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FITRÎ SÜNNETLER   

 

İnsanların yaratılışında Allah’ın 
insanlar için belirlediği fıtrî 

sıfatlar: 

 İnsana içinde yaşadığı toplum ve çevresi etki etmedikçe insanın bu sıfatlara meyli ve hatta ihtiyacı vardır. Bu 
sıfatların tümü sahih hadislerde geçmektedir. 

 

Tanımı Hükmü   Sıfat 

Sünnet olan; bıyıkları kesmek, hafifletmek veya dudak çizgisi 
görünceye kadar incelemektir. 

Sünnettir. Ancak 
komple kazıyarak 

kesmek mekruhtur. 
[1] Bıyıkları kemsek. 

Sakalı kesmek haramdır. Çünkü sakalı kesmek Nebî sallallahu aleyhi 
ve sellem’in “Sakalınızı bırakın” emrine terstir. 

Vaciptir. [2] Sakal bırakmak.  

Misvak ile veya başka bir şey ile dişleri temizlemektir. Bu her zaman 
sünnettir. Şu durumlarda ise müekked sünnet olur: Abdest aldıktan 

sonra, namaz kılmadan önce, eve ve mescide girmeden önce,  Kur’an 
okumadan önce, uykudan uyandıktan sonra, ölümü hissedince ve 

ağız kokusu değişince. 

 Müekkede sünnettir. 
[3] Misvak 
kullanmak. 

Burna su çekerek ve suyu dışa atarak yapılan burun temizliğidir. 
Abdestin 

sünnetlerindendir. 
[4] İstinşak yapmak. 

Tırnakları içinde tırnak makası veya başka bir şeyle kesmektir.  
Sünnettir. Kırk günü 

geçirmek caiz 
değildir. 

[5] Tırnakları 
kesmek. 

Pisliklerin toplandığı yerleri yıkamaktır. Bu daha çok parmak 
boğumlarında oluşur. 

Sünnettir. 

[6] Parmak 
boğumlarını 

yıkamak. 

 Koltuk altında biriken kılları kesmektir. Bu ister tıraşla olur ister 
yolma ile. Koltuk altı tıraşı temizlik ve kötü kokuyu önlemek içindir. 

Sünnettir. Kırk günü 

geçirmek caiz  

değildir 

[7] Koltuk altını 
tıraş etmek. 

Ön ve arka cinsel organı etrafında biten kılları kesmektir. Bu kesme 
işlemini kıl dökücü kremlerle yapmak da mümkündür. 

Sünnettir. Kırk günü 

geçirmek caiz  

değildir 

[8] Etek altı tıraşı. 

Tuvalet esnasında ön ve arka mahalden çıkan pisliği çıkış mahalinden 
ve etrafından su veya benzeri şey yardımıyla ile temizlemektir.  

Tuvalet yapma 
âdaplarindandir. 

[9] Tuvalet 
temizliği. 

ve suyu dışarı atarak yapılan ağız Ağza su alıp çalkalayarak 
temizliğidir 

Abdest 
sünnetlerindendir. 

[10]  Mazmaza 
yapmak. 

Âişe radıyallâhu anhâ’nın rivâyet ettiği bir hadiste Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “On haslet vardır 
ki onlar fıtrattandır. Bıyıkları kesmek, sakal bırakmak, misvak kullanmak, istinşak yapmak, tırnakları kesmek, 

parmak boğumlarını yıkamak, koltuk altı tıraşı, etek altı tıraşı ve tuvalet temizliği yapmak.” Zekeriyya şöyle dedi: 
Mus'ab dedi ki: Onuncuyu unuttum, ancak mazmaza olabilir. Bu hadisi Müslim rivâyet etmiştir. 

Cinsel organın başının üstündeki deriyi kesmektir. Çünkü o bölgede 
pislik toplanır. Yine bu kişinin idrarını daha kolay yapmasını sağlar. 

Erkekler için vaciptir. 
Kadınlar için ise 

ihtiyaç duydukları 
takdirde sünnettir. 

[11] Sünnet olmak. 

Ebu Hureyre'nin rivâyet ettiği bir hadiste Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Beş şey fıtrattandır. 
(Bunların birincisi) sünnet olmak...” Bu hadisi Buhari ve Müslim rivâyet etmiştir. 

Alıntı yeri: Şeyh Heysem Serhân’ın -Allah onu korusun- Fethu’l Mu'în fi Takrîbi Menhec’is Sâlikîn ve Tavdihu’l Fıkhı Fi’d-dîn kitabı. Birinci baskı. 

 

 

İletişim için aşağıdaki adresi ziyaret ediniz: 
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