14422 - Evde süs (akvaryum) balığı beslemek haram mıdır?
Soru

Süs (akvaryum) balığı beslemek haram mıdır?
Ayrıca ben, köpeğin, Âdem -aleyhisselâm- ile İblis'in tartıştığı yerde bulunan pisliklerden
(necâsetten) yaratıldığını işittim. Bu doğru mudur?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Köpek ve domuz gibi bazı hayvanları elde edip beslemeyi ve onları eğitmeyi İslâm şeriatının
hükümleri yasaklamıştır.Çünkü bu hayvanları elde edip beslemekten bazılarını bildiğimiz, bazılarını
da bilemediğimiz birtakım zararlar doğmaktadır.
İslâm şeriatının elde edip beslemeyi ve barındırmayı yasaklamadığı hayvanlara gelince, bunları
beslemekte bir sakınca yoktur.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde bazı sahâbenin beslenmesi ve süs
için barındırılması veya onunla oynanması mübah olan birtakım hayvanlar beslediklerine delâlet
eden hadisler gelmiştir.
Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
، ﺑِﻪﺐﻠْﻌﺎنَ ﻳ اﻟﱠﺬِي ﻛه ﻧُﻐَﺮﺎت ﻓَﻤ، ﺑِﻪﺐﻠْﻌ ﻳﺮ ﻧُﻐَﻴﺎنَ ﻟَﻪﻛ و،ﻴﺮﻐخٌ ﺻ اﺎنَ ﻟﻛ و،ﻨَﺎﻠَﻴ ﻋﺪْﺧُﻞ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ رﻛ
ﺐﻠْﻌﺎنَ ﻳ اﻟﱠﺬِي ﻛه ﻧُﻐَﺮﺎت ﻣ: ﺰِﻳﻨًﺎ؟ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮاﺮٍ ﺣﻴﻤ ﻋِﺑنُ اﺎ ﺷَﺎ ﻣ: ﻟَﻪ ﻓَﻘَﺎل،ﺰِﻳﻨًﺎ ﺣآه ﻓَﺮمﻮ ﻳ ذَاتﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِ اﻟﻨﱠﺒﻓَﺪَﺧَﻞ
 اﻷدب اﻟﻤﻔﺮدرواه أﺣﻤﺪ واﻟﺒﺨﺎري ﻓ

.ﺮ اﻟﻨﱡﻐَﻴﻞﺎ ﻓَﻌﺮٍ ﻣﻴﻤﺎ ﻋﺑﺎ ا ﻳ:! ﻓَﻘَﺎلﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳﺑِﻪ
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"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yanımıza gelirdi. Benim küçük bir kardeşim vardı. (Biz onu
Ebu Umeyr diye çağırırdık.) Onunla oynadığı Nuğayr diyebir (serçe) kuşu vardı. Onunla oynadığı
Nuğayr'ıöldü. (Kardeşim ona üzülüyordu.) Birgün Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-bize
geldiğinde onu üzgün görünce ona şöyle buyurdu:
- Ebu Umeyr niçin üzgün? diye sordu.
Dediler ki:
- Ey Allah'ın elçisi! Onunla oynadığı kuşu öldüğü için üzgündür.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- (onu neşelendirmek ve üzüntüsünü gidermek için) şöyle
buyurdu:
- Ey Ebu Umeyr! Nuğarcık (serçecik) ne yaptı?" (Ahmed ve Buhârî; "el-Edebu'l-Mufred")
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir kedi yüzünden cehenneme giren bir kadını haber
vermiştir.
ﻦ ﻣﻛﻞﺎ ﺗَﺎﺘْﻬﻛ ﺗَﺮ ﻫﻻ و،ﺎﺘْﻬﺴﺒ ﺣذْ ﻫﺎ اﻘَﺘْﻬ ﺳﻻﺎ وﺘْﻬﻤﻃْﻌ ا ﻫ ﻻ،ﺎ اﻟﻨﱠﺎرﻴﻬ ﻓ ﻓَﺪَﺧَﻠَﺖ،ﺎﺗَﺖ ﻣﺘﱠﺎ ﺣﻨَﺘْﻬﺠ ﺳةﺮ ﻫةٌ ﻓاﺮﺖِ اﻣﺬِّﺑﻋ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ِضر] ﺧَﺸَﺎشِ اﻻ
"Bir kadın, ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme girip kendisine azap edildi.
Kediyi hapsedip ne ona yedirdi, ne içirdi, ne de yerdeki börtü-böcekle karnını doyurması içinonu
salıverdi (ve kedi açlıktan öldü)." (Buhârî, "Enbiyâ", 54; Müslim, Birr ve Sıla, 134, "Selâm", 151)
Bu hadisten anlaşıldığı üzere bu kadın, kedisine yedirmiş olsaydı, bu tehditten (azaptan) kurtulmuş
olacaktı.
Anlatıldığına göre Ebu Hureyre'nin -Allah ondan râzı olsun- bu künye (kedicik babası künyesi) ile
künyelenmesi; yanında taşıdığı bir kedi sebebiyle olmuştur.

2/5

Öyleyse ihmal etmemek kaydıyla mübah olan hayvanları elde edip beslemek ve onları
barındırmak, dînen mübah olan şeylerdendir.Hatta bir kimse için ecir kazanma yollarından birisi
olabilir.
Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Peygamber -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
ْ ﻟَﻘَﺪ:ﻄَﺶِ ﻓَﻘَﺎل اﻟْﻌﻦى ﻣ اﻟﺜﱠﺮﻞﻛﺎ ﻳﺚﻠْﻬﻠْﺐٍ ﻳِ ﺑﻮذَا ﻫ؛ ﻓَﺎج ﺧَﺮ ﺛُﻢ،ﺎﻨْﻬ ﻣ ﻓَﺸَﺮِب،اﺮ ﺑِﯩل ﻓَﻨَﺰ،ﻄَﺶ اﻟْﻌﻪﻠَﻴ ﻓَﺎﺷْﺘَﺪﱠ ﻋﺸﻤ ﻳﻞﺟﻨَﺎ رﻴﺑ
نﱠ ﻟَﻨَﺎ ﻓا! وﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ: ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻪ ﻓَﻐَﻔَﺮ ﻟَﻪﻪ اﻟﺮَ ﻓَﺸﻠْﺐْ اﻟَﻘ ﻓَﺴ،ﻗ ر ﺛُﻢ،ﻴﻪ ﺑِﻔﻪﺴﻣ ا ﺛُﻢ، ﺧُﻔﱠﻪﻼ ﻓَﻤِﻠَﻎَ ﺑ اﻟﱠﺬِي ﺑﺜْﻞﻠَﻎَ ﻫﺬَا ﻣﺑ
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ.ﺮﺟ اﺔﻃْﺒﺒِﺪٍ ر ﻛ ﻛﻞ ﻓ:ا؟ ﻗَﺎلﺮﺟ اﻢﺎﺋﻬ] اﻟْﺒ
"Bir yolcu, yoluna devam ederken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İnip ondan su içti. Kuyudan
çıktıktan sonra bir de ki, çok susamış bir köpek dilini çıkarıp susuzluğunu toprak yiyerek gidermeye
çalışıyor.
Bununüzerine kendi kendine şöyle dedi:
-Bu köpek de benim biraz önce olduğum gibi çok susamış.
Kuyuya inip ayakkabısına su doldurup ağzıyla tutarak yukarı tırmandı. Ardından köpeğe su içirdi.
Bu davranışı, Allahu Teâlâ'nın çok hoşuna gittiği için onun günahlarını bağışladı.
Sahâbe:

-Ey Allah'ınelçisi! Hayvanlara yaptığımız iyilikte bize ecir var mıdır?
diye sordular.
Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
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- Her canlı hayvana yapılan iyilikte ecir ücret vardır." (Buhârî ve Müslim)
Eğer hayvan ihmal edilir ve ona zulüm yapılırsa, sahibinin günah kazanmasına ve kedisini ihmal
edip ölünceye kadar onu hapseden kadının hadisindeki gibi cehennemle tehdit edilmesine sebep
olabilir.
Burada soruyu soran ile okuyan kardeşimizin şuna dikkatini çekmek isteriz:
Şüphe yok ki İslâm dîni, kadın hakları, hayvan hakları, işçi hakları ve işveren hakları gibi hakları
konularında doğulu ve batılı organizasyonları ve dernekleri geride bırakmış, onları geçmiştir.Hatta
bundan daha büyük olanı; Allah Teâlâ'nın kulları üzerindeki hakkı ile kulların Allah Teâlâ'nın
üzerindeki hakkını açıklamıştır.
Yine şuna da dikkatini çekmek isteriz:
İnsana bakmak ve ona değer vermek, hayvanlara bakmaktan ve onlara değer vermekten önce
gelir.Zirâ insana bakmak ve ona değer vermek, ecir bakımından daha büyüktür.
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
 ]رواه اﻟﺒﺨﺎريﺔِﺒ ﻃَﻴﺔﻤﻠِ ﻓَﺒ،ْ ﺗَﺠِﺪنْ ﻟَﻢ ﻓَﺎ،ةﺮ ﺗَﻤﻖ ﺑِﺸﻟَﻮ وﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻨﱠﺎر]ا
"Bir hurmanın yarısı ile de olsa, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan, güzel
bir söz ile kendisini korusun. "(Buhârî)
Yine şöyle buyurmuştur:
 ] رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﺎﻴﻬ ﺗَﻠاﻟﱠﺘ وﺔﺎﺑﺒ اﻟﺴﻪﻌﺒﺻ ﺑِﺎﺷَﺎرا و.ﻦﺎﺗَﻴﻬ ﻛﻨﱠﺔ اﻟْﺠ ﻓﻴﻢﺘ اﻟْﻴﻞﺎﻓﻛﻧَﺎ و] ا
"Ben ve yetime bakan kimse, cennette şu iki parmak gibi yan yanayız. Şehâdet parmağı ile onu
takip eden parmağını (orta parmağını) işâret etti." (Buhârî)
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Bunun gibi Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen daha pek çok hadis vardır.
Buna göre sorunuzda zikrettiğiniz süs (akvaryum) balıklarını ölmelerine sebep olacak şeylerden
uzak tutmanız şartıyla onların bakımını üstlenmeniz, onları beslemeniz ve yedirip doyurmanızda
size bir günah yoktur.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
Köpeğin yaratılışına gelince, Allah -azze ve celle- onu, diğer hayvanları yarattığı gibi
yaratmıştır.Köpeğin yaratılışındaki maddenin, delili olmadan belirli bir hususiyetinin olduğunu iddiâ
etmek câiz değildir.Bu durumda biz, Allah Teâlâ'nın buyurduğu gibi deriz:
"Biz bildiğimizden (emîn olduğumuzdan) başka bir şey görmedik." (Yusuf Sûresi: 81)
İblis'e gelince, Allah Teâlâ ona Âdem'e secde etmesini emretmişti. Fakat o, büyüklenip secde
etmekten yüz çevirmiş, sonra Âdem'i şaşırtmış ve Allah Teâlâ'nın ondan yemesini yasakladığı
ağaçtan yemişti. Orada pisliklerden (necâsetten) de hiçbir şey yoktu.Sorunuzda zikrettiğiniz Âdem
-aleyhisselâm- ile İblis arasındaki tartışma hakkında bir şey bilmiyorum.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
Müslümanın hem dünya,hem de âhiret hayatında ihtiyaç duyduğu bilginin zikredilmiş olması,
Kur'an'ın yoludur. Müslümanın ihtiyaç duymadığı ilme gelince, Kur'an ondan yüz çevirmiş ve
müslümanlara, faydalı ilimle meşgul olmayı ve onun dışındaki şeylerden yüz çevirmeyi öğretmiştir.
Bunun örneği; Ashâb-ı Kehf'in köpeklerinin rengi ve Nuh'un gemisinin yapıldığı ağacın türü gibi
şeyleri zikretmekten yüz çevirdiği Kur'an âyetlerinde açıkça görülmektedir. Zirâ bunları
öğrenmekten, faydalı bir ilim veya faydalı bir inanç kaynaklanmamaktadır. Sanırım köpeğin
yaratılmış olduğu madde de bu türden bir şey olabilir.
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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