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Soru:
Ben, domuz etinin değdiği tabak, kaşık ve bıçakların, birisi kumla olmak üzere yedi
defa su ile yıkanması gerektiğini okumuştum.
Bu görüş doğru mudur?
Bu hüküm, hangi hadis-i şerife dayanmaktadır?
Tabakların bir defa deterjanla yıkanması yeterli değil midir?
Cevap:
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Domuz eti, haramdır. İster eti olsun, ister yağı olsun, isterse domuzun bedeninden
herhangi bir yeri olsun, onu yemek câiz değildir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur
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"(Boğazlanmadan) ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adına
kesilmiş (Allah'tan başkasının adı anılarak kesilmiş hayvan eti), henüz canı çıkmadan
yetişip şartına uygun şekilde kestiğiniz dışındaki; (nefessiz kaldığından dolayı) boğularak
ölmüş, (sopa veya taş gibi) bir şeyle vurularak öldürülmüş, (yüksek bir yerden)
yuvarlanarak (veya kuyuya düşerek) ölmüş, (başka bir hayvan tarafından) boynuzlanarak
öldürülmüş veya (aslan, kaplan ve kurt gibi) yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak
öldürülmüş hayvanların etleri, dikili taşlara sunulmak üzere kesilmiş hayvan (etlerini
yemeniz) ve fal oklarıyla kısmet aramanız, size haram kılınmıştır.Bunlar (bu zikredilen
haramlar, işlediğiniz takdirde), Allah'a itaatten çıkıştır.Artık bugün kâfirler dininizden (sizi
dîninizden döndürmekten) ümitlerini kesmişlerdir. Bu sebeple onlardan korkmayın, benden
korkun.Bugün size dîninizi kemâle erdirdim, (sizi câhiliyet karanlığından İslâm nûruna
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çıkarmak sûretiyle) üzerinize nimetimi tamamladım ve dîn olarak size İslâm’ı seçtim.Her kim
günaha meyletmeksizin açlıktan dolayı çaresiz kalırsa, (haram kılınan ölü hayvan etinden
yemesinde) kendisine bir günah yoktur. Zirâ Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir."1
Müslümanlar, domuzun her şeyinin haram olduğu konusunda görüş birliğine
varmışlardır.Allah Teâlâ, domuz etindeki zarardan dolayı onu haram kılmıştır. Çünkü domuz
eti, necistir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur
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"(Ey Peygamber!) De ki: Bana vahyolunanlar arasında, yemek isteyen kimseye , ölü
hayvan eti (leş) yahut akıtılmış kan yahut pislik olduğunda şüphe olmayan domuz eti
veya Allah'a itaatten çıkılarak Allah’tan başkası adına kesilen hayvan dışında (ki bunlar
haramdır), yediği bir şeyi haram kılındığını göremiyorum. Fakat kim (açlık sebebiyle)
çaresiz kalırsa (bu etlerden yemek zorunda kalırsa), yemekten zevk almamak ve zaruret
sınırını aşmamak kaydıyla bunlardan yiyebilir.Zirâ Allah çok bağışlayıcıdır, çok
merhametlidir."2
Domuzun eti, hastalıktır. İnsanlar bilimde ilerledikçe, domuz eti yemeleri sebebiyle
yeni hastalıklar keşfetmeye başlamaktadırlar.
Tabakları yıkamaya gelince, bu etin pisliğini gidermeye yetecek kadar onları iyice
yıkanması yeterlidir. Çünkü doğru olan görüşe göre domuzun necâseti, diğer hayvanların
necâseti gibidir.(Köpeğin necâsetini giderirken olduğu gibi), birisi toprakla olmak üzere
yedi defa su ile yıkanması gerekmez.3
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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Bu konuda değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'in; "eş-Şerhu'l-Mumti'; c:1, s: 356" adlı eserine
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