243836 - Taharet ve temizlikte vesveselere karşı en köklü çözüm
Soru

Meninin çıktığından şüphe duydum, emin olmak için baktığımda kurumuş ve sarı renkte olduğunu
gördüm. Meziye benzemiyordu. Mezi yapışkan olur, meni ise çıktığında hissedilir. Bunu çıkışında
hissetmedim. Kokusu ise hurma polenine benzer olduğunu duydum ancak ben hurma poleni
kokusunu bilmiyorum. Kuruduğu zaman yumurta kokusuna benzediğini biliyorum. Uyandığımda
cenabet olmadığım halde bir ıslaklık görüyorum. Bu durumda yıkanmam caiz mi? Yani tedbir
açısından yıkanmam geçerli mi? Cenabet guslü ile birlikte adet veya İslam’a giriş guslü birlikte
yapılabilir mi? Adetten önce meni çıktığı için yıkanmak gerektiğini biliyorum. İslam’a giriş için her
yıkanmak istediğimde guslümden şüphe ediyorum.

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Sorudan anlaşıldığı üzere temizlik konusunda vesveselere maruz kalıyorsunuz. Müslüman
olduğunuz halde İslam’a giriş guslünü soruyorsunuz. Şüphesiz vesvese karmaşık ve zor bir
hastalıktır. Allah size sağlık ve aﬁyet versin.
İbn Hacer el Heytemi’ye şöyle soruldu: Vesvesenin hastalığının ilacı var mı? Cevap: En etkili
çözümü vesveselerden tamamen yüz çevirmektir. Kişinin içinde bir şüphe oluştuğunda buna
aldırmaz ve devam ederse kısa bir zamanda vesvese kaybolur. Nitekim bunu deneyenler başarılı
olmuşlardır. Vesveseye ve şeytana kulak asan ve gereğini yerine getiren kimse vesveselere teslim
olur ve gittikçe bu çoğalır. Öyle bir hale gelir ki delilerin durumundan daha beter bir durumda olur.
Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu konuda şöyle uyarıda bulundu: “Velhen adında olan su
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vesvesecisinden sakının” sahih hadislerde: Her kim vesveseyle mübtela olursa Allah’a sığınsın ve
onu bıraksın”. Kendi nefsinden konuşmayan Rasulullahın ümmetine verdiği etkili ilacı düşün.
Unutma ki vesvese şeytandandır. Bu lanetlinin tek hedeﬁ müminleri sapıklığa, kararsızlığa ve
psikolojik sıkıntılara düşürerek İslam dininden çıkarmaktır.
Yüce Allah şöyle buyurdu: “Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Onu düşman ediniz”
Ey Allah’ın kulu! Vesvese diğer hastalıklar gibi bir hastalık olup bilinen bir ilacı vardır. Aynı şekilde
yararlı davranışsal çözümü mevcuttur. Her iki ilacı birlikte almak hasta için daha faydalıdır.
Psikolojik uzman doktora görünmeniz Allah’ın izniyle daha da iyi olacaktır. Daha önceden
vesvesenin Allah’a sığınmak ve vesveseden yüz çevirmekle sona erdiğini açıklanmıştır. Daha fazla
bilgi için (20159) nolu sorunun cevabına bakınız.
Uyanık olduğunuz halde meninin çıktığından şüpheye düşmeniz guslü gerektirmez. Çünkü
şüpheden dolayı bir şey yapmanıza gerek yoktur. Fakat kişi uyandığında ve elbisesinde bir ıslaklık
görürse üç duruma göre değerlendirilir. Daha fazla bilgi için (22705) nolu sorunun cevabına
bakınız.
Bahsettiğiniz duruma göre tedbir açısında gusül yapmanız gerekmez. Çünkü tedbir almak
vesveseli olmayan içindir. Vesveseli kişi tedbiren bir şeyi tekrarlarsa vesvese devam eder ve artar.
Bu da onu zor duruma sokar ve kötü sonuçlar doğrur. Allah sağlık ve aﬁyet versin.
Cenabet guslü ile adetten taharet guslünü birleştirmek caizdir. İbn Kudame, El Muğni 1/162’de
şöyle dedi: “Guslü gerektiren iki husus vuku bulursa cenabet ve adet, cinsel birleşme ve boşalma
gibi durumlarda iki durum için niyet ederse bir gusül yeterlidir. Ata, Ebu Zinad, Rabie, Malik, Şaﬁi,
İshak ve rey ehli gibi bir çok ilim ehli bu görüştedirler.
İslama giriş guslü ise sana meşru değildir. Çünkü sen – Allah’ı fazlıyla- zaten Müslüman olup İslam
dininden çıkmamışsın. Fakat şeytan, sana zorluk çıkarmak ve dini sana kötü göstermek için sana
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vesvese veriyor. Bu vesveselere hiç aldırma aksi takdirde kötü sonuçlara maruz kalırsın.
En iyisini Allah bilir.
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