
MASTÜRBASYONUN DİNİ HÜKMÜ HAKKINDA ALINTILAR 

 

ALINTI-1(mollacami.net) 

Yüce dinimiz İslâm'ın aslî ve fer’î hemen bütün kaynaklarında ‘cinsî hayat’la 

ilgili birçok ayrıntılı hüküm yer almaktadır. Bunun için de ‘özel hayat’ın bir 

parçasını oluşturan cinsî hayatın, dinin bu emir ve tavsiyeleri doğrultusunda 

düzenlenmesi, Müslüman için ayrı bir önem taşır.  

 

İslâm; akıl ve iradenin bedenî haz ve arzulara tâbi kılınmamasını… İnsanın 

şehvetin esiri olmamasını ister. Evlenip iffeti koruma, cinsî arzularını meşrû 

ölçüler içerisinde giderme, sağlıklı ve düzenli bir cinsî hayat dinin emrettiği ve 

teşvik ettiği bir husustur. Hatta geniş manada bir bakıma muâmelat bir bakıma 

da "ibadet" mefhumuna dahildir.  

 

*** 

 

Bu mevzuda amelde Ehl-i Sünnet âlimlerinin/mezheplerinin görüşleri şöyledir: 

 

İmam Mâlik, Ömeru’n-Nesefî (rahımehumallah); "Onlar ki ırzlarını korurlar. 

Ancak zevcelerine ve câriyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında 

kınanmazlar (ayıplanıp yerilmezler, ama onların dışında namuslarını herkesten 

korurlar). Bundan ötesini (isteyip sınırları aşmak) isteyenler var ya, işte onlar, 

haddi aşanlardır (aşırı gidenlerdir)” âyetine dayanarak, bu fiilin sınırı aşmaya 

dahil ve haram olduğunu söylemiştir. [Meâric suresi, 70/29-31; Bkz. Mü’minûn 

suresi, 5-6-7; Tefsirü'n-Nesefî, 3, 114] 

 

Adı geçen fiil İmam Şâfiî'nin (rh.) son içtihadına göre de haramdır.  

 



Ahmed b. Hanbel ve İbn Hazm'a (rahımehumallâh) göre "meni, vücudun dışarı 

atmaya muhtaç olduğu birşeydir; onu eliyle atan, kan aldıran gibidir ve caizdir" 

demişler… Ancak Hanbelî fukahâsı bunu, "zinâya düşme tehlikesi ve evlenme 

imkânından mahrum bulunma" şartlarına bağlamışlardır.  

 

Hanefî mezhebinin görüşlerini nakleden İbni Âbidin (rh.), bu hususta bazı 

âlimlerin görüşlerine yer vermektedir. Kişinin şehveti baskın gelir, kalbini 

meşgul edecek derecede fazla olur, bekâr bulunur veya evli olup da bir özürden 

dolayı hanımına yaklaşamazsa, şehvetini teskin etmek isteyen kimse için Fakih 

Ebulleys (rh.), “Böylesine bir vebâl olmayacağını umarım” demektedir. Ama 

sırf şehvetini celbetmek, kendisini zorla tahrik etmek için yaparsa günahkâr 

olur.[İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtar, 2, 100, 3, 156] 

 

Yine Hanefî âlimlerinden Şürünbilâli (rh.) hazretleri, “Bekâr kimse harama 

gireceğinden korktuğu zaman şehvetini teskin için istimna caizdir. Bu işinden 

dolayı ne sevap, ne de günah kazanır. Fakat sırf lezzet almak için yaparsa 

günahkâr olur” [Merakı'l-Felâh, s. 57] görüşündedir. 

 

Harama düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir kimse, haram olan zinayı 

işlememek için ehven-i şer olan istimnayı yaparsa ve buradaki niyeti de 

haramdan kaçınmak, namusunu korumak olursa, caiz gören âlimlerin 

içtihatlarına göre mümkündür. Ama istimnayı alışkanlık haline getirmek iyi bir 

insana yakışmayan çirkin bir iş olur. Zaten fazla ‘sû-i istimalat’ kişide zekâ ve 

hafıza kaybına sebep olmaktadır.  

 

Alışkanlık yaptığı ve sıhhati bozduğu takdirde ise, yasak fiiller arasına 

gireceğinde kimsenin şüphesi yoktur.  

 

*** 

 



Günümüzde pek çoğumuz, müstehcen yayınların çevremizi kuşattığı, açık 

saçıklığın, ahlâksızlığın salgın halini aldığı ortamlarda yaşıyoruz. Sokaklar-

caddeler, çarşı-pazar, alışveriş merkezleri ayrı bir âlem… Dolayısiyle bu 

hastalık az ya da çok hemen herkesi tesiri altına alıyor... Bilhassa gençliğin 

mukaddes duygu ve düşüncelerini sürekli kemiriyor… İçten içe cevherini, 

değerlerini, manevî duygularını tahrip ediyor. Nefsanî arzuları tahrik eden 

unsurların çoğalması, insanlarda bazı kötü alışkanlıkların da artmasına yol 

açıyor... Nikâhı düşebilen nâmahreme bakmak, insanda harama karşı olan 

hassasiyeti zayıflıyor… Kendisine çeki düzen veremeyen dağınık ruhlu 

kimseler, harama bakmayı normal ve mubah görmeye başlıyor... Neticede gerek 

fert ve gerekse toplum olarak maddî ve manevî bünyemizde bazı önemli 

aksaklıklar başgösteriyor…  

 

*** 

 

Tedbir ve Çare 

 

Evlenme çağına gelip de nikâh yapamayanlara Rabbimiz, iffetli olmalarını 

tavsiye ederek buyuruyor ki:  

 

“Evlenme imkânını bulamayanlar; Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya 

kadar iffetlerini korusunlar.”[Nur suresi, 24/33] 

 

Nefis ve şeytanın, heva ve heveslerinin tazyiki altında bulunan gençlere Sevgili 

Peygamberimizin (s.a.v.) gösterdiği yol ne kadar güzel ve ne kadar anlamlıdır. 

Bu yolla genç, Rabbine kulluğunu yapmış, hem de kendisine hâkim olmuş olur.  

 

İbn Mesud (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

 



“Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü evlilik 

gözü harama bakmaktan son derece önleyici, iffeti de en iyi koruyucudur. 

Evlenme masrafına gücü yetmeyen kimse de oruç tutsun. Çünkü oruç kuvvetli 

bir şehvet kırıcıdır."[Buharî, Sahih, c. 6, s. 117; İbn Mâce, Sünen, Nikâh, 1] 

 

Hadis-i şerifte ‘kuvvetli bir şehvet kırıcıdır’ diye terceme ettiğimiz kelime 

‘vicâun’dür. Vicâ’nın asıl manası, Türkçemizdeki karşılığıyla ‘iğdiş etmek’ 

demektir. İğdişi bilirsiniz; hayvanın hayasını döğmek, burmak, cimâ’dan 

mahrum bırakmaktır. Demek ki oruç öylesine kuvvetli bir şehvet kırıcı ki; 

insanın nefsanî arzularını âdeta ‘vicâ’ gibi önlüyor, engelliyor.  

ALINTI-2(sadakatforum.com) 

Sıhhat ile ilgili mevzûlarda hayâ yoktur. Şu an gençlerde çağın vebası sayılacak 

kadar büyük, tıbbî, dînî, maddî ve mânevî yönden çirkin görülen bir hastalık 

peydah olmuştur. Bu bir tiryakilik mîsâlidir. Alışanlar bırakmakta zorlanırlar. 

Fakat zararları haber verildiğinde terki mutlaka uygulanacaktır. Bu fiil, "istimna 

bil-yed" diye isimlendirilir. Tıpta ise ismi"mastürbasyon"dur.  

 

Ne tıbben ne de dînen hoş görülmeyen bir fiildir. Kişinin bu hâlle hâllendiği bir 

takım alâmetlerle anlaşılır ki bu alâmetler onun zararınadır.  

 

Mastürbasyon yapan kişinin öncelikle yüzü ve benzi sararır. Halsizlik görülür. 

Genç yaştaki çocukların hafızasını öldürür. Kişinin dersi anlamamasına, 

anladığını hemen unutmasına sebep olur. 

 

Vucûdu tamâmen öldürür. İlk olarak bel ağrıları başlar, bacaklarda hâlsizlik, 

kireçlenme gibi hastalıklar oluşur. O, bunu romatizma veya diz üstü çok 

oturduğundan meydana gelen bir şey zanneder. Bacakları bitirir, kireçlenme olur 

ancak sebebini anlayamaz. 

 

Bundan bir kaç yıl önce bir doktor, genç bir delikanlı hastasına hastalığının ne 

olduğunu sorar. Doktor ona istimna bil-yed (masturbasyon) yapıp yapmadığını 



sorar. Genç her ne kadar inkar etse de sonunda itiraf eder. Vücut gücünü 

yitirdiğinden, vücudu çürüdüğünden çok geçmeden ölüverir. Çünkü bu "er bezi" 

denilen hayâtî bir sıvıdır.  

 

Büyükler "Ağacın özü kuruduğunda ağaç da nasıl kurursa, istimna bil-yed yapan 

kimse de öyle kurur." demişlerdir.  

 

Mastürbasyon vücûdu yok eder demiştik. Bu işe devam edenin elleri yaşlanınca 

gayr-i ihtiyâri olarak titrer. Her âzâya zarar verir. Gözlerin görmemesine, göz 

numarasının hızla ilerlemesine sebep olur. Çok ders çalıştığından göz numarası 

yükseliyor zanneder. İşitmeye tesir eder, kulak uğultularına neden olur. 

 

En kötü zararlarına gelince, insanda kısırlık meydana getirir. Günümüzde bu 

yüzden birçok aile ayrılmaktadır. İktidarsızlık da görülen en büyük belirgin 

zararlarındandır. Unutulmamalıdır ki bir erkekte kadına tenasül isteği ne kadar 

çoksa kadınlarda bu istek erkeğinkinden birkaç misli daha fazladır. Onların 

şehvetleri yaradılış itibariyle daha çoktur. Ancak onlara, bunu örtsün diye 

Cenâb-ı Hakk daha fazla hayâ duygusu vermiştir. 

 

Allah dostları "İstimna bil-yed yapanlar hanımlarına rezil olacaklardır." 

buyurmuşlardır. Hadîs-i Şerîfi'ndePeygamberimiz (s.a.v.) "O fiili işledikleri için 

kıyamet günü elleri, o kişiye hâmile bir kadın gibi görünür." buyurmuşlardır. 

 

Vaktiyle 15 yaşındaki bir çocuk bu işe başlar ve 23 yaşında yakalandığı 

hastalıktan kurtulamaz ve hayata gözlerini yumar. Yukarıda dediğimiz gibi bu 

kişilerin yakalandığı hastalık kalıcı olur, kolay kolay kurtulamazlar ve sonunda 

ölürler. 

 

Bir insanın bir damla kan üretebilmesi için 40 lokma yemesi lâzımdır. Gelen 

erlik suyunun her damlası ise 40 damla kan üretecek kadar enerji yitirmesine 

sebep olur ve insanın vücut dengesini bozar. Bugünkü tıbbın görüşü budur. 



 

Ayrıca hanımı ile 12 defa beraber olmakla bir istimna bil-yed aynı değerdedir. 

Kişiyi o kadar yorar ki madden ve mânen hiçbir yararı yoktur. Her ne kadar 

genç zevk aldığını zannetse de bu hayâldir. Vücutta 2 günde iyileşecek yaranın 1 

haftada iyileşmesine sebep olur. Bunu yapanların bacak ve kasıklarında erime 

görülür. 

 

Ancak zina yapmaya kadar giden bir kimsenin bunu yapmasında cevaz vardır. 

Fakat "Bu devirde herkes açık saçık dolaşıyor, yapmazsam duramam. Ayrıca her 

yerde aklıma geliyor." gibi ucu açık bahanelerle kurtulamaz. Verilen cevaz 

zinaya gitmek üzere olan birinin zina yapmaması için en son başvuracağı çıkış 

yolu olmalıdır. 

 

Bu fiili yapana Peygamberimiz'in lâneti, Hz. Allâh'ın gazabı vardır. Ayrıca bu 

kimselerde heyecanlanma da olur. Kısacası vücûdunu hevâ ve hevesi, gençlik 

arzusu yok etmiştir. 30 gr meni 1200 gr kana müsavidir.İstimna bil-yed, başta 

insanın zekâsına zarar verir ve vücutta aşırı depresyon meydana getirir. İstimna 

şerlerin toplandığı yerdir. Kansızlık yapar ve ishal, mide ağrıları, boş ilik 

hastalığı, verem, uykusuzluk ve kamburluğa sebep olur. Sonuçta kerih ve zararlı 

bir şeydir. Bir azanın beyinle irtibâtının kesilip felç olmasına sebep olur. 

 

ALINTI-3 (zehirliok.com) 

El İle Doyum - Masturbasyon - İstimna 

 

    Cinsellik 

    Şehvet 

 

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 baskılarlayapılan  bir uygulamadır. Maksat orgazm olmaktır. 

 

İslam alimlerinin bazıları evlilik dışı her türlü cinsel doyumu haram 

saymışlardır. Delil olarak da şu ayetleri göstermişlerdir: 

 

 

"Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu 

(câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. Şu halde, 

kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir." 

(Müminun Suresi : 5-7) 

 

"Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; Bundan 

öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir." (Mearic Suresi 

30-31) 

 

İslam alimlerinin çoğunluğu, buradaki aşırı gitmeden, evlilik dışında başka bir 

kadınla birleşmeyi anlamışlar ve elle doyumu bu birinci derece haramlar 

arasında saymamışlardır. 

 

Allah Resulu  şöyle buyurur: 

 

"Cinsel organıyla oynayan bir millete Allah azab etmiştir." 

 



"Elini nikahlayan mel'undur" 

 

"Elle boşalan lanetlidir" 

 

Bu hadis-i şerif kesin bir hükümle, masturbasyon olayını yasaklamaktadır. 

Ancak İslam alimlerinden bazıları bu hadisin, sahih hadis kitaplarına girecek 

kadar sağlam senetli olmadığı için, helal-haram bağlamında delil olamayacağını 

savunurlar. Bazı Hanefi ve Hanbeli alimleri eşi olmayan  birinin, alışkanlık 

haline getirmemek şartıyla bu sıkıntısını giderebileceği görüşündedirler. Ancak 

bu sadece bir zaruret kapısıdır. Zina tehklikesine düşmemek ve çok fazla zihni 

meşgul etmemek  içindir. 

 

Asıl olarak helal değildir. Bunu hiçbir İslam alimi  savunmamıştır. İki tercih 

arasında kalan bir müslüman zararı daha az olanı tercih etmelidir. 

 

Bu bir fıkıh kuralıdır. Eğer  bir müslüman, zina yapabilecek kadar kontrolünü 

kaybetmişse, daha hafif olan bu yolu tercih eder ve zina tehlikesinden kendisini 

kurtarır. 

 

Bu konudaki görüşler: 

 

    Keyfi olarak şehvetini gidermek için el ile menisini  getirmek haramdır. 

Ancak şehveti kendisine galebe çalıp da karısı veya cariyesi bulunmazsa, 

şehvetini teskin için bunu yaptığında günahkar olmayacağı umulur.(İbni Abidin) 

    Böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni  getirerek şehvetini 

teskin etmesi vacip olur. (Ebu Leys) 

    Şehveti galebe çalar da, onu teskin için yaparsa cezalanmaması 

umulur.(Fethu'l-Kadir) 



    Şafi ve Maliki mezhebine göre zevcenin elinde mastürbasyon etmesinde bir 

sakınca yoktur. (Mürşit 4, İlmihal) 

 

Çok az fıkıh aleminin  kadınlar konusunda bu konuya değindiği genellikle 

erkeklerle 

ilgili  bu konunun ele alındığı, bu konuya değinenlerden Mücahid şöyle 

demiştir: 

 

"Bundan önce geçmiş olanlar genç erkeklerin istimnadan uzak kalmalarını 

emrederdi.. bu konuda kadının durumu ile erkeğin durumu arasında fark 

yoktur". 

 

Masturbasyon'un İslami hükmü konusunda mezhepler arasında bazı farklılıklar 

vardır. 

 

    Hanefi, Şafii ve Maliki mezhebine göre masturbasyon: 

        İmam Mâlik; "onlar eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten 

korurlar; 

        doğrusu bunlar yerilemezler. Bu sınırları aşmak isteyenler; doğrusu bunlar 

aşırı gidenlerdir" âyetine dayanarak, bu fiilin sınırı aşmaya dahil ve haram 

olduğunu ileri sürmüştür. 

        Mezkür fiil İmam Şâfiî'nin son içtihadına göre haramdır. 

        >Hanefîlere göre tahrimen mekruhtur; ancak "yapmadığı takdirde zinâya 

düşeceğinden korkan bir gencin affedileceği umulur." denilmiştir. alışkanlık 

yaptığı ve sıhhati bozduğu takdirde yasak fiiller arasında gireceği şüphesizdir 

    Hanbeli mezhebine göre ise, "meni, vücudun dışarı atmaya muhtaç olduğu 

birşeydir; onu eliyle atan, kan aldıran gibidir ve caizdir." Ancak Hanbelî 

fukahâsı bunu "zinâya düşme tehlikesi ve evlenme imkânından mahrum 



bulunma" şartlarına bağlamışlardır. zina korkusu olduğu zaman mübah olur, 

değilse haramdır. 

 

    Bu şartlar gözönünde bulundurulacak olursa, elle boşalmanın hükmünü 

herkes vicdanında daha iyi verebilir. ancak insan fıtratı bunu hoş karşılamaz: 

yaptıktan sonra pişmanlık duygusu gelen bir fiilin kesin olarak helalliğine hiçbir 

müslüman inanmaz ve bu yolu çözüm olarak göremez. Haramlar bellidir. 

 

    Helaller bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. En güzeli  bunlardan 

    uzak durmaktır. Niteki tıp otoriteleride aşırı alışkanlık haline getirilen 

    masturbasyonun ruhi  ve fizyolojik zararlarını ortaya koymaktadır 

 

    Hafta'da bir defayı aşan istimnanın yol açtığı zararlar hakkında 

    doktorlar şunları söylemektedir: 

        Bez ve sinirler üzerinde bitkinlik meydana getirir. Çalışan unsurlar iltihaba 

uğrar ve yavaş yavaş mahvolur. 

        Alışkanlık kazanıldıktan sonra terk edilmesi zordur. Bu yüzden bu kimseler 

        evlenemezler. Evlenmiş olsalar bile bu fena alış kanlığa devam ederek 

devam ederek boş yere sinirleri yorarlar. 

        Tenasüli  Nervasteni (Sinir Yorgunluğu) oluşur. 

        Tenasüli nervasteni genel nervasteni ile karışır: 

            Hafıza ciddi şekilde zayıflar 

            Vücut ne bedeni ne 

            de fikri  görev yapamaz hale gelir. 

            Şiddetli  başağrıları, uykusuzluk,çarpıntı, iştahsızlık vücudu edeta yıkar, 

            kuvvetten düşürür, zayıflatır. 

 



    Kaynaklar: 

    1) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN 

    2) Müslüman Kadının Fıkıh Kitabı, İbrahim CEMEL 

    3)Şamil İslam Ansiklopedisi 

    4) Dünya Dinlerinde Cinsel ahlak, Geoffrey Parrinder,Say Yayınları, 2003 

    5)Mürşit 4, 

    6) Evlilik ve Aile Hayatı, A. Aydın 

ALINTI-4(forumselcuk.com) 

Allahu Teâlâ insani çift yaratmis ve insanligin devam ve bekasini tenasül 

kanununa baglamistir. Bu fitrat kanunun içine de pesin bir ücret olarak bir lezzet 

ve zevk yerlestirmistir. Yani insanda bulunan sehvet duygusunun varlik gayesi 

neslin devamidir. Bu da sahih bir nikâh akdininin neticesidir. 

 

Buna göre bir insanin sehvetini teskin edecegi yer, sahih bir nikâh akdiyle 

evlendigi hanimidir. “Onlar ki irzlarini korurlar. Ancak hanimlarina ve sahip 

olduklari cariyelerine karsi münasebetleri müstesnadir. Çünkü onlar bu helâl 

olanlarda kinanmazlar. Kim de bu helâlden baskasini ararsa, iste onlar haddi 

asanlardir.” (Mü'minûn Sûresi, 23/5-6-7) ayeti de bunun disinda kalan bütün 

yollarin gayri mesru olduguna isaret etmektedir. 

 

Insanin eli ile veya baska bir seyle kendi kendini cinsî yönden tatmin etmesi 

anlamina gelen istimna (mastürbasyon), bu ayete göre bir nevî haddi asmadir ve 

caiz degildir. Ayni zamanda bu mezmum fiil, fitrat kanunlarina yani genel 

olarak insanin yaratilisina özel olarak da organlarin yaratilis gayelerine uygun 

degildir. 

 

Âlimlerimiz genellikle zikri geçen ayeti kerimede “asiri gitme” veya “haddi 

asma” sözünden yabanci bir kadinla zina etmenin anlasilacagini söylemislerdir. 

Ancak müfessirlerin birçogu eliyle istimna yapanlarin da bu ayetteki yasak 

kapsamina girecegini ifade etmislerdir. Buna göre zaruret hali bulunmadikça, 



adet haline getirilen ve sirf lezzet ve zevk almak için yapilan istimnanin haram 

oldugunu ifade etmislerdir. Istimnanin helal oldugunu ifade eden bir Islam âlimi 

yoktur. Ancak hususiyle Hanbelîler basta olmak üzere bazi fakihler zaruret 

durumlarinda istimnanin caiz olacagini söylemislerdir. Zaruretten kastedilen ise 

zinaya düsme tehlikesidir. Istimna yapmadiginda zinaya düseceginden korkan 

bir kimse için böyle bir fetva vermislerdir. Ancak burada zinaya düsme tehlikesi 

basit bir vehimden ibaret olmayip kuvvetli bir zan bulunmalidir. Bu hüküm 

“alternatif olmadigi durumlarda iki zarardan daha hafif olanini islemek” ve 

“zaruretler haramlari mübah kilar” kurallarina dayandirilmistir. 

 

Dört mezhep imamindan istimnanin caiz olacagini söyleyen sadece Hanbeliler 

olmustur. Kaldi ki Alûsi, Hanbelilere isnad edilen bu görüsü, onlarin temel fikih 

kitaplarinda bulamadigini söylemistir. (Alusi Tefsiri, c.17, s.10) Diger üç 

mezhebin nokta-i nazari ise istimnanin haram oldugudur. Hanefilerden bazi 

fakihler buna tahrimen mekruh demislerdir ki, bu da harama yakindir. 

 

Istimna ile ilgili olarak Ibni Abidin sunlari söylemistir: “Keyfî olarak sehvetini 

gidermek için el ile menisini getirmek haramdir. Ancak sehveti kendisine galebe 

çalip da karisi veya cariyesi bulunmazsa, sehvetini dindirmek için bunu 

yaptiginda günahkâr olmayacagi umulur” (Ibn Abidîn, Reddü'l-Muhtâr, Istanbul 

1984, 4 / 27-28). Ayni zamanda bu ifadeden evli bir kimseye hiçbir sekilde bir 

ruhsatin verilmedigi de anlasilmaktadir. Çünkü onun için böyle bir zaruretten 

bahsedilmez. 

 

Istimna hakkinda, “Elini nikahlayan mel’undur”, “Zekeriyle oynayan bir 

ümmete Allah azap etmistir”, “Elleri hamile olarak hasredilecek bir kavim 

duydum. Bunlarin elleriyle istimna yapanlar oldugunu saniyorum” seklinde 

hadisler zikrolunmustur. Ancak bu hadisler hadis imamlarinca tenkid edilmis ve 

hükme menat olacak kuvvette olmadiklari söylenmistir. (Faruk Beser, 

Hanimlara Özel Fetvalar, s. 299) 

 

Istimnanin haram oldugunu ifade eden fakihlerin bu hükümlerine getirdikleri bir 

delil de su sekildedir. Insanin iffetli yasamasini temin eden ve onu zinadan 



alikoyan en önemli bir husus onun evlenmesidir. Hâlbuki Peygamber Efendimiz 

(s.a.s), gençlere seslenerek gözü ve iffeti korumaya sebep oldugu için imkâni 

olanlarin evlenmesini tavsiye etmis, buna güç yetiremeyenlerin ise iffetlerini 

muhafaza edebilmeleri için oruç tutmalarini istemistir. (Buhari, Savm 10) 

 

Buradan yola çikan fakihler, “eger istimna caiz olsaydi, Peygamber Efendimiz 

(s.a.s), evlenmeye güç yetiremeyenlere zinaya düsmemeleri için istimnayi 

tavsiye ederdi” demislerdir. Ayni sekilde Allahu Tealâ da Yüce Kitabinda 

“Ev¬len¬me im¬kâ¬ni bu¬la¬ma¬yan¬lar ise, Al¬lah lüt¬fu ile on¬la¬rin 

ih¬ti¬yaç¬la¬ri¬ni gi¬de¬rin¬ce¬ye ka-dar if¬fet¬li kal¬ma¬ya 

ça¬lis¬sin¬lar!” (Nur Suresi, 24/33) buyurarak zinaya düsmeme hususunda hiç 

kimsenin böyle bir yöntem uygulamasini tavsiye etmemistir. 

 

Mastürbasyonun Zararlari 

 

1- Uzmanlar asiri mastürbasyon düskünlerinde üzüntü, dalginlik ve asagilik 

duygusu meydana geldigini ve her mastürbasyondan sonra umumiyetle bir 

pismanlik ve ruh sikintisinin kendini gösterdigini ifade etmislerdir. 

 

2- Mastürbasyon aliskanligi, bir kisim sinir bozukluklarina yol açar. Fazla 

sinirlenmeler, el ve kol titremesi, bas dönmesi, uykusuzluk, kalça ve bacaklarda 

dermansizlik, yorgunluk hâsil olur. 

 

3- Fazla mastürbasyon, hafiza zayifligi, dikkatsizlik ve unutkanlik yapar. Buna 

düskün kimselerin, bir seyi ezberlemeleri güçlesir. Ezberlediklerini de çabuk 

unuturlar. Bir konuyu okurken, bütün dikkatlerini toplayamazlar. Dikkat 

daginikligi meydana gelir. Okuduklarini da kolay anlayamazlar. Bediüzzaman 

Hazretleri de su ifadeleriyle bu duruma isaret etmistir: “Ehl-i Islâm da nazar-i 

haram ziyadelestikçe, hevesât-i nefsâniye (Müslümanlar arasinda harama bakma 

arttikça cinsî duygular) heyecana gelip vücudunda sû-i istimalât ile israfa girer. 

Haftada birkaç defa gusle mecbur olup, ondan, tibben kuvve-i hafizaya (hafiza 

gücüne) zaaf gelir. 



Evet, bu asirda açik saçiklik yüzünden, husûsan bu memâlik-i harrede (sicak 

iklimlerde) o sû-i nazardan, sû-i istimalât, umumî bir unutkanlik hastaligini 

netice vermeye basliyor. Herkes, cüz'i-küllî o sekvadadir.” (Bediüzzaman, 

Kastamonu Lahikasi, s. 92) 

 

4- Mastürbasyon, insani ölçüsüzlüge sevk eder. Aslinda mastürbasyon insani 

tatmin etmez; doygunluk ve rahatlik meydana getirmez. Insanin cinsi zevk ve 

hislerini tatmin edilmemis birakarak, daha fazla tahrik eder, azdirir. Bundan 

dolayidir ki mastürbasyona devam edenlerin, bu arzulari gittikçe siddetlenerek 

bu isi fazla ileri götürürler. Bu da zarari arttirir. 

 

5- Mastürbasyon, dogrudan dogruya hastalik yapici degil ise de, dolayisiyla 

buna sebep olur. Çünkü ölçüsüz mastürbasyonlarla, vücut kuvvetten düserek 

bünyedeki kan tabii kudretini kaybettiginden, bazi rahatsizlik ve hastaliklara yol 

açar. 

 

6- Mastürbasyon mübtelâlari, evliliklerinde de problem yasarlar. Evlendikten 

sonraki cinsî münasebetten gereken zevki alamazlar. Aslinda mastürbasyondan 

alacaklari zevk cimadan hâsil olan zevkin yaninda çok küçük kalmasina 

mukabil, ailevî mübaseretleri onlari tatmin etmez. Bu da aile içi mutsuzluga 

sebep olur, eslerin birbirinden sogumasini netice verir. 

 

7- Mastürbasyon aliskanligi, bel gevsekligine (erken bosalmaya ve idrar yollari 

da dâhil olmak üzere diger rahatsizliklara) yol açar. 

 

Mastürbasyondan Kurtulmanin Yollari 

 

1- Sartlar müsait oldugunda vakit kaybetmeden evlenmek. Nitekim Allah Resulü 

(s.a.s): “Ey gençler toplulugu, sizden evlenmeye gücü yeten evlensin. Çünkü 

evlilik gözü harama bakmaktan son derece önleyici, iffeti de en iyi koruyucudur. 



Evlenme masrafina gücü yetmeyen kimse de oruç tutsun. Çünkü oruç. Kuvvetli 

bir sehvet kincidir.” (Ibni Mâce, Nikâh 1) buyurmustur. 

 

2- Evlenmeye gücü yetmeyenlerin oruç tutmasi. Yukaridaki hadis bu hususa da 

isaret etmektedir. 

 

3- Sehevî hisleri galeyana getirecek yayinlardan, televizyon programlarindan 

veya bilgisayardan uzak durmak. Çünkü göz ne ile mesgul olursa kalp ve kafa 

da bunun üzerinde îmâl-i fikr edecektir. Gözüne devamli haram manzaralar 

giren bir kimsenin iffetini muhafaza edebilmesi ve istimnadan hatta zinadan 

uzak kalabilmesi zordur. 

 

4- Gözümüzü haram manzaralardan koruma adina ihtiyaç olmadikça çarsi 

pazarda dolasmamak. 

 

5- Mümkün oldugu kadar vaktini bos geçirmeyerek, faydali islerle mesgul 

olmak. Çünkü seytanin en çok ugrastigi ve sehevî hislerini kamçilayarak agina 

düsürdügü kimseler bos ve aylak olanlardir. Çünkü insan bir isle mesgul 

olmadiginda hayal ve düsünce kendine bir mesgale bulacak ve seytan ve nefis 

faktörünün de isin içine girmesiyle kisi hiç farkina varmadan kendini günah 

deryasinin içine yelken açmis bir halde bulacaktir. Iste bu noktada anne babalara 

da önemli bir vazife düsmektedir. Özellikle yeni ergenlik çagina girmis 

çocuklarin uzun süre yalniz baslarina vakit geçirmelerine mani olmalari 

gerekmektedir. 

 

6- Karakteri saglam ve ahlaki düzgün arkadaslar edinmek. Birçok kimseyi kötü 

aliskanliklara iten sey kötü arkadastir. Peygamber Efendimiz de “Kisi 

arkadasinin dini üzerinedir. O halde sizden birisi kiminle arkadaslik yaptigina 

dikkat etsin” buyurmustur. 

 



7- Sportif faaliyetlere devam etme, alinan gidalara karsi hassasiyet, dar pantolon 

giymeme, kasik tüylerinin tirasini zamaninda yapma gibi seyler de 

basvurulabilecek tedbirler arasindadir. 


