İSLAM’DA CİNSELLİK

Gençler, evlenin!

Hz. Peygamber (s) şöyle buyurmuştur:
 “Ey gençler topluluğu! İçinizden kimin
evlenmeye gücü yetiyorsa, hemen evlensin.
Çünkü bu evlenme işi, gözü haramdan gerektiği
gibi korur ve kişiyi zina yapmaktan muhafaza
eder. Kimin de evlenmeye gücü yetmezse o da
farz olan oruç dışında nafile oruç tutmaya
devam etsin. Çünkü bu nafile oruç tutma işi,
kişinin şehevi isteklerine gem vurur.”
(Buhari, Savm 10/1905, Nikâh 2/5065, 3/5066; Müslim,
Nikâh 1400; İbn Mace, Nikâh 1/1845, Nesai, Sıyam
43/2241-2245)

CİNSEL HAYAT BİR İBADET MİDİR?


Cinsel hayatı ibadet hayatının bir bölümüdür.



Unutmayalım! her zaman ibadet zamanı, her mekan ibadet
mekanıdır.



Cinselliği korumak ve kullanmak bir ibadettir:



Allah’ın yarattığı cinselliğe saygı duyarak ve O'nun
koyduğu yasalar içinde evlilik yoluyla cinsel organları
kullanarak tatmine ve üremeye yönelmek, Allah'ın
hilkatını ve yüklediği görevleri korumaktır. Bu sebeple
cinsellik ibadettir.



Allah'a isyan olduğu içindir ki Allah Resülü cinsel hayattan
çekilmeyi yasaklayarak şöyle buyurmuştur.
"İslam'da cinsel hayattan çekilmek yoktur."

“Herhangi birinizin eşiyle cinsel ilişkide
bulunması da sadakadır.”
Bunun üzerine sahabe: “Ey Allah’ın Resulü! Yani
herhangi birimiz şehevi isteğimizi yerine getireceğiz
ve bunda o kimseler için ecir olacak öyle mi?” diye
sorduklarında,
Resulullah (s) şöyle buyurur:
“Evet, öyledir. Peki ya o kimseler şehevi
isteklerini haram yoldan tatmin etmiş
olsalardı bu, onlar için bir günah olmaz mıydı?
İşte kişi onu helal olan yoldan yerine getirirse,
bundan ötürü onun için ecir vardır.
Siz ne diye hayır ve iyilik olan hesaba
katmıyorsunuz da, kötü olanı hesaba
katıyorsunuz?”
( Müslim,)




Cinsel hayatı evlilikle başlatıp sürdürmek
ibadettir:



Cinsel haramlardan kaçınmak ibadettir. ( Zina)
Zina eden erkek, zina eden ya da müşrik olan bir
kadından başkasını nikahlayamaz;
zina eden kadını da zina eden ya da müşrik olan
bir erkekten başkası nikahlayamaz.
Bu, mü'minlere haram kılınmıştır.
(Nur Suresi / 3)







Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilah'a
tapmazlar.
Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere
öldürmezler ve zina etmezler.
Kim bunları yaparsa 'ağır bir ceza ile'
karşılaşır.
(Furkan Suresi / 68)

Zinaya yaklaşmayın, gerçekten o, 'çirkin bir
hayasızlık' ve kötü bir yoldur.
(İsra Suresi / 32)

CİNSEL GÖREVDEN KAÇILIR MI?
Kadının cinselliğinden yararlanmak kocanın hakkı olduğu gibi,
erkeğin cinselliğinden yararlanmak da kadının hakkıdır. Erkek de
bu hakka riayet etmediği takdirde günahkar olmuş olur.
Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların
da erkekler üzerinde hakları vardır.
Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları bir derece daha
fazladır."
(Bakara Suresi : 228)
Bu ayette bahsedilen bir derece, cinsellik konusunda değildir.
Cinsellik konusunda erkek-kadın eşittir.
Erkeğin bir derece daha haklı olduğu konu onun kadını
gözetmesi, malını koruması, onu idare etmesi, ailenin yükünü
çekmesi açısındandır.

CINSEL İLIŞKIDE MÜSTEHAB OLANLAR
Eûzü-Besmele'yle başlamalıdır.
 “Bismillah- Allah’ım! Senin adınla. Allah’ım! Şeytanı
bizden uzaklaştır ve bize rızık olarak vereceğin
çocuklarımızdan da şeytanı uzaklaştır.”
(Müslim, Nikâh 116/1434; Buhari, Vudu’ 8/141)


•

Niyet zinâdan korunmak ve hayırlı evlat yetiştirmek
olmalıdır.

«Kadınlarınız sizin tarlanızdır; tarlanıza
dilediğiniz gibi varın.
Kendiniz için (geleceğe hazırlık olarak güzel
davranışlar) takdim edin.
Allah'tan korkup-sakının ve bilin ki elbette O'na
kavuşucusunuz.
İman edenlere müjde ver. »
(Bakara Suresi / 223)
-Başlamadan önce, kadınla kâfi miktâr oynaşmak ve
kadında kuvvetli bir arzu belirdikten sonra başlamak
gerekir.
Acele etmemeli, kadının da tatmin olması beklenilmeli
İlişki bitince hemen çekilmemeli, biraz daha birlikte
kalmalıdır.
•

•

•
•



Erkek hanımı ile cima' ederken, horoz gibi, atlayıp
inmesin. Kendisi rahatladığı gibi, hanımı da
rahatlayıncaya kadar, karnı üzerinde kalsın, kadın
rahatlamadan, sen rahatlarsan, o günün kalan kısmı,
kadın için uyuşuk ve tembellikle geçer.

Sizden biriniz zevcesine hayvanın temesta bulunduğu
gibi temasta bulunmasın. Ancak arasında bir elçi ile
temas etsin; Denildi ki;
 - Elçi nedir Ya Resulullah?
 -Öpmek ve konuşmaktır. ( Deylemi)


« Üç şey erkeğin acizliğindir;
 1- Sevdiği birini bilir de ismini bilmez.
 2- Bir müslüman kardeşi kendine ikramda
bulunur da ikramını red eder.
 3- öpmeden , sarılmadan hanımıyla cima yapıpta
sonra kendi işi bitince, hanımının da işini
beklemez. (kimyayi Saadet)




“Biriniz eşiyle cinsel ilişkiye girdikten sonra, eğer
bu ilişkisini tekrarlamak isterse ilişkiden önce –
iki ilişki arasında- tıpkı namaz abdesti gibi
abdest alsın.”
(Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace)



“Erkek kadının dört şubesi yani kolları ve
bacakları arasına oturunca ve cinsel
organlar birbirine temas edince
–erkeğin sünnet mahalli kadının sünnet
mahalline girinceboy abdesti almak farz olur.”
(Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn Mace,
Nesai,Muvatta)

Sana 'kadınların aybaşı halini' sorarlar. De ki: "O,
bir rahatsızlık (eza)dır.
Aybaşı halinde kadınlardan ayrılın ve
temizlenmelerine kadar onlara (cinsel anlamda)
yaklaşmayın.
Temizlendiklerinde, Allah'ın size emrettiği yerden
onlara gidin.
Şüphesiz Allah, tevbe edenleri sever, temizlenenleri
de sever.«
(Bakara Suresi / 222)





“Aybaşı-hayız halinde olan eşinizle cinsel
ilişki dışında dilediğinizi yapabilirsiniz.”
(Müslim, Müsned )

KADIN IHTILAM OLUR MU?
Peygamberimizin eşlerinden Hz.Ümmü Seleme yanında Ümmü Süleym adındaki hanım
peygamberimize gelerek şöyle sorar:
-Ya Resulullah! Rüyasında kocasının kendisiyle cinsi yakınlıkta bulunduğunu görürse
kadının gusletmesi gerekir mi?
Bunun üzerine Ümmü Seleme, Ümmü Süleym'e şöyle der:
-Baltayı taşa vurdun ya Ümmü Süleym! Resulullah huzurunda kadınları küçük
düşürdün. Allah iyiliğini versin."
Ümmü Süleym'de şu cevabı verir:
-Şüphe yok ki Cenab-ı Hak, gerçeği öğrenmek için utanmayı emretmez. Bizim
bilemediğimiz bu durumları peygamberimize sormamız onları bilmememizden daha
hayırlıdır.
Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu:
-Çıkmaza esas giren sensin. Allah senin iyiliğini versin ya Ümmü Seleme, rüyalanan
kadının menisi geldiği zaman yıkanması gerekir."
Ümmü Seleme sordu:
-Ya Resululah! kadının menisi olur mu?
Peygamberimiz:
-Eğer kadının menisi olmasaydı çocuğu kendisine nasıl benzerdi. Kadınlar erkeklerin
benzeridir şüphesiz.
Kadın ihtilam olur da meninin dışarı çıktığını görmese ihtayatten gusletmesi
daha iyidir. Çünkü kadından çıkan meni geri dönebilir.

EL İLE DOYUM - MASTURBASYON İSTIMNA


Masturbasyon, el ile tatmin denen bu olay, kişinin cinsel
organı ile oynamak suretiyle doyuma gitmesidir. Bu adet
genellikle 13-15 yaşlarındaki erkek ve kızlarda görülür.
Değişik sebeplerle bu yaşın üzerindekilerde daha az
görüldüğü ileri sürülmektedir.



Cinsel organın el veye ne olursa olsun, herhangi bir cisme
sürtünmesi veya göğüslerinde yahut göğüs uçlarında ve diğer
cinsel bölgelerde sıkıştırma ve benzeri baskılarla yapılan bir
uygulamadır. Maksat orgazm olmaktır.







Böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni getirerek
şehvetini teskin etmesi vacip olur (Ebu Leys)

Şafi ve Maliki mezhebine göre zevcenin elinde mastürbasyon etmesinde
bir sakınca yoktur. (Mürşit 4, İlmihal)
Mücahid şöyle demiştir: "Bundan önce geçmiş olanlar genç erkeklerin
istimnadan uzak kalmalarını emrederdi.. bu konuda kadının durumu ile
erkeğin durumu arasında fark yoktur".

HAMILE EŞLE İLIŞKIDE BULUNMAK



Hamileliğin devamı süresince ilişkide bulunmak helaldir.
Ancak, hamile eşin özel durumu sebebiyle
belirli sürelerle de olsa
tıb bilginlerinin yasaklayacağı ilişkiyi,
dini bir yasak şeklinde değerlendirebiliriz.

ORAL İLİŞKİ

İslam dininde oral ilişki bekarlar için kesinlikle
haram olup, evlilerde karı ile koca arasında helal
olmakla beraber haram değildir.

ANAL İLİŞKİ
«Zevcesine arka yoldan yaklşan kimse lanete
uğramıştır.» ( Ebu Davud)
 «Erkeğe veya kadına arka yoldan yaklaşan
kimseye Allah rahmet bakışıyla bakmaz.»
(Hadis)
 (Bakara 223)


