96278 - Rukye amacıyla sihirbaz ve kahinlerin programlarıyla iletişim
kurmak
Soru
Henüz evlenmemiş 27 yaşında bir kız kardeşim var. Kardeşim; güzel, kültürlü ve dinin farz ve
sünnetlerine riayet eden biridir. Kendisi karma bir ortamda doktor olarak çalışmasına rağmen
tesettürlü olarak çalışır ve sadece elleri ve gözleri gözükmektedir. Bir şeyh onun üzerine bir şeyler
okudu bir takım ayetleri okumasını istedi. Ancak bugüne dek hiçbir ilerleme sağlanamadı. Çünkü
onu isteyen biri geldiğinde evde bir takım aksilikler meydana geliyor. Sanki sihre maruz kalmışız.
Bu durumda ne yapalım?
Diğer sorum ise: Bazı tv kanalları rukye ile ilgili programlar sunarlar. izleyiciler aradıklarında anne
veya babanın ismini veya eşin ismini söyler veya ismin ilk harﬁni söylerler. Daha sonra sunucu,
etkisi olacak bir takım ayetlerin okunmasını ister. İzleyici isimleri verdiği anda sunucu izleyicinin
sıkıntısı öğrenmiş oluyor. Bu tv kanallardan faydalanmanın hükmü nedir?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
,
Birincisi: Evliliğin gecikmesi normal sebeplerden kaynaklanabilir. Kadın güzel olsa bile her
evlenecek kişi onu istemeyebilir. Konu Allah’ın takdirine bağlıdır. İstediği gibi hükmeder kimse
onun hükmüne karşı gelemez.
Ayrıca evlenememek, göz veya sihirden de olabilir. Bunun ilacı şer’i rukye yaptırmak, Allah’ın
emirlerine riayet etmek, günahları terketmek, sabah ve akşam duaları, yatma ve uyanma duaları,
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yeme içme duaları, her üç gecede bir Bakara suresini okumak gibi zikirlere devam etmektir. Bu
konuda daha detaylı bilgi için (12918) ve (6530) nolu soruların cevaplarına bakınız.
Söz konusu tv programları takip etmek ve onları aramak caiz değildir. Çünkü bunları yapan kişiler
sihirbaz ve kahinlerdir. Nitekim bunlara soru sormak bile caiz değildir. Zira Rasulullah Sallallahu
aleyhi vesellem şöyle dedi: “Her kim bir arraf’a (geçmiş gaybtan bahseden) gelir de ona bir şey
sorarsa, onun kırk gecenin namazı kabul olmaz” (Muslim 2230)
Ebu Hureyre Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem
şöyle demiştir: “ Her kim bir bir arraf’a veya kahine (gelecek gayb ile bilgi veren) gelir de onun
dediğine inanırsa, Muhammed’in üzerine indirilen’i inkar etmiştir” (İmam Ahmed 9552)
Sonuç olarak hem arraf hemde kahinlere şeytanlar gelir onlara bilgi verirler. Bu nedenle kişinin
anne ismini sorarlar böylece cinler onun durumu ve geçmişi hakkında bilgi veriyorlar.
O kişiler Kur’an okusalar bile sakın ha sakın! O kişilere soru sormayın. Çünkü onlar Kur’an-ı
insanları kandırmak için okurlar. Yoksa onlar gerçekte Kur’an-ı diğer insanlardan daha şiddetli bir
şekilde inkar ederler. Zira onlar Kur’an-ı necis ve iğrenç şeylerin içine koyarlar. Onlara namaz
kıldıklarında cinlere doğru kılarlar. Allah’a ibadet etmezler. Çünkü cinler, onlara ancak bu büyük
küfre karşılık olarak itaat ederler. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Şeytanların kime ineceğini size haber
vereyim mi? Onlar, her günahkâr yalancıya inerler”. (Şuara/221-222)
Söz konusu sihirbazlar, tv kanallarına çıkarlar ancak insanlar, onların gerçek yüzlerinden haberdar
değiller. Bazen dinden bahsettikleri için insanlar aldanmaktadırlar. Oysa onlar; kişi ile eşinin
arasına ayıran, faydasız ve zarar veren şeyleri öğrenen yalancı kimselerdir.
Allah’tan dünya ve ahirette selamet ve aﬁyet dileriz.
En iyisini Allah bilir.
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