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 3 

 

 

Soru: 

Cünüplüğü teyemmümle gidermek câiz midir? 

Cevap: 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Su bulunmaması veya hastalık sebebiyle suyu 

kullanmak mümkün olmaması gibi,teyemmümü mübah 

kılan dînî bir özür bulunması halinde, hiç şüphe yok ki 

teyemmüm, abdest ve boy abdestinin yerine geçer. 

Buna göre cünüp olan kimse teyemmüm alır ve 

namazını kılar.Daha sonra su bulursa, yıkanması 

kendisine farz olur. 

Buna, Kur'an ve sünnetin şu nasları delâlet 

etmiştir: 

1. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

 وُُجـوَهُ�ْم ((
ْ
ـالِة  تْغِسـغُول َّ  لل

َ
 ىَِال ُمْمـمُْم ىَِ

ْ
نـَ  ََناُـول ِ

ّ
َ ـت لِ ـا

َ
نَت ه

َمَيل ِ 
ْ
 لل

َ
نِْدنَُ�ْم ىَِ

َ
َكْعبَـِ� َو�ِنْ َوَ

ْ
 لل

َ
عُْجغَُ�ـْم ىَِ

َ
ـُ�ْم َوَ ِِ و ُُ  اُِي

ْ
ول ُُ  ِِ َولْمَسـ

 َو�ِنْ ُكاْ 
ْ
ّ ُيول ّّ َحـٌد ِنـمَ  مُمْ ُكاْ  مُْم ُجاُبتف  َت

َ
ْو َجـتء َ

َ
َفٍي َ َِ ْو َعَ 

َ
ِنـَ   ُ�مْ اْ ْيَ  َ
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 َنتءف 
ْ
ُدول ِ

َ
ْو َمَمْسمُُم للّسَستء  َغَْم ت

َ
َةتطِِ  َ

ْ
 َاـعِ  لل

ْ
مَيَّمُمـول ََ 

ْ
ول ُُ يسبـتف  َتْمَسـ َّ يدلف 

نِْدنُ�مْ 
َ
 ْ  َحـَيٍج َولَــِ� ْ نِ  ِلَْجَعَل َعغَيُْ�مْ لُهللا اُْه َنت نُِي�ُد نِ  اِوُُجوِهُ�ْم َوَ

ّ َيُ�ْم َوِلُِمّم ِِْعَممَُه َعغَـيُْ�ْم لََعغُّ�ـْم �َْشـُكُيونَ  َّ ِـوعة للتطـدة )) [ نُِي�ُد ِلُ
 ] ٦: لآلن 

"Ey îmân edenler! Namaz kılmaya kalktığınız 

zaman (abdestsiz iseniz) yüzlerinizi, dirseklerle 

beraber ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesh edip aşık 

kemikleriyle beraber ayaklarınızı yıkayın.Eğer cünüp 

iseniz, (yıkanarak) temizlenin. Hasta veya yolculuk 

halinde bulunursanız veya biriniz tuvaletten gelirse, 

yahut da kadınlarınızla cinsel ilişkiye girmişseniz ve 

su da bulamamışsanız, temiz toprakla teyemmüm 

edin. Bunun için de (ellerinizle toprağa vurarak) 

ellerinizi ve yüzlerinizi bu toprakla mesh edin.Allah 

(temizlik konusunda) size herhangi bir güçlük 

çıkarmak istemez (aksine genişlik ve rahmet olsun 

diye size teyemmümü mübah kılmıştır). Fakat sizi 

tertemiz kılmak ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki 

nimetini tamamlamak ister." 0F

1 

                                                 
1  Mâide Sûresi: 6       
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Allah Teâlâ, bize, küçük ve büyük olmak üzere 

iki temizliği, teyemmümle emretmiştir."1 

Küçük temizlikten kasıt; abdesttir. Büyük 

temizlikten kasıt ise; boy abdestidir. 

2. İmrân b. Husayn'dan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

)) ِ َّ ََ ل و ُِ ّن َع
َ
َ    ى عَُجالف

َ
َقـْوِم ،  مف ُنْعَتِ  َعَ

ْ
لس ِف لل ََ لَْم نُ

 ََ َقت ََ  ! ُالنُ  نَت: ََ َقت ََ َقْوِم ؟ 
ْ
َ ِف لل ّس ََ ْن رُ

َ
ََ : َنت َناََعَ  َ ـو ُِ ِ  نَت َع َّ َاـتاَتِْ�  !ل

َ
َ

ََ  .َجاَتاٌَ  ، َوم َنتءَ  ِعيدِ  :قَت َّ ُِِِّه نَْ�ِفيَ  ؛ َعغَيَْ  اِتل
 ]عول  للختعي )) [ . َ

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

cemaatle beraber namaz kılmayıp ayrı duran bir 

adam görünce ona: 

- Ey falanca! Cemaatle birlikte namaz kılmana 

engel olan şey nedir? diye sordu.  

Adam:  

-Ey Allah'ın elçisi! Cünüp oldum.(Cünüplükten 

arınmak için yıkanabileceğim yanımda) su da yok, 

dedi. 

                                                 
1  Mecmû'u'l-Fetâvâ; c: 21, s: 396'dan kısa alıntı. 
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Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurdu:  

-Toprakla teyemmüm et. Zirâ (suyun yerine 

geçen) toprak senin için yeterlidir."1 

Hadisin başka bir rivâyeti ise şöyledir: 

)) 
َ
َّ  نّ َ ّ ل ِِ    َدَ جَ و  

ْ
  َـ تءَ مَ لل

َ
ىأ َّ َاَتاَـُ   ْ�

ْ
ََمُْه لن َاـت

َ
ي َ ِ

ّ
لِ

ََ ىَِِتءف ِنْ  َنتٍء وَ   ْيِْغُه َعغَيَْ   لْاَهْب : قَت
َ
 ]عول  للختعي .)) [  َأ

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- su 

buldu.Ardından içinde su bulunan kabı cünüp olan 

kimseye verdi ve ona şöyle buyurdu: 

- Git, bu suyu üzerine dök(erek yıkan)." 3F

2  

Bu hadis, teyemmümün (abdest ve boy abdesti 

gibi) bir temizleyici olduğuna ve suyun yerine 

geçtiğine, fakat su bulunduğunda suyun kullanılması 

gerektiğine bir delildir. Bunun içindir ki Peygamber -

sallallahu aleyhi ve sellem- o kimseye, yeniden 

                                                 
1  Buhârî; hadis no: 344 
2  Buhârî; hadis no: 348 
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cünüp olmadan bu suyu kendi üzerine dökerek 

yıkanmasını emretmiştir."1 

3. İbn-i Ebzâ babasından nakletiğine göre o 

şöyle demiştir:   

)) ََ َقت ََ َت ُ�َمَي 
َ
ّن عَُجال َ

َ
ِس : َ ِجـْد َنـتءف  ىِ

َ
ْجاَبْـُت  َغَـْم َ

َ
َ . ََ َقـت م : ََ

لس  ََ ََ َ�ّمتٌع . رُ َقت َنت: ََ
َ
َ  ٍ �ّ ِ

ََ َِْت ِف 
َ
َِت َوَ

َ
ِنِاَ� ىِْا َ ِْ ُم

ْ
ِنَا لل

َ
ْجاَبْاَـت  رَْذُكُي نَت َ

َ
 َأ

َِت
َ
ّنت َ

َ
لس َوَ ََ َِْت  َغَْم رُ

َ
ّنت َ

َ
ْد َنتءف  َأ ِ

َ
ََ   َغَْم د َقت ََ ِِ وََاغّيُْت ،  ل َ

مََمّعْكُت ِف للتا ََ

 ُ َّ ّّ ل ا َا ِِ
َّ غَّم َعغَ  ل َِ َِ َِيََدنَْ  : يِْه َو ْن رَْضِ

َ
َن نَْ�ِفيَ  َ ََ ُُّم  ىِّمَمت   ََ ْع

َ
لَ

ُُّم َ�ْمسَ   ََ ََ ) َ  اِِ َمت وَْجَ َ  َوَ�ّفيَْ  َ�اُْف َقت َ نَت َ�ّمتُع : ُ�َمُي  ََ َّ ِِ ل
ََ ! لرّ ىِْن : قَت

ْث اِهِ  َحدس
ُ
ََ ُ�َميُ  .ِشَْْت لَْم َ َقت َ  َنت رَ : ََ

س
َْت َُِول

ّ
 . َول

ََ َ�ّمتعٌ (( :و� عولن   ُ  نَت: قَت َّ ِنِاَ� ، ىِْن ِشـَْْت لَِمـت َجَعـَل ل ِْ ُم
ْ
ِنَا لل

َ
َ

  َ ّ ِنْ  َحقس ل َعَ َحدف
َ
ُث اِِه َ َحدس

ُ
 ]عول  مسغم .)) [ م َ

"Bir adam Ömer’e -Allah ondan râzı olsun- 

gelerek: 

 - Ben cünüp oldum, su da bulamadım, dedi. 

Ömer -Allah ondan râzı olsun- ona şöyle dedi:  

- Namaz kılma! 

                                                 
1  İbn-i Useymîn'in Fetvâları; c: 11, s: 239 
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Bunun üzerine Ammar Ömer’e: 

- Ey mü'minlerin emiri! Hatırlamıyor musun? Biz 

bir seriyyede idik. Cünüp olmuştuk ve su da bulama-

mıştık. Sen namaz kılmamıştın. Ben ise toprakta 

yuvarlanıp namaz kılmıştım. (Sonra Rasûlullah -

sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelip yaptığımı 

söylemiştim.) Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

bana: 

- Avucunla yere bir defa vurman, sonra avucunu 

üflemen, sonra iki elinle yüzünü ve ellerini mesh 

etmen, senin için yeterliydi, buyurdu. 

Bunun üzerine Ömer -Allah ondan râzı olsun-:  

- (Araştırmadan bir şeyi rivâyet etmen 

konusunda) Allah'tan kork ey Ammar! (Belki unutmuş 

olabilirsin veya durum sana karmaşık gelmiş olabilir) 

dedi.  

Ammar -Allah ondan râzı olsun-:  

- İstersen bunu kimseye söylemem, (çünkü 

mü'minlerin emiri olduğundan dolayı Allah'a isyanın 

dışında sana itaat etmem farzdır) dedi. 
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Bunun üzerine Ömer -Allah ondan râzı olsun-:  

- Aksine söyle, fakat sorumululuğu sana 

bırakırız (benim onu hatırlamıyor olmam, onun hak 

olmadığını gerektirmez. Bu sebeple onu insanlara 

anlatmana engel olamam,) dedi."1 

4. Amr b. el-Âs'tan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

ِِ للسّ لِ (( َوِة َال ْْ ْغَــٍ  اَــتعَِةٍة ِف َغــ
َ
ــلِ ْحمَغَْمــُت ِف ل ِِ ْشــ ،َال

َ
 َفْقُت ىِنِ  َأ

ْهِغَ  
َ
ْن َ

َ
ُت َ

ْ
مَيَّمْمُت  ،لْغتََسغ ـبْ َ  ،ََ َا ِِ لل ت

َُ ْاـ
َ
 َـَذَكُيول َالِـَ   ،ُُّم َاغّيُْت اِأ

س  ِِ ََ   لِغّا َقـت ِْـَت ُجاُـٌب  !نَـت َ�ْمـُيو :ََ
َ
تاَِ  َوَ َُ ْاـ

َ
 ؟َاـغّيَْت اِأ

ي َناََعـِ� ِنـ َ  ِ
ّ
رُُه اِتِ ْ َْ ْب

َ
َِ   َأ ـُت  ،لِمْغتَِسـت

ْ
َُ  :َوقُغ ُقـو ـَ  َ َّ ـِمْعُت ل َِ ِس    :ىِ

َ
َوم

ت َن اُِ�ْم عَِحيمف ََ  َ َّ ْمُفَسُ�ْم ىِّن ل
َ
ِ  ،َ�ْقمُغُول َ َّ  ل

َُ و ُِ َ  َع ُِ ََ َ   
ُقْل َشيْْفت ـَ  ]عول  َاو ةلوة واُُه لَلتِ ف اُي  َِ ةلوة [ .)) َولَْم 

"Zâtu's-Selâsil Gazvesi'nde, soğuk bir gecede 

ihtilam oldum.Yıkandığım takdirde helak olacağımdan 

korktum. Böylece teyemmüm alıp arkadaşlarıma 

sabah namazını kıldırdım. 

                                                 
1  Müslim; hadis no: 368 
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(Arkadaşlarım) bu olayı Peygamber -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e anlattılar (şikâyet ettiler). 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bana: 

- Ey Amr! Sen cünüp olduğun halde 

arkadaşlarına namaz mı kıldırdın? diye sordu.  

Ben de yıkanmama engel olan durumu (şiddetli 

soğuk havayı) haber verdim ve dedim ki: 

-Ben, Allah'ın:  

"Nefislerinizi öldürmeyiniz. Şüphesiz Allah, size 

karşı çok merhametlidir'1 sözünü hatırladım ve 

teyemmüm aldım, deyince Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem- güldü ve bir şey demedi."2 

İmam Buhârî -Allah ona rahmet etsin- sahîhinde 

şöyle demiştir: 

"Cünüp olan bir kimse,(suyu kullandığı takdirde) 

hastalanmaktan veya ölmekten veyahut da susuz 

                                                 
1  Nisâ Sûresi: 2 
2  Ebu Davud; hadis no: 334. Elbânî; "Sahih-i Ebî Davud"da "Hadis, sahihtir", 

demiştir. Hâfız İbn-i Hacer, "Fethu'l-Bârî"; c: 1, s: 589'da şöyle demiştir: Hadisin 

isnadı kavîdir. 
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kalmaktan korkarsa, teyemmüm alır. Bilindiği üzere 

Amr b. el-Âs -Allah ondan râzı olsun- soğuk bir gecede 

cünüp olunca teyemmüm almış ve Allah Teâlâ'nın şu 

emrini okumuştu:  

"Nefislerinizi öldürmeyiniz. Şüphesiz Allah, size 

karşı çok merhametlidir" 

(Medine'ye döndüklerinde) bu durumu 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e anlatmış, 

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de ona sert 

davranmamış ve onu azarlamamıştı."  

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet 

etsin- bu konuda şöyle demiştir: 

"İhtilam veya helal ya da haram yolla cinsel 

ilişkiye girdikten sonra cünüp olan kimsenin yıkanması 

ve namazını kılması gerekir. Eğer su olmaması veya 

suyun kullanılması sebebiyle zarar görecek olması 

halinde yıkanmak mümkün değilse, teyemmüm alır ve 

namazını kılar.  

Örneğin yıkanmakla hastalığı artan hasta ise 

veya hava soğuk olduğundan dolayı yıkanırsa, baş 
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ağrısı veya grip veyahut da nezle olmasından 

korkarsa, bu takdirde teyemmüm alır ve namazını kılar.  

İster erkek olsun, isterse kadın olsun, namazını 

vaktinden sonraya ertelemesi câiz değildir."1 

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona 

rahmet etsin-: 

"Teyemmüm, cünüp kimseden boy abdestini 

kesin olarak düşürür mü? Teyemmüm ile kaç namaz 

kılabilirim?" 

Diye soran kimseye şöyle cevap vermiştir: 

"Teyemmüm, suyun yerine geçer. Bu sebeple 

Allah Teâlâ yeryüzünü, müslümanlar için mescit 

(namaz kılınacak bir yer) ve (abdest ve boy abdesti 

gibi) bir temizleyici kılmıştır. Su bulunamazsa veya 

hastalık sebebiyle suyu kullanamazsa, teyemmüm 

suyun yerine geçer. Bir kimse suyu buluncaya kadar 

teyemmüm onun için yeterli olmaya devam eder. 

Eğer suyu bulursa, (teyemmüm almadan) önceki 

cünüplüğünden arınmak için yıkanması gerekir. 

                                                 
1  Mecmû'u'l-Fetâvâ; c: 21, s: 451 
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Aynı şekilde hasta kimse, hastalıktan iyileşir de 

Allah Teâlâ kendisine şifâ verirse,teyemmümle temiz-

lendiği önceki cünüplüğünden arınmak için yıkanması 

gerekir. 

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- 

bu konuda şöyle buyurmuştur: 

"Temiz toprak, on sene su bulamasa da 

müslümanın abdestidir." 

Sonra şöyle buyurmuştur: 

"Su bulduğun zaman, suyu (abdest alman 

gerekiyorsa abdest azalarının, boy abdesti alman 

gerekiyorsa) bütün vücûdunun üzerine dökersin."1  

Cünüp kimse suyu bulduğunda öncekinin 

(teyemmümün) yerine yıkanır. Geçmişte teyemmümle 

kılmış olduğu namazlara gelince, su bulamadığı veya 

su kullanmasına engel olan bir hastalık sebebiyle 

suyu kullanamadığı için bu namazları sahihtir.Hasta 

kimse, hastalığı sona erinceye ve şifâ buluncaya 

                                                 
1  Tirmizî, Ebu Zerr'den rivâyet etmiştir. Ayrıca hadisi Bezzâr da rivâyet etmiş, 

İbn-i Kattân, Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ederek hadisin 

sahih olduğunu belirtmiştir.  
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kadar ve su bulamayan kimse de suyu buluncaya 

kadar, -süre uzasa bile- namazını teyemmüm alarak 

kılar."1 

 

 
           

                                                 
1  Bin Baz'ın Fetvâları; c: 10, s: 201 


