozulur. Bir rükün miktarı üç defa 
“Sübhanallah“ diyecek kadar bir zaman geçmesidir.  
Örtünmesi farz olan (setr-i avret) azalardan dörtte birinden az olan açılmalar, namazı 
bozmaz. Dörtte birinden fazla olan açılmalar namazı bozar.  
Namazda iken avret yerinin örtüsü açılsa ve hiç beklemeden açılan yer kapatılsa 
namaz bozulmaz. Bir rükün miktarı bekledikten sonra kapatılsa, namaz bozulmuş 
olur. 
Avret mahallinden açılan kısmın tekrar örtünmesi bir elle olmalıdır. İki elle yapılan 
hareketler amel-i kesire  girer ve namazı bozar. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namazda başörtüm açılırsa namaz bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

DR. HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 
1-Kaza namazı çok olan kişi hangi namazı kılacağını belirleyerek şöyle niyet edebilir;   
"Niyet ettim ilk (veya en son) kazaya kalan sabah (öğlen,ikindi, akşam, yatsı, vitir ) 
namazımı kılmaya."  
2- Zann-ı galibine yani yüzde ellinin üzerindeki kanaatine göre karar verir. Bir ay, bir 
sene, beş sene vb.   
Eğer karar veremez  ise “Artık kazam kalmadı” kanaati kendisinde oluşuncaya kadar 
kaza namazı kılmalıdır.  
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: 
1-Kaza namazı çok olan kişi nasıl niyet etmelidir? 

2-Ne kadar kazası olduğunu bilmeyen ne yapmalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

DR. HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bu, duruma göre değişir. Nafile namaz kılarken anne/ baba çağırır veya meşru 
bir şey isterse, kişi bu namazı bozar ve onlara itaat eder. Burada zaruret olsun olmasın 
fark etmez.  
Ama farz namaz kılarken anne/ baba bir şey isterse veya çağırırsa ve zarurette yoksa 
namazı bozmak gerekmez. Yok eğer zaruret ve bir ihtiyaç varsa bu çağıran baba/anne 
veya bir başka yabancı da olsa, o farz namazı bozmak ve yardıma gitmek vacibdir. 
Hatta  biri “ imdat “ diye yardım talep etse, müslüman cuma namazında dahi olsa bu 
sese kulak vermeli ve yardım isteyenin dinine, mezhebine, rengine veya ırkına 
bakmaksızın hemen namazı bozup yardımına koşmalıdır. Çünkü dinimizde bir insanı 
kurtarmak bütün insanları kurtarmak kadar sevaptır. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru : Namaz kılarken annem veya babam benden bir şey istese namazımı bozmam gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bozmaz. Bölgeyi uyuşturmak için yapılan müdahale de bozmaz. Yalnız 
diş çektirme veya tedavi yaptırma esnasında kan gelirse bakılır ;eğer çıkan kan 
yutulur ise oruç bozulur. Günü gününe kaza gerekir. Çıkan kan yutulmazsa oruç 
bozulmaz.  
Diş tedavisinde ağzını su ile çalkalayan eğer boğazına suyu kaçırmazsa oruçu 
bozulmaz.  
Aslında  aciliyet yoksa, oruçluyken diş çektirmeyi veya tedavi ettirmeyi iftar sonrasına 
bırakmak daha iyi olur.   Diş tedavisinde oruçu bozulana keffaret gerekmez. Eğer diş 
için müdahale gerekli ise ve bu esnada boğazdan içeri su, kan ve ilaç gitmemişse kaza 
bile gerekmez. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Diş çektirmek oruçu bozar mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ramazan orucu: 
-Eğer Kasten (amden) yenilir/içilirse ve niyeti de imsakdan önce yapıldı ise Keffaret ve kaza  
gerekir.  
-Eğer Hataen (tam farkında olmadan) yenir/içilirse oruca devam edilir ve ilerde gününe gün kaza 
edilir. 
Örnek; abdest alırken yanlışlıkla boğaza su kaçması gibi.  
-Eğer Unutarak (nisyanen) yenilir/içilirse oruca devam edilir. Keffaret de, kaza da gerekmez.  
-Ramazan dışında tutulan hiçbir oruca, kasten, yenilmesi/içilmesi halinde asla keffaret gerekmez. 
-Hiçbir oruç unutularak yeme/içmeyle bozulmaz. (Kaza orucu da bozulmaz) 
-Eğer kaza orucunun bozulduğu zannedilip yiyilip, içilirse veya ay hali olunursa veya kasten 
bozulursa yeniden gününe gün sayısınca kaza edilir. Kazaya kaza eklenerek bir günlük kaza, 
ikiye,üçe... çıkmaz. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kaza orucu tutuyordum unuttum ve su içtim. Orucum bozuldu mu? Bozulduysa kazanın da kazası 
gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 
Özellikle sofranın büyükleri yemeğe başlarken “Besmeleyi” duyulacak şekilde 
söylemeli ve hatırlatmalıdır.  
Eğer yemeğin başında “Besmeleyi “ unutursak, hatırlayınca; 

آخره و اوله على هللا بسم  
“bismillahi ala evvelihi ve ahirihi” (başında ve sonunda yemeğime Allah’ın (c.c.) adıyla 
başlıyorum.) deriz.   
Sonunda eğer herkes yemeğini bitirmişse “Elhamdülillah” deriz.  
Yok eğer sofrada yemeğe devam edenler varsa, “Elhamdulillah” ı duyulacak şekilde 
değil, içimizden söyleriz. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Yemeğe başlarken “ Besmeleyi “ unuttuğumuzda ne yapmalıyız? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kılabilirsiniz. 
Cemaatle namaz kılmadaki asgari sayı; imam ve ona uyan olmak üzere iki kişidir. Yani 
kişi hanımıyla veya kızı/oğluyla beraber cemaat yapabilir. Şu anda Korona virüs 
salgınından dolayı camilerde cemaatle namaz kılınamamaktadır. Bunun için 
evlerimizde aile fertleriyle tedbirlere dikkat ederek cemaat yapabiliriz. İnşaallah 
evlerimizde cemaatle kıldığımız namazlardan da 27 kat cemaat sevabı alırız. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Evde eşim ve kızımla beraberiz. Yatsı ve teravih namazını cemaatle kılabilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, orucuna niyet etmeli ve orucunu tutmalıdır. İmsakla iftar arası kasden 
yeme-içme orucu bozduğu gibi cinsel birleşme de orucu bozar ve kesinlikle keffaret 
gerekir.  
İmsaktan önce gusül gereken birisi imsaktan önce veya sonra boy abdestini alabilir.  
Gusül abdestini bir namaz vaktinden fazla geçirmek günahtır. Oruca bir zararı olmaz. 
Sabah namazını geçirmek günahtır. 
İmsaktan önce birine boy abdesti gerekse ve uyusa, uyandığında öğlen vakti olsa bu 
kimsenin orucu bozulmaz ve bu durumu orucuna hiçbir zarar vermez. Aynı şekilde 
öğlen vaktinde uyuyan birine rüyasından dolayı boy abdesti gerekse, uyanınca gusül 
abdestini alır ve orucuna devam eder. Abdest esnasında, oruçlu olduğu için ağız ve 
buruna su verince, boğazından kaçırmamaya dikkat etmelidir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İmsaktan evvel cünüp olan biri boy abdesti ( gusül ) almamışsa o gün oruç tutmalı mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Zekatın geçerli olmasının şartlarından birisi “ niyet etmek”, diğeri ise “ temlik “ 
yani zekat malını fakirin kendisine teslim etmektir.  (Bundan dolayıdır ki toplu 
yemek vermeler zekata sayılmaz. ) Bir kimse birine borç verse bir saat veya bir gün 
sonra verdiği borcu zekata sayabilmesi için o malın o anda harcanmamış olup, 
borçlunun elinde bulunması gerekir ki kişi zekatına niyet edebilsin.  
Eğer harcamışsa zekata sayılamaz. Caiz olmaz. Zekatta menfaat beklenmez. Borcu 
ödeyemeyen kimseden parayı kurtarmak için zekata saymak ne niyet şartına ve ne de 
temlik şartına uymaz. Ama kişi kendisine borcu olan şahsa zekatını verebilir. 
Bununla borçlu borcunu öder, işte bu caizdir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ben alacaklıyım. Borç verdiğim şahıs borcunu bana ödeyemiyor. Bu alacağımı zekatıma sayabilir 
miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 
1- Tek kılacaksanız; “Niyyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya” 
Aile fertleriyle evde cemaatle kılacaksanız, İmam; “Niyyet ettim Allah rızası için 
teravih namazını kılmaya ve bana uyanlara imamlık yapmaya“  
Eğer imama uyarak teravih kılacaksanız, uyanlar; “Niyyet ettim Allah rızası için 
teravih namazı kılmaya, uydum hazır olan imama“ derler. 
2- Evet, bir niyet hepsine yeterlidir. Selamlardan sonra yeme, içme vb. şeyler olursa 
yeniden bir daha niyet etmek gerekir.  
3- Evet, teravihi kılmanız sünnettir. Çünkü teravih namazı orucun değil, vaktin 
sünnetidir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kaza namazlarından önce kamet getirmek gerekir mi? 
Soru: 

1-Teravih namazına nasıl niyet edilir? 
2-20 rekata bir niyet etsek olur mu? 

3-Hastayım oruç tutamıyorum. Teravih namazı kılmam gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 
1-Hayır, verilmez. Ramazanın girmesiyle beraber o Ramazan’ın fitresini vermek 
caizdir.  
Zekat verme durumunda olan bir kimse vakti gelmeden de zekatını niyet edip 
verebilir.  
2- Evet bu sene korona virüsü sebebiyle camilerde teravih namazı kılamayacağız ama 
evlerimizde rahat bir şekilde kılabiliriz. Zaman müsait, tedbirlere de dikkat ederek ev 
halkıyla cemaat olup teravih namazları kılınması çok güzel olur.Tek başına da 
kılabilir.  
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan gelmeden fitremizi ve zekatımızı verebilir miyiz? 
Evimizde teravih namazı kılabilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet,sizin zekat vermeniz farzdır.  
1- Elimizdeki nakit paranın zekatını verirken 22 ayar altını ölçü almamız gerekir. Tabi 
ki, hesaplamalar ve değerlendirmeler genelde bu ayardan yapıldığındandır.  
2-Ayrıca, elimizdeki çeşitli altınların zekat nisab hesabı, ayarlarının farklılığına göre 
değil veznine ( tartısına ) göredir. Bu ayarların tamamı tartılır. 80.18 gramdan fazla ve 
üzerinden bir kameri yıl da geçmişse zekatını vermek farzdır. Ayarların kıymetlerini 
toplar kırkta birini yani %2,5’unu zekat veririz. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Elimde nakit 25.000 Türk Lirası var. Örnek: 24 ayar altının 80.18 gramının karşılığı 30.000₺’dir. 22 ayar 
altının 80.18 gramının karşılığı 25.000₺’dir. 14 ayar altının 80.18 gramının karşılığı 20.000₺’dir.  

Benim zekat vermem gerekir mi? Hangi ayarı ölçü almamız gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Altın ister bilezik ister ziynet eşyası olsun, nisab miktarı olan 80,18 gr. veya bu 
miktardan daha fazla olup üzerinden bir kameri yıl (354 gün) geçtikten sonra kırkta 
birini zekat vermek farzdır.  
İslamda Ferdi Mülkiyet Esastır. Eğer altın bilezikler hanımefendinin kolunda emanet 
ise yani kocası istediğinde alabiliyor ve tasarrufta bulunabiliyorsa zekatı vermek 
kocaya farzdır. Ama hanımefendi altının sahibi/maliki ise kendisinin zekatı vermesi 
gerekir. Yalnız nisap miktarının altına düşerse örneğin 79 gr. olursa zekat vermek 
gerekmez.  
Eğer eşler ortaksalar ve 100 gr. altınları varsa ikisinin de zekat vermesi gerekmez. 
Çünkü 50 gr. zekata tabi değildir. 
Nisaba ulaşan malın zekatını önceden vermekte caizdir. Nisaba ulaşmadan önce 
verilen, zekat değil sadaka olur. 
Zekatı illa altın vermek şart değil, kıymetini Türk Lirası olarak da verebiliriz.  
Sevgi ve Hürmetlerimle  

Soru: Eşimdeki  altınların zekatını nasıl vermeliyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Lohusalık (nifas); doğum ya da düşük yapan kadının kanaması kesilinceye 
kadar geçen sürenin adıdır. Bu müddet kadından kadına değişir. Bu sürenin en azı 
için süre yok (bir gün bile olabilir) ama en fazlası kırk güne kadar sürebilir. Bu 
süreden önce kanaması kesilen bir kadın kırk günün dolmasını beklemeden (Mesela; 
25. gün kanama kesilmiş ise 25. gün itibariyle) gusül abdesti alır, namaz ve diğer 
ibadetlerine başlar.  
Lohusalık(nifas) ve Hayz(ay hali) süresince cinsel birleşme kesin HARAMdır.  
Lohusalık müddeti içinde (kırk gün) görülen temizlik de lohusalıktan sayılır. Mesela; 
doğumdan sonra on gün kan gelip, yedi gün kesildikten sonra yeniden on gün daha 
kan gelecek olsa, bu yirmi yedi günün hepsi de lohusalık müddeti sayılır. 
Lohusalık esnasında kılınmayan farz namazlar daha sonra kaza edilmez, ama 
tutulmayan oruçlar kaza edilir. 
Sevgi ve Hürmetlerimle 

Soru : Lohusalık ne demektir? Doğum yapan bir bayan doğum sonrası kaç gün süreyle namaz kılamaz, oruç 
tutamaz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:Hayır, veremezsiniz. Kişi kendi usûl ve furu’una zekat veremez. Çünkü bunlar 
kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerdir. 
Usul: İnsanın yukarıya doğru annesi, babası, dedesi, ninesi ... 
Furu' ise; kişinin oğlu, kızı, aşağıya doğru oğlunun, kızının çocukları ve bunlardan 
dünyaya gelenlerdir. 
Kişi, ihtiyaç sahibi olan damat veya gelinine zekat verebileceği gibi, damat veya gelin 
de ihtiyaç sahibi kayınpederine veya kayınvalidesine zekat verebilir, bu caizdir. 
Karı-kocanın birbirlerine zekat vermeleri ise caiz değildir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Fakir olan kızımın, çocuklarının ihtiyaçlarını temin etmesi için zekatımı ona verebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bozmalıdır. Ay hali (hayız) olanın iftar vaktine kadar oruçlu gibi hareket 
ederek yiyip-içmemesi doğru değildir.  
Bu bütün oruç çeşitleri için geçerlidir.  
Namaz ibadetinde de durum aynıdır.  Namazda birisinin abdesti bozulsa namaza 
devam edemez. Gider abdest alır ve namazı kılar.  
Oruç tutarken ayhali olan hanımda birşeyler yer ve temizlenince ilerde orucunu kaza 
eder.  
Tam tersi olsa ay hali günün ortasında kesilse bir şey yememeye çalışmalıdır. Yesede 
bir şey gerekmez. O günün de orucunu kaza eder. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan orucunu veya diğer günlerin orucunu tutan bir hanım iftar öncesinde ay hali olursa, orucu 
bozmalı mıdır yoksa devam mı etmelidir ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kaza etmeleri farzdır. Oruç tutmak gebe ( hamile ) hanıma veya bebeğine 
zarar verecekse anne oruç tutmayabilir. Fidye de vermesi gerekmez. Çünkü fidye, 
ilerde orucu kaza etme ihtimali olmayan  hastaların, maddi durumları da  iyiyse  fitre 
miktarı fakirlere vermeleridir. Tutulamayan her günün orucu için bir fitre miktarı ( 
Fitre; Ramazan’da her zengin müslümanın vermesi gereken sadakadır.) fidye verilir. 
Durumu iyi olmayan dua eder. 
Fidyesini veren ama daha sonra oruç tutacak sağlığa da kavuşan birinin oruçlarının 
kazasını yapması farzdır. Verdiği fidyeler sadaka olur. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Gebeler oruc tutmadıkları gün kadar fidye verecek mi ? Gebelik boyunca tutmadıkları orucu 
sonradan tutmak zorundalar mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ticaret için olan gayr-i menkullerin (taşınmaz malların) kesinlikle zekatını vermek 
farzdır. Yani arsa, ev, dükkan gibi ticareti yapılan malların zekatını vermek farzdır.  
Burada niyet çok önemlidir. Arsayı niçin aldık? Ticaret için mi? Kar etsin satacağım, 
niyetiyle mi? Bu ve benzeri hallerde zekat gerekir.  
Yoksa arsamın üzerine ilerde ev, dükkan yaparım veya yaptırırım veya çocuklarım 
değerlendirir veya yatırım olarak dursun niyetiyle alırsa zekat gerekmez. Çünkü niyetimiz 
ticaret değildir. 
Ayrıca; Bir kimsenin üç dairesi olsa zekat vermesi gerekir mi? 
Eğer bu kişi ev alıp-satan emlakçı ise varsa bir yıllık borcunu düşer ve her dairenin zekatını 
verir. Emlakçı değilse ve kira geliri de nisaba ulaşırsa (80.18 gr. altın karşılığı) ve üzerinden 
de bir yıl geçince, onun zekatını verir. Daireler boş ve atıl halde iseler zekat gerekmez. 
Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Arsam ve evim var zekatını  verecek miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Şüphesiz kan ihtiyacı olan bir hastaya kan bağışında bulunmak çok sevaptır. 
Fakat bu durum, kan verenle, hastayı,  kan sebebiyle asla kardeş yapmaz. İster bir 
damla olsun, isterse vücudun bütün kanı yenilensin, süt emmede olduğu gibi 
birbirlerinin kardeşi olmazlar. Böylece birbirlerine mahrem olmazlar. (Mahrem; 
birbirleriyle evlenmeleri ebediyen caiz olmayanlardır.) Yani, kan bağışı yapan yabancı 
bir erkekle, kanı vücuduna alan yabancı bir kadının evlenmesinin hiçbir engeli 
yoktur. Süt kardeşliği ise evlenmeye kesinlikle engeldir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kan kardeş dinimizde süt kardeş gibi midir? Kan kardeşle evlenmek caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kullanabilirsiniz. Orucu bozmaz. Bu denizde dalgıçların kullandığı 
oksijen tüpü gibidir. Oruç tutan astım hastalarının  da rahat nefes almaları için ağza 
püskürtülen spreyleri kullanması caizdir.  
Bizim doktorlarımızın görüşleri oruç tutmamızda çok önemlidir. Doktor tesbitine 
göre nefes darlığı çok fazla olan birinin oruç tutmaması gerekiyor ise o oruç tutmaz. 
Bu tutmayacağımız oruç  Ramazan orucu ise ileride iyileşince kaza ederiz. 
İyileşemezsek fidyesini veririz. Bir günün fidyesi, Ramazan’da bir kişi için verilen bir 
fitre miktarıdır. Durumumuz iyi değilse Allah (cc ) bağışlayıcıdır. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Nefes almamı rahatlatan spreyi oruçluyken kullanabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Gusül abdesti (boy abdesti) büyük abdesttir. Ayrıca namaz 
abdesti almaya gerek yoktur. Abdesti bozan şeylerden biri olmadığı müddetçe bu boy 
abdestiyle istenen her ibadeti yapmak caizdir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Boy abdestinden sonra namaz için ayrıca abdest almak gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, sünnettir. Kamet erkekler için sünnettir, kadınlar için değildir. Kazaya 
kalan farz namazların her biri için ayrı ayrı kamet getirmek sünnettir. Bunun için 
ezan ve kamet vaktin değil namazın sünnetlerindendir.  
Vitir namazının kazasında kamet getirilmez. 
Kamet ile namaz arasına yeme-içme girmemelidir. Böyle olursa kamet yeniden 
okunmalıdır.  
Ölmeden önce tövbe ve istiğfar edip, kaza borçlarımızı ödememiz üzerimize 
gereklidir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kaza namazlarından önce kamet getirmek gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Hiç bir namazın rekat sayısını niyet ediyorken belirtmek şart 
değildir. Gerekmez de. Namazları 2-3-4 rekat, diyerek niyetlerde sınırlamamak daha 
uygun olur. Allah u Teala’nın rahmet ve sevabı çoktur. Sevabını Allah’tan umduğumuz 
namazlarımıza O, kat kat sevap verebilir. Cemaatle kılıyorken “ uydum imama “   da   
dememiz gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Öğlen namazını  kılarken sayı belirtmem, yani “ Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğlen 
namazının 4 rekat olan farzını kılmaya “ diyerek niyet etmem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Rüya İslam’da hüccet (delil) sayılmaz. Rüya, Peygamberler 
için bağlayıcı delil iken diğer insanlar açısından herhangi bir konuda bağlayıcılığı 
yoktur. Bu yüzden rüyada yapılan nezirden (adaktan) dolayı kurban kesmek vacip 
değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kaza namazlarım var. Kazalarım bitinceye kadar sünnet namazları terk etmem caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ramazan orucu:-Eğer Kasten (amden) yenilir/içilirse ve niyeti de imsakdan 
önce yapıldı ise Keffaret ve kaza  gerekir. -Eğer Hataen (tam farkında olmadan) 
yenir/içilirse oruca devam edilir ve ilerde gününe gün kaza edilir.Örnek; abdest 
alırken yanlışlıkla boğaza su kaçması gibi. -Eğer Unutarak (nisyanen) yenilir/içilirse 
oruca devam edilir. Keffaret de, kaza da gerekmez. -Ramazan dışında tutulan hiçbir 
oruca, kasten, yenilmesi/içilmesi halinde asla keffaret gerekmez.-Hiçbir oruç 
unutularak yeme/içmeyle bozulmaz. (Kaza orucu da bozulmaz)-Eğer kaza orucunun 
bozulduğu zannedilip yiyilip, içilirse veya ay hali olunursa veya kasten bozulursa 
yeniden gününe gün sayısınca kaza edilir. Kazaya kaza eklenerek bir günlük kaza, 
ikiye, üçe...  çıkmaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kaza orucu tutuyordum unuttum ve su içtim. Orucum bozuldu mu? Bozulduysa kazanın da kazası 
gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Gecesini ihya etmek, gündüzünü oruçlu geçirmek müstehabdır. Şaban ayının 
14’ünü 15’ine bağlayan gecesini; dualar ile,varsa kaza namazları kılarak, Kur’an-ı 
Kerim, tefsir, hadis-i şerifler ve ilm-i hal okuyarak geçirmek doğru olur. ( İlm-i Hal 
bilgisi her bir mü’ minin bilmesi gereken farz-ı ayn ilimdir.)Ayrıca ölüm hak, ölüm 
gerçek ve hep tanıdıklarımız ölüyor ve biz de öleceğiz, onun için ( Ramazan ayına da 
hazırlık olsun ) tövbe ve istiğfar edelim. Bir daha geriye dönmemek üzere 
günahlarımıza pişmanlık duyup, terk etmeye karar verelim. Çevremizle özellikle 
akrabalarımızla helalleşelim. Borç ve kul hakkı bırakmayalım. Çünkü Allah (cc) 
ahirette hesap soracaktır. Kandil gecelerinin evvelinde değil, doğrusu gecesini takip 
eden gününde oruç tutmak müstehabdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Beraat Kandilini nasıl geçirelim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bir müslüman olarak bu mesajlara inanmamalıyız. Bu tür mesajlar, dinî 
esaslarımıza tamamen ters, aslı-astarı olmayan ve misyonerler tarafından  insanları 
meşgul etmek için uydurulan batıl şeylerdir. Panik yoluyla müslümanlara yanlış dini 
bilgiler aşılayarak itikatlarını bozmak ve onları kendilerine faydası olmayan boş 
uğraşlarla meşgul etmek istemektedirler. Bu ve bunun gibi mesajları sırf sosyal 
medyada paylaşım sayısını artırma adına oluşturup, insanları vicdani açıdan baskı 
altına almak günahtır. Allah’ın (cc) takdirinden başkası olmaz. Allah'ın takdirinin ne 
olduğunu bilmediğimiz için de bize düşen tedbir almak ve müminler olarak sadece 
Allah'a tevekkül etmektir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Sosyal medyada ve bazı mecralarda herhangi bir dinî kaynağı olmayan ve “Bu mesajı şu kadar kişiyle 
(7, 15 vs.) paylaşmazsan 5 günde başına şu şu musibetler gelecek” türden mesajlar  paylaşılmaktadır. Bu 

mesajlara inanmalı mıyız? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, televizyon, radyo vb. iletişim araçlarında gördüğümüz imama uyarak 
namaz kılınmaz. İmamla cemaatin aynı yerde olmaları gerekir. Eğer imamla cemaat 
arasından bir yol veya nehir geçiyorsa bu mesafe imama uymaya engeldir. Cami içinde 
bile bir veya birkaç saf boşluğundan sonra geride kalarak imama uymak mekruhtur. 
Bundan dolayı taburede oturarak namaz kılmaktan başka imkanı olmayanlar da, 
taburelerini alıp safa katılarak imama tabi olmalıdırlar. Safa katılmayıp geride namaz 
kılmaları mekruhtur. Televizyon gibi iletişim araçlarında kılınan namaza (Namaz 
mahallemizde kılınıyor olsa dahi) uyarak namaz kılmak caiz değildir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Televizyondan Mekke veya Medine imamına Türkiye’den uyarak namaz kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Pijama veya eşofmanla vb. evde namaz kılmak caizdir. Hatta 
hanımefendilerin, ten rengini belli etmeyecek şekilde tesettüre uygun olan gecelik 
veya sabahlıklarıyla evde namaz kılmaları caizdir. Tabiki necasetten taharete 
(elbisenin temizliğine) dikkat etmek gerekir. Bu giysilerle camide, cemaate katılarak 
namaz kılmak mekruhtur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Pijamayla, eşofmanla evde namaz kılmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kılarsınız. Bir namazı özürsüz yere kazaya bırakmak büyük 
günahlardandır. Doğru olanı kaza namazlarını tövbe ve istiğfarla beraber evde 
kılmaktır. Camide kılarak cemaate durumu ifşa etmek ve başkalarına da yanlış örnek 
olmak uygun değildir. Farz namazların kazasını yapmak farz, vitir namazının kazasını 
yapmak ise vaciptir. Kazaya kalan namazları da oruçları da en kısa zamanda bitirmek 
gerekir. Ahirete namaz ve oruç borcuyla gitmemek lazımdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kaza namazlarımı her farzın peşine camide kılıyordum. Evde de kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.04.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bütün sağlıkcılar ve bu durumda olan diğer çalışanlar su olduğu halde 
kullanamıyorlarsa, zarureten, teyemmüm abdesti alırlar. Böyle zaruret durumunda 
olanlar gerekirse namazlarını cem’ ederek kılabilirler. Yani öğlen ile ikindiyi öğlen 
veya ikindi namazı vaktinde, farzları peş peşe (arada sünnet kılmadan) birleştirerek 
kılabilirler. Akşam ile yatsıyı, akşam veya yatsı namazı vaktinde farzları peş peşe 
(arada sünnet kılmadan) birleştirerek kılabilirler. Öğlen ikindide, akşam yatsıda 
kılınacaksa; Öğlen veya akşam vakti içinde; “Allahım öğlen namazımı ikindide veya 
akşam namazımı yatsıda beraber kılacağım“ diye niyet etmek gerekir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Hastanelerimizde ve diğer yerlerde salgın hastalık nedeniyle, doktor ve diğer bütün görevliler yoğun 
bir şekilde çalışmaktadırlar. Tedbiren maske, eldiven ve koruyucu tulum giymek zorundalar. Görevliler 

nasıl abdest alacak ve namazlarını kılacaklar? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    31.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, gereklidir. Dinimize göre salgın hastalık vb. durumlarda insanların, 
devlet yetkililerinin ve doktorların talimatlarına uymaları farzdır. Hatta bu emirlere 
uymayıp, tedbirleri yerine getirmeyerek başkalarının hastalanmasına sebep olmak 
büyük günahtır ve ayrıca kul hakkıdır. Hukuki mesuliyeti de ayrıdır. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Salgın hastalık esnasında devlet yetkililerinin ve doktorların talimatlarına uymak gerekli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Siz namazınızı imayla kılmalısınız. İmayla namaz başla işaret ederek namazı 
kılmak demektedir. Gözlerin, kaşların veya kalbin imasıyla namaz kılmak caiz 
değildir. Dinimiz kolaylık dinidir. Kolaylık demek, tabiki namazı terk etmek demek 
değildir. İmayla namazı ayakta kılabileceğimiz gibi oturarak da kılabiliriz. Rükû için 
başımızı biraz eğeriz. Secde için ise biraz rükû’dan fazla eğeriz. Başımıza yastık vs. 
kaldırmamız gerekmez. Ayrıca bir şeye dayanarak ayakta ve imayla namazını 
kılabilenin yatarak imayla kılması caiz değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hastayım. Namazlarımı kılarken secde yapamıyorum. Başımı yere koyamıyorum. Namazımı nasıl 
kılmalıyım? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

 Cevap : Hayır, faiz değildir. Satın alınan malın fiyatının bayi (satan) ve müşteri 
arasında belirlenmesi şartıyla caizdir. Aksi halde nizaya sebep olacağından, caiz 
olmaz. Ticarete mahal olan malları taksitle, vade farkı vererek almak caizdir. Hatta 
bir malda birden fazla fiyatta olabilir, caizdir. Örnek; buzdolabı iki ay sonra 1000 ₺, 
altı ay sonra 1100 ₺, bir yıl sonra 1500 ₺ ye aylık taksitlerle satılabilir. Biz birine karar 
verir ve satın alırız. Çünkü burada paranın para getirmesi söz konusu değildir ve bu 
akid sahihtir. Ayrıca bu ticareti kayıt altına almak müstehaptır. Hatta, güvenin 
zedelendiği zamanımızda yazmak ise en doğru olanıdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Mal alımında vade farkı faiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dinimizde ölüm hariç bütün hastalıkların ilacı vardır, inancı hakimdir. Bu gibi 
geçici hastalıklarla imtihan olan müminin bütün tedbirlerini alması farzdır. Bu gibi 
durumlarda piyasalarda ortaya çıkan; ihtiyaç olan malzemeleri saklamak, “fiyatı 
artsın da öyle satayım” düşüncesiyle biriktirmek, fırsatçılık yapmak, fahiş fiyatla 
satmak vb. işlemler de haramdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Şu an için tedavisi bilinemeyen bir hastalık çıktığında ne yapmamız gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Rüya İslam’da hüccet (delil) sayılmaz. Rüya, Peygamberler 
için bağlayıcı delil iken diğer insanlar açısından herhangi bir konuda bağlayıcılığı 
yoktur. Bu yüzden rüyada yapılan nezirden (adaktan) dolayı kurban kesmek vacip 
değildir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Rüyamda “Hasta olan kızım iyileşirse bir kurban keseceğim.” diye adak adadım. Kızımda şimdi 
iyileşti. Adağımı yerine getirmem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Sıkışık halde yani tuvalet ihtiyacı varken kılınan namaz mekruhtur. İadesi 
gerekmez. Fakat namaza kalbi meşgul eden her şeyden arınmış olarak başlamak 
gerekir. Böyle sıkışık  halde namaza başlayan biri eğer vakit varsa,  o namazı bırakır, 
tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra abdest alır ve yeniden namazı kılar.  Huşu ve kalp 
huzuruyla namazı kılmak  önemlidir. Vakit varken mazeretsiz olarak  sıkışık halde 
namazı kılmak günahtır. Bu durumda kılınan namaz mekruh olmakla birlikte yine de 
geçerlidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Sıkışık halde iken kılınan namaz geçerli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Babanızın keffaret orucu tamamdır. Miladi 2020 yılı itibariyle kameri aylar 
olarak Recep ayı 29 güne ve Şaban ayı 30 güne tekabül etmektedir. Oruç keffareti; eğer 
ilk gününden başlanırsa iki kameri aydır. Yani bu sene itibariyle Recep ve Şaban 
aylarının tamamını ( 59 gün ), aralıksız oruç tutan keffaretini yerine getirmiş olur. 
Kazasını başka zamanda da tutabilir. Eğer, kameri ayların ilk günü değilde sonraki 
günler keffaret orucu tutulmaya başlanırsa 60 güne tamamlamak gerekir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Babamın 61 gün keffaret oruç borcu varmış. Şu an itibariyle keffaretini tutuyor ve yarıladı. Ancak 
orucunun 60. Günü Ramazan ayının birinci gününe denk geliyor. Bunun için ne yapması gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Yılda beş gün var ki bu günlerde oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Ramazan 
bayramının 1. günü ve Kurban bayramının 4 gününde oruç tutmak yasaktır. Keffaret 
orucu bu günlere denk gelirse keffaret bozulur ve yeniden başlamak gerekir. Sadece 
Cuma günlerinde nafile oruç tutmak tenzihen mekruhtur. Bir gün öncesiyle veya 
sonrasıyla beraber tutmak daha iyi olur. Aynı Cuma günü gibi yalnız Cumartesi veya 
yalnız Muharrem’in onuncu gününde de nafile oruç tutmak tenzihen mekruhtur. Ama 
bir gün öncesinden veya sonrasından tutmanın mahzuru yoktur. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Oruç tutmamızın uygun olmayan günler hangileridir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:- İsra ve Miraç hadisesi bir Mucizedir. - İsra ayetle sabittir, miraç mütevatir 
hadislerle sabittir. - İsra ve Miraç ruh ve beden beraber olmuştur. - İsra Mucizesi 
Mekke-i Mükerreme’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs-ü Şerif ’te bulunan Mescid-i 
Aksa’da gerçekleşmiştir.- Miraç’dan Peygamber Efendimiz (sav) üç hediyeyle 
dönmüştür;       1- 5 vakit namaz,      2- Şirk koşmayanların tövbe etmeleri halinde 
bağışlanacakları,      3- Bakara Suresinin son iki ayeti. - Peygamber Efendimiz Mescid-i 
Aksa’da diğer Peygamberlere namaz kıldırmıştır.- İsra ve Miraç olayı inananların 
imanını kuvvetlendirmiştir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Miraç kandili hakkında bilmemiz gereken gerçeklerden bazıları nelerdir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: BES’ te (Bireysel Emeklilik Sistemi) biriken paradan zekat vermek gerekir. 
Çünkü tasarrufu sizin tercihinize bağlıdır. İstediğiniz zaman ayrılabilir ve anlaşma 
şartlarına göre paranızı alabilirsiniz. (Eğer bu para faizde ise zaten BES caiz 
olmaz.)Zekat verme zamanınız geldiğinde paranızın biriktiği yere şöyle sorarsınız ; “ 
Bu gün ayrılsam bana ne kadar para verirsiniz? “Alacağınız cevabı mevcut malınız 
varsa ona eklersiniz. Başka birikiminiz yoksa alacağınız para 80.18 gr. altın kıymetine 
ulaşacak kadar ise zekatını vermeniz gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: BES’ te biriken paramın zekatını vermem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, zarurete binaen yıkanmaz. Zaten bu salgın ve ölümcül hastalıktan 
ruhunu teslim eden kardeşlerimiz Peygamber Efendimizin ( sav ) müjdeleriyle 
şehittirler. Gerekirse tabutla defin de caizdir. Bundan dolayı vefat edenlerin cenaze 
namazı uzaktan ve topluluk oluşturmadan, tedbirlere dikkat ederek kılınabilir. Selam 
ve Hürmetlerimle  

Soru:Coronavirüsten ölenin cenazesi yıkanır mı?Bu kimsenin cenaze namazı kılınır mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, geçmişte tutulamayan oruçları birbiri peşine veya aralıklarla kaza etmek 
caizdir. Tutulamayan Ramazan oruçlarını kaza etmek veya kaza edecek sağlığa 
ulaşılamazsa fidyesini ödemek farzdır. Kaza oruçlarımızın niyetini; “niyet ettim 
geçmişte tutamadığım ve zimmetimde bulunan ilk orucumu kaza etmeğe...“ diyerek 
yaparız. İnsan, büluğ çağından beri veya bulunduğu yaşa kadar zaman zaman 
orucunu tutmamış olabilir. Ramazana varmadan tövbe ederek (özel haller, sağlık vb. 
semavi durumlar hariç yani bu durumlar tövbeyi gerektirmez ama kazaları gerekir ) 
tutamadığımız oruçlarımızın kazasını yapalım ve inşaallah Ramazan’a borçsuz 
girelim. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kaza oruçlarımı aralıklarla tutabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, isteyebilirsiniz. İhtiyaç sahibi birine borç (karz-ı hasen) vermek çok 
sevaptır. Bu konularda güvenmek ve güven telkin etmek önemlidir. Kişinin borç 
olarak verdiği  parasını iki aylık süreyi  beklemeden, istediği zaman, geri talep etmesi 
caizdir. Ama borcu geri ödeme için belirlenen süreye uymak yani sözünde durmak, 
ahlaki olarak gereklidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Tanıdığım birine iki ay sonra almak üzere, anlaşarak 2000₺ borç verdim. İki ay dolmadan borçludan 
paramı isteyebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır.  Tekrar yeni baştan  boy abdesti veya normal abdest almaya gerek 
yoktur. O kuru kalan veya su değmemiş olan yeri sadece yıkamayla abdest 
tamamlanmış olur. Hatta boy abdesti(gusül)alan birisi ağzını veya burnunu yıkamayı 
unutmuş olsa (ki ağzı ve burnu yıkamak farzdır) bu kimse de daha sonra  banyodan 
çıktıktan sonra hatırlasa veya görse sadece ağzını veya burnunu yıkamakla abdesti 
tamamlanmış olur. Selam ve hürmetlerimle 

Soru : Normal abdest aldıktan sonra veya boy abdesti (gusül)aldıktan sonra vücudumuzun abdest 
azalarının herhangi bir yerine suyun değmediğini, kuru kaldığını anlarsak veya görürsek ne yapmamız 

gerekir? Tekrar yeniden mi normal abdest veya boy abdesti almamız gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Gusül abdestine de namaz abdestine de mani olmaz. Çünkü gözlerin içi 
abdestte bedenin dışından sayılmaz. Ama ağız ve burun bedenin dışından sayılır. Yani 
gusül abdesti alan birisi ağzını çalkalamaz, burnuna su vermezse boy abdesti almış 
olmaz. Vücut temizliğini yaptıktan sonra (taharet),Guslün farzı üçtür;- Ağıza su 
vermek,- Buruna su vermek,- Tüm bedeni iğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın 
yıkamaktır. Tabii gusül abdestini normal (namaz vb.) abdestiyle beraber almak 
sünnettir. Ayakların olduğu yere su birikiyorsa, ayakları yıkamayı en sona bırakmak 
gerekir. Sevgi ve Hürmetlerimle 

Soru: Gözlerime lens taktırdım. Boy abdestime (gusül) engel olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Abdest veya boy abdesti (gusül) alırken konuşmak uygun 
değildir. Aslolan bir ibadet içindeyken inançla, tefekkürle meşgul olmaktır. Abdest 
esnasında kısa bir zaman da olsa dünyevi şeylerden uzak olmak iyi olur. Ancak zaruri 
bir durum söz konusu ise konuşmanın da mahzuru yoktur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Boy abdesti alırken biri bir şey sorsa cevap vermemiz gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ticaret için olan gayr i menkullerin ( taşınmaz malların) kesinlikle zekatını 
vermek farzdır. Arsa, ev, dükkan gibi (emlakların) ticareti yapılan malların zekatını 
vermek farzdır. Burada niyet çok önemlidir. Arsayı niçin aldık? Ticaret için mi? Kar 
etsin, satacağım, niyetiyle mi? (benzeri hallerde zekat gerekir) Yoksa arsamın üzerine 
ilerde ev, dükkan yaparım veya yaptırırım veya çocuklarım değerlendirir veya yatırım 
olarak dursun niyetiyle alırsa zekat gerekmez. Çünkü niyetimiz ticaret değil. Ayrıca, 
örneğin; bir kimsenin üç dairesi olsa zekat vermesi gerekir mi? Eğer ev alıp-satan 
emlakcı ise ve varsa bir yıllık borcunu düşer ve her dairenin zekatını verir. Emlakcı 
değilse kira geliri nisaba ulaşırsa ( 80.18 gr. altın karşılığı) ve üzerinden bir yıl geçince, 
ondan zekat verir. Daireler boş ve atıl halde iseler zekat gerekmez. Sevgi ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Arsam ve evim var zekatını  verecek miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dinimizde ölüm hariç bütün hastalıkların ilacı vardır, inancı hakimdir. Bu gibi 
geçici hastalıklarla imtihan olan müminin bütün tedbirlerini alması farzdır. Bu gibi 
durumlarda piyasalarda ortaya çıkan; ihtiyaç olan malzemeleri saklamak, “fiyatı 
artsın da öyle satayım” düşüncesiyle biriktirmek, fırsatçılık yapmak, fahiş fiyatla 
satmak vb. işlemler de haramdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Şu an için tedavisi bilinemeyen bir hastalık çıktığında ne yapmamız gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kaza kılınabilir. Akşamleyin güneş batmadan 40-50 dakika öncesine 
kadar kaza namazı kılmak caizdir. Bu dakikalar içinde ise kaza namazı kılınmaz. 
Ancak o günkü  ikindi namazının farzı  akşam namazından önceki kerahat vaktinde  
de olsa kılınmalıdır. O günkü ikindi namazını kerahat vaktine kadar  mazaretsiz 
olarak geciktirmek mekruhtur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İkindi namazının peşine kaza namazı kılınır mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, adağınız yerine gelmiş olmadı. Çünkü şart meydana gelmeden önce 
adak (nezir) eda edilmez. Şart meydana geldikten sonra yine üç gün oruç tutmak 
gerekir. Tabi ki şart yerine gelmeden tutulan oruçtan sevap alınır. Ama adağı, şartın 
gerçekleşmesinden sonra eda etmek (yerine getirmek) vacibdir. Yani hasta 
iyileştikten sonra adağı yerine getirmek Allah Teala’nın adayan üzerinde hakkıdır. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hastanede yatan oğlum için “Allah’ım adağım olsun oğlum iyileşir, sağlığına kavuşursa üç gün oruç 
tutacağım.“ dedim ve iyileşmeden üç gün oruç tuttum. Adağım yerine gelmiş oldu mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Faiz Dinimizde kesinlikle haramdır. Faizle çalışan bankalar genellikle 
memurların, işçilerin maaşını vermek için farklı  miktarda promosyon (özendirme) 
teklifleriyle kurumlarla anlaşırlar. Kurumlar da çoğunlukla en yüksek promosyon 
verenle anlaşırlar. Çalışanlar ve Emekliler borçlu vb. durumda iseler bu parayı alıp 
kullanabilirler. Caizdir. Ama ekonomik durumları normal veya iyi ise promosyonu 
yine alsınlar ve bunu muhtaç veya borçlu durumda olan akrabalarına veya fakirlere 
versinler. Bu şüpheli olandan uzak durmamız için en doğru olanıdır. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Bankaların verdiği Promosyon caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bozulmaz. Nikah, boşamayla biter veya ölümle son bulur. Eşlerin 
birbirlerinden uzun süre ayrı kalmaları boşanmayı meydana getirmez. Sırf bundan 
dolayı nikah hiçbir zarar görmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Beş aydır Almanya’dayım. Evim İstanbul’dadır. Eşim orada kalıyor. Böyle uzun süre ayrı kalmamızdan 
dolayı nikahımız bozulur mu ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Rüya İslam’da hüccet (delil) sayılmaz. Rüya, Peygamberler için bağlayıcı 
delil iken diğer insanlar açısından herhangi bir konuda bağlayıcılığı yoktur. Bu yüzden rüyada 
yapılan nezirden (adaktan) dolayı kurban kesmek vacip değildir. Selam ve Hürmetlerimle Cevap: 
İmayla namaz kılma baş ile namaz kılma demektir. Bu da secde yapamayacak kadar hasta veya 
yere inip secdeyle namaz kılamayacak şekilde yolcu olanlar için geçerlidir. Bu haller dışında, 
sağlıklı birinin imayla namaz kılması caiz değildir.  
Kazaya bırakmaya gelince; müslüman normal şartlarda namazını kazaya bırakmaz. İş yerleri 
çalışanların inançlarına göre ibadet yapmalarına yardımcı olmalıdır. Çalışan da bu izni kötüye 
kullanmamalıdır. Gerekirse farzları kılıp, işine dönmeli veya dinlenme vakitlerinde kılmalıdır. 
İş veren, kişinin namaz kılmasına kesinlikle müsaade etmiyorsa başka iş araştırır. Bu arada 
ailenin nafakasını temin etmek mecburiyetinde ve başka çaresi de yoksa işine devam eder ama 
namazlarını kazaya bırakmaktansa zaruretten dolayı (keyfi değil) cem ederek kılar. (Tabi namazı 
cem ile kılmanın şartlarını öğrenmek gerekir. Bu konuya inşaallah değineceğiz.) 

Soru: İş yerimde namaz kılmama izin vermiyorlar. İmayla kılsam veya kazaya bıraksam olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

 
Cevap: Evet, günahtır. Evvela namaz kılan dikkat etmelidir. Ya insanların geçmeyeceği 
yerde namaza durmalı veya önünde sütre vb. bir şey olmalıdır. Bu sütre bir ağaç, 
değnek, sandalye gibi şeyler olabilir. Yer sert olurda değnek dikilemezse uzunluğuna 
bırakılır. Eğer yer yumuşaksa uzunlamasına veya yay gibi kavisli bir çizgi çizilir. 
Cemaatle namaz kılan imamın önüne sütre koymak yeterlidir. Zaten camilerde secde 
yerinin ilerisinden geçmek caizdir. Camide de en doğrusu uygun yerde namaz 
kılmaktır.  
Sütresiz de olsa namaz kılanın önünden geçilirse namazı bozulmaz. 

Soru: Namaz kılanın önünden geçmek günah mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namaz içinde namaza aykırı hareketlerimiz ya amel-i kalil (az hareket) olur ki; 
mekruhtur, günahtır, hoş karşılanmaz. Ama namaz bozulmaz ve sehiv secdesi 
gerekmez. Veya amel-i  kesir (çok hareket) olur ki namaz bozulur.  
Namazda bir elle yapılan hareket amel-i kalildir. Namazda baştan düşen takkeyi bir 
elle alıp tekrar başa koymak Namazı bozmadığı gibi telefona bir elle müdahale etmek 
de namazı bozmaz. Ama iki elle olursa namaz bozulur. Ve namazda çalan telefonu 
çalmasını uzatmadan ve kul hakkına girmeden hemen bir elle kapatmak gerekir. 
Ayrıca telefona, namazda çaldığında insanların huşusunu ve huzurunu bozan 
müzikler yüklenir ve namazda çalarsa vebal olur. Bunun için Müslüman tedbirini 
almalıdır. 

Soru: Namaz kılıyorken kapatmayı unuttuğum cep telefonum çalarsa ve kapatırsam namazım bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Örnek; ücret karşılığı, valizimizi veya kıymetli malımızı korunması için otelin, 
bankanın veya otobüs garının vb. emanet bölümüne bıraktık. Orada yangın, hırsızlık 
gibi bir sebeple mallar zayi olsa emanet bölümü herkesin zararını ödemelidir. 
(Tazmin etmelidir.) 
Eğer emanet için ücret ödenmez ise o zaman kusur ve ihmal durumuna bakarız. 
Kusur ve ihmal emanetçide ise malların kıymetini tazmin eder. Yok, kusur ve ihmal 
yoksa o zaman mal sahiplerinin herhangi bir şey talep etmeleri caiz değildir. 

Soru: Valizimi bir işletmenin emanetine bıraktım. Yangın çıktı. Diğer emanetlerle beraber yandılar. 
Zararımı kim karşılayacak? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, gerekir. Evi veya arabası olmayan birisi ev veya araba almak için para 
biriktirmiş ve nisap miktarının da üzerindeyse ve herhangi bir yer ile de anlaşma 
yapmamışsa ve üzerinden de bir kameri yıl  geçmişse zekatını vermesi farzdır. 
Ancak ev veya araba satın almak isteyen biri, bir yerle sözlü veya yazılı anlaşma veya 
bağlantı yapmışsa o paranın  zekatını  vermesi  gerekmez. 

Soru: Ev almak için para biriktirdim. Ama henüz ev alamadım. Bu para için zekat vermem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Rüya İslam’da hüccet (delil) sayılmaz. Rüya, Peygamberler 
için bağlayıcı delil iken diğer insanlar açısından herhangi bir konuda bağlayıcılığı 
yoktur. Bu yüzden rüyada yapılan nezirden (adaktan) dolayı kurban kesmek vacip 
değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Rüyamda “Hasta olan kızım iyileşirse bir kurban keseceğim.” diye adak adadım. Kızımda şimdi 
iyileşti. Adağımı yerine getirmem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

 
Cevap: Mekruhtur. Cenazeyi cami içine taşıyarak namazını kılmak mekruhtur. Ancak, 
imam cemaatin bir kısmıyla dışarda, cenazenin başında olur ve cemaatin diğer 
kısmıda camide olursa bu caizdir. Aslında cenaze namazını kabristanın içinde ve yol 
üzerinde kılmak da uygun değildir. Ama kılınmışsa geçerlidir. Tekrarı gerekmez. 
Özellikle yolda kılmak mekruhtur. 

Soru: Cenazeyi cami içine koyarak cenaze namazı kılınır mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

 
Cevap: Ramazan orucu: 
-Eğer Kasten (amden) yenilir/içilirse ve niyeti de imsakdan önce yapıldı ise Keffaret ve kaza  
gerekir.  
-Eğer Hataen (tam farkında olmadan) yenir/içilirse oruca devam edilir ve ilerde gününe gün kaza 
edilir. 
Örnek; abdest alırken yanlışlıkla boğaza su kaçması gibi.  
-Eğer Unutarak (nisyanen) yenilir/içilirse oruca devam edilir. Keffaret de, kaza da gerekmez.  
-Ramazan dışında tutulan hiçbir oruca, kasten, yenilmesi/içilmesi halinde asla keffaret gerekmez. 
-Hiçbir oruç unutularak yeme/içmeyle bozulmaz. (Kaza orucu da bozulmaz) 
-Eğer kaza orucunun bozulduğu zannedilip yiyilip, içilirse veya ay hali olunursa veya kasten 
bozulursa yeniden gününe gün sayısınca kaza edilir. Kazaya kaza eklenerek bir günlük kaza, 
ikiye,üçe... çıkmaz. 

Soru: Kaza orucu tutuyordum unuttum ve su içtim. Orucum bozuldu mu? Bozulduysa kazanın da kazası 
gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.03.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

 
Cevap: Hayır. Takmayınız. Dinimizde nazar (göz değmesi) hakdır ve ondan Allah’a (cc) 
sığınmak lazımdır. Dinimiz bazı gözlerin insan ve eşya üzerindeki zarar verici 
etkilerini kabul etmektedir ve cevabını da vermektedir. Peygamberimiz (sav) göz 
değmesine karşı; Ayet el-kürsiyi, İhlas Suresini, Felak Suresini, Nas Suresini okumuş 
ve bizlerin de okumamızı istemiştir.  
Nazar boncuğu ve benzeri şeylerden fayda ummak ve bunların göz değmesine engel 
olacağına inanmak, boyuna veya başka yerlere (çocuk,araba,ev vb.) asmak caiz 
değildir. Güç, kuvvet ve kudret Allah’a (cc) aittir ve göz değmesine engel olacakta 
Rabbımızdır. O’na sığınmalıyız. 

Soru: Nazar değmesin diye yeni aldığım arabama nazar boncuğu takabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evi Adana’da olduğu için Ankara’ya gidiyorken Adana evlerinin bitiminden 
itibaren Ankara evlerinin başlangıcına kadar seferidir.( Büyükşehirlerde İlçe Sınırları 
Ölçüdür.) 
Ankara’da maaşını aldığı ve iş yerinin olduğu yerde 3-5-7-14  gece otel veya misafirhane 
vb. yerlerde kalıyorsa seferidir. Çalıştığı yerde kendi evi yok ise sadece ücretini 
almakla mukim olmaz. Ancak 15 gece ve üzeri Ankara’da ise mukim olur.  
Fakat çalıştığı yerde yani Ankara’da kendi ikamet ettiği evi veya kiraladığı evi varsa o 
zaman 3-5-7 kaç gün kalırsa kalsın Ankara’da mukim olur. Namazları tam kılar. Ama 
yolculuk esnasında her halükarda seferidir. 

Soru: Çalışan bir kimsenin örneğin; iş yeri Ankara’da evi ise Adana’dadır. Bu kimse işinde iken seferi midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ezan ve kamet okumak erkekler için, farz namazların sünnetidir. Bu farz 
namaz eda veya kaza olsun fark etmez. Kadınlar farz namazlardan önce ezan ve kamet 
okuma konusunda mükellef değildir.  
Ezan bitince ezan duasını okumak mendubtur. Kamet bitince dua yapılmaz. Cuma 
günleri dış ezandan sonra dua okunur ama Cuma namazında, Camii içinde okunan iç 
ezandan sonra ezan duası okunmaz. Sükunet içinde hutbe dinlenir hatta hatibin 
dualarına cemaat içinden “ Amiin “ der. 

Soru: Ezan okumanın, ezan ve kamet duası yapmanın hükmü nedir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Umrenin iki farzı, iki de vacibi vardır. Farzları ; 
1- Belirli yerlerden birinde, ( mikat ; ihrama girmeden geçilmeyen yer. ) ihrama 
girmek,  
2- Kabe i Muazzama’yı yedi şavt ( bir defa dönmeye bir şavt denir. ) dönerek tavaf 
yapmak, 
Vacip’leri; 
3- Safa ile merve arasında yedi defa gidip - gelerek sa’y yapmak, 
4- sa’yı da yaptıktan sonra saçları traş ederek veya kısaltarak ihramdan çıkmaktır. 
Nasıl ki namazdan selamla çıkıyoruz, umreden de traşla çıkarız. Bu dört maddeyi, bu 
sırayla yapmak gerekir. İhram - tavaf - sa’y - traş 
Bu sıralamada hata yaparsak, nasıl ki namazdaki hatamızı sehiv secdesi ile 
gideriyorsak umrede de ceza öderiz. Umrenin cezasıda ya küçükbaş hayvanı kurban 
etmek veya fıtır sadakası şeklinde olabilir. 

Soru: Hacca gidiyorum inşaallah ama önce umre yapmam gerekiyormuş. Umrede nelere dikkat etmeliyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

 
Cevap: 
1. Adayan ve 1. derece varisleri, 
2. Zenginler.  
Yurtlara, Kuran Kurslarına vb. yerlere verilen adak kurbanlarından yapılan yemeği 
maddi durumları iyi olan yönetici, öğretici vb. yiyemez.  
Bu iki sınıf bilmeden yerse yediğinin kıymetini fakirlere vermelidir. Bilerek yerse 
günah işlemiş olur. Hem kıymetini vermek ve hem de tövbe istiğfar etmek gerekir. Bir 
daha da yememelidir. 

Soru: Adak Kurbanını kimler yiyemez? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, süt çocuğunuz olmaz. Sınır 24 kameri aydır. Bir kameri yıl 354 gündür. 
Doğumla 24 ay arasında ki süt emmeyle sütanne, sütbaba, sütkardeşlik vb. meydana 
gelir. Bu süt az olsun çok olsun, bir, iki... kaç defa olursa olsun fark etmez. 
Emziren anne, 
babayı bilgilendirmeli ve şahitler tutmalıdır. Bu şartlarda süt emen çocuk, emdiği 
annenin öz çocuğu hükmünde ailesinin nesebden mahremi gibi olur. Sütkardeşlerin 
evlenmeleri asla caiz değildir(evlenemezler). 

Soru: 26 aylık bir bebeğe kendi bebeğimle beraber süt emzirdim. Bu çocuk benim süt çocuğum olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Gecmişte kılamadığımız farz ve vacip namazların kazası da farz ve vaciptir.  
Vaktinde kılamadığımız namazları ölmeden kaza etmemiz borcumuzdur.  
Nafile namazlar 3 kısımdır : 
1- Farza bağlı sünnetler. Bunlar her farz namazdan önce veya sonra kılınan nafile 
namazlardır. Öğle namazının ilk ve son sünnetleri gibi. Kazalarımız için bu 
sünnetleri terk etmemiz uygun değildir.  
2- Vakte bağlı nafileler. Kuşluk vakti, gece vakti, evvabin, teheccüd namazları gibi. 
Kaza namazları için bu nafileleri de terk etmek uygun değildir. Çünkü vakit geçince 
kılınmazlar.  
3- Mutlak nafileler. Bunlar bazı mübarek gecelerde kişinin, geceyi ihya için, sevap diye 
kendi kararıyla kıldığı nafile namazlardır. Kadir gecesi 20 veya 30 rekat nafile namaz 
kılmak gibi. Kazası olanın, bu çeşit nafile namazları kılması uygun değildir. Evvela 
kazalarını kılmalıdır. 

Soru: Kaza namazlarım var. Kazalarım bitinceye kadar sünnet namazları terk etmem caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

 
Cevap: Hayır, bu tür kazanç helal değildir. Çünkü bu bir faiz işlemidir.  
Ancak; belli miktar parayı belli ve helal bir işte çalıştırmak ve bu işten elde edilen 
karın yüzde onunu veya yirmisini almak şartıyla ortak olmak caizdir. Bu bir şirkettir. 
Ayrıca bu ortaklar ticarette zarar da edebilirler. Ortaklığa ne nisbette hissedar 
olduysa,  zarara da o nisbette ortak olması gerekir ki Kar - zarar ortaklığı olsun. Bu 
şirketten elde edilen kazanç helaldır. 

Soru: 
Bir tüccar arkadaşıma elli bin tl. verdim. Ticaretinde kullansın ama her ay bana beş yüz tl. verecek. Elli bin 

tl.mi istediğim de bana iade edecek. Bu caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Zengin bir kimsenin küçük çocuğuna zekat verilmez. Çünkü babasının 
zenginliğiyle zengindir. Ama zengin birisinin fakir olan büyük oğluna veya büyük 
kızına zekat verilir. 
Ayrıca, zengin birisinin, fakir babasına başka bir kimsenin zekat vermesi de caizdir. 
İslam’da ferdi mülkiyet esastır. Şahısların her biri müstakil yetki sahibidir. Birinin 
mülküyle diğeri zengin sayılmaz. 

Soru: Zengin bir kimsenin küçük çocuğuna veya fakir olan büyük oğluna  ya da büyük kızına zekat verilir 
mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kur’an-ı Kerim’de 14 secde ayeti vardır. Bunlardan herhangi birini okuyana, 
dinleyene veya işitene tilavet secdesi yapması vaciptir. 
Secde ayetini televizyon, radyo, telefon vb. aletlerden dinleyen veya duyan birinin ya 
hemen (Müstehab olan hemen yapmaktır.) veya daha sonra tilavet secdesi yapması 
vaciptir.  
Hanımefendiler özel hallerinde (Ay hali veya lohusalık hali gibi) secde ayetini 
dinlediklerinde veya duyduklarında tilavet secdesi yapmaları gerekmez. Bu durumda, 
onlara namaz kılmak farz olmadığı gibi tilavet secdesi de vacip değildir.  
Secde ayetini yazmak veya secde ayetine bakmakla da tilavet secdesi vacip olmaz. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Televizyonda Kur’an okunurken secde ayeti okundu. Secde etmem gerekir mi?  Hanımlar özel 
hallerinde Kur’an dinlerken secde ayetini duyduklarında secde yapmaları gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, televizyon, radyo vb. iletişim araçlarında gördüğümüz imama uyarak 
namaz kılınmaz. İmamla cemaatin aynı yerde olmaları gerekir. Eğer imamla cemaat 
arasından bir yol veya nehir geçiyorsa bu mesafe imama uymaya engeldir. Cami içinde 
bile bir veya birkaç saf boşluğundan sonra geride kalarak imama uymak mekruhtur. 
Bundan dolayı taburede oturarak namaz kılmaktan başka imkanı olmayanlar da, 
taburelerini alıp safa katılarak imama tabi olmalıdırlar. Safa katılmayıp geride namaz 
kılmaları mekruhtur. 
Televizyon gibi iletişim araçlarında kılınan namaza (Namaz mahallemizde kılınıyor 
olsa dahi) uyarak namaz kılmak caiz değildir. 

Soru: Televizyondan Mekke veya Medine imamına Türkiye’den uyarak namaz kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Şüphesiz yer yüzündeki her bir camiye “Allah’ın Evi “ denir. Bizler de bu evin 
misafirleriyiz. Camilere saygı duymalı ve  adaplarına dikkat etmeliyiz. Onlardan 
bazıları; 
- camiye girerken abdestli,temiz elbise ve çoraplarla girmeliyiz. Kokan elbise ve 
çoraplarla insanları rahatsız etmemeliyiz, 
-girerken sağ ayağımızla girmeli ve salavat-ı şerife okumalıyız, 
-camide boş bulduğumuz uygun bir yere oturmalıyız. İlerilere geçeceğiz diye cemaati 
rahatsız etmemeliyiz, 
-vaaz ediliyor veya Kur’an-ı Kerim okunuyorsa edep ve saygıyla dinlemeliyiz, 
-camilere soğan, sarımsak yiyerek gidip cemaati rahatsız etmemeliyiz, 
-çıkarken de sol ayağımızı önden atarak çıkmalıyız.  

Soru: Camiye girerken nelere dikkat etmeliyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kıldırabilir. Mestler üzerine mesh etmek de yıkamak gibidir. İmamlık 
yapabilecek kapasiteye sahip olan kimsenin mestler üzerine mesh yaparak aldığı 
abdestle, ayaklarını yıkayarak abdest almış olanlara imamlık yapması caizdir.  
Hatta; teyemmüm abdesti alan suyla abdest alanlara, ayakta duramayıp oturarak rüku 
ve secdeyle namaz kılan birinin ayakta namaz kılanlara imamlık yapmasının da 
mahzuru yoktur caizdir. 

Soru: Ayaklarına mest giyen ve üzerine mesh eden, ayaklarını yıkayanlara imamlık yapıp namaz kıldırabilir 
mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Altının alım-satımı yeden biyeddir. Yani o mecliste ve peşin karşılıklı hemen 
parayı verip altını almaktır. Eğer bu kart anında parayı satıcının hesabına geçiriyorsa 
akit tamamdır. Yoksa az bir müddet sonra hesaba geçse dahi caiz olmaz.  
İki kısım faiz vardır;  
1-Ribe’l-Fazl yani fazlalık faizi.  
2- Ribe’n-Nesie yani veresiye (peşin olmayan) zaman faizi. Soru bu bölüme girer. 
Örnek: Bir kimse Sarrafa gitse ve bana bir çeyrek altın sat ama parsını yarın veya bir ay 
sonra ödeyeyim, dese ve alsa bu akd (alışveriş)caiz değildir. 

Soru: Kredi kartıyla altın satın alabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, özellikle cuma günleri oruç tutmak mekruhtur. Çünkü cuma günü 
bayram sayılmaktadır. Ancak cuma günü kaza veya adak orucu tutmanın   bir 
mahzuru yoktur. Nafile oruçlarda ise cumadan bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla 
cumayı birleştirerek iki veya üç gün olacak şekilde oruç tutmanın sakıncası yoktur, 
tutulabilir.  
Yani perşembe ve cumayı yada cuma ve cumartesiyi birleştirerek iki gün oruç tutmak 
veya perşembe, cuma ve cumartesiyi birleştirip üç gün şeklinde oruç tutmak caizdir. 

Soru: Cuma günleri nafile oruç tutabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 
-Etinin yenmesi helal olan kara hayvanlarından bazıları; 
Koyun, keçi, sığır, manda, deve, deve kuşu, bağırtlak kuşu, tavuk, kaz, ördek, hindi, 
tavşan, geyik, dağ keçisi, ceylan, zebra, yabani sığır, çekirge. 
-Etinin yenmesi haram olan kara hayvanlarından bazıları;  
Domuz, köpek, kedi, tilki, keler, gelincik, aslan, kaplan, pars, leopar, panda, panter, 
jaguar, çita, puma, kurt, ayı, maymun, şempanze, goril, orangutan, babun, sincap, 
samur, sansar, sırtlan, fil, akrep, yılan, fare, tarla faresi, hamster, köstebek, kurbağa, 
kaplumbağa. 

Soru: Eti yenen ve yenmeyen kara hayvanları hakkında bilgi alabilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Şartlı olarak caizdir. Başkasına ait olan saçı ektirmeyi dinimiz uygun 
görmemektedir. Kişinin kendi saçını başının saç olmayan yerlerine ektirmesi caizdir. 
Böyle olursa şart yerine getirilmiş olur. İnsan organının bir başkasına nakli ancak 
zaruret olursa mümkün olur. 

Soru: Başımın saç olmayan kısımlarına saç ektirmem dinimiz açısından caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, yenir. Kadının kestiği yenmez, sözünün dinimizde yeri yoktur. İslamda, 
hanımefendilerin isterse ayhalinde olsun kestiği (eti yenen) hayvanın eti helaldir. 
Eğer isterse kurbanlık hayvanı da kesebilir. Bu daha çok insanın fıtratıyla alakalı bir 
durumdur. Genelde hanımefendiler zaman zaman bazı erkeklerin de çekindiği gibi 
kesmek istemeyebilir. Kesmek istediklerinde dini açıdan hiçbir engel söz konusu 
değildir. 

Soru: Köylerimize misafir gelince, hanımlar yemek ikram etmek istiyor. Yemek için hazırlayacakları 
örneğin tavuğu kesmek için erkek arıyorlar. Kadınların kestiği (eti yenen hayvan) yenmez mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, farz değildir. Cezaevindeki mahkumlar cuma namazından sorumlu 
değildirler. Ancak cezaevinde olanlar beş vakit namazdan mesul oldukları gibi cuma 
namazı kılınamıyorsa mutlaka öğlen namazını kılmaları farzdır.  
Ayrıca, hapishanede cuma namazı kılmak imkanı varsa kılınabilir. Hatta imamlık 
yapabilecek bir mahkum da namazı kıldırabilir. 

Soru: Hapishanedeki mahkumlara cuma namazı farz mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, böyle özel tarihlere bağlı dini emirler yoktur. Çünkü vefat edenlerin 
arkasından, özellikle bu tarihlerle ilgili yemek, dua veya mevlit programlarının 
yapılmasının dini bir dayanağı bulunmamaktadır. Şüphesiz vefat edenlerimizin 
ruhlarına her zaman hayırlar yapabiliriz. Bu tür sabit günler (yedisi, kırkı, elli ikisi 
vs.) belirlemeksizin, imkanlar ölçüsünde ahirete göçenlerimizin ruhları için Kur’an-ı 
Kerim okur, fakir-fukaraya yardımlar yapıp, dualar edebiliriz. 

Soru: Babamız vefat etti. Vefatının yedinci günü yemek verdik, mevlid okuttuk. Diyorlar ki; babanızın kırk 
ve elli ikisinin yemeğini de vereceksiniz. Bunlar dinimiz de var mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Rüya İslam’da hüccet (delil) sayılmaz. Rüya, Peygamberler 
için bağlayıcı delil iken diğer insanlar açısından herhangi bir konuda bağlayıcılığı 
yoktur. Bu yüzden rüyada yapılan nezirden (adaktan) dolayı kurban kesmek vacip 
değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Rüyamda “Hasta olan kızım iyileşirse bir kurban keseceğim.” diye adak adadım. Kızımda şimdi 
iyileşti. Adağımı yerine getirmem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Lohusalık (nifas); doğum ya da düşük yapan kadının kanaması kesilinceye 
kadar geçen sürenin adıdır. Bu müddet kadından kadına değişir. Bu sürenin en azı 
için süre yok (bir gün bile olabilir) ama en fazlası kırk güne kadar sürebilir. Bu 
süreden önce kanaması kesilen bir kadın kırk günün dolmasını beklemeden (Mesela; 
25. gün kanama kesilmiş ise 25. gün itibariyle) gusül abdesti alır, namaz ve diğer 
ibadetlerine başlar. Lohusalık(nifas) ve Hayz(ay hali) süresince cinsel birleşme kesin 
HARAMdır. Lohusalık müddeti içinde (kırk gün) görülen temizlik de lohusalıktan 
sayılır. Mesela; doğumdan sonra on gün kan gelip, yedi gün kesildikten sonra yeniden 
on gün daha kan gelecek olsa, bu yirmi yedi günün hepsi de lohusalık müddeti sayılır. 
Lohusalık esnasındaki kılınmayan farz namazlar daha sonra kaza edilmez, ama 
tutulmayan oruçlar kaza edilir. Sevgi ve Hürmetlerimle 

Soru :Lohusalık ne demektir? Doğum yapan bir bayan doğum sonrası kaç gün süreyle namaz kılamaz, oruç 
tutamaz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Hastalık veya yolculuk nedeniyle oruç tutamayan ve kaza 
etme imkan ve zamanını bulamadan ölen kimseye fidye gerekmez. Çünkü tutamadığı 
oruçları kaza etmek için uygun zaman ve imkan bulamamıştır. Yani kişiden 
kaynaklanan kusur yoktur. Eğer yolculuktan mukim olsaydı veya hastalıktan 
iyileşseydi o hallerde tutamadığı oruçlarını kaza ederdi. Zaman ve imkan olduğu 
halde oruçlarını kaza etmeden vefat etseydi fidye gerekirdi. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Babam Ramazan’da hastanede hasta yattı. Hastalığı ilerledi ve 13 gün oruç tutamadan, iyileşmeden 
vefat etti. Fidye vermemiz gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bir keffaret orucu tutar ve iki günü de kaza eder. Keffaret orucu iki kameri ay 
boyunca aralıksız, birbiri peşine tutulur. Keffaret tutuyorken Hanımların ay hali 
başlayınca ara verilir. Bitince tekrar başlanır ve 60 güne tamamlanır. Orucun 
bozulduğu iki günü ise keffaretin peşine veya ayrı zamanlarda, peş peşe veya ayrı ayrı 
günlerde kaza etmek farzdır. Ayrıca kasten orucu bozmaktan dolayı tövbe etmek de 
gerekir.  Üç ayrı Ramazan-ı Şerif ayında özürsüz olarak, birer gün kasten oruç 
bozulmuş ise üç keffaret değil bir keffaret  ve üç gün de kaza gerekir. Keffaret orucu 
bittikten sonra yine Ramazan orucu kasten bozulursa yeniden keffaret gerekir. 
Ramazan orucu dışında kaza, vacip, nafile vb. hangi oruç kasten bozulursa bozulsun 
keffaret gerekmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan ayında iki gün kasten orucunu bozan biri kaç keffaret orucu tutmalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, kılınmaz. Mekruhtur. Kılınan namazla Farz-ı Kifaye olan Cenaze 
Namazı tamam olur. Ancak mevtanın (ölen kimsenin) velisi (babası, oğlu gibi) 
cenazesinin namazını kılmamışsa, o ve önceden kılmamış olanlar ikinci defa 
kılabilirler. Bazen Ankara’da vefat eden, örneğin Kars’a cenazesi götürülecek olursa, 
Kars’a gidemeyecek olan arkadaşları Ankara’da cenaze namazını kılarlar. Velisi 
Ankara’da kılmasın. O, akrabaları ve dostları (o mevtanın Namazını kılmayanlar) 
beraber, Kars’ta ikinci defa cenaze namazını kılabilirler. Bu caizdir. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Cenaze namazı iki defa kılınır mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kabristanda, hamamda, yol ortasında veya hayvan kesilen yerlerde namaz 
kılmak mekruhtur. Ancak bu gibi yerlerde özellikle namaz kılma yerleri varsa, öyle 
temiz yerlerde namaz kılmak mekruh değil, caizdir. Namaz kılınan yerlerin uygun ve 
münasip olması gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kabristanda, hamamda namaz kılmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, namaz bozulmaz. Ancak namazda iken  herhangi bir rahatsızlık 
olmadan, kendi isteğiyle öksürmek mekruhtur. Çünkü öksürmeyi gerektirecek zaruri 
bir durum yoktur. Namazda, zaruri olmayan öksürmeyi mümkün olduğu kadar 
gidermek en güzel olanıdır. Ama zorunlu olmayan öksürükle yine de namaz 
bozulmaz, sehiv secdesi de gerekmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bazen namazda öksürüyorum. Namazım bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, geçmişte kılınmamış olan vitir namazlarının da kazası gerekir. Aslında 
asl olan namazları kazaya bırakmamaktır. Uyku ve unutkanlık dışında namazı 
kılmamak büyük günahlardandır. Çünkü namaz dinin direği cennetin anahtarı ve 
müminin miracıdır. Ama hak vaki olmadan önce ( ecel vakti gelmeden) pişman olup 
bir an evvel, önceden kılamadığımız beş vakit namazlarımızı ve vitir namazlarımızı 
kaza ederek kılmamız gereklidir. Kazaları kılıyorken sünnetleri de kılmak ( terk 
etmemek ) en doğru olanıdır. Eski sünnetler kaza edilmezler. Selam ve 
Hürmetlerimle. 

Soru: Beş vakit namaza başladım. Geçmişte kılamadığım namazlarımı kaza ediyorum. Arkadaşım vitir 
vacipleri de kaza ediyor musun, diye sordu? Hayır dedim. Vitir namazların kazası yapılır mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Market ve mağaza sahipleri müşterilerine çekiliş kuponlarını hediye olarak 
verebilir. Bu kuponlar,  parayla satılmaz ve alış-verişi etkilemez ise  çekilişte çıkan 
hediyeyi almak caizdir. Çünkü müşterilerin bazısı kar edip, bazısı zarar etmez. Eğer 
kupon parayla alınırsa veya bazı müşteriler zarara uğrarsa bu çekiliş kumar olur. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Marketlerin müşterilerine verdiği çekiliş kuponuna çıkan hediye caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.02.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bir sehiv secdesi gerekir. Bir namazda birden fazla sehven yanılma olursa her 
biri için ayrı ayrı sehiv secdesi yapılmaz. Namaz içinde yanılarak (sehven) farzlardan 
bir kaçının gecikmesi veya vaciplerden bir kaçının terki veya gecikmesiyle biriken 3-
5... sehiv secdesinin hepsine, namaz sonunda, sadece bir sehiv secdesi (iki secde) 
yapmak vaciptir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namaz kılıyorken bazen sehiv secdesi gerektiren iki, üç yanılmam oluyor. Namaz sonunda kaç sehiv 
secdesi yapmam gerekiyor? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    31.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İmayla namaz kılma baş ile namaz kılma demektir. Bu da secde yapamayacak 
kadar hasta veya yere inip secdeyle namaz kılamayacak şekilde yolcu olanlar için 
geçerlidir. Bu haller dışında, sağlıklı birinin imayla namaz kılması caiz değildir. 
Kazaya bırakmaya gelince; müslüman normal şartlarda namazını kazaya bırakmaz. İş 
yerleri çalışanların inançlarına göre ibadet yapmalarına yardımcı olmalıdır. Çalışan 
da bu izni kötüye kullanmamalıdır. Gerekirse farzları kılıp, işine dönmeli veya 
dinlenme vakitlerinde kılmalıdır. İş veren, kişinin namaz kılmasına kesinlikle 
müsaade etmiyorsa başka iş araştırır. Bu arada ailenin nafakasını temin etmek 
mecburiyetinde ve başka çaresi de yoksa işine devam eder ama namazlarını kazaya 
bırakmaktansa zaruretten dolayı (keyfi değil) cem ederek kılar. (Tabi namazı cem ile 
kılmanın şartlarını öğrenmek gerekir. )Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İş yerimde namaz kılmama izin vermiyorlar. İmayla kılsam veya kazaya bıraksam olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Akit geçerli olmakla birlikte eğer bir alışverişte gabn-ı fahiş denilen aşırı 
aldatma varsa dinen bu akdi fesh etme hakkınız vardır. Aldatmak günahtır. Böyle bir 
akdi bozmak caizdir. Halk arasında yiyecek ve içecek olarak devamlı tüketilen ekmek, 
tuz, zeytin vb. mallarda; piyasa değerinden en fazla %5, menkul mallarda; araba, buz 
dolabı, mobilya vb. piyasa değerinden en fazla %10, gayr-i menkul mallarda; tarla, ev 
vb. piyasa değerinden en fazla %20 fazlasına satış yapılabilir. Bunun üzeri ise gabn-ı 
fahiş sayılır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Yüz elli bin TL'ye bir arsa satın aldım. Daha sonra arsanın yüz bin TL'den fazla etmeyeceğini birkaç 
yerden öğrendim. Çok aldanmışım. Dinimize göre bu akdi bozabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ya yemininizi tutacak, davet etseler de gitmeyeceksiniz. Veya yemininizi 
bozacak ve eğer ortam meşru bir ortam ise dostlukları kesmemek adına ikram edilen  
yemeği yiyerek yemin keffareti ödeyeceksiniz. Yemin Keffareti; ya on fakiri  bir gün 
sabah-akşam yedirmek veya bir fakiri on gün sabah-akşam yedirmek veya on fakiri  
giydirmekten ibarettir. On fakire ayrı ayrı fitre miktarı (sadaka-i fıtr) para da verilse 
olur. Eğer maddi durumunuz müsait değilse üç gün peş peşe oruç tutarsınız. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Arkadaş gurubuma yemek yerlerken tevafuken denk geldim. Beni çağırmamışlardı. Yemin ederek 
“Vallahi çağırsanız  da sizin yemeğinizi gelip yemeyeceğim.“ dedim. Ne yapmam gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, yapabilir, caizdir. Fakat daha önce haccını yapmış, tecrübeli birini 
göndermek daha uygun olur. Tabi bu bedeli (vekili) normalde vekil yapan, kendi 
ikamet ettiği yerden göndermelidir. Fakat zaruret halinde Mekke-i Mükerreme’den 
veya Medine-i Münevvere’den de göndermek mümkündür. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hac farizasını yerine getirmeyen birisi başkası yerine vekaleten hac yapabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, şehittirler. Ve şehitlik cennette en yüce makamlardandır. Depremde vefat 
eden müminler Ahiret Şehidi hükmüne tabidirler. Kendileri şehid sevabına nail 
olurlar ve dünya hükümleri bakımından değil ahiret hükümleri bakımından şehid 
olduklarından yıkanırlar, kefenlenirler ve üzerlerine cenaze namazı kılınır. Yani savaş 
meydanında şehid düşen müslümanlar yıkanmaz, kefenlenmez, kanıyla, elbisesiyle 
beraber üzerlerine cenaze namazı kılınır ve defnolurlar. Fakat depremde şehid olan 
müslümanlar diğer ölülerimiz gibi; yıkanır, kefenlenir, cenaze namazı kılınır ve 
defnolurlar. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Depremde ölenler şehit midirler? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ramazan orucu:-Eğer Kasten (amden) yenilir/içilirse ve niyeti de imsakdan 
önce yapıldı ise Keffaret ve kaza  gerekir. -Eğer Hataen (tam farkında olmadan) 
yenir/içilirse oruca devam edilir ve ilerde gününe gün kaza edilir.Örnek; abdest 
alırken yanlışlıkla boğaza su kaçması gibi. -Eğer Unutarak (nisyanen) yenilir/içilirse 
oruca devam edilir. Keffaret de, kaza da gerekmez. -Ramazan dışında tutulan hiçbir 
oruca, kasten, yenilmesi/içilmesi halinde asla keffaret gerekmez.-Hiçbir oruç 
unutularak yeme/içmeyle bozulmaz. (Kaza orucu da bozulmaz)-Eğer kaza orucunun 
bozulduğu zannedilip yiyilip, içilirse veya ay hali olunursa veya kasten bozulursa 
yeniden gününe gün sayısınca kaza edilir. Kazaya kaza eklenerek bir günlük kaza, 
ikiye, üçe... çıkmaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kaza orucu tutuyordum unuttum ve su içtim. Orucum bozuldu mu? Bozulduysa kazanın da kazası 
gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bozulmaz. Bilindiği gibi namaz ibadetini cemaatle yerine getirmede ön 
safta erkeklerin, arka safta hanımefendilerin saf tutması farzdır. Cami, ev vb. yerlerde 
karı-koca (kızı, annesi...) cemaat olmadan, aynı imama uymadan yan yana veya erkek 
arkada, kadın önde namaz kılsalar da erkeğin namazı bozulmaz. İmam, kadın-erkeğe 
imamlığa niyet etse ve onlar da bu imamın arkasında aynı namazı, yan yana kılsa 
kadının değil ama erkeğin namazı bozulur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Evde hanımla yan yana ama ayrı namazları kılsak, hanımın ve benim namazımız bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bozulmaz. Kan bağışında bulunmak sevabı çok olan salih ameldir. 
Ramazan ayı orucu dahi olsa kan vermek orucu bozmaz. Ancak vücudunun zayıf 
düşmesi ve sağlığının etkilenmesi söz konusu olursa, kan vermek mekruh olur. Yine 
de bozulmaz, kaza veya keffaret gerekmez. Oruca devam ederiz. Eğer hasta olurda 
doktorlarımızın verdiği ilaçları kullanıp orucu bozarsak, ilerde gününe gün kaza 
yaparız. Kan verilen kişinin de durumu aynıdır. Orucu bozulur, ilerde gününe gün 
kaza yapar. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kızılay kan bağışı için cami önünde kampanya yapıyor. Ben nafile (yani farz, vacib olmayan) oruç 
tutuyorum. Kan versem orucum bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, olur. Dış ezan okununca alış-verişle veya başka şeylerle meşgul olmayıp 
hemen Cuma’ya gitmek vaciptir. Hatta camiye erken gidip Kehf Suresini okumak veya 
okuyandan dinlemek menduptur. Cuma namazının teşehhüdünde veya sehiv 
secdesinde imama yetişen Cuma namazına yetişmiş sayılır. İmam sola selam 
verdikten sonra tahiyyatta imama yetişen hemen ayağa kalkar, Cuma  namazını tek 
başına iki rekat olarak kılar. Cumanın farzına yetişemeyen Öğlen namazını kılar. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Cuma namazına tahiyyatta yetişenin cuma namazı tamam olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Su bulunmaz veya su var ama kullanma imkanı yoksa boy abdesti (gusül) veya 
normal abdest yerine teyemmüm abdesti alınır. Yapılışı şöyledir; evvela kollardaki  
giysi dirseklerin üzerine kadar kıvrılır. Besmele ile beraber niyet edilir. Parmaklar 
açık bir şekilde eller kuru toprak veya toprak cinsinden bir şey üzerine konur. Eller 
ileri-geri çekilir. Sonra kaldırılır ve yan yana getirilerek, hafifçe birbirine vurulur ve 
ellerin iç tarafıyla yüzün tamamı mesh edilir. Eller tekrar birincide olduğu gibi 
toprağa vurulur ve sol elin içiyle sağ kol, dirseklerle beraber, sağ elin içiyle sol kol, 
dirseklerle beraber bir defa mesh edilir. Teyemmüm abdesti tamamlanmış olur. Gusül 
abdesti için de tarifte olduğu gibi teyemmüm abdesti alınır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Teyemmüm abdesti nasıl alınır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 1. Su bulamayan,2. Sağlık bakımından suyu kullanma imkanı olmayan 
kimseler teyemmüm abdesti alır. Boy abdesti (gusül) gereken birisi su bulamaz veya 
suyu kullanması mümkün olmazsa teyemmüm abdesti alır. Bu teyemmümle de 
namazını kılar. Eğer abdesti bozan bir durum meydana gelirse bu, boy abdestini 
(gusülü) bozmaz; abdesti bozulmuş olur. Yeterince su varsa abdest alır, yoksa namaz 
için teyemmüm abdesti alır ve namazını kılar. Boy abdesti yerine zarureten 
teyemmüm alan, suya veya suyu kullanma imkanına sahip olunca suyla boy abdesti 
alması gerekir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Boy abdesti  almak için su bulamayan ne yapmalıdır? Namazlarını nasıl kılmalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, gerekir. Dinimizin uygun gördüğü ve kar - zarar ortaklığıyla tasarruf 
edilen ( biriktirilen), helal yerlerde işletilen paradan zekat verilir. Bireysel 
emeklilikte parası biriken kimse o mala maliktir (sahiptir ). Bu sistemden ayrılmak 
istediğinde eline ne kadar  para ödenirse onun zekatını verir. Eğer nisaba ( 80.18 gr. 
altın veya kıymeti. ) ulaşmıyor ama başka paralar (altın, gümüş ve diğer nakitler) 
varsa ve onlara ilave edilince nisaba ulaşıyorsa yine zekatı ödenir. Eğer bu sistemden 
ayrılmak istediğinde kendisine verilecek miktar nisap miktarına ulaşmışsa her yıl 
zekatını vermesi gerekir. Nisap miktarına ulaşmıyorsa zekat gerekmez. Tabi bu 
bilgiyi, zekat vakti gelince, parasını helal işlerde çalıştıran müesseseye soracak ve ona 
göre zekatının hesabını yapacaktır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bireysel emeklilikte biriken paramdan zekat vermem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, şartlı olarak caizdir. Eğer borsadaki şirket İslamî şartlara dikkat ediyor ve 
helal ticaret yapıyorsa; buranın hisselerini almak ve satmak caizdir. Çünkü kar da 
zarar da mümkündür. Eğer şirket İslam’ın uygun görmediği şeylerin ( içki, faiz vb. ) 
ticaretini yapıyorsa; buraya hissedar olmak caiz değildir. Faizle ticaret yapan iş 
yerlerinin  veya faizli bankaların hisse senetlerini almak-satmak, velev ki kar-zarar 
ortaklığı olsun, caiz değildir. “Borsa oynamak”tan kastedilen, eğer şirket hisseleri 
üzerinde manipülasyon yapmak, kumar oynamak ise borsa oynamak da buna 
yardımcı olmak da caiz olmaz. Aynı zamanda borsa ticareti müslümanın hem 
ibadetlerini hem de asli işini aksatmamalıdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Borsada ticaret yapmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bu, duruma göre değişir. Nafile namaz kılarken anne/ baba çağırır veya meşru 
bir şey isterse, kişi bu namazı bozar ve onlara itaat eder. Burada zaruret olsun olmasın 
fark etmez. Ama farz namaz kılarken anne/ baba bir şey isterse veya çağırırsa ve 
zarurette yoksa namazı bozmak gerekmez. Yok eğer zaruret ve bir ihtiyaç varsa bu 
çağıran baba/anne veya bir başka yabancı da olsa, o farz namazı bozmak ve yardıma 
gitmek vacibdir. Hatta  biri “ imdat “ diye yardım talep etse, müslüman cuma 
namazında dahi olsa bu sese kulak vermeli ve yardım isteyenin dinine, mezhebine, 
rengine veya ırkına bakmaksızın hemen namazı bozup yardımına koşmalıdır. Çünkü 
dinimizde bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmak kadar sevaptır. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Namaz kılarken annem veya babam benden bir şey istese namazımı bozmam gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Sıkışık halde yani tuvalet ihtiyacı varken kılınan namaz mekruhtur. İadesi 
gerekmez. Fakat namaza kalbi meşgul eden her şeyden arınmış olarak başlamak 
gerekir. Böyle sıkışık  halde namaza başlayan biri eğer vakit varsa,  o namazı bırakır, 
tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra abdest alır ve yeniden namazı kılar.  Huşu ve kalp 
huzuruyla namazı kılmak  önemlidir. Vakit varken mazeretsiz olarak  sıkışık halde 
namazı kılmak günahtır. Bu durumda kılınan namaz mekruh olmakla birlikte yine de 
geçerlidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Sıkışık halde iken kılınan namaz geçerli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Vitir namazının üçüncü rekatında fatiha + zamm-ı sure ve 
tekbirden sonra dua okumak vacibdir. Özellikle kunut dualarını okumak sünnettir. 
Bundan dolayı bu duaları öğreninceye kadar yerine ayet-i kerimelerde veya hadis-i 
şeriflerde geçen başka dualar da okunabilir. Vitir namazının kunut dualarını 
yanılarak veya unutarak ( sehven ) terk edip, rükuya varanın geriye dönmesi 
gerekmez. Namazın sonunda sehiv secdesi yapar ve vitir namazını sahih olarak 
tamamlamış olur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Vitir namazını kılıyorken kunut dualarını unuttum rükuya gittim. Geriye dönmek gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. İster tertip sahibi (üzerinde altı vakit namazdan az kaza 
borcu olana tertip sahibi denir.) olsun ister olmasın, başladığı kaza namazını 
kıldıktan sonra cemaate katılır. Yani sünnetlere benzemez. Yerine göre (rekat  
durumuna göre) sünnet kılanın yanı başında cemaat namaza başlarsa sünneti keser 
cemaate uyar. Kazaya başlanmamışsa ve tertip sahibi de değilse önce cemaatle vaktin 
namazı, sonra da kaza namazı kılınır. Asıl itibariyle namaz kazaya bırakılmaz. Büyük 
günahlardandır. Ölmeden namaz borçlarımızdan kurtulalım. Devir ve İskatın namaz 
borçlarımızı düşüreceği asla kesin değildir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Kaza kılarken yanında cemaatle namaza başlanırsa kaza namazını bozup cemaate katılmak gerekir 
mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:1-Kaza namazı çok olan kişi hangi namazı kılacağını belirleyerek şöyle niyet 
edebilir;  "Niyet ettim ilk (veya en son) kazaya kalan sabah (öğlen, ikindi, akşam, 
yatsı, vitir ) namazımı kılmaya." 2- Zann-ı galibine yani yüzde ellinin üzerindeki 
kanaatine göre karar verir. Bir ay, bir sene, beş sene vb.  Eğer karar veremez  ise “Artık 
kazam kalmadı” kanaati kendisinde oluşuncaya kadar kaza namazı kılmalıdır. Selam 
ve Hürmetlerimle  

Soru: 1-Kaza namazı çok olan kişi nasıl niyet etmelidir?   
2-Ne kadar kazası olduğunu bilmeyen ne yapmalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Siz abdestlisiniz. Abdest aldığı konusunda kesin bilgiye sahip 
olan bir kimsenin, abdestinin bozulduğundan şüphe etmesi onu abdestsiz kılmaz. 
Bilakis o kimse abdestlidir. Şekk ile yakîn zâil olmaz. (Kesin bilgi, şüphe ile ortadan 
kalkmaz.) Bu konuda da şüphe abdeste zarar vermez. Ama tam tersi bir durumda ise 
kişi abdestinin bozulduğunu kesin olarak bilse, sonradan abdest alıp - almadığında 
şüphesi varsa, bu kimse abdestsizdir. Çünkü abdestin bozulduğu kesin bilgidir, 
abdestin alındığı ise şüphelidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Abdest aldım. Bir kaç saat sonra bozulup - bozulmadığından şüphe ettim. Şimdi yeniden abdest 
almam gerekir mi ? Ben abdestli miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dinimiz yaşanması kolay bir dindir. Bu gibi durumlarda kolaylıklar daha 
fazladır. Devamlı sefer  halinde olan şoförler  dört rekatlı namazları iki rekat, üç 
rekatlıları üç rekat, iki rekatlıları iki rekat olarak kılmaları lazımdır, vacibdir. 
(Azimettir.) Dört rekatlı namazı yolculukta yine dört rekat olarak kılmak mekruhtur. 
Sünnetleri, eğer zamanları müsaitse tam olarak kılarlar. “Ben yolcuyum, eve veya 
gideceğim yere varınca iki, üç günün namazlarını toplu olarak kaza ederim.“ diyerek, 
kazaya bırakmaları doğru değildir. Namazlar, imkan varken kazaya bırakılmaz. 
Yolculukta imkan varsa orucları tutmak daha hayırlıdır ve mubahtır. Ama tutmamaya 
da ruhsat vardır. Tutulamayan oruçlar ilerde kaza edilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ben şoförüm. Devamlı yollardayım. Namaz ve oruç ibadetimi nasıl yerine getirmem gerekiyor? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kur’an-ı Kerim’i ayda bir hatim etmek müstehaptır. Bazı alimler yılda bir, kırk 
günde bir veya haftada bir hatim yapmayı tavsiye etmişlerdir. Üç günden aşağıya 
okumak uygun görülmemiştir. Böyle çok kısa zamanda okumak tecvid kurallarını 
ihmal ettirebilir. Onun için müstehap görülmemiştir. Kur’an’ın mealini okumak 
hatim sayılmaz ama sevabı çoktur. Ayrıca Allah’ın Kelamını anlamak için de en 
azından bir tefsir kitabı ( ayetleri açıklayan ve anlatan bir kitabı  ) okumak her 
müslüman için gereklidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kur’an’ı ne kadar zamanda bir hatim etmemiz tavsiye edilir? Mealini okumamız hatim olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, uygun değildir. Kur’an-ı Kerim’i okumak sünnet,  dinlemek farz-ı 
kifâyedir. Okunduğu yerde sükuneti muhafaza etmek gerekir. Allah-u Teala’nın 
kelamı okunduğunda susup dinlemek gerekir. İnsanlar başka şeylerle meşgulken 
adab içerisinde dinlenmiyorsa orada Kur’an-ı Kerim’i seslice okumak uygun değildir. 
Böyle bir ortamda Kur’an’ı dinlemeyenler değil, yüksek sesle okuyanlar günah işlemiş 
olurlar. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Düğün salonunda Kur’an okunuyor. İnsanlar ya konuşuyorlar veya bir şeyler yemekle meşguller. Bu 
ortamda Kur’an okumak uygun mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, yememek gerekir. Apartmanın bahçesindeki ağaçlar da diğer ekleri gibi 
ev sahiplerine aittir. Apartman dairesini kiralarken ev sahibine ait bütün ortak şeyler 
mesela bahçe, bahçe içerisindeki ağaçlar vs.  kiraya dahil edilirse, kiracının bunları 
kullanması caizdir. İzinli olduğu için bu ağaçların meyvesinden yemesi de caiz olur. 
Tek katlı ve bahçeli bir evi kiralayınca da ağaçlarının meyvesini toplamak ve yemek 
yine sahibinin iznine bağlıdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir dairesinde kiracı olarak  oturduğum  apartmanın bahçesindeki ağacın meyvesinden yiyebilir 
miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İmam sağa selam verdikten sonra, sola “es Selamu...”  demeye başlayınca 
(imamın sehiv secdesinin olmadığı anlamına gelir) son oturuşta / Tahiyyatta cemaate 
yetişen hemen ayağa kalkar ve tek başına namaz kılıyormuş gibi; Subhaneke + Euzu 
besmele + Fatiha + Sure veya en az üç kısa ayet okur sonra rüku, secde ve oturmadan 2. 
rekata kalkar. Besmele + Fatiha + sure +rüku + secde ve birinci tahiyyata oturuş 
yapılır. Ettehiyyat’tan sonra salli barik okumadan 3. rekata kalkılır. Besmele + Fatiha + 
rüku + secde ve 2. tahiyyata / son oturuşa oturulur. Böylece üç rekatlı namaz 
tamamlanmış olur. 3. rekatın rükusundan sonra ( son oturuşta ) cemaate yetiştiği için 
sanki tek başına kılıyormuş gibi namazını tamamlar. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Akşam namazının 3.rekatının son oturuşunda cemaate yetiştim. Namazımı nasıl tamamlayacağım? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Akşam namazının son rekatını imamla birlikte kılan kimse, imam selam 
verdikten sonra ayağa kalkar. 1. rekatı, Sübhaneke, eûzü besmele, Fatiha ve bir miktar 
daha Kur’an-ı Kerim okur. Rükû ve secdelerden sonra oturur ve yalnız Tahiyyat’ı okur. 
Sonra “Allahu ekber” diyerek ayağa kalkar, 2. rekatı yalnız besmele ile Fatiha ve bir 
miktar daha Kur’an-ı Kerim okuyarak rükû ve secdeleri yapar. Sonra son oturuş 
yaparak selâm ile namazdan çıkar. Üç oturuşla namazı tamamlanır. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Akşam namazının 3. rekatında imama yetişen namazını nasıl tamamlamalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Vefat eden birinin yerine vekaleten hac yapmak nasıl caiz ise 
okuması ibadet olan Kur’an-ı Kerim’i tilavet edince meydana gelen sevabı anne ve 
babaya bağışlamak da caizdir. Tabi ki Kur’an-ı Kerim okunsun, anlaşılsın, hayata 
tatbik edilsin diye indirilmiştir. Aynı zamanda okumakta sevaptır. Ancak cuma gece ve 
günleri sünnet olan Kehf Suresini okumaktır. Peygamber Efendimizin kendisi fiili 
olarak cuma günleri Kehf Suresini okurdu ve kavli olarak da bu sureyi okumamızı 
buyurmuşlardır. Yasin Suresi okunmasın, denilemez ama  tavsiye edilen Kehf Suresini 
okumaktır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Cuma günleri vefat etmiş bulunan annem ve babam için Yasin Suresini okuyorum. Doğru yapıyor 
muyum? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, sehiv secdesi gerekmez. Ama tenzihen mekruhtur. Kıraatte ( Namazda 
Kur'an'dan okuma ) sünnet olan, sureleri/ayetleri peş peşe veya en az iki sure/ayet 
atlayarak okumaktır. Namazın vaciplerini terk etmek tahrimen mekruhtur ve sehiv 
secdesi gerekir. Namazın sünnetlerini terk etmek ise tenzihen mekruhtur ve sehiv 
secdesi gerekmez. Birinci rekatta Fil Suresi okundu ise ikinci rekatta sünnete uygun 
olan; ya Kureyş Suresini veya en az iki sure atlayarak Kevser Suresini veya Nas 
Suresine kadar takib eden herhangi bir sureyi okumaktır. Birinci rekatta Kevser 
Suresini okuyanın ikinci rekatta Kafirun Suresini  okuması mekruhtur. sünnete 
uygun olan ise İhlas Suresinin okunmasıdır. Vitir namazının birinci rekatında Asr 
Suresini, ikinci rekatında Kevser Suresini ve üçüncü rekatında da İhlas Suresini 
okumak ise sünnete uygun bir kıraattır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İki rekatlı namazda birinci rekatta Fil Suresini , ikinci rekatta Maun Suresini okudum. Sehiv secdesi 
gerekir miydi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Beşinci rekatın secdesini yapmadan hatırlanırsa hemen geri oturulur ve sehiv 
secdesiyle namaz tamamlanmış olur. Eğer son oturuşu yapılmış olan namazın sehven 
kalkılan beşinci rekatının secdesi yapılmış ve hata yaptığını anlamışsa artık geri 
dönülmez. Bir rekat daha ilave yapılır. Böylece altı rekat kılmış olur. Sonunda sehiv 
secdesi gerekir. Bu altı rekatın dördüyle farz eda edilmiş olur. Farzın iadesi gerekmez. 
İki rekatta nafile kılınmış olur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ben dört rekatlı namazın son oturuşunu yaptıktan sonra unutarak beşinci rekata kalktım. Namazımı 
nasıl tamamlamalıyım? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bozulmaz. Eğer kişi son oturuşu yapmadığını hatırlar ve beşinci rekatın 
secdesini de yapmadan hemen geri oturursa farz olan son oturuşu geciktirdiği için 
sehiv secdesi yapar. Şöyle ki; Tahiyyatı okur, salli-barik okumadan  sağa-sola selam 
verir, secdeye gider ve yeniden tahiyyatı, salli, barik ve rabbena dualarını okuyarak 
selam verir ve namazını tamamlamış olur. Eğer kişi son oturuşu unutup yapmadan 
beşinci rekata kalkar ve beşinci rekatın secdesini de yaparsa artık geriye dönüş olmaz 
ve farz namaz bozulmuş olur. Bir rekat daha ilave eder. Böylece altı rekatlı bir nafile 
namaz kılmış olur. Bu durumda sehiv secdesi gerekmez. Farz namazını yeniden kılar. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Dört rekatlı bir namazın son oturuşunda, yanılarak veya unutarak oturmadan beşinci rekata 
kalkarsak namazımız bozulmuş olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Kirve; sünnet olan çocuk ile ilgilenen ve yardımcı olan kimseye 
denir. Örfümüzde bulunan kirvelik, mahremiyet meydana getirmez. Yani ebedi 
evlenilmesi, nikahlanılması haram olanlardan değildir. Kirvelik bir yardımlaşma ve 
dostluktur. Dinimizde nesep, evlilik ve süt mahremiyeti vardır. Sünnet olan kişi veya 
kardeşlerinin kirveleriyle veya kirvenin çocuklarıyla evlenmeleri caizdir. Bu iki 
ailenin arasında, dinen evlenmeye mani başka bir durum yok ise, birbirlerinin 
namahremi  olurlar. Yani nikahlanarak evlenmeleri caizdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kirvemizin kızıyla oğlumun evlenmesi caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.01.2020 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Normal hallerde, yer var ise ve zarurette yoksa ikinci cenazeyi aynı yere 
defnetmek caiz değildir. Ama zaruret varsa ve içindeki cenaze de çürümüş, toprak 
olmuşsa oraya bir zaman sonra ikinci, herhangi bir cenazeyi ve daha sonra bir 
zamanda üçüncü cenazeyi...defnetmek caizdir. Yalnız cenazenin cürüdüğüne kanaat 
getirmek gerekir. Bu iklim ve toprakla ilgilidir. Zaruret yoksa kabri açmak da caiz 
değildir. Kabir açıldığında eğer kemikler halen varsa, onlar toplanır ve yeni 
defnedilenle arasına toprak koyarak kenara konulur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir kabre, zamanla ikinci bir cenazeyi defnedebilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    31.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, caiz değildir. Yılbaşı; Doğru tarihte olmasa da Hristiyanların İsa (as)'ın 
doğum günü olarak kutladıkları dini ve kültürel bayramlarıdır. Bir Müslümanın 
Hristiyanlara ve Yahudilere inanç, amel ve ahlaki konularda benzemesi haramdır. 
Yılbaşında Hristiyanlar ibadet olarak ayinler ve kutlamalar gerçekleştirirler. 
Müslümanların bu ayinlere ve kutlamalara katılması haramdır. Bu gecede noel 
hazırlıkları veya özellikle kumar, alkol vb. eğlenceler düzenlemek müslümanlar için 
caiz değildir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Yılbaşını kutlamak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, kılamazsınız. Sabah namazının vakti imsaktan sonra başlar güneş 
doğuncaya kadar devam eder. İmsaktan önce veya güneş doğduktan sonra kılınmaz. 
Güneş doğup, kerahat vakti çıktıktan sonra öğlen namazından önce, kerahat vaktine 
kadar sünnetiyle beraber eda değil kaza edilir. Ezan, sabah namazı vakti içerisinde 
herhangi bir zamanda okunabilir. Ezan, namazın sünnetlerindendir. Ezan, vaktin 
sünneti değildir. Hiç ezan duyulmasa bile vakit içinde namaz kılınabilir. İmsaktan 
sonra güneş doğmadan önce sabah namazını kılmak farzdır. En güzeli işleri namaza 
göre düzenlemektir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Sabah işe gitmem için 06:15 de servise biniyorum. İmsak 06:20 de oluyor. Sabah ezanı 06:45 de 
okunuyor. İmsaktan önce namaz kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Allah’ın (cc) ayetlerini okumak ibadettir. Allah’ın (cc) ayetlerini müzik 
aletleriyle beraber okumak kesinlikle caiz değildir. Allah (cc) Kuran’da, ayetlerini 
eğlence konusu yapmayı, küçümsemeyi ve insan sözleri gibi değerlendirmeyi bütün 
Müslümanlara yasaklamıştır. Dinin kutsallarını korumak farzdır. Bazı düğün/nikah 
merasimlerinde, damat/gelin salona girerken besmeleyi müzik aletleri eşliğinde 
söylüyorlar. Besmele de Allah’ın (cc) ayetlerinden bir ayettir. Bu işi kim icad ettiyse 
“kötü bir adet geriye bırakan kimse” sınıfına girer. ( (سيئة سنة سن من Her okundukca bunu 
ilk ihdas eden kimseye de günahı yazılır. Güzel ve hoş görenler de vebal altındadırlar. 
Bu durumda olan kimseler hemen bu yanlıştan dönmeli ve tevbe etmeliler. Allah’ın 
ayetleri insanların seslerinin eğlencesi değildirler. Kur’an tercümesini de müzik 
eşliğinde okumak caiz değildir. Kuran ayetlerini halk karşısında iki kişinin düet 
yaparak okuması da uygun değildir. Ancak talim maksadıyla 2, 3, 4... kişi beraber 
(müzik aletleri olmadan) okuyabilirler. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Besmele ve Ayet-i Kerime'ler müzik aletleriyle söylenir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, doğru değil. Tabiki Kur’an-ı Kerim, okuyalım, anlayalım ve hayatımızda 
gereklerini yerine getirelim diye inmiştir. Kur’an bizden kesinlikle Allah’a (cc) ve 
O’nun Resulü olan Muhammed Mustafa'ya (sav) itaat etmemizi istemekte, hatta 
emretmektedir. Okuduğumuzda her harfine 10 sevap verilen Yasin-i Şerif'ten ve diğer 
surelerden hasıl olan sevabı diriye de, ölüye de bağışlamak caizdir. Yalnız, cuma 
gecesi ve gündüzü, dinimiz Yasin Suresini değil Kehf Suresini okumayı tavsiye 
etmektedir. Peygamber Efendimiz Cuma günleri kendisi bizzat bu sureyi okumuş ve 
bizlere de okumamızı buyurmuştur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Cuma akşamları Yasin suresini okuyorum. Diyorlar ki; bu sevap olmaz ve kimseye bağışlayamazsın. 
Bu doğru mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, verilmez. Bu ve benzeri yerlere zekat niyetiyle verilen mal zekat yerine 
geçmez. Zekat müslüman, fakir insanın hakkıdır. Zekatta temlik yani fakirin, verilen 
zekat malına tam sahip olması şarttır. Verilen zekat, fakirin mülküne geçmediği 
sürece zekat verilmiş sayılmaz. Onun için iyi araştırıp, takipçisi olmak lazımdır. Zekat 
ya bizzat şahsa teslim edilmeli veya vekil aracılığıyla (vekile güvenmek şartıyla) yerine 
ulaştırılmalıdır. Yurt binasına zekat verilmez ama orada barınan öğrencilere 
verilebilir. Bazı vakıf ve derneklerin zekat hesabı açarak fakirlere dağıtmak üzere 
zekat toplamaları caizdir. Fakirlere ulaştırmaları için güvenilir olan dernek ve 
vakıflara zekatımızı verebiliriz. Soruda geçen yerlere de sadaka olarak yardımlar 
yapmalıyız. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Camii, minare, Kur’an kursu, yol, okul, yurt vb.  yapılması için zekat verilebilir mi ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, şart değildir. Tekrar yıkamaya gerek yoktur. Yani vefat eden merhum 
yıkandıktan ve kefene de sarıldıktan sonra ölüden çıkacak olan kan, sıvı vb. şeyleri 
tekrar yıkamak gerekmez. Eğer zaruri ( otopsi gibi ) bir durum yoksa,  bu haliyle 
cenaze namazı kılınır ve bir an önce kabrine defnedilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Amcamın oğlu trafik kazasında vefat etti. Hocamız yıkadı ve kefenledi. Ama kefenden dışarıya kan 
çıkmıştı yeniden yıkamamız şart mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evi Adana’da olduğu için Ankara’ya gidiyorken Adana evlerinin bitiminden 
itibaren Ankara evlerinin başlangıcına kadar seferidir.( Büyükşehirlerde İlçe Sınırları 
Ölçüdür.)Ankara’da maaşını aldığı ve iş yerinin olduğu yerde 3-5-7-14  gece otel veya 
misafirhane vb. yerlerde kalıyorsa seferidir. Çalıştığı yerde kendi evi yok ise sadece 
ücretini almakla mukim olmaz. Ancak 15 gece ve üzeri Ankara’da ise mukim olur. 
Fakat çalıştığı yerde yani Ankara’da kendi ikamet ettiği evi veya kiraladığı evi varsa o 
zaman 3-5-7 kaç gün kalırsa kalsın Ankara’da mukim olur. Namazları tam kılar. Ama 
yolculuk esnasında her halükarda seferidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Çalışan bir kimsenin örneğin; iş yeri Ankara’da evi ise Adana’dadır. Bu kimse işinde iken seferi midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gözlerdeki lensi çıkarmak gerekmez. Alınan abdest veya boy abdesti 
(gusül) sahihtir, geçerlidir. Çünkü boy abdestinde ağız ve burun vücudun dışından 
sayıldığı için, ağız ve burnu yıkamak farzdır. (normal abdestte ağız ve burnu yıkamak 
sünnettir.) Ama gözlerin içi vücudun dışından sayılmamıştır. İç kısmı yıkamak da farz 
değildir. Gözler bu yıkamadan zarar görebilir. Bu yüzden normal abdest ya da boy 
abdesti alınca gözlerdeki lensi çıkarmak gerekli değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Gözlerimde lens kullanıyorum. Boy abdesti alırken çıkarmam gerekir mi? Çıkarmadan abdestim 
geçerli olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evvela şunu beyan edelim ki; rüku/secdeyi beraber veya sadece secdeyi 
yapamayan ima ile yani başıyla namazını kılar. Hastalığından dolayı imayla namaz 
kılan evvela oturduğu yerde namazı kılar. Yerde namazını kılamayacak kadar hasta 
olan tabure veya sandalyede kılar. Camide cemaat kalabalık değilse tabureyi alır ve 
safa katılır. Bir veya birkaç saf boşluk kalırsa, arkada caminin kültürüne uymayacak 
şekilde, sıralara oturarak ve ayrı saf yaparak namazı kılmak mekruhtur. Ayrıca ima ile 
namaz kılan birinin, secde edenlere imamlık yapması caiz değildir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Sandalyede oturarak namaz kılan başkalarına imamlık yapabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, helal değildir. Hanefi alimlerimize göre ayet-i kerime ve hadis-i 
şeriflerde geçen ve yenmesi helal olan deniz hayvanlarından maksat balık çeşitleridir. 
Balık sınıfına girmeyen karides, yengeç, ıstakoz, kalamar, midye gibi deniz 
hayvanlarının yenmesi caiz değildir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Karides yemek helal midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 1-Hayır, içilmez, haramdır. Eti helal olan hayvanların sütü de helaldir. Ehli 
merkebin (evcil eşeğin) eti haram olduğu için sütü de haramdır. Yabani merkebin eti 
de sütü de helaldir.  2-Evet, içilir, helaldir. Kurt sütüyle büyüyen koyunun eti de, sütü 
de helaldir. Çünkü bu konuda genel kural; hayvanlar annelerine tabidir. Bundan 
dolayı kendisini doğuran hayvana bakılır. Eti ve sütü helal olan hayvanın yavrusu, eti 
ve sütü haram olan hayvanın sütüyle beslenmiş olsa bile kendisi helaldir. Kurban 
olarak da kesilebilir. Örnek: kurt sütüyle beslenen kuzunun büyüdüğünde etini 
yemek, sütünü içmek caizdir. Buna mukabil koyun sütüyle beslenen kurt 
yavrusunun, büyüdüğünde eti de sütü de caiz olmaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: 1-Ev hayvanı olan merkebin sütü içilir mi?2-Kurt sütüyle beslenen koyunun sütü içilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İşyerinizdeki satışa sunduğunuz her şey zekata tabidir.  Altınların üzerinden 
bir kameri yıl (354 gün) geçmiş ve nisab olarak da 80.18 grama ulaşmışsa (tartıda altın 
ayarı dikkate alınmaz, hepsi tartılır.) toplamının kırkta birini zekat vermek farzdır. 
Hesaplamada ayarları farklı olanları ayrı ayrı, her birini kendi ayarında hesap eder, 
altın olarak veya kıymetini zekat vermek farzdır. Diğer zinet altınlarının işçilik, taş 
vb. şeylerle kıymeti artmışsa o artan değerinden zekatları hesaplanır. Örnek; 20 gr. 
altın 4000₺ değerinde ama bu altın işlenmiş ve kıymeti 6000₺ ye yükselmiş. 6000₺’ 
den zekatı verilir. Ticaret için olduğu için pırlanta, elmas vb. madenler de zekata 
tabidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ben sarrafım. Kuyumcu dükkanımdaki ticaret mallarının zekatını nasıl vereceğim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Çocuk kusmuğu da büyüklerde olduğu gibi ağır necistir. Üzerimize veya 
namaz kılacağımız yere kustukları zaman, eğer kusmuk katı ise 3 gramdan fazlası, 
sıvı ise el içinden (el ayasından) fazlası namaza manidir(engeldir).Temizle-mek 
farzdır. Ama bu miktarlardan az olursa namaz sahihtir, temizlemek sünnettir. 
Necaset az dahi olsa Müslüman temizliğe çok dikkat edendir. O miktarı bile 
temizlemesi gerekir. Sevgi ve Hürmetlerimle  

Soru: Anne sütüyle beslenen çocuğun kusmuğu namaza engel midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, doğru değildir. Ayet- el Kürsi okunduktan sonra ellere üflenir ve 
ellerimizle vücudumuzu manevi olarak sıvazlarız, sünnettir. Yoksa tesbih tanelerine 
üflemenin bir dayanağı yoktur. Hastalarımıza da, maddi tedaviyi yerine getirmekle 
beraber Ayet- el Kürsi’yi okuyup üflemek sünnettir. Şifa Allah’tandır. Ellerimizi de 
vücudumuzun yetişebildiği yerlerine  kadar sürmek bedenimizi manevi muhafaza 
altına almak demektir. Nazar değmesin diye de kendimize ve evlatlarımıza 
okuyabiliriz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namazlarımın peşine Ayet- el Kürsiyi okuyorum ve 99 taneli tesbihime boydan boya üflüyorum. Bu 
doğru mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Cenaze yıkama işlemini iki, üç kişi yapmalıdır. Yıkıyorken başkalarının 
seyretmesi mekruhtur. Yıkanıp kefenlendikten sonra yakın akrabaların ve dostların 
erkek cenazenin yüzünü açıp bakmaları ve öpmeleri caizdir. Kadın cenazeye  
mahremi olan (baba, kardeş, amca vb.) erkekler bakabilir. Yabancıların (namahrem 
kimselerin)  kadın cenazenin bir zaruret yok iken, yüzünü açıp bakmaları ise 
mekruhtur. Erkek cenazenin yüzüne kadınların bakması caizdir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Abim vefat etti. Yıkandı, kefenlendi. Akrabalarla cenazenin yüzünü açıp bakmamız ve öpmemiz uygun 
mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Sehiv secdesi gereken biri, son oturuşta tahiyyatı okuduktan sonra iki secde ile 
yeniden tahıyyatı, salli, barik ve rabbena dualarını okuyarak namazını tamamlar. 
Sehiv secdesi vacibdir. Eğer sehiv secdesi yapmayı unutur, yanılır veya kasten terk 
ederse bakılır ; namaza aykırı bir şey yani göğsünü kıbleden çevirme, konuşma, 
gülme, yeme, içme vb. haller olmamışsa, hemen sehiv secdeleri yapılır. Yok eğer 
namaza aykırı ( münafi ) bir şey yapılmışsa veya vakit kalmıyorsa ( örnek; sabah 
namazında sehiv secdesi yapacak olsa güneş doğacaksa ) sehiv secdelerini terk eder. 
Namazın iadesi gerekmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Sehiv secdesi yapmayı unuttum ve namazdan ayrıldım. Namazımı tekrar kılmam gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Boy abdesti (gusül) geçerlidir. Fakat bu abdestle namaz kılınmaz. Yani 
gusül abdesti alıyorken bedenden kan vb. akıntı devamlı gelse veya o esnada abdest 
bozan bir durum olsa dahi, insan cünüplükten, ay halinden veya lohusalıktan 
kurtulmuş olur. Namaz abdesti bozulur fakat gusül abdesti bozulmaz. Örnek; burun 
kanaması devam eden veya ay hali günü bitmiş fakat akıntı devam eden kimse (ki bir 
namaz vakti akıntı devam ederse bu kimse “sahib-i özür “ ismini alır. Ve her vakit için 
abdest alması gerekir. ) Boy abdestini, akıntı devam ettiği halde alır ve geçerlidir. Ama 
namaz kılmak veya ibadetler yapmak için yeniden abdest alması gerekir. Alimlerimiz  
“guslü bozan her şey abdesti bozar ama abdesti bozan her şey guslü bozmaz” 
demişlerdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Boy abdesti alma esnasında bedenden kan aksa ve devam etse boy abdesti geçerli olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, caiz değildir. Piyango bileti almak haramdır. Haram yiyen kesin tevbe 
etmedikçe duası da kabul olunmaz. Çünkü bu bir kumar çeşididir. Alın teri olmadan  
elde edilen kazancın zekatı olmayacağı gibi öldüğünde varislere miras olarak da 
kalmaz. Bu ve benzeri  helal olmayan malı hemen sahibine geri vermek gerekir. Eğer 
sahiplerini bulunamaz ise,  zaruret durumunda fakir olanlara dağıtılır ve sevap 
beklenmez. Çünkü haramın hayrı olmaz. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Yılbaşı çekilişi için piyango bileti almam caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, olur. Nikah akdinin şartları arasında otuz iki farzı bilmek yoktur. 
Bilinmese de kıyılan nikah sahih ve geçerlidir. Ancak otuz iki farzı bilmek erkek / 
kadın her müslümana farz - ı ayın’dır. Yani her bir müslümanın ayrı ayrı bilmesi 
gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Nikahımız kıyılınca Hocamız otuz iki farzı sorarmış. Bilemezsek nikahımız olmaz mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, alınan mahsülün öşrünü (zekatını) vermek farzdır. Eğer sulama 
masrafımız yoksa mahsül alınınca  onda biri (1/10) veya kıymeti ihtiyaç sahiplerine 
verilir. Eğer masraf mal sahibi tarafından karşılanıyorsa o zaman yirmide bir (1/20)  
fakirlere öşür olarak verilir. Üzerinden bir yıl geçmesi gerekmez. Her mahsül 
alındığında öşrünü (zekatını) vermek farzdır. Ayrıca  öşürle (bağ, bahçe, tarla vb.) 
zekatın (para, ticaret malı, altın vb. ) farkı; zekatta borçlar düşülür ama öşürde 
düşülmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bahçeden aldığımız portakal, mandalina vb. mahsülün zekatını vermemiz gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dünyaya gelen kızımız veya oğlumuz için şükür olarak akika kurbanı 
kesmemiz sünnettir. Peygamber’imiz (sav) bu kurbanın ismini  “ nesike“ koymuştur. 
Bu kurbanı çocuğumuzun büluğ çağına kadar kesmemiz caiz ise de yedinci gününde 
kesmek daha sevaptır. Hatta yedinci gününde saçını kesip ağırlığınca altın karşılığı 
sadakayı fakirlere dağıtmak ve ahirette çağrılacağı ve devamlı söylenecek güzel bir 
isim koymak ve kulağına ezan okumak en sevaplı olanıdır. Tabi kurban kesmek ve 
sadaka vermek, ekonomik durumu iyi olanlar içindir. Maddi durumu iyi olmayanlar 
dua ederler. Kurban kesmeyince ve sadaka vermeyince günaha girilmiş olmaz. Akika 
kurbanı adak kurbanı gibi değildir. Akika kurbanının etinden kesenin yiyebileceği 
gibi, dostlarıyla da yiyebilir, fakirlere de dağıtabilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Oğlumuz oldu. Müslüman  olarak ne yapmamız gerekiyor? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:  Bu şekilde elleri salıvermek uygun değildir. Ama böyle yapmak da namazın 
sihhatine engel değildir. En doğrusu, dördüncü tekbirden sonra her iki eli de salıverip 
peşine, sağa ve sola selam vermek şeklinde olabileceği gibi dördüncü tekbiri takiben 
“Esselamü Aleyküm...” derken her iki elin salıverilmesi şeklinde de olabilir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru:  Cenaze namazının sonunda, sağa selam verince sağ elimi, sola selam verince sol elimi salıveriyorum, 
bu doğru mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kıble araştırması yaptıktan sonra kıldıysanız namazın iadesi / tekrarı 
gerekmez. Ama cami dışındaki otel, ev vb. yerlerde kıble araştırması ve incelemesi 
yapmadan namaz kılındıysa ve namaz bittikten sonra kıble tarafına kılınmadığı 
anlaşıldıysa namazın iadesi / tekrarı gerekir.  Bu durumda farz namazı yeniden 
kılmak farzdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Otelde namaz kıldım. Bittikten sonra kıbleye doğru kılmadığımı anladım? Namazım oldu mu ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, keffareti ödemeniz gerekmez. Çünkü daha yemininiz bozulmadı. 
Abinizin evine gittiğiniz an yemininizi bozduğunuz için (ki doğrusu bu tür bir yemin 
edildiğinde yemini bozmak gerekir. Çünkü sıla-i rahim vaciptir.) size yemin keffareti 
gerekir. Eğer yemin bozulmadan keffaret ödenirse sadaka olur. Yemin bozulduktan 
sonra tekrar keffareti ödemek vaciptir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru:“ Vallahi abimin evine gitmeyeceğim“ diye yemin ettim. Daha gitmedim ama yemin keffaretini 
ödemem caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:  İnsanoğlu mükerrem bir varlıktır. Eşref-i Mahluktur. Normal hallerde, ölü 
veya canlı bir insanın, organını veya bir parçasını kullanmak caiz değildir. Ama 
dinimizde, bir insanın hayatını kurtarmak bütün insanları hayata kavuşturmak gibi 
sevaptır. Eğer başka hiçbir tedavi imkanı yok ise zarurete binaen, şartlarına dikkat 
etmek kaydıyla ölüden veya diriden organ bağışı caizdir. Organın sorumluluğu 
taşıyana aittir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Organ nakli caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, küpeleri çıkarmak gerekmez. Nasıl ki abdestte yüzüğü oynatarak suyu 
altına geçirmek mümkünse küpeleri de hareket ettirerek suyu içine geçirmek 
mümkündür. Bu gerekli ve yeterlidir. Küpe delikleri takmayınca, kendi kendine  
kapanırsa yıkamak kafidir. Abdest geçerlidir. Deri bağlayarak kapanmış olan küpe 
deliklerini boy abdesti ( gusül ) alınca iğne vb. şeylerle delmek doğru değildir. Eğer kir 
vb. şeylerle kapanmış ise küpe deliklerini bir şekilde suyla ovalayarak delikleri 
ıslatmak yeterlidir. Vesvese yapmamak gerekir. Bu konuda kalbin mutmain olması 
yeterlidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Boy abdesti alıyorken küpelerimi çıkarmam gerekir mi? Küpe için delinen yerler kapanmışsa alınan 
abdest geçerli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Birden fazla cenazenin namazını bir defada kılmak caizdir. Ancak zaruret 
yoksa tek tek cenazelerin namazını kılmak daha münasip olur. Cenaze namazını acele 
kılmak müstehabdır. Namazdan sonra Ayet- el kursi’yi ve tesbihatları okumak 
sünnettir. Müstehabı yapmak için, zaruret yoksa sünnetler terk edilmemelidir. Selam 
ve Hürmetlerimle  

Soru: Caminin önünde hazır olan 3 cenazenin namazını bir defada  kılmak caiz midir? Cenaze namazını 
acele kılmak için vakit namazının tesbihatı terk edilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evlatlar ebeveynlerinin borcunu ödemekle mesul değildir. (Öderlerse iyi 
yaparlar)Ölen kimsenin bıraktığı mal-mülk helal olmalıdır. Helal olmayan kısmın 
zekatı da olmaz, bu kısım varislere miras da kalmaz. O haram mal, ya sahipleri 
bulunup teslim edilecek ya da haramın kendilerine helal olduğu, zaruret halinde olan 
kimselere hayır beklemeden dağıtılacak. Helal kısma gelince;1. Hakku'l-ibâd denilen 
kul borçları ödenir.2. Kalan malın (1/3) üçte birinden hakkullah denilen "Allah (c.c.) 
hakkı" ödenir. Oruç fidyesi, yemin keffareti bu kapsamdadır. Ayrıca ölen kimsenin, 
hac konusunda ya da varis olmayanlar hakkında vasiyyeti varsa yine bu üçte birin 
içinden ödenir. Bu miktarı (1/3) geçiyorsa varisler ödemeye mecbur değildirler. 
Öderlerse teberru (sadaka) olur. 3. Geriye kalan 2/3 varisler arasında taksim edilir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ölen bir kimsenin, insanlara borcu olsa bunu oğlu / kızı ödemeli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kadına da, erkeğe de kabir ziyareti caizdir. İslamın ilk dönemlerinde, 
kabir ziyaretinde,  cahiliyye dönemine ait yanlış anlayışların/uygulamaların devam 
ettiği görülünce Hz. Peygamber ( sav ) bu ziyaretleri erkeğe de kadına da 
yasaklamıştır. Ama daha sonra ayırım yapmadan, kabirleri ziyaret etmemizi; ölümü, 
ahireti hatırlamamızı ve özellikle ibret almamızı istemiştir. Kabirleri ziyaret 
etmemizin mahzuru yoktur ancak İslami hassasiyetlerimize dikkat edelim. 
Ziyaretlerimizin ziyaret edene de fayda vermesi gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Biz hanımlar anne, baba veya akrabalarımızın kabirlerini ziyaret etmek için mezarlığa gidebilir 
miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, abdestiniz sahih ve geçerlidir. Mesleğiniz boyacılık olduğundan, zarurete 
binaen elinizdeki ve tırnak aralarındaki kalıcı boyalar abdeste mani değildir. Ama 
ellerimizde veya tırnaklarımızda ince bile olsa tabaka meydana getiren madde varsa 
ve herhangi bir zaruri durum da yoksa bu abdeste manidir, engeldir. Yani bu 
maddenin altına su ulaşmaz ise abdest sahih olmaz. Hamur, boya, mum oje vb. 
maddeler derimizde varsa, silip sonra abdest almamız icab eder. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Benim mesleğim boyacılıktır. Devamlı bu işi yaptığım için ellerimde ve tırnaklarımda boyalar oluyor. 
Namazımı da kılıyorum. Abdestim  geçerli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.12.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Takmayınız. Dinimizde nazar (göz değmesi) hakdır ve ondan Allah’a (cc) 
sığınmak lazımdır. Dinimiz bazı gözlerin insan ve eşya üzerindeki zarar verici 
etkilerini kabul etmektedir ve cevabını da vermektedir. Peygamberimiz (sav) göz 
değmesine karşı; Ayet el-kürsiyi, İhlas Suresini, Felak Suresini, Nas Suresini okumuş 
ve bizlerin de okumamızı istemiştir. Nazar boncuğu ve benzeri şeylerden fayda 
ummak ve bunların göz değmesine engel olacağına inanmak, boyuna veya başka 
yerlere (çocuk, araba, ev vb.) asmak caiz değildir. Güç, kuvvet ve kudret Allah’a (cc) 
aittir ve göz değmesine engel olacakta Rabbımızdır. O’na sığınmalıyız. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Nazar değmesin diye yeni aldığım arabama nazar boncuğu takabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Buna dinimizde “karz-ı hasen” denir. Güveniyorsanız verirsiniz ve 
çok da sevap alırsınız. Geri alıyorken eğer çeyrek gibi sayıyla verdiyseniz yine sayıyla 
alırsınız. Yok eğer tartıyla verdiyseniz yine tartıyla geri alırsınız. Çok az bir miktarda 
olsa bile fazlalık talebi faize girer ki bu haramdır. Örneğin; 5 tane çeyrek altın 
verdiyseniz 5 tane çeyrek altın alırsınız. 20 gr. altın borç verdiyseniz 21 gr. alamazsınız. 
1 gram faiz olur. Borç verdiğiniz altını geri alıyorken,  borcu teslim aldığınız günkü 
kıymetinden, Türk Lirası olarak da alabilirsiniz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Akrabam altınlarımı benden borç almak istiyor. Altını borç vermek caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evvela şunu beyan edelim ki; rüku/secdeyi beraber veya sadece secdeyi 
yapamayan ima ile yani başıyla namazını kılar. Hastalığından dolayı imayla namaz 
kılan evvela oturduğu yerde namazı kılar. Yerde namazını kılamayacak kadar hasta 
olan tabure veya sandalyede kılar. Camide cemaat kalabalık değilse tabureyi alır ve 
safa katılır. Bir veya birkaç saf boşluk kalırsa, arkada caminin kültürüne uymayacak 
şekilde, sıralara oturarak ve ayrı saf yaparak namazı kılmak mekruhtur. Ayrıca ima ile 
namaz kılan birinin, secde edenlere imamlık yapması caiz değildir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Sandalyede oturarak namaz kılan başkalarına imamlık yapabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kul hakkı geçer. Ölüm hak, helal mirasın taksimi de helaldir. (Haram 
malın zekatı da, mirası da olmaz.) Zamanı geçirmeden, vefat eden kimsenin varsa 
borçları ödendikten sonra bir an evvel mirası, varisler arasında taksim etmek gerekir. 
Eğer taksim gecikecekse miras mallarının geliri bütün varislere bölüştürülmelidir. 
Pay verilmeyen varislerin rızasını almak farzdır. Haksız yere onların hakkını yemek 
caiz değildir. Kardeşlerin, miras gelirini hak eden kardeşlerine haklarını vermeleri 
veya diğerlerinin haklarını kardeşlerine hibe etmeleri de caizdir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Babam 5 ay önce vefat etti. Mirası daha bölmedik. 5 kardeşiz. Ben ve bir kardeşim başka şehirde 
çalışıyoruz. 3 kardeşimiz babamızdan kalan evlerde oturuyor, dükkan ve bahçe gelirlerini alıyorlar ve bize 

de bu gelirlerden hiç bir şey vermiyorlar. Bizim hakkımız kardeşlerimize geçiyor mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Fıkhi bir tabir olarak sahibi özür,  akıntı vb. bir rahatsızlığın tam bir namaz 
vakti ( vakit içinde bir defa da olsa yeterlidir. )  devam etmesi ve bu durumun her 
namaz vakti ortaya çıkmasıdır. Bu şekilde özürlü olan bir kişi beş vakit namaz için her 
bir vakitte ayrı ayrı abdest almalıdır. Bu kimse aynı zamanda sağlıklı kişilerden 
oluşan cemaate de  imamlık yapamaz. Fakat herhangi bir uzvunda alçı, sargı, v.b. bir 
durumu olan kimse ise fıkıhtaki sahibi özür gibi değildir. Alçılı kimse alçılı olan 
uzvun üzerini mesh ederek aldığı abdest ile ( bozulmadıkca ) birden fazla vakit 
namazı kılabileceği gibi cemaate de imamlık yapması caizdir. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Eli bilekten alçıda olan özürlü birisi imamlık yapabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Seferi olan birisi mukim olanlara imamlık yapabilir. Yalnız 
namaza başlamadan önce veya sonra cemaate “Ben seferiyim. İkinci rekatta selam 
vereceğim. Siz, ben sola selam vermeye  başlayınca hemen üçüncü ve dördüncü rekatı 
kılmak üzere ayağa kalkacaksınız” demesi müstehabdır. 3. ve 4. rekata kalkan mukim, 
sanki imamın arkasındaymiş (lâhık) gibi namazını tamamlar. Yani fatiha okumadan 
diğerlerini okuyarak namazını tamamlar. Sehiv secdesi gerekmez. Seferi olan birisi 
mukim bir imama uyduğunda iki rekatlı namazı dört rekatlı namaza dönüşür. Selam 
ve Hürmetlerimle  

Soru: Yolcuyken veya misafirken mukim olanlara imamlık yapmam caizmidir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kur’an-ı Kerim’de 14 surede ayrı ayrı 14 secde ayeti vardır. Her okuyana ve 
dinleyene bu secdeyi yapmak vaciptir. Tilavet secdesi yapmak isteyen kimse abdest 
alır, tesettüre dikkat eder, kıbleye döner ve niyet eder. “Niyet ettim Allah rızası için 
tilavet secdesi yapmaya“ der ve “Allah-u Ekber“ ( ه  ّ  diyerek kıyamda (ayakta) iken (الْكبلره  لَال
ellerini kaldırmadan, direk (rukü yapmadan), bir defa olmak üzere secdeye kapanır. 3 
defa “Sübhane Rabbiye’l alâ“ ( انل  ب ّيل  سهْبحل  der ve teşehhüde oturmadan ve selam (اْْللْعٰلى رل
vermeden hemen “Allah-u Ekber“ ( ه  ّ  diyerek doğru ayağa kalkar. Kalkma (الْكبلره  لَال
esnasında “Semi’nâ ve eda’nâ ğufraneke Rabbena ve ileyk el’masîr “ ( ْعنلا ألطلْعنلا سلم  انلكل  ول بَّنا غهْفرل  رل

إ للْيكل  يره  ول ص   demek müstehabdır. Tilavet secdesi yapması gerekenin hemen yapması en (اْلمل
sevaplı olanıdır. Eğer unutursa daha sonra da yapabilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Tilavet secdesini nasıl yapmamız gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kur’an-ı Kerim’de 14 surede 14 secde ayeti vardır. Bu ayetleri bir kimse okursa 
veya duyarsa okuyana da duyana da tilavet secdesi yapmak vacip olur. Bir  mecliste, 
aynı secde ayetini birden fazla okuyan, dinleyen veya işiten kişi bir tilavet secdesi 
yapacaktır. Ama aynı secde ayetini bir şu odada okudu, bir de diğer odada okudu ise o 
zaman iki secde yapması vaciptir.  Kişi meal, tefsir, makale vb. yerlerden de secde 
ayetlerini okur veya okuyanı dinlerse tilavet secdesi yapması vacip olur. Secde ayeti 
olduğunu anlamayan mesul değildir. Ama okuyanın uyarıda bulunması uygun olur. 
Uyarılırsa tilavet secdesi uyarana gerektiği gibi, uyarılana da vacip olur. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Bir secde ayetini  3-5 defa okuduğumda kaç secde yapmam gerekir? Mealler veya tefsirlerden secde 
ayeti okuduğumda da secde etmem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kur’an-ı Kerim’de 14 secde ayeti vardır. Bunlardan herhangi birini okuyana, 
dinleyene veya işitene tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde ayetini televizyon, radyo, 
telefon vb. aletlerden dinleyen veya duyan birinin ya hemen (Müstehab olan hemen 
yapmaktır.) veya daha sonra tilavet secdesi yapması vaciptir. Hanımefendiler özel 
hallerinde (Ay hali veya lohusalık hali gibi) secde ayetini dinlediklerinde veya 
duyduklarında tilavet secdesi yapmaları gerekmez. Bu durumda, onlara namaz 
kılmak farz olmadığı gibi tilavet secdesi de vacip değildir. Secde ayetini yazmak veya 
secde ayetine bakmakla da tilavet secdesi vacip olmaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Televizyonda Kur’an okunurken secde ayeti okundu. Secde etmem gerekir mi?  Hanımlar özel 
hallerinde Kur’an dinlerken secde ayetini duyduklarında secde yapmaları gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Karşılıklı bahis ve iddialaşmak gibi oyunlar kumar sayılmaktadır. Örneğin, iki 
kişi yarışa çıkmadan önce birisi diğerine: “Eğer beni geçersen sana şu kadar 
vereceğim, şayet ben seni geçersem bana şu kadar vereceksin.” derse böyle bir iddia 
kumara girer. Ancak tek taraflı olursa bu caiz olur. Yani, taraflardan birisi diğerine: 
“Beni geçersen sana şu kadar para vereceğim. Fakat ben seni geçersem sen bana bir 
şey verme.” der ve anlaşırlarsa böyle bir iddia meşrudur. Bu parayı alan kimsenin onu 
kullanması caizdir. İddiasına halı saha maçları vb. maçlar yapmakta böyledir. Yani 
yenilen taraf  parasını ödesin iddiasıyla oynamak da kumara girer.Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: İki kişi kendi aralarında iddiaya  girerek birinin diğerine para vb. bir şey vermesi caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, süt çocuğunuz olmaz. Sınır 24 kameri aydır. Bir kameri yıl 354 gündür. 
Doğumla 24 ay arasında ki süt emmeyle sütanne, sütbaba, sütkardeşlik vb. meydana 
gelir. Bu süt az olsun çok olsun, bir, iki... kaç defa olursa olsun fark etmez. Emziren 
anne, babayı bilgilendirmeli ve şahitler tutmalıdır. Bu şartlarda süt emen çocuk, 
emdiği annenin öz çocuğu hükmünde ailesinin nesebden mahremi gibi olur. 
Sütkardeşlerin evlenmeleri asla caiz değildir(evlenemezler). Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: 26 aylık bir bebeğe kendi bebeğimle beraber süt emzirdim. Bu çocuk benim süt çocuğum olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namazı kazaya bırakmak büyük günahlardandır. Ölmeden önce pişmanlık 
duyarak, tövbe ve istiğfar edip, geçmişte kılınmayan beş vakit farz namazları kaza 
etmek farzdır. Vitir namazını kaza etmek ise vacibdir. Hayatımız çok kısadır. Hem 
kullara ve hem de Allah’a olan borcumuzu bir an evvel ödemeliyiz. Niyet; “Niyet ettim 
Allah rızası için ilk (veya son) kazaya kalan sabah (veya öğlen, ikindi, akşam, yatsı) 
namazının farzını kılmaya.“  veya  “ Niyet ettim Allah rızası için en son kazaya kalan 
vitir vacip namazını kılmaya.” diyerek yapılır. Kaç yıl kazaya kaldığını kendisi galip 
zannıyla karar verir ve her vakit namazının peşine bir kaza namazı kılabilir. Veya kısa 
zaman içinde borçlarını bitirebilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Geçmiş yıllarda kılamadığım namazlarımı kılmak istiyorum. Nasıl niyet etmem gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Hiç bir namazın rekat sayısını niyet ediyorken belirtmek 
şart değildir. Gerekmez de. Namazları 2-3-4 rekat, diyerek niyetlerde sınırlamamak 
daha uygun olur. Allah u Teala’nın rahmet ve sevabı çoktur. Sevabını Allah’tan 
umduğumuz namazlarımıza O, kat kat sevap verebilir. Cemaatle kılıyorken “ uydum 
imama “ da dememiz gerekir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Öğlen namazının farzını kılarken sayı belirtmem, yani “ Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğlen 
namazının 4 rekat olan farzını kılmaya “ diyerek niyet etmem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Mekruhtur.(yani günahtır.) Cenaze sahibi yemek vermez. Sünnet olan 
komşuların, dosların hem cenaze sahiplerini hem de taziyeye gelen misafirleri 
ağırlamasıdır. Peygamber Efendimiz, (sav) Hz. Hamza (ra) ve Hz. Cafer’in (ra) 
cenazesinde yemekler yaptırdı. Cenaze sahiplerine ve misafirlere yedirtti. Bu 
sünnettir. Helva yaptırmak dini değildir. Taziye (cenaze sahiplerine sabır dileme) üç 
gündür. Fazlası mekruhtur. Cenaze sahipleri normal hayata daha çabuk dönebilsinler 
diye, üç günden sonra taziye yapmak mekruh kabul edilmiştir. Hatta tekrar tekrar 
taziyede bulunmak da mekruhtur. Ancak uzaktan gelenler taziyede bulunabilir. 
Kocası ölen hanımefendi  Kur’an ı Kerime göre dört ay on gün, eğer hamile ise doğum 
yapıncaya kadar kimseyle evlenemez. Cenaze için, imkan ölçüsünde acil fakirlere 
yardım yapmalı ki kabir rahatlığı sağlanmış olur. Sesli ağlamalara teşvik edilmemeli. 
Sükunetle göz yaşı dökülebilir. Arkasından hayırla yad edilmelidir. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Cenaze sahibinin taziyeye gelenlere yemek vermesi caiz midir?  Taziye kaç gündür? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namaz içinde namaza aykırı hareketlerimiz ya amel-i kalil (az hareket) olur ki; 
mekruhtur, günahtır, hoş karşılanmaz. Ama namaz bozulmaz ve sehiv secdesi 
gerekmez. Veya amel-i  kesir (çok hareket) olur ki namaz bozulur. Namazda bir elle 
yapılan hareket amel-i kalildir. Namazda baştan düşen takkeyi bir elle alıp tekrar başa 
koymak Namazı bozmadığı gibi telefona bir elle müdahale etmek de namazı bozmaz. 
Ama iki elle olursa namaz bozulur. Ve namazda çalan telefonu çalmasını uzatmadan 
ve kul hakkına girmeden hemen bir elle kapatmak gerekir. Ayrıca telefona, namazda 
çaldığında insanların huşusunu ve huzurunu bozan müzikler yüklenir ve namazda 
çalarsa vebal olur. Bunun için Müslüman tedbirini almalıdır. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Namaz kılıyorken kapatmayı unuttuğum cep telefonum çalarsa ve kapatırsam namazım bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Olur. Sehv Secdesi gerekmez. Kunut duasının kendisini okumak vacib 
değildir bilmeyen ( tabii ezberlemek çok iyi olur ) yerine başka dua okuya bilir. Ama 
mesela namazın oturuşlarında “Ettehiyyat...” duasının yerine başka dua okunmaz. 
Bizzat kendisini “Ettehiyyat...”  okumak Vacibdir. Vitir Vacib namazlarında ise 3. 
rekatın zamm ı suresini okuyup Tekbir aldıktan sonra “dua” okumak Vacibdir. Mesela 
“ Rabbena ...” duaları okuna bilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Vitir Vacib Namazında Kunut dualarının yerine bildiğim başka dua okusam namazım olur mu ?  Sehv 
Secdesi gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, isteyebilirsiniz. Mehir; evlenecek olan erkeğin hanımına vermesi gereken 
ve İslam'ın uygun gördüğü para ya da mala denir. Bu dinimize göre evlenen kadının 
kocası üzerindeki hakkıdır. Mehir olarak bir  kadının “senin namaz kılman benim 
mehrim olsun“ gibi bir İbadeti talep etmesi mehir yerine geçmez.     Ancak mali yönü 
de olan bir ibadeti mehir olarak hanımefendinin istemesi caizdir. Yani kadının “beni 
hacca veya umreye vb. götürmen mehrim olsun“ demesi ve erkeğin de “Kabul ettim“ 
demesiyle belirledikleri bu mehir caiz olur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Evleneceğim erkekten mehir olarak beni hacca götürmesini isteyebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İntihar etmek büyük günahlardandır ve haramdır. Can (Hayat), Allah Teala’nın 
kullarına verdiği emanettir. Müslüman, can emanetine sahip çıkmalı ve onu 
korumalıdır. Aslında hiç bir Müslüman salim akılla normal bir halde intihar etmez. 
Çok çeşitli sıkıntılar veya ruhi rahatsızlıklar sonucu bu büyük günahı işlemiş olabilir. 
Dinimize göre kelime-i şehadet getiren her müslümanın cenaze namazını kılmak 
farz-ı kifayedir. İntihar eden kimse intihar etmeyi helal saymadıkça dinden çıkmış 
olmaz. Bu sebeple intihar eden kimsenin de cenaze namazı kılınır. Geride kalanlar ise 
affedilmesi için ona dua ederler. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İntihar etmenin dinimizdeki hükmü nedir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Besmele, her namazda sübhaneke okunan yerlerden sonra ve 
her rekatta okunan fatihadan önce okumak sünnettir. Ayrıca zamm-ı surelerden önce 
besmele okunmaz.       Yani sübhaneke okunan yerlerde;sübhaneke - euzu- besmele- 
fatiha-amin-zamm-ı sure ve rüku... Diğer rekatların hepsindeki ( tabii zamm-ı sure 
okunan yerlere göre ) sıra;           besmele-fatiha-amin-zamm-ı sure ve rüku...Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Namaz kılıyorken zamm-ı surelerden önce besmele okumak gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, kılınmaz. Mekruhtur. Kılınan namazla Farz-ı Kifaye olan Cenaze 
Namazı tamam olur. Ancak mevtanın (ölen kimsenin) velisi (babası, oğlu gibi) 
cenazesinin namazını kılmamışsa, o ve önceden kılmamış olanlar ikinci defa 
kılabilirler. Bazen Ankara’da vefat eden, örneğin Kars’a cenazesi götürülecek olursa, 
Kars’a gidemeyecek olan arkadaşları Ankara’da cenaze namazını kılarlar. Velisi 
Ankara’da kılmasın. O, akrabaları ve dostları (o mevtanın Namazını kılmayanlar) 
beraber, Kars’ta ikinci defa cenaze namazını kılabilirler. Bu caizdir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Cenaze namazı iki defa kılınır mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, televizyon, radyo vb. iletişim araçlarında gördüğümüz imama uyarak 
namaz kılınmaz. İmamla cemaatin aynı yerde olmaları gerekir. Eğer imamla cemaat 
arasından bir yol veya nehir geçiyorsa bu mesafe imama uymaya engeldir. Cami içinde 
bile bir veya birkaç saf boşluğundan sonra geride kalarak imama uymak mekruhtur. 
Bundan dolayı taburede oturarak namaz kılmaktan başka imkanı olmayanlar da, 
taburelerini alıp safa katılarak imama tabi olmalıdırlar. Safa katılmayıp geride namaz 
kılmaları mekruhtur. Televizyon gibi iletişim araçlarında kılınan namaza (Namaz 
mahallemizde kılınıyor olsa dahi) uyarak namaz kılmak caiz değildir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Televizyondan Mekke veya Medine imamına Türkiye’den uyarak namaz kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namaz kıldığımız yerin, elbisemizin ve vücudumuzun  necasetten (namaza 
engel pisliklerden) temiz olması farzdır. Kendisiyle namaz kıldığımız İş elbisesinde 
boya, yağ, toz, çamur gibi dinimizin necaset saymadığı şeylerin bulunması namaza 
engel değildir. Böyle iş elbiseleriyle namaz kılmanın mahzuru yoktur. Bununla 
birlikte Camiye gideceğimiz zaman en temiz elbiselerimizi giymemiz dinimizin 
tavsiyesidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ben sanayide çalışıyorum. İş elbiselerimle namaz kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, caiz değildir. Buna iyne satışı (  denir. Nakit paraya ihtiyaç duyan (العينة بيع
birinin bunu borç olarak alamayınca, birinden malı taksitle yüksek fiyata satın alıp 
yine aynı malı, daha düşük fiyata aynı kişiye satmasıdır. Bu iyne satışıdır ve tahrimen 
mekruhtur. Çünkü böyle bir satış faiz şüphesini içinde saklamaktadır. Eğer vadeli 
aldığı malı üçüncü kişiye satsaydı bu caiz olurdu. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Paraya acil ihtiyacı olan bir tanıdığım, galericiden taksitle 100 bin ₺ye bir araba satın alıp, tekrar aynı 
galericiye peşin 80 bin ₺ye sattı. Bu işlem dinimizde caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İmsak, fecr-i sadık ve tan yerinin ağarması kavramları  aynı manadadır. İmsak 
gecenin bittiği, yatsı namazının vaktinin çıktığı andır. İmsak, oruç tutan için 
yemenin, içmenin ve cinsel birleşmenin bittiği  zamandır. Diyanet İşleri 
Başkanlığının hazırlamış olduğu takvimlerde imsak vakti tesbit edilmiştir. 
Ramazan’da sabah ezanları da fecr-i sadıkta yani imsakta (tan yeri ağarınca) okunur. 
Ezan duyulmamış veya okunmamış olabilir. Ama sabah namazı vakti girmiştir. Bir 
kimse sabah namazını imsaktan güneş doğuncaya kadar ki zaman diliminde kılabilir. 
Tan yerinin ağarması imsaktır, fecr-i sadıktır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İmsaktan hemen sonra sabah namazını kılabilir miyim? Tan yerinin ağarması ne zamandır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namazın farzlarından olan secdede, ayaklar yerden tamamen ayrılırsa secde 
geçerli olmaz. Secde olmayınca namaz da olmaz. Secde yedi aza üzerine yapılır. İki 
ayak, iki diz, iki el ve alnı burunla beraber yere koymak. Namazın caiz olması için, en 
azından “Sübhâne rabbiyel alâ“ diyecek kadar bir süre ayakların bir parmağının dahi 
olsa yere konulması gerekir. Secde esnasında ayağın birini yere koyup birini 
kaldırmak ise mekruhtur. Ama bu durumda namazın iadesi gerekmez. Bu konuda 
kadınla erkek aynıdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Önümde namaz kılan birisi secdede iken ayaklarını tamamen yerden kaldırdı. Bu kimsenin namazı 
oldu mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bu gibi vasiyetler geçersizdir. Akrabalar arası bağlantıları koparacak ve 
sıla-i rahimi kesecek olan vasiyetleri yerine getirmek caiz değildir. İslam Dini aile 
bağlarını kuvvetlendirmeyi ve sıla-i rahimi yerine getirmeyi emreder. Bu gibi 
konularda dinin emirlerine uyulmalı, geride kalanlara sıkıntı, eziyet verebilecek 
vasiyetlerde bulunulmamalıdır. Aksi takdirde akrabalar arasında derin yaralar ve 
kırgınlıklar meydana gelir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir aile büyüğü ölmeden önce “akrabalardan felan felanla görüşmenizi istemiyorum. Vasiyetim olsun“ 
şeklinde vasiyet ederse bu vasiyeti tutulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: ikisi de değildir. Mahrem; Ebediyyen nikah caiz olmayıp, evlenmeleri kesin 
haram olanlardır. Anne, baba, hala, teyze, da-yı, amca, kardeşler, torunlar, yeğenler  
gibi. Süt emmeden dolayı meydana gelen nikah haramlığı da kişiyi mahremler 
arasına sokar. İki süt kardeşin evlenmesi ebediyyen haramdır. Namahrem; Nikah caiz 
olanlardır. Yani birbiriyle evlenmesi mubah olanların hepsi bu gruba dahildir. Evli 
çiftler birbirinin ne mahremidir ne de namahremidir. Helali’dir. Helal yapan nikah 
akdidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir kimsenin Eşi (hanımı) mahremi midir yoksa namahremi midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İntihar dinimizde kesinlikle haramdır. Ölümcül bir hastalıktan veya acı ve 
ızdıraptan dolayı kişinin kendi dünya hayatına son verilmesini talep etmesi caiz 
değildir. Bu bir intihardır. İntihar büyük günahlardandır. Bu talebi yerine getiren 
kimse katil olur. Allah Teala kendi verdiği can emanetini yine dilediğinde kendisi alır. 
Dinimize göre ölüm hariç bütün hastalıkların şifası vardır. Ağrılara sabredersek 
günahlarımıza keffaret olur. Bundan dolayı ötanazi kesinlikle caiz değildir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Ötanazi yaptırmak dinimizde caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, kabir bundan dolayı açılmaz. Yani ölü yanlışlıkla sol yanı üzerine 
yatırılmış ve kabri de kapatılmış ise, sağ yanına yatırmak için kabri yeniden açmak 
mekruhtur. Hatta cenazenin yüzü kıbleye çevrilmemişse de kabir açılmaz. Ancak 
kabrin toprağı henüz atılmadan anlaşılırsa tekrar kabre inilir ve ölü, sünnet üzere 
kıbleye doğru sağ yanına yatırılıp, yüzü de kıbleye çevirilir. Zaruret halinde ( otopsi 
vb. ) kabri açmak caizdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Cenaze  sol tarafına yatırılmışsa ve kabir de tamamen kapatılmışsa  yeniden kabri açmak gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, okuyabilirsiniz. Ayakta, oturarak veya yan tarafına yatarak Allah Teala’yı 
zikretmenin mahzuru yoktur hatta tavsiye olunmuştur. Yatakta, uyumadan önce 
İhlas, Felak, Nas surelerini ve duaları, zikir ve dua maksadıyla okuyarak, kendimizi 
manevi muhafaza altına almamız caizdir. Kur’an-ı Kerim’i abdest aldıktan sonra 
kıbleye dönerek saygı ve edeple okumak sünnettir. Aynı adabla dinlemek farz-ı 
kifayedir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Yatarken dua ve zikir niyetiyle Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyabilir miyim? Ne okumalıyım? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.11.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Şüphesiz kan ihtiyacı olan bir hastaya kan bağışında bulunmak çok sevaptır. 
Fakat bu durum, kan verenle, hastayı,  kan sebebiyle asla kardeş yapmaz. İster bir 
damla olsun, isterse vücudun bütün kanı yenilensin, süt emmede olduğu gibi 
birbirlerinin kardeşi olmazlar. Böylece birbirlerine mahrem olmazlar. (Mahrem; 
birbirleriyle evlenmeleri ebediyen caiz olmayanlardır.) Yani, kan bağışı yapan yabancı 
bir erkekle, kanı vücuduna alan yabancı bir kadının evlenmesinin hiçbir engeli 
yoktur. Süt kardeşliği ise evlenmeye kesinlikle engeldir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kan kardeş dinimizde süt kardeş gibi midir? Kan kardeşle evlenmek caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    31.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Gusül abdesti (boy abdesti) büyük abdesttir. Ayrıca namaz 
abdesti almaya gerek yoktur. Abdesti bozan şeylerden biri olmadığı müddetçe bu boy 
abdestiyle istenen her ibadeti yapmak caizdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Boy abdestinden sonra namaz için ayrıca abdest almak gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Eğer doktor, kişiye varis çorabı giymesini ve çıkarmaması gerektiğini söyledi 
ise bu tedaviyi dikkatle uygulamak gerekir. Abdest gerekince, alçıda ve bez sargıda 
olduğu gibi varis çorabı üzerine mesh etmek caizdir. Varis çorabının üzerine her 
abdest almada bir defa mesh edilir. Yalnız ayaklarımızdan görünen kısımlarının 
yıkanması farzdır. Bu çorapları abdestli - abdestsiz giymek farketmez. Mesh ile o uzuv 
hükmen yıkanmış sayılır. Eğer varis çorabının çıkarılmaması gerekiyorsa boy 
abdestinde de üzerine mesh etmek caizdir. Varis çorabı, alçı veya bez sargı üzerine 
mesh eden birisi sahibi özür gibi her vakit abdest almaz. O meshle birden fazla vakit 
namazı kılabilir ve kıldırabilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ayaklarımdaki rahatsızlığımdan dolayı doktorum varis çorabı giymemi  söyledi. Bu çorabı 
çıkarmamam gerekiyor. Nasıl abdest alacağım? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bu abdest caiz olmaz. Çünkü dinimizde abdestin farzlarından biri de 
ayakları yıkamaktır. Hatta bu yıkamanın topuklarla beraber olması gerekir. 
Peygamberimizin ve sahabenin abdest alırken ayaklarını yıkadıklarına dair rivayetler 
her dönemde mütevatir (tevatür) derecesinde bizlere ulaşmıştır. Ehl-i sünnet alimleri 
ayakları yıkamanın farz olduğunda ittifak etmişlerdir. Bundan dolayı çıplak ayaklara 
mesh etmek katiyyen caiz değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Abdest alırken ayakları yıkamayıp, sadece çıplak ayaklar üzerine mesh yapılsa caiz olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, farzdan önce ve sonra kılınan namazlara "Cuma'nın sünneti"diye niyet 
ederken son iki rekat için de; “ niyet ettim vaktin son sünnetini kılmaya “ diye niyet 
ederek kılarız. Bu  “Haleb-i Sağir” isimli eserin “ Nevafil “ bahsinde geçmektedir. Ebu 
Yusuf ( ra. ) göre de bu iki rekat kılınır. Dayanağı da Hz. Ali ( kv. )’den gelen bir 
rivayettir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Cuma namazının sonunda kılınan iki rekat vaktin son sünnetini kılmak gerekir mi? Delili var mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bu müddet, mukim olan biri için bir gündür,  yani 24 saattir. Seferde olan yolcu 
ve misafirler için ise üç gündür, yani 72 saattir. Bu müddetin başlangıcı ayaklara 
giyilen mestlerin giyilme anından itibaren değil ayağa giyildikten sonra abdestin ilk 
bozulmasıyla başlar. Yoksa mestler üzerine ilk mesh etmekle başlamaz. Bu müddet ( 
24 , 72 ) dolduğunda eğer kişi abdestli ise sadece mestlerini  çıkarır ayaklarını yıkar ve  
ibadetlerini yapar. Yok eğer müddet dolduğunda abdestsiz ise  ayaklarını da yıkayarak 
tam abdest alır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ayağımıza giydiğimiz mestlerin üzerine mesh etmenin müddeti ne kadardır? Bu müddetin başlangıçı 
ne zamandır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Gusül abdestinde bedenin hiçbir uzvunda iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak 
şekilde  yıkanması gerekir. Normal abdestte de abdest azaları iğne ucu kadar kuru yer 
kalmaksızın yıkanmalıdır. Kına, jöle, deri üstü dövme vb. altına su geçiren maddeler 
abdeste engel değildir.  Ruj, oje, mum, hamur, yapıştırılan geçici dövme, yapıştırıcı 
(altına su geçirmeyen) vb. maddeleri,  tabaka meydana getirdiği ve altına su 
geçirmediği için abdest öncesi temizlemek gerekir. Deri altı dövmeyi eğer acısız 
gidermek mümkünse temizlenir. Yoksa dokunulmaz. Kötü örnek olmasın diye üstü 
kapatılır. Her iki halde de alınan gusül ve namaz abdesti geçerlidir. Tabi ki dövme 
dinin yasakladığı bir şeydir. Bundan dolayı tövbe etmek gerekir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Kına, ruj, oje, deri altına ve üstüne dövme, mum, hamur ve boya; abdeste veya boy abdestine engel 
midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Cemaatle beş vakit namaz kılınan camide namaz kılındıktan sonra aynı 
mihrapta ezanla, kametle ikinci cemaatin namaz kılması mekruhtur. Ancak caminin 
mihrabından başka yerinde; ezan ve kamet okumadan 2.,3.,4.,... cemaatle veya tek 
başına namaz kılmak caizdir. Ancak caminin son cemaat yerinde, tesislerde, kırlarda 
vb.yerlerde oluşan her cemaatte kamet getirmek sünnettir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir camide cemaat farzı kıldıktan sonra ikinci kez cemaat yapılır mı? İkinci cemaatin kamet getirmesi 
gerekli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İmama, rükudan önce kıyamda iken veya rüku esnasında iken yetişmek yani 
imam “Semi Allah u limen Hamideh “  demeden (başını rükudan kaldırmadan ) 
yetişmek o rekata yetişmek demektir. İmam rükudan kalkmaya başladıysa artık o 
rekata yetişmiş sayılmaz. İmama sonradan yetişen İftitah Tekbirini ayakta alıp rükuya 
giderkende rüku tekbirini alır. Yani namaza başlama tekbirini ayakta almak lazımdır. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namazda rekata yetişmek ne demektir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, mecbur değildir. Dinimiz Hatim okutmayı değil, kendimizin Kur'an’dan 
bildiğimiz yerleri veya Hatim okumamızı bize  tavsiye etmektedir. Hele parayla, 
önceden anlaşarak Kuran-ı Kerim’i okutmak haramdır. Bu ve benzeri farz ve vacib 
olmayan (farz ve vacib olan vasiyetler; hac, yemin ve oruç keffareti, kurban, borç vs.) 
vasiyetler, yakınlardan yapılması istenirse, yakınlar serbesttir. İster yerine getirir, 
isterse getirmez. Kuran-ı Kerim’i okumak tabi ki ibadet ve sevaptır. Bu sevabı 
annesinin-babasının ve istediklerinin ruhuna bağışlayabilir. Hayattakilerin ölüleri 
için yaptıkları hayr-u hasenat onlar için rahmet olur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir kimse kızına; “vasiyetim olsun, ölürsem bana arkamdan Hatim okut“ diye söylese, kızı bu vasiyeti 
yerine getirmek mecburiyetinde midir ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Şartlı olarak caizdir. Başkasına ait olan saçı ektirmeyi dinimiz uygun 
görmemektedir. Kişinin kendi saçını başının saç olmayan yerlerine ektirmesi caizdir. 
Böyle olursa şart yerine getirilmiş olur. İnsan organının bir başkasına nakli ancak 
zaruret olursa mümkün olur. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Başımın saç olmayan kısımlarına saç ektirmem dinimiz açısından caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İş yerini kiraya verenin dikkat etmesi gereken en önemli konu o iş yerinde 
helal ticaretin yapılmasıdır. Aksi takdirde İslam'ın alım-satımını uygun görmediği 
şeylerin ticaretinin yapılmasına müsaade etmiş ve rıza göstermiş olursunuz. Dinimiz 
günah işlerde yardımlaşmayı haram saymıştır. Dinin yasakladığı şeylerin yapıldığı iş 
yerinin mülkiyetinin sahibinin aldığı kira geliri helal değildir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Apartmanın altında iş yerlerimiz var. Kiraya vereceğiz. Neye dikkat etmeliyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, adağınız yerine gelmiş olmadı. Çünkü şart meydana gelmeden önce 
adak (nezir) eda edilmez. Şart meydana geldikten sonra yine üç gün oruç tutmak 
gerekir. Tabi ki şart yerine gelmeden tutulan oruçtan sevap alınır. Ama adağı, şartın 
gerçekleşmesinden sonra eda etmek (yerine getirmek) vacibdir. Yani hasta 
iyileştikten sonra adağı yerine getirmek Allah Teala’nın adayan üzerinde hakkıdır. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hastanede yatan oğlum için “Allah’ım adağım olsun oğlum iyileşir, sağlığına kavuşursa üç gün oruç 
tutacağım.“ dedim ve iyileşmeden üç gün oruç tuttum. Adağım yerine gelmiş oldu mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kılabilirsiniz. İmsaktan güneş doğuncaya kadar sabah namazının 
sünnetinden başka nafile namaz kılmak mekruhtur. Ama kaza namazı kılmak caizdir. 
Kaza namazını sabah namazının sünnetinden veya farzından önce de, sonra da 
kılmak caizdir. Kural olarak şunu söyleyebiliriz; Kaza namazı Güneş doğduktan sonra 
ve güneş batmadan önceki 45 dakika ve öğleden önceki yaklaşık 20 dakika dışındaki 
tüm vakitlerde kılınabilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Sabah namazının sünnetinden önce veya farzından sonra kaza namazı kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kendisine namaz farz olan bir erkeğin, kendisine namaz farz olan bir 
erkekden yaptığı alış-veriş, akd olarak geçerlidir fakat uhrevi olarak caiz değildir. Bu 
kimseler için Cuma Namazının terki (şartlarına haiz olduğu halde terk etmesi) büyük 
günahtır. Tahrimen Mekruhtur. Bunun zamanı; 6 gün 23’er saat (mesela) 
rızkını/nafakayı helalinden elde etmek için çalışılması fakat Cuma günü Cuma 
Namazı için okunan DIŞ Ezanla birlikte, namaz bitinceye kadar ki bu 1 saati geçmez, 
alış-verişin terkidir. Buna kıyasen, bu vakitte kıyılan nikah da uhrevi olarak caiz 
değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Müslümanın Cuma günü alış-veriş yapması caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, bozmalıyız. İslam'da insan hayatı çok değerlidir. Zarurat-ı diniyyeden, 
yani dinimizce korunması şart olan şeylerden biri de canı korumaktır. Yangın, 
deprem veya herhangi tehlikeli bir durumda, kılınmakta olan namaz, selam verilip 
hemen bozulur ve gerekli tedbir alınır. Bozulan namaz yeniden kılınır. Bu namaz farz, 
vacib, sünnet, evde, işyerinde, camide, tek başına veya cemaatle kılınan namaz olsun 
fark etmez. Bu durumdaki kimse, gerekli hazırlıkları yapmak için namazını bozmaz 
da canına zarar gelirse tedbiri terk etmiş ve günah işlemiş olur. Çünkü can Allah-u 
Teala’dan emanettir. Namaz esnasında safdan birisi düşerse hemen namazı bozup ona 
yardımcı olmamız gereklidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namaz kıldığımız bir esnada deprem olsa veya yangın çıksa namazımızı bozmalı mıyız? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Bir kısım müslümanların kılmasıyla ibadet 
yerine getirilmiş olur. Vahyin indiği Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de 
hemen her vakit cenaze olur ve kadın/erkek herkes cenaze namazını kılar. İsteyen 
hanımefendiler, abdestli iseler, özellikle akrabalarının cenaze namazlarını 
kılabilirler. Cenazeye namazda dua ederler. Ahirete göçen  akraba ve yakınlar için son 
görevi ( maksat definden önceki son görev, yoksa vefat eden üç kimsenin amel defteri 
kıyamete kadar açıktır. ) yerine getirmenin ruhi huzurunu yaşarlar. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Bizim mahallede cenaze olduğu zaman kadınlar bu namazı kılmıyorlar. Dinimizin bu konudaki emri 
nedir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kamu idaresi emeklilik maaşının bağlanmasını belirli şartlara bağlamıştır. 
Dolayısıyla emeklilik maaşının hak edilebilmesi için o şartların yerine gelmesi 
lazımdır. Şayet bu şartlar gerçekleşmediyse yalan beyanla emekli olmak devleti ve 
kurumları aldatarak menfaat temini anlamına gelir ki bu da caiz olmaz. Buna destek 
olanlar da vebaldedir. Müslüman dosdoğru olmalıdır. Hem kendi kendisini 
aldatmamalı, hem de başkalarını aldatmamalıdır. Hele kamu hakkının sözkonusu 
olabileceği iş ve işlemlerde kesinlikle yalan beyanda bulunmamalıdır. Kul hakkıdır, 
haramdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kardeşimi emekli maaşı alması için şirketimde çalışıyor gibi gösteriyorum. Sigortasını ödüyorum. Bu 
dinimize göre uygun mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Pijama veya eşofmanla vb. evde namaz kılmak caizdir. Hatta 
hanımefendilerin, ten rengini belli etmeyecek şekilde tesettüre uygun olan gecelik 
veya sabahlıklarıyla evde namaz kılmaları caizdir. Tabiki necasetten taharete 
(elbisenin temizliğine) dikkat etmek gerekir. Bu giysilerle camide, cemaate katılarak 
namaz kılmak mekruhtur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Pijamayla, eşofmanla evde namaz kılmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Böyle bir akdin geçerli olabilmesi için: Paranın ödeme zamanı belirlenmediği 
ve konuşulmadığı için alış - veriş tamamlanmamış olup, tartışmaya açıktır. Bu gibi 
durumlarda müşterinin parayı ödeme müddeti ya bir ay olarak  kabul edilir  veya 
karşılıklı rızayla ödeme tarihini belirleyip, kesinleştirmek gerekir. Böylece akit sahih 
ve geçerli olur. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Veresiye satılan mallarda, malın parası belirlenmiş fakat ödeme vakti konuşulmamışsa bu akit geçerli 
midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Normalde ağlamak suretiyle gözden yaşın gelmesi abdesti bozmaz. Fakat 
namaz içinde sesli ağlamanın  iki durumu vardır;-Eğer ağlamak Allah için, cennet ve 
cehennem düşüncesiyle olursa abdest ve namaz bozulmaz. -Ancak dünyevi 
düşüncelerden dolayı sesli ağlanırsa namaz bozulur, abdest bozulmaz ( sessiz 
ağlamak ise namazı bozmaz ama mekruhtur ).Herhangi bir hastalık olmadan gözden 
gelen yaş ve su ( cenaze, rüzgar, esnemek, soğan soymak vb. ) abdesti bozmaz. Ama 
hastalıktan dolayı akan gözyaşı veya akıntı abdesti bozar. Göz ağrısı rahatsızlığından 
dolayı devamlı akan yaş abdesti bozduğundan dolayı bu kimse sahib i özür olur ve her 
vakit girince abdest alır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ağlamak abdesti bozar mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Yanmakta olan ocağa, sobaya ve ateşe doğru namaz kılmak mekruhtur. İnsan 
yüzüne karşı arada bir şey olmadan namaz kılmak da uygun değildir. Bununla birlikte 
bütün bu gibi durumlarda kılınan namazın iadesi de gerekmez. Namaz geçerlidir. 
Ancak namazın huşusunu da zedelememek gerekir.  Lamba, kandil gibi şeylere karşı 
ise namaz kılmanın mahzuru yoktur. Yani mekruh değildir. Bir insanın arkasına karşı 
da namaz kılmak caizdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Köyde sobaya veya ateşe karşı namaz kılmamız caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: BES’ te (Bireysel Emeklilik Sistemi) biriken paradan zekat vermek gerekir. 
Çünkü tasarrufu sizin tercihinize bağlıdır. İstediğiniz zaman ayrılabilir ve anlaşma 
şartlarına göre paranızı alabilirsiniz. (Eğer bu para faizde ise zaten BES caiz 
olmaz.)Zekat verme zamanınız geldiğinde paranızın biriktiği yere şöyle sorarsınız ; “ 
Bu gün ayrılsam bana ne kadar para verirsiniz? “Alacağınız cevabı mevcut malınız 
varsa ona eklersiniz. Başka birikiminiz yoksa alacağınız para 80.18 gr. altın kıymetine 
ulaşacak kadar ise zekatını vermeniz gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: BES’ te biriken paramın zekatını vermem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İbadetlerde ve özellikle namazda aslolan ciddi, samimi ve ihlaslı olmak, 
Rabbimizin huzurunda huşuyla namazı kılmaktır. Ve kulun, Allah’a (cc) en yakın 
olduğu secdede, yani alnını ayakları hizasına koyduğu anda huzuru tatmasıdır. Ama 
namaz içinde istemeyerek te olsa gülme olursa ;- Tebessümle gülen yani güldüğünü 
kendisi bile işitmeyenin namazı da, abdesti de bozulmaz. - Eğer yanındakiler değil de 
kendisi duyacak kadar güldüyse, namazı bozulur ama abdesti bozulmaz. Namazını 
yeniden kılması gerekir. - Eğer namaz içinde gülmesi yüksek sesle olur ve 
yanındakiler de işitirse hem namazı ve hem de abdesti bozulur. Yeniden abdestini alır 
ve namazını iade eder. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namazda gülmek namazı ve abdesti bozar mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, doğru değildir. Dinimizde Hicri ayların sayısı on ikidir ve hepsi Allah 
Teala’nın aylarıdır. Yine dinimizde ayların uğursuzluğu söz konusu değildir. Safer 
ayının fitne, fesat, bela ve musibet ayı olarak düşünülmesi ise İslam öncesine dayanır. 
Cahiliye döneminin bir çok hurafe düşünceleri arasında safer ayının uğursuzluğu da 
vardır. İbadetlerimize diğer aylarda dikkat ettiğimiz gibi bu ayda da dikkat ederiz. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Safer ayı uğursuz bir aydır, deniliyor. Bu anlayış dinimizde doğru mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 1. Adayan ve 1. derece varisleri,2. Zenginler. Yurtlara, Kuran Kurslarına vb. 
yerlere verilen adak kurbanlarından yapılan yemeği maddi durumları iyi olan 
yönetici, öğretici vb. yiyemez. Bu iki sınıf bilmeden yerse yediğinin kıymetini 
fakirlere vermelidir. Bilerek yerse günah işlemiş olur. Hem kıymetini vermek ve hem 
de tövbe istiğfar etmek gerekir. Bir daha da yememelidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Adak Kurbanını kimler yiyemez? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, günahtır. Faiz dinimizde kesinlikle haramdır. Ev vb. şeyler için faizle 
kredi çekmek caiz değildir. Helal olmayan bir şeye kefil olmak da haramdır. Dinimiz, 
en yakın akraba dahi olsa, sevap işlerde yardımlaşmayı emrediyorken , günahlarda 
yardımlaşmayı yasaklamıştır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir dostum ev almak istiyor. Bankadan faizle kredi çekecek. Kefil istemişler. Benim, dostumun bu 
işlemi  için kefil olmam günah mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Asıl itibarıyla alın teriyle helalinden kazanç, miras, hibe vb. yollarla mülk 
sahibi olan ebeveyn kendi malı hakkında tasarruf hakkına sahibtir. İslam'da ferdi 
mülkiyet esastır. Kullanma hakkı da mülk sahibinindir. Çocukların müdahale hakkı 
yoktur. Nafaka sorumluluğu babanın mesuliyetindedir. Ölmeden çocukları arasında 
eşit olarak malından onlara vermesi en doğru ve güzel olanıdır. Ayırım yapması adil 
olmadığı gibi, mekruhtur. Ayrıca bu durum hem varisler arasında ve hem de ebeveyne 
karşı buğz, öfke ve husumete sebebiyet verebilir. Fakat hastalık vb. sebeplerle 
çalışamayan, geçim sıkıntısı çeken çocuğu veya çocukları için ayırım yaparak fazla 
mal verebilir. Bu caizdir. Anne/Baba hayatta iken malını çocuklarına taksim edecekse, 
ölümlerinden sonra mirasta oğula iki, kıza bir verildiği gibi değil, eşit dağıtacaklardır. 
Anne veya Babasını öldüren katil evlat varis olamaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Baba veya Anne hayatta iken çocuklarından birine fazladan mal/mülk verebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Eğer vesvese yapmıyorsanız veya bu tür şüpheleriniz çok olmuyorsa sadece 
şüphelendiğiniz uzvu yıkarsınız, abdestiniz tamamlanmış olur. Bu şüphe ister abdest 
alma esnasında olsun, isterse bittikten sonra olsun fark etmez. Sadece o uzvu 
yıkarsınız ve abdestiniz tamamdır. Eğer vesvese sahibi iseniz veya bu şüphelenme sık 
oluyorsa, o vesveseye bakılmaz ve şüphelere de itibar edilmez. O azayı da tekrar 
yıkamak gerekmez. Abdest tamamdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Abdest aldıktan sonra azalarımdan bazısını yıkayıp yıkamadığım hususunda şüpheye düşüyorum. 
Abdestim oluyor mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dövme yaptırmayı Peygamber’imiz (sav)( Araplarda çok yaygın bir kültür 
olmasına rağmen ) yasaklamıştır. Bunun için dövme yaptırmak dinimizde caiz 
değildir. Haramdır. Önceden dövme yaptırmış olan birisi, bu dövmeyi acısız olarak 
temizletmesi mümkünse temizletmelidir. Bu mümkün değilse başkalarına kötü 
örnek olmaması için  görünmesin diye üzerini örtmeli ve bir daha yapmamak üzere 
tevbe, istiğfar etmelidir. Aldığı normal abdest veya boy abdesti ( gusül)  erkek / kadın 
fark etmez, geçerlidir. Her türlü İbadeti yapabilir. Selam  ve Hürmetlerimle 

Soru: Dövme yaptırmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Bir müslümanın gayrimüslim birinin cenaze merasiminde 
ailesini teselli etmek üzere bulunmasının her hangi bir mahzuru yoktur. Bu aynı 
zamanda insanlık vazifesidir. Fakat, gayrimüslimin cenaze törenine katılan 
müslümanın onların dini ayinlerine iştirak etmesi ise caiz değildir. Bir müminin 
başka din mensuplarının ibadet, dua ve ayinlerine katılarak bunları yerine getirmesi 
caiz değildir. Gayrimüslimlerin de müslümanların cenaze merasimine katılmalarında 
bir sakınca yoktur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Müslüman olmayan bir tanıdığımın/komşumun cenaze merasiminde bulunmam caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.10.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Özellikle insan ve hayvan resmi olan giysileri giymemek en doğru olanıdır. 
Böyle bir elbise ile kılınan namaz kerahatle caizdir. Yani namaz geçerlidir. Ama 
mekruhtur. Namazdan önce çıkarmak veya üzerini örtmek iyi olur. Giysi üzerindeki 
görülemeyecek kadar küçük resimlerin namaz açısından bir mahzuru yoktur. Selam 
ve Hürmetlerimle  

Soru: Üzerinde resim bulunan giysi ile namaz kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, günahtır. Çünkü anne ve babamız bizim dünyaya geliş sebebimizdir. Ne 
olursa olsun üzerimizde annelik, babalık hakları vardır. Dinimiz onlara “ öf “ bile 
demeyi yasaklamıştır. Onların meşru olan talepleriyle ilgilenmemiz onlara karşı 
ihsan görevimizi yerine getirmemizdir. Yanımızda olan anne ve babamızın 
hizmetlerini yaparken bizim : “ yetti artık, ölse de kurtulsam.“ gibi sözlerimiz caiz 
değildir. İçimizden geçenlerden mesul değiliz ama söylediklerimizden sorumluyuz. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Babam çok yaşlı, hasta ve bakımı çok zor. Çocuğu olarak hizmetini görürken bazen: “ölse de 
kurtulsam” diyorum. Böyle söz günah mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, caiz olmaz. Başa mesh etmek abdestin dört farzından biridir. Başa mesh 
olmayınca da abdest geçerli olmaz. Mesh, bizzat başın dörtte birine arada engel 
olmaksızın ıslak eli dokundurmaktır. Başa örtülen eşarp, şal, bone veya başa takılan 
sarık, takke vb. şeyler elin başa dokunmasına engeldirler. Abdest almada elin başa 
teması şarttır.  Abdest alan kadın veya erkek başındakini çıkaramıyorsa  o zaman 
örttüğü veya taktığı şeyin altından, elini ıslak olarak başına dokundurur. Mesh 
tamam olur. Meshi başın her tarafından yapmak caiz olduğu gibi ön tarafına doğru 
yapmak faziletlidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Abdest alıyorken başörtümün üzerinden  mesh etsem abdestim caiz olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bu durumda namazı yeniden kılmak gerekmez. Şöyle ki ; Üçüncü 
rekatın kıyamına yakın değil de oturmaya yakın ise ve tahiyyata oturmadığını  tam o 
esnada hatırlarsa, hemen oturur. Namaz sonunda sehiv secdesi yapması gerekmez. 
Yok eğer üçüncü rekatın kıyamına yakınsa ayağa kalkar yani geriye dönmez ve 
sonunda sehiv secdesi yapar. Çünkü vacib olan birinci oturuş ( birinci tahıyyat, kade - 
i ula ) terk edilmiştir. Vacibin terki veya gecikmesi namazın iadesiyle değil sehiv 
secdesiyle giderilmiş olur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Farz namazı kılıyordum. Farkında olmadan birinci oturuşu terk ettim ve üçüncü rekata kalktım. 
Namazımı yeniden kılmam gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Sizin kıldığınız namaz “gece namazı“ dır. Bu ayrı bir nafile namazdır. Teheccüd 
namazının ise iki özelliği vardır;1- Yatsı namazından sonra kılınması,2- Az da olsa 
uyuduktan sonra uyanıp, gece kılınan nafile bir namaz olmasıdır. Peygamber 
Efendimiz (sav) teheccüd namazını devamlı kılmıştır. Müslümanlara da teheccüd 
namazı kılmak sünnettir. İki rekattan sekiz rekata kadar kılınabilir. Teheccüd 
namazını iki rekatta bir selamla kılmak daha faziletlidir. Dört rekat olarak da 
kılınabilir. Teravih namazı gibi kılınır. Şöyle niyet edilir; "Niyet ettim Allah rızası için 
teheccüd namazı kılmaya. "Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Geceleri saat on ikiden sonra teheccüd namazını kılıp uyuyorum. Yaptığım doğru mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, ikinizin de namazı bozulur. Namazda olan birisine “ileri git“  veya “safa 
girebilmem için yer ver“ diye dışardan biri tarafından emir verilse ve namaz kılan kişi 
bu emre uysa namazı bozulur. Namazın iadesi gerekir. Fakat namaz kılan kimse böyle 
bir talep olmadan  kendi isteğiyle çekilerek yer verirse namazı bozulmaz. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Biz imama uymuş namaz kılıyorken birisi “yer verin ben de safa gireyim“ dedi. Biz de hareket ettik ve 
ona yer açtık. Bizim namazımız bozuldu mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kılmalıyız. Çünkü, Peygamber Efendimiz (sav) kılmış ve bizlere de tavsiye 
etmiştir. Farzlara bağlı sünnetleri de diğer nafileleri de kılmamız  bizim 
menfaatimizedir. Zira kıyamet gününde Allah ( cc ) evvela, farz namazlarımızdan bize 
hesap soracaktır. Eğer farzlarımız tam ise güzel olacaktır. Yok eğer farzlarımızda eksik 
veya noksanlarımız varsa o zaman kıldığımız sünnetlerimizle o eksikliklerimiz 
tamamlanacaktır. 

Soru: Sünnet namazları kılmalı mıyız? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kılabilirler. Cuma namazı yalnız, tek başına kılınmaz. Kesinlikle camide 
cemaatle kılınır. Dinimiz Cuma namazını erkeklere farz kılmıştır. Kadınları serbest 
bırakmıştır. Eğer, bir hanımefendi Cuma namazını kılmak isterse camiye gider, 
imama uyar ve cemaatle namazını kılar. Artık öğlen namazını kılması gerekmez. 
İsterse istediği yerde öğlen namazını kılar. 

Soru: Kadınlar isterlerse cuma namazını kılabilirler mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, bu yaptığınız yanlıştır. Cami içinde cemaatten birinin kendisine özel yer 
edinmesi doğru değildir. Bu mekruhtur. Doğrusu caminin değişik yerlerinde namaz 
kılmaktır. 

Soru: Camide bir yerim var. Hep orada namaz kılıyorum. Beni eleştiriyorlar. Bu yaptığım yanlış mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, bu tür telefonlarla tuvalete girmek caizdir.  Telefon bir alettir. Kendisine 
Kur'an yüklenmiş telefon, mushaf hükmünde değildir. Ama yüzük, kolye vb. üzerinde 
Allah (cc) ismi gibi mukaddes kelimeler yazılıysa bunlarla tuvalete girmek 
mekruhtur. Bu tür nesneler şahsın üzerinde  görünür olmayıp bunlarla tuvalete 
girmek caiz ise de söz konusu nesnelerle  girmemek en uygun olan davranıştır. 

Soru: Kur'an ayetleri yüklenmiş telefonla tuvalete girilebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Uçak veya otobüs yolculuğunda Namazı kazaya bırakmaktansa, yolculuğa 
abdestli çıkmak ve Namazı imayla kılmak gerekir. ( İHTİYAC halinde namazların 
cem’i caizdir. Konuya daha sonra değineceğiz. )Kıbleye dönmek terk edilir. Çünkü 
kıyam da terk ediliyor. Secde yapamayan hastalar da imayla Namazı kılarlar. İmayla 
namaz baş ile namaz demektir. Göz ve kalp ile değil. Başımızı biraz eğeriz rüku, biraz 
fazla eğeriz secde olur. Secdeyi rükudan biraz fazla yapmazsak namaz sahih olmaz. 
Ama Namazı kazaya bırakmayız. Dinimiz kolaylık dinidir. Namazı imayla kıldıktan 
sonra uçak inse, otobüs mola verse ( vakit geçmemişse bile) imayla kıldığımız Namaz 
geçerlidir. 

Soru: Uçak yolculuğunda Kıbleye dönmeden Namazı kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Eğer bir zaruret yoksa caiz değildir. İslam'da insanoğlunun dirisi hürmete layık 
olduğu gibi ölüsü de hürmete layıktır. Bir zaruret yokken kabri çiğnemek, üzerine 
oturmak veya üzerinden geçmek uygun değildir. O kabirde yatana saygısızlık olur. 
Ama kenarına oturmanın mahzuru yoktur. 

Soru: Kabristanda cenazeyi defnetme esnasında kabre basmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Peygamber Efendimiz ( sav ) buyurmuştur ki; “ Yalanların en büyüğü, kişinin 
görmediği rüyayı gördüm demesidir.” Bir kimsenin görmediği halde “ rüyamda şöyle 
şöyle gördüm “ demesi haramdır. Yalan konuşmakta haramdır ama rüyadaki uydurma 
( ekleme ) daha büyük günahtır. Tövbe etmek ve bir daha böyle yapmamak gerekir.  

Soru: Rüya gördüm. Rüyamı, görmediğim halde bazı eklemeler yaparak  anlattım. Dinimizde bu caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Yardımlaşma veya birbirine destek olmak için haftalık, aylık bir araya gelerek 
“para günü” yapmak caizdir. Bu aynı zamanda borçlanarak yardımlaşmadır. Ödemede 
fazlalık ve eksiklik caiz değildir. Toplanan parayı, kurayla veya rızayla, sırası gelene 
teslim etmek gerekir. Bu yardımlaşma, bizi, madde için bir araya gelen (Allah 
korusun) maddeperestler haline çevirmemelidir. Bu “günü” israf etmeden, Allah’ın 
(cc) rızasına uygun ve faydalı geçirmek en münasip olanıdır. 

Soru: Komşularla “para günü” toplantısı yapıyoruz. Dinimizde caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, altının vadeli satışı caiz değildir. Caiz olabilmesi için altının alım-
satımının o mecliste yani alım-satım yerinde ve peşin (yeden bi yed) olması gerekir. 
Bununla birlikte altının taksitle satışı da caiz değildir. Ancak altın borç olarak (Karz-ı 
Hasen) verilebilir. 

Soru: Ben sarrafım. Parasını bir ay sonra almak üzere çeyrek altın veya bilezik satmam caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, kılamaz. Bir hanımefendi ay halinde ( hayız ) ve lohusalıkta ( nifas ) 
namaz kılamaz, oruç tutamaz. Boy abdesti aldıktan sonra namazı kaza etmez ama 
orucunu günü gününe, bir biri peşine veya aralıklarla kaza eder.Kuran - ı Kerim’i ve 
Hadis - i Şerif ’leri zamanımızın bazı hocalarından  çok daha iyi fehm eden meleke 
sahibi mezhep imamları bu konu hakkında, yukarıdaki içtihatlarında ittifak 
halindedirler. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kadın ay halinde namaz kılabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, tamamdır. Gusül abdesti veya normal abdeste başlamadan besmele 
çekmek ve niyet etmek sünnettir. Sünnet terk edildiği için abdestin ve boy abdestinin 
iadesi gerekmez. Ama bir dahaki sefere abdestin sünnetlerine de dikkat etmek iyi 
olur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Gusül abdesti alırken niyet etmeyi unutmuşum. Boy abdestim tamam mıdır?? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Gusül abdestine de namaz abdestine de mani olmaz. Çünkü gözlerin içi 
abdestte bedenin dışından sayılmaz. Ama ağız ve burun bedenin dışından sayılır. Yani 
gusül abdesti alan birisi ağzını çalkalamaz, burnuna su vermezse boy abdesti almış 
olmaz. Vücut temizliğini yaptıktan sonra (taharet),Guslün farzı üçtür;- Ağıza su 
vermek,- Buruna su vermek,- Tüm bedeni iğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın 
yıkamaktır. Tabii gusül abdestini normal (namaz vb.) abdestiyle beraber almak 
sünnettir. Ayakların olduğu yere su birikiyorsa, ayakları yıkamayı en sona bırakmak 
gerekir. Sevgi ve Hürmetlerimle 

Soru: Gözlerime lens taktırdım. Boy abdestime (gusül) engel olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ateşle azab etmek, ateşin yaratıcısı olan Allah ( cc )’tan başka hiç kimse için 
meşru değildir. İnsan için canlıyı yakmak caiz değildir. Bunun için ne olursa olsun 
anız yakmak haramdır. Günahtır. Karınca gibi milyonlarca yerin üstünde ve altında 
yaşayan bir çok canlı yanmaktadır. Ayrıca hava kirliliği yaparak kul hakkına da 
girilmektedir. Bunu yapanların dünyada da, ahirette de halleri iyi olmaz. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Yazın tarlalarımızdaki ekinleri biçer mahsulü kaldırırız. İkinci bir ürün almak için biçilen mahsulün 
anız denilen saplarını yakarız. Bu yakma işi dinimizde caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Faiz Dinimizde kesinlikle haramdır. Faizle çalışan bankalar genellikle 
memurların, işçilerin maaşını vermek için farklı miktarda promosyon (özendirme) 
teklifleriyle kurumlarla anlaşırlar. Kurumlar da çoğunlukla en yüksek promosyon 
verenle anlaşırlar. Çalışanlar ve Emekliler borçlu vb. durumda iseler bu parayı alıp 
kullanabilirler. Caizdir. Ama ekonomik durumları normal veya iyi ise promosyonu 
yine alsınlar ve bunu muhtaç veya borçlu durumda olan akrabalarına veya fakirlere 
versinler. Bu şüpheli olandan uzak durmamız için en doğru olanıdır. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Bankaların verdiği Promosyon caiz midir?* 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Felçli, yaşlı, engelli vb. durumda olan anne - babaya veya herhangi bir kimseye 
evvela mahremlerinin (oğlu, kızı gibi) her türlü bakımlarını yapması farzdır. Eğer 
bakımlarını yapacak kimse yoksa o zaman erkeğin bakımını yapması için erkek bakıcı 
bulunur. Kadın için de kadın bakıcı tutulur. (ki kadın hastamız için kadın bakıcıyı her 
zaman bulmak mümkündür.) Eğer erkek için erkek bakıcı bulunamaz ise zarurete 
binaen kadın bakıcı tutulur. Böyle zaruri durumlarda kadın bakıcının, temizliğini 
yapacağı kimsenin mahrem yerlerine zaruret miktarınca bakması caizdir. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Babam felç geçirdi. Ben bakamıyorum. Ücret karşılığı bir kadın bakıcı tutabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Su kaynama derecesine ulaşmadığı sürece caizdir. Tüylerinin kolay yolunması 
için kaynar olmayan sıcak suda ( 50 - 60 dereceyi gecmese iyi olur ) bekletmeden 
hemen batırıp - çıkarmanın veya sudan geçirmenin mahzuru yoktur. Fakat hayvanın 
iç organları temizlenmeden kaynar suya sokulursa, bu necaset ete sirayet eder ve etini 
yemek caiz olmaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Köyde, misafirlerimizi ağırlamak ve yemeklerde kullanmak için kestiğimiz kaz veya tavukların vb. 
tüylerinin yolunması için sıcak suya sokulmasının mahzuru var mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Altının alım-satımı yeden biyeddir. Yani o mecliste ve peşin karşılıklı hemen 
parayı verip altını almaktır. Eğer bu kart anında parayı satıcının hesabına geçiriyorsa 
akit tamamdır. Yoksa az bir müddet sonra hesaba geçse dahi caiz olmaz. İki kısım faiz 
vardır; 1-Ribe’l-Fazl yani fazlalık faizi. 2- Ribe’n-Nesie yani veresiye (peşin olmayan) 
zaman faizi. Soru bu bölüme girer. Örnek: Bir kimse Sarrafa gitse ve bana bir çeyrek 
altın sat ama parsını yarın veya bir ay sonra ödeyeyim, dese ve alsa bu akd 
(alışveriş)caiz değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kredi kartıyla altın satın alabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hemen imama uyulur ve farz namaz tamamlanır. Sonrasında;-Sabah namazı 
ise farz bittikten sonra kılınamamış olan sünnet kılınmaz (Eğer sabah namazını 
zaruretten kılamaz isek o gün öğlene kadar sünnetiyle, öğleden sonraya kalırsa 
sadece farzı kaza ederiz),-Öğle namazı ise önce ilk sünneti kaza edilir sonra son 
sünneti eda edilir,-Cuma’nın ilk sünneti de kılınamamışsa farzın peşine kaza edilir,-
İkindi namazı ise kılınmamış olan sünnet kılınmaz,- Yatsı namazı ise eğer isterse 
önce ilk sünneti kaza eder sonra son sünnet ve vitir namazı eda eder.  Başlanan nafile 
oruç bozulursa kazası gerektiği gibi başlanmış olan nafile namazlar da terk edilir ise 
kazası gereklidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Camiye girdiğimde imam farzı kıldırmaya başlamıştı, dolayısıyla sünneti kılmadan imama uydum. Ne 
yapmam gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bir rükün miktarı açılırsa namaz bozulur. Bir rükün miktarı üç defa 
“Sübhanallah“ diyecek kadar bir zaman geçmesidir. Örtünmesi farz olan (setr-i avret) 
azalardan dörtte birinden az olan açılmalar, namazı bozmaz. Dörtte birinden fazla 
olan açılmalar namazı bozar. Namazda iken avret yerinin örtüsü açılsa ve hiç 
beklemeden açılan yer kapatılsa namaz bozulmaz. Bir rükün miktarı bekledikten 
sonra kapatılsa, namaz bozulmuş olur. Avret mahallinden açılan kısmın tekrar 
örtünmesi bir elle olmalıdır. İki elle yapılan hareketler amel-i kesire girer ve namazı 
bozar. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namazda başörtüm açılırsa namazım bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Duruma göre değişir. Düşünce bir rükün zamanı kadar olursa sehiv secdesi 
vacip olur. Bir rükün miktarı üç defa “ Sübhanallah “ diyecek kadar zaman geçmesidir. 
Mesela; namaz kılan biri Fatiha’dan sonra hangi sureyi okusam diye düşünceye dalsa 
veya kaç rekat kıldığında tereddüt edip, tefekküre dalsa sehiv secdesi gerekir. Dünyevi 
düşünceler sehiv secdesini gerektirmez. Namazın farz ve vaciblerini eda esnasındaki 
düşünceler de zarar vermez. Tabiki böyle düşünceler namazın huşusunu zedeler. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namaz içinde bazen düşünce daldığım oluyor. Bu durumun namazıma bir zararı var mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Sehven yani unutarak, yanılarak veya hataen  namazın farzlarından birinde 
geciktirme olursa veya namazın vaciplerinden birini terk etme veya geciktirme olursa 
bu noksanlık namaz sonunda iki secde ile o namazı tamam kılar. Buna sehiv secdesi 
denir. Sehiv secdesi şöyle yapılır; eğer yalnız namaz kılan ise şehadetten sonra salli / 
barik’ten önce sağa / sola selam verir, iki secde yapar ve yeniden tahiyyat, salli, barik, 
rabbena dualarını okur ve tekrar selamla namazını tamamlamış olur.  Eğer imam ise 
yalnız sağa selam verir ve münferidin (yalnız kılanın ) yaptıklarını yapar. Böylece 
imamın da cemaatin de namazı tamamlanmış olur. Namazın vaciplerini kasden terk 
etmek tahrimen mekruhtur. kasden terk edenin namazı yeniden kılması vacibdir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Gerekmesi halinde namaz sonunda sehiv secdesini nasıl yapmalıyız? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evvela şu bilinmeli ki yerine getirdiğimiz ibadetler şüphelerden beri olmalıdır. 
Bir kimse, kıldığı namazın rekatlarının 1. rekat mı, 2. rekat mı olduğunda şüphe etse 
ve bu şüphe ömründe ilk defa meydana gelse o namazı yeniden kılması gerekir.Bu 
kimse, rekat konusunda daha önce de şüpheye düştüyse kalben araştırma yapar ve 
karar verir. Namazı yeniden kılması gerekmez. Şüpheyle kıldığı namazların sonunda 
sehiv secdesi yapar. Namazı tamam olur. Örnek; Zaman zaman rekat konusunda 
şüphe eden bir kimse, sabah namazını bir mi, iki mi kıldım diye şüphe etse ve kalben 
bir rekat kıldığına karar verse, ona bir rekat daha ekler ve sonunda sehiv secdesi 
yapar. Eğer kalben karar veremezse azını kabul eder ve bir rekat daha ekler. Yalnız 1. 
rekatta da tahiyyata oturur. Çünkü, iki rekat kılma ihtimali de vardır ve sehiv 
secdesiyle sabah namazını tamamlar. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namazımın rekatlarında şüphe ediyorum.  Ne yapmam gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, caiz değildir. İnternet servisi sağlayan şirketin sözleşmesinde ev 
dışındaki başka kişi, daire ve kurumlarla paylaşıma müsaade edilmemektedir. 
Bundan dolayı evine internet bağlatan kimsenin şifreyi komşu daireye vermesi de, 
komşusunun şifreyi alıp kullanması da caiz değildir. Bu tür ihlaller ile sözleşmenin 
kapsamı dışına çıkmak uygun değildir. Yine sözleşme gereği internet sözleşmesinin 
yapıldığı mekanda bulunan (hane halkı ve misafirleri) herkes interneti kullanabilir. 
Hakkı olmayan bir şeyin iyiliği olmaz. Kullanan için de kullandıran için de helal 
değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Komşumun evinde internet (Wi-Fi) var. Şifresini alıp, komşumun internetini kendi evimden 
kullanmam caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İnsan, bozması gereken yemin de edebilir, bozmayıp devam etmesi gereken 
yemin de edebilir. Babasıyla konuşmamaya, namaz kılmamaya vb. yemin eden bu gibi 
yeminlerini bozmalıdır (mesela babasıyla konuşmaması günahtır) ve imkan 
ölçüsünde keffaretini ödemelidir. Ama içki içmemeye, sigara içmemeye, kumar 
oynamamaya vb. yemin eden, yeminini bozmamalıdır. Çünkü bozmaması sevaptır. 
Ama yeminini bozarsa keffaret gerekir. Keffaret; ->on fakiri sabah-akşam doyurması 
veya ->bir fakiri on gün sabah-akşam doyurması veya ->on fakiri giydirmesidir (on 
fakire ayrı ayrı vereceğini bir fakire verse bir günü vermiş olur) ->Bunlara gücü 
yetmezse üç gün peş peşe oruç tutmasıdır.Kasden, bilerek yalan yere yeminin 
keffareti olmaz. Çünkü büyük günahtır. Mesela; Borcunu vermediğini bilen birisinin 
“Vallahi borcumu ödedim”  demesi gibi. Bir hak ihlali olursa kul hakkına girer. 
Helallik almalı hem de gönülden tevbe etmek gerekir. Sevgi ve Hürmetlerimle  

Soru: Yeminini bozan birisinin ne yapması gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.09.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Tabiki konuşması lazımdır. Müslüman üç günden fazla küs olamaz.Yemin; 
sözü kuvvetlendirmektir. Yemin ya Allah (cc) adına veya Allah’ın sıfatları adına edilir. 
Yani yemin; "vallahi", "billahi", "tallahi" ifadeleri ile veya "yemin ederim ki", "and 
olsun ki" vb. örfen de yemin sayılan ifadelerle olur. Ama "çocuğumun ölüsünü 
göreyim"  "babamın başı için" gibi sözler yemin sayılmaz. Çünkü yemin Halik 
(yaratan) adına edilir. Mahlukat (yaratılmışlar) adına  edilmez.Kişi yerli-yersiz yemin 
etmekten kaçınmalıdır. Yemin etmişse de yeminini tutmalıdır. Fakat konu yukarıdaki 
soruda geçtiği üzere bozulması gereken bir yemin olur ise kişinin ne yapmasının 
gerektiği konusundaki cevabı inşaallah yarın ki fetvamızda verelim. Sevgi ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Kardeşiyle konuşmayacağına yemin eden birisi, yeminini bozar ve konuşursa ne yapması gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    31.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İslâm Dini, ağaç dikmeyi, dikilen ağaçları korumayı emretmiştir. O kadar ki 
kabristanın bile yemyeşil olmasını öğütlemiş, dirilere yararlı olduğu kadar ölüler için 
de yararlı olan ağaç ve bitkilerin koparılmasını mekruh saymıştır. Kabristandaki yeşil 
otları, bitkileri ve ağaçları kesmek, biçmek veya koparmak oranın temizlik ve bakımı 
için olmalıdır. İslam'da mezarlığın temiz tutulması önemlidir ve yeşilliğini keyfi 
olarak kesmek, biçmek ve koparmak mekruhtur (günahtır).Çünkü bu yeşillikler 
kendi lisan-ı halleriyle Allah’ı (cc) zikretmektedirler. Bu yeşil bitkilerin kendi 
halleriyle Allah’ı (cc) zikirleri ile merhameti çok olan Rabbimiz kabirde yatan 
müminlerin azabını hafifletir. Mezarlığın meyve ve sebzelerinden yemek caizdir. 
Kabristandaki kurumuş ot ve ağaçları satmak caizdir. Yalnız parası toplumun hayrına 
kullanılmalıdır. Sevgi ve Hürmetlerimle  

Soru: Köyümüzün mezarlığındaki otları kesmek ve satmak günah mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, verilmez. Vergi, devlet tarafından hem insanlara verilir ve hem de yol, 
köprü, okul, yurt, resmî daire vb. yerlere harcanır. Vergi vermek vatandaşlık görevidir.  
Vergi oranları değişkendir. Zekatın ise fakirler başta olmak üzere  verilebileceği belli 
yerler (Tevbe Suresi 60. Ayet) ve  Hz. Peygamber(sav ) tarafından belirlenmiş 
değişmez oranları vardır.  Örnek; ticaret mallarının  kırkta biri, yani %2.5'i, kırk 
koyunu olduğunda bir koyun, otuz sığırda bir buzağı, beş devede bir koyun gibi 
nisablarla zekat verilir. Sevgi ve Hürmetlerimle  

Soru: Zekat, vergi olarak veya vergi, zekat olarak verilebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ticaret için olan gayr i menkullerin ( taşınmaz malların) kesinlikle zekatını 
vermek farzdır. Arsa, ev, dükkan gibi (emlakların) ticareti yapılan malların zekatını 
vermek farzdır. Burada niyet çok önemlidir. Arsayı niçin aldık? Ticaret için mi? Kar 
etsin, satacağım, niyetiyle mi? (benzeri hallerde zekat gerekir) Yoksa arsamın üzerine 
ilerde ev, dükkan yaparım veya yaptırırım veya çocuklarım değerlendirir veya yatırım 
olarak dursun niyetiyle alırsa zekat gerekmez. Çünkü niyetimiz ticaret değil. Ayrıca, 
örneğin; bir kimsenin üç dairesi olsa zekat vermesi gerekir mi? Eğer ev alıp-satan 
emlakcı ise ve varsa bir yıllık borcunu düşer ve her dairenin zekatını verir. Emlakcı 
değilse kira geliri nisaba ulaşırsa ( 80.18 gr. altın karşılığı) ve üzerinden bir yıl geçince, 
ondan zekat verir. Daireler boş ve atıl halde iseler zekat gerekmez. Sevgi ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Arsam ve evim var zekatını  verecek miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, mesuliyet organın ilk sahibine ait olmaz. Nakledilen organı taşıyan kişi 
günah işlemişse kendisine aittir. Allah (cc) akıl ve irade sahiplerini emir ve yasaklarla 
mükellef ( mesul ) kılmıştır. Organları hangi irade sahibi kimse kullanmış ise o kimse 
sorumludur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Organ bağışı yapılan kimse günah işlerse bu fiiller organın ilk sahibine mi ait olur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Cami içinde cenaze namazı kılmak mekruhtur. Ama imam ve cemaatin bir 
kısmı camii dışında cenaze namazını kılmaya hazırlanırken cemaatin bir kısmının 
camii içerisinde kalması ve cenaze namazını burada kılmaları mekruh değildir. Ayrıca 
yağmur, çamur ve çok soğuk havalarda zarurete binaen cenazenin, imam ve cemaatin 
camide hazır olduğu bir durumda cenaze namazının camii içerisinde kılınması da 
caizdir. Eğer ayakkabıların altı veya olur ki cenaze namazı kılınacak yer necasetli 
olursa yine cami içinde kılmak caizdir. Böyle altı necasetli ayakkabıların, üzerlerine 
basarak da namazı kılmak caizdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Cenaze namazı cami içinde kılınır mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Allah(cc) yarattığı insana bir şekil vermiştir. Bu bizim yaratılıştan gelen 
özelliğimizdir. Yani fıtratımızdır. Allah, yaratmış olduğu fıtratımıza/bedenimize 
değişik şekiller vermeyi ve müdahalede bulunmayı yasaklamıştır. Bunun için soruda 
geçen işlemleri keyfi olarak yapmak ve yaptırmak caiz değildir. Günahtır. Yapan da 
yaptıran da tövbe etmelidir. Ama sorudaki konular ve bedenin herhangi bir yerinde 
sağlık sorunu haline gelen ve şahsı gerçekten ruhen/psikolojik veya fiziksel olarak 
rahatsız eden bir durum varsa o zaman tabi ki cerrahi müdahale ve tedavi caizdir. 
Allah, ölüm hariç her hastalığın ilacını yaratmıştır. Ruh ve bedenimiz bize emanettir. 
Sahibi Allah’tır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Botoks, yüze dolgu yaptırma (çene, dudak vs.), yanak içi yağ dokusu aldırma (bişektomi), elmacık 
kemiği belirginleştirme gibi estetik amaçlı yapılan işlemler caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dövme yaptırmayı Peygamber’imiz (sav)( Araplarda çok yaygın bir kültür 
olmasına rağmen ) yasaklamıştır. Bunun için dövme yaptırmak dinimizde caiz 
değildir. Haramdır. Önceden dövme yaptırmış olan birisi, bu dövmeyi acısız olarak 
temizletmesi mümkünse temizletmelidir. Bu mümkün değilse başkalarına kötü 
örnek olmaması için  görünmesin diye üzerini örtmeli ve bir daha yapmamak üzere 
tevbe, istiğfar etmelidir. Aldığı normal abdest veya boy abdesti ( gusül)  erkek / kadın 
fark etmez, geçerlidir. Her türlü İbadeti yapabilir. Selam  ve Hürmetlerimle 

Soru: Dövme yaptırmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, doğru değildir. Dualarda “Amin” demek, "Allahım kabul eyle" demektir. 
Onun için kesin ve azimle dua etmek gerekir. Hz.Peygamberimiz  (sav) “İnşaallah 
Allah (cc) beni affetsin demeyin."diye buyuruyor. Fakat gelecekle ilgili ne konuşursak 
muhakkak “inşaallah“ dememiz gerekir.  Bu ayetle sabittir. Fatiha Suresi'nden ve 
dualardan sonra “Amin” demek sünnetle sabittir. Hz. Peygamber (sav); “İmam 
Fatihadan sonra “Amin” dediği vakit siz de “Amin” deyiniz. Zira kimin “Amin” demesi 
meleklerin “Amin” demesine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları affolunur.” 
buyurmuştur. Tabi namazda Fatiha'dan sonra “Amin” lafzını sessiz bir şekilde 
söylemek uygun olandır. Sevgi ve Hürmetlerimle  

Soru: Dua sonunda "Amin İnşaallah" demek doğru mudur? “ Amin “ demenin hükmü nedir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ezan ve kamet okumak erkekler için, farz namazların sünnetidir. Bu farz 
namaz eda veya kaza olsun fark etmez. Kadınlar farz namazlardan önce ezan ve kamet 
okuma konusunda mükellef değildir. Ezan bitince ezan duasını okumak mendubtur. 
Kamet bitince dua yapılmaz. Cuma günleri dış ezandan sonra dua okunur ama Cuma 
namazında, Camii içinde okunan iç ezandan sonra ezan duası okunmaz. Sükunet 
içinde hutbe dinlenir hatta hatibin dualarına cemaat içinden “ Amiin “ der. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Ezan okumanın, ezan ve kamet duası yapmanın hükmü nedir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, botlar, potinler üzerine mesh etmek caizdir. Dinimiz kolaylık dinidir. 
Deri vb. maddelerden yapılan, yere konulunca dik duran, içine su geçirmeyen ve 
giyilince uzun mesafe yürünen mest, bot, potin, çizme vb. üzerine mesh yapmak 
caizdir. Asker, polis ve isteyen kimse bu papuçları normal abdest (ayaklarını 
yıkayarak) aldıktan sonra giyerler ve abdest bozulunca bu giydiklerinin üzerine mesh 
yaparlar. Tabi bu papuçların alt ve üstlerinde necaset (pislik) varsa mutlaka 
temizlendikten sonra namaz kılınmalıdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ben askerim. Her zaman abdest alma imkanım olmayabiliyor. Botlarımın üzerine mesh edebilir 
miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, Hatim’in dışından tavafı yapmamız gerekir. (Hatim: Beytullah'ın 
kuzeyindeki yarım daire şekilli yerin adı) İçinden yapılan şavt geçerli olmaz. Çünkü 
Hatim’in tavafta Kabe’ye dahil olması Hadis-i Şerifle sabittir. Tavafta Hatim Kabe-i 
Muazzama’dan sayılır. Namazı Kabe’nin içinde her tarafa dönerek kılmak caizdir. 
Hatim’in içinde ise namazı Kabe’ye dönerek kılmak farzdır. Hatim’in içinde kıble 
Hatim değil Kabe’dir. Namazı Kabe’ye dönerek kılmamız ise Ayet-i Kerime ile sabittir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hac’da ve Umre'de tavafı Hatim’in dışından yapıyoruz. Namazı niçin hatime dönerek kılamıyoruz ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Takmayınız. Dinimizde nazar (göz değmesi) hakdır ve ondan Allah’a (cc) 
sığınmak lazımdır. Dinimiz bazı gözlerin insan ve eşya üzerindeki zarar verici 
etkilerini kabul etmektedir ve cevabını da vermektedir. Peygamberimiz (sav) göz 
değmesine karşı; Ayet el-kürsiyi, İhlas Suresini, Felak Suresini, Nas Suresini okumuş 
ve bizlerin de okumamızı istemiştir. Nazar boncuğu ve benzeri şeylerden fayda 
ummak ve bunların göz değmesine engel olacağına inanmak, boyuna veya başka 
yerlere (çocuk, araba, ev vb.) asmak caiz değildir. Güç, kuvvet ve kudret Allah’a (cc) 
aittir ve göz değmesine engel olacakta Rabbımızdır. O’na sığınmalıyız. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Nazar değmesin diye yeni aldığım arabama nazar boncuğu takabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, gerekir. Ürettiğiniz baldan dolayı öşür yani onda bir ( 1/10 )zekat 
vermeniz gerekir. Çünkü bal, arı tarafından toprak mahsulu olan çiçeklerden elde 
edilir. Örnek ; on kilo bal elde ettiysek bir kilosunu veya kıymetini muhtaçlara 
vermemiz gerekir. Bal ticareti yapan tüccarlar ise kırkta bir ( 1/40 ) zekat vermelidir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Arazide arı kovanlarım var. Bal üretiyorum. Zekat vermem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, gerekir. Dinimizin uygun gördüğü ve kar - zarar ortaklığıyla tasarruf 
edilen ( biriktirilen), helal yerlerde işletilen paradan zekat verilir. Bireysel 
emeklilikte parası biriken kimse o mala maliktir (sahiptir ). Bu sistemden ayrılmak 
istediğinde eline ne kadar  para ödenirse onun zekatını verir. Eğer nisaba ( 80.18 gr. 
altın veya kıymeti. ) ulaşmıyor ama başka paralar (altın, gümüş ve diğer nakitler) 
varsa ve onlara ilave edilince nisaba ulaşıyorsa yine zekatı ödenir. Eğer bu sistemden 
ayrılmak istediğinde kendisine verilecek miktar nisap miktarına ulaşmışsa her yıl 
zekatını vermesi gerekir. Nisap miktarına ulaşmıyorsa zekat gerekmez. Tabi bu 
bilgiyi, zekat vakti gelince, parasını helal işlerde çalıştıran müesseseye soracak ve ona 
göre zekatının hesabını yapacaktır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bireysel emeklilikte biriken paramdan zekat vermem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Devletin, vatandaşına yardım yapması caizdir. Sizin de emekli olmak için 
yatırdığınız aylık para, asla faiz ve faizli muamelelerde çalıştırılmamalıdır. Böyle 
emeklilik caiz değildir. Eğer yatırılan paralar ve devlet katkısı faizle ilgisi olmayan ve 
dinimizin uygun gördüğü katılım ( Kar - Zarar ) ortaklıklarında işletilirse bu 
emeklilik ( BES) caiz olur. Devlet katkısıyla birlikte bu katılım bankalarında biriken 
paranın çalıştırılmasıyla elde edilen kar payı da helaldir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ben memurum. Hanımımı devletin katkısıyla beraber  bireysel emekli yapmak  için katılım 
bankasına para yatırmak istiyorum. Böyle emekli olup, ilerde maaş alması caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Kesinlikle Caiz değildir. Suyla abdest aldığında Cenaze Namazına 
yetişemeyeceğini anlayan Teyemmüm Abdesti alır ve namazı kılar. Bayram Namazını 
kaçıracağından endişe eden de teyemmüm abdestiyle kılabilir. Çünkü kazası yoktur. 
Ama 5 vakit namaz ve Cuma namazına yetişemeyen teyemmümle kılamaz. Mesela; 
Camiide Cuma Namazını kılmaya hazırlanan birinin abdesti bozulsa, teyemmümle 
Cuma Namazı kılamaz. Çünkü Cuma’yı kılamazsa Öğle Namazını kılar. Diğer 
namazlarda en sevaplı saf ön saftır. Fakat cenaze namazında en sevaplı saf arka 
saflardır. Kadınların da Cenaze Namazı kılmaları iyi olur. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Cenaze Namazı abdestsiz kılınır mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Türkiye’de veya yurtdışındaki herhangi bir otelin müşterisi olarak oranın 
havlu, bornoz, çarşaf vb. tekrar kullanılabilecek ürünlerini almamız caiz değildir. 
Banyoda kullanılan ve duvara sabitlenmiş olmayan ambalajlı ürünleri (sabun, 
şampuan, diş macunu, bez terlik, tarak, jilet vb.) otelden ayrılınca yanımıza 
alabilmemiz için yetkiliden izin almamız doğru olanıdır. Eğer yetkili, banyoda 
kullanılmayan ürünler "Otel ücretinize dahildir, alabilirsiniz" derse almak caizdir. 
"Ücrete dahil değildir." derse, o zaman dokunamayız. Helal olmaz. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Otellerin banyolarında kullandığımız diş macunu, sabun, şampuan vb. şeylerden artanları hediye, 
hatıra veya daha sonra kullanmak üzere yanımıza alabilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Seferde kazaya kalan dört rekatlı namaz, ister seferilik halinde ,ister 
mukimlik halinde kaza edildin iki rekat olarak kılınır. Bunun tersi mukimlik halinde 
kazaya kalan dört rekatlı namaz, ister seferilik halinde, ister mukimlik halinde olsun 
dört rekat olarak kaza edilmesi gerekir. Mazeret olmaksızın bir namazı kazaya 
bırakmak büyük günahtır. Bu namaz kaza edilmekle yerine getirilmiş olur. Fakat 
geciktirilmesinden dolayı işlenilen günahların af edilmesi için tevbe ve İstiğfar etmek 
gerekir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Seferde kazaya kalan dört rekatlık namaz mukimlik halinde kaç rekat olarak kılınır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:1- Evet, caizdir. Çünkü burada önemli olan kurbanın kesildiği yer değil, kurban 
kesen mükellefin mukim mi yoksa misafir mi  olduğudur. Bundan dolayı mukim 
birisi vekalet yoluyla Türkiye’de ve ülke dışında kurbanını kestirmesi  caizdir. 2- Hayır, 
gerekmez. Bayram günlerinde misafirlikte olan birisi kurbanını burada kesmişse, 
mukim olduğu zaman tekrar kurban kesmesi gerekmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: 1-Mukim birisi seferi mesafede bir yerde vekalet yoluyla vacib kurbanı kesmesi caiz midir? 2-Bayram 
günü seferde olan birisi, kurbanını burada kesmiş olsa ve bayramın üçüncü gününde mukim olsa yani 

kendi evine dönse tekrar kurban kesmesi gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bu hayvanların 7 yerini yemek caiz değildir. Bunlar; 1- Akan Kan.2- 
Yumurtaları.3- İdrar Aleti.4- Safra Kesesi.5- Bezeleri (Guddeleri). 6- Dişi Hayvanın 
Önü.7- İdrar Kesesi. Bunları yemek helal değildir. Ayrıca özellikle köylerimizde eti 
yenen hayvanlardan çöplüklerde necaset yiyen ve eti kokan hayvanları yemek uygun 
değildir. Temiz şeylerle besleyip, kokusu giderilirse yemek caiz olur. Böyle necaset 
yiyen hayvanlardan tavuk vb.lerini  3 gün, koyun vb. lerini  4 gün, sığır vb. lerini 10 
gün necasetli yerden uzakta, temiz yiyeceklerle beslemek gerekir. Tabii Veteriner 
Hekimlerin bu konudaki tavsiyelerine de uymak gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kurbanlık ve eti yenen hayvanların (koyun, koç, sığır vs.) nerelerini yemek caiz değildir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Müstehab olan; kesilen kurbanın etinin üçte birini 
yoksullara dağıtmak, üçte birini misafirle, komşu ve akrabalarla paylaşmak, üçte 
birini de aile için eve ayırmaktır. Kurban etini müslüman olmayanlara vermek de 
caizdir. Ayrıca kurban etinin tamamını dağıtmak da caizdir. Eğer kurban kesen 
kişinin aile nüfusu kalabalık ise, kurban etini tamamen  ev için  ayırmak da caizdir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bayramda kestiğimiz kurbanın etini tamamen dağıtmamız gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap :- Bayram namazı Cuma namazı kendisine farz olan her kese vacibdir. -Hacda 
olan, dışarıdan gelen hacılara mukim de olsalar bayram namazı vacib değildir.-
Bayram namazının kazası olmaz. Bayram namazına yetişemeyen tek başına kılmaz. 
İsterse dört rekatlı bir nafile namaz kılar. - Bayram namazı islamın şiarındandır. -
Teşrik tekbirleri getirmek farz namazlarını kılmakla sorumlu olan her mükellefe 
vacibdir. Kadın-erkek, seferi-mukim, cemaatle namaz kılan-yalnız namaz kılan fark 
etmez, hepsi okumalıdır. -Teşrik tekbirleri  Arefe günü sabah namazı başlar bayramın 
dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz vakit namazının peşine okunur. -
Teşrik Tekbiri: Allahu ekber Allahu ekber lailahe illallahu vallahu ekber Allahu ekber 
velillahil hamd. -Bu günlerde eğer namaz kazaya kalacak olursa ve yine bu Arefe ve 
bayramın dört günü içinde kaza edilirse farzın peşine teşrik tekbiri de okunur. Teşrik 
günlerinin dışında namaz kaza edilirse teşrik tekbirleri alınmaz. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Kurban bayramı ve teşrik tekbirlerinde nelere dikkat etmeliyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, kesilen hayvanın kanını alına vb. yerlere sürmek caiz değildir. Bu 
hayvan kurbanlık olsun, olmasın fark etmez. Dinimizde bunun hiçbir dayanağı 
yoktur. Bilakis kan necis (pis) olduğu için hiç bir yere sürülmez. Günahtır. (çocuk 
olsun, büyük olsun İnsan, araba, ev vs.) Eğer yüze veya vücudun herhangi bir yerine 
yada elbiseye sürülmüşse yıkanmadan, temizlenmeden namaz kılınmaz. Cahiliye 
dönemi araplarının örflerinde,  uğur vs. için kesilen hayvanların kanının sürülmesi 
vardır. Peygamber Efendimiz ise bunu yasaklamıştır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kurbanlık hayvanın kanını çocukların veya kendimizin alnımıza  sürebilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:- Kurban kesimi, bayram namazı kılındıktan sonra başlar. - Besmele 
okumalıyız. Besmelenin iki şekli vardır 

 Bismillâhirrahmânirrahîm     1 .     الرحيم الرحمن هللا بسم
 .Bismillâhi Allâh-u EkberHayvan kesiminde bu ikinci kısım okunur   2 .      اكبر هللا هللا بسم

- Zaruri bir durum yoksa , kesim esnasında hayvanlar birbirlerini görmeseler iyi olur. 
- Kesme fiilini hayvanı kıbleye çevirerek hemen yapmalıyız. Hayvana eziyet etmeden 
keskin bıçakla işin ehli tarafından kesilmelidir. - Kesim usulüne dikkat etmeliyiz. 
Hayvanın yemek, nefes borularını ve iki atardamardan en az birini beraber 
kesmeliyiz. Yani normal hayvan kesiminde dikkat ettiklerimize kurbanlık hayvan 
kesiyorken de dikkat etmeliyiz. Aralarında kesim farkı yoktur. O esnada hayvanların 
omuriliğini kesmemeliyiz. - Hayvan tamamen ölmeden başını vücudundan 
ayırmamalıyız. Can tamamen çıkmalıdır.- Hayvanları kesiyorken çevre temizliğine 
çok dikkat etmeliyiz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kurbanlığı keserken en fazla nelere dikkat etmeliyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Namaz bozulur. Kerahat vakti çıktıktan (güneş doğduktan kırkbeş 
dakika) sonra o günkü sabah namazı, öğlen namazına kırk dakika kalıncaya kadar 
sünnetiyle beraber kaza edilir. Diğer namazları kılıyorken yeni namaz vakti girince o 
namaza devam edilir ve eda sayılır. Örnek; o günkü ikindiyi kılınca akşam vakti girse 
bir rekatı da akşam namazının vaktine geçse ve dört rekat tamamlansa bu ikindi 
namazı edadır. Kaza değil.Sabah namazı hariç dört vakti takib eden vakit kamil 
vakittir. Ama sabah güneş doğduktan öğlene kadar mühmel (içinde farz namaz 
olmayan) vakittir. Vakitleri tesbitte Diyanet Takvimini takip etmeliyiz. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Sabah namazının farzının ikinci rekatındayken güneş doğsa namaz bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Başlamış olduğunuz nafile namazın (Farzın önünde veya arkasında kıldığımız 
sünnetlere de nafile denir.) başında iseniz iki rekatını tamamlar, selam verir, cemaate 
yetişir ve farzı cemaatle kılarsınız. Eğer bu bozduğunuz öğlen namazının ilk sünneti 
ise farzı kıldıktan sonra bu dört rekat sünneti kaza edersiniz. İkindi ve yatsının 
sünnetleri gayr-i müekked sünnet olduğu için iki rekat + iki rekat namazlardır. Ve 
ikindinin farzından sonra nafile namaz için kerahet vakti olduğundan iki rekat daha 
kılınmaz. Kılınan namaz yatsının sünneti ise kılamadığı ilk iki rekatını dilerse 
farzdan sonra kılabilir. Eğer kıldığı dört rekatlı sünnetin üçüncü rekatına kalkmış ise 
kişi artık namazını bozmaz, dört rekata tamamlar. Sabah namazının sünnetinde ise  
tahiyyatta bile olsa farza yetişeceğine kanaat getiren kişi, gerekirse subhanekeyi ve 
bazı sünnetleri terk eder ama iki rekat sünneti tamamlar. Çünkü sabah namazının 
sünnetine vacib diyen alimler de vardır. Sünneti kılarsa farza yetişemeyeceğine 
kanaat getiren ise artık sünneti terk eder ve imama uyarak farza başlar. Ve farzdan 
sonra da sünneti kaza etmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Sünnet namaz kılıyordum, cemaat farza başladı. Benim sünneti bozmam gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kişi eğer birinci rekatın secdesine varmamış ise hangi farz olursa olsun, o 
namazı bırakır ve imama uyar. Eğer birinci rekatın secdesine varmışsa bakılır; sabah 
ve akşam namazları ise yine namazı bırakır ve cemaate uyar. Ama bu namazların 
ikinci rekatının secdesine varmışsa tek başına namazını bitirir. Eğer öğle, ikindi veya 
yatsı namazı ise ikinci rekatı tamamlar selam verir ve cemaate uyar. Eğer üçüncü 
rekata kalkmış ama secdeye varmamışsa, ayakta veya oturarak selam verir cemaate 
uyar. Tek başına kıldığı iki rekatlar nafile olur. Eğer üçüncü rekatın secdesine varmış 
ise artık namazını tamamlar. Farz tamam olur. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Camide birisi yalnız namaza başlasa, önünde cemaatin oluştuğunu farkederse, cemaate mi katılmalı 
yoksa kıldığı namazını bitirmeli mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Akşam namazının son rekatını imamla birlikte kılan kimse, imam selam 
verdikten sonra ayağa kalkar. 1. rekatı , Sübhaneke, eûzü besmele, Fatiha ve bir 
miktar daha Kur’an-ı Kerim okur. Rükû ve secdelerden sonra oturur ve yalnız 
Tahiyyat’ı okur. Sonra “Allahu ekber” diyerek ayağa kalkar, 2. rekatı yalnız besmele ile 
Fatiha ve bir miktar daha Kur’an-ı Kerim okuyarak rükû ve secdeleri yapar. Sonra son 
oturuş yaparak selâm ile namazdan çıkar. Üç oturuşla namazı tamamlanır. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Akşam namazının 3. rekatında imama yetişen namazını nasıl tamamlamalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Zilhicce’nin evvelinden dokuz gün yani kurban bayramından önceki dokuz 
gün oruç tutmak müstehaptır. Bu dokuz günün aralıksız hepsi tutulabileceği gibi ara 
verilerek bir kısmı da tutulabilir. Özellikle Arefe günü oruç  tutmak çok sevaptır. 
Yalnız hacda olanlar için Terviye ve Arefe günleri (yani Zilhicce’nin 8. ve 9. günleri) bu 
meşakkatli ibadeti yerine getirmede halsizlik ve acziyet meydana gelecekse oruç 
tutmaları mekruhtur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Zilhiccenin ilk dokuz gününde oruç tutmak gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bir kimse dört rekatlı namazlardan birinin dördüncü rekatında imama ayakta 
ya da rükuya yetişerek uysa imam ile teşehhüde(Tahiyyata) oturur ve imam soluna “ 
Esselamu...”  diyince hemen kalkar. Sübhaneke, eûzü besmele, Fatiha ve bir miktar 
Kur’an okur. Rüku ve secdelerden sonra oturur. Yalnız Tahiyyat’ı okur.  Ve ayağa 
kalkar. Besmele ile Fatiha’yı ve bir miktar daha Kur’an ayetlerini okur. Sonra rüku ve 
secdelere varır, oturmaksızın kalkar. Yalnız besmele ve Fatiha ile bir rekat daha 
kılarak son oturuşu yapar. Tahiyyat’ı, salavatları ve duaları okuyup selam vererek 
namazını tamamlar. Yanılma secdesi gerekmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: 4 Rekatlı bir namazın dördüncü rekatına yetişen biri namazını nasıl tamamlar? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.08.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Satın alma işlemi tamamlanmıştır. Satıcının yanında emanet olarak 
bırakılmıştır. Emanetin hükmü farklıdır. Kurbanlık ölmüştür. Eğer, satıcı emanetin 
emniyetini sağlamış, ihmal veya kusuru da olmamışsa kurbanlığı alanlar parasının 
tamamını satıcıya ödeyeceklerdir. Eğer, emanet kurbanlığın ölmesinde, satıcının 
kasıt, ihmal veya kusuru bulunsa o zaman satıcı tazmin eder ve aldığı parayı da, 
kaporayı da iade eder. Ölen kurbanlığın sahibi veya sahipleri her iki halde de ( yani 
ister satıcı, ister alıcı parayı ödesin ) ; zenginse yenisini alıp keser, fakirse yenisini 
alması gerekmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Satın aldığımız kurbanlığı bayram gününe kadar satıcının yanında emanet olarak bıraktık. Kapora da 
verdik. Fakat bayram gelmeden kurbanlığımız öldü. Parasını bizim ödememiz gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    31.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, yapabilir, caizdir. Fakat daha önce haccını yapmış, tecrübeli birini 
göndermek daha uygun olur. Tabi bu bedeli (vekili) normalde vekil yapan, kendi 
ikamet ettiği yerden göndermelidir. Fakat zaruret halinde Mekke-i Mükerreme’den 
veya Medine-i Münevvere’den de göndermek mümkündür. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hac farizasını yerine getirmeyen birisi başkası yerine vekaleten hac yapabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Hac kendisine farz olan birinin yaşlılıktan, ağır hastalıktan 
(iyileşme umudu olmayan ve kendisi haccetmekten devamlı aciz olan) veya ölümden 
dolayı birini vekil (bedel) olarak hacca göndermesi caizdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir kimsenin ölen babasının veya annesinin yerine vekil olarak birini hacca göndermesi caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, caiz değildir. Çünkü kurbanlık küçükbaş veya hisseli büyükbaş 
hayvanlardan elde edilen etler farklı kilolarda olacağından bunları sabitlemek doğru 
değildir. Eğer elde edilen et miktarı sabit kilodan az olursa başkalarının hakkı alınmış 
olur, fazla olursa kişinin hakkı başkalarına geçer. Farklı kurbanlık hayvanların 
etlerini bu şekilde koli yaparak birbirine karıştırmamak gerekir. Kesilecek kurbanlık 
tayin edilmediği için marketlerden bu şekilde yapilan alışverişlerle sadece et satin 
alınmış olur ancak kurban ibadeti gerçekleştirilmiş olmaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Marketlerin sabit kiloda küçükbaş veya hisseli büyükbaş kurbanlık satması caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Müstehab olan; kesilen kurbanın etinin üçte birini 
yoksullara dağıtmak, üçte birini misafirle, komşu ve akrabalarla paylaşmak, üçte 
birini de aile için eve ayırmaktır. Kurban etini müslüman olmayanlara vermek de 
caizdir. Ayrıca kurban etinin tamamını dağıtmak da caizdir. Eğer kurban kesen 
kişinin aile nüfusu kalabalık ise, kurban etini tamamen  ev için  ayırmak da caizdir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bayramda kestiğimiz kurbanın etini tamamen dağıtmamız gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 1- Evet, caizdir. Çünkü burada önemli olan kurbanın kesildiği yer değil, kurban 
kesen mükellefin mukim mi yoksa misafir mi  olduğudur. Bundan dolayı mukim 
birisi vekalet yoluyla Türkiye’de ve ülke dışında kurbanını kestirmesi  caizdir. 2- Hayır, 
gerekmez. Bayram günlerinde misafirlikte olan birisi kurbanını burada kesmişse, 
mukim olduğu zaman tekrar kurban kesmesi gerekmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: 1-Mukim birisi seferi mesafede bir yerde vekalet yoluyla vacib kurbanı kesmesi caiz midir? 2-Bayram 
günü seferde olan birisi, kurbanını burada kesmiş olsa ve bayramın üçüncü gününde mukim olsa yani 

kendi evine dönse tekrar kurban kesmesi gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Zengin bir  kimsenin satın aldığı kurbanlık kaybolsa veya çalınsa, yerine 
yenisini alıp kestikten sonra ( ki kendisine kurban kesmek vacibdir. Kurbanlığın 
kaybolması gibi durumlar kurban kesme sorumluluğunu düşürmez. ) ilk alınan 
kurbanlık bulunsa onu da kesmesi gerekmez. Çünkü kurbanı kesmekle, vücubiyet 
zenginin uhdesinden ve mükellefiyetinden düşmüştür. Fakat kişi fakir ise, satın aldığı 
kurbanlığı kaybolursa, zengin gibi yenisini alması gerekmez. Çünkü ona kurban 
kesmek vacip değildir. İlk aldığı kurban bayram günlerinde bulunursa onu kesmesi 
gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kurbanlık hayvanım kayboldu. Ne yapmam gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Eğer ekonomik durumunuz iyi  ve kurban kesmek size vacip ise yeniden bir 
kurbanlık satın alır ve kurban bayramında kesersiniz. Çünkü zengine vacip olan 
kurban ibadeti eda edilmemiştir. Vücubiyet üzerinden düşmemiştir. Eğer fakir iseniz, 
yeni bir kurbanlık alıp kesmeniz gerekmez. Aslında  fakir birisi kendisine vacip 
olmayan bu ibadeti kurbanlık satın almakla kendisine vacip kılmıştır. Ancak satın 
aldığı kurban ölürse, bu durumda kendisinden vücubiyet sorumluluğu düşer. Böylece 
fakirin tekrar kurbanlık alıp kesmesi gerekmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kurban bayramında kesmek üzere satın aldığım hayvan kesmeden önce öldü. Ne yapmam gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Aslında tavaf namazını kılmadan peş peşe bir kaç tavaf yapmak mekruhtur. 
Tavaf namazı tavafa bağlı değil haccın müstakil vaciblerinden bir vacibdir. Hac 
ibadetinin bazı vacipleri vardır ki terki halinde ceza gerekir. Ama tavaf namazının 
terki cezayı gerektirmez. Tavaf namazı, münferid olarak (cemaatle kılınmasına delil 
yoktur) iki rekat kılınır. Kılınmaması tavafın sıhhatine engel değildir. Fakat doğrusu, 
kerahat vakti değilse, her tavaftan sonra tavaf namazını kılmak gerekir. Kılınmamışsa 
daha sonra kılmak caizdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hac veya umreye giden birisi tavaf namazını kılmadan ikinci, üçüncü tavafı yapabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, ihram geçerlidir. İhramın farzı niyet etmek ve telbiye ( Lebbeyk... ) 
getirmektir. İhram namazının hükmü sünnettir. İki rekat kılınır. 1. rekatta “ kafirun “  
2. rekatta “ ihlas “ suresi biliniyorsa okunur. Bilinmiyorsa bildiği yerleri okur. Kerahat 
vaktiyse daha sonra kılınır. İhrama girilmesi gereken yerde namaz unutulmuşsa, 
ihrama girmeye engel değildir. Mekke - i Mükerreme’ye varmış olsa bile orada kılar. 
Ceza gerekmez. Ay hali ( hayız ) olan bir hanımefendi ihrama girer ama namazı 
kılamaz. İlerde kılabilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hac veya umre için ihrama giren birisi ihram namazını kılmamışsa ihramı geçerli olur mu?İhram 
namazının hükmü nedir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Mekruhtur.(yani günahtır.) Cenaze sahibi yemek vermez. Sünnet olan 
komşuların, dosların hem cenaze sahiplerini hem de taziyeye gelen misafirleri 
ağırlamasıdır. Peygamber Efendimiz, (sav) Hz. Hamza (ra) ve Hz. Cafer’in (ra) 
cenazesinde yemekler yaptırdı. Cenaze sahiplerine ve misafirlere yedirtti. Bu 
sünnettir. Helva yaptırmak dini değildir. Taziye (cenaze sahiplerine sabır dileme) üç 
gündür. Fazlası mekruhtur. Cenaze sahipleri normal hayata daha çabuk dönebilsinler 
diye, üç günden sonra taziye yapmak mekruh kabul edilmiştir. Hatta tekrar tekrar 
taziyede bulunmak da mekruhtur. Ancak uzaktan gelenler taziyede bulunabilir. 
Kocası ölen hanımefendi  Kur’an ı Kerime göre dört ay on gün, eğer hamile ise doğum 
yapıncaya kadar kimseyle evlenemez. Cenaze için, imkan ölçüsünde acil fakirlere 
yardım yapmalı ki kabir rahatlığı sağlanmış olur. Sesli ağlamalara teşvik edilmemeli. 
Sükunetle göz yaşı dökülebilir. Arkasından hayırla yad edilmelidir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Cenaze sahibinin taziyeye gelenlere yemek vermesi caiz midir? Taziye kaç gündür? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Yemin keffareti ayet-i kerime ile sabittir. Bu konuda ayet-i kerimeye dikkat 
edilirse, keffaret sıralamasında " او " ( veya, yahut, ya da,  manaları ifade eder ) ile       " 

) " ف tertib ve takib ifade eder)  ifadeleri farklı manadadır. Buna göre yemin keffareti; 
ya 10 fakiri yedirmek, yahut 10 fakiri giydirmek, ya da bir köle azad etmektir. Kim (bu 
imkanı) bulamazsa onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. Yedirme veya giydirme veya 
köle azadı tercihe bırakılmıştır. Kişinin bunlara gücü yetmez veya imkân bulamaz ise 
işte o zaman üç gün oruç tutması gerekir. Zengin biri yeminini bozduğunda “ben üç 
gün oruç tutayım“ demesi caiz değildir. Evvela öncekilerden birini tercih etmelidir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Yemin keffaretinde sıralama nasıldır? Bu sıraya uymak gerekli mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, yenir. Bütün İlmihal kitaplarında yazar; İster kurbanlık ister diğer 
hayvanlardan olsun, ister büyükbaş ister küçükbaş hayvan olsun kadın veya erkek 
“Besmele“ çekerek kesmiş ise, eti yenen bütün hayvanları yemek caizdir ve caizliğinde 
hiç şüphe yoktur. Hayvanı boğazlamak bazı erkeğe de kadına da zor gelebilir. Bu 
kişinin tabiatıyla alakalıdır. Eti yenen hayvanı kesen hanımefendinin genç, yaşlı, 
abdestli, abdestsiz veya ay (hayz) halinde olması farketmez. Kestiği yenir, helaldir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kadının kestiği tavuğun ve kurbanlık hayvanın eti yenir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bu tür kazanç helal değildir. Çünkü bu bir faiz işlemidir. Ancak; belli 
miktar parayı belli ve helal bir işte çalıştırmak ve bu işten elde edilen karın yüzde 
onunu veya yirmisini almak şartıyla ortak olmak caizdir. Bu bir şirkettir. Ayrıca bu 
ortaklar ticarette zarar da edebilirler. Ortaklığa ne nisbette hissedar olduysa,  zarara 
da o nisbette ortak olması gerekir ki Kar - zarar ortaklığı olsun. Bu şirketten elde 
edilen kazanç helaldır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir tüccar arkadaşıma elli bin tl. verdim. Ticaretinde kullansın ama her ay bana beş yüz tl. verecek. 
Elli bin tl.mi istediğim de bana iade edecek. Bu caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: - Hastalığı açık olan,- Çok zayıf olan,- Kurban edileceği yere gidemeyecek 
kadar topal olan,- Bir veya iki gözü kör olan- Boynuzlarının biri veya ikisi kökünden 
kesilmiş olan,- Koyunda bir, sığırda iki meme ucu kopuk olan, (ister doğuştan, ister 
sonradan memelerinin yarısı olmayan kurban olmaz. Ayrıca hastalıktan dolayı 
memelerinin yarısının sütü kesilen hayvan da kurban olmaz. Ama hastalık olmadan 
sütü kesilmişse mahzuru yoktur.)- Kulağının yarıdan fazlası kesik olan, HAYVANLAR 
KURBAN OLMAZ Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hangi bariz kusurlar hayvanın kurbanlık olmasına engeldir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Gecmişte kılamadığımız farz ve vacip namazların kazası da farz ve vacibdir. 
Vaktinde kılamadığımız namazları ölmeden kaza etmemiz borcumuzdur. Nafile 
namazlar 3 kısımdır:1- Farza bağlı sünnetler. Bunlar her farz namazdan önce veya 
sonra kılınan nafile namazlardır. Öğle namazının ilk ve son sünnetleri gibi. 
Kazalarımız için bu sünnetleri terk etmemiz uygun değildir. 2- Vakte bağlı nafileler. 
Kuşluk vakti, gece vakti, evvabin, teheccüd namazları gibi. Kaza namazları için bu 
nafileleri de  terk etmek uygun değildir. Çünkü vakit geçince kılınmazlar. 3- Mutlak 
nafileler. Bunlar bazı mübarek gecelerde kişinin, geceyi ihya için, sevap diye kendi 
kararıyla kıldığı nafile namazlardır. Kadir gecesi 20 veya 30 rekat nafile namaz kılmak 
gibi. Kazası olanın, bu çeşit nafile namazları kılması uygun değildir. Evvela kazalarını 
kılmalıdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kaza namazlarım var. Kazalarım bitinceye kadar sünnet namazları terk etmem caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, olmaz. O 100 ₺’yi senin vermen gerekir. Senden habersiz senin 
verdiğinden fazla fiyata almamalıdır. Aldıysa haber vermelidir  ve sizin fazlalığı 
vekilinize vermeniz gerekir. Yoksa kurbanınız olmaz. Bir küçükbaş hayvan bir kişi 
için kesilir. Bölünme kabul etmez. Siz ihtiyaç sahibine 1000 ₺ hibe edersiniz. Vekiliniz 
olarak değil, ihtiyacı olduğu için bir kurbanlık kendisi adına alsın, kessin  ve aile 
efradına yedirsin.Bu kimse 1100 ₺’ye de, 1200 ₺’ye de alıp kesebilir. Caizdir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Akrabamı kurbanıma vekil yaptım. “ Benim için al ve kes. Sonra etini, derisini vs. ne yaparsan  yap, 
sana bırakıyorum. “ dedim. Vekilime 1000 ₺ gönderdim. O ise 1100 ₺’ye bir kurbanlık koyun almış. “ 100 ₺ 

benden olsun “ dedi.  Benim kurbanım olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, getiremeyiz, caiz değildir. Bu ve benzeri düşünceler nasıl dinimize 
sokulmuştur anlamak zordur. Arafat, Müzdelife, Mina, Mescid - i Haram  gibi 
mekanlar hacla ilgili ibadetlerin yapıldığı yerlerdir. Buraların kutsallığı 
mekanlaradır. Yoksa taşına, toprağına değildir. Bunun için bazı hacı hanımların 
Arafat’ta çadırların dışında, topraktan ev, dükkan vs. şekiller çizmeleri veya oraların 
taşını, toprağını toplayıp getirmeleri en hafifinden mekruhtur. Böyle hurafelerle 
uğraşmak doğru değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hacca gittiğimizde arafatın veya müzdelifenintaşını, toprağını evimizin ve işimizin bereketi olsun 
diye toplayıp getirebilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Kurban kesmekle mükellef olan bir kimse, kendi yerine  vekil 
tayin edebilir. Tabi kendimize vekil yapacağımız kişiyi veya yeri çok iyi araştırmamız 
gerekir. Kurban kesmek üzerine vacib olan birisi, birini vekil yapar ve parasını da verir 
ama o kimse kurbanı kesmez ve parayı ihtiyaçı için kullanırsa, vekalet veren 
sorumluluktan kurtulmuş olmaz. Eğer bayramın üçüncü günü, akşam namazından 
önce öğrenirse yeniden kurban alıp kesmesi vacibdir. Vekil parayı geri vermelidir. 
Eğer bayram günleri geçtikten sonra kurbanının kesilmediğini öğrenirse bir kurban 
parasını ihtiyaç sahibi fakirlere vermesi gerekir. Ayrıca zengin biri kurban bayramı 
günlerinde,  kurbanlık alıp kesmeyi herhangi bir sebeple yerine getirememişse ve 
bayram günleri de geçmiş ise bir kurbanlık koyun parasını fakirlere sadaka olarak 
dağıtması gerekir. Bir sonraki seneye bırakmaz. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Ben Almanya’da yaşıyorum. Türkiye’den bir yakınıma vekalet verip kurbanımı kestirebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Kendisine kurban kesmek vacib olan kimse, taksitle senet 
imzalayarak veya kredi kartıyla bir kaç ayda kıymetini ödemek üzere kurbanlığı satın 
alıp kesmesi caizdir. Tabi vakti geldiğinde borcunu ödemesi gerekir. Yoksa faize girer 
ki faiz haramdır. Peşin 1400₺, vadeli 3 ayda ödemek şartıyla 1500₺ ye kurbanlık 
hayvanı satın alıp kesmek caizdir. Çünkü bu şekillerde alınan kurbanlık hayvana, 
peşin alınanlar gibi sahip olunur. Yani satın alanın tam mülkiyetine geçmiş olur. 
Kurban helal kazançla satın alınır. Haram kazancın kurbanı da, zekatı da olmaz. 
Hatta mirasçılara miras olarak da kalmaz. Böyle yollarla elde edile malı ya asıl 
sahibini bulup teslim etmeliyiz veya sevap beklemeden çok muhtaç durumda olan 
kimselere vermeliyiz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Taksitle, vadeli veya kredi kartıyla kurban satın alıp kesmek caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, caiz değildir. Göz kararıyla bölüp, sonunda helalleşilse bile caiz değildir. 
Tartarak hisselere bölmek gerekir. Fazla- eksik tartmakta caiz değildir. Sakatat 
kısmını da altıya bölüp herbirine ilave etmek gerekir. Sonra da kura çekmeli ve hangi 
hissenin kime ait olduğu belirlenmelidir. En sonunda da karşılıklı helalleşilirse iyi 
olur. Eğer ortaklar; baba, anne, oğul, kardeş gibi yakın akrabalar olur da aynı 
mutfakta yemekler pişiriliyorsa etleri taksim etmek ve tartmak gerekmez. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Kurbanlık büyükbaş hayvana,  kurban niyetiyle altı kişi ortak olduk. Altı hisseye  bölme işini göz 
kararıyla yapmamız caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bayram namazı kılınan yerlerde namazdan önce kurbanlığı kesmek caiz 
değildir. Namazı kıldıktan sonra kesmek vacibdir. Bayram namazı kılınmayan 
yerlerde fecr - i sadıktan ( imsaktan, sabah namazının vakti girdikten ) sonra kesmek 
caizdir. Kurban kesim  vakti bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü akşam namazına 
kadar devam eder. Birinci günü kesmek en sevaplı olanıdır. Gece ve gündüz 
kesilebilir. Bayramın üçüncü günü akşam namazından yani güneşin batışından önce 
zengin olana kurban kesmek vacib olur. Tam tersine bayramın üçüncü günü güneşin 
batışından önce fakir düşene veya vefat edene kurban kesmek vacib olmaz. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Kurban bayramında kesilmek üzere aldığımız kurbanlığı bayram namazından önce kesmemiz caiz 
midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, en faziletlisi Kıran Haccı’ dır. Kıran Haccı haccın en zor ve meşakkatli 
çeşididir. Fakat Türkiye’den hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu temettu haccı 
yapmaya niyetlenir. Temettü haccı yapmak isteyen hac ayları içinde ( Şevval, Zilkade 
ayları ve Zilhicce’nin ilk on günüdür. ) umre ve hac için ayrı ayrı ihrama girer. Evvela 
mikat yerinde ( hacca dışardan gelenlerin ihramsız geçemedikleri 5 yer )  umre 
niyetiyle ihrama girilir. Umre bittikten sonra traş olup ihramdan çıkılır. Daha sonra 
terviye ( Zilhicce’nin 8. ) günü veya daha önce Mekke - i  Mükerreme’de hac niyetiyle 
tekrar, yeniden ihrama girilir. Ve hac İbadeti ( menasiki ) yapılır ve bitirilir. Ayrıca 
temettü haccı yapanların harem bölgesinde ( Mekke ve etrafında ) şükür kurbanı 
kesmeleri vacibdir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Hacca gidiyorum.   “Temettü Haccı yap” diyorlar. En faziletlisi bu mudur? Nasıl yapılır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Gebeliğin sürmesi, doktorların kararıyla, annenin hayati tehlikesinin 
olabileceğini ortaya koyuyor ise bebeğin alınması caizdir. Hatta anneyi kurtarmak 
için bu gereklidir. Bunun dışında kürtaj asla caiz değildir. Allah(cc) biz kullarını bu 
dünyaya imtihan gayesiyle göndermiştir. Doğacak çocuk engelli de olsa onun da hayat 
hakkı vardır. Belki de bu çocuk anne-babasının cenneti kazanma vesilesi olacaktır. 
Kaldı ki bir çocuğun hayırlı evlat olup-olmamasının engelli veya sağlıklı olmasıyla 
hiçbir ilgisi yoktur. Engelli bir çocuk sağlıklı bir çocuktan daha hayırlı bir evlat 
olabilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Doktorlar bebeğimin sakat olarak dünyaya geleceğini söylüyorlar. Kürtaj yaptırabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, kurbanın bir parçasının kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir. 
Kasabın kesim ücreti alması caizdir. Çünkü kesme fiili ibadet değildir. Şimdiye kadar 
kesim yapana, kesim ücreti yerine hayvanın deri vb. bir parçasını verdiysek, kıymetini 
fakirlere vermemiz gerekir. Kurbanı satın alınca da tamamına malik olmamız gerekir. 
Satan kimse dese ki; “başı vs. bende kalmak şartıyla bu kurbanlığı satıyorum“ alan da 
bunu kabul ederek satın alsa bu caiz olmaz. Kişi kurban niyetiyle tamamını satın alır. 
Kurban sahibinin kurbanlığın herhangi bir parçasını satarak menfaat temin etmesi 
caiz değildir. Ama kendisi kullanabilir. Hayır olarak, inandığı ve güvendiği şahıs veya 
kurumlara bağış yapabilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kurbanımızın dersini veya bazı parçalarını kesen kimseye kesim ücreti olarak verebilir miyiz? Kişi 
kurbanı bir parçası eksik olarak satın alabilir mi? Ya da kurbanın bir parçasını satabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Farz ve vaciplerin kazasını veya sünnet namazları kılmanın mekruh olduğu 
vakitlerde tavaf namazı kılmak da mekruhtur. Kılmamalıdır. Eğer tavaf, üç kerahat 
vaktinde veya sabah ve ikindi namazından sonra yapıldıysa o tavafın namazını o 
vakitte kılmak mekruhtur. Sabah namazından sonra tavaf yapıldıysa bu tavafın 
namazı, güneş doğduktan ve kerahat vakti çıktıktan sonra ( 45 dakika sonra ) 
kılınabilir. Diğer mekruh vakitlerde yapılan tavafların namazı da mekruh olmayan 
vakitlerde kılınır. Her tavaftan sonra iki rekat  münferiden namaz kılmak vacibdir. ( 
yani teker teker kılınır. Hakkında delil olmadığı için tavaf namazı cemaatle kılınmaz. 
)  Eğer biliyorsak, birinci rekatta fatihadan sonra kafirunu, ikinci rekatta fatihadan 
sonra  ihlas süresini okuruz. Bilmiyorsak bildiğimiz yerleri okumakta caizdir. Tavaf 
namazı kılmadan peş peşe tavaf yapmak mekruhtur. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Tavaf namazını hemen tavafın peşine kılabilir miyiz? Mesela sabah namazını kıldıktan sonra tavaf 
yapsak, bu tavafın namazını ne zaman kılmalıyız? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Eğer zengin birinin satın aldığı kurbanda sonradan kurban olmasına  engel 
olan kusurlardan biri ortaya çıkarsa, bu hayvanı kesmesi caiz değildir. Onun yerine 
başkasını alıp, kesmesi gerekir. Eğer fakir ise ve satın aldığı kurbanda sonradan bir 
kusur ortaya çıksa bile bu kusurlu hayvanı kesmesi caizdir. Yenisini alması gerekmez. 
Hatta fakir birisi böyle kusurlu bir hayvanı kurbanlık olarak bayramda kesebilir, 
caizdir. Çünkü bu onun için bir nafiledir. Ama kesim esnasında kusur meydana gelirse 
zengin olsun, fakir olsun bu hayvanı kesmesi caizdir. Yenisini almaları gerekmez. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kurbanlık olarak satın aldığımız hayvanda, sonradan, kurban olmasına engel kusurlardan biri 
meydana gelirse, bu kusurlu hayvanı kurban olarak  kesmemiz caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Koç, koyun veya keçi bu konuda aynıdır. Bu küçükbaş hayvanlar 
kurban olma konusunda birbirlerinin yerine kesilebilirler. Koç adanmışsa onun 
yerine koyun veya keçi kesmek caizdir. Hatta büyükbaş hayvana  hisse olmak bile 
caizdir. Bir kimse adak, akika, hedy ( hacda kesilen kurban ), velime ( düğün ziyafeti 
için kesilen kurban ) veya udhiye ( kurban bayramında kesilen kurban ) kurbanlarını 
ibadet manası taşıdıkları için  büyükbaş hayvanda toplayabilir. Yalnız adak kurbanını 
ayırıp fakirlere dağıtması vaciptir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Koyun kurban adayan bir kimsenin, onun yerine keçi kesmesi caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Fakirin yeniden hac yapması gerekmez ama çocuğun büluğa erince yeniden 
hac yapması gerekir. Çünkü fakir her hangi bir sebeple haccını yapınca hacı olmuş 
olur. Zengin olduğu zaman ona yeniden hac yapmak farz değildir. Ama çocuk böyle 
değildir. Onun çocukken yaptığı hac, onun için nafiledir. ( çok sevaptır. ) Ama büluğ 
çağına erdiği zaman haccın şartlarına sahip ise, yeniden hac yapması kendisine farz 
olur. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Fakir bir kimse bir sebeple haccını yaparsa veya küçük bir çocuk büluğa ermeden hac yaparsa,  bu  
fakir daha sonra zengin olursa, çocuk büluğa ererse yeniden, ikinci defa hacca  gitmeleri gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Umrenin iki farzı, iki de vacibi vardır. Farzları ;1- Belirli yerlerden birinde, ( 
mikat ; ihrama girmeden geçilmeyen yer. ) ihrama girmek, 2- Kabe i Muazzama’yı yedi 
şavt ( bir defa dönmeye bir şavt denir. ) dönerek tavaf yapmak,Vacip’leri;3- Safa ile 
merve arasında yedi defa gidip - gelerek sa’y yapmak,4- sa’yı da yaptıktan sonra saçları 
traş ederek veya kısaltarak ihramdan çıkmaktır. Nasıl ki namazdan selamla çıkıyoruz, 
umreden de traşla çıkarız. Bu dört maddeyi, bu sırayla yapmak gerekir. İhram - tavaf - 
sa’y - traşBu sıralamada hata yaparsak, nasıl ki namazdaki hatamızı sehiv secdesi ile 
gideriyorsak umrede de ceza öderiz. Umrenin cezasıda ya küçükbaş hayvanı kurban 
etmek veya fıtır sadakası şeklinde olabilir.  Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hacca gidiyorum inşaallah ama önce umre yapmam gerekiyormuş. Umrede nelere dikkat etmeliyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, vacib değildir. Sefer mesafesi bir yere gitmeğe niyet eden birisi gittiği 
yerde 15 geceden az kalacaksa kurban kesmesi gerekmez. Keserse nafile olmuş olur ki 
vacib gibi sevap alır. Yani mukimken kesilen kurban ile seferde iken kesilen kurban 
sevap bakımından aynıdır. Her ikisi de ibadettir. Mukimken  öğlenin farzını 4 rekat 
kılan, seferde 2 kılar ama aynı sevabı alır, İnşaallah. Kurbanını nafile olarak seferde 
kesen misafir, bayram günlerinde, kendi, asli vatanına dönerse tekrar kurban 
kesmesi gerekmez. Seferde kestiği yeterlidir. Ama seferde kesmeyen,  bayram 
günlerinde evine dönerse ihtiyaç veya o gündeki nafakasından ve bir kurban 
parasından fazla  paraya sahip ise kurbanını kesmesi gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kurban bayramında 10 günlüğüne baba ve annesine sılayı rahim için giden misafir birine  kurban 
vacip midir? Misafirken keserse ve bayramın 2. günü kendi evine dönmesi gerekirse yeniden kurban 

kesmesi gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.07.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dinimizde ölü için kurban kesimi yoktur. Kurban bir ibadettir. Eğer diri için 
kurban kesiminin vacib olduğu gibi ölü içinde vacib olsaydı, bu çok meşakkatli 
olurdu. Ama Allah(cc) için bir kurban kesip sevabını ölülerimize bağışlaya biliriz. 
Birinde Hz. Peygamberimiz(sav) iki koçu kurban kesmiştir. Birisi kendisi için diğerini 
de ümmeti için kesmiştir. Hz.Peygamber (sav) adına para toplayıp kurban kesmek 
dinimizde yoktur. Bunu dini gibi göstermek doğru değildir. Kişi, vasiyyeti üzerine 
ölen babasına bıraktığı mirastan ki yeterliyse kurban keser. Zaten yetersizse isteğe 
bağlıdır. Ve vasiyyet üzerine kesilen kurban tamamen fakirlere dağıtılır. Varisler 
yiyemezler . Ama vasiyet olmadan, sevabını göndermek üzere kesilen kurban etinden 
yiyebilirler. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ölü için kurban kesilir mi?Hz. Peygamberimiz (sav) için para toplayıp kurban kesmeli miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Küçükbaş bir hayvan,  yani  bir koç veya bir keçi bir kişi için kesilir. İslamda 
ferdi mülkiyet esastır. Kurban, zekat ve hac zengin için yerine getirilmesi şart olan 
ibadetlerdir. Koca, aldığı maaşla veya kazançla evin nafakasını temin ediyor ve elinde 
bir kurban parası bile kalmıyor ise kurban kesmesi gerekmez. Ben kesmezsem 
komşular ne der, diye borç kurban alıp kesmesi uygun değildir. Hanımefendi ise 
miras, mehir vb. yollarla mal varlığı var ise kurban kesmesi vacibdir. Yani bir evde 
hangisi zenginse o kurban keser. Karı - koca ikisi de zenginse ikisi de kesmelidir. 
Hanım zenginse hanım, koca zenginse koca keser. Bir evde bulunan oğul veya kızların 
nafakası babaya aittir. Ama kendine ait mal varlığı olan, zengin oğul veya kızın 
kendileri için kurban kesmeleri vaciptir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Benim maddi durumum çok iyidir. Bir koçu kurban keseceğim. Hanımımın ve oğlumun mal varlıkları 
yoktur. Bu koç hepimize yeter mi? Onların da kurban kesmeleri gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kesebilirler. Büyükbaş hayvan olarak sığır ve deve  birden yediye kadar, 
ibadet niyeti olanlar, kurban hissedarı olabilirler. Kurban niyetiyle ilk karar verildiği 
zaman; “ben bu kurbanlığı iki kişi (iki hisse) için satın alıyorum“ demesinler. Çünkü 
ilerde başka ortaklar da alabilirler. Küçükbaş kurbanlık hayvanlar ise tek hisseliktir. 
Bir koç veya koyun bir kişi için kurban edilir. Yine bir keçi bir kişi için kurban edilir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir sığırı iki, dört, altı hisse yani çift hisse kurban kesebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bu hayvanların 7 yerini yemek caiz değildir. Bunlar; 1- Akan Kan.2- 
Yumurtaları.3- İdrar Aleti.4- Safra Kesesi.5- Bezeleri (Guddeleri).6- Dişi Hayvanın 
Önü.7- İdrar Kesesi. Bunları yemek helal değildir. Ayrıca özellikle köylerimizde eti 
yenen hayvanlardan çöplüklerde necaset yiyen ve eti kokan hayvanları yemek uygun 
değildir. Temiz şeylerle besleyip, kokusu giderilirse yemek caiz olur. Böyle necaset 
yiyen hayvanlardan tavuk vb.lerini  3 gün, koyun vb. lerini  4 gün, sığır vb. lerini 10 
gün necasetli yerden uzakta, temiz yiyeceklerle beslemek gerekir. Tabii Veteriner 
Hekimlerin bu konudaki tavsiyelerine de uymak gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kurbanlık ve eti yenen hayvanların (koyun, koç, sığır vs.) nerelerini yemek caiz değildir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namazdan selamla çıktığımız gibi hac veya umrenin ihramından da 
saçlarımızı traş ederek çıkarız. Saçları traş etmek hac veya umrenin Vacip’lerindendir. 
Hanımlar için kısaltmak, erkekler için tamamını traş etmek güzel görülmüştür. 
Kadınların saçlarının tamamını kesmeleri mekruhtur. Abdestte nasıl ki başın dörtte 
birini mesh etmek farz ise hac veya umrenin traşını olmada da en az başın dörtte 
birinin parmak ucu kadarını kesmek vacibdir. Her hangi bir zaruret yokken keyfi 
olarak üç, dört saç telini kesmek yeterli değildir. O erkek veya hanım ihramdan 
çıkmış olmaz. Başında hiç saç olmayanların traş makinasını veya usturayı başında 
hareket ettirmesi yeterlidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru:  Hac veya umrede ihramdan çıkmak için saçımızın ne kadarını kesmemiz gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İhram; hac, umre veya her ikisini beraber yapmak isteyen birinin, normal 
zamanda yapması helal olan fiil ve davranışları kendisine haram kılmasıdır. Yoksa 
bazılarının zannettiği gibi, iki beyaz örtüye bürünmek demek değildir. İhram hac ve 
umrenin şartıdır. Erkeklere yasak olan şeylerden biri de giyeceklerden birini 
GİYMEMESİdir. Hanımlar ihramlıyken normal elbiselerini giyerler. Ama erkekler 
ihramlıyken dikili, örülü veya dokulu hiç bir şey giyemezler. Giyerlerse ihram yasağı 
işlemiş olurlar. Yoksa,  iki beyaz ihram örtüsünün dikili, örülü veya dokulu olması 
caizdir. Örnek ; palto dikili, örülü ve dokuludur. İhramlıyken biri bu paltoyu 
GİYEMEZ ama omuzlarına ATAR. Yani giymeyip üzerine atması caizdir. Burada önemli 
olan fiildir, eylemdir. Onun için halkımızın ihram dediği örtüyü filketeyle tutturması 
mekruhtur. Giyilen atlete benzeyeceği için. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Hacda ve umrede ihrama girmek ne demektir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kesebilirsiniz. Siz miladi takvime göre hesap  yapıyorsunuz. İbadetler, 
namaz hariç (Namaz vakitleri güneşin hareketine göredir.) kameri ay hesabına 
göredir. Bir kameri yıl 354 gündür. Güneş takvimi ile arasında bir yılda 11 gün fark 
vardır. İki yılda toplam 22 gün fark eder. Sizin kurbanınızın güneş takvimine göre 17 
günü eksiktir. Ancak bu buzağı kameri takvime göre iki yaşını doldurmuştur. Ve 
kurban edilmesi caizdir. Koyun ve keçinin kurban edilebilmesi için 1, devenin 5, 
sığırın da 2 yaşını bitirmiş olması gerekir. Yalnız koyun 6 ayını bitirmiş olup bir yaşını 
doldurmuş  gibi gösterişli ise onu da kurban etmek caizdir. “Anası gibi gösterişli ise 
kurban olur.“ sözü doğru değildir. Çünkü anası zayıf ve gösterişsiz olabilir. Kurbanlık 
hayvanlar,  bu yaşları tamamlamamışlarsa kurban etmek caiz olmaz. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Bir buzağım var. Onu kurban bayramında kesmek istiyorum. Ama bayramın birinci günü itibariyle 
iki yaşını doldurmasına  17 gün kalıyor. Bunu kurban kesebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap :Gebeliğin sürmesi, doktorların kararıyla, annenin hayati tehlikesinin 
olabileceğini ortaya koyuyor ise bebeğin alınması caizdir. Hatta anneyi kurtarmak 
için bu gereklidir. Bunun dışında kürtaj asla caiz değildir. Allah(cc) biz kullarını bu 
dünyaya imtihan gayesiyle göndermiştir. Doğacak çocuk engelli de olsa onun da hayat 
hakkı vardır. Belki de bu çocuk anne-babasının cenneti kazanma vesilesi olacaktır. 
Kaldı ki bir çocuğun hayırlı evlat olup-olmamasının engelli veya sağlıklı olmasıyla 
hiçbir ilgisi yoktur. Engelli bir çocuk sağlıklı bir çocuktan daha hayırlı bir evlat 
olabilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Doktorlar bebeğimin sakat olarak dünyaya geleceğini söylüyorlar. Kürtaj yaptırabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hac ibadeti, Allah’ın(cc) kullarına emrettiği hem mali, hem bedeni yönü olan 
bir ibadettir. İbadetler,  Allah ve Resulü'nün razı olduğu helal yollarla elde edilen 
kazançlarla yerine getirilir. Haram maldan ne zekat verilir, ne de haram mal varislere 
miras kalır. Kişi faizli bankanın vadeli hesabında bulunan parasından, kendi aslî ve 
helal parasını alır, onunla hacca gider. Haram kazancı veya faizi oradan alıp, evvela 
sahibine vermeli. Eğer sahibi bulunmazsa sevap beklemeden haramın kendilerine 
helal olacağı kimselere yani fakir-fukaraya vermeli. Ayrıca faizli yerlerde para 
çalıştırıldığı ve öyle yerlere yardımcı olunduğu için tövbe-istiğfar edilmelidir. Selam 
ve Hürmetlerimle  

Soru: Param bankada vadeli hesaptadır. Bu parayla hacca gidebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bir büyükbaş hayvana et niyetiyle olmadıkça,udhiye (kurban bayramında 
kesilen kurbanlık hayvan), adak, nesike (akika yani yeni doğan çocuktan dolayı 
kesilen şükür kurbanı) gibi ibadet niyyetiyle ortak olup, kurban kesmek caizdir. 
Yalnız biri veya birkaçının niyeti adak niyetiyle olursa, kurbanı taksim etmek ve adak 
hissesini kendisi ve ailesi yiyemeyeceği için fakir-fukaraya dağıtmak vacibdir. Ayrıca 
tek başına kesmek için aldığı kurbana dışardan ortak alırsa, bazı alimler; "Ortakların 
verdiği para tasadduk edilir." demişlerdir. Onun için büyükbaş hayvanı satın alırken 
veya evimizdeki hayvana niyet ederken; “Yalnız kendim için kesmek niyetiyle “  
dememesi uygun olur. İlerde ne olur ne olmaz. Çünkü yeni ortaklar eklenebilir.Bir 
kişi et niyyetiyle kurbana ortak olursa, diğer hisseleri de ete çevirir. Bu durumda diğer 
zengin ortakların yeniden kurban kesmesi gerekir. Bunun için, dinimiz, hayatın her 
alanında olduğu gibi kurbanda da ortaklığa çok önem vermiştir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Büyükbaş kurbanlık hayvana adak veya et niyetiyle ortak olunur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Mekke-i Mükerreme'de  mukim olan yani Arafat vakfesinden önce veya sonra 
onbeş gece veya daha fazla orada kalacağına niyet eden biri, haccın gereği olarak 
kesmesi gereken kurban dışında, zenginliğinden dolayı kesmesi vacib olan kurbanını 
(udhiye kurbanı) kesmesi uygundur ve sevaptır. Bu zenginlikten dolayı kesilecek 
kurbanı harem bölgesinde (Mekke’de) kesebileceği gibi vekalet yoluyla Türkiye veya 
bir başka yerde de kestirebilir. Ama hac kurbanı kesin Mekke’de kesilmelidir.  Afakî 
yani dışardan  hac ibadetini yapmak üzere Mekke-i Mükerreme'ye gelen bir mukimin, 
burada bayram namazı kılması vacib değildir. İmkanı varsa kılabilir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Mekke’de mukim olan bir hacı zengin olduğu için kurban kesmeli midir? Bu mukim hacının bayram 
namazı kılması gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dinimizde kimlerin varis olduğu, kimlerin olmadığı tek tek açıklanmıştır. 
Duruma göre kardeşler de varistir. Zaten varislere vasiyyet caiz değildir. Kendi çocuğu 
olmayan, (babası-annesi başkası olan) bakıp - büyüttüğü şahsa kendisinin 
ölümünden sonrası için vasiyyet edebilir. Ama bu malın üçte birini geçemez. Geri 
kalan, varislerin hakkıdır. Bu hakkı Allah ( cc ) vermiştir. Kişi hayatta iken mülkünü 
tasarrufta muhayyerdir. (serbesttir.) Varislere karşı adaletli olmak kaydıyla, malını 
ölmeden önce, yetiştirdiği kişinin mülkiyetine geçirebilir. O zaman varisler 
karışamaz. Ayrıca; Allah ve Rasulüne isyanla, günahla zamanını geçiren birine 
vasiyyet etmekte mekruhtur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kardeşleri olan fakat öz çocuğu olmayan bir kişi bakımını üstlenip büyüttüğü kız veya erkeğe bütün 
malını öldükten sonrası için vasiyyet edebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, hemen evlenemez. Dinimiz  nikah akdiyle evlenmeyi teşvik ettiği gibi, 
evliliğin sürdürülememesi halinde boşanmayı da helal görmüştür. Bir 
hanımefendinin başka bir yabancıyla evlenebilmesi için, kocasından kesin boşanma 
(bain talak) ile veya son mahkeme boşamasından sonra hamile değilse 3 ay hali (3 
hayız) müddeti beklemesi Farzdır. Bu müddet ay hali görmüyorsa 3 ay, eğer hamileyse 
doğumla biter. Dinimize göre, bu müddet bitmeden ikinci bir erkekle kıyılan nikah 
akdi batıldır (geçersizdir).İslam, fıtrata uygun olarak hükmünü vermiştir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Kocasından boşanan kadın başkasıyla hemen evlenebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Bu bir borç verme değil altını satmadır ve böyle bir alış-veriş caiz 
değildir. Parası olunca ve borcunu ödediği gün altın kaç liraysa (ki bu 
bilinmemektedir) o değerden ödemeyi yapmak caiz değildir. Çünkü altını aldığı an 
fiyatını konuşmamaktalar. (Konuşsa bile hemen orada ödemeyi yapması gerekir.) 
Fiyatı konuşsalar dahi altının vadeli satışı zaman faizini (ribe-i nesie) doğurur ki bu 
haramdır. Normalde vadeli satış caizdir. Bu birakittir. Yoksa karz-ı hasen olarak altın 
borç alınabilir. Ödeyeceğinde de altın borcunu altın olarak öder. Ödeme anında altın 
bulamazsa, işte tam o anda,  o anki fiyatla, borcu akde (alış-verişe) çevirerek 
ödemesini yapar. Akdin hükmü ayrı, karzın (borç) hükmü ayrıdır. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Ben sarrafım. Defterimizde, bazı müşterilerimize borç verdiğimiz çeyrek vb. altınlar yazılıdır. Aybaşı 
maaşlarını alınca veya paraları olunca ödüyorlar. Yaptığımız doğru mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap : Hayır, faiz değildir. Satın alınan malın fiyatının bayi (satan) ve müşteri 
arasında belirlenmesi şartıyla caizdir. Aksi halde nizaya sebep olacağından, caiz 
olmaz. Ticarete mahal olan malları taksitle, vade farkı vererek almak caizdir. Hatta 
bir malda birden fazla fiyatta olabilir, caizdir. Örnek; buzdolabı iki ay sonra 1000 ₺, 
altı ay sonra 1100 ₺, bir yıl sonra 1500 ₺ ye aylık taksitlerle satılabilir. Biz birine karar 
verir ve satın alırız. Çünkü burada paranın para getirmesi söz konusu değildir ve bu 
akid sahihtir. Ayrıca bu ticareti kayıt altına almak müstehaptır. Hatta, güvenin 
zedelendiği zamanımızda yazmak ise en doğru olanıdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Mal alımında vade farkı faiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, böyle bir şartla parayı kullanması için tüccara vermek caiz değildir. Bu 
faizli bir muameledir ve helal olmaz. Fakat,  dinimizin helal kabul ettiği bir işle 
meşgul olan tüccara, kâr-zarar ortaklığı şartıyla para verebilir.  Şöyle ki; “ Sana, bu 
ticari işte kullanmak üzere şu kadar para vereceğim, her ay veya her yıl kârın yüzde 
onbeşini bana ödeyeceksin.” diyen birisi,  hissesi oranında zarara da ortak olmak 
şartıyla, bu parayı alabilir, caizdir. Bu bir şirket ortaklığıdır. Ortak olduğu nisbette 
zarara da ortak olması muameleyi faizli olmaktan çıkarmaktadır. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Bir tüccara kullanmak üzere şartlı olarak yüz bin türk lirası verebilir miyim? Şartım; verdiğim 
paramın tamamını  bana geri verinceye kadar her ay bin türk lirası bana vermesidir. Bu parayı almam caiz 

midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dilenerek geçimini sağlamak dinimizde normal kazanç yollarından 
sayılmamıştır. Aç kalmayacak şekilde nafaka temin etmek her müslümana farzdır. Az 
da olsa, helalinden kazanç elde etmeğe gücü yeten veya bir günlük nafakası olan 
birinin dilencilik yapması ise haramdır. Dilenmek, kulun en son baş vuracağı bir 
ruhsattır. Zaten Müslümanın karakteri buna müsaade etmez. Ancak nafaka 
kazanmaktan tamamen aciz olan birinin dilencilik yapması veya kendisine zekat, 
fitre, fidye, sadaka vb. yardım yapanın verdiğini alması caizdir. Bu şekilde aciz olup da 
başkalarından yardım istemeyip ölen, büyük günah işlemiş olur. Sanki kendisini 
tehlikeye atmış, intihar etmiş gibi olur ki; bu, dinimizde caiz değildir. Bu gibiler için 
dilenmek zillet sayılmamıştır. Hayat bize emanettir. Böyle zor durumda olanlara, 
ölmeyecek kadar kullanmak üzere haramlar  helal kılınmıştır. Bu durumdaki 
muhtaçları bir kısım müslümanlar yedirmezlerse bütün müslümanlar mesul olur. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Dilencilik  yapmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır,  kesinlikle doğru değildir. Akaidimize göre insan günahsız, masum 
olarak dünyaya gelir. Büluğ çağına ( zamanı : kızlar; 9-12, erkekler; 12-15 yaşlarıdır. ) 
ulaşıncaya kadar insan Allah’ın ( cc ) ve Resul’ünün ( sav ) emir ve yasaklarından 
mesul değildir. Demek ki Allah’a ve Peygamber’e itaat etmenin hacca gitmek veya 
gitmemekle alakası yoktur. Müslüman için çalışmanın ve helalinden rızkını 
kazanmanın hacc öncesi ve sonrası olmaz. Yine müslüman dünya hayatında helal ve 
haramlara, hatta şüpheli şeylere bile dikkat etmeli ve haram ve haramlığı şüpheli 
şeylerden uzak durmalıdır. Bu anlayışa göre, bir insan, kendisine farz olan hacca 
gidinceye kadar dini emir ve yasaklara aldırış etmez ve tövbe, istiğfar etmeden ölürse 
Allah hesabını sorar. Müslüman denge insanıdır. Yarınının muhasebesini yapmalıdır. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru:“ Hacca gidersem dünya işlerinden, ölçüden, tartıdan uzaklaşmam ve helale, harama dikkat etmem 
gerekir. Yaşım ilerlesin, sonra giderim. “ anlayışı doğru mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İslam da temizlik çok önemlidir. Örneğin; namaz ibadeti için necasetten 
taharet şart kılınmıştır. Dolayısıyla müslümanın her an necasetten sakınması 
gerekmektedir. Bu yüzden abdest alacağımız yer de necaset pisliğinden temiz 
olmalıdır. O sebeple alaturka tuvaletin bulunduğu yerde, zaruret olmadıkça, boy 
abdesti veya normal abdest almak uygun değildir. Ama mecbur kalınca necasete 
dikkat ederek abdest alınabilir. Banyoda duşakabin, klozet ve lavabonun olması 
durumunda ise orada abdest veya boy abdesti (gusül) almak caizdir. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Banyoda klozetin bulunması, aynı ortamda bulunan küvet veya duşakabinde gusül abdesti yahut 
orada bulunan lavaboda abdest almaya engel midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kılabilirsiniz. Ayakkabıların tabanına basmak da gerekmez. Yeter ki 
ayakkabılarımız namaza engel olan pisliklerden temiz olsun. Temiz çamur necaset 
değildir. Sadece cenaze namazlarında değil bütün namazlar ve secdelerde (tilavet, 
şükür secdesi gibi.) bedenimizin, elbisemizin, ayakkabılarımızın ve namaz 
kılacağımız yerin pisliklerden temiz olması farzdır. Aksi taktirde temizliği yaptıktan 
sonra namazı iade etmek gerekir. Özellikle yedi azamızın namazda değdiği yerin 
temiz olması farzdır. İki el, iki diz, iki ayak ve bir de burunla beraber alnı koyacağımız 
yerin necasetten temiz olması gerekir. Fıkıhta buna necasetten taharet denir. Selam 
ve Hürmetlerimle  

Soru: Cenaze Namazını ayakkabılarla kılabilir miyim? Tabanlarına  basmak gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ruhunu yeni teslim eden cenaze yıkanıncaya kadar yanında Kur’an -ı Kerim 
okumak mekruhtur. Fakat diğer odalarda veya mekanlarda, cenaze yıkanmamış olsa 
dahi Kur’an -ı Kerim okumak caizdir. Hanımların, hangi halde olurlarsa olsunlar ( ay 
hali, lohusalık ), cenazenin  yanında olmaları, yüzüne açıp bakmaları, mahremleri 
veya helalleri ise ( baba, kardeş, oğul vb. veya koca ) dokunmaları caizdir. Koca ise, 
vefat eden hanımının yüzüne, ellerine bakması caizdir ama dokunması uygun 
değildir. Hanımların o hallerde de kabir ziyaretleri, dua etmeleri caizdir. Kabir 
ziyaretinde asıl olan erkek olsun, kadın olsun ibret almaktır. Bu ziyaretten daha fazla 
biz hayatta olanların nasihat alması elzemdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Cenazenin yanında Kur’an okunur mu? Hanımlar özel hallerinde cenazenin yanında bulunup, kabir 
ziyareti yapabilirler mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dinimizde hanım, oğul, kız vb. varisler mirasta hak sahipleridirler. Varis için 
vasiyyet geçerli değildir. Batıldır. Varisler hisselerine düşen miktarı alırlar. Birinin 
diğerinin hakkını rızasız zimmetine geçirmesi helal değildir. Hele enişte veya 
damatlar,  hanımlarının kardeşleriyle miras taksimine hiç müdahil olmazlar. Miras 
damat veya eniştelerin değil, kadının hakkıdır. Ailenin geçim nafakası erkeğe aittir. 
Aile huzuru önemlidir. İslamda ferdi mülkiyet esastır. Baba ise ölümünden sonraya 
yönelik kızını veya herhangibir varisini mirastan mahrum bırakamaz. Erkeklerin ise 
miras taksiminde ; “biz babamızla çalıştık, kazandık, biriktirdik...” diyerek kız 
kardeşlerinin miras haklarını vermemeleri haramdır. Bu hakkı Allah (cc ) 
vermektedir. Karşılıklı rıza ile birbirlerine hibe edebilirler. Ayrıca, bıraktığı mirasın 
üçte biriyle yerine bedel olarak birisi hacca gönderilir. Bu vasiyeti yerine getirilir. Para 
yetmez ise varisler yardımda bulunabilirler. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir kimse dinimize göre, damatlarına kalmasın diye malının tamamının hanımına, oğullarına 
bölüştürülmesini ve bir de yerine birini hacca göndermelerini vasiyyet etse ve ölse, bu nasıl uygulanır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evi Adana’da olduğu için Ankara’ya gidiyorken Adana evlerinin bitiminden 
itibaren Ankara evlerinin başlangıcına kadar seferidir.( Büyükşehirlerde İlçe Sınırları 
Ölçüdür.)Ankara’da maaşını aldığı ve iş yerinin olduğu yerde 3-5-7-14  gece otel veya 
misafirhane vb. yerlerde kalıyorsa seferidir. Çalıştığı yerde kendi evi yok ise sadece 
ücretini almakla mukim olmaz. Ancak 15 gece ve üzeri Ankara’da ise mukim olur. 
Fakat çalıştığı yerde yani Ankara’da kendi ikamet ettiği evi veya kiraladığı evi varsa o 
zaman 3-5-7 kaç gün kalırsa kalsın Ankara’da mukim olur. Namazları tam kılar. Ama 
yolculuk esnasında her halükarda seferidir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Çalışan bir kimsenin örneğin; iş yeri Ankara’da evi ise Adana’dadır. Bu kimse işinde iken seferi midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 90 km ve üzeri bir yolculuğa niyet edip sefere çıkan birisi gittiği yerde 15 
geceden az kalacaksa,  hem yolda hem de gittiği yerde misafir sayılır. Seferilik 
hükümlerine tabi olur. Örnek; 4 rekatlı farz namazları 2, 3 rekatlı farz ve vacib 
namazları 3 rekat olarak kılar. Zaman müsait ise Sünnetler aynı kılınır. Değişmez. 
Babaya, dedeye, oğula veya kızına vs. gitmelerde durum aynıdır. 15 geceden az 
kalacaksa misafir hükmüne tabidir. Bu yerler ve başka yerlerde 15 geceden fazla 
kalacağına niyet eden biri mukim olur ve ibadetlerini tam yerine getirir. Erkeğin veya 
kadının akrabaları fark etmez. Tabelalar km de  ölçü değildir. Çünkü onlar şehir 
merkezine göre yapılmış ölçümlerdir. Halbuki seferiliğin başlangıcı yerleşim 
yerlerinin bitimiyle başlar. Ve seferilik,  kendi evine dönen için evlerin başlamasıyla 
son bulur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Sefer mesafesi yola çıkan biri 3-5 günlüğüne babasına veya oğluna misafir olsa namazlarını tam mı 
kılmalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Halkımız arasında yaygın olan “Ramazan ile Kurban Bayramı 
arasında nikah kıyılmaz, düğün yapılmaz.“ düşüncesi doğru değildir. Hz. Peygamber 
(sav)’in  Hz. Aişe (ra) ile evliliği Ramazan’dan sonraki ay olan Şevval ayında (iki 
bayram arasında) gerçekleşmiştir. Bu düşüncenin dinimizde yeri yoktur. Selam ve 
Hürmetlerimle 

Soru: İki bayram arası nikah kıymak, evlenmek caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, olmaz. Kendisine keffaret gereken birisi oruç tutmaktan aciz ise, 60 
fakire sabah ve akşam yemek yedirmesi gerekir. Bu bir fitre miktarıdır. Buna da gücü 
yetmezse dua eder. 60 fitre miktarı bir fakire bir defada verilirse, bir günün yerine 
geçer. Ya 60 fakirin her birine, birer fitre vermek ya da bir fakire 60 gün birer fitre 
miktarı vermek gerekir. Ramazan’da belirli şartlarda, kasten bir kaç gün orucunu 
bozan kişi, hepsi için bir keffaret orucu tutar. Ayrıca kaç gün kasden bozmuşsa, o 
kadar orucu kaza eder. Yemin keffareti de bu konuda oruç keffareti gibidir. Yani 10 
fakire birer fitre veya bir fakire aralıklarla 10 gün birer fitre vermektir. Bir fakire bir 
günde 10 fitre verilirse bir günün fitresi verilmiş sayılır. Maddi durumu müsait 
olmayan üç gün aralıksız oruç tutar. Fidye ise farklıdır. ( Fidye; kronik hastalıktan 
veya yaşlılıktan dolayı tutamadığı oruçlara karşılık verilen bedeldir. ) İstediğin kadar 
fakire istediğin kadar fidye karşılığı fitre verebilirsin. 1 günlük fidyenin karşılığı 1 
fitre miktarıdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan’da belirli şartlarla, kasden bozduğu orucun 60 gün keffaretini tutması gereken birisi, oruç 
tutamıyor. 60 fakire vereceği fitreyi bir fakire bir defada verse olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Asıl itibarıyla alın teriyle helalinden kazanç, miras, hibe vb. yollarla mülk 
sahibi olan ebeveyn kendi malı hakkında tasarruf hakkına sahibtir. İslam'da ferdi 
mülkiyet esastır. Kullanma hakkı da mülk sahibinindir. Çocukların müdahale hakkı 
yoktur. Nafaka sorumluluğu babanın mesuliyetindedir. Ölmeden çocukları arasında 
eşit olarak malından onlara vermesi en doğru ve güzel olanıdır. Ayırım yapması adil 
olmadığı gibi, mekruhtur. Ayrıca bu durum hem varisler arasında ve hem de ebeveyne 
karşı buğz, öfke ve husumete sebebiyet verebilir. Fakat hastalık vb. sebeplerle 
çalışamayan, geçim sıkıntısı çeken çocuğu veya çocukları için ayırım yaparak fazla 
mal verebilir. Bu caizdir. Anne/Baba hayatta iken malını çocuklarına taksim edecekse, 
ölümlerinden sonra mirasta oğula iki, kıza bir verildiği gibi değil, eşit dağıtacaklardır. 
Anne veya Babasını öldüren katil evlat varis olamaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Baba veya Anne hayatta iken çocuklarından birine fazladan mal/mülk verebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, vardır ve sahihtir. Ramazan ayından ve bir gün olan bayramından sonra, 
Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehabdır. Sanki Ramazan’la  beraber bütün yıl 
oruç tutulmuş gibi sevap alınır. Ayrıca Ramazan ayında tutulan oruçlardaki kusur ve 
noksanları telafi eder. Yani, kıyamet günü farz ibadetlerde meydana gelmiş 
noksanlıklar, nafile ibadetlerle  giderilecektir. Bu altı gün, peş peşe tutulacağı gibi ara 
verilerek tutmak da caizdir.  Şevval orucunu ara ara  tutmak faziletlidir. Bu altı gün 
Ramazanda tutulamayan oruçların yerine olmaz. Ramazanda tutulamayan oruçlar 
için kaza niyeti yapılır. Şevval’in altı günü için ise nafile niyeti yapılır. Her ikisine 
birden tek niyet geçerli olmaz. En doğrusu önce varsa kazaları bitirmek sonra altı 
günü tutmaktır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan’ı takip eden Şevval ayında altı gün oruç tutmanın dinimizde yeri var mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:- İmam başını kaldırmadan önce,  rüku veya secdeden başını kasıtlı olarak 
kaldıranın namazı bozulur. Böyle yapmak caiz değildir. İmam selam vermeden namaz 
esnasında veya imamın selamından sonra rüku veya secdeyi iade ederse namazı 
bozulmamış olur veya yeniden kılar.  Yok eğer, unutarak kalkarsa ikinci defa rüku 
veya secdeye varır ve imamın rüku veya secdesine dahil olur. Böylece namazı tamam 
olur. - Kasıtlı olarak, imamdan önce rüku veya secdeye varan kimse, imamın 
eğilmesini bekler ve imam da eğilirse beraber, aynı anda  rüku veya secdede 
bulunurlar. Böylece namazı kerahatle beraber caiz olur.  Yok eğer, unutarak veya 
hataen imamdan önce rüku veya secdeye varırsa, orada yine imamını bekler ve 
beraber rüku veya secdeyi yaparlar. Namaz sahih olur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İmama uyan bir kimse rüku veya secdede başını imamdan önce kaldırırsa Namazı bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Boy abdesti (gusül) geçerlidir. Fakat bu abdestle namaz kılınmaz. Yani 
gusül abdesti alıyorken bedenden kan vb. akıntı devamlı gelse veya o esnada abdest 
bozan bir durum olsa dahi, insan cünüplükten, ay halinden veya lohusalıktan 
kurtulmuş olur. Namaz abdesti bozulur fakat gusül abdesti bozulmaz. Örnek; burun 
kanaması devam eden veya ay hali günü bitmiş fakat akıntı devam eden kimse (ki bir 
namaz vakti akıntı devam ederse bu kimse “sahib-i özür “ ismini alır. Ve her vakit için 
abdest alması gerekir. ) Boy abdestini, akıntı devam ettiği halde alır ve geçerlidir. Ama 
namaz kılmak veya ibadetler yapmak için yeniden abdest alması gerekir. Alimlerimiz  
“guslü bozan her şey abdesti bozar ama abdesti bozan her şey guslü bozmaz” 
demişlerdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Boy abdesti (gusül) alma esnasında bedenden kan aksa ve devam etse boy abdesti geçerli olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.06.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Altın ister bilezik ister ziynet eşyası olsun, nisab miktarı olan 80,18 gr. veya bu 
miktardan daha fazla olup üzerinden bir kameri yıl (354 gün) geçtikten sonra kırkta 
birini zekat vermek farzdır. İslamda Ferdi Mülkiyet Esastır. Eğer altın bilezikler 
hanımefendinin kolunda emanet ise yani kocası istediğinde alabiliyor ve tasarrufta 
bulunabiliyorsa zekatı vermek kocaya farzdır. Ama hanımefendi altının sahibi/maliki 
ise kendisinin zekatı vermesi gerekir. Yalnız nisap miktarının altına düşerse örneğin 
79 gr. olursa zekat vermek gerekmez. Eğer eşler ortaksalar ve 100 gr. altınları varsa 
ikisinin de zekat vermesi gerekmez. Çünkü 50 gr. zekata tabi değildir. Nisaba ulaşan 
malın zekatını önceden vermekte caizdir. Nisaba ulaşmadan önce verilen, zekat değil 
sadaka olur. Zekatı illa altın vermek şart değil, kıymetini Türk Lirası olarak da 
verebiliriz. Sevgi ve Hürmetlerimle  

Soru: Eşimdeki  altınların zekatını nasıl vermeliyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    31.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır.  Tekrar yeni baştan  boy abdesti veya normal abdest almaya gerek 
yoktur. O kuru kalan veya su değmemiş olan yeri sadece yıkamayla abdest 
tamamlanmış olur. Hatta boy abdesti(gusül)alan birisi ağzını veya burnunu yıkamayı 
unutmuş olsa (ki ağzı ve burnu yıkamak farzdır) bu kimse de daha sonra  banyodan 
çıktıktan sonra hatırlasa veya görse sadece ağzını veya burnunu yıkamakla abdesti 
tamamlanmış olur. Selam ve hürmetlerimle 

Soru: Normal abdest aldıktan sonra veya boy abdesti (gusül)aldıktan sonra vücudumuzun abdest 
azalarının herhangi bir yerine suyun değmediğini, kuru kaldığını anlarsak veya görürsek ne yapmamız 

gerekir? Tekrar yeniden mi normal abdest veya boy abdesti almamız gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, orucuna niyet etmeli ve orucunu tutmalıdır. İmsakla iftar arası kasden 
yeme-içme orucu bozduğu gibi cinsel birleşme de orucu bozar ve kesinlikle keffaret 
gerekir. İmsaktan önce gusül gereken birisi imsaktan önce veya sonra boy abdestini 
alabilir.  Gusül abdestini bir namaz vaktinden fazla geçirmek günahtır. Oruca bir 
zararı olmaz. Sabah namazını geçirmek günahtır. İmsaktan önce birine boy abdesti 
gerekse ve uyusa, uyandığında öğlen vakti olsa bu kimsenin orucu bozulmaz ve bu 
durumu orucuna hiçbir zarar vermez. Aynı şekilde öğlen vaktinde uyuyan birine 
rüyasından dolayı boy abdesti gerekse, uyanınca gusül abdestini alır ve orucuna 
devam eder. Abdest esnasında, oruçlu olduğu için ağız ve buruna su verince, 
boğazından kaçırmamaya dikkat etmelidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İmsaktan evvel cünüp olan biri boy abdesti ( gusül ) almamışsa o gün oruç tutmalı mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Karşılıklı bahis ve iddialaşmak gibi oyunlar kumar sayılmaktadır. Örneğin, iki 
kişi yarışa çıkmadan önce birisi diğerine: “Eğer beni geçersen sana şu kadar 
vereceğim, şayet ben seni geçersem bana şu kadar vereceksin.” derse böyle bir iddia 
kumara girer. Ancak tek taraflı olursa bu caiz olur. Yani,  taraflardan birisi diğerine: 
“Beni geçersen sana şu kadar para vereceğim. Fakat ben seni geçersem sen bana bir 
şey verme.” der ve anlaşırlarsa böyle bir iddia meşrudur. Bu parayı alan kimsenin onu 
kullanması caizdir. İddiasına halı saha maçları v.b. maçlar yapmakta böyledir. Yani 
yenilen taraf  parasını ödesin iddiasıyla oynamak da kumara girer. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: İki kişi kendi aralarında iddiaya  girerek birinin diğerine para vb. bir şey vermesi caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Gusül abdestinde bedenin hiçbir uzvunda iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak 
şekilde yıkanması gerekir. Normal abdestte de abdest azaları iğne ucu kadar kuru 
kalmaksızın yıkanmalıdır. Kına, jöle, deri üstü dövme vb. altına su geçiren maddeler 
abdeste engel değildir. Ruj, oje, mum, hamur, yapıştırılan geçici dövme, yapıştırıcı 
(altına su geçirmeyen) vb. maddeleri,  tabaka meydana getirdiği ve altına su 
geçirmediği için abdest öncesi temizlemek gerekir. Deri altı dövmeyi eğer 
acısız/sızısız gidermek mümkünse temizlenir. Yoksa dokunulmaz. Kötü örnek 
olmasın diye üstü kapatılır. Her iki halde de alınan boy abdesti ve namaz abdesti 
geçerlidir. Tabi ki dövme dinin yasakladığı bir şeydir. Bundan dolayı tövbe- istiğfar 
etmek gerekir. evgi ve Hürmetlerimle  

Soru: Kına, ruj, oje, deri altına ve üstüne dövme, mum, hamur ve boya; abdeste veya boy abdestine (gusül) 
engel midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Zekatın geçerli olmasının şartlarından birisi “ niyet etmek”, diğeri ise “ temlik “ 
yani zekat malını fakirin kendisine teslim etmektir.  (Bundan dolayıdır ki toplu 
yemek vermeler zekata sayılmaz. ) Bir kimse birine borç verse bir saat veya bir gün 
sonra verdiği borcu zekata sayabilmesi için o malın o anda harcanmamış olup, 
borçlunun elinde bulunması gerekir ki kişi zekatına niyet edebilsin. Eğer harcamışsa 
zekata sayılamaz. Caiz olmaz. Zekatta menfaat beklenmez. Borcu ödeyemeyen 
kimseden parayı kurtarmak için zekata saymak ne niyet şartına ve ne de temlik 
şartına uymaz. Ama kişi kendisine borcu olan şahsa zekatını verebilir. Bununla borçlu 
borcunu öder, işte bu caizdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ben alacaklıyım. Borç verdiğim şahıs borcunu bana ödeyemiyor. Bu alacağımı zekatıma sayabilir 
miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Konusuna göre değişir. Örnek;-Unutarak yiyip - içenin veya isteği dışında 
kusan bir kimsenin orucu bozulmaz ama bozuldu zannıyla yemeğe - içmeğe devam 
ederse  bu kimseye yalnız kaza gerekir. Keffaret gerekmez. -Kan aldıran veya gıybet 
eden bir kimsenin orucu bozulmaz ama bozuldu zannederek kasden yeme - içmeye 
devam etse bu kimseye kaza ile birlikte keffaret de gerekir.-Bir hanımefendi adet 
günü zannederek orucunu bozarsa ve o gün adet olmazsa hem kaza hem de keffaret 
gerekir. Çünkü, genel kural; vücuda birşeyin girmesi orucun rüknünü ortadan 
kaldırır. Böyle olunca şüphe doğar. Şüphe de keffareti düşürür. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Zan ile orucu bozana keffaret mi, kaza mı gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Takmayınız. Dinimizde nazar (göz değmesi) hakdır ve ondan Allah’a (cc) 
sığınmak lazımdır. Dinimiz bazı gözlerin insan ve eşya üzerindeki zarar verici 
etkilerini kabul etmektedir ve cevabını da vermektedir. Peygamberimiz (sav) göz 
değmesine karşı; Ayet el-kürsiyi, İhlas Suresini, Felak Suresini, Nas Suresini okumuş 
ve bizlerin de okumamızı istemiştir. Nazar boncuğu ve benzeri şeylerden fayda 
ummak ve bunların göz değmesine engel olacağına inanmak, boyuna veya başka 
yerlere (çocuk, araba, ev vb.) asmak caiz değildir. Güç, kuvvet ve kudret Allah’a (cc) 
aittir ve göz değmesine engel olacakta Rabbımızdır. O’na sığınmalıyız. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Nazar değmesin diye yeni aldığım arabama nazar boncuğu takabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Sağlıklı ve şartları tam olan bir hanımefendi hangi ortamda olursa olsun, farz 
ve vacip namazı oturarak kılamaz. Farz ve Vacib namazların kıyamı erkekler için 
olduğu gibi hanımlar için de Farzdır. Terki namazın iadesini gerektirir. Sehv 
Secdesiyle de namaz tamamlanmış olmaz. Fakat Nafile Namazların (Sünnet 
Namazların) Kıyamı Sünnettir. Oturarak da kılınabilir. Sünnet namazların kıyamının 
terki Sehv Secdesini gerektirmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Tarlada, bağda, piknikte vs. hanımefendiler namazı oturarak mı kılmalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Zekat veren mutlaka taharride bulunmalıdır. Yani zekat vereceği kimseleri 
iyice araştırmalıdır. Araştırma yaptıktan sonra zekat verilecek kimselerden olmadığı 
ortaya çıksa dahi verdiği zekat geçerlidir. Tekrar vermesi gerekmez. Çünkü araştırma 
yapmıştır. Araştırma yapmadan zekatını birine verse ve sonra da fakir olduğu 
anlaşılsa, zekatı tamamdır. Yani zekatı yerini bulmuştur. Tekrarı gerekmez. Fakat 
araştırma yapmadan, zekatını,  muhtaç/ fakir olduğunu zannederek birine verse ama 
verdiği kimse zengin çıksa zekatını vermemiş sayılır. Yeniden zekatını vermesi 
gerekir. Çünkü araştırma yapmamıştı. Burada dikkat edilmesi gereken konu 
araştırma yapma konusudur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Zekatımı verdiğim kimseyi fakir zannediyordum ama sonradan durumunun iyi olduğunu anladım. 
Ben zekatımı vermiş oldum mu? Yoksa yeniden mi vermeliyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Sadaka-ı Fıtır Ramazan bayramının ilk günü fecr-i sadık yani imsak vaktinde 
vacip olur. Eğer evladımız bayramın ilk günü imsaktan önce dünyaya gelirse fıtır 
sadakasını babasının vermesi vacip olur. Yok eğer, imsaktan sonra dünyaya gelirse 
fitre gerekmez. Ölüm halide bu durumun tersinedir. İmsaktan önce vefat eden 
Müslüman için fıtır sadakası gerekmez. Ama imsaktan sonra vefat ederse, maddi 
durumu da iyiyse fıtır sadakasını vermek vacipdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İlk çocuğuma hamileyim. Fitresini vermemiz gerekiyor mu?  



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dinimiz sağ elle yemek yemeyi tavsiye eder ve bu sünnettir. Anne ve babaların  
çocuklarına, büyüyorlarken sağ elle yemek yemelerini öğretmeleri gerekir. Suyu da 
sağ elle içmeleri öğretilmelidir. Tabi diğer sofra adabını da çocuklarımıza öğretmemiz 
gerekir. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, besmeleyle başlayıp hamdeleyle 
bitirmek, sofrada önünden yemek, bir büyüğün hayr konuşması küçüklerin 
dinlemesi ( sofrada herkesin susması adabdan değildir. ) gibi adablar bunlardan bir 
kaçıdır. Herhangi bir engeli sebebiyle sağ eliyle yiyip-içemeyen kimse sol elini 
kullanabilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Sağ elimde rahatsızlığım var. Sol elimle yemeğimi yiyebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Lohusalık (nifas); doğum ya da düşük yapan kadının kanaması kesilinceye 
kadar geçen sürenin adıdır. Bu müddet kadından kadına değişir. Bu sürenin en azı 
için süre yok (bir gün bile olabilir) ama en fazlası kırk güne kadar sürebilir. Bu 
süreden önce kanaması kesilen bir kadın kırk günün dolmasını beklemeden (Mesela; 
25. gün kanama kesilmiş ise 25. gün itibariyle) gusül abdesti alır, namaz ve diğer 
ibadetlerine başlar. Lohusalık(nifas) ve Hayz(ay hali) süresince cinsel birleşme kesin 
HARAMdır. Lohusalık müddeti içinde (kırk gün) görülen temizlik de lohusalıktan 
sayılır. Mesela; doğumdan sonra on gün kan gelip, yedi gün kesildikten sonra yeniden 
on gün daha kan gelecek olsa, bu yirmi yedi günün hepsi de lohusalık müddeti sayılır. 
Lohusalık esnasında kılınmayan farz namazlar daha sonra kaza edilmez, ama 
tutulmayan oruçlar kaza edilir. Sevgi ve Hürmetlerimle 

Soru: Lohusalık ne demektir? Doğum yapan bir bayan doğum sonrası kaç gün süreyle namaz kılamaz, oruç 
tutamaz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İtikaf; erkekler için beş vakit namaz kılınan camilerde bulunmak, ikamet 
etmektir. İtikafta niyet şarttır. İtikafa giren yeme, içme ve uyuma gibi ihtiyaçlarını 
camide giderir. Sadece abdest, tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkar ve 
tekrar camiye döner. Kadınlar ise evlerinin içinde, namazlarını kıldığı yerde itikafa 
girebilirler. İtikaf’ın hükmü, özellikle Ramazan’ın son on gününde, kifaye yolu ile bir 
sünnet- i müekkededir. Yani birilerinin yerine getirmesiyle diğer mahalle 
sakinlerinin uhdesinden sakıt olan ( düşen ) bir ibadettir. Ramazanda hiç kimse 
itikafa girmezse sorumlu oluruz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İtikaf nedir, itikafa nasıl girilir ve itikafin hükmü nedir, Ramazanda hiç kimse itikafa girmezse 
sorumlu olur muyuz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayat ve geçim şartları her ülkeye göre farklıdır. Bundan dolayı herkes 
bulunduğu ülkedeki geçim şartlarını dikkate alarak tespit edilen miktarda sadaka-i 
fıtrını vermelidir. Sürekli yurt dışında olan birisi  fıtır sadakasını ödeyeceği zaman 
Türkiye’de ise Türkiye şartlarına göre öder. Yoksa yaşadığı ülkenin şartlarına göre fıtır 
sadakasını verir. Yurt dışında Ramazanını geçiren birisi Türkiye’deki bir ihtiyaç 
sahibine fitresini vekil aracılığıyla gönderecekse yurt dışının fitre ölçülerine göre 
göndermelidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Yurt dışında yaşıyorum. Fıtır sadakamı Türkiye’ye göre mi yoksa Yurt dışına göre mi vermeliyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Oruçluyken boğazımıza bir şey kaçarsa orucumuz bozulur. Diş fırçasını veya 
misvağı oruçluyken kullanabiliriz. İster kuru ister ıslak olsunlar, orucu bozmazlar. 
Yeter ki boğazdan bir şey gitmesin. Diş macunu kullanmak hassasiyet ister. Eğer 
boğaza macundan her hangi bir parça kaçmazsa oruç bozulmaz. Aksi durumda oruç 
bozulur. Kasıt olmadığı için günü gününe kazası gerekir. Abdest alırken veya ağızda 
gargara yaparken hataen boğaza suyun kaçması gibi (keffaret değil kaza gerekir). Bu 
konuda tavsiyemiz; dişler fırçalanacaksa imsaktan önce ve iftardan sonra macunla 
fırçalanmalı, oruçlu iken macunsuz fırçalanmalı, boğazdan bir şeyin gitmemesine 
dikkat edilmelidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Oruçluyken dişlerimizi fırçalayabilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namazda saf düzeni parmak uçlarına göre değil, topukların aynı hizada 
olmasına göredir. Çünkü saf düzeninde asıl olan omuzların aynı hizada olması ve 
birbirine değmesidir. Halbuki ayak numaraları farklı farklıdır. Örneğin; ayak 
numarası 40 ve 44 numara olan iki kişinin safta ayak parmak ucunu hizalayarak 
durması, omuzların birleşmemesi ve aynı hizada olmaması demektir ki bu durum saf 
düzeni açısından doğru değildir. Ama ayakkabı numaraları farklı olan cemaat 
topuklarını hizalayarak saf tutarlarsa omuzlar birleşecek ve aynı hizada olacaktır. 
Doğru olan budur. Camilerdeki seccade tipi halılarda veya şerit çekilmiş halılarda safı 
topuklardan yapmak en doğrusudur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namazlarda saflar parmak uçları hizasından mı tutulmalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, verebilirsiniz. Zekat ; yukarı doğru ( usul) babaya, anneye, dedeye, 
nineye... verilmez. Aşağı doğru ( furu’ ) oğula, kıza, torunlara... verilmez. Eşe 
verilmez. Müslüman olmayana verilmez. Yanlara doğru kardeşlere, amcaya, dayıya, 
halaya, teyzeye, bunların çocuklarına... verilebilir. Kayınpeder ve kayınvalide 
damatlarına veya gelinlerine zekat verebilir. Damat ve gelinler de kayınpeder ve 
kayınvalidelerine zekat verebilirler. Üveyler de birbirlerine zekat verebilir. Zekat 
verilen kişilere fitre de verilebilir. Tabii hepsinde zekatı alanın fakir olması şarttır. 
Zekatı evvela akrabalara vermek çok sevaptır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kız kardeşime ve damadıma zekat verebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Şu hallerde keffaret orucu düşer;-niyyet imsaktan önce yapılmamışsa. Örnek; 
bir kimse Ramazan’da uyuya kalsa sabahleyin dokuzda uyansa. Oruca niyyet eder. 
(İmsakdan sonra bir şey yiyip/ içmemek şartıyla. ) İşte bu orucu kasten bozan 
kimseden keffaret düşer. Günü gününe kaza eder. Tövbe/istiğfar gerekir. - imsakdan 
önce niyyet etti ama öğlende kasten yedi/ içti ve ikindi vaktinde elde olmayan semavi 
bir durum oldu, hastalandı( kendi isteği dışında olmalıdır. ) veya ay hali oldu keffaret 
düşer. Günü gününe kaza eder. Tevbe/ istiğfar gerekir. Kendi müdahalesi ile hasta 
olur veya yolculuğa çıkarsa keffaret düşmez. Keffaret konusunda iyi araştırma 
yapmak gerekir. Konunun incelikleri vardır. Sevgi ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan’da kasden yenen - içilen orucun keffaretini neler düşürür? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bozmalıdır. Ay hali (hayız ) olanın iftar vaktine kadar oruçlu gibi hareket 
ederek yiyip-içmemesi doğru değildir. Bu bütün oruç çeşitleri için geçerlidir. Namaz 
ibadetinde de durum aynıdır.  Namazda birisinin abdesti bozulsa namaza devam 
edemez. Gider abdest alır ve namazı kılar. Oruç tutarken ayhali olan hanımda 
birşeyler yer ve temizlenince ilerde orucunu kaza eder. Tam tersi olsa, ay hali günün 
ortasında kesilse bir şey yememeğe çalışmalı. Yesede bir şey gerekmez. O günün de 
orucunu kaza eder. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan orucunu tutan kişi iftar öncesinde ay hali olursa, orucu bozmalı mıdır yoksa devam mı 
etmelidir ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bu seneki Ramazan ayı  girmeden önce o Ramazan'ın fitresini vermek caiz 
değildir. Gelecek Ramazan’a ait olan fitre önceden toplanmış veya fakirlere verilmişse 
bu sadaka sayılır. Bu durumda fitreyi Ramazan’da yeniden vermek gerekir. Ramazan 
ayına giren kişi bayram gelmeden fitresini verebilir. Ramazan ayında hastalanan 
birine, işinin ehli ve orucun ehemmiyetinin farkında olan doktorlarımız oruç 
tutmamasını söylerse, tutmaz. İlerde iyileşince kaza eder. İyileşme ümidi olmayan 
(Kronik rahatsızlığı olanlar) hastalar ise; Ramazan'ın fidyesini verir. Fidyesini veren 
birisi sağlığına kavuşursa geçmiş oruçlarını kaza etmesi gerekir. Verdiği fidyeler 
sadakaya dönüşür. Aslolan fidyenin Ramazan içerisinde verilmesidir. Ancak Ramazan 
öncesi de verilebilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Fitre ve fidye Ramazan gelmeden verilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Zekat manevi olarak malı, fıtır sadakası ise canı muhafaza altına almaktır. Fıtır 
sadakasını bayramdan önce vermek caizdir. Hatta ihtiyaç sahiplerinin  bayrama 
hazırlık yapmaları açısından bu daha güzel olur. Böyle yapmak müstehaptır. ( 
sevaptır, faziletlidir. ) Zekatı da üzerinden bir kameri yıl ( 354 gün ) geçmeden vermek 
caizdir. Lakin bu bir yıllık süre, malın nisaba (80.18 gr. altın veya kıymetinde mal) 
ulaşmasından itibaren sayılır. Yani daha zenginlik ölçüsüne ulaşmadan ihtiyaç 
sahiplerine verilene zekat değil sadaka denir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Zekat ve fitreyi zamanı gelmeden verebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Pijama veya eşofmanla vb. evde namaz kılmak caizdir. Hatta 
hanımefendilerin, ten rengini belli etmeyecek şekilde tesettüre uygun olan gecelik 
veya sabahlıklarıyla evde namaz kılmaları caizdir. Tabiki necasetten taharete 
(elbisenin temizliğine) dikkat etmek gerekir. Bu giysilerle camide, cemaate katılarak 
namaz kılmak mekruhtur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Pijamayla, eşofmanla evde namaz kılmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, dua niyetiyle bazı ayetler okunabilir. Bu durumdaki hanımefendi namaz 
kılmaz, oruç tutmaz. İlerde namazı  kaza etmez fakat orucun kazası farzdır. Allah’ın 
Kelamı Kuran-ı Kerimi ay hali veya lohusa olan birinin eline (kılıfsız) alması caiz 
değildir. Bu durumdaki kişinin bir bineğe binerken ; انل  رل  الَّذ ي سهْبحل ذلا للنلا سلخَّ ا هلٰ مل ن ينل  للهه  كهنَّا  ول ْقر   مه

(zuhruf,13)Binekten inerken; ّب   ْلن ي رَّ لً  ألنز  نزل ًكا مه بلارل ألنت مُّ ْيره  ول لل ينل  خل نز  ) اْلمه mü’minun,29)Bir musibet 
esnasında : َّ   إ نَّا إ نَّا لِل  عهونل  إ للْيه ول اج  ) رل bakara,156) gibi ayetleri okuması veya bir işe başlarken 
besmele çekmek, Fatiha, Ayet’ül kürsi, Felak, Nas ve İhlas Surelerini  dua ve zikir 
niyetiyle, Allah’ı hatırlamak düşüncesiyle ezberden okuması caizdir. Bu durumlarda 
Kur’an’ı dinlemesi ve Ayetlere bakması caizdir. Sırf Kur’an’ı okumak niyetiyle olursa, 
caiz değildir. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Ay halinde veya lohusalık halinde kuran okuyup, namazı ve orucu eda edebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ramazan orucuna niyeti kalben yapmak kafidir. Sahura kalkmak da bir 
niyettir. Dil ile söylemek daha faziletlidir. Ramazan orucunun her gününe ayrı ayrı 
niyet etmek farzdır. Yarın ki orucun niyeti, güneşin batmasıyla başlar kaba kuşluğa 
yani yaklaşık öğlen namazına bir saat kalıncaya kadar devam eder. Tabi ki imsaktan 
bu vakte kadar yeme-içme vs. olmamalıdır. Akşam namazı vaktinden önce ve kaba 
kuşluktan sonra Ramazan orucuna niyet geçerli olmaz. Niyetin en güzeli; “niyet ettim 
yarınki Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaya“ demektir. Teravih namazına tek niyet 
yeterlidir. Selamlardan sonra yeme, içme veya konuşma gibi hareketler olmadıkça 20 
rekata bir niyet kafidir. Bütün namazlara niyette rekat sayısını söylemek gerekmez. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan orucunun hepsine veya teravih namazının hepsine bir niyet yapsak yeterli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İmsak, fecr-i sadık ve tan yerinin ağarması kavramları  aynı manadadır. İmsak 
gecenin bittiği, yatsı namazının vaktinin çıktığı andır. İmsak, oruç tutan için 
yemenin, içmenin ve cinsel birleşmenin bittiği  zamandır. Diyanet İşleri 
Başkanlığının hazırlamış olduğu takvimlerde imsak vakti tesbit edilmiştir. 
Ramazan’da sabah ezanları da fecr-i sadıkta yani imsakta (tan yeri ağarınca) okunur. 
Ezan duyulmamış veya okunmamış olabilir. Ama sabah namazı vakti girmiştir. Bir 
kimse sabah namazını imsaktan güneş doğuncaya kadar ki zaman diliminde kılabilir. 
Tan yerinin ağarması imsaktır, fecr-i sadıktır.Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: İmsaktan hemen sonra sabah namazını kılabilir miyim? Tan yerinin ağarması ne zamandır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ramazan orucu:   
-Eğer Kasten (amden) yenilir/içilirse ve niyeti de imsakdan önce yapıldı ise Keffaret ve 
kaza  gerekir.  
-Eğer Hataen (tam farkında olmadan) yenir/içilirse oruca devam edilir ve ilerde 
gününe gün kaza edilir. Örnek; abdest alırken yanlışlıkla boğaza su kaçması gibi.  
-Eğer Unutarak (nisyanen) yenilir/içilirse oruca devam edilir. Keffaret de, kaza da 
gerekmez. 
 -Ramazan dışında tutulan hiçbir oruca, kasten, yenilmesi/içilmesi halinde asla 
keffaret gerekmez. 
-Hiçbir oruç unutularak yeme/içmeyle bozulmaz. (Kaza orucu da bozulmaz) 
-Eğer kaza orucunun bozulduğu zannedilip yiyilip, içilirse veya ay hali olunursa veya 
kasten bozulursa yeniden gününe gün sayısınca kaza edilir. Kazaya kaza eklenerek bir 
günlük kaza, ikiye, üçe... çıkmaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kaza orucu tutuyordum unuttum ve su içtim. Orucum bozuldu mu? Bozulduysa kazanın da kazası 
gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, hatim yapmış olmayız. Kur'an-ı Kerim’i sonuna kadar  hoca efendiden, 
televizyondan veya bilgisayardan sadece dinlemek veya gözümüzle takip etmek 
sevaptır. Ancak bu hatim değildir. Hatim, Kur'an -ı Kerim’i başından sonuna kadar, 
ağzımızda harfleri yerinden çıkararak okumaktır. (Kıraat / tilavet etmektir.) 
Mukabeleyi hem dinleyip, hem de okuyan hatim yapmış olur. Hanımefendiler 
mukabeleyi okuyarak takip ederken 3-10  gün ara vermek mecburiyetinde kalırlar ve 
daha sonra okuyamadıkları yerleri okurlarsa yine hatim yapmış olurlar. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Hocamızdan veya bilgisayardan Kur'an-ı Kerim’i baştan sona kadar dinlesek hatim yapmış olur muyuz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Rahmet ve bereketi çok olan Mübarek Ramazan ayına Allah’ın (cc) lütfettiği 
vücut sağlığı ile ulaşan müslüman beylerin ve hanımların oruca niyet etmeleri 
farzdır. Bu ayda oruca niyet etmemek günahtır. Keffaretle bile ödenmez. Ancak 
ölmez de hayatta kalır isek göz yaşları ile beraber tevbe-istiğfarda bulunur, kaza 
ederiz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan ayı başlıyor. Bu ayda oruç tutmayanın durumu nedir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, nikahlı gibi hareket edemezler. Nişan evlenmeye karar vermiş iki 
kişinin sözleşmesidir. Nikahlı kimseler için caiz olan bir durum nişanlı için caiz 
olmaz. Nişanlılar, nikah akdi ile ancak birbirlerine helal olurlar. Nikah akdi 
olmayınca şahıslar birbirlerine yabancıdırlar. Nice nişanlılar nişanı bozmuş, 
mağduriyetler yaşanmıştır. Bunlar hayatın gerçekleridir. Dini nikah evliliğin 
bütün sorumluluğunu eşler üzerine yükler ve mesul tutar. Olumsuz bir durumda, 
erkek boşamadığında kızımız bir başkasıyla evlenemez. Biz resmi nikah 
kıyılmadan dini nikahı tavsiye etmiyoruz. Bu konuda ebeveynler de mesuldür. 
Bundan dolayı nişanlılar konunun ciddiyetini bilmeli ve İslamın yasakladığı 
şeyleri yapmamalıdırlar. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Nişanlı kimseler nikahlı gibi davranabilirler mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Bu vasiyeti yerine getirmeniz farz, vacib değildir. Ekonomik imkan, 
zaman, iklim vb. durumlar müsait ise yerine getirmek şart değil, mubahtır. Yani 
Hasan Hoca mümkünse yıkar, yoksa başka bir hocamız yıkar. Günah işlenmiş olmaz. 
Diğer yandan örneğin bir hanım eşine veya bir bey eşine; “ben ölürsem vasiyetim 
olsun evlenmeyesin” diye söylese, bu ifade, nassa (Ayet-i Kerime veya Hadis-i Şerife ) 
aykırı olduğu için meşru değildir. Geçerliliği yoktur. Vasiyet, ölüm sonrasıyla 
ilgilidir ve mirasçı (varis) olmayan birisinin, kendisi için vasiyet ederek mal sahibi 
yapmasıdır. Ayrıca kul hakkı olan borçları, Allah (cc) hakkı olan oruç fidyesi, yemin 
keffareti, zekat, hac vb. konuları vasiyet etmek gereklidir, vacibdir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Biz İstanbulda yaşıyoruz. Babamız “ölürsem, cenazemi Hasan Hocam yıkasın ve beni köyüme 
defnedin” diye bize vasiyet etti. Bu vasiyeti yerine getirmek mecburiyetinde miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.05.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namaz içinde namaza aykırı hareketlerimiz ya amel-i kalil (az hareket) olur 
ki; mekruhtur, günahtır, hoş karşılanmaz. Ama namaz bozulmaz ve sehiv secdesi 
gerekmez. Ya da amel-i kesir (çok hareket) olur ki namaz bozulur. Namazda bir elle 
yapılan hareket amel-i kalildir. Namazda baştan düşen takkeyi bir elle alıp tekrar 
başa koymak namazı bozmadığı gibi telefona bir elle müdahale etmek de namazı 
bozmaz. Ama iki elle olursa namaz bozulur ve namazda çalan telefonu çalmasını 
uzatmadan ve kul hakkına girmeden hemen bir elle kapatmak gerekir. Ayrıca 
telefona, namazda çaldığında insanların huşusunu ve huzurunu bozan müzikler 
yüklenirse ve telefon namazda çalarsa vebal olur. Bunun için müslümanlar önceden 
tedbir almalıdır. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Namaz kılıyorken kapatmayı unuttuğum cep telefonum çalarsa ve kapatırsam namazım bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. İadesi gerekmez. Yalnız birinci oturuş, eğer unutarak ( sehven) 
terk edilmiş ise namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Sehiv secdesi şöyle yapılır; 
yalnız namaz kılan şehadetten sonra salli / barik’ten önce sağa / sola selam verir, iki 
secde yapar ve yeniden tahiyyat, salli, barik, rabbena dualarını okur ve tekrar 
selamla namazını tamamlamış olur. İmam ise yalnız sağa selam verir ve münferidin 
(yalnız kılanın ) yaptıklarını yapar. Böylece imamın da cemaatin de namazı tamam 
olur. Namazın vaciplerini kasden terk etmek tahrimen mekruhtur. İlk oturuş da 
vacibdir. Kılınan namaz geçerlidir, kişinin uhdesinden düşer, lakin ilk oturuşu 
kasden terk edenin yeniden kılması vacibdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Dört ve üç rekatlı farz ve vacib namazların ilk oturuşu unutarak terk edilse namaz caiz olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hamilelik ve çocuk emzirme durumu oruç tutmama sebeplerindendir. Anne 
ve çocuğun sağlıklı olması dinimiz için en önemli konudur. Çocuğunun zarar görüp 
görmeme konusunu anne anlayabilirse de oruç tutup tutmama konusunu işinin ehli 
ve orucun farkında olan bir doktora sorması en doğrusudur. Eğer annenin veya 
çocuğun zarar görmesi söz konusu değilse anne orucunu tutar. Diğer hastalarımızın 
da oruç konusunu, orucun mahiyetinin şuurunda olan bir doktora sorması 
gerekmektedir. Bu durumda olan kimseler tutamadıkları oruçları ileriki 
zamanlarda peş peşe veya aralıklı olarak kaza ederler. İyileşme umudu olmayan ve 
fidye vermek durumunda olan hastalarsa fidye verirler. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir hanım hamileyken veya çocuk emziriyorken Ramazan orucu tutmalı mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İftar yemekleri zekat yerine geçmez. İftar yemeklerini fakir - fukaraya yardım 
olarak (sadaka) vermeliyiz. Sevabı Ramazan ayında kat kattır. Ramazan kolilerini 
hazırlayıp zekat verilen yerlere zekat niyetiyle dağıtmamız caizdir.  Fakat kişilerin 
çok değişik ihtiyaçları bulunmaktadır. Hanımı, kızı ve oğlu ihtiyaç olan çamaşır, 
yiyecek veya diğer şeyleri alacaktır. Ödeyemediği faturaları varsa ödeyecektir. 
Örneğin, ihtiyaç sahibi bir ailenin evine, herkes koli getirdiği için her biri 50₺ olan 
20 koli gıda malzemesi birikiyor. Satsa yarıp fiyatını vermiyorlar. Halbuki parayla 
alınacak ihtiyaçları var ama alamıyor. Zekâtımızın, sadakamızın en doğru şekilde 
ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılaması için nakdi yardım şeklinde yardım 
edilmesi daha yararlı olacaktır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan kolileri ve iftar yemeklerine zekat olarak niyet edebilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bir müslümanın ibadetleri yapmama üzerine yemin etmesi caiz değildir. Bu 
yeminini bozması ve keffaret ödemesi farzdır. Oruç tutmamaya yemin eden orucu 
tutmaya niyet edip, fecr-i sadıktan ( imsaktan) itibaren orucu bozan şeylerden uzak 
durmaya başlayınca yemini bozulmuş olur. Yani sadece niyetle yemin bozulmaz. 
Tabii yemin bozulmadan keffaret ödenirse, bozulduktan sonra tekrar keffaret 
ödemesi gerekir. Namazda ise birinci rekatın secdesine varınca yemini bozulmuş 
olur. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Birisi kızgınlık anında; “Vallahi oruç tutmayacağım, namaz kılmayacağım “ diyerek yemin etse ve 
büyük yanlış yaptığını anlayıp yeminini bozmak istese ne yapması gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, geçmişte tutulamayan oruçları birbiri peşine veya aralıklarla kaza 
etmek caizdir. Tutulamayan Ramazan oruçlarını kaza etmek veya kaza edecek 
sağlığa ulaşılamazsa fidyesini ödemek farzdır. Kaza oruçlarımızın niyetini; “niyet 
ettim geçmişte tutamadığım ve zimmetimde bulunan ilk orucumu kaza etmeğe...“ 
diyerek yaparız. İnsan, büluğ çağından beri veya bulunduğu yaşa kadar zaman 
zaman orucunu tutmamış olabilir. Ramazana varmadan tövbe ederek (özel haller, 
sağlık vb. semavi durumlar hariç yani bu durumlar tövbeyi gerektirmez ama kazaları 
gerekir ) tutamadığımız oruçlarımızın kazasını yapalım ve inşaallah Ramazan’a 
borçsuz girelim. Selam ve Hürmetlerimle 

Soru: Kaza oruçlarımı aralıklarla tutabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, zaruri bir durum olmadıkça kabri açmak caiz değildir. Normalde 
cenazeyi, yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ tarafına yatırarak, baş ve ayaktaki 
bağlarını çözmek suretiyle kabre koymak sünnettir. Cenaze, kabre sünnete uygun 
olmayarak, başı ayak tarafına, ayağı baş tarafına vb. defn olmuş ve kabrin toprağı da 
atılmış ise, artık kabri açmak doğru değildir. Ancak, daha kabir üzerine toprak 
atılmamışsa sadece tahtaları vb. konmuşsa o kabri açıp mevtayı sağ yanına ve yüzü 
kıbleye gelecek şekilde sünnete uygun defnetmek caizdir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Cenazeyi defnettik ama yüzü tam kıbleye gelmedi. Kabri açıp yüzünü kıbleye çevirmemiz gerekli 
midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kılmalıdır. Hiç bir ayet ve dua ezberinde değilse bile kılmalıdır. 
Namazın sevabından ve lezzetinden mahrum olmamalıdır. Çünkü kul hiç bir 
dünyevi şeyin karşısında eğilmez ama namazda alnını ayakları hizasına koyar ve “ 
Allah (cc ) “ der. Secde kulun yaradanına en yakın olduğu andır. Adeta kulun: “ 
Allahım sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi 
alnımı ayaklarım hizasın koyuyorum. Ne olur beni affet...” dediği ve mutlu olduğu 
zamandır. Evvela temizliğe dikkat eder, boy abdesti ve namaz abdesti almayı öğrenir. 
Namazın her bölümünde hiç bir şey bilmediği için “ Allah, Allah, Allah...” der ve 
namazını kılar. Elinden geldiğince İmam arkasında cemaat olup namazını kılar. Bu 
arada Fatiha’yı, İhlası, Ettehiyyatü’yü vs. yavaş yavaş öğrenir. Ama namazını ihmal 
etmez. Çünkü her büluğ çağına erene Allah’ın emridir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Arkadaşım namaz kılmaya karar verdi. Ama hiç bir ayet ve dua bilmiyor. Namaz kılmalı mıdır ve nasıl 
kılmalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ay hali kişinin kendi isteğiyle olmayan, semavi bir haldir. Keffaret sadece, 
ramazan orucunu kasden, bilerek bozmakdandolayı gerekir. Kişi bir ramazan ayı 
içerisinde birden fazla günün orucunu bozsa da hepsine yalnız bir keffaret gerekir. 
Ayrıca tövbe etmelidir. Keffaret orucu kameri ayların başından başlayınca, aralıksız 
peş peşe iki ay tutulur. Bu 60, 59 veya 58 gün olabilir. Ama ayın tam başında 
başlamazsa kesin 60 gün tutar. Bozduğu günlerin kaza orucunu aralıklı ve ayrı 
günlerde tutabilir. Ay hali keffaret tutmaya engel değildir. Adet başlayınca orucunu 
bozar, ay hali bitince, ara vermeden oruca başlar ve 60 güne tamamlar. Keffaret 
orucu tutmaya başlayan kişi hesabını iyi yapmalıdır. Keffaret orucunu kurban 
bayramının 4 gününe ve ramazan bayramının birinci gününe denk getirirse, 
keffareti bozulur ve yeniden başlaması gerekir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Keffaret orucu tutan bir kadın ay hali olunca (hayız/adet) keffareti bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İhtiyarlıktan veya iyileşme ümidi olmayan bir hastalıktan dolayı 
tutulamayan orucların ilerde kazası yapılamazsa bedel olarak fidyesi verilir. Eğer 
oruç tutacak sağlığa kavuşursa fidye vermiş olsa bile orucu tutması farzdır. Bu 
durumda verdiği fidye ise sadaka olur. Kişi fidye vermeden vefat ederse bıraktığı 
mirastan borçlar çıktıktan sonra geriye kalanın üçte biriyle ödenir. Yetmezse 
varislerin insafına kalmıştır. Fidyeyi verip vermemekde serbesttirler. Bu gibi işleri 
ölüm sonrasına bırakmamak gerekir. Ölüm her an gelebilir. Bu konuda vasiyet 
etmek iyi olur. Bir fidye bir fitre miktarıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 
bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu titiz bir çalışmayla, her yıl fitre miktarını tesbit 
eder. Fidye bir kişiye de birden fazla kişiyede verilebilir. Fidye, kendilerine zekat 
verilen fakirlere verilir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Fidye niçin verilir? Miktarı ne kadardır? Kaç kişiye verilir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hanımefendilerin ziynet olarak kullandığı altın ve gümüşe zekat düşer ancak 
elmas, zümrüt vb. zekat  düşmez. Altın ve gümüşe zekat düşer çünkü zekatın şartı 
olan hükmi nema (artabilme özelliği) kendisinde vardır. Ayrıca paradır ve genelde 
tedavülde mevcut olan bir şeydir. Elmas, inci vb. madenlere zekat (ticari amaçla 
olmadığında) düşmez. Çünkü para değildir ve genelde altın, gümüş gibi tedavülde 
olan bir şey değildir. "Bunlar çok değerlidir" diyerek "zekat verilmesi gerekir" demek 
doğru olmaz. Çünkü zekat verilmesi için tek ölçüt değerli olmak değildir. Mesela bir 
fabrikatörün fabrikası belki milyonlarca lira değerindedir. Bu da bir zenginlik 
ölçütü olarak kabul edilebilir ama bizzat fabrikaya zekat düşmez. Kazancına zekat 
düşer. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Elmas, inci, pırlanta gibi pahalı madenlere neden zekat verilmez? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, gerekir. Bunlara altın yüzük de dahildir. ( Sadece yüzük nisaba 
ulaşmayınca zekatı verilmez. ) Altın ve gümüşten yapılmış süs ve zinet eşyaları 
nisaba ulaşmışsa zekatlarını vermek farzdır.    ( nisab; altında en az 80.18 gr. gümüşte 
ise en az 561.2 gr. )Ayrıca, üzerlerinden bir kameri yıl ( 354 gün ) geçmesi gerekir. 
Kırkta biri yani  % 2.5 nisbetinde zekat verilir. Ama evde süs ve zinet eşyası olarak 
bulunan ve ticaret için olmayan inci, pırlanta taş, yakut, mercan, zümrüt gibi süs 
eşyalarından zekat verilmez. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kadınların kullandığı küpe, kolye, zincir ve gerdanlık gibi süs eşyaları için zekat vermek gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, gönderebilirsiniz. Malı vekile teslim ederken zekata niyet etmek 
gerekir. Fakire zekatı teslim ederken vekilin de ayrıca niyet etmesi gerekmez.Vekilin 
kendisine teslim edilen zekat mallarını karıştırması caiz değildir. Ancak mal 
sahiplerinin rızası varsa karıştırarakta muhtaçlara dağıtabilir, caizdir. Mal sahibi 
vekile   “Şu şahsa vermeni istiyorum.“ derse, o belirlenmiş şahsa vermek en doğru 
olanıdır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Vekil aracılığıyla zekatımı muhtaçlara gönderebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, gerekmez. Zekat vermede niyet, zekatın sıhhatinin (geçerliliğin) 
şartlarından biridir. Niyetin kalben yapılması kafidir. Dil ile söylenmesi gerekli 
değildir. Fakire zekat verirken kişinin niyeti kalben zekat olur. Ancak diliyle bunun 
hibe veya bağış olduğunu söyleyerek de verebilir. Fakiri, muhtacı  “Bu benim 
zekatımdır, fitremdir.“ diyerek, mahcup etmemek gerekir. Zekat için mal ayırırken 
veya fakire verirken (temlik ) içimizden niyet etmemiz yeterlidir. Hatta para veya 
mal fakirin elindeyken de niyet etsek caizdir. Ama fakir, verdiğimiz parayı veya malı 
kullanmış ise, artık zekata niyetimiz caiz olmaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: İhtiyaç sahibine zekatımı verince; “Bu benim zekatımdır.“ demem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bu, duruma göre değişir.Nafile namaz kılarken anne/ baba çağırır veya meşru 
bir şey isterse, kişi bu namazı bozar ve onlara itaat eder. Burada zaruret olsun 
olmasın fark etmez. Ama farz namaz kılarken anne/ baba bir şey isterse veya 
çağırırsa ve zarurette yoksa namazı bozmak gerekmez. Yok eğer zaruret ve bir ihtiyaç 
varsa bu çağıran baba/anne veya bir başka yabancı da olsa, o farz namazı bozmak ve 
yardıma gitmek vacibdir. Hatta  biri “ imdat “ diye yardım talep etse, müslüman 
cuma namazında dahi olsa bu sese kulak vermeli ve yardım isteyenin dinine, 
mezhebine, rengine veya ırkına bakmaksızın hemen namazı bozup yardımına 
koşmalıdır. Çünkü dinimizde bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmak 
kadar sevaptır. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namaz kılarken annem veya babam benden bir şey istese namazımı bozmam gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Sıkışık halde yani tuvalet ihtiyacı varken kılınan namaz mekruhtur. İadesi 
gerekmez. Fakat namaza kalbi meşgul eden her şeyden arınmış olarak başlamak 
gerekir. Böyle sıkışık  halde namaza başlayan biri eğer vakit varsa,  o namazı bırakır, 
tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra abdest alır ve yeniden namazı kılar.  Huşu ve 
kalp huzuruyla namazı kılmak  önemlidir. Vakit varken mazeretsiz olarak  sıkışık 
halde namazı kılmak günahtır. Bu durumda kılınan namaz mekruh olmakla birlikte 
yine de geçerlidir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Sıkışık halde iken kılınan namaz geçerli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namazın farz, vacib, sünnet ve mekruhlarına dikkat etmek gerekir. Tekbirler 
tam zamanında alınmalıdır. Mesela; başlangıç tekbiri ayakta alınır. Diğer tekbirler 
intikal hallerinde alınır. Rükuya  ve secdeye giderken, rükudan veya secdeden 
kalkarken tam o esnada “ -Allah-u Ekber “ denilir. Rüku ve secdelere gitme -اكبر هللا
kalkma hareketi başlamadan veya rüku ve secde bittikten sonra tekbir alınırsa 
mekruh olur. Ayrıca, rükudan kıyama kalkarken, bu esnada “ حمده لمن هللا سمع - Semi 
Allahu limen Hamideh“ denilir. Kalktıktan sonra söylemek ise mekruhtur. Bu 
intikallere ve zamanlamalarına dikkat etmek gerekir. Namaza başlarken alınan 
İftitah (Başlangıç) Tekbiri farz, aralarda getirilen intikal tekbirleri ise sünnettir. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namazın içindeki tekbirleri tam yerlerinde söylemezsek namazımız bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Şüphesiz kan ihtiyacı olan bir hastaya kan bağışında bulunmak çok sevaptır. 
Fakat bu durum, kan verenle, hastayı,  kan sebebiyle asla kardeş yapmaz. İster bir 
damla olsun, isterse vücudun bütün kanı yenilensin, süt emmede olduğu gibi 
birbirlerinin kardeşi olmazlar. Böylece birbirlerine mahrem olmazlar. (Mahrem; 
birbirleriyle evlenmeleri ebediyen caiz olmayanlardır.) Yani, kan bağışı yapan 
yabancı bir erkekle, kanı vücuduna alan yabancı bir kadının evlenmesinin hiçbir 
engeli yoktur. Süt kardeşliği ise evlenmeye kesinlikle engeldir. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Kan kardeş dinimizde süt kardeş gibi midir? Kan kardeşle evlenmek caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, doğru değildir. Kabir durağı vardır ve HAK’dır. Kur’an ayetlerinin 
işareti ve hadis-i şeriflerin delaletiyle sabit bir konudur. Kabir ya cennet 
bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Münker ve 
Nekir melekleri kabre konulanlara sorular soracaktır. Doğru cevap verenler için bir 
pencere açılacaktır ve cennet gösterilecektir. Yanlış cevap verenler için cehennem 
kapıları açılacaktır. Tabi bu durum dünyadaki iman ve amellerimiz ile ilgilidir. 
Allah’a (cc) ve Rasulüne iman eden ve salih amel işleyenler için kabir durağı huzur ve 
mutluluk yeri olacaktır. İnanmayanlar için ise kabir durağı azab yeri olacaktır. 
Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kabir azabı yoktur, diyorlar. Bu doğru mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, günahtır. Evvela namaz kılan dikkat etmelidir. Ya insanların 
geçmeyeceği yerde namaza durmalı veya önünde sütre vb. bir şey olmalıdır. Bu sütre 
bir ağaç, değnek, sandalye gibi şeyler olabilir. Yer sert olurda değnek dikilemezse 
uzunluğuna bırakılır. Eğer yer yumuşaksa uzunlamasına veya yay gibi kavisli bir çizgi 
çizilir. Cemaatle namaz kılan imamın önüne sütre koymak yeterlidir. Zaten 
camilerde secde yerinin ilerisinden geçmek caizdir. Camide de en doğrusu uygun 
yerde namaz kılmaktır. Sütresiz de olsa namaz kılanın önünden geçilirse namazı 
bozulmaz. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Namaz kılanın önünden geçmek günah mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ateşle azab etmek, ateşin yaratıcısı olan Allah ( cc )’tan başka hiç kimse için 
meşru değildir. İnsan için canlıyı yakmak caiz değildir. Bunun için ne olursa olsun 
anız yakmak haramdır. Günahtır. Karınca gibi milyonlarca yerin üstünde ve altında 
yaşayan bir çok canlı yanmaktadır. Ayrıca hava kirliliği yaparak kul hakkına da 
girilmektedir. Bunu yapanların dünyada da, ahirette de halleri iyi olmaz. Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Yazın tarlalarımızdaki ekinleri biçer mahsulü kaldırırız. İkinci bir ürün almak için biçilen mahsulün 
anız denilen saplarını yakarız. Bu yakma işi dinimizde caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İmayla namaz kılma baş ile namaz kılma demektir. Bu da secde yapamayacak 
kadar hasta veya yere inip secdeyle namaz kılamayacak şekilde yolcu olanlar için 
geçerlidir. Bu haller dışında, sağlıklı birinin imayla namaz kılması caiz değildir. 
Kazaya bırakmaya gelince; müslüman normal şartlarda namazını kazaya bırakmaz. 
İş yerleri çalışanların inançlarına göre ibadet yapmalarına yardımcı olmalıdır. 
Çalışan da bu izni kötüye kullanmamalıdır. Gerekirse farzları kılıp, işine dönmeli 
veya dinlenme vakitlerinde kılmalıdır.İş veren, kişinin namaz kılmasına kesinlikle 
müsaade etmiyorsa başka iş araştırır. Bu arada ailenin nafakasını temin etmek 
mecburiyetinde ve başka çaresi de yoksa işine devam eder ama namazlarını kazaya 
bırakmaktansa zaruretten dolayı (keyfi değil) cem ederek kılar. (Tabi namazı cem ile 
kılmanın şartlarını öğrenmek gerekir. Bu konuya inşaallah değineceğiz.)Selam ve 
Hürmetlerimle  

Soru: İş yerimde namaz kılmama izin vermiyorlar. İmayla kılsam veya kazaya bıraksam olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bağışlanmaz. Kul hakkına gireni Allah’ın ( cc ) bağışlaması için, evvela 
hak sahibinden helallik alması gerekir. Hak sahibinin affetmesi şarttır. Kul hakkı 
yemek haksızlıktır. Haksızlığa uğrayan, dünyada alamazsa hakkını Ahirette alır. 
Eğer hak yiyenin sevapları varsa ahirette ondan hakkı kadar alınır ve haklıya verilir. 
Eğer hak yiyenin sevabı yoksa bu defa zulme uğrayanın yani  hak sahibinin hakkı 
kadar günahı ona ( zalime ) yüklenir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Kul hakkı bağışlanır mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Örnek; ücret karşılığı, valizimizi veya kıymetli malımızı korunması için 
otelin, bankanın veya otobüs garının vb. emanet bölümüne bıraktık. Orada yangın, 
hırsızlık gibi bir sebeple mallar zayi olsa emanet bölümü herkesin zararını 
ödemelidir. (Tazmin etmelidir.)Eğer emanet için ücret ödenmez ise o zaman kusur 
ve ihmal durumuna bakarız. Kusur ve ihmal emanetçide ise malların kıymetini 
tazmin eder. Yok, kusur ve ihmal yoksa o zaman mal sahiplerinin herhangi bir şey 
talep etmeleri caiz değildir. Selam ve Hürmetlerimle  

Soru: Valizimi bir işletmenin emanetine bıraktım. Yangın çıktı. Diğer emanetlerle beraber yandılar. 
Zararımı kim karşılayacak? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İnsanlar mallarını korumak için, emanet olarak birilerinin yanına 
bırakabilir. Emanet alanın ( emanetçi ) o malı en dikkatli şekilde muhafaza etmesi 
gerekir. Örnek; para, altın vb. şeyleri bir kasada koruyabilir. İşte böyle emniyetli bir 
şekilde korunuyorken mala herhangi bir zarar gelirse emanetçi kıymetini ödemez. ( 
Tazmin etmez )Yok eğer emanetçinin bir kusuru, ihmali varsa veya malı bırakanın 
müsaadesi yokken, kullanır da mala bir zarar gelirse kendisi öder. ( Emaneti alan 
öder )Selam ve Hürmetlerimle  
Not:”Yazdığınız dini bilgileri akraba ve gruplarımızla paylaşmamıza müsaade eder 
misiniz?” diye soran kardeşlerime cevabım; “Evet” tir. Her akşam en az bir saat 
ayırarak halkımız için hazırladığım bu fetvaları, evvela yakınlarınıza, sonra 
uzaklarınıza gönderiniz ve sevabına nail olunuz, inşaallah. Bu mesuliyet hepimizin 
uhdesindedir. 

 Soru: Altınlarımı bir akrabama emanet olarak bıraktım. Fakat onun yanında iken çalındı. Ödemesi 
gerekmez mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bireysel emekliliğe müracaat etmek caizdir. Devletin vatandaşına verdiği 
katkı da caizdir. Dinimiz açısından dikkat etmemiz gereken konu, yatırdığımız 
paraların kar-zarar ortaklığıyla çalışan yerlerde toplanmasıdır. Ayrıca bu 
tasarrufların (birikimlerin) dinimizin meşru ve helal gördüğü yerlerde 
değerlendirilmesi gerekir. Faizde birikmesi ve faizli ticari faaliyetlerde 
değerlendirilmesi caiz değildir. Para yatırdığımız yere bu uyarıyı mutlaka yapmamız 
iyi olacaktır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Bireysel emekli olmak isteyenlere devlette katkıda bulunuyormuş. Ben memurum. Eşimi bireysel 
emekliye kaydettirmem caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Bu bir borç verme değil altını satmadır ve böyle bir alış-veriş caiz 
değildir. Parası olunca ve borcunu ödediği gün altın kaç liraysa (ki bu 
bilinmemektedir) o değerden ödemeyi yapmak caiz değildir. Çünkü altını aldığı an 
fiyatını konuşmamaktalar. (Konuşsa bile hemen orada ödemeyi yapması gerekir.) 
Fiyatı konuşsalar dahi altının vadeli satışı zaman faizini (ribe-i nesie) doğurur ki bu 
haramdır. Normalde vadeli satış caizdir. Lakin dinimiz altın, gümüş, arpa, buğday, 
hurma ve tuz gibi maddeleri her halükarda peşin  satmayı şart koşmuştur. Bu bir 
akittir. Yoksa karz-ı hasen olarak altın borç alınabilir. Ödeyeceğinde de altın 
borcunu altın olarak öder. Ödeme anında altın bulamazsa, işte tam o anda,  o anki 
fiyatla, borcu akde (alış-verişe) çevirerek ödemesini yapar. Akdin hükmü ayrı, karzın 
(borç) hükmü ayrıdır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Ben sarrafım. Defterimizde, bazı müşterilerimize borç verdiğimiz çeyrek vb. altınlar yazılıdır. Aybaşı 
maaşlarını alınca veya paraları olunca ödüyorlar. Yaptığımız doğru mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Altın, gümüş veya Türk Lirası gibi değerlerin birbirleriyle satışı dinimize 
göre, kesinlikle peşin olmalıdır. Özellikle bunların veresiye satışı caiz değildir. 
Müşteri düğün için çeyrek altın  satın almak isterse anında kıymetini vermesi 
gerekir. “Bir saat sonra, bir gün sonra, bir hafta sonra parasını vereyim veya deftere 
yaz bir ay sonra vereyim“ demek caiz değildir. Buna ribe-i nesie yani zaman, veresiye 
faizi denir. ( Tefadül faizi yani fazlalık faizi ayrı konudur. İnşaallah ilerde 
değiniriz.)Kredi kartıyla altın alışı, eğer anında karşılığı olan para satıcının hesabına 
geçerse bu akit caizdir. Yok karşılığı hemen satıcının mülküne geçmezse bu zaman 
faizine girer ki faiz haramdır. Bundan dolayı peşin parayla çeyrek altını almanızı 
tavsiye ederiz.Akit, karz-ı hasen ve emanet her biri ayrı sonuçları olan konulardır. 
İnşaallah ilerde işleyeceğiz. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Düğün için kredi kartıyla çeyrek altın satın alabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bozmaz. Bölgeyi uyuşturmak için yapılan müdahale de bozmaz. Yalnız 
diş çektirme veya tedavi yaptırma esnasında kan gelirse bakılır; eğer çıkan kan 
yutulur ise oruç bozulur. Günü gününe kaza gerekir. Çıkan kan yutulmazsa oruç 
bozulmaz. Diş tedavisinde ağzını su ile çalkalayan eğer boğazına suyu kaçırmazsa 
oruçu bozulmaz. Aslında  aciliyet yoksa, oruçluyken diş çektirmeyi veya tedavi 
ettirmeyi iftar sonrasına bırakmak daha iyi olur.   Diş tedavisinde oruçu bozulana 
keffaret gerekmez. Eğer diş için müdahale gerekli ise ve bu esnada boğazdan içeri su, 
kan ve ilaç gitmemişse kaza bile gerekmez. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Diş çektirmek orucu bozar mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bozmalıdır. Ay hali (hayız ) olanın iftar vaktine kadar oruçlu gibi hareket 
ederek yiyip-içmemesi doğru değildir. Bu bütün oruç çeşitleri için geçerlidir. Namaz 
ibadetinde de durum aynıdır.  Namazda birisinin abdesti bozulsa namaza devam 
edemez. Gider abdest alır ve namazı kılar. Oruç tutarken ayhali olan hanımda 
birşeyler yer ve temizlenince ilerde orucunu kaza eder. Tam tersi olsa, ay hali günün 
ortasında kesilse bir şey yememeğe çalışmalı. Yesede bir şey gerekmez. O günün de 
orucunu kaza eder. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Ramazan orucunu tutan kişi iftar öncesinde ay hali olursa, orucu bozmalı mıdır yoksa devam mı 
etmelidir ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.04.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ramazan orucu:-Eğer Kasten (amden) yenilir/içilirse ve niyeti de imsakdan 
önce yapıldı ise Keffaret ve kaza  gerekir. -Eğer Hataen (tam farkında olmadan) 
yenir/içilirse oruca devam edilir ve ilerde gününe gün kaza edilir.Örnek; abdest 
alırken yanlışlıkla boğaza su kaçması gibi. -Eğer Unutarak (nisyanen) yenilir/içilirse 
oruca devam edilir. Keffaret de, kaza da gerekmez. -Ramazan dışında tutulan hiçbir 
oruca, kasten, yenilmesi/içilmesi halinde asla keffaret gerekmez.-Hiçbir oruç 
unutularak yeme/içmeyle bozulmaz. (Kaza orucu da bozulmaz)-Eğer kaza orucunun 
bozulduğu zannedilip yiyilip, içilirse veya ay hali olunursa veya kasten bozulursa 
yeniden gününe gün sayısınca kaza edilir. Kazaya kaza eklenerek bir günlük kaza, 
ikiye,üçe... çıkmaz. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

Soru: Kaza orucu tutuyordum unuttum ve su içtim. Orucum bozuldu mu? Bozulduysa kazanın da kazası 
gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    31.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kulağa ilaç damlatılması ya da suyla yıkattırılması halinde, eğer kulak zarı 
delik değil ise oruç bozulmaz. Yok eğer kulak zarı delik ise o zaman oruç bozulur. 
Kazası gerekir. Göz damlası orucu bozmaz. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Kulak ve göze damlatılan ilaç orucu bozar mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bir yönden, bu su necis (kirli) olmaz. Bundan dolayı ibadet veya sevap 
maksadıyla kullandığımız ve bedenimizden ayrılan su, içi temiz su dolu olan kova 
gibi kapların içine sıçrasa kovanın içindeki su kirlenmiş olmaz. Böyle suyla abdest 
ve gusül alınır. Bu sıçrayan sular örnek olarak kova içindeki temiz sudan fazla 
olursa, tabiki abdest ve gusül alınmaz. Ayrıca ibadet maksadıyla kullandığımız 
sudan kurulandığımız havlu veya mendil de kirlenmez.Yukarda bahsi geçen suya 
(abdest suları, yemekten önce ve sonra sünnete riayeten el yıkanılan sular gibi) ma-i 
müstamel (kullanılmış su) denir.- Bir yönden de, bu ma-i müstamel (ibadet niyetiyle 
kullanılmış su) olan su ile maddi necasetler temizlense bile hükmi necasetler 
temizlenmez yani bu su ile ne abdest, ne de gusül alınmaz. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Namaz veya gusül abdesti alırken azalarımızdan ayrılan su necis midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bir malda zekat borcu oluştuktan sonra, bu malın aslı, daha zekatı 
ödenmeden önce çalınsa, kaybolsa, gasbedilse veya şahsın  iflas etmesi gibi bir yolla 
zayi olsa; şahıs ister ödeme imkanına sahip olsun, isterse de olmasın, zekat borcu 
onun zimmetinden düşer. Yani zekat vermesi gerekmez. Fakat bu malı bağış, hibe 
yaparsa zekat borcu düşmez. Yani zekâtını vermesi gerekir. Yine malının zekatını 
vermek farz olduktan sonra bir ev alsa zekatını vermesi farzdır. Zaten zekat 
tahakkuk etmeden ev alsa  veya tasarrufta bulunsa zekat gerekmez. Fakat zekat farz 
olduktan sonra dağıtılması gereken kısmı ( malın aslı değil ) helak olsa, o zaman 
zekatı vermek gerekir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Nisab üzeri malımızın üzerinden bir yıl geçtikten ve zekat farz olduktan sonra iflas etse ( zayi olsa ) 
zekat gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Zekat farz olduktan sonra fakirlere verilmek üzere ayrılan mal, hemen 
dağıtılmalı veya ölüm ihtimaliyle vasiyet yapılmalıdır. (Zaten vasiyet, genelde bu 
gibi, Allah (cc) haklarını veya kul haklarınıiçine alır.) Merhum, ayrılmış ve fakirlere 
verilecek olan malı, dağıtmadığından sorumlu ve borçludur. Zaten zekat için ayrılan 
mal da varislere miras kalır. Onlar şayet isterlerse babalarını bu borçtan kurtarır, 
hayır yapmış olurlar. Bu vasiyetini yapmadan vefat eden içindir.  Fakat vasiyet 
yapmışsa, işte o zaman bıraktığı mirasın üçte birinden ödenir. Yetmezse varisler 
kendi hisseleriyle tamamlayabilirler. Bu çok hayırlı bir teberru olur. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Babamız zekat borcunu ödemeden vefat etti. Bu borcu bizim ödememiz gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İmsak, fecr-i sadık ve tan yerinin ağarması kavramları  aynı manadadır. 
İmsak gecenin bittiği, yatsı namazının vaktinin çıktığı andır. İmsak, oruç tutan için 
yemenin, içmenin ve cinsel birleşmenin bittiği  zamandır. Diyanet İşleri 
Başkanlığının hazırlamış olduğu takvimlerde imsak vakti tesbit edilmiştir. 
Ramazan’da sabah ezanları da fecr-i sadıkta yani imsakta (tan yeri ağarınca) okunur. 
Ezan duyulmamış veya okunmamış olabilir. Ama sabah namazı vakti girmiştir. Bir 
kimse sabah namazını imsaktan güneş doğuncaya kadar ki zaman diliminde 
kılabilir. Tan yerinin ağarması imsaktır, fecr-i sadıktır. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

Soru: İmsaktan hemen sonra sabah namazını kılabilir miyim? Tan yerinin ağarması ne zamandır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, caiz değildir. Çünkü faize götüren yollara girmemek lazımdır. Kişinin 
Ahmet’ten vadeyle aldığı bir şeyi ikinci şahıs olan Ali’ye peşin olarak, anlaştıkları 
fiyata satması caizdir. Ama aynı mecliste, belki de malı  kabzetmeden,(teslim 
almadan) Ahmet’ten 30.000₺’ye taksitle aldığını, yine ayni şahsa yani Ahmet’e 
25.000₺’ye peşin satması helal değildir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Taksitle vadeli 30.000₺’ye araba aldım. Sonra aynı yere peşin olarak 25.000₺’ye sattım. Bu caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dinimizde mehir kadının hakkıdır. Mehrin tamamını veya bir kısmını 
kocasına hibe edebilir. Koca mehri kabz edince (tamamen teslim alınca) geri dönüşü 
olmaz. Kadının bu hibesinden vazgeçme hakkı yoktur. Siz eşinize araba alması için 
mehrinizi borç mu verdiniz yoksa hibe mi ettiniz? Tabi bu ve bunun gibi konuları 
muallakta (askıda) bırakmamak gerekir. Eğer borç verdiyseniz, eşinizin, istediğiniz 
zaman borcunu size ödemesi farzdır. Yok hibe ettiyseniz eşiniz vermeyebilir. Koca da 
kabul ettikten sonra hibeden dönüş olmaz. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

Soru: Düğünde eşimin verdiği mehri, araba alması için ona verdim. Geri istiyorum, vermiyor. Bu benim 
hakkım değil mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Şayet kişi gayrimenkul ticareti yapmıyorsa kira gelirinden zekat vermesi 
gerekir. Kira gelirlerinden, borçlar çıktıktan sonra, nisaba ulaşır (80.18 gr. altın 
kıymetine) ve üzerinden de bir kameri yıl (354 gün) geçerse kırkta birini (% 2,5) zekat 
olarak vermek farzdır. Zekata tabi başka mallar varsa, kira gelirleri de bunlara 
eklenir. Ev alıp-satarak ticaret yapanlar ise, borçlarını çıktıktan sonra, yıl sonunda, 
ellerinde kaç evi varsa hepsinin zekatlarını verirler. Gayrimenkullerin zekatları, 
vermek istenilen tarihteki maliyet değerleri (karlı satış fiyatları değil) ölçü alınarak 
verilir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Kiraya verdiğim iki dairem var. Zekatlarını kira gelirinden mi yoksa evlerin değerinden mi 
vermeliyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Normalde ağlamak suretiyle gözden yaşın gelmesi abdesti bozmaz. Fakat 
namaz içinde sesli ağlamanın  iki durumu vardır;-Eğer ağlamak Allah için, cennet ve 
cehennem düşüncesiyle olursa abdest ve namaz bozulmaz. -Ancak dünyevi 
düşüncelerden dolayı sesli ağlanırsa namaz bozulur, abdest bozulmaz ( sessiz 
ağlamak ise namazı bozmaz ama mekruhtur ). Herhangi bir hastalık olmadan 
gözden gelen yaş ve su ( cenaze, rüzgar, esnemek, soğan soymak vb. ) abdesti 
bozmaz. Ama hastalıktan dolayı akan gözyaşı veya akıntı abdesti bozar. Göz ağrısı 
rahatsızlığından dolayı devamlı akan yaş abdesti bozduğundan dolayı bu kimse 
sahibi özür olur ve her vakit girince abdest alır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

Soru: Ağlamak abdesti bozar mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İbadetlerde ve özellikle namazda aslolan ciddi, samimi ve ihlaslı olmak, 
Rabbimizin huzurunda huşuyla namazı kılmaktır. Ve kulun, Allah’a (cc) en yakın 
olduğu secdede, yani alnını ayakları hizasına koyduğu anda huzuru tatmasıdır. Ama 
namaz içinde istemeyerek te olsa gülme olursa ;- Tebessümle gülen yani güldüğünü 
kendisi bile işitmeyenin namazı da, abdesti de bozulmaz. - Eğer yanındakiler değil 
de kendisi duyacak kadar güldüyse, namazı bozulur ama abdesti bozulmaz. 
Namazını yeniden kılması gerekir. - Eğer namaz içinde gülmesi yüksek sesle olur ve 
yanındakiler de işitirse hem namazı ve hem de abdesti bozulur. Yeniden abdestini 
alır ve namazını iade eder. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

Soru: Namazda gülmek namazı ve abdesti bozar mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evvela şu bilinmeli ki yerine getirdiğimiz ibadetler şüphelerden beri 
olmalıdır. Bir kimse, kıldığı namazın rekatlarının 1. rekat mı, 2. rekat mı olduğunda 
şüphe etse ve bu şüphe ömründe ilk defa meydana gelse o namazı yeniden kılması 
gerekir. Bu kimse, rekat konusunda daha önce de şüpheye düştüyse kalben 
araştırma yapar ve karar verir. Namazı yeniden kılması gerekmez. Şüpheyle kıldığı 
namazların sonunda sehiv secdesi yapar. Namazı tamam olur. Örnek; Zaman zaman 
rekat konusunda şüphe eden bir kimse, sabah namazını bir mi, iki mi kıldım diye 
şüphe etse ve kalben bir rekat kıldığına karar verse, ona bir rekat daha ekler ve 
sonunda sehiv secdesi yapar. Eğer kalben karar veremezse azını kabul eder ve bir 
rekat daha ekler. Yalnız 1. rekatta da tahiyyata oturur. Çünkü, iki rekat kılma 
ihtimali de vardır ve sehiv secdesiyle sabah namazını tamamlar. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Namazımın rekatlarında şüphe ediyorum.  Ne yapmam gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Öğrenci veya bir başkası borçlarının dışında nisab miktarı olan 80.18 gr. 
altına veya bunun değerinde paraya veya ticaret malına sahip olursa zekat vermesi 
farzdır. Tabi üzerinden bir kameri yıl (354 gün) geçmesi lazımdır. Öğrencinin sahibi 
olduğu paranın yardım, zekat, burs vb. yollarla elde edilmesi fark etmez. İslam'da 
ferdi mülkiyet esastır. Bunun için bu öğrenci, nisab miktarı paraya sahip olunca 
zekatını vermesi gerektiği gibi vakti gelmişse kurbanını da keser veya kestirir. 
Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Ben birçok yerden burs alan bir öğrenciyim. Zekat vermem gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, sayılır. Hangi mahkeme boşaması olursa olsun dinimizde bir bain talak 
(boşama) sayılır. Erkek mahkemenin boşaması ile bir boşama hakkını dinen 
kullanmıştır. Kadın başka bir erkekle evlenmek isterse üç ay hali iddet beklemesi 
gerekir. Bu şekilde ayrılan eşler nikahsız olarak karı-koca hayatı yaşayamazlar. Eşler 
tekrar bir araya gelmek isterlerse bu ancak yeni bir nikah akdiyle mümkün olur. 
Şahitlerin huzurunda kıyılacak nikahta, erkeğin hanımefendiye ayrıca mehir de 
vermesi vaciptir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Mahkeme boşaması dinimize göre de boşama sayılır mı ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Erkeğin evleneceği hanımefendiye mehir vermesini Allah (cc) vacib kılmıştır. 
Mehir; erkeğin evleneceği eşine vermesi gereken para veya mala denir. Nikahın rükn 
veya şartlarından değildir. Nikah esnasında kararlaştırılmamış dahi olsa kadının 
hakkıdır. Nikah akdi gecerlidir.Böyle nikah kıyılıyorken belirlenmeyen mehre “ 
mehr i misil “ denir. Mehrin en azı on dirhem yani iki kurbanlık koyun bedelidir. En 
çoğu için sınır yoktur. Çünkü mehir kadın için mali güvencedir. Mehr i misil, 
kadının baba tarafından akrabalarının mehri ölçü alınarak verilmelidir. Kadının, kız 
kardeşleri, halaları, hala kızları gibi akranları için tesbit edilen miktar verilir. Kadın 
isterse, kendi rızasıyla, mehir hakkının bir kısmından veya tamamından vaz 
geçebilir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

Soru: Nikahım kıyılırken mehir konusu hiç konuşulmadı. Eşim, bana neye göre mehir  vermelidir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Allah (cc.) mehri, kadının hakkı olarak kesinleştirmiştir. Nikah akdi 
esnasında mehr-i müsemma olarak (belirlenmiş mehir) 200 gr. mehir hakkınız 
kesinleşmiştir. Mehr-i muaccel olarak (peşin mehir) aldığınız 100gr. altın nisaba 
ulaştığı için zekatını her yıl vermelisiniz. (Nisab; 80.18 gr. altın birikince zekatını 
vermek farzdır.) Zaten şu ana kadar vermişsiniz. Geriye kalan mehr-i müeccel olan 
(ilerde verilmek üzere, peşin olmayan) 100 gr. altının zekatını, aldığınız zamandan 
itibaren üzerinden bir kameri yıl (354 gün) geçtikten sonra verirsiniz. Bu, ilerde 
verilecek olan 100 gr. altının geçen yıllara ait zekatını vermeniz gerekmez. Selam, 
Saygı ve Hürmetlerimle Önceki , peşin alınan ve yıllardır zekatını verdiğiniz 100 gr. 
altın elinizde mevcut ise yıllar sonra aldığınız diğer 100 gr. mehri ona eklersiniz. 
Sonra aldığınızın geçmiş zekatlarını vermezsiniz. Fakat elde nisab miktarı altına 
sahib olduğunuz için son alınan da ona eklenir. Ayrıca üzerinden bir yıl geçmesi 
gerekmez. Eğer elinizdeki harcanmış olsaydı o zaman son aldığınızın üzerinden de 
bir yıl geçmesi gerekirdi. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Nikah akdi yapılıyorken 200 gr. Altın mehir olarak kararlaştırıldı. Kocam 100 gr. mehiri peşin olarak 
verdi. Bunun zekatını üç yıldır veriyorum. Fakat 100 gr. mehir alacağımın zekatını verecek miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Korunması için bırakılan mal emanet hükmüne tabidir. Emanetçi o malı, en 
sağlam bir şekilde muhafaza altında korumalıdır. Sahibinin izni olmadan 
kullanmamalıdır. Emanetçinin dikkat ve titizlikle koruduğu mal zayi olursa tazmin 
etmekle sorumlu tutulmaz. Çünkü kusur ve ihmali yoktur. Ama emanetçi gerekli 
tedbirleri almaz, kusur kendisinde olur veya izinsiz emaneti kullanırda mal zarar 
görürse tazmin etmesi gerekir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Birinin yanına veya emanetçiye bir eşya bıraksak ve onun yanındayken zayı olsa (zarar görse) emanet 
alan bunu ödemeli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dinimiz sağ elle yemek yemeyi tavsiye eder ve bu sünnettir. Anne ve 
babaların  çocuklarına, büyüyorlarken sağ elle yemek yemelerini öğretmeleri 
gerekir. Suyu da sağ elle içmeleri öğretilmelidir. Tabi diğer sofra adabını da 
çocuklarımıza öğretmemiz gerekir. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, 
besmeleyle başlayıp hamdeleyle bitirmek, sofrada önünden yemek, bir büyüğün 
hayr konuşması küçüklerin dinlemesi ( sofrada herkesin susması adabdan değildir. ) 
gibi adablar bunlardan bir kaçıdır. Herhangi bir engeli sebebiyle sağ eliyle yiyip-
içemeyen kimse sol elini kullanabilir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Sağ elimde rahatsızlığım var. Sol elimle yemeğimi yiyebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Öncelikle Peygamber Efendimiz, “ geriye borç bıraktı mı?“ veya “borcu 
karşılayacak mal bıraktı mı?“ sorularını sorardı. Fakat hocamızın , “mevtayı nasıl 
bilirsiniz?“ sorusuna, eğer iyi birisi olarak tanıyorsak, “ iyi, hayırlı biri olarak biliriz“ 
diyelim. Eğer iyi ve hayırlı birisi olmadığını biliyorsanız, kötü biri olarak 
tanıyorsanız,  “ Allah rahmet eylesin “ diyin veya hiç bir şey söylemeyip, sükut ediniz. 
Çünkü bu bir şahitliktir. Eğer mevtayı tanımıyorsanız, “Allah rahmet eylesin“ demek 
en doğrusu olur, inşaallah. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Tanımadığım birinin cenaze namazına katıldım. Hocamız, “merhumu nasıl bilirsiniz?“ diye sordu. 
Benim ne cevap vermem gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Öncelikle bulduğumuz şey para veya eşya olabilir. Eğer alınmazsa bozulacak 
bir şey ise, onu almak ve sahibine vermek vacibdir. Bozulmayacak bir şey ise ( para 
veya eşya ) alabilir de almayabilir de. Alırsa zimmetine geçirmek için almamalıdır. 
Bu bir malı gasb etmek gibi olur. Sahibine vermek niyetiyle almalıdır. Ve çevreden 
şahitler tutmalıdır. Sahibi çıkarda isbat ederse, vermelidir. Sahibi çıkmazsa en yakın 
karakola veya jandarmaya teslim etmelidir. Eğer kendi yanında tutarsa, bu emanet 
hükmündedir. Sahibi bulununcaya kadar bir yıl kadar bir müddet ilan ederek 
tutmalıdır. Sahibi bulunmazsa , onun hayrına fakirlere dağıtır. Kendisi ihtiyaç 
sahibi ise, alabilir. Ama sahibi ilerde çıkar ve isterse ödemesi gerekir. Önemsiz bir 
şey ise fakirlere verir veya kendisi fakirse harcayabilir. Bekletmesi gerekmez. Selam, 
Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Üç  adet yüzlük, Türk Lirası buldum. Ne yapmalıyım? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir ama şartları vardır. Her şeyden önce bu uygulama taşıyıcı 
annelik şeklinde olmamalı, evli / nikahlı eşler arasında olmalıdır. Taşıyıcı annelik 
caiz değildir. Yani çocuğun oluşumu bizzat nikahlı kocanın kendi hanımında 
olmalıdır. İster yakın akraba, ister yabancı birinin rahminde olsun bu uygulamayı 
yapmak caiz değildir. Sperm ve yumurtanın nikah akdi olan çiftlerin, kendisine ait 
olması şarttır, farzdır. Bu unsurların nikahsız, yabancılardan alınarak uygulanması 
kesinlikle haramdır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Çocukları olmayan eşlerin, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaları caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Kutsallara kasden küfretmek veya namazı, orucu vb. inkar etmek kişiyi 
dinin dışına çıkarır. Hatta dinin esaslarını hafife almak, istihza konusu yapmak da 
aynıdır. İslam dininden çıkmakla kişi, aynı zamanda hanımıyla da nikahını 
sonlandırmış olur. Allah (cc) korusun, bu durumda olan   eğer hayattaysa ( çünkü 
ölüm ansızın gelebilir) hemen imanı tazelemeli ve tövbe etmelidir. Ayrıca, kişinin 
bu küfrüyle evlilik hayatları da son bulan bu çiftlerin, şahitler huzurunda, iki tarafın 
kabul ve icabıyla yeniden nikah akdini kıymaları farzdır. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Kişi Allah’a, kitaba yani dini kutsallara küfretse ( Allah muhafaza etsin) nikahı etkilenir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, bozulmaz. Kan bağışında bulunmak sevabı çok olan salih ameldir. 
Ramazan ayı orucu dahi olsa kan vermek orucu bozmaz. Ancak vücudunun zayıf 
düşmesi ve sağlığının etkilenmesi söz konusu olursa, kan vermek mekruh olur. Yine 
de bozulmaz, kaza veya keffaret gerekmez. Oruca devam ederiz. Eğer hasta olurda 
doktorlarımızın verdiği ilaçları kullanıp orucu bozarsak, ilerde gününe gün kaza 
yaparız. Kan verilen kişinin de durumu aynıdır. Orucu bozulur, ilerde gününe gün 
kaza yapar. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Kızılay kan bağışı için cami önünde kampanya yapıyor. Ben ise mübarek Recep ayında olduğumuz 
için nafile (yani farz, vacib olmayan) oruç tutuyorum. Kan versem orucum bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, geçmişte tutulamayan oruçları birbiri peşine veya aralıklarla kaza 
etmek caizdir. Tutulamayan Ramazan oruçlarını kaza etmek veya kaza edecek 
sağlığa ulaşılamazsa fidyesini ödemek farzdır. Kaza oruçlarımızın niyetini; “niyet 
ettim geçmişte tutamadığım ve zimmetimde bulunan ilk orucumu kaza etmeğe...“ 
diyerek yaparız. İnsan, büluğ çağından beri veya bulunduğu yaşa kadar zaman 
zaman orucunu tutmamış olabilir. Üç aylara girmiş bulunmaktayız. Ramazana 
varmadan tövbe ederek (özel haller, sağlık vb. semavi durumlar hariç yani bu 
durumlar tövbeyi gerektirmez ama kazaları gerekir ) tutamadığımız oruçlarımızın 
kazasını yapalım ve inşaallah Ramazan’a borçsuz girelim. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Kaza oruçlarımı aralıklarla tutabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, keffaret gerekmez. Oruçta keffaret, vacib ve nafile oruçlardan 
gerekmez. Keffaret, sadece Ramazan ayında, Ramazanın farz orucu kasden (amden) 
bozulursa  gerekir. Nafile oruç farz, vacib oruç olmayıp kişinin gönülden gelerek 
tuttuğu oruçtur. Bozulmaması çok iyi olur. Ama başlanmış nafile bozulunca, kazası 
vacib olur. Bu, oruç için de, namaz için de geçerlidir. Bozulan nafilenin kazasını 
tutuyorken bir kimse kazayı bozsa yine kaza gerekir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Kandil gecelerinin gündüzünde tutulan nafile oruç kasden bozulsa keffaret gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Doğrusu, kandil gecesini takip eden günü oruçlu geçirmektir.Dinimizde 
mübarek günler ve geceler vardır. Osmanlı’dan bu günümüze mübarek gecelere 
“kandil gecesi“ denmiştir. Özellikle bu gecelere ait bir ibadet yoktur. Ama bu geceleri 
kaza ve nafile namazlarla, dualarla, Kur’an-ı Kerim kıraatleriyle ve sohbetlerle 
geçirmek müslümanlar için manevi kazançtır. İslam'da, genel olarak gece 
gündüzden önce gelir. Cuma gecesi, dediğimizde perşembenin akşamından başlar 
cuma gününün akşamında biter. Bu  akşamdan itibaren Regaib Kandilidir. 
(Yani;07.03.2019. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceden itibaren başlar. Cuma 
gününün akşam namazı biter.) İsteyen kimse Perşembe gününün akşamını ihya 
eder, Cuma gününü de oruçlu geçirir. Özellikle sadece cuma günlerini adet edip oruç 
tutmak mekruhtur. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Kandil gecelerinin öncesinde mi yoksa takip eden günde mi oruç tutmalıyız? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ramazan ayını oruçlu geçirmek farzdır. Her ayın on üçüncü, on dördüncü, on 
beşinci günlerini oruçlu geçirmek müstehabdır. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb  
aylarının perşembe, cuma, cumartesi günlerini oruçlu geçirmek müstehabdır. Yalnız 
cuma veya yalnız cumartesi gününü oruçlu geçirmek tenzihen mekruhtur. Halk 
arasında Receb, Şaban ve Ramazan ayları üç aylar diye bilinir ve bu aylar mübarek 
aylardır. Recep ve Şabanı aralıksız, birbiri peşine oruçlu geçirmenin dinimizde delili 
yoktur. Fakat bu iki ayda nafile oruçlar tutmak çok sevaptır. Receb ve Şaban aylarını 
en güzel şekilde değerlendirip varsa kaza oruçlarını tutarak geçirmek uygun olur, 
böylelikle oruç tutulması farz kılınan Ramazan ayına da borçsuz bir şekilde girilmiş 
olur. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Üç aylar denilen Recep, Şaban, Ramazan aylarında oruç tutmanın hükmü nedir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Kurbanlık hayvanı kesmeden, kıymetini fakirlere vermek caiz değildir. 
Sizin verdiğiniz para sadaka hükmünde bir yardım olur. Kurbanın rüknü, hayvanın 
dini usullerle kesilmesidir ve kesmek vacibdir. İster kurban bayramında kesilen 
kurban (udhiye) olsun, ister adak kurbanı olsun yerine kıymetini veya bedelini 
vermekle ibadet yerine gelmiş olmaz. Sadaka ve kurban iki ayrı ibadettir ve biri 
diğerinin yerine geçmez. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: İşim olursa bir koç kurban edeceğimi vaad ettim. İşim Allah’ın izniyle oldu. Adak kurbanının parasını 
ihtiyaç sahibi birine verdim. Adağım yerini buldu mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bu, yalan yere yapılan yemindir ve en büyük günahlardandır. Bu çeşit yemine, 
“yemin-i ğamus“ denir. Böyle yapılan yeminin keffareti yoktur. Çünkü, keffaretle 
örtülecek ve silinecek bir günah değildir. Bu kimse Allah (cc) adına, yalan yere yemin 
ettiği için (ki en önemli yemin, yaratan Allah(cc) adına yapılan yemindir. Yemin, 
yaratılan yani baba, kardeş veya çocuk vb. adına yapılmaz. Geçerli de değildir) 
pişmanlık duymalı ve iyi bir tevbe ile tevbe etmelidir. Karşı tarafa ne kadar zarar 
vermişse onu ödemesi ve helallik dilemesi farzdır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Bir kimse borcunu ödemediği halde kasten, bile bile; “Vallahi, billahi ben borcumu sana, kuruşu 
kuruşuna ödedim“ diye yemin etse ne yapması lazımdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Allah’ın (cc) yasakladığı alkolü içmeme konusundaki sözünüz çok yerinde bir 
yemindir. Keşke yemininizi bozmasaydınız. Allah (cc) tövbenizi kabul eder ve siz de 
her yönden mutlu olurdunuz. Hayattayız tövbe kapısı açıktır. Yemininizi 
bozduğunuz için size keffaret gerekir. Yemin keffareti; on fakire birer fitre (fıtır 
sadakası) miktarı veya bir fakire on ayrı günde her gün bir fitre miktarı para vermek 
veya on yoksulu sabah akşam doyurmak ya da giydirmektir. On fakire verilmesi 
gereken, bir günde bir fakire verilirse, bir fakire verilmiş sayılır. Buna gücü 
yetmeyenlerin ise, ara vermeden üç gün oruç tutmaları gerekir. Keffaret, yemin 
bozulmadan önce verilirse bozulduktan sonra tekrar vermek gerekir. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle 

Soru:“ Vallahi,bundan sonra alkol içmeyeceğim“ diye yemin ettim. Ama geçen bir ortamda mecbur kaldım 
içtim. Ne yapmalıyım? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Koç, koyun veya keçi bu konuda aynıdır. Bu küçükbaş hayvanlar 
kurban olma konusunda birbirlerinin yerine kesilebilirler. Koç adanmışsa onun 
yerine koyun veya keçi kesmek caizdir. Hatta büyükbaş hayvana  hisse olmak bile 
caizdir. Bir kimse adak, akika, hedy ( hacda kesilen kurban ), velime ( düğün ziyafeti 
için kesilen kurban ) veya udhiye ( kurban bayramında kesilen kurban ) 
kurbanlarını ibadet manası taşıdıkları için  büyükbaş hayvanda toplayabilir. Yalnız 
adak kurbanını ayırıp fakirlere dağıtması vaciptir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Koyun kurban adayan bir kimsenin, onun yerine keçi kesmesi caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.03.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, caiz değildir. Çünkü düğün yemeği ( velime ) verilen misafirlerin 
arasında fakirler olduğu gibi zenginler de olabilir. Adak kurbanını kesen kimsenin 
usul ve furu’ u ( baba, anne, dede, nine, çocukları ve torunları ) yiyemeyeceği gibi 
zenginler de yiyemez. Bu adak kurbanımızı hiçbir menfaat beklemeden, tamamen 
fakirlere dağıtmak vaciptir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Adak kurbanını düğün yemeği olarak kullanabilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Boy abdesti ( gusül ) gereken birinin bir namaz vaktini geçirecek kadar  
yıkanmayı geciktirmesi haramdır. Namazın geçmesine sebep olmamak şartıyla avret 
mahallinin  temizliğini yaptıktan sonra namaz abdesti alarak veya el ve ağzını 
yıkayarak biraz uyuyabilir  veya herhangi bir şey yiyip içebilir. Bunu yapmadan 
yeme/ içme mekruhtur. Bu sebeple zaruri bir durum yoksa ( ki erkekler biraz boy 
abdestini  geciktirebilir ) bir an önce  boy abdesti (gusül ) alınması daha doğru olur.  
Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Boy abdesti gereken birinin, boy abdesti alıp yıkanmadan yiyip - içmesi caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dünyaya gelen kızımız veya oğlumuz için şükür olarak akika kurbanı 
kesmemiz sünnettir. Peygamber’imiz (sav) bu kurbanın ismini  “ nesike“ koymuştur. 
Bu kurbanı çocuğumuzun büluğ çağına kadar kesmemiz caiz ise de yedinci gününde 
kesmek daha sevaptır. Hatta yedinci gününde saçını kesip ağırlığınca altın karşılığı 
sadakayı fakirlere dağıtmak ve ahirette çağrılacağı ve devamlı söylenecek güzel bir 
isim koymak ve kulağına ezan okumak en sevaplı olanıdır. Tabi kurban kesmek ve 
sadaka vermek, ekonomik durumu iyi olanlar içindir. Maddi durumu iyi olmayanlar 
dua ederler. Kurban kesmeyince ve sadaka vermeyince günaha girilmiş olmaz. Akika 
kurbanı adak kurbanı gibi değildir. Akika kurbanının etinden kesenin yiyebileceği 
gibi, dostlarıyla da yiyebilir, fakirlere de dağıtabilir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Oğlumuz oldu. Müslüman  olarak ne yapmamız gerekiyor? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Gecmişte kılamadığımız farz ve vacip namazların kazası da farz ve vacibdir. 
Vaktinde kılamadığımız namazları ölmeden kaza etmemiz borcumuzdur. Nafile 
namazlar 3 kısımdır:1- Farza bağlı sünnetler. Bunlar her farz namazdan önce veya 
sonra kılınan nafile namazlardır. Öğle namazının ilk ve son sünnetleri gibi. 
Kazalarımız için bu sünnetleri terk etmemiz uygun değildir. 2- Vakte bağlı nafileler. 
Kuşluk vakti, gece vakti, evvabin, teheccüd namazları gibi. Kaza namazları için bu 
nafileleri de  terk etmek uygun değildir. Çünkü vakit geçince kılınmazlar. 3- Mutlak 
nafileler. Bunlar bazı mübarek gecelerde kişinin, geceyi ihya için, sevap diye kendi 
kararıyla kıldığı nafile namazlardır. Kadir gecesi 20 veya 30 rekat nafile namaz 
kılmak gibi. Kazası olanın, bu çeşit nafile namazları kılması uygun değildir. Evvela 
kazalarını kılmalıdır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

Soru: Kaza namazlarım var. Kazalarım bitinceye kadar sünnet namazları terk etmem caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, imamlık yapabilir. Çünkü Peygamber Efendimizin (sav) vefatından 
biraz önce, rahatsız olup, ayakta duramadığı halde iken, oturarak ve secde ederek 
cemaate namaz kıldırdığı olmuştur. Dikkat edilmesi gereken nokta, oturarak namaz 
kılan imamın rüku ve secde yapabiliyor olmasıdır. Eğer oturarak namaz kılan birisi, 
secde edemeyecek derecede hasta ise, o zaman rüku ve secde yaparak namaz 
kılanlara imamlık yapamaz. Çünkü kendisi ima ile namazını kılmaktadır. İmayla 
namaz, rüku ve secdeyi baş ile yapmak demektir. Kişi tansiyon vb. rahatsızlıktan 
dolayı secdeleri yapamıyorsa, secdeyi terk eder. Başını biraz eğmesi rüku, biraz fazla 
eğmesi ise secde yerine geçer ve namazı imayla kılmış olur. Böyle kılınan namaz, 
hastanın kıldığı namaz olur. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Oturarak namaz kılan kişi, ayakta namaz kılanlara imam olabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, böyle niyet edilmesi Cuma namazının farzının niyeti için yeterli 
değildir. Çünkü “Cuma namazının farzı için“, “vaktin farzı“ diyerek niyet etmek 
olmaz. Zira asıl vakit, öğle namazının vaktidir. Doğrusu; "Niyet ettim, Allah rızası 
için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" demektir. İmamı 
ismen belirlememek lazımdır. Çünkü “uydum Ahmet hocaya“ diye belirlenir de, 
imam başkası ise namaz olmaz. Namazların kaç rekat olduğunu niyette söylemek 
gerekmez. Niyetle tekbir arasına namaza aykırı (yeme-içme ve konuşma vb.) bir şey 
girmemelidir. Yani imam “safları düz tutalım“ dediyse niyeti bu açıklamadan sonra 
yapıp hemen tekbiri getirmelidir. Niyet namazın şartıdır, farzıdır. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Cuma namazının farzını  kılarken “niyet ettim bu vaktin farzını kılmaya, uydum imama“ desem, 
yeterli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hiçbir zaruret yokken, bilerek, kıble tarafından başka yöne doğru namaz 
kılmak caiz değildir. Böyle kılınan namaz geçersiz olur. Kıbleyi soracak kimse yoksa, 
gerekli araştırmayı (taharri) yaptıktan sonra farklı yöne doğru namaz kılınmış olsa 
bile bu namaz tamamdır. İadesi gerekmez. Çünkü araştırma yaptıktan sonra namaz 
kılınmıştır. Bu araştırma, çok zorlamadan bazı işaretleri, pusulayı, güneşi veya 
yıldızları vb. inceleme olabilir. Namaz kılıyorken yanıldığı anlaşılırsa, namaz içinde 
iken yönünü değiştirir ve namazı tamamlar. Araştırma yaptıktan sonra, kanaat 
getirdiği yöne değilde başka yöne doğru dönerek namazı kılsa o namaz caiz olmaz. 
Doğru yöne dönmüş olsa dahi, iadesi gerekir. Namazda, mazeretsiz göğsü kıbleden 
çevirmekle namaz bozulur. Yüzü çevirmek namazı bozmaz ama mekruhtur. Hemen 
kıbleye dönmelidir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Yurt dışında, otelde, kıbleyi soracak kimse yoksa namazı nasıl kılmalıyız? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evvela şunu beyan edelim ki; rüku/secdeyi  beraber veya sadece secdeyi 
yapamayan ima ile yani başıyla namazını kılar. Hastalığından dolayı imayla namaz 
kılan evvela oturduğu yerde namazı kılar. Yerde namazını kılamayacak kadar hasta 
olan tabure veya sandalyede kılar. Camide cemaat kalabalık değilse tabureyi alır ve 
safa katılır. Bir veya birkaç saf boşluk kalırsa arkada caminin kültürüne uymayacak 
şekilde, sıralara oturarak, ayrı saf yaparak namazı kılmak mekruhtur. Ayrıca ima ile 
namaz kılan birinin, secde edenlere imamlık yapması caiz değildir. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Sandalyede oturarak namaz kılan başkalarına imamlık yapabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Özellikle sofranın büyükleri yemeğe başlarken “Besmeleyi” duyulacak 
şekilde söylemeli ve hatırlatmalıdır. Eğer yemeğin başında “Besmeleyi “ unutursak, 
hatırlayınca; “آخره و اوله على هللا بسم  bismillahi ala evvelihi ve ahirihi” (başında ve 
sonunda yemeğime Allah’ın (c.c.) adıyla başlıyorum.) deriz.  Sonunda eğer herkes 
yemeğini bitirmişse “Elhamdülillah” deriz. Yok eğer sofrada yemeğe devam edenler 
varsa, “Elhamdulillah” ı duyulacak şekilde değil, içimizden söyleriz. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Yemeğe başlarken “Besmeleyi“ unuttuğumuzda ne yapmalıyız? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Cenaze yıkama işlemini iki, üç kişi yapmalıdır. Yıkıyorken başkalarının 
seyretmesine mekruhtur. Yıkanıp kefenlendikten sonra yakın akrabaların ve 
dostların erkek cenazenin yüzünü açıp bakmaları ve öpmeleri caizdir. Kadın 
cenazeye  mahremi olan (baba, kardeş, amca vb.) erkekler bakabilir. Yabancıların 
(namahrem kimselerin), kadın cenazenin bir zaruret yok iken, yüzünü açıp 
bakmaları ise mekruhtur. Erkek cenazenin yüzüne kadınların bakması caizdir. 
Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Abim vefat etti. Yıkandı, kefenlendi. Akrabalarla cenazeni yüzünü açıp bakmamız ve öpmemiz uygun 
mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evvela ağır hastanın yanında, onun duyacağı kadar sesle kelime i şehadet 
okunur. O’na hatırlatmada bulunulur. Bu müstehaptır. Tabii hastaya “ hadi sen de 
söyle diye “ ısrar edilmez. Mümkünse sağ  yanı üzerine kıbleye çevrilir. Hastanın 
yanında Kuran ı Kerim okunur. Özellikle Yasin suresini okumak müstehabdır. Hasta 
vefat edince ağzı kapatılır, gözleri yumulur ve çenesi başından bir bez ile bağlanır. 
Elleri  yanına uzatılıp, üzeri örtülür. Yıkanıncaya kadar yanında Kuran ı Kerim’i 
okumak mekruhtur. Ama başka odada veya yerde Kuran ı Kerim’i okumanın 
kerahati ( mahsuru ) yoktur. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Ölüm yatağında olana neler yapmamız gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Öncelikle, yıpranmış, eskimiş veya yaprakları yırtılmış, tamiri  zor olan 
Kuran-i Kerim’leri yakmak caiz değildir. En doğrusu temiz bir beze sararak, ayak 
altında çiğnenmeyecek bir yere güzelce gömmektir. Bu yer, kabristan içinde, 
çiğnenmeyen bir yer  olabilir. Böyle yapmak Allah (cc)’ ın kelamına saygının bir 
gereğidir. Ayet yazılı kağıtları, herhangi bir şeyi sarmak, paketlemek için kese kağıdı 
olarak kullanmak da caiz değildir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Kuran-i Kerim’in yaprakları çok eskimiş ve okunmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Salli - barik ve duayı  namaz sonunda okumak sünnettir. İmamımız selam 
vermişse, bizde tahıyyatı okumuşsak selamı geciktirmeyip hemen selam  vermeliyiz. 
Bundan dolayı sehiv secdesi de gerekmez. Zira  cemaatin namazda yanlışlık yapması 
imamı etkilemez ama imamın yanılması, sehiv secdesini gerektiriyorsa bu cemaati 
de etkiler. Cemaatin “ Et-tahiyyatü “  yü bitirmemişse bile imama uyarak, imamla 
beraber  selam  vermesi caizdir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: İmam namaz sonunda selam verince ben henüz salli- barik’i ve duayı tam bitirmemiş oluyorum. O 
zaman ne yapmalıyım? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Fıkhi bir tabir olarak sahibi özür,  akıntı vb. bir rahatsızlığın tam bir namaz 
vakti ( vakit içinde bir defa da olsa yeterlidir. )  devam etmesi ve bu durumun her 
namaz vakti ortaya çıkmasıdır. Bu şekilde özürlü olan bir kişi beş vakit namaz için 
her bir vakitte ayrı ayrı abdest almalıdır. Bu kimse aynı zamanda sağlıklı kişilerden 
oluşan cemaate de  imamlık yapamaz. Fakat herhangi bir uzvunda alçı, sargı, v.b. bir 
durumu olan kimse ise fıkıhtaki sahibi özür gibi değildir. Alçılı kimse alçılı olan 
uzvun üzerini mesh ederek aldığı abdest ile ( bozulmadıkca ) birden fazla vakit 
namazı kılabileceği gibi cemaate de imamlık yapması caizdir. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

    Soru: Eli bilekten alçıda olan özürlü birisi imamlık yapabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Eğer doktor, kişiye varis çorabı giymesini ve çıkarmaması gerektiğini söyledi 
ise bu tedaviyi dikkatle uygulamak gerekir. Abdest gerekince, alçıda ve bez sargıda 
olduğu gibi varis çorabı üzerine mesh etmek caizdir. Varis çorabının üzerine her 
abdest almada bir defa mesh edilir. Yalnız ayaklarımızdan görünen kısımlarının 
yıkanması farzdır. Bu çorapları abdestli - abdestsiz giymek farketmez. Mesh ile o 
uzuv hükmen yıkanmış sayılır. Eğer varis çorabının çıkarılmaması gerekiyorsa boy 
abdestinde de üzerine mesh etmek caizdir. Varis çorabı, alçı veya bez sargı üzerine 
mesh eden birisi sahibi özür gibi her vakit abdest almaz. O meshle birden fazla vakit 
namazı kılabilir ve kıldırabilir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Ayaklarımdaki rahatsızlığımdan dolayı doktorum varis çorabı giymemi  söyledi. Bu çorabı 
çıkarmamam gerekiyor. Nasıl abdest alacağım? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Üç ve dört rekatlı farzlar ile üç rekatlı vitir namazı ve dört rekatlı sünnet-i 
müekkede olan namazların birinci oturuşunda “salli- barik” salavatları okunmaz. 
“Ettehiyyatü” dan sonra “ Allahümme salli ala Muhammedin” e  yanılarak  “ve”, “ve 
ala”, “ve ala ali” veya “ve ala ali Muhammed “ kelimelerinden herhangi birinin ilave 
edilmesi durumunda  namazın sonunda sehiv secdesi ( yanılma secdesi ) yapmak 
vacib olur. Bunun sebebi, üçüncü rekatın kıyamı tehir edilmiş ( geciktirilmiş ) 
olmasındandır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Dört rekatlı farz namazın birinci oturuşunda “Allahümme Salli “ yi okumamız sehiv secdesini 
gerektirir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Babanın vefatından dolayı tahakkuk eden maaş mirasa mahal ( konu ) 
değildir, şahsidir. Devlet maaş bağlayacağı yerleri mevzuatla kayıtlamış ve tadad 
etmiştir. Devlet, memuruna veya başka bir işte çalıştırdığı kimselere maaş verdiği 
gibi, çalıştırmadığı kimselere de maaş bağlayabilir. Kanun kime hak tanımışsa onlar 
maaşı alırlar. Bundan dolayı maaş bağlanmayan kardeşler hukuken olduğu gibi, 
diyaneten de  vefat eden babadan dolayı anneye ve bazı kardeşlere bağlanmış olan 
maaşa hak sahibi olmazlar. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Vefat eden babamdan dolayı anneme ve bazı kardeşlerime devlet maaş bağladı ama bazılarımıza 
bağlamadı. Kardeşlerimiz varisler olarak maaşlarını bizimle paylaşmalı değiller mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Yardımlaşma veya birbirine destek olmak için haftalık, aylık bir araya gelerek 
“para günü” yapmak caizdir. Bu aynı zamanda borçlanarak yardımlaşmadır. 
Ödemede fazlalık ve eksiklik caiz değildir. Toplanan parayı, kurayla veya rızayla, 
sırası gelene teslim etmek gerekir. Bu yardımlaşma, bizi, madde için bir araya gelen 
(Allah korusun) maddeperestler haline çevirmemelidir. Bu “günü”  israf etmeden, 
Allah’ın (cc) rızasına uygun ve faydalı geçirmek en münasip olanıdır. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Komşularla “para günü” toplantısı yapıyoruz. Dinimizde caiz  midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Taraflara nişanlılık döneminde dini nikah kıydırmamalarını tavsiye 
ederim. Resmî nikah olmadan akdedilen dini nikahın sonradan özellikle kızımızı ve 
ailesini bir çok yönüyle mağdur ettiğine çokça şahit olduk. Problem çıkıp nişan 
bozulunca kız ayrılıyor ama erkek boşamıyor. Boşamadığı müddetçe kızımız bir 
başkasıyla evlenemez. Nişanlılık döneminde mahremiyet sınırlarına dikkat ederek 
evlilik hazırlıklarını yapmak lazımdır. Ebeveyn, resmî nikah olmadan kıyılan dini 
nikahın ilerde doğabilecek muhtemel problemlerdeki sakıncalarını hesap etmelidir. 
Dini nikah eşleri evli yapar. Her türlü mesuliyeti içine alır. Geri dönüşü zordur. 
Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Nişanlılar dini nikah kıydırmalılar mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, bu abdestle öğle/cuma vakti girmeden camiye gidip vaaz dinler ve 
yeniden abdest almadan cuma/öğle namazı kılınabilir. Bir namaz vakti içinde akıntı 
gibi vb. durum abdest alıp namaz kılacak bir süre boyunca kadar kesilmiyorsa, bu 
kimse özür sahibi sayılır. Bundan sonraki her vakitte, bir defa bile bu durumun 
tekrarı özür halinin devamı demektir. Özürlüler, öğle vakti hariç, her namaz vakti 
girince yeni abdest almalıdır. Namaz vaktinin çıkmasıyla abdest bozulur. Yeni 
abdestle o vakit içerisinde dilediği namazları kılabilir. Güneş doğmakla özür 
sahibinin abdesti bozulur. Güneşin doğmasıyla öğle namazı vakti arası mühmel 
(farz/vacib kılınmayan) vakittir. Onun için bu vakitte aldığı abdestle öğle ezanı 
okunmadan camiye gidip vaaz dinleyebilir ve Cuma/Öğle namazını kılabilir. Selam, 
Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Yaramdaki akıntı iki gündür devam ediyor. Öğleden önce aldığım abdestle, vaazı dinlemek ve namazı 
kılmak için camiye gidebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, dua niyetiyle bazı ayetler okunabilir. Bu durumdaki hanımefendi 
namaz kılmaz, oruç tutmaz ama ilerde namazı  kaza etmez fakat orucu kaza etmesi 
farzdır. Allah’ın Kelamı Kuran-ı Kerimi ay hali veya lohusa olan birinin eline 
(kılıfsız) alması caiz değildir. Ancak örneğin, bir bineğe binerken şu ayeti ; انل   الَّذ ي سهْبحل

رل  ذلا للنلا سلخَّ ا هلٰ مل (zuhruf,13)  ول ن ينل  للهه  كهنَّا ْقر  مه Binekten inerken; ّب   ْلن ي رَّ لً  ألنز  نزل ًكا مه بلارل ألنت مُّ   ول

mü’minuun29 ْيره  لل ينل  خل نز  اْلمه Bir musibet esnasında : َّ   إ نَّا إ نَّا لِل  عهونل  إ للْيه   ول اج  )رل bakara,256) okumak, 
bu ayetler gibi, bir işe başlarken besmele çekmek ve  Fatiha, Ayet’ül kürsi, Felak, Nas 
ve İhlas Surelerini  dua ve zikir niyetiyle, Allah’ı hatırlamak düşüncesiyle ezberden 
okumak caizdir. Bu durumlarda Kur’an’ı dinlemek ve Ayetlere bakmak caizdir. Sırf 
Kur’an’ı okumak niyetiyle olursa, caiz değildir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Ay halinde veya lohusalık halinde kuran okuyup, namaz kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namazınız caizdir. Geçerlidir. Secde yedi aza ile yapılır. 2 ayak, 2 diz, 2 el ve 
yüz ( alın ve burun) ile secde tamamlanır. Özürsüz olarak alnı secde yerine koyup 
burnu koymamak mekruhtur. Doğrusu namazlarda alınla burnu beraber yere iki 
defa koyarak secdeyi yapmaktır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Namazda secde yapıyorken arkadaşım burnumun yere değmediğini söyledi. Benim namazım olmadı 
mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İslam tevhid dinidir. Resim olan eve rahmet melekleri girmez. Eğer 
müslümanın evinin duvarlarına illa resim asılması gerekiyorsa, en doğrusu insan ve 
hayvan resimleri değil, tabiat resimlerini asmaktır. Hane halkına Allah’ı (cc) 
hatırlatır. İnsan ve hayvan resmi olan evde namaz kılmak mekruhtur. Yani namaz 
kerahatle caizdir. Bunları evlerimizin duvarlarından kaldıralım ki yuvamız rahmet 
meleklerinden mahrum kalmasın. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Resim olan evde namaz kılınır mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır,  Dinimize göre, süt kardeşle evlenmek caiz değildir. Süt akrabalığın 
meydana gelmesi için çocuğun emdiği süt, az olsun çok olsun fark etmez, ama 
çocuğun iki yaşından küçük olması gerekir. Yani iki yaşından büyükken bir 
hanımdan ( süt anneden ) süt emen  süt kardeş olmaz. Örnek; bir anneden bir 
defada dahi olsa iki yaşından küçükken süt emen erkek ve kadının evlenmeleri caiz 
olmaz. Hatta süt emen ( çocuk ) süt emdiği annenin hiçbir çocuğuyla evlenemez. Süt 
annenin kendi doğurduğu kızı/ oğlu kimlerle evlenemezse süt emzirdiği çocukta 
onlarla evlenemez. Bu konuda kural şudur; emenin (çocuk) emzirene ( anne) nefsi ( 
sadece kendisi ) haramdır. Emzirenin ( anne) emene ( çocuk) nesli  haramdır. Selam, 
Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru : Süt kardeşle evlenilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, hatim yapmış olmayız. Kur'an-ı Kerim’i sonuna kadar  hoca efendiden, 
televizyondan veya bilgisayardan sadece dinlemek veya gözümüzle takip etmek 
sevaptır. Ancak bu hatim değildir. Hatim, Kur'an -ı Kerim’i başından sonuna kadar, 
ağzımızda harfleri yerinden çıkararak okumaktır. (Kıraat/ tilavet etmektir.) 
Mukabeleyi hem dinleyip, hem de okuyan hatim yapmış olur. Hanımefendiler 
mukabeleyi okuyarak takib ederken 3-10  gün ara vermek mecburiyetinde kalırlar ve 
daha sonra okuyamadıkları yerleri okurlarsa yine hatim yapmış olurlar. Selam, Saygı 
ve Hürmetlerimle  

    Soru: Hocamızdan veya bilgisayardan Kur'an-ı Kerim’i baştan sona kadar dinlesek hatim yapmış olur muyuz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Türkiye’de veya yurtdışındaki herhangi bir otelin müşterisi olarak oranın 
havlu, bornoz, çarşaf vb. tekrar kullanılabilecek ürünlerini almamız caiz değildir. 
Banyoda kullanılan ve duvara sabitlenmiş olmayan ambalajlı ürünleri (sabun, 
şampuan, diş macunu, bez terlik, tarak, jilet vb.) otelden ayrılınca yanımıza 
alabilmemiz için yetkiliden izin almamız doğru olanıdır. Eğer yetkili, banyoda 
kullanılmayan ürünler "Otel ücretinize dahildir, alabilirsiniz" derse almak caizdir. 
"Ücrete dahil değildir." derse, o zaman dokunamayız. Helal olmaz. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

    Soru: Otellerin banyolarında kullandığımız diş macunu, sabun, şampuan vb. şeylerden artanları hediye, 
hatıra veya daha sonra kullanmak üzere yanımıza alabilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, caiz değildir. Alın teri, çaba ve gayret olmadan elde edilen hiç bir 
kazancı dinimiz uygun görmez. Dinimiz meşru sporlara cevaz veriyorken, bunlar 
üzerinden şansa ve iddiaya (bahis) dayalı toto, loto, ganyan, iddaa vb. oyunlara helal 
demez. Yani, yarışmaya katılanlardan birinin kazanıp diğerinin kaybedeceği spor 
müsabakaları vb. oyunlar üzerine kurulan bahis ve elde edilen kazanç haramdır. 
Bunlar kumar çeşitlerindendir ve caiz değildir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Hipodromdaki at yarışlarından elde edilen kazanç caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, bu tür telefonlarla tuvalete girmek caizdir.  Telefon bir alettir. 
Kendisine Kur'an yüklenmiş telefon, mushaf hükmünde değildir. Ama yüzük, kolye 
vb. üzerinde Allah (cc) ismi gibi mukaddes kelimeler yazılıysa bunlarla tuvalete 
girmek mekruhtur. Bu tür nesneler şahsın üzerinde  görünür olmayıp bunlarla 
tuvalete girmek caiz ise de söz konusu nesnelerle  girmemek en uygun olan 
davranıştır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Kur'an ayetleri yüklenmiş telefonla tuvalete girilebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.02.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, mirastan men edemez. Tabi ki evlatların ebeveynlerine karşı 
görevlerini yerine getirmeleri dinimizin farzlarındandır. Ebeveyne kötü davranmak 
büyük günahlardandır. Varisin miras bırakanını öldürmesi, varis ve miras bırakanın 
başka dinden olması gibi belli bazı durumlar miras almaya engeldir. Bu gibi 
kimseleri dinimiz mirastan mahrum kılar. Ama iyi davranmıyor diye mirastan 
mahrum bırakmak caiz değildi. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Baba, kendisine bakmıyor, iyi davranmıyor diye evlatlarından birini mirastan mahrum edebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    31.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Bu vasiyeti yerine getirmeniz farz, vacib değildir. Ekonomik imkan, 
zaman, iklim vb. durumlar müsait ise yerine getirmek şart değil mubahtır. Yani 
Hasan Hoca mümkünse yıkar, yoksa başka bir hocamız yıkar. Günah işlenmiş olmaz. 
Diğer yandan örneğin bir hanım eşine veya bir bey eşine; “ben ölürsem vasiyetim 
olsun evlenmeyesin” diye söylese, bu ifade, nassa (Ayet-i Kerime veya Hadis-i Şerif) 
aykırı olduğu için meşru değildir. Geçerliliği yoktur. Vasiyet, ölüm sonrasıyla ilgilidir 
ve mirasçı (varis) olmayan birisini kendisine vasiyet ederek mal sahibi yapmaktır. 
Ayrıca kul hakkı olan borçları, Allah (cc) hakkı olan oruç fidyesi, yemin keffareti, 
zekat, hac vb. konuları vasiyet etmek gereklidir, vacibdir. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

    Soru: Biz İstanbulda yaşıyoruz. Babamız “ölürsem, cenazemi Hasan Hocam yıkasın ve beni köyüme 
defnedin” diye bize vasiyet etti. Bu vasiyeti yerine getirmek mecburiyetinde miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ölüm İddeti; fıkıhta, kocası ölen bir hanımefendinin yeni bir evlilik 
yapabilmesi için beklemesi gerekli olan süredir. Kocası ölen hanımın iddeti 
(bekleme süresi) hamile ise doğum olana kadar, hamile değil ise dört ay on gündür. 
Bu süre kameri ay hesabına göredir. Bu zaman bitmeden veya doğum olmadan 
hanımefendinin yeni evliliği haramdır. Dinimize göre kıyılan nikah batıldır. Yine 
dinimize göre hanım, bu müddette nafaka alamaz fakat kocasına varis olur, 
almamışsa mehir hakkını alır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Kocası vefat eden bir hanımefendinin başkasıyla evlenebilmesi için ne kadar zaman geçmelidir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, hemen evlenemez. Dinimiz  nikah akdiyle evlenmeyi teşvik ettiği gibi, 
evliliğin sürdürülememesi halinde boşanmayı da helal görmüştür. Bir 
hanımefendinin başka bir yabancıyla evlenebilmesi için, kocasından kesin boşanma 
(bain talak) ile veya son mahkeme boşamasından sonra hamile değilse 3 ay hali (3 
hayız) müddeti beklemesi Farzdır. Bu müddet ay hali görmüyorsa 3 ay, eğer 
hamileyse doğumla biter. Dinimize göre, bu müddet bitmeden ikinci bir erkekle 
kıyılan nikah akdi batıldır (geçersizdir).İslam, fıtrata uygun olarak hükmünü 
vermiştir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Kocasından boşanan kadın başkasıyla hemen evlenebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evi Adana’da olduğu için Ankara’ya gidiyorken Adana evlerinin bitiminden 
itibaren Ankara evlerinin başlangıcına kadar seferidir.( Büyükşehirlerde İlçe 
Sınırları Ölçüdür.)Ankara’da maaşını aldığı ve iş yerinin olduğu yerde 3-5-7-14  gece 
otel veya misafirhane vb. yerlerde kalıyorsa seferidir. Çalıştığı yerde kendi evi yok ise 
sadece ücretini almakla mukim olmaz. Ancak 15 gece ve üzeri Ankara’da ise mukim 
olur. Fakat çalıştığı yerde yani Ankara’da kendi ikamet ettiği evi veya kiraladığı evi 
varsa o zaman 3-5-7 kaç gün kalırsa kalsın Ankara’da mukim olur. Namazları tam 
kılar. Ama yolculuk esnasında her halükarda seferidir. Selam, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

Soru: Çalışan bir kimsenin örneğin; iş yeri Ankara’da evi ise Adana’dadır. Bu kimse işinde iken seferi midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Şartlarına riayet edilmesi kaydıyla helaldir. Yarışmalarda “ ben kazanırsam 
sen ver, sen kazanırsan ben vereyim” anlaşması tamamen kumardır.Ama yarışma 
yapan, yarışandan bir menfaat elde etmiyor ve üçüncü şahıs bundan bir zarar 
görmüyor ve bir emek karşılığı (bilgiyi bilmek vb. gibi) ise alınan mükafat ( ödül) 
helaldır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Yarışmalardan elde edilen para helal mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Market ve mağaza sahipleri müşterilerine çekiliş kuponlarını hediye olarak 
verebilir. Bu kuponlar,  parayla satılmaz ve alış-verişi etkilemez ise  çekilişte çıkan 
hediyeyi almak caizdir. Çünkü müşterilerin bazısı kar edip, bazısı zarar etmez. Eğer 
kupon parayla alınırsa veya bazı müşteriler zarara uğrarsa bu çekiliş kumar olur. 
Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Marketlerin müşterilerine verdiği çekiliş kuponuna çıkan hediye caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Rükû ve secdeli namazlarda ayet-i kerîme ve en azından meşhûr hadis 
derecesinde olan hadis-i şeriflerden başka bir şey okunmaz.         “ ve celle senaüke “ 
Ayet veya meşhûr hadis değildir. Beşer sözü olabilir. Beşer sözü normal namazlarda 
okunmaz. Manası: “senin övgün yücedir.”“Sübhaneke” bir tesbîhattır, duadır ve 
namazlarda okumak ibadettir. Cenaze namazı abdestsiz kılınması caiz olmayan ve 
ölü için duadan ibaret olan bir ibadettir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Cenaze namazında “ sübhâneke’yi ve celle senâüke “ ile okuyoruz. Ama diğer namazlarda 
okumuyoruz. Niçin? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Mukimken, meskun mahalde, herhangi bir ulaşım aracında, farz ve vacib 
namazları kılmak caiz değildir. Seferilikte ise normal hallerde bineklerde namaz 
kılınmaz. Ama zaruret halinde uçakta ve trende rüku/secdeyi imayla kılmalıyız. 
Kazaya bırakmamalıyız. Otobüste namaza gelince evvela namaz için durdurulmasını 
talep etmeliyiz. Bu, vakit geçmeden bir tesiste de olabilir. Yok eğer durmaz ise 
oturduğumuz yerde ve imayla namazımızı kılarız. İmayla namaz, baş ile kılmak 
demektir.(vücudu tamamen eyerek veya göz, kaş , kalp ile değil. ) Başımızı eğeriz 
rüku, biraz fazla eğeriz secde olur. İmayla namazda secde düşünce, kıbleye 
dönmekte düşer. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

 Soru: Namazımızı Uçak otobüste nasıl kılacağız ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: a) Namazın farzlarından biri unutularak geciktirilirse,b) Namazın 
vaciplerinden biri unutularak terk edilir veya geciktirilirse, namaz sonunda sehiv 
secdesi yapılır ve namaz tamamlanmış olur. Namazın farzlarından birini kasden 
veya unutarak yapmamak namazı bozar. Namazın iadesi gerekir. Namazın 
vaciplerinden birini kasden terketmek ise sehiv secdesiyle telafi edilemez. O 
namazı iade etmek vacibdir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Namazlarda sehiv secdesi nerelerde gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:  Bu şekilde elleri salıvermek uygun değildir. Ama böyle yapmak da namazın 
sihhatine engel değildir. En doğrusu, dördüncü tekbirden sonra her iki eli de 
salıverip peşine, sağa ve sola selam vermek şeklinde olabileceği gibi dördüncü 
tekbiri takiben “Esselamü Aleyküm ...” derken her iki elin salıverilmesi şeklinde de 
olabilir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

    Soru:  Cenaze namazı sonunda,  sağa selam verince sağ elimi, sola selam verince sol elimi salıveriyorum, 
bu doğru mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Pijama veya eşofmanla vb. evde namaz kılmak caizdir. Hatta 
hanımefendilerin, ten rengini belli etmeyecek şekilde tesettüre uygun olan gecelik 
veya sabahlıklarıyla evde namaz kılmaları caizdir. Tabiki necasetten taharete 
(elbisenin temizliğine) dikkat etmek gerekir. Bu giysilerle camide, cemaate 
katılarak namaz kılmak mekruhtur. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

 Soru: Pijamayla, eşofmanla evde namaz kılmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Gözler; kıyamda iken secde yerine, rükuda iken ayakların üstüne, Tahiyyatta 
iken dizlerine, secdede iken burnun iki yanına bakar. Sağa selam verince sağ omuza, 
sola selam verince sol omuza bakılır. Bunlar Adabdandır. Terki namazı bozmaz ve 
sehiv secdesi gerektirmez. Namaz tamamdır. Başka yerlere bakmak, gözleri yukarı 
dikmek mekruhtur. Gözlerini kapayarak daha huşuyla namazı kıldığını söyleyenin 
böyle yapması caizdir. Kabe-i Muazzama'nın yanında namaz kılan kişinin Kabe’ye 
değil secde yerine bakması doğru olanıdır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

Soru: Namaz esnasında gözler nereye bakmalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kişi eğer birinci rekatın secdesine varmamış ise hangi farz olursa olsun, 
keser ve imama uyar. Eğer birinci rekatın secdesine varmışsa bakılır; sabah ve akşam 
namazları ise yine keser ve cemaate uyar. Ama bu namazların ikinci rekatının 
secdesine varmışsa tek başına namazını bitirir. Eğer öğle, ikindi veya yatsı namazı 
ise ikinci rekatı tamamlar selam verir ve cemaate uyar. Eğer üçüncü rekata kalkmış 
ama secdeye varmamışsa, ayakta veya oturarak selam verir cemaate uyar. Tek başına 
kıldığı iki rekatlar nafile olur. Eğer üçüncü rekatın secdesine varmış ise artık 
namazını tamamlar. Farz tamam olur. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

 Soru: Camide birisi yalnız namaza başlasa, önünde cemaatin oluştuğunu farkederse, cemaate mi katılmalı 
yoksa kıldığı namazını bitirmeli mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, beş vakit namazın kılındığı yerlerde bir sefer kametle namaz 
kılınmışsa, aynı vaktin farzını sonradan gelenler cemaatle kılacaksa kamet 
getirmeleri gerekmez. Fakat evde, işyerinde, küçük mescitlerde, tesislerde, 
camiilerin içinde değil de giriş kısmında vb. yerlerde  cemaatle kılınan her namaz 
için kamet getirmek sünnettir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru:  Bir camiide vakit namazı kılındıktan sonra aynı vakit namazını kılmak üzere sonradan gelenler aynı 
camiide cemaat olarak kılmak isterlerse kamet getirmeleri gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:  Mevtayı kabre defnedip, her şeyi bitirdikten sonra toprağın üzerine su 
dökmek Sünnettir. Dinimizde yeri vardır. Bizzat Peygamber Efendimiz (sav) vefat 
eden sahabenin kabri üzerine su dökmüştür.(Bu suyla cenaze serinler, düşüncesi 
yanlıştır. )Kabre su dökmenin iki sebebi vardır;1) Toprak suyla daha da yerleşir. 
Rüzgarla savrulmaz ve kokunun yayılmasını engeller. 2) Kabir üzerinde yeşillik olur. 
Kabire su dökülmesi yeşilliği artırır. Yeşillik Allah’ı (cc) her zaman tesbih eder. Ölü 
istifade eder. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Kabir üzerine su dökmenin dinimizde yeri var mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Bu yemek hayrına olur ama Zekat  yerine  geçmez. Çünkü bu toplu 
yemeğe katılanlar arasında zekat alamayacaklar da olabilir. Zekatta asl olan “temlik” 
dir. Yani bu yemek, fakirin evine veya eline teslim edilirse Zekat yerine geçer. Selam, 
Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Bir kişi, topluluğa verdiği iftar veya başka zaman verdiği yemeği zekatına sayabilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Normal hallerde, yer var ise ve zarurette yoksa ikinci cenazeyi aynı yere 
defnetmek caiz değildir. Ama zaruret varsa ve içindeki cenaze de çürümüş, toprak 
olmuşsa oraya bir zaman sonra ikinci, herhangi bir cenazeyi ve daha sonra bir 
zamanda üçüncü cenazeyi...defnetmek caizdir. Yalnız cenazenin cürüdüğüne kanaat 
getirmek gerekir. Bu iklim ve toprakla ilgilidir. Zaruret yoksa kabri açmak da caiz 
değildir. Kabir açıldığında eğer kemikler halen varsa, onlar toplanır ve yeni 
defnedilenle arasına toprak koyarak kenara konulur. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Bir kabre, zamanla ikinci bir cenazeyi defnedebilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Gebeliğin sürmesi, doktorların kararıyla, annenin hayati tehlikesinin 
olabileceğini ortaya koyuyor ise bebeğin alınması caizdir. Hatta anneyi kurtarmak 
için bu gereklidir. Bunun dışında kürtaj asla caiz değildir. Allah(cc) biz kullarını bu 
dünyaya imtihan gayesiyle göndermiştir. Doğacak çocuk engelli de olsa onun da 
hayat hakkı vardır. Belki de bu çocuk anne-babasının cenneti kazanma vesilesi 
olacaktır. Kaldı ki bir çocuğun hayırlı evlat olup-olmamasının engelli veya sağlıklı 
olmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Engelli bir çocuk sağlıklı bir çocuktan daha hayırlı bir 
evlat olabilir. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Doktorlar bebeğimin sakat olarak dünyaya geleceğini söylüyorlar. Kürtaj yaptırabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Özellikle insan ve hayvan resmi olan giysileri giymemek en doğru olanıdır. 
Böyle bir elbise ile kılınan namaz kerahatle caizdir. Yani namaz geçerlidir. Ama 
mekruhtur. Namazdan önce çıkarmak veya üzerini örtmek iyi olur. Giysi üzerindeki 
görülemeyecek kadar küçük resimlerin namaz açısından bir mahzuru yoktur. Sevgi, 
Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Üzerinde resim bulunan giysi ile namaz kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İslam da temizlik çok önemlidir. Örneğin; namaz ibadeti için necasetten 
taharet şart kılınmıştır. Dolayısıyla müslümanın her an necasetten sakınması 
gerekmektedir. Bu yüzden abdest alacağımız yer de necaset pisliğinden temiz 
olmalıdır. O sebeple alaturka tuvalette, zaruret olmadıkça, boy abdesti veya normal 
abdest almak uygun değildir. Ama mecbur kalınca necasete dikkat ederek abdest 
alınabilir. Banyoda duşakabin, klozet ve lavabonun olması durumunda ise orada 
abdest veya boy abdesti (gusül) almak caizdir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

    Soru: Banyoda klozetin bulunması, aynı ortamda bulunan küvet veya duşakabinde gusül 
abdesti yahut orada bulunan lavaboda abdest almaya engel midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kur'an-ı Kerim’i okumak ibadettir. O anlaşılsın diye inmiştir. Hem lafzı, hem 
de manası Allah (cc )’ın Kelamıdır, mu’cizedir. Hatim etmek ve okumak sünnettir. 
Dinlemek ise farz-ı kifayedir. Kur'an okunurken dinleyen varsa orada namaz kılmak 
caizdir. Kur'an’ı okuyan için her harfine on sevap yazılır. Ayrıca, genelde farzlar 
sünnetlerden daha sevaptır. Üç yerde ise tersinedir. Yani sünnet farzdan daha 
sevaplıdır. 1. Kur’an'ı okuyan dinleyenden daha çok sevap alır. 2. Selam vermek 
sünnet almak farzdır ama selam vermek daha sevaptır. 3. Borçlunun borcunu 
vermesi farzdır ama borç verenin borcu geri almayıp, bağış yapması sünnettir. Bu üç 
durumda sevabın çoğunu Sünneti işleyen alır. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

Soru: Camiide sesli Kur'an okunuyor ve bazı dinleyenler de var.  
Bu durumda namaz kılmamız caiz midir ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, verilmez. Vergi, devlet tarafından hem insanlara verilir ve hem de yol, 
köprü, okul, yurt, resmî daire vb. yerlere harcanır. Vergi vermek vatandaşlık 
görevidir.  Vergi oranları değişkendir. Zekatın ise fakirler başta olmak üzere  
verilebileceği belli yerler (Tevbe Suresi 60. Ayet) ve  Hz. Peygamber(sav ) tarafından 
belirlenmiş değişmez oranları vardır.  Örnek; ticaret mallarının  kırkta biri, yani 
%2.5'i, kırk koyunu olduğunda bir koyun, otuz sığırda bir buzağı, beş devede bir 
koyun gibi nisablarla zekat verilir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

    Soru: Zekat, vergi olarak veya vergi, zekat olarak verilebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Tarım ürünlerinin (toprak mahsülleri) sulanması kendi imkanlarımızla 
masraf ederek değil de yağmur, nehir, kanal, baraj vb. ile masrafsız olarak 
sulanıyorsa (1/10) onda bir öşür veririz. Yani 1000 kg. arpa, buğdaydan vb. 100 kg. 
öşür (zekat) olarak fakirlere vermeliyiz. Eğer sulamayı kendi imkanlarımızla masraf 
ederek yapıyorsak (1/20) yirmide bir öşür (zekat) veririz. Yani 100 kasa elma, 
armuttan vb. 5 kasasını fakir-fukaraya veririz. Bu ürünlerin aynısını fakirlere 
verebileceğimiz gibi kıymetini para olarak da verebiliriz. Sevgi, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

    Soru: Tarla, bağ, bahçe ürünlerinden ne kadar zekat verilir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kaç tane ticari aracımız varsa, piyasa değeri ne kadarsa, borçlarımızı 
çıktıktan ve bir kameri yıl ( 354 gün) üzerinden geçtikten sonra zekatını vermemiz 
farzdır. Araba, traktör, otobüs vb. ticari olanları zekata tabidir. Ama galericinin özel 
arabası, eşinin arabası, çiftçinin traktörü vs. bunlar ticari olmadığı için zekata da 
dahil olmazlar. Bir şahsın 3,5 taksi veya otobüsü var. Yolcu taşıyıcısıdır. Kazancından 
zekat verir.  Yolcu taşıyan araçların kendileri değil kazançları nisaba (80.18 gr. altın 
kıymetine) ulaşırsa, üzerinden bir yıl geçince zekat vermek farz olur.Sevgi, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

    Soru: Galericiyim, zekatımı nasıl vermeliyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Soruyu memur diyerek sınırlamak ve isimlendirmek doğru değildir. 
İnsanların mesleklerine değil, ekonomik durumlarına dikkat etmek gerekir. Evinin 
ve ailesinin zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan her müslümana zekat vermek 
caizdir. Bu işçi, çiftçi, tüccar, memur, emekli, çalışabilen-çalışamayan vb. herkesi 
içine alır. Yeter ki zekat verecek zenginlikte olmasın.Öyle çalışan vardır ki yüksek 
maaş alır ama borç bataklığındadır. Bu şahsa zekat vermek caizdir. Öyle çalışan 
vardır ki maaşından artırmaktadır. Örneğin 20.000 ₺ para biriktirmiştir ve borcuda 
yoktur. Bu durumda olana da zekat vermek caiz değildir. Çünkü bu şahsın birikimi 
üzerinden bir yıl geçince, kendisinin zekat vermesi farzdır.Sevgi, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

    Soru: Memura zekat verilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, verilmez. Bu ve benzeri yerlere zekat niyetiyle verilen mal zekat yerine 
geçmez. Zekat müslüman, fakir insanın hakkıdır. Zekatta temlik yani fakirin, 
verilen zekat malına tam sahip olması şarttır. Verilen zekat, fakirin mülküne 
geçmediği sürece zekat verilmiş sayılmaz. Onun için iyi araştırıp, takipçisi olmak 
lazımdır. Zekat ya bizzat şahsa teslim edilmeli veya vekil aracılığıyla (vekile 
güvenmek şartıyla) yerine ulaştırılmalıdır. Yurt binasına zekat verilmez ama orada 
barınan öğrencilere verilebilir. Bazı vakıf ve derneklerin zekat hesabı açarak 
fakirlere dağıtmak üzere zekat toplamaları caizdir. Fakirlere ulaştırmaları için 
güvenilir olan dernek ve vakıflara zekatımızı verebiliriz. Soruda geçen yerlere de 
sadaka olarak yardımlar yapmalıyız. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

 Soru: Camii, minare, Kur’an kursu, yol, okul, yurt vb.  yapılması için zekat verilebilir mi ? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, verebilirsiniz. Zekat ; yukarı doğru ( usul) babaya, anneye, dedeye, 
nineye... verilmez. Aşağı doğru ( furu’ ) oğula, kıza, torunlara... verilmez. Eşe 
verilmez. Müslüman olmayana verilmez. Yanlara doğru kardeşlere, amcaya, dayıya, 
halaya, teyzeye, bunların çocuklarına... verilebilir. Kayınpeder ve kayınvalide 
damatlarına veya gelinlerine zekat verebilir. Damat ve gelinler de kayınpeder ve 
kayınvalidelerine zekat verebilirler. Üveyler de birbirlerine zekat verebilir. Tabii 
hepsinde zekatı alanın fakir olması şarttır. Zekatı evvela akrabalara vermek çok 
sevaptır. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

    Soru: Kız kardeşime ve damadıma zekat verebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ticaret için olan gayr i menkullerin ( taşınmaz malların) kesinlikle zekatını 
vermek farzdır. Arsa, ev, dükkan gibi (emlakların) ticareti yapılan malların zekatını 
vermek farzdır. Burada niyet çok önemlidir. Arsayı niçin aldık? Ticaret için mi? Kar 
etsin satacağım, niyetiyle mi? (benzeri hallerde zekat gerekir) Yoksa arsamın 
üzerine ilerde ev, dükkan yaparım veya yaptırırım veya çocuklarım değerlendirir 
veya yatırım olarak dursun niyetiyle alırsa zekat gerekmez. Çünkü niyetimiz ticaret 
değil. Ayrıca, örneğin; bir kimsenin üç dairesi olsa zekat vermesi gerekir mi? Eğer ev 
alıp-satan emlakcı ise ve varsa bir yıllık borcunu düşer ve her dairenin zekatını verir. 
Emlakcı değilse kira geliri nisaba ulaşırsa ( 80.18 gr. altın karşılığı) ve üzerinden bir 
yıl geçince, ondan zekat verir. Daireler boş ve atıl halde iseler zekat gerekmez. Sevgi, 
Saygı ve Hürmetlerimle 

    Soru: Arsam ve evim var zekatını  verecek miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İnsanoğlu mükerrem bir varlıktır. Eşref-i Mahluktur. Normal hallerde, ölü 
veya canlı bir insanın, organını veya bir parçasını kullanmak caiz değildir. Ama 
dinimizde, bir insanın hayatını kurtarmak bütün insanları hayata kavuşturmak gibi 
sevaptır. Eğer başka hiçbir tedavi imkanı yok ise zarurete binaen, şartlarına dikkat 
etmek kaydıyla ölüden veya diriden organ bağışı caizdir. Organın sorumluluğu 
taşıyana aittir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

    Soru: Organ nakli caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kılabilirsiniz. Bir şartla; namaza engel olan pisliklerden temiz olması 
kaydıyla. Sadece cenaze Namazında değil bütün namazlar ve secdelerde (tilavet, 
şükür secdesi gibi. ) bedenimizin, elbisemizin, ayakkabılarımızın ve namaz 
kılacağımız yerin pisliklerden temiz olması farzdır. Fıkıhta buna  necasetten taharet 
denir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Cenaze Namazını ayakkabılarla kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.01.2019 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Kılınmaz. Mekruhtur. Kılınan namazla Farz ı Kifaye olan Cenaze 
Namazı tamam olur. Ancak mevtanın ( ölen kimsenin) velisi (babası, oğlu gibi) 
Cenazesinin Namazını kılmamışsa, O ve önceden kılmamış olanlar ikinci defa 
kılabilirler. Bazen Ankara’da vefat eden, örneğin Kars’a Cenazesi götürülecek olursa, 
Kars’a gidemeyecek olan arkadaşları Ankara’da Cenaze Namazını kılarlar. Velisi 
Ankara’da kılmasın. O, akrabaları ve dostları (o mevtanın Namazını kılmayanlar) 
beraber, Kars’ta ikinci defa Cenaze Namazını kılabilirler. Bu caizdir. Sevgi, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

    Soru: Cenaze namazı iki defa kılınır mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    31.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Faiz değildir. Satın alınan malın fiyatının bayi (satan) ve müşteri 
arasında belirlenmesi şartıyla caizdir. Aksi halde Niza’ya sebep olacağından, caiz 
olmaz. Ticarete mahal olan malları taksitle, vade farkı vererek almak caizdir. Hatta 
bir malda birden fazla fiyatta olabilir, caizdir. Örnek; buzdolabı iki ay sonra 1000 ₺, 
altı ay sonra 1100 ₺, bir yıl sonra 1500 ₺ ye aylık taksitlerle satılabilir. Biz birine karar 
verir ve satın alırız. Çünkü burada paranın para getirmesi söz konusu değildir ve bu 
akid sahihtir. Ayrıca bu ticareti kayıt altına almak müstehabdır. Hatta, güvenin 
zedelendiği zamanımızda yazmak en doğru olanıdır. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Mal alımında vade farkı faiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Şu hallerde keffaret orucu düşer;-niyyet imsaktan önce yapılmamışsa. Örnek; 
bir kimse Ramazan’da uyuya kalsa sabahleyin dokuzda uyansa. Oruca niyyet eder. 
(İmsakdan sonra bir şey yiyip/ içmemek şartıyla. ) İşte bu orucu kasten bozan 
kimseden keffaret düşer. Günü gününe kaza eder. Tövbe/istiğfar gerekir. - imsakdan 
önce niyyet etti ama öğlende kasten yedi/ içti ve ikindi vaktinde elde olmayan 
semavi bir durum oldu, hastalandı( kendi isteği dışında olmalıdır. ) veya ay hali oldu 
keffaret düşer. Günü gününe kaza eder. Tevbe/ istiğfar gerekir.Kendi müdahalesi ile 
hasta olur veya yolculuğa çıkarsa keffaret düşmez. Keffaret konusunda iyi araştırma 
yapmak gerekir. Konunun incelikleri vardır. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Ramazan’da kasden yenen orucun keffaretini neler düşürür? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Ramazan orucu; -eğer Kasten (amden) yenilir/içilirse ve niyeti de imsakdan 
önce yapıldı ise keffaret gerekir. - eğer Hataen( tam farkında olmadan) yenir/içilirse 
oruca devam edilir ve ilerde gününe gün kaza edilir.Örnek; abdest alırken yanlışlıkla 
boğaza su kaçması gibi. - eğer Unutarak (nisyanen) yenilir/içilirse oruca devam 
edilir. Keffaret de, kaza da gerekmez. -Ramazan dışında tutulan hiç bir oruca, 
kasten, yenilmesi/içilmesi halinde asla keffaret gerekmez.-Hiç bir oruç unutularak 
yeme/içmeyle bozulmaz. (Kaza orucu da bozulmaz)-Eğer kaza orucunun bozulduğu 
zannedilirse veya ay hali olursa veya kasten bozulursa yeniden gününe gün sayısınca 
kaza edilir. Kazaya kaza eklenerek bir günlük kaza, ikiye,üçe... çıkmaz. Sevgi, Saygı 
ve Hürmetlerimle 

    Soru: Kaza orucu tutuyordum unuttum ve su içtim. Orucum bozuldu mu? Bozulduysa 
kazanın da kazası gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Faiz Dinimizde kesinlikle haramdır. Faizle çalışan bankalar genellikle 
memurların, işçilerin maaşını vermek için farklı miktarda promosyon (özendirme) 
teklifleriyle kurumlarla anlaşırlar. Kurumlar da çoğunlukla en yüksek promosyon 
verenle anlaşırlar. Çalışanların veya Emeklilerin bu paraya ihtiyacı varsa, 
borçluysalar vb. durumlarda alsınlar ve kullansınlar. Caizdir. Ama ekonomik 
durumları normal veya iyi ise promosyonu yine alsınlar. (Zaten helal parayı 
haramda bir an bile çalıştırmamak lazımdır. Devlet katılım bankalarının 
kurulmasına izin verdi. Oralarda bekletmek caizdir.) Fakat muhtaç veya borçlu 
durumda olan akrabalarına veya fakirlere versinler. Bu şüpheli olandan uzak 
durmamız için en doğru olanıdır inşaallah. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

    Soru: Bankaların verdiği Promosyon caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Çıplak ayak üzerine mesh etmek kesinlikle caiz değildir. Abdest 
alırken her iki ayağı da yıkamak farzdır. Ehl-i Sünnet alimleri ittifakla bu hükmü 
vermiştir. Bu hüküm “sübutu da delaleti de kat'i nass ile yani Ayet-i Kerime ve hadis-
i şeriflerle  sabittir." Peygamber Efendimiz (sav)’in ve Sahabe-i Kiram (ra)’ın abdest 
alınca çıplak ayaklarını daima yıkaması mütevatiren yani  aklen yalan söylemesi caiz 
olmayan, her asırda kalabalık gruplar tarafından Hz. Peygamber (sav) ‘den rivayet 
edilen, haklarında en ufak şüphe bulunmayan Hadis i Şerif ’lerdir. Kesin bilgi ifade 
ederler. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Abdest alırken çıplak ayaklarımızın üzerine mesh edebilir miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, caizdir. Halkımız arasında yaygın olan “Ramazan ile Kurban Bayramı 
arasında nikah kıyılmaz, düğün yapılmaz.“ düşüncesi doğru değildir. Hz. Peygamber 
(sav)’in  Hz. Aişe (ra) ile evliliği Ramazan’dan sonraki ay olan Şevval ayında (iki 
bayram arasında) gerçekleşmiştir. Bu düşüncenin dinimizde yeri yoktur. Sevgi, Saygı 
ve Hürmetlerimle 

    Soru: İki bayram arası nikah kıymak, evlenmek caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Namaz bozulur. Kerahat vakti çıktıktan (güneş doğduktan kırkbeş 
dakika) sonra o günkü sabah namazı, öğlen namazına kırk dakika kalıncaya kadar 
sünnetiyle beraber kaza edilir. Diğer namazları kılıyorken yeni namaz vakti girince o 
namaza devam edilir ve eda sayılır. Örnek; o günkü ikindiyi kılınca akşam vakti girse 
bir rekatı da akşam namazının vaktine geçse ve dört rekat tamamlansa bu ikindi 
namazı edadır. Kaza değil. Sabah namazı hariç dört vakti takib eden vakit kamil 
vakittir. Ama sabah güneş doğduktan öğlene kadar mühmel (içinde farz namaz 
olmayan) vakittir. Vakitleri tesbitte Diyanet Takvimini takip etmeliyiz. Sevgi, Saygı 
ve Hürmetlerimle 

    Soru: Sabah namazının farzının ikinci rekatındayken güneş doğsa namaz bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Boy abdesti (gusül) geçerlidir. Fakat bu abdestle namaz kılınmaz. Yani 
gusül abdesti alıyorken bedenden kan vb. akıntı devamlı gelse veya o esnada abdest 
bozan bir durum olsa dahi, insan cünüplükten, ay halinden veya lohusalıktan 
kurtulmuş olur. Namaz abdesti bozulur fakat gusül abdesti bozulmaz. Örnek; burun 
kanaması devam eden veya ay hali günü bitmiş fakat akıntı devam eden kimse (ki 
bir namaz vakti akıntı devam ederse bu kimse “sahib-i özür “ ismini alır. Ve her vakit 
için abdest alması gerekir. İlerde bu konuya değineceğim.) boy abdestini akıntı 
devam ettiği halde alır ve geçerlidir. Ama namaz kılmak veya ibadetler yapmak için 
yeniden abdest alması gerekir. Alimlerimiz  “guslü bozan her şey abdesti bozar ama 
abdesti bozan her şey guslü bozmaz” demişlerdir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Boy abdesti (gusül) alma esnasında bedenden kan aksa ve devam etse boy abdesti 
geçerli olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Doğrusu koymamak lazım. Evet, kıyamet günü hesap yerine herkes ismiyle çağrılacaktır. 
Hz. Peygamber’imiz (sav) de çocuklarımıza güzel isimler koymamızı emir buyurmuş ve bazı 
yanlış isimleri de değiştirmiştir. Örneğin; Abduluzza’yı Abdullah yapmıştır. Ehl i beytin 
sultanlarının ismini “harb” değil “Hasan, Hüseyin “ koymuştur. Ana/Baba’nın evlatları üzerinde 
hakları olduğu gibi çocukların da onların üzerinde hakları vardır ve başında güzel isim 
koymaları gelmektedir. İsimlerin çocuklar üzerindeki etkisi unutulmamalıdır. Kızımıza 
Meryem, Fatıma vb. ,Oğlumuza Ahmed, Muhammed, Mustafa, Ali Ömer, İbrahim vb. isimler 
koyunca çocuklarımız büyüyünce, onların hayatlarını öğrenince, kendi hayatlarında tesirini 
görürüz. Ailelerin “benim dedemin, babamın, ninemin, annemin” ismini koyalım gibi israrlar iyi 
değildir. Dinimizin güzel gördüğü o yüce isimler, çocuklarımızın üsve i haseneleri (idolleri, rol 
modelleri ) olacaktır.Allah’a (cc) ait olan isimleri koymamak doğru olanıdır. Rahim, Rahman, 
Kerim, Kadir vb. değil de başlarına “Abd” ekini getirerek ; Abdurrahim, Abdurrahman, 
Abdülkadir, Abdussamet vb. koymak en doğrusudur. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

         Soru: Çocuğuma kadir ismini koyabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Allah’ın (cc) ayetlerini okumak ibadettir. Allah’ın (cc) ayetlerini müzik 
aletleriyle beraber okumak kesinlikle caiz değildir. Allah (cc) Kuran’da, ayetlerini 
eğlence konusu yapmayı, küçümsemeyi ve insan sözleri gibi değerlendirmeyi bütün 
Müslümanlara yasaklamıştır. Dinin kutsallarını korumak farzdır. Bazı düğün/nikah 
merasimlerinde, damat/gelin salona girerken besmeleyi müzik aletleri eşliğinde 
söylüyorlar. Besmele de Allah’ın (cc) ayetlerinden bir ayettir. Bu işi kim icad ettiyse 
“kötü bir adet geriye bırakan kimse” sınıfına girer. ( (سيئة سنة سن من Her okundukca 
bunu ilk ihdas eden kimseye de günahı yazılır. Güzel ve hoş görenler de vebal 
altındadırlar. Bu durumda olan kimseler hemen bu yanlıştan dönmeli ve tevbe 
etmeliler. Allah’ın ayetleri insanların seslerinin eğlencesi değildirler. Kur’an 
tercümesini de müzik eşliğinde okumak caiz değildir. Kuran ayetlerini halk 
karşısında iki kişinin düet yaparak okuması da uygun değildir. Ancak talim 
maksadıyla 2, 3, 4... kişi beraber (müzik aletleri olmadan) okuyabilirler. Sevgi, Saygı 
ve Hürmetlerimle 

         Soru: Besmele ve Ayet-i Kerime'ler müzik aletleriyle söylenir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Gusül abdestinde bedenin hiçbir uzvunda iğne ucu kadar kuru yer 
kalmayacak şekilde yıkanması gerekir. Normal abdestte de abdest azaları 
iğne ucu kadar kuru kalmaksızın yıkanmalıdır. Kına, jöle, deri üstü dövme 
vb. altına su geçiren maddeler abdeste engel değildir. Ruj, oje, mum, 
hamur, yapıştırılan geçici dövme, yapıştırıcı (altına su geçirmeyen) vb. 
maddeleri,  tabaka meydana getirdiği ve altına su geçirmediği için abdest 
öncesi temizlemek gerekir. Deri altı dövmeyi eğer acısız/sızısız gidermek 
mümkünse temizlenir. Yoksa dokunulmaz. Kötü örnek olmasın diye üstü 
kapatılır. Her iki halde de alınan boy abdesti ve namaz abdesti geçerlidir. 
Tabi ki dövme dinin yasakladığı bir şeydir. Bundan dolayı tövbe- istiğfar 
etmek gerekir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

         Soru: Kına, ruj, oje, deri altına ve üstüne dövme, mum, hamur, ve boya; abdeste veya boy 
abdestine (gusül) engel midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hem lafzını ve hem de manasını mucize olarak gönderen ve her Ayeti Allah 
(cc) kelamı olan Kuran ı Kerim’de Allah (cc), Hadis i Şerif ’lerde de Hz. 
Peygamber’imiz (sav) şansa dayanan her türlü kumarı yasaklamıştır. Piyango, toto, 
loto, ganyan, iddia vb. şans oyunları da bu yasağa girer. Piyango bileti almak 
haramdır. Günahdır. Bu gibi paraları sahibine geri vermek lazımdır. Ama bu çok zor 
denebilir. O zaman müslüman neden, alın teri olmayan ve geri iadesi çok zor olan 
bir yola girer. Bu yollarla elde edilen paranın sahibi bulunamazsa, haramın 
kendilerine mubah olduğu çok zor durumdaki fakirlere verilir. Yoksa bir hayır 
kurumuna verilir. Her halükarda sevap beklenmez. Pişmanlık duyup, Namazların 
peşine israrla tövbe -istiğfar etmek çok iyi olur. Bu paraların zekatı, sadakası 
olmayacağı gibi miras da kalmaz. Haramdan miras olmaz. Varisler haramı çıkarır, 
kalan helali taksim ederler. “Ölüm Hak, Miras Helal“ sözünden anlaşılan mana 
şudur ki ; helalden elde edilen  malın/mülkün varisler arasında taksimi helaldır. 
Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

         Soru: Yılbaşı için piyango bileti almamın mahsuru var mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İnsan hayatının her noktasına sözü olan Güzel Dinimiz, haklardan 
bahsederken tabiki hayvan haklarınada dikkatimizi çekmektedir. 
Boynuzsuzun boynuzludan hakkını alacağı hesap gününde insanlarda 
hayvanlara yaptıkları eza ve cefadan dolayı hesaba çekilecektir. Hayvanlara 
çekemeyecekleri yükü yüklemek, dövmek, işkence yapmak, aç, susuz 
bırakmak hem caiz değildir hem de merhametsizliktir. Yeryüzündekilere 
acımayanlara Allah (cc) da merhamet etmez. İslam'da hayvanları 
dövüştürmek haramdır.  Müslüman hakkı, gayr-i müslim hakkı, komşu 
hakkı, ana baba hakkı vb. helalleşmeyle Ahirete bırakılmayabilir. İnsanlar 
konuşarak anlaşır. Peki hayvanlarla nasıl helalleşeceğiz. Sevgi, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

         Soru: Dinimiz hayvanlara işkenceye nasıl bakıyor? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Gusül abdestine de namaz abdestine de mani olmaz. Çünkü 
gözlerin içi abdestte bedenin dışından sayılmaz. Ama ağız ve burun 
bedenin dışından sayılır. Yani gusül abdesti alan birisi ağzını çalkalamaz, 
burnuna su vermezse boy abdesti almış olmaz. Vücut temizliğini yaptıktan 
sonra (taharet),Guslün farzı üçtür;- Ağıza su vermek,- Buruna su vermek,- 
Tüm bedeni iğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın yıkamaktır. Tabii gusül 
abdestini normal (namaz vb.) abdestiyle beraber almak sünnettir. 
Ayakların olduğu yere su birikiyorsa, ayakları yıkamayı en sona bırakmak 
gerekir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

         Soru: Gözlerime lens taktırdım. Boy abdestime (gusül) engel olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Bu tür saçma mesajlar, dini esaslarımıza tamamen ters, aslı astarı olmayan ve 
misyonerler tarafından  uydurulan şeylerdir. Panik yoluyla müslümanlara yanlış itikat aşılayarak 
itikatlarını bozmak istemektedirler. Bu ve bunun gibi saçmalıkları sırf sosyal medyada paylaşım 
sayısını artırma adına oluşturup insanları vicdani açıdan baskı altına almak günahtır. Allah’ın 
(cc) takdirinden başkası olmaz. Bunları kimler uyduruyor bilemiyoruz. Fakat hiçbir dini 
dayanağı yoktur. Örneğin; bu paylaşımlarda yer alan tarihlerde beklenen olmazsa, çocuklarımız 
namaza başlamazsa ne olacak? Bu durumda asıl yapılması gereken eşref vakitlerde dua etmek 
olacaktır. Ayetler şifa ve rahmettir. Cuma günleri Kehf Suresini okuyacağız, diğer günler Yasin’i 
ve diğer Sureleri, Esma-i Hüsna'yı okuyacağız, Rabbımıza içimizi şerh edeceğiz ama dine, dinde 
olmayan şeyleri sokmayacağız. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

         Soru: Aşağıda yer alan paylaşımlar doğru mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kabir hayatı vardır. Kabir ya Cennet bahçesi veya Cehennem çukuru 
gibidir. Evet, Münker-Nekir Melekleri; Rabbın kimdir? Dinin nedir? Peygamberin 
kimdir? sorularını soracaklardır. Kabir azabı vardır ve haktır. Şefaat vardır ve haktır. 
Kadere iman konusu İmanın altı şartından olmazsa olmazıdır. Biz Ayetler ve 
Hadislerle bunların hak olduğuna iman etmişiz. Kuran’ dan herhangi bir Ayeti 
inkar, ayete; "bu Allah sözü değildir" demek, hafife almak, dalga geçmek, şüphe 
etmek kişiyi imanın dışına çıkarır. (Allah korusun) Kuran-ı Kerim Allah’ ın (cc) 
kelamıdır. Hem lafzı hem manası Mucizedir. Kıraatı ibadettir. Her harfine on sevap 
verilir. Hatim de duası da hafızlık da Sünnete uygundur. Bunlardan meydana gelen 
sevabı sağlara da ahirete göçenlere de bağışlamak CAİZ' dir. Müslüman halkımızın 
itikadını bozmak, onları şüpheye sokmak isteyenleri Allah (cc) ıslah etsin. Sevgi, 
Saygı ve Hürmetlerimle  

      Soru: Kabir azabı diye bir şey var mıdır? Münker-Nekir kabirde soru soracak mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dinimizde ölü için kurban kesimi yoktur. Kurban bir ibadettir. Eğer 
diri için kurban kesiminin vacib olduğu gibi ölü içinde vacib olsaydı, bu 
çok meşakkatli olurdu. Ama Allah(cc) için bir kurban kesip sevabını 
ölülerimize bağışlaya biliriz. Birinde Hz. Peygamberimiz(sav) iki koçu 
kurban kesmiştir. Birisi kendisi için diğerini de ümmeti için kesmiştir. 
Hz.Peygamber (sav) adına para toplayıp kurban kesmek dinimizde yoktur. 
Bunu dini gibi göstermek doğru değildir. Kişi, vasiyyeti üzerine ölen 
babasına bıraktığı mirastan ki yeterliyse kurban keser. Zaten yetersizse 
isteğe bağlıdır. Ve vasiyyet üzerine kesilen kurban tamamen fakirlere 
dağıtılır. Varisler yiyemezler . Ama vasiyet olmadan, sevabını göndermek 
üzere kesilen kurban etinden yiyebilirler. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

         Soru: Ölü için kurban kesilir mi? Hz. Peygamberimiz (sav) için para toplayıp kurban 
kesmeli miyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Takmayınız. Dinimizde nazar (göz değmesi) hakdır ve ondan 
Allah’a (cc) sığınmak lazımdır. Dinimiz bazı gözlerin insan ve eşya 
üzerindeki zarar verici etkilerini kabul etmektedir ve cevabını da 
vermektedir. Peygamberimiz (sav) göz değmesine karşı; Ayet el-kürsiyi, 
İhlas Suresini, Felak Suresini, Nas Suresini okumuş ve bizlerin de 
okumamızı istemiştir. Nazar boncuğu ve benzeri şeylerden fayda ummak 
ve bunların göz değmesine engel olacağına inanmak, boyuna veya başka 
yerlere (çocuk, araba, ev vb.) asmak caiz değildir. Güç, kuvvet ve kudret 
Allah’a (cc) aittir ve göz değmesine engel olacakta Rabbımızdır. O’na 
sığınmalıyız. Selam, Sevgi ve Hürmetlerimle  

     Soru: Nazar değmesin diye yeni aldığım arabama nazar boncuğu takabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Cenaze namazı dışındaki namazlarda en ön saf erkekler için, 
arka saf da kadınlar için en faziletli safdır ve bu namazlarda (Cenaze 
namazı dışındaki namazlarda) hanımefendilerin geride saf tutması farzdır. 
Cenaze namazında ise erkekler için en efdal (faziletli) saf arka safdır. Ön 
safı Cenaze sahiplerine bırakmak uygun olandır. Hanımlar için de zaruret 
yoksa arkada kılmaları en uygun olanıdır.  Vahyin indiği Mekke-i 
Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de istemeleri halinde 
hanımefendiler de her Cenaze Namazını kılarlar. Sevgi, Saygı ve 
Hürmetlerimle  

 Soru : Cenaze namazında da diğer namazlarda olduğu gibi en ön saf mı en faziletli safdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Doğru değil. Hayız(ay hali) ve Nifas (lohusalık) hallerinde  
hanımefendiler namaz kılmaz  ve oruç tutmazlar. Hüküm olarak Haramdır.  
Daha sonra Namazı kaza etmez ama Oruçunu kaza eder. Oruçu kaç gün 
tutamadı ise o kadar gün birbiri peşine kaza edebileceği gibi aralarla da 
tutabilir. Özel hallerde değilde diğer zamanlarda kılınamayan namazları 
kadın-erkek her müslümanın kaza etmesi Farzdır. Sevgi, Saygı ve 
Hürmetlerimle 

Soru: Özel halimde kılamadığım namazlarımı kaza ediyorum. Bu yaptığım doğru mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Altın ister bilezik ister ziynet eşyası olsun, nisab miktarı olan 80,18 gr. veya 
bu miktardan daha fazla olup üzerinden bir kameri yıl (354 gün) geçtikten sonra 
kırkta birini zekat vermek farzdır. İslamda Ferdi Mülkiyet Esastır. Eğer altın 
bilezikler hanımefendinin kolunda emanet ise yani kocası istediğinde alabiliyor ve 
tasarrufta bulunabiliyorsa zekatı vermek kocaya farzdır. Ama hanımefendi altının 
sahibi/maliki ise kendisinin zekatı vermesi gerekir. Yalnız nisap miktarının altına 
düşerse örneğin 79 gr. olursa zekat vermek gerekmez. Eğer eşler ortaksalar ve 100 gr. 
altınları varsa ikisinin de zekat vermesi gerekmez. Çünkü 50 gr. zekata tabi değildir. 
Nisaba ulaşan malın zekatını önceden vermekte caizdir. Nisaba ulaşmadan önce 
verilen, zekat değil sadaka olur. Zekatı illa altın vermek şart değil, kıymetini Türk 
Lirası olarak da verebiliriz. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

      Soru: Eşimdeki  altınların zekatını nasıl vermeliyiz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Çocuk kusmuğu da büyüklerde olduğu gibi ağır necistir. Üzerimize veya 
namaz kılacağımız yere kustukları zaman, eğer kusmuk katı ise 3 gramdan fazlası, 
sıvı ise el içinden (el ayasından) fazlası namaza manidir(engeldir).Temizle-mek 
farzdır. Ama bu miktarlardan az olursa namaz sahihtir, temizlemek sünnettir. 
Necaset az dahi olsa Müslüman temizliğe çok dikkat edendir. O miktarı bile 
temizlemesi gerekir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

    Soru: Anne sütüyle beslenen çocuğun kusmuğu namaza engel midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Mahrem; Ebediyyen nikah caiz olmayıp, evlenmeleri kesin haram olanlardır. 
Anne, baba, hala, teyze, da-yı, amca, kardeşler, torunlar, yeğenler  gibi. Süt 
emmeden dolayı meydana gelen nikah haramlığı da kişiyi mahremler arasına sokar. 
İki süt kardeşin evlenmesi ebediyyen haramdır.(Bu konuyu yazacağız inşaallah 
.)Namahrem; Nikah caiz olanlardır. Yani birbiriyle evlenmesi mubah olanların hepsi 
bu gruba dahildir. Evli çiftler birbirinin ne mahremidir ne de namahremidir. 
”HELALİ” dir. Helal yapan nikah akdidir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

         Soru: Bir kimsenin Eşi (hanımı) mahremi midir yoksa namahremi midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Asıl itibarıyla alın teriyle helalinden kazanç, miras, hibe vb. yollarla mülk 
sahibi olan ebeveyn kendi malı hakkında tasarruf hakkına sahibtir. İslam'da ferdi 
mülkiyet esastır. Kullanma hakkı da mülk sahibinindir. Çocukların müdahale hakkı 
yoktur. Nafaka sorumluluğu babanın mesuliyetindedir. Ölmeden çocukları arasında 
eşit olarak malından onlara vermesi en doğru ve güzel olanıdır. Ayırım yapması ise 
hem adil değil ve hem de mekruhtur. Varisler arasında ve ebeveyne karşı buğz, öfke 
ve husumete sebebiyet verebilir. Fakat hastalık vb. sebeplerle çalışamayan, geçim 
sıkıntısı çeken çocuğu veya çocukları için ayırım yaparak fazla mal verebilir. Bu 
caizdir. Anne/Baba hayatta iken malını çocuklarına taksim edecekse, ölümlerinden 
sonra mirasta erkeğe iki, kıza bir verildiği gibi değil, eşit dağıtacaklardır. Anne veya 
Babasını öldüren katil evlat varis olamaz. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

  Soru: Baba veya Anne hayatta iken çocuklarından birine fazladan mal/mülk verebilir  



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İnsan, bozması gereken yemin de edebilir, bozmayıp devam etmesi gereken 
yemin de edebilir. Babasıyla konuşmamaya, namaz kılmamaya vb. yemin eden bu 
gibi yeminlerini bozmalıdır (mesela babasıyla konuşmaması günahtır) ve imkan 
ölçüsünde keffaretini ödemelidir. Ama içki içmemeye, sigara içmemeye, kumar 
oynamamaya vb. yemin eden, yeminini bozmamalıdır. Çünkü bozmaması sevaptır. 
Ama yeminini bozarsa keffaret gerekir. Keffaret; ->on fakiri sabah-akşam doyurması 
veya ->bir fakiri on gün sabah-akşam doyurması veya ->on fakiri giydirmesidir (on 
fakire ayrı ayrı vereceğini bir fakire verse bir günü vermiş olur) ->Bunlara gücü 
yetmezse üç gün peş peşe oruç tutmasıdır. Kasden, bilerek yalan yere yeminin 
keffareti olmaz. Çünkü büyük günahtır. Mesela; Borcunu vermediğini bilen birisinin 
“Vallahi borcumu ödedim”  demesi gibi. Bir hak ihlali olursa kul hakkına girer. 
Helallik almalı hem de gönülden tevbe etmek gerekir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

         Soru: Yeminini bozan birisinin ne yapması gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Tabiki konuşması lazımdır. Müslüman üç günden fazla küs olamaz.Yemin; 
sözü kuvvetlendirmektir. Yemin ya Allah (cc) adına veya Allah’ın sıfatları adına 
edilir. Yani yemin; "vallahi", "billahi", "tallahi" ifadeleri ile veya "yemin ederim ki", 
"and olsun ki" vb. örfen de yemin sayılan ifadelerle olur. Ama "çocuğumun ölüsünü 
göreyim"  "babamın başı için" gibi sözler yemin sayılmaz. Çünkü yemin Halik 
(yaratan) adına edilir. Mahlukat (yaratılmışlar) adına  edilmez. Kişi yerli-yersiz 
yemin etmekten kaçınmalıdır. Yemin etmişse de yeminini tutmalıdır. Fakat konu 
yukarıdaki soruda geçtiği üzere bozulması gereken bir yemin olur ise kişinin ne 
yapmasının gerektiği konusundaki cevabı inşaallah yarın ki fetvamızda verelim. 
Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

         Soru: Kardeşiyle konuşmayacağına yemin eden birisi, yeminini bozar ve konuşursa ne 
yapması gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    05.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İslâm Dini, ağaç dikmeyi, dikilen ağaçları korumayı emretmiştir. O kadar ki 
kabristanın bile yemyeşil olmasını öğütlemiş, dirilere yararlı olduğu kadar ölüler 
için de yararlı olan ağaç ve bitkilerin koparılmasını mekruh saymıştır. Kabristandaki 
yeşil otları, bitkileri ve ağaçları kesmek, biçmek veya koparmak oranın temizlik ve 
bakımı için olmalıdır. İslam'da mezarlığın temiz tutulması önemlidir ve yeşilliğini 
keyfi olarak kesmek, biçmek ve koparmak mekruhtur (günahtır).Çünkü bu 
yeşillikler kendi lisan-ı halleriyle Allah’ı (cc) zikretmektedirler. Bu yeşil bitkilerin 
kendi halleriyle Allah’ı (cc) zikirleri ile merhameti çok olan Rabbimiz kabirde yatan 
müminlerin azabını hafifletir. Mezarlığın meyve ve sebzelerinden yemek caizdir. 
Kabristandaki kurumuş ot ve ağaçları satmak caizdir. Yalnız parası toplumun 
hayrına kullanılmalıdır. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

         Soru: Köyümüzün mezarlığındaki otları kesmek ve satmak günah mıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    04.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır, doğru değildir. Dualarda “Amin” demek, "Allahım kabul eyle" 
demektir. Onun için kesin ve azimle dua etmek gerekir. Hz. Peygamberimiz (sav) 
“İnşaallah Allah (cc) beni affetsin demeyin."diye buyuruyor. Fakat gelecekle ilgili ne 
konuşursak muhakkak “inşaallah“ dememiz gerekir.  Bu ayetle sabittir. Fatiha 
Suresi'nden ve dualardan sonra “Amin” demek sünnetle sabittir.Hz. Peygamber (sav); 
“İmam Fatihadan sonra “Amin” dediği vakit siz de “Amin” deyiniz. Zira kimin “Amin” 
demesi meleklerin “Amin” demesine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları 
affolunur.” buyurmuştur. Tabi namazda Fatiha'dan sonra “Amin” lafzını sessiz bir 
şekilde söylemek uygun olandır. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

         Soru: Dua sonunda "Amin İnşaallah" demek doğru mudur? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    03.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:  Hanefi alimlerimize göre ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde geçen ve yenmesi 
helal olan deniz hayvanlarından maksat balık çeşitleridir. Balık sınıfına girmeyen 
karides, yengeç, ıstakoz, kalamar, midyegibi deniz hayvanlarının yenmesi helal 
değildir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

    Soru: Karides yemek helal midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    02.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Lohusalık (nifas); doğum ya da düşük yapan kadının kanaması kesilinceye 
kadar geçen sürenin adıdır. Bu müddet kadından kadına değişir. Bu sürenin en azı 
için süre yok (bir gün bile olabilir) ama en fazlası kırk güne kadar sürebilir. Bu 
süreden önce kanaması kesilen bir kadın kırk günün dolmasını beklemeden 
(Mesela; 25. gün kanama kesilmiş ise 25. gün itibariyle) gusül abdesti alır, namaz ve 
diğer ibadetlerine başlar. Lohusalık(nifas) ve Hayz (ay hali) süresince cinsel 
birleşme kesin HARAMdır. Lohusalık müddeti içinde (kırk gün) görülen temizlik de 
lohusalıktan sayılır. Mesela; doğumdan sonra on gün kan gelip, yedi gün kesildikten 
sonra yeniden on gün daha kan gelecek olsa, bu yirmi yedi günün hepsi de lohusalık 
müddeti sayılır. Lohusalık esnasında kılınmayan farz namazlar daha sonra kaza 
edilmez, ama tutulmayan oruçlar kaza edilir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

         Soru: Lohusalık ne demektir? Doğum yapan bir bayan doğum sonrası kaç gün süreyle 
namaz kılamaz? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    01.12.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namaz içinde namaza aykırı hareketlerimiz ya amel-i kalil (az hareket) olur 
ki; mekruhtur, günahtır, hoş karşılanmaz. Ama namaz bozulmaz ve sehiv secdesi 
gerekmez. Veya amel-i  kesir (çok hareket) olur ki namaz bozulur. Namazda bir elle 
yapılan hareket amel-i kalildir. Namazda baştan düşen takkeyi bir elle alıp tekrar 
başa koymak Namazı bozmadığı gibi telefona bir elle müdahale etmek de namazı 
bozmaz. Ama iki elle olursa namaz bozulur. Ve namazda çalan telefonu çalmasını 
uzatmadan ve kul hakkına girmeden hemen bir elle kapatmak gerekir. Ayrıca 
telefona, namazda çaldığında insanların huşusunu ve huzurunu bozan müzikler 
yüklenir ve namazda çalarsa vebal olur. Bunun için Müslüman tedbirini almalıdır. 
Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

         Soru: Namaz kılıyorken kapatmayı unuttuğum cep telefonum çalarsa ve kapatırsam 
namazım bozulur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    30.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Uçak veya otobüs yolculuğunda Namazı kazaya bırakmaktansa, 
yolculuğa abdestli çıkmak ve Namazı imayla kılmak gerekir. ( İHTİYAC 
halinde namazların cem’i caizdir. Konuya daha sonra değineceğiz. )Kıbleye 
dönmek terk edilir. Çünkü kıyam da terk ediliyor. Secde yapamayan 
hastalar da imayla Namazı kılarlar. İmayla namaz baş ile namaz demektir. 
Göz ve kalp ile değil. Başımızı biraz eğeriz rüku, biraz fazla eğeriz secde 
olur. Secdeyi rükudan biraz fazla yapmazsak namaz sahih olmaz. Ama 
Namazı kazaya bırakmayız. Dinimiz kolaylık dinidir. Namazı imayla 
kıldıktan sonra uçak inse, otobüs mola verse ( vakit geçmemişse bile) 
imayla kıldığımız Namaz geçerlidir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

     Soru: Uçak yolculuğunda Kıbleye dönmeden Namazı kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    29.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Mekruhtur.(yani günahtır.) Cenaze sahibi yemek vermez. Sünnet olan 
komşuların, dosların hem cenaze sahiplerini hem de taziyeye gelen misafirleri 
ağırlamasıdır. Peygamber Efendimiz, (sav) Hz. Hamza (ra) ve Hz. Cafer’in (ra) 
cenazesinde yemekler yaptırdı. Cenaze sahiplerine ve misafirlere yedirtti.Bu 
sünnettir. Helva yaptırmak dini değildir. Taziye (cenaze sahiplerine sabır dileme) üç 
gündür. Fazlası mekruhtur. Cenaze sahipleri normal hayata daha çabuk 
dönebilsinler diye, üç günden sonra taziye yapmak mekruh kabul edilmiştir. Hatta 
tekrar tekrar taziyede bulunmak da mekruhtur. Ancak uzaktan gelenler taziyede 
bulunabilir. Kocası ölen hanımefendi  Kur’an ı Kerime göre dört ay on gün, eğer 
hamile ise doğum yapıncaya kadar kimseyle evlenemez. Cenaze için, imkan 
ölçüsünde acil fakirlere yardım yapmalı ki kabir rahatlığı sağlanmış olur. Sesli 
ağlamalara teşvik edilmemeli. Sükunetle göz yaşı dökülebilir. Arkasından hayırla 
yad edilmelidir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle 

Soru: Cenaze sahibinin taziyeye gelenlere yemek vermesi caiz midir?Taziye kaç gündür? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    28.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır. Kesinlikle Caiz değildir. Suyla abdest aldığında Cenaze 
Namazına yetişemeyeceğini anlayan Teyemmüm Abdesti alır ve namazı 
kılar. Bayram Namazını kaçıracağından endişe eden de teyemmüm 
abdestiyle kılabilir. Çünkü kazası yoktur. Ama 5 vakit namaz ve Cuma 
namazına yetişemeyen teyemmümle kılamaz. Mesela; Camiide Cuma 
Namazını kılmaya hazırlanan birinin abdesti bozulsa, teyemmümle Cuma 
Namazı kılamaz. Çünkü Cuma’yı kılamazsa Öğle Namazını kılar. Diğer 
namazlarda en sevaplı saf ön saftır. Fakat cenaze namazında en sevaplı saf 
arka saflardır. Kadınların da Cenaze Namazı kılmaları iyi olur. Selam, Saygı 
ve Hürmetlerimle 

Soru: Cenaze Namazı abdestsiz kılınır mı? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    27.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Olur. Sehv Secdesi gerekmez. Kunut duasının kendisini 
okumak vacib değildir bilmeyen ( tabii ezberlemek çok iyi olur ) yerine 
başka dua okuya bilir. Ama mesela namazın oturuşlarında “Ettehiyyat...” 
duasının yerine başka dua okunmaz. Bizzat kendisini “Ettehiyyat...”  
okumak Vacibdir. Vitir Vacib namazlarında ise 3. rekatın zamm ı suresini 
okuyup Tekbir aldıktan sonra “dua” okumak Vacibdir. Mesela “ Rabbena ...” 
duaları okuna bilir. Sevgi, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Vitir Vacib Namazında Kunut dualarının yerine bildiğim başka dua okusam namazım 
olur mu ?  Sehv Secdesi gerekir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    26.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Akşam namazının son rekatını imamla birlikte kılan kimse, imam 
selam verdikten sonra ayağa kalkar. 1. rekatı , Sübhaneke, eûzü besmele, 
Fatiha ve bir miktar daha Kur’an-ı Kerim okur. Rükû ve secdelerden sonra 
oturur ve yalnız Tahiyyat’ı okur. Sonra “Allahu ekber” diyerek ayağa kalkar, 
2. rekatı yalnız besmele ile Fatiha ve bir miktar daha Kur’an-ı Kerim 
okuyarak rükû ve secdeleri yapar. Sonra son oturuş yaparak selâm ile 
namazdan çıkar. Selam, Saygı ve Hürmetlerimle 

Soru: Akşam namazının 3. rekatında imama yetişen nasıl tamamlamalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    25.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kişi, dört rekatlı namazlardan birinin dördüncü rekatında imama 
ayakta ya da rükûya yetişerek uysa imam ile teşehhüde(Tahiyyata) oturur 
imam selam verdikten  sonra kalkar. Sübhaneke, eûzü besmele, Fatiha ve 
bir miktar Kur’an okur. Rükû ve secdelerden sonra oturur. Yalnız Tahiyyat’ı 
okur.  Ve ayağa kalkar. Besmele ile Fatiha’yı ve bir miktar daha Kur’an 
ayetlerini okur. Sonra rükû ve secdelere varır, oturmaksızın kalkar. Yalnız 
besmele ve Fatiha ile bir rekat daha kılarak son oturuşu yapar. Tahiyyat’ı, 
salavatları ve duaları okuyup selâm vererek namazını tamamlar. Selam, 
Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: 4 Rekatlı bir namazın dördüncü rekatına yetişen kişi namazını nasıl tamamlar? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    24.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İmama, rükudan önce kıyamda iken veya rüku esnasında iken 
yetişmek yani imam “Semi Allah u limen Hamideh “  demeden (başını 
rükudan kaldırmadan ) yetişmek o rekata yetişmek demektir. İmam 
rükudan kalkmaya başladıysa artık o rekata yetişmiş sayılmaz. İmama 
sonradan yetişen İftitah Tekbirini ayakta alıp rükuya giderkende rüku 
tekbirini alır. Yani namaza başlama tekbirini ayakta almak lazımdır. Selam, 
Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: Namazda rekata yetişmek ne demektir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    23.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: 4 rekatlı bir namazın 2. rekatında imama yetişen (yani bir rekat 
kaçıran) birisi imam sağa selam verip sola, “Esselamu” ya başlayınca  (2. 
rekatta yetişen) Allah u Ekber diyerek ayağa kalkar ve kaçırdığı 1. rekatı  
subhaneke +Fatiha + bildiği bir sure veya en az 3 kısa ayet okur namazını 
tamamlamış olur. (sonraki rekatlara yetişenin durumuna devam edeceğiz, 
inşaallah) Selam, Saygı ve Hürmetlerimle  

Soru: İmama 4 rekatlı bir namazın 2. veya sonraki rekatlarında yetişen birisi namazını nasıl 
tamamlamalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    22.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, bu namaz sahihtir. Namaza niyyette asl olan dil ile kalbin 
uyum içerisinde olmasıdır. Soruda geçen namaz, imam için de cemaat için 
de sahihtir. Çünkü asl olan kalbi niyyettir. Mesela: ikindi namazını kıldıran 
bir imam diliyle ikindi namazına, ama kalbiyle öğlen namazına niyyet etse 
bu namaz imam için de cemaat için de sahih olmaz. İadesi gerekir. Bu 
durum, imam için de cemaat için de tek başına namaz kılan için de aynıdır. 
Selam, Sevgi ve Hürmetlerimle 

Soru: Bir İmam cemaate ikindi namazı kıldırıyorken diliyle öğlen namazına ama kalbiyle 
ikindi namazına niyet etse bu namaz caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    21.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Dövme yaptırmayı Peygamber’imiz (SAV)yasaklamıştır. Bunun için 
dövme yaptırmak dinimizde caiz değildir. Önceden dövme yaptırmış olan 
birisi bu dövmeyi acısız olarak temizlemek mümkünse temizletmelidir. Bu 
mümkün değilse başkalarına kötü örnek olmaması için  görünmesin diye 
üzerini örtmeli ve bir daha yapmamak üzere tevbe, istiğfar etmelidir. Aldığı 
normal abdest ve boy abdesti(gusül) geçerlidir. Her türlü İbadeti yapabilir. 
Selam, Sevgi ve Hürmetlerimle 

Soru: Dövme yaptırmak caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    20.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Hayır.  Tekrar baştan yeniden boy abdesti veya normal abdest almaya 
gerek yoktur. O kuru kalan veya su değmemiş olan yeri sadece yıkamayla 
abdest tamamlanmış olur. Hatta boy abdesti(gusül)alan birisi ağzını veya 
burnunu yıkamayı unutmuş olsa (ki ağzı ve burnu yıkamak farzdır) bu kimse 
de daha sonra  banyodan çıktıktan sonra hatırlasa veya görse sadece ağzını 
veya burnunu yıkamakla abdesti tamamlanmış olur. (Boy abdesti yani gusül 
abdestine başka zaman değineceğiz inşaallah)Selam, sevgi ve hürmetlerimle 

Soru: Normal abdest aldıktan sonra veya boy abdesti (gusül)aldıktan sonra vücudumuzun 
abdest azalarının herhangi bir yerine suyun değmediğini, kuru kaldığını anlarsak veya 

görürsek ne yapmamız gerekir? Tekrar yeniden mi normal abdest veya boy abdesti almamız 
gerekir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    19.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Seferde kazaya kalan dört rekatlı namaz, ister seferilik halinde 
,ister mukimlik halinde kaza edinsin iki rekat olarak kılınır. Bunun tersi 
mukimlik halinde kazaya kalan dört rekatlı namaz, ister seferilik halinde, 
ister mukimlik halinde olsun dört rekat olarak kaza edilmesi gerekir. 
Mazeret olmaksızın bir namazı kazaya bırakmak büyük günahtır. Bu 
namaz kaza edilmekle yerine getirilmiş olur. Fakat geciktirilmesinden 
dolayı işlenilen günahların af edilmesi için tevbe ve İstiğfar etmek gerekir. 
Selam, Sevgi ve Hürmetlerimle 

Soru: Seferde kazaya kalan dört rekatlık namaz mukimlik halinde kaç rekat olarak kılınır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    18.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Eti yenen herhangi bir hayvanın 7 yerini yemek caiz değildir. Akan 
Kan, Hayaları(Koç Yumurtaları),İdrar Aleti, Safra Kesesi, 
Bezleri(Guddeleri),Dişi Hayvanın Önü ve İdrar Kesesi. Bunlar helal 
değildirler. Ayrıca özellikle köylerimizde eti yenen hayvanlardan 
çöplüklerde necaset yiyen ve eti kokan hayvanları yemek uygun değildir. 
Temiz şeylerle besleyip, kokusu giderilirse yemek caiz olur. Böyle necaset 
yiyen hayvanlardan tavuk vb.lerini 3 gün, koyun vb. lerini 4 gün, sığır 
vb.lerini 10 gün necasetli yerden uzakta, temiz yiyeceklerle beslemek 
gerekir. Tabii Veteriner Hekimlerimizin bu konudaki tavsiyelerine de 
uymamız lazım gelir. En Doğrusunu Allah(C.C)Bilir. Hürmetlerimle 

Soru: Eti yenen hayvanların(koyun,koç,sığır vs.)nerelerini yemek caiz değildir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    17.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Karşılıklı bahis ve iddialaşmak gibi oyunlar kumar sayılmaktadır. 
Örnek, iki kişi yarışa çıkmadan önce birisi, “Eğer beni geçersen sana şu 
kadar vereceğim, şayet ben seni geçersem bana şu kadar vereceksin.” 
derlerse böyle bir iddia kumara girer. Ancak tek taraflı olursa caiz olur. 
Yani taraflardan birisi, “Beni geçersen sana şu kadar para vereceğim, fakat 
ben seni geçersem sen bana bir şey verme.” der ve anlaşırlarsa böyle bir 
iddia meşrudur. Bu parayı alan kimsenin onu kullanması caizdir. İddiasına 
halı sahası vb. maçları yapmakta böyledir. Yani yenilen taraf  parasını 
ödesin, iddiasıyla oynamak da kumara girer. En Doğrusunu Allah(C.C)Bilir. 
Hürmetlerimle 

Soru:  İki kişi kendi aralarında iddiaya girerek birinin diğerine para vb. vermesi caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    16.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Altının alım-satımı yeden biyeddir. Yani o mecliste ve peşin karşılıklı hemen 
parayı verip altını almaktır. Eğer bu kart anında parayı satıcının hesabına geçiriyorsa 
akit tamamdır. Yoksa az bir müddet sonra hesaba geçse dahi caiz olmaz. İki kısım 
faiz vardır; 1-Ribe’l-Fazl yani fazlalık faizi. 2- Ribe’n-Nesie yani veresiye (peşin 
olmayan) zaman faizi. Soru bu bölüme girer. Örnek: Bir kimse Sarrafa gitse ve bana 
bir çeyrek altın sat ama parsını yarın veya bir ay sonra ödeyeyim, dese ve alsa bu akd 
(alışveriş)caiz değildir. “Altının altınla, buğdayın buğdayla, arpanın arpayla satışı 
peşin olmadıkça faizdir…” rivayetinde olduğu gibi, faizle ilgili hadislerde zikri geçen 
altı maddeye kıyas edilerek faizin kapsamına giren şeyleri gerek kendi cinsleriyle, 
gerekse başka cinslerle miktarları eşit de olsa nesie (veresiye) olarak mübadele 
etmek şeklindedir. En Doğrusunu Allah(C.C)Bilir. Hürmetlerimle 

Soru: Kredi kartıyla altın satın alabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    15.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Namaz ya unutarak veya uyuyarak kılınmaz. Ve bu namazın kazası lazım gelir. 
Tembellikten kılınamayan namazlar da bunlara kıyasen kaza edilir. Sünnet Namazların kazası 
olmaz. Ama başlanıp bozulan sünnetlerin de kazası farz ve vacib namazlarınki gibi kaza edilir. 
Sabah Namazı kılınamamışsa, o günün öğlen namazından önce kaza edilecekse(kerahat vakti 
dışında) sünneti de kaza edilir. Nafile Namazlar 3 kısma ayrılır: 1-Mukayyed Nafileler; farzlara 
bağlı olup, önünde ve sonunda kılınan müekked ve gayr i müekked sünnetlerdir,(kaza için terk 
edilmez)2-Muvakkat Nafileler; vakitlidirler. Kuşluk Namazı, Teheccüd Namazı vb. (Kaza için terk 
edilmez)3-Mutlak Nafileler; kadir gecesi 10 rekat veya 20 rekat namaz kılmak gibi. (Kazası olan 
kazasını kılsın. Yani kazalarına öncelik tanımalıdır.) Sonuç: ilk iki maddede kazalar için 
nafileler terk edilmemelidir. Üçüncü maddeyi ise kazası olan kazayı tercih etmelidir. En 
Doğrusunu Allah(C.C)Bilir. Bu bilgileri evvela ailemizle sonra gruplarımızla paylaşalım ki 
topluca bilinçlenmeyi sağlayalım. Yoksa din adına herkes konuşabiliyor. (Paylaşabilir miyiz?diye 
çok sorulduğu için son cümleyi yazdım. Özür dilerim.)Hürmetlerimle 

Soru: Geçmişte kılamadığım farz ve vacib namazlarımı kaza etmek istiyorum. Nafile 
Namazları ,Sünnet Namazları terk edebilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    14.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Bu dünyadan kul hakkıyla ahirete gitmemek lazımdır. Evlatlar 
ebeveynlerinin borcunu ödemekle mesul değildir. (Öderlerse iyi yaparlar)Ölen 
kimsenin bıraktığı mal-mülk helal olmalıdır. Helal olmayan kısmın zekatı da olmaz, 
varislere miras da kalmaz. O haram mal, ya sahibleri bulunup teslim edilecek veya 
haramın kendilerine helal olduğu, zaruret halinde olan kimselere hayır 
beklemeden dağıtılacak. Helal kısma gelince;     1. Hakk u libad denilen kul borcları 
ödenir. Kalanın:  2.    a) 1/3 yani malın(mirasın)üçte birinden hakk u llah denilen 
Allah(C.C)hakkı ödenir. Yani oruç fidyesi, yemin keffareti vb.   b) ölen kimsenin,hacc 
veya varis olmayanlar hakkında eğer vasiyyeti varsa bıraktığı malın 1/3 yani üçte 
birine kadar ödenir. Bu miktar geçiyorsa varisler ödemeye mecbur değildirler.          c) 
geriye kalan 2/3 varisler arasında taksim edilir. En Doğrusunu Allah(C.C) Bilir. Bu 
bilgileri evvela ailemizle sonra guruplarımızla paylaşalım ki topluca bilinçlenmeyi 
sağlayalım. Yoksa din adına herkes konuşabiliyor. Hürmetlerimle 

Soru: Ölen birinin,insanlara borcu olsa bunu oğlu veya kızı ödemeli midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    13.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Kendisine namaz farz olan bir erkeğin, kendisine namaz farz olan 
bir erkekden yaptığı alış-veriş, akd olarak geçerlidir fakat uhrevi olarak 
caiz değildir. Bunlar için Cuma Namazının terki (şartlarına haiz olduğu 
halde terk etmesi)büyük günahtır. Tahminen Mekruhtur. Bunun zamanı;6 
gün 23 saat (mesela) rızkını/nafakayı helalinden elde etmek için çalış fakat 
Cuma günü Cuma Namazı için okunan DIŞ Ezanla birlikte, namaz bitinceye 
kadar ki bu 1 saati geçmez, alış-verişin terkidir. Buna kıyasen, bu vakitte 
kıyılan nikah da uhrevi olarak caiz değildir. En Doğrusunu Allah (C.C) Bilir.  

Soru: Müslümanın Cuma günü alış-veriş yapması caiz midir? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    12.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet. Verebilir. Onlar da, kızlarına veremez ama damatlarına 
verebilirler. Gelin için de aynı şey geçerlidir. Çünkü bunlar birbirlerinin 
varisleri değildir. Yani damat kayınpeder ve kayınvalidesinin, gelinde 
kocasının baba ve annesinin varisi değildir. Ayrıca bir kuralı da buradan 
paylaşalım: İslamda Ferdi Mülkiyet Esasdır. En Doğrusunu Allah (C.C)Bilir.  

Soru: Damat, Kayınpeder veya Kayınvalidesine zekat veya fitre verebilir mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    11.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap:  1.Adayan ve 1.derece varisleri,              
  2.Zenginler. Yurtlara ve Kuran Kurslarına vb. yerlere verilen adak 
kurbanlarından yapılan yemeği maddi durumları iyi olan yönetici, öğretici 
vb. yiyemez. Bu iki sınıf bilmeden yerse kıymetini fakirlere vermelidir. 
Bilerek yerse günah işlemiş olur. Hem kıymetini vermek ve hem de tövbe 
istiğfar etmek gerekir. Bir daha da yememelidir. En Doğrusunu Allah (C.C) 
Bilir.  

Soru: Adak Kurbanını kimler yiyemez? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    10.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Evet, kılabilirsiniz. İkindi namazından sonra, Akşam namazından 
önce de kaza namazı kılınabilir. Bu üç zamanda nafile namazı kılınmaz. Üç 
kerahat vaktinde kaza da nafile de kılınmaz. Allah (C. C)En Doğrusunu 
Bilir. 

Soru: Sabah Namazı vaktinde kaza namazı kılabilir miyim? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    09.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Çok yanlış bilgi. Güzel ve Hak dinimizde Müslüman 
Hanımefendinin isterse ayhalinde olsun kestiği (eti yenen )hayvanın eti 
helaldir. Kurbanlık hayvanı kesebilir. Hanımefendiler bazı erkeklerin de 
çekindiği gibi kesemek istemeye bilir. En Doğrusunu Allah (C.C)Bilir.  

Soru: Köylerimizde Hanımlar misafir gelince, onu tavuklu yemekle ağırlamak istiyor. Fakat 
tavuğu kesmek için erkek arıyorlar. Kadınların kestiği (eti yenen hayvan )yenmez mi? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    08.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Sağlıklı olan bir hanımefendi hangi ortamda olursa olsun Farz ve 
Vacib namazların kıyamı onlar için de Farzdır. Terki namazın iadesini 
gerektirir. Sehv Secdesiyle de tamamlanmaz. Lakin Nafile Namazların 
Kıyamı Sünnettir. Terki Sehv Secdesini gerektirmez. En Doğrusunu Allah 
(C.C) Bilir.  

Soru: Tarlada, bağda,piknikte vs. hanımefendiler namazı oturarak mı kılmalıdır? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    07.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: Olur. Eğer Ölen Erkek, Hanımı ve 1.2.3....Kız Çocuk bırakırsa yani 
Baba ve/veya Erkek Çocuk bırakmazsa Amcaya da miras düşer.  

Soru: İslama göre Amca Varis olur mu? 



       ADANA MÜFTÜMÜZE SORUYORUZ    06.11.2018 

 1 SORU 1 CEVAP 

HASAN ÇINAR 
 ADANA İL MÜFTÜSÜ 

Cevap: İslama göre diyet hataen ölümdeki kusur ölcüsüne göredir. Bir ve 
birden fazla hatalı ölümde kaç kişiyse o kadar ödeme yapılır. Bu keffareti 
katldeki gibi hepsine bir tane olmaz.  

Soru: Trafik kazası gibi hataen ölüme vesile olmalarda diyet yani tazminat neye göre takdir 
edilir ve 2.3.4...ölümlü kazada kaç diyet ödenir. Bu da keffareti katl gibimidir.  
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Cevap: Kaç tane olursa olsun bir keffaret gerekir.  

Soru: Bir kimse  trafik vb. kazasındaki 1,2,3...kişinin ölümüne hataen vesile olsa kaç katl 
keffaret orucu tutmalıdır? 


