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Soru
Bir kadının ihramlı iken güzel koku sürmesi câiz midir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
"İster erkek olsun, kadın olsun, ihramlı bir kimsenin güzel koku sürmesi câiz değildir.
Nitekim Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
ﻮاﺴ ﺗَﻠْﺒ» ﻻ:ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر؟ ﻓَﻘَﺎلﺮِمﺤﻠْﻤﺎبِ ﻟﻴّ اﻟﺜﻦ ﻣﺲنْ ﻧَﻠْﺒﻧَﺎ اﺮﻣﺎذَا ﺗَﺎ! ﻣﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ:  ﻓَﻘَﺎلﻞﺟ رﻗَﺎم
ﻦ ﻣﻔَﻞﺳﺎ ا ﻣﻦﺲِ اﻟْﺨُﻔﱠﻴﻠْﺒنِ ﻓَﻠْﻴﻼ ﻧَﻌ ﻟَﻪﺲﺪٌ ﻟَﻴﺣﻮنَ انْ ﻳ اﻻ اﻔَﺎف اﻟْﺨﻻ وﺲاﻧﺮ اﻟْﺒﻻ وﻢﺎﺋﻤ اﻟْﻌﻻتِ واوِﻳﻼﺮ اﻟﺴﻻ وﺺاﻟْﻘُﻤ
 رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﻦ اﻟْﻘُﻔﱠﺎزَﻳﺲ ﺗَﻠْﺒﻻﺔُ وﺮِﻣﺤةُ اﻟْﻤاﺮ اﻟْﻤﺐ ﺗَﻨْﺘَﻘﻻ و،سر اﻟْﻮﻻانُ وﻔَﺮﻋ اﻟﺰﻪﺴﺎبِ ﻣﻴّ اﻟﺜﻦﺎ ﻣﯩﻮا ﺷَﻴﺴ ﺗَﻠْﺒﻻ و،ﻦﻴﺒﻌْ] اﻟ
"Bir adam ayağa kalktı ve şöyle dedi:
- Ey Allah'ın elçisi! İhramda hangi çeşit elbise giymemizi emredersin?
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
- Gömlek, don, sarık, bornoz ve mest giymeyin.Ancak ayakkabısı olmayan kimse mestlerinin
topuktan aşağısını keserek giysin. Zaferan ve Vers’le boyanmış elbise giymeyin, ihramlı kadın
yüzüne peçe örtmesin ve eldiven de giymesin."(Buhârî,Hac:21)
Âişe -Allah ondan râzı olsun- de bu konuda şöyle demiştir:
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 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ِﺖﻴ ﺑِﺎﻟْﺒﻄُﻮفنْ ﻳ اﻞ ﻗَﺒﻪّﻠﺤﻟ وﺮِمﺤنْ ﻳ اﻞ ﻗَﺒﻪاﻣﺮﺣ ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﺖﺒ] ﻃَﻴ
"Ben, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ihrama girmeden önce ve (Akabe cemresine taşları
atıp tıraş olduktan sonra ihramdan çıktığında) Beytullah'ı tavaf etmeden öncegüzel koku sürdüm."
(Buhârî ve Müslim)
Yine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, Vedâ haccında devesinden düşüp ölen ihramlı kimse
için şöyle buyurmuştu:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﺎِﻴﻠَﺒ ﻣﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳﺚﻌﺒ ﻳﻧﱠﻪ ﻓَﺎ،ﺎﻴﺒ ﻃﻮهﺴ] ﻻ ﺗُﻤ
"Ona güzel koku sürmeyin. Zirâ o, kıyâmet günü telbiye getirerek haşrolunacaktır (diriltilecektir)."
(Buhârî ve Müslim)
Başarı, yalnızca Allah Teâlâ'dandır.
Allah Teâlâ Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî
Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi)
Abdulaziz b. Abdullah b. Baz (başkan). Abdurezzak Afîfî (üye). Abdullah b. Kuûd (üye).
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