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1. Misvak

Misvak kullanmak tüm vakitlerde sünnettir. 
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) bu hususta 
şöyle buyurmaktadır: “Misvak ağzı temizler ve 
Rabbin rızasını kazandırır.” (2)

Misvakın kullanılması gereken durumlar 
şunlardır:

1. Abdest sırasında
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) 

şöyle buyurmaktadır: “Eğer ümmetime güçlük 
vereceğimden çekinmeseydim, her abdest 
aldıklarında onlara misvak kullanmalarını 
emrederdim.”(3)

2. Namaz sırasında
 Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) 

şöyle buyurmaktadır: “Eğer ümmetime zorluk 
vereceğimden çekinmeseydim, her namazın başında 
onlara misvak kullanmalarını emrederdim.”(4)

(2)Ahmed rivayet etmiştir.
(3)Ahmed rivayet etmiştir. 
(4)Buhari ve Muslim rivayet etmişler.

6 Fıtratla İlgili Sünnetler

 Âişe (radiyellahu anha) anlatıyor: Resulullah 
(sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu ki: “On şey 
fıtrattandır: bıyığı kesmek, sakalı kendi haline 
bırakıp çoğaltmak, misvak kullanmak, istinşak 
yapmak, (burna su çekip temizlemek), tırnakları 
kesmek, parmak boğumlarını yıkamak, koltuk 
altını yolmak (traş etmek), etek tıraşı olmak, istincâ 
yapmak ve mazmaza yapmak (ağzı çalkalamak)”(1)

(1)Müslim rivayet etmiştir. 

Misvak
Genel olarak Erak ağacının dallarından 
elde edilen ve dişlere bulaşan yemek ve 
kokuları  gidermek  için  ucu  fırça  olarak 
kullanılan bir çubuktur.

 Fıtratla İlgili Sünnetler
Allah’ın,  insanları  ona  göre  yarattığı 
ve  kişinin,  onlarla  kemale  erip  vasıfların 
en  üstününe  ve  suretlerin  en  güzeline 
ulaştığı özelliklerdir. 

İ ç i n d e k i l e r
 Fıtratla ilgili sünnetlerin tanımı

1- Misvak kullanmak  

2- Mazmaza (ağzı çalkalamak) ve istinşak 
(burna su çekip temizlemek) 

3- İstincâ 

4- Bıyığı kesmek ve kırkmak 

5- Sakalı kendi haline bırakıp çoğaltmak

6- İstihdâd (etek tıraşı olmak) 

7- Hitân ve hifâd (sünnet olmak) 

8- Tırnakları kesmek 

9- Koltuk altını traş etmek 

10- Parmak boğumlarını yıkamak

Misvak
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Misvak kullanmanın 
faydaları

Misvak Kullanmanin Bazi  Faydalari: Dünyada 
ağzı temizler, ahirette de Rabbin rızasını 
kazandırır, dişleri güçlendirir, sese duruluk verir, 
kulu zinde tutar.

2. Mazmaza ve İstinşak

3. İstinca

İstinşak
Nefes yoluyla burna su çekmek.

Mazmaza
Suyu ağza alıp hareket ettirmek.

İstinca
Önden  ve  arkadan  çıkan  pislikleri 
temiz suyla gidermek.

Mazmaza İstinşak

3. Eve girerken
 Mikdâm, babası (radiyellahu anh)’ın şöyle 
dediğini naklediyor: “Âişe (radiyellahu anha)’ya: 
“Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) evine 
girdiğinde ilk iş olarak ne yapardı?” diye sordum. 
“Önce ağzını misvaklardı.”(1) diye cevap verdi.

4. Uykudan uyanıldığında 
Huzeyfe (radiyellahu anh) anlatyor: “Paygamber 

(sallallahu aleyhi vesellem) gece namaz kılmaya 
kalktığında, ağzını misvakla temizlerdi.”(2)

5. Kur’ân okurken
Ali (radiyellahu anh)’ın rivayet ettiğine göre 

Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) misvak 
kullanmayı emrederek şöyle buyurmuştur: “Kul, 
misvak kullandıktan sonra namaza durunca, melek 
de onun arkasında durur. Onun Kur’an okumasını 
dikkatlice dinler. Sonra ona o kadar yaklaşır –veya 
aynı manaya gelen başka bir söz söyledi- ki ağzını 
onun ağzına koyar. Namaz kılan kişinin ağzından 
çıkan Kur’an’ın her kelimesi doğruca o meleğin 
karnına ulaşır. O halde sizler ağzınızı Kur’an 
okumak için temiz tutun.” (3)

(1)Müslim rivayet etmiştir.
(2)Buhari rivayet etmiştir.
(3)Bezzar rivayet etmiştir.

4. Bıyığı kesmek ve 
kırkmak

Bundan kasıt, bıyığın iyice kısaltılmasıdır; bu da 
süslenmek, temizlik ve kafirlere muhalefet içindir.

5. Sakalı kendi haline 
bırakıp çoğaltmak

Sakalı bırakmak ve onu kesmemektir.
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6. İstihdâd

Bıyığı kesmek 
ve kırkmak

Sakalı 
kendi haline 
bırakıp 

çoğaltmak

Sakalı kesmek
Kendi haline bırakıp çoğaltma emrinden dolayı 

sakalı kesmek haramdır. Peygamber (sallallahu 
aleyhi vesellem) şöyle buyurmaktadur: “Bıyıkları 
kesin, sakalları salın, Mecusilere muhalefet edin”(1)

(1)Muslim rivayet etmiştir.

Etek traşı olmanın 
faydaları

Bilimsel olarak ispatlandığı üzere etek traşı 
olmak, vücut sağlığını, kuvvetini ve selametini 
muhafaza eder. Kılların bu bölgede çoğalması 
vücuda zarar veren cilt hastalıklarına neden 
olur.  

İstihdâd
Etek  traşı  olmak,  avret  çevresindeki 
kılları kesmek.

Erkeklerin sünnet et-
tirilmesi
Erkek  üreme  organının  uç  kısmında 
bulunan deri parçasının kesilmesi

Kızların sünnet ettirilmesi
Klitoris üzerindeki deri parçasını kesme 
şeklinde yapılan kadın sünneti

7. Hitân (erkeklerin 
sünnet ettirilmesi) ve 
Hifâd (kızların sünnet 
ettirilmesi)

Hitan erkekler için, hifad ise kızlar içindir. 
Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) Ümmü 
Atiyye’ye hitaben şöyle buyurmaktadır: “(Kızları 
sünnet ederken) üstten kes, derin kesme, bu şekilde 
kesilmesi yüze daha çok parlaklık, kocaya daha 
çok haz verir.”(1)

 Erkeğin sünnet olmasının hikmeti: Erkeklik 
uzvunu, sünnet derisinin yol açtığı necasetten 
temizlemektir. Kadın için hikmeti: Yüze canlılık 
ve parlaklık vermesidir.  

(1)Hâkim rivayet etmiştir.
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8. Tırnakları kesmek
Tırnakların uzamadan kesilmesidir.

9. Koltuk altlarını traş 
etmek.

Kılların yol açtığı kötü kokuları ortadan kaldırmak 
ve temizliği sağlamak amacıyla koltuk altlarında 
biten kılları gidermektir. 

Kırk gün
Tırnakların, bıyıkların, etek ve koltuk altı 

kıllarının kırk günden fazla uzatılması mekruhtur. 
Enes bin Malik (radiyellahy anh) anlatıyor: 
“Rasûlullâh (sallallahu aleyhi vesellem) bize, 
bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek, etek tıraşı 
olmayı ve koltuk altını temizlemeyi kırk günden 
fazla terk etmemekle sınırladı.”(1)

(1)Muslim rivayet etmiştir.

Parmak boğumları
Avuç  sırtındaki  parmak  boğumları, 
mafsalları.

Tırnakları kesmek

Parmak boğumları

Koltuk altlarını traş etmek.

10. Parmak boğumlarını 
yıkamak.

Alimlerin bazıları bunlara ayrıca kulaklarda, 
boyunda ve vücudun bazı bölümlerinde biriken 
kirleri de eklemişlerdir. 
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