145212 - Erkek arkadaşıyla sadece mesajlaşan genç kızın durumu
Soru

Bir gençle sadece mesajla bir irtibatım var. Bu ilişkiyi tamamen bitirmek istiyorum ancak
yapamıyorum. Mesajlaşmayı bir müddet kestikten sonra tekrar dönüyorum.
Bu davranışın bana zararı ve İslam yönünden hükmünü öğrenmek istiyorum.
Kendime güveniyorum ilişkinin daha ileriye varacağını bana söylemeyin. Onunla telefonla
görüşmüyorum ve onunla buluşmuyorum. Daha sonra onun evli olduğunu öğrendim. Bunu
tamamen bırakmak için kendimi nasıl ikna edebilirim. Detaylı bir cevap istiyorum, bunu bırakmak
için hangi amaları uygulamam gerekir?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun,
Birincisi onu bırakma isteğiniz bizi sevindirmiştir. Yüce Allah’ın sizi bu konuya muvaﬀak kılmasını
dileriz. Hiç kimse bu tür ilişkilerin haram olduğuna dair şüphe etmemektedir. Bunu yapan kişinin
yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilmesi ve insanlardan gizli tutması bile yeterlidir. Rasulullah
Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: (Günah; kalbini tırmalayıp duran
ve insanların bilmesini istemediğin şeydir.) Muslim 2553.
Bu tür ilişkilerin olumsuz birkaç yönü bulunmaktadır:
1. Bu ilişki haram bir ilişkidir. Kalbi etkileyen kötü bir davranıştır. Kalp yavaş yavaş kararır.
Nitekim tüm günahlar kalbi etkiler.
2. Bu davranış açığa çıkarsa genç bir kız için kötü bir itibar sayılır. Hatta güzelliklerini ve

1/3

iyiliklerini örten bir davranıştır. İnsanlar bu durumda sadece bu kötü duyumları aktarır. Genç
kız bu söylentilerle meşhur olursa insanların o kıza karşı davranışları nasıl olacağını siz de
biliyorsunuz.
3. Bu davranış insanı daha büyük kötülüklere çeker, pişmanlığın fayda vermeyeceği bir
pişmanlığa girebilir. Ne ilginçtir ki tuzağa düşen tüm kızlar hep şunu tekrarlar: ben kendime
güveniyorum, arkadaşıma güveniyorum. Biz başkaları gibi değiliz…. Vb. hikayeler.. maalesef
bundan ibret alan çok azdır. Bu tür sorulara benzer onlarca sorular geldi. Ancak soranlar her
şeylerini kaybetmiş olurlar.
Size tavsiyemiz; Kendinize sahip çıkmanızdır, siz bu şekilde farkına varmadan ölüme
sürükleniyorsunuz. Diğer kızlar belki uçuruma sizden daha hızlı düşmüşlerdir. Yine de biz kendi
kızlarımıza ve kız kardeşlerimize endişe ettiğimiz gibi sizin hakkınızda da endişe ediyoruz.
Bu davranışı bırakmanızı için aşama aşama oyalanmanıza gerek yok. Belki bu şeytanın aldatması
olabilir. Şüphesiz bir Mümin veya Mümine bir şeyin haram olduğunu bildiği takdirde hemen
bırakması gerekir. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: “Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri
zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma
hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.”
Ahzap/36
Aralarında hüküm vermek için Allah’a (Kur’an’a) ve Resûlüne davet edildiklerinde, mü’minlerin
söyleyeceği söz ancak, “işittik ve iman ettik” demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta
kendileridir. Kim Allah’a ve Resûlüne itaat eder, Allah’tan korkar ve O’na karşı gelmekten sakınırsa,
işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.” Nur 51-52
Mesajlaştığınız kişinin evli olduğunu söylediniz. Siz bu davranışlarınızla kardeşinize yani onun eşine
zulmediyorsunuz. Şüphesiz bu adam size vaktinden, hoş sözlerinden ve sevgisinden veriyor.
Şüphesiz onun eşi ve çocukları bu ilgiye sizden daha hak sahibidirler. Siz bu şekilde söz konusu
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ailenin hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Hatta siz bu adamın eşi ile çocuklarının arasının
bozulmasına neden olabilirsiniz.
Başka bir açıdan bakılacak olursa, bir empati kurun bu adam sizin eşiniz olsaydı, bu adamın başka
genç kızlarla ilişki kurmasına razı olur muydunuz?
Kendinize razı olmadığınız bir şeyi başkasına neden razı oluyorsunuz?
Size düşen bu ilişkiyi hemen kesmenizdir. Kendinizi faydalı şeylerle meşgul ediniz. Belki de bu
davranışınızla şimdiye kadar salih amellerden alacağın zevkten mahrum kaldınız.
Namazınızı kılın, Allah’ın zikriyle ve yüce kitabı okumakla mutlu olun, çokça dua edip ve
günahlarından tövbe ediniz.
Bu konuda daha fazla istifade etmeniz için (84089) ve (84102) nolu soruların cevaplarına bakınız.
En iyisini Allah bilir.
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