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Takipçilerinin Sorularına Verilen Cevaplar
Soru Cevap
Adetli Bir Kadının Kuran Okuması Hakkında
Leni Marlina
Soru:
es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh
Adetli bir kadın Kur’an-ı Kerim okuyabilir mi? konusu hakkında size birçok soru sordum. Ama hep farklı
yanıtlar aldım. Peki, doğrusu nedir?
Allah mükâfatınızı artırsın.
Cevap:
Aleykum’us Selam ve Rahmetullahi ve Berakâtuh
Adetli bir kadının Kuran okuma meselesi âlimler arasında tartışmalı bir konudur. Fakihlerin
çoğu, haram olduğunu söylerler. Bazıları ise bazı detay ve koşullar ile birlikte caiz olduğunu ifade
ederler.
Ben ise adetli bir kadının Kuran okumasının câiz olmadığını tercih ediyorum. Çünkü
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ْ
ْ ا ا ْ اُ ْ ا ُ ا
ا
ض اوَل ال ُج ُن ُب ش ْي ًئا ِم ان ال ُق ْر ِآن
“ َل تقرأ الحا ِئAdetli bir kadın ve cünüp olan biri Kuran’dan bir şey okuyamaz.”
[et-Tirmizi] Bu hadis hakkında ileri geri konuşulmuş ise de birçok fakih bu hadisi kabul eder. Bununla
beraber cünüp olan birinin Kuran okumasının haram olduğu konusunda sahih hadis de var. Bu
konuda adetli kadın da cünüp olan biri gibidir. Ebu Davud ve Nesâi’nin rivayet ettiğine göre -ki
İbn Mace’de de buna benzer rivayet vardır- Ali RadiyAllahu Anh şöyle dedi:
ْ ا ْ ُ ُ ا ْ ا ا ا ُ ْ ُ ا ْ ُ ْ ا ا ا ْ ُ ُ ا ا ا َّ ْ ا ا ا ْ ا ْ ُ ْ ُ ا ْ ا ْ ُ ْ ُ ا ْ ُ ْ ا ْ ا ْ ا
ا
“ اك اŞüphesiz
َّ ان
س ال اج ان اابة
 ع ِن القر ِآن ش يء لي-  أو يحجزه-  ولم يحجبه،الن ِب ُّي صلى هللا عليه وسلم يخرج ِمن الخَل ِء فيق ِرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem heladan çıkardı ve bize Kuran okurdu, bizimle et yerdi ve
cenabetlik dışında hiç bir şey Kuran okumaktan onu alıkoymazdı.”
Açıktır ki hadise göre cenabetlik Kuran okumaya manidir. Yani Kur’an okumak cünüp biri için
haramdır. Adetli kadın da cünüp olan gibidir. Cünüp olan birine Kur’an okumak nasıl haramsa,
adetli kadına da Kuran okumak öyle haramdır.
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