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GİRİŞ
Bismillâhirrahmânirrahîm. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım.
Öncellikle azamet-i ilahisi önünde bütün kâinatın hamdi küçük kalan Allah-ü Teâlâ (C.C)
hazretlerine sonsuz hamd ve senalar dilerim.

Sonra başta beşerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S) olmak üzere bütün
peygamberlere salata-ü selâm olsun.
Daha sonra insanlığa ve İslamiyet’e faydası olması amacı ile yazmaya çalıştığım bu kitabı
olumlu neticeler kazandırması için Allah-ü Teâlâ’dan niyaz ve tarazuu (yalvarmak) ederim. (Rabbinize
tazarru' ederek ve gizlice duâ edin *A'râfsûresi: 55+.)
Maalesef son zamanlarda sünnetin zararlı olduğuna dair birçok yazıyı okumaktayız.
Şunu baştan söyleyeyim; Elhamdülillah, bizler Müslümanız, sünneti peygamberimiz (s.a.v)
emrettiği için yaparız, yaptırırız. Ama insanlar internetten okuduklarına veya kendi mantıklarına göre
bazı fikirler üretiyor. Bunlara göre kendilerine tıbbi destek arıyorlar ve kafa karıştırıyorlar.
Siz gereksiz, zararlı olduğunu söyleyen 3 tane yazı gösterirseniz, ben zararsız olduğunu
gösteren 103 tane yazı gösteririm. Artık Avrupa’nın ve batının sünneti faydalı kabul ettiği günümüzde,
aklı evvel kişilerin aklına uyup sünnet zararlı diyemeyiz.
“Sünnet tıbbi bakımdan faydalıdır ve gereklidir” diyerek fikrimizi tıp ilmine ve İslam dinine
göre delilleri ile açıklamaya çalışalım. Gayret bizden, Tevfik Allah’tan.
Bismillah, Tevekkeltü Alallah, Lâ havle veLlâ kuvvete illâ billah.
SÜNNET OLMAK (HİTAN) NEDİR?
Türkçede sünnet olmak veya sünnet yapılması işlemine Arapça ve İslami ıstılahâtta (İlmi
tabirler, bir çeşit literatür, terminoloji) erkekler için hitan kadınlar için hafz kelimesi kullanılır. İngilizce
ve Latincede erkek sünneti circumcision, kadınlar sünneti klitoridettomi diye adlandırılır.
Arapçadan Türkçeye geçen sünnet kelimesinin genel manası yani sözlük anlamı: Yol, gidiş,
tabiat, prensip, kanun demektir.
Özel manası Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan
davranışlarıyla bir konuda söylemiş olduğu sözlerin tümü, yapmış olduğu işler ve tasvipleri, Hazreti
Muhammed'in (s.a.v) koyduğu kurallar ve Müslümanlara gösterdiği yoldur.
Sünnet olmak (Hitan): Erkeklerde penis başını örten prepus denilen üst derinin bir kısmının
veya tamamının kesilip çıkarılmasıdır.
Penis başı dediğimiz glansı örten derinin belirli bir şekil ve ölçüde cerrahi işlem ile kesilmesi
işlemi olarak da tanımlanır.
Sünnet, dini veya kültürel gerekçelerle pek çok din ve kültürde erkeklere uygulanır. Türk
kültüründe sünnet hem dini, hem de geleneksel bir görev olarak görülür. Musevi toplumlarında ise

dini bir yükümlülük olarak yapılır Gerek İslamiyet'te gerekse Yahudilikte örf ve adetlere uygun şekilde
törenle yapılır.
Bu ibadete Türkçe de sünnet denilmesi, halkımızın imanından ve Peygamberimize (s.a.v) bağlılığından
kaynaklanır. Müslüman kardeşlerimiz Peygamberimiz (s.a.v) tavsiye ettiği için, erkek çocuklarını
sünnet ettirmeyi önemli bir dini görev bilirler.[1]Sünnet, tüm dünyada en sık uygulanan cerrahi
işlemdir. Her yıl 13.3 milyon erkek ve 2 milyon kız çocuğu sünnet edilir.[2]
ABD'de doğan erkeklerin %20 si sünnet edilirken, ülkemizde neredeyse her erkek sünnet
edilmektedir. [3]
Erkek bebekler penis başlarını örten ve kılıflayan bir deri parçası ile doğarlar. İşte bu derinin
alınması işlemine sünnet (hitan) denir.
Kız çocuklarında anatomik olarak erkek penisi yerine geçen klitoris (bızır) vardır. Bu
gelişmemiş bir penis olup sinirsel bakımından aynı penis başı sinirleri kadar hassastır. Doğuştan
klitoris penis üst derisi gibi küçük bir cilt parçası ile kapalıdır. Kızlar sünnet edilirken bu cilt parçası
kesilerek çıkarılır (hafz). Birçok yerde yanlış olarak kızların sünnetini kltoris bızır kesme olarak
tanımlamışlardır.
SÜNNETİN GENEL MANASI
Sünnet geleneğinin yaygın olduğu bazı ataerkil toplumlarda erkekliğin bir gerekliliği olarak
görülür. Bazı toplumlarda sünnet olmayan erkeklere evlenme hakkı verilmemektedir. Sünnet bazı
toplumlarda ise evlilik kurumuna karşı sadakat gösterisi olarak uygulanmaktadır.*4+
SÜNNETİN TARİHÇESİ
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Kristof Kolomb yeni dünyayı keşfettiğinde, birçok yerlinin sünnetli olduğunu görmüştü.[5]
İlk sünnet olan ve bunu adet haline getiren kimsenin Hz. İbrahim (A.S) olduğu rivayet
edilmektedir. Hz. İbrahim'in hem Yahudilik hem de İslamiyet'in ortak atası ve peygamberi olduğu
düşünülürse Yahudilikte ve İslamiyet'te sünnetin ne kadar yaygın olduğu anlaşılır.

Aslında iki din arasında fark yoktur. Hepsi ilk insan ve peygamber olan Hz. Adem (A.S)’ın
çocuklarıdır ve Allah'ın (C.C) emrettiği İslam dinidir.
Hazreti Adem’den ve Hz İbrahim'e kadar gelen peygamberlerin ve insanların sünnet olup
olmadıklarına dair elimizde kaynak yoktur.
Tarih boyunca Mısırlıların, Yahudilerin, Babil halkınınve bazı farklı halkların sünnetli oldukları
görülmüştür. Fakat sünnetin devamlı bir adet haline gelmesi Hz. Muhammed'in (s.a.v) Müslümanlara
tavsiyesi ile kalıcı olarak uygulanmasına neden olmuştur. Bugün artık sünnet hem peygamberin (s.a.v)
tavsiyesi hem de tıbbî yararından dolayı yapılmaktadır. Sünnet artık batı ülkelerinde de tıbbî
yararından dolayı uygulanmaktadır.
Tıbbî nedenlerle yapılan sünnetin ilk başlangıcı ise 19. yüzyıldadır. 1891 yılında Remondino
sünnetin tıbben yararlı bir girişim olduğunu vurgulayarak alkolizm, epilepsi, astım, enüresis, fıtık ve
gut gibi bazı hastalıklardan korunmada etkin olduğunu öne sürmüştür. *6+
Bu şekilde 20. yüzyılın ilk yarısına kadar genellikle sünnet lehinde çıkan araştırmalar özellikle
İngilizce konuşan ülkelerde tıbbî sünnetin, sıklıkla yeni doğum döneminde yapılmak üzere
yaygınlaşmasına neden olmuştur. [7]
SÜNNETİN AMACI NEDİR?
Günümüzde batı dünyasında ve İslamiyet'te sünnet şu 5 amaçla yapılmaktadır.
1- Tıbbî yararından dolayı. Batı ülkelerinde yaşayan birçok kimse artık sünnetin tıbbî faydasına
inanarak sünnet yaptırmaktadır. Bu konu uzun yıllardır süregelen bir tartışma konusudur.
Sünnetin sağladığı önemli avantajlar vardır. Sünnetlilerde penis üst derisi (prepusiyumun)
ortadan kalkması ile cinsel yolla geçen hastalıkların bulaşma riski belirgin olarak azalmaktadır.
2- Dini inanışından dolayı. Batı elbette bir bölüm Yahudiler de dini inanç nedeni ile sünnet
yapmaktadır. İslamiyet'te ise %99 tıbbi yararı ve dini inanç nedeniyle yapılmaktadır. Burada
belirleyici olan kişinin ve toplumun inancıdır.
3- Amerika'da sünnet yapan doktor sünnet başına 200 dolar almaktadır. Böylece doktor kazanç
sağlamaktadır. Ülkemizde ise eskiden doktorlar evde veya hastanede sünnet yaparak para
kazanmaktaydılar. Şimdi artık SGK sünneti normal ameliyat kabul ettiği için sünnet ücretini
doktora puan olarak yansıtmaktadır. Artık sünneti sadece doktorlar yapabilmektedir.
4- Amerika ve batıda sünnet derisi kozmetik sanayinde ilaç olarak ve yanık tedavisinde de suni
deri olarak kullanmaktadır. Yani sünnet bir sektör oluşturmuştur. İslamiyet'te insan uzvu para
ile satılamayacağı için sünnet derisi satılamamaktadır. Ülkemizde ise böyle bir sektör
bulunmamaktadır.

5- Sünnet için bir diğer gerekçe bu işlemin estetik bir işlem olarak görülmesidir. Sünnet ile penis
başının (glans) ortaya çıkması sonucu penisin daha estetik bir görünüm alıp almadığına
yönelik bir tartışma da aslında kültürlere, kişilere ve beğenilere göre değişeceği için anlamlı
değildir. Sünnetli penisin estetik olarak daha tercih edilir olması o toplumdaki geleneklere ve
değer yargılarına göre değişiklik gösterebilir.
KADINLARDA SÜNNET
Kadınlarda klitoris yani bızır erkek penisin eş değeridir. Bu nedenle bu organa kadın penisi
denir. Aynı penis gibi başı, gövdesi ve geriye yayılan bacakları vardır. Tabii ki penis kadar
gelişmemiştir. Boyu bir hurma çekirdeği veya horozibiği kadardır. Ergenlik süresince gelişmesine
devam eder. Bu organ kadının cinsel organlar içinde en duyarlı organıdır (Erojen organ). Sinir ve kan
damarları bakımından zengin bir organdır. Klitoriste parmak ucu, dudak ve dilden daha fazla sinir ucu
vardır.

Bazıları bunu "G Noktası" olarak tanımlar. Kadının haz aldığı orgazm olduğu noktadır.

Yapısında süngerimsi doku bulunur. Erkek penisinin kanla dolması gibi cinsel ilişkide klitorisin bu
süngerimsi dokusu kanla dolar ve klitorisi şişirir. Yani penis gibi ereksiyon olur. Klitorisin baş kısmını
gene erkek penis başı ön derisi gibi bir deri parçası ile kaplıdır.
İşte kadınların sünneti bu deri parçasının kesilerek çıkarılması işlemidir.
Kadınların sünneti rivayete göre Hz. İbrahim(a.s) zamanından kalmıştır ve ilk sünnet olan hanım
Hz. Hacer'dir.[8]
Birçok yerde “Bu derinin kesilmesi şeklinde değil ancak klitorisin kesilmesi olarak” yanlış bilgi
verilmiştir. Klitorisin tamamen kesilmesi penisin kökten kesilmesi gibidir. Kadının cinsel hayatının
sonu olur. Kadının kilotrisi, vajinanın iç ve dış dudağının kısmen kesilmesi işlemine Firavun sünneti
denmektedir. Muhtemelen Eski Mısırda Firavun zamanında yapılan bu işlem o zamanın âdeti olarak
günümüze kadar gelmiş ve Afrika’da bazı ülkelerde uygulanmaktadır. Bu İslamiyet’le ve
Müslümanlıkla kesin olarak ilgisi yoktur.
Kadın sünneti her toplumda yapılmaz. Daha ziyade Afrika, Mısır, Arabistan ve Cava'da yaşayan
Müslümanlar yapmaktadır. Etiyopya, Ortadoğu, Afrika, Batı Asya ve Hindistan'da yaşayan çeşitli
Müslüman topluluklarında kadın sünneti yaygındır.
İslam dininde sünnetin erkekler için vacip olarak kabul edilmesine rağmen, bu konuda farklı
görüşler vardır. Mesela İmamı Şâfi'ye göre "sünnet" erkekler için de kadınlar için de vaciptir. İmamı
Maliki'ye göre ise sünnettir.
Dinimizde kadın sünnetinin yapılmasına dair deliller şunlardır:

Ümmü Atiyye el-Ensârî (r.a) şöyle dedi: "Medine'de kadınları sünnet eden bir kadın sünnetçi
vardı. Resûlüllah (s.a.v) o sünnetçi kadına “Fazla derinden kesme! Çünkü bu, kadın için daha çok tat
(orgazm) almasını sağlar. Kocası içinde daha sevimlidir' buyurdu.[9]
Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v) "Hitân (Sünnet olmak), erkekler için bir sünnet, kadınlar için ise
bir fazîlettir" buyurmuş ve aralarında fark olduğuna işaret etmiştir. Mâlikîler de Hanefiler gibi
düşünürler. Şâfiîlere göre ise erkek için de kadın için de vâciptir. Çünkü hadîslerde "fıtrattan"
sayılmıştır. Ve "Sünnet yerinin sünnet yerine değmesiyle guslün vâcip olacağı" söylenmiştir.
Çoğunluğu Hanefi olan Türklerde ve Türkiye'de kadınlar sünnet edilmezler. Ebu's-Suud Efendi
kendisine yöneltilen; "Diyar-ı Arap'ta avratları sünnet ederler. Bu fiil sünnet midir?" sorusuna "elCevap: Müstehaptır (Güzel bir adettir)" şeklinde cevap vermiştir.*10+
Bazı kadınlarda klitoris derisi çok uzunsa ve klitoris başını kaplıyorsa bu kadınlar tatmin
olmazlar yani orgazm yaşamazlar. Bu şikâyeti olan kadınlara sünnet yapılması yani derinin kısaltılması
veya tamamen çıkarılması orgazm yönünden faydalı olabilir. Böylece cinsel ilişkide penis direkt
klitorisle temas halinde olur.
YAHUDİLİK VE HIRISTİYANLIKTA SÜNNET OLMAK
Sünnet olmak Yahudi dini inancında önemlidir. Tevrat'a
göre, Allah (c.c) Hz İbrahim(a.s) ile anlaşma yapmış ve bu
anlaşmanın şartı olarak İbrahim (a.s)’ın ve halkının sünnet
olmasını şart koşmuştur (Berit Milah).
Bundan dolayı Yahudiler inanış gereği olarak çocuğun
doğumundan
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yaptırmamaktadır. Ama sünnet her şeyden önce bir inanç meselesidir. Hz. Musa (a.s)'ın sünnet
olmadığı rivayeti vardır.
Yahudiliğe girişte sünnet olma şartı reformist ve yeniden yapılanmacı Yahudilerce şart
koşulmamakta ancak tavsiye edilmektedir. Bunun asıl sebebinin ise, özellikle Amerika'da, Yahudi
nüfusundaki azalmanın sebep olduğu ifade edilmektedir.
Başka bir rivayette "Hiç kuşkusuz ilk misafir edinen, ilk defa don giyen ve ilk kez sünnet olan
Hz. İbrahim'dir".*11+

Sünnet olmak ondan sonra bütün peygamberlerde ve onlara uyanlarda devam etmiş, Hz.
Muhammed(s.a.v), peygamber olarak gönderilinceye kadar sürüp gitmiştir. [12]
Hz. İbrahim(a.s)'in 80 yaşlarında Kaddüm köyünde sünnet olduğu rivayet edilir (Buhâri,
Enbiyâ, 8; Müslim, Fedâil, 151; Müsned-i Şamiyyin, I, 88 Ebu Hureyre'den). Hz. İbrahim(a.s) bir
marangoz aleti olan keserle 70 veya 120 yaşında sünnet olduğu söylenmektedir.
İsrailoğulları arasında hükmü böyle olan sünnet, Hz. İsa (a.s)'a kadar böyle devam etmiş daha
sonra Hıristiyanlar bu âdeti bozmuş ve "hitan", kalbin guffesini (kalbi bürüyen perdeyi) atmaktır,
şeklinde garip bir yorumla sünneti bırakmışlardır. [13]
İncil Levililer-12 geçen ayet göre; Allah (c.c), Musa (a.s)’a çocuklarını 8.gün sünnet ettirmesini
emretmiştir.Hıristiyanlığa göre, çocukları sünnet ettirmek veya ettirmemek arasında bir fark yoktur.
Ancak bugün Hıristiyanlar tıbbi gereklik varsa çocuğunu sünnet yaptırmaktadır.Yeni Ahit'te
Hıristiyanların böyle bir zorunluluğu olmadığı açıkça belirtilmiştir.[14]
Hıristiyanlık inanışında da sünnet önceleri tartışma konusu olmuş, ancak havarilerin ve
özellikle de Paul'un "gereksiz" olarak görmesi nedeniyle dini bir gereklilik halini almamıştır. Ne var ki
Mısır'daki Kıptiler, Afrika'daki bazı Hıristiyan gruplar hem kadın hem erkek sünnetini, ABD'deki bazı
Protestan mezhepler ve Filipinler'deki Katolikler ise erkek sünnetini
dinen gerekli olarak kabul ederler[15].Bugün rahip olma eğitimi alan
erkek çocukları sünnet yapılmaktadır. Fakat zorunlu olup olmadığı
bilinmemektedir.

SÜNNETİN DİNİMİZDEKİ YERİ NEDİR?
İslam öncesi Arabistan'da sünnet bir hijyen tedbiri olarak düşünülmüştür[16].Araplarda sünnet bir
temizlik ve güzelleşme operasyonu olarak kabul edilir. Bundan dolayı sünnet karşılığında "taharet"
kelimesi de kullanılmaktadır.
Hadisi Şerifler:
Ebu Hureyre (r.a)'dan, Resûlüllah(s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Fıtrat beş tanedir: Sünnet olmak,
avret yerini tıraş etmek, bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek ve koltuk altını yolmak." [19]
Hz. Muhammed(s.a.v), "Sünnet (hitan); erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir"
buyurmuştur. [20].

İslam alimlerine göre sünnet olmak, insanın fıtratından kaynaklanmaktadır. Doğuştan insan
ruhuna yakışan hususlardan bir kısmı şunlardır: "Ağzı su ile yıkayıp çalkalamak, buruna su çekmek ve
temizlemek. Bıyıkları kesmek (veya kısaltmak), tırnakları kesmek, koltuk altının kıllarını gidermek,
etekteki kılları gidermek ve sünnet olmak" [21].
"Dört şey var ki, bunlar peygamberlerin sünnetlerindendir: Sünnet olmak, güzel koku
sürünmek, misvak kullanmak ve evlenmek." [22].
"Peygamberimiz (s.a.v)'e geldim ve İslamiyet’i kabul ettim. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v)
şöyle buyurdular: 'Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol.' " [23]
Hz. Muhammed (s.a.v), ileri yaşlarda Müslüman olanlara, 80 yaşlarında da olsalar
"Üzerinizdeki (İslâm'ın hoşlanmadığı) fazla kılları temizle, tıraş et ve sünnet ol" buyururdu [24].
Usaym b. Kelib'in babasından, onun da dedesinden naklettiği rivâyete göre, dedesi demiş ki:
"Peygamberimiz (s.a.v)'e geldim ve İslamiyet'i kabul ettim. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v)
şöyle buyurdular: Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol" [25].
Hz. Peygamber(s.a.v)'in, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in doğumundan sonra kulaklarına
ezan okuduğu ve her biri için de akika kurbanı kestirdiği nakledilmektedir. Her ikisinin de
doğumlarının yedinci günlerinde sünnet edildiği ve Rasûlullah (sav)'ınHz.Fatıma(r.a)'ya onların
saçlarının kesilip ağırlığınca gümüş tasadduk etmeyi emrettiği, Hz. Fatıma (r.a)'nın da öyle yaptığı
belirtilmiştir[26].

İslam mezheplerine göre sünnet:
Ebu Hanife ve İmam Malik'e göre mutlak sünnet, Ahmed b.
Hanbel'e göre erkeğe vacip, hanımlar için sünnettir. Şafiî erkek
ve kadın arasında vucûb bakımdan bir fark görmemiştir [27].
İslam hukuk otoriteleri sünnet fiilinin gerekli bir ibadet
olmasındaki sebep ve illetleri şöyle göstermişlerdir: Sünnetsiz
kimse abdestini ve namazını bozmaya kendisini arz etmiş olur.
Çünkü kesilmedik kalan deri, cinsel organının baş kısmını
tümüyle kapatmaktadır. İdrar altına girince onu temizlemek
hayli güçtür. Böyle bir durumda sağlıklı bir temizlik ancak
sünnet olmaya bağlıdır. Bundan ötürü gerek selef (öncekiler) olsun gerekse halef (sonrakiler) olsun
birçoğu sünnetsiz kimsenin imamlığını uygun görmemişler ve yasaklamışlardır. Fakat tek başına kıldığı
namazlarda ise, devamlı idrarı damlayan kimse gibi özür sahibi sayılır [28].

Sünnet işleminde kesilecek et parçasının varlığı, "ahsen-i takvim" denilen güzel yaratılışın bir
parçası olduğu gibi, sünnet olmak suretiyle o et parçasını almak da bu güzelliğin bir parçasıdır. Çünkü
insanın güzelliği sadece biyolojik, fizyolojik boyutuyla sınırlı olmayıp, ruhî, kalbî, nesebi veahlakî
değerler gibi psikolojik, sosyal ve manevî boyutları da olan bir güzelliktir.
Mesela; sünnet işleminde kesilecek olan fazlalık et parçasının biyolojik, fizyolojik hikmetleri
yanında meşru daire dışında kullanılmaması gereğine işaret eden tekvinî/ontolojik bir hikmeti de
vardır ve bu manevî bir güzelliktir. Bu hikmet, anlaşıldıktan sonra, daha hijyenik bir konum vs.
hikmetler için bunun kesilmesi de bir güzelliği ifade eder.
Türkçede Sünnet demenin nedeni peygambere benzemektir. Aynı Türk Askerine Mehmet
yerine Muhammed isminin Türkçe kullanılmasında ve cihad kavramının öne çıkarılması gibi
"Mehmetçik" denmesi gibidir.
Sünnet Müslümanlığın âdetidir, sembolüdür. Aynı bir ülkenin bayrağı gibidir. Bayrak sonuçta
bir bez parçasıdır ama bir ulusu temsil edince bayrak özelliği kazanır. İşte sünnette bu şekildedir.
Sünnet fıtratın yani yaratılışın esasıdır. İnsanın doğuştan buna ihtiyacı vardır. İslam'ın bir
prensibi ve şerîatın da unvanıdır.
Sünnet, Rabbimizin Hz. İbrahim (a.s)'in diliyle meşru kıldığı, hakka yönelik dinin tamamıdır.
Yani bunun tamamlayıcısıdır. Bu öyle bir dindir ki, kalpleri tevhid, birlik ve iman boyasıyla boyamıştır.
Bedenleri ise fıtratın özellikleri olan sünnet olmak, bıyık kesmek, tırnakları kesmek, koltuk altındaki
kılları gidermek gibi güzel özelliklerle bezemiştir.
Peygamber efendimiz(s.a.v), sünnetli mi doğmuştur?
Peygamberimiz (s.a.v)’in sünnetli doğduğu rivayeti vardır. Aslında peygamberimiz (s.a.v)
sünnetli doğmamış doğduğunda sünnetli olduğu görülmüştür. İkisi farklı şeydir.
Peygamberimizin doğumunda bulunan Safiye Hatun "Göbeği kesilmiş ve sünnet edilmiş
olarak gördük" diyor. Yani peygamberimizin göbeğini ve sünnet derisini melekler kesmiş manasını
anlıyoruz.
Burada inançsız birinin sorusuna cevap verelim. Bu inançsız insanlar; “Melekleri sünnetçi
yerine mi koyuyorsunuz?” diyor. “Evet! Melekler sünnet yapabilir.” Hz. Peygamber (s.a.v.) bu mesele
ile ilgili şöyle buyurmaktadır: "Yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi karla dolu bir tas
vardı. Beni tuttular, göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkarıp
bir yana attılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizledikten sonra ayrılıp gittiler." Kalp ameliyatı yapan
melekler neden sünnet yapamasın [29].

Bu olay ruhânî bir keşif olarak anlatılır. Bu takdirde göğsün yarılması, bedensel bir operasyon
değil, ruhsal bir operasyon, manevî bir temizleme, arındırma demektir ki bunun uzak görülecek bir
yanı yoktur. İlim de, Peygamber'e kalbine doldurulan bir cisim gibi temessül ettirilmiştir. Rüyada
insan, manevî şeyleri, birtakım şekillere bürünmüş olarak görür. Manevî şeyler, şu dünyada yaşayan
insana, alışageldiği cisimlere büründürülerek gösterilir diye tefsir edenler vardır.
En iyi cevap budur. Çünkü sünnetli doğmak noksanlıktır. Esas olan sünnet derisi ile doğmak ve
sünnet olmaktır.
Rivayete göre, Peygamberlerin bazıları sünnetli olarak dünyaya gelmişlerdir. Bunların sayısı
10-17 kadardır. İmam Suyuti bunlardan bir kısmını bir şiirle ifade etmiştir. Bunlar Adem, Şit, Nuh,
Sam, İdris, Musa, Salih, Lut, Yusuf, Şuayb, Yunus, Süleyman, Yahya ve Hz. İsa'dır. Şiirin sonu
"Hatem"le biter ki maksat Hz. Peygamberdir[30].Bazı rivayetlere göre ise doğumunun yedinci
gününde dedesi bir ziyafet vererek onu sünnet ettirmiştir.

OSMANLIDA SÜNNET:
Osmanlı devleti bir İslam devleti olduğu için, şer’i hükümler ve örfi hükümlerle idare edildiği
için (hiçbir padişah şeyh-ül İslam’dan fetva almadan bir iş yapmazdı/yapamazdı) sünnet yapılmasına
çok önem vermişlerdir.
Osmanlı padişahları istinasız oğulları olan her şehzadeyi özenle sünnet ettirmişler. Özel
merasimler tertip etmişler, eğlence ve dini törenler yaptırmışlardır. Kuran ve mevlidler okutmuşlardır.
Aynı bayram havasında bayram kutlamaları şeklinde sünnet merasimleri tertip edilmiştir.[31]
Padişahlardan başka paşaların, zenginlerin sünneti de bu şekilde olur ve çok önem verilirdi.
Bu sünnetlerde şehzade veya zengin paşa çocuklarının yanında onlarca fakir, muhtaç kimselerin
çocukları da sünnet edilir, sevap almaya ve dua almaya çalışılırdı. Halk ise kendi bütçesine uygun
sünnet merasimleri yaparlar ve inancı gereği sünneti (Peygamberin sünneti) yerine getirmeye
çalışılırdı.[32]
CUMHURİYET DÖNEMİNDE SÜNNET
Cumhuriyetin ilk yıllarında sünnetin yasaklanmasını isteyenler olmuştur. Dr. Kadri Reşit Paşa
ve Doktor Nazım Şakir, sünnet hakkında konuşmalar yapmış, hatta Dr. Nazım Şakir, "Artık medeni
olduk. Her gün banyo yapıyoruz. Bu yüzden de sünnete gerek kalmadı." yönünde düşüncelerini ifade
etmiştir. Dr. Miralay Asaf ve Dr. İhsan Hadi beyler ise sünnetin lehinde konuşmuşlardır [33].

Dr. Rıza Nur, bu konuda "Fenn-i Hitan" adında bir kitap yazmış, (Dr. Rıza Nur, "Fenn-i Hitan"
Osmanlıca), Ahmet İhsan Matbaası İstanbul (hicri) 1322)ve sünnet işlemi devam etmiştir [34]
1934 yılında Türkiye Tıp Encümeni'nde Operatör Doktor Prof. Cemil Topuzlu sünnet konulu
bir bildiri sunmuştur. "Güya sünnetin temizlik bakımından faydası varmış; sünnetsizlik yüzünden
hastalıklar oluyormuş" diyerek söze başladığı sunumunda, “sünneti ileride apandisiti patlar” diye
bütün çocukların apandisitlerini çıkarmaya, “tırnak arasında kir birikiyor” diye tırnaklarını söktürmeye
benzetmiştir [35].
SÜNNETİN FAYDALARI
Sünnetin Dini faydaları: Sünnetin bu faydalarını şöyle sıralayabiliriz:
1- Dini bir emri yerine getirmenin vermiş olduğu rahatlık.
2- Peygamber efendimizin (s.a.v) sünnetini yerine getirmekle sevap kazanmak arzusuna
kavuşmak.
3- Dünyadaki bütün Müslümanlarla ortak bir işlem yaparak onlarla beraber olmanın sevincini
yaşamak.
4- Sünnet düğün ve merasimlerde okunan kuranlar, mevlitler ve ilahiler ile sevap kazanmak.
5- Çocuğuna verilmiş bir sözü yerine getirme. Annelik, babalık vazifesini yapmak.
6- Çocuğu İslam'ın emirlerine alıştırma.
7- Peygamberimiz (s.a.v)’in sünnetlerini önemsediğimizin, onun emir ve tavsiyelerine uymak
istediğimizin, ona bağlı olduğumuzun göstergesini yerine getirmek.
8- Hali vakti yerinde olanların yani zengin olanların kendi çocuğunu sünnet ettirirken birkaç fakir
çocuğu da sünnet ettirmesi çok güzel bir adettir.
Sünnetin Tıbbi Faydaları:
1- Sünnet olanlarda idrar yolu enfeksiyonları ve iltihaplanma daha az görülmektedir [36].
Erken sünnet yapmanın bazı avantajları vardır. Erken sünnet, çocukları idrar yolu
enfeksiyonlarındankorumaktadır. Sünnet olmamış çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu görülme
ihtimali, sünnet olmuş çocuklara göre 10 kat fazladır. Çocuğunuzu erkenden sünnet ettirirseniz,
çocuğun ileride karşılaşılabileceği idrar yolu enfeksiyonu riskini en aza indirgemiş olursunuz [37].Bir
çalışmaya göre sünnet, bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunu %7'den %0,7'ye düşürmektedir.
Sünnetsizlerde sünnet derisi ile kamış başı arasında 'smegna' ismi verilen bir salgı birikir. Bu
birikim ise mikropların da işe karışmasıyla çok acı veren iltihaplara yol açabilmektedir
Yapılan çalışmalarda sünnetin idrar yolu enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, penis
kanseri ve fimoz sıklığını azalttığını göstermiştir [38].

2- Penis iltihaplarına yakalanma riskini azaltmaktadır. Penis iltihaplı hastalıkların başında
penis başı iltihabı (balanit) ve idrar deliği iltihabı (meatit) gelir. Diğer bir hastalık penis derisi iltihabıdır
(postitis). Bu 3 hastalık sünnetsizlerde sık görülür.Sünnet derisi (Smagma) temiz olsa da kapalı
kaldıkça mikrop kapma ve iltihaplanma ihtimali fazladır.
3- Penis kanserine yakalanma ihtimalini azaltmaktadır. Penis kanseri en sık penisin cildinde
olur. Sünnet olanlarda ciltte oluşacak kanser önlenmiş olur. Sünnetsiz kişilerde hijyen olmaması,
sünnet derisinin sıyrılıp temizliğinin yeterince yapılmaması penis kanserine neden olmaktadır [39].
4- Sünnet başta AIDS olmak üzere, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma olasılığını
belirgin bir şekilde azaltmaktadır.
Sünnetli erkeklerin HIV kapma ihtimalinin sünnetsizlerden %60 daha az olduğu belirlenmiştir.
Bunda hangi faktörlerin rol oynadığı henüz tam olarak tespit edilebilmiş değildir. Aids virüsü yani HIV
virüsü kan ve vücut sıvıları ile bulaşır. Sünnet derisi altının bu virüsün yerleşmesi ve bulaşması için
uygun bir ortam olduğu düşünülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü, başta AIDS olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak
için sünnet uygulamasını önermektedir. Araştırmalar, sünnetin HIV enfeksiyonuna yakalanma
olasılığını %12,5’lara varan oranlara kadardüşürdüğünü göstermektedir. Doktorlar hem AIDS ile
mücadele etmek hem de sünnet operasyonlarındaki hataları önlemek amacıyla sünnet projeleri
yürütmektedir.
Afrika'da yapılan ve 2007 yılında Lancet dergisinde yayınlanan bazı araştırmaların sonuçlarına
göre, sünnet olan kabilelerde AIDS görülme riskinin, olmayanlara göre %50 daha düşük olduğu
belirtilmektedir [40].
Kenya Monitoba Üniversitesinden Dr. Stephan Moses ise, ülkede sünnetin yaygınlaşması
halinde AIDS'in çığ gibi çoğalmasının önüne geçileceğini söylemektedir.
5- Sünnet; sünnet derisi ucunun dar olması (Fimozis) ve sünnet derisinin geriye kaçarak penis
başını sıkıştırması (parafimozis) oluşmasını engellemektedir. Fimozis ve parafimozis penis sertleşmesi
veya idrar boşalımı esnasında acı duyulmasına sebep olur.
Sünnetle birlikte sünnet derisi çıkarıldığı için bu iki hastalığın olma ihtimali kalmaz.
6- Genital temizliği kolaylaştırır. Sünnet olanlarda sünnet derisi olmadığı için bu deriyi her
zaman geriye çekip temizlemek sıkıntısı olmaz.
Böylece sünnet derisi altında kir, pislik, mikrop barınmaz.

7- Sünnetli erkeklerin papillomavirus (HPV) enfeksiyonuna yakalanma riskinin azaldığı
bildirilmektedir. Sünnetsiz erkeklerin eşlerinde HPV'a bağlı kanser türü, sünnetli erkeklerin eşlerine
göre 2,5 kat daha sık görülmektedir [41].
Amerikan Sağlık Bakanlığı, AIDS'in yayılmasını durdurmak için ülkede doğan tüm erkek
bebeklere sünneti zorunlu hale getirmeyi planlamaktadır.
ABD'de yayınlanan New York Times gazetesinin haberine göre Kenya, Güney Afrika ve
Uganda'da yürütülen araştırmalarda sünnet edilen erkeklerde AIDS'e yol açabilen HIV virüsünün
bulaşma riskinin %60'lara kadar azaltıldığı belirlenmiştir.
8- Sünnet, cinsel ilişki sonucunda kadınlarında HPV enfeksiyonuna karşı dirençli olmasını
sağlar. Böylece kadınlarda görülen rahim ağzı kanseri riskini de azaltır [42].
Geçtiğimiz günlerde sünnetin bilinen bu faydalarına ilaveten, bilim dünyası, yeni bir faydasını
daha öğrenmiş oldu. Dünyaca ünlü Amerikan tıp dergisi New EnglandJournal of Medicine'ın Nisan
ayında açıkladığı, yirmiye yakın doktorun iştirakiyle hazırlanmış araştırma raporuna göre, kişiye birçok
fayda verdiği zaten bilinen sünnet, sünnetli erkeğin hanımı için de birçok kritik hastalıklara karşı
korunum sağlıyor. Dergide yer alan araştırma raporuna göre, rahim kanseri vakalarının yüzde
99'undan sorumlu tutulan popilmavirus (hpv) sünnetli erkeklerde daha az görülüyor. Çünkü
sünnetsizlerin sünnet derisinin iç kısmına virüs daha kolay yerleşmektedir ve smegna'ya bulaşarak bu
kısmı zedelemektedir.
Dergideki raporda belirtildiği üzere, geçtiğimiz yıllarda İspanya'yla birlikte dört ayrı ülkede
yaklaşık 3800 kadın üzerinde araştırma yapılmıştır. Bu kadınların yarısı rahim kanserine maruz
kalmıştır.diğer yarısında ise kanser teşhisi bulunmamaktadır. Kendilerine, kocalarının sünnet olup
olmadığı sorulmuştur. Çıkan sonuç, rahim kanseri olan kadınların kocalarında sünnetsizlik oranının
aşikâr biçimde dikkati çekiyor olmasıdır. Kocaları sünnet olmayan kadınların rahim kanserine
yakalanma riskinin, sünnetli olanlara oranla beş kat daha fazla olduğu anlaşılmıştır.
Barselona Kanser Enstitüsünden Dr. XavierCasteilsague, bu sonuçtan hareketle, rahim
kanserini kontrol altına almak için sünnet kampanyasının başlatılmasını teklif etmektedir. "Rahim
kanserinden korunmada zorluk bulunan gelişmekte olan ülkelerde, sünnet büyük fayda sağlayacaktır"
diyen Dr. Casteilsague, "Nisbeten basit ve emniyetli sünnet işlemi ile hayatı tehdit eden
enfeksiyonlara karşı korunma sağlanacaktır" diye de eklemektedir.
9- Sünnetli erkeklerde penisin külot pantolon gibi kıyafetlere sürtünmesi sonucunda
hassasiyetinin giderek azaldığı, böylece sünnetin erkeklerin korkulu rüyası olan erken boşalma gibi bir
problemin de ortadan kalkmasını sağladığı bilinmektedir.

Sözün kısası, sünnet çağımızda sıklaşan hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlamaktadır.
Araştırmacıların belirttiği gibi, çalışmalar arttıkça sünnetin faydaları daha da ortaya çıkacaktır. İhtimal
ki, bu peygamber sünneti yakın bir gelecekte belki her erkeğe rutin olarak tatbik edilecektir.
Sünnetin tıbbi yönden tartışmasız birçok yararı vardır Amerikan Pediatri Akademisi ve
Amerikan Üroloji Derneği tarafından da vurgulanmıştır. Bundan dolayı Amerika'da hastanelerde
doğan bebeklerin %70'i hastaneden çıkarken ya da ilk bir ay içinde tıbbi gerekçelerle sünnet
edilmektedir. Kanada'da Toronto Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonucunda Kanadalılarda
sünnete yönelmişlerdir. Sünnetin cinsel birleşmede daha çok haz alınmasını sağladığı ilan edilmiştir.
SÜNNETİN ZARARLARI
Sünnetin hiçbir zararı yoktur, tam tersine hijyen ve cinsel sağlık
açısından bir çok faydası vardır. Sünnetin zararı olduğunu söyleyenlere
cevaplar "Sünnet hakkında tartışmalar" bölümünde yer verilmiştir. Yine aynı
şekilde sünnet komplikasyonlarını (İstenmeyen yan etki) yazının devamında
bulabilirsiniz.

SÜNNET HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
Bilimin çelişkili sonuçlar vermesi her zaman görülmektedir. Bir bilimadamını yapmış olduğu
deney sonucu diğer bilim adamının sonucuna uymayabilir. Bilimden hiçbir zaman şüphelenmemekle
birlikte yaymış olduğu sonuçları şüphe ile karşılaması da normaldir.
Ayrıca kapitalizm ve sektörlerin bilime müdahalesini unutmamalıyız. Para vererek ve sponsor
olarak bir çok bilimsel sonucu değiştiren para babası şirketler görülmüştür. Bir kuruluş veya
laboratuvara 1 milyon dolar verin ve sünnetin zararlı olduğunu ispatlamasını bu hususta makale
yayınlamasını isteyin emin olun ispatlarlar, yine başka kuruma gidin ona da 1 milyon dolar verin
“Sünnetin faydalı olduğunu ispatlayın!” deyin emin olun onlarda ispatlayacaktır. Bu laboratuvarların
sonuçlarını okuyan kimselerde böylece kafa karışıklığı olacaktır.Şimdiye kadar bize maddenin 3 hali
öğretilmişti. Fakat son zamanda maddenin plazma olan 4. hali olduğu söylenmektedir.
Yani sonuçta bugün doğru bildiğimiz yarın yanlış çıkabilir veya bilim adamları tarafından
yalanlanabilir. Geçenlerde yapılan bir açıklamaya göre ıspanakta demir olmadığı sadece ıspanak
konservelerinin satılması için bu yalanın ortaya atıldığı, bunu yapan şirketin Temel Reis gibi bir çizgi
filmi çektiği bilim adamları tarafından itiraf edilmiştir. Daha yeniyle kolesterolün zararlı olmadığı
damar sertliği yapmadığı, kalp krizine neden olmadığı bilim adamları tarafından açıklandı. Aynı şey

şeker hastalığı içinde geçerliydi. Eskiden şeker üst sınır 120 kabul edilirdi. Şimdi 100 kabul ediliyor.
Sonunda Canan Karatay hocanın dediğine gelinmiştir.
Bunlara ilaveten bilim adamları şunu da itiraf ettiler "Verileri kolesterol ve şeker ilaçlarının
satılması için değiştirdik" Birçok çalışma bize bilimsel çalışma olarak yutturulmuştur. Verilen bilgiler
yanlış yönlendirmek ve saptırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Böyle bir bilime inanılır mı?
İnsanlar her duyduğuna ve gördüğüne inanma mayilindedir. İnternette okudukları her şeyi
sosyal medyada olan her şeyi doğru saymakta ve tesiri altında kalmaktadırlar. İşte sünnet hakkında
yazılanlarda böyledir. Faydası ve zararı hakkında birçok tartışma vardır. Hepsinin de kaynağı vardır.
Bizde sünnetin faydası hakkında yazdıklarımızı kaynak olarak toparladık. Böylece sünneti zararlı
gösterenlerin kaynağını dengelemek istedik.
Bugün dünyada en çok yapılan cerrahi operasyon sünnettir ve erkeklerin yaklaşık %20'si
sünnetlidir. MÖ 2300 yıllarına ait Mısır mumyalarının sünnetli olduğu ve duvar resimlerinde sünnetin
bir gelenek olarak uygulandığını gösteren bulgulara rastlanılmıştır. Bu kadar eski tarihi olan bir işlem
konusunda, dini inanış ve gelenek farklılıkları, maddi sebepler ve bilimsel verilerdeki farklı görüşler
nedeniyle halen tartışmalar devam etmektedir [43].
1989 yılında Amerikan Pediatri Akademisinin sünnetle ilgili görev komisyonu, yeni doğan
sünnetinin potansiyel tıbbi faydaları ve avantajları yanında, risk ve dezavantajları da olduğunu deklare
ederek, girişim öncesinde ebeveyne bunların anlatılmasını önermiştir [44].
Son yıllarda batıda (Amerika ve Avrupa) bilim çevrelerinde yeni doğan dönemindeki
çocukların sünneti ile ilgili tartışmalar dikkat çekmektedir. Tartışma, sünneti savunan ve karşı çıkan
görüş olarak iki başlık altında gerçekleşmektedir. Her iki tarafında kendi bakış açılarına göre delilleri
vardır.
Sünnetin, penisin ısı hassasiyetini artırarak erken boşalma sorununu tetiklediği yönünde
veriler bulunmakla beraber tam aksine haz barajını yükselterek erken boşalma sorununu tedavide
etkili olduğu yönünde veriler de vardır[45].
Ayrıca Sünnetlilerde AİDS in az görüldüğü tartışma konusudur. Bunun böyle olduğunu
savunanların elinde delil olduğu gibi aksini savunanlarında elinde delil vardır. Bugün bu tartışma
halen devam etmektedir.
Sünnetin faydaları ve zararları, bilim insanları ile insanları yıllardan beri ikiye bölmektedir.
Bazıları sünnetin hijyenik faydaları olduğunu ve enfeksiyon riskini azalttığını iddia ederken, diğerleri
bu işlem nedeniyle penisin duyarlılığını azaltarak erkeğin cinsel gücüne zarar verdiğini ileri
sürmektedir.

Erkeklerde sünnet derisinin hastalıklarını sünnet ile tedavi edilebileceğini söyleyenler olduğu
gibi buna karşı olanlar hastalığı sünnet yapmadan da iyileştirebileceğini öne sürmüşler, sünneti son
çare olarak görmüşlerdir.
Sünnet derisi belli bir yaşa kadar çocuğun enfeksiyon kapmasını önlemektedir. Yeterli
bağışıklığı kazandığında ise (yani ergenlik yaşına yaklaştığında) sünnet derisi işlevini yitirir ve kesilir.
Artık bir işlevi olmayan derinin altında bakteri birikip hastalık oluşturmasındansa kesilmelidir. Yani
sünnet olmanın ilime ve bilime ters bir tarafı yoktur.
Sünnetin dini tartışma boyutu:
Erkek sünneti konusundaki dini tartışma Yahudiler ve ABD'deki az sayıdaki Hıristiyan mezhep
arasında devam etmektedir. Müslümanlar arasında ise genelde konu tartışmaya açılmamıştır.
Musevi bir araştırmacı olan Goodman, çoğu Musevi'nin inandığının aksine, sünnetin Musevi
kimliğinin temeli olmadığını öne sürmüştür. Artık Yahudilikte sünnet inancının değişmesi gerektiğini
vurgulamıştır. Goodman sünneti "çocuklara uygulanan şiddetin bir formu" olarak tarif etmiş ve
sünnet olmayan çocukları "tam Musevi erkek çocukları" olarak tanımlamıştır [46].
Hıristiyanlık inanışında da sünnet önceleri tartışma konusu olmuş, ancak havarilerin ve
özellikle de Paul'un "gereksiz" olarak görmesi nedeniyle dini bir gereklilik halini almamıştır.
İslamiyet'e göre tartışma;
Peygamber efendimiz(s.a.v) zamanında yani Asrı Saadette sünnet hiçbir zaman
tartışılmamıştır.
“Kim sünnet oldu kim olmadı?” diye kimse kontrol edilmemiştir. Sadece Hz. Peygamberin
(s.a.v) sünnet hakkında tavsiyeleri vardır. Bu nedenle sünnet yaptırmak farz olarak görülmemiş,
Müekked sünnettir kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v)'in devamlı olarak işleyip nadiren terk ettiği;
farz ve vacib olmayan amelleri. (Buna Sünnet-i hüdâ adı da verilir)
Her şeyden önce şunu söylemeliyiz:“Sünnet olmak Kuranda yoktur demekle İslamiyet'te
yoktur!” manasına gelmez.
İslam dinin kaynakları “Kuran-ı kerim, Sünnet (Hadisler), kıyas ve icma-i ümmettir (ictihad)”.
Bu bilgiye her kaynaktan ulaşılabilir. İslamiyet kıyamete kadar olacak şeylerin hepsine cevap
vermiştir. İşte bu nedenle İslamiyet cihan şümul, evrensel bir dindir.
Bir şey Kuranda yoksa sünnette vardır, sünnette yoksa kıyas ve ictihad da vardır.
Kuranda birçok şey yoktur. Kuran Anayasadır. Kanunlar anayasaya göre çıkarılacağı gibi
dindeki kaideler kurallar, fetvalar Kurana ve sünnete göre verilir. Mesela 5 vakit namaz Kuran-ı

kerimde tam olarak geçmez ama buna işaret eden ayetler vardır. Esasını ve nasıl kılınacağını vakitlerin
ne zaman olacağını Hz. Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v) açıklamış, tatbik etmiş ve
göstermiştir.
Allah (c.c) Yüce Kuranda "Hani, Rabbi İbrahim'i bazı sözlerle imtihan etmişti de, o da onların
gereğini tam olarak yerine getirmişti. …." *Bakara 124. Ayet+ buyurmaktadır.
Bu ayetin Diyanet işleri başkanlığı tefsirinde;
Allah'ın İbrâhim'i sınamak, imtihan etmek maksadıyla kendisine yönelttiği bildirilen "sözler"le
(kelimât) ne kastedildiği hususunda tefsirlerde, sünnet olma konusu da dahil olmak üzere, çeşitli
görüşler yer almaktadır. (Oğlu Hz. İsmail'i kurban etme, ateşe atılma, sünnet olma, tırnak kesme,
kılları temizleme gibi)
İşte yukarıdaki tefsir Kuranda sünnet olmayı Hz. İbrahim'e emrettiği ayettir[47].Hz. İbrahim
(a.s)’ın Hem Yahudi hem İslam peygamberi olduğunu unutmayalım.
Ayrıca Kuran kerimde, resule itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur (Nisa 80).
“(Ey Muhammed! Onlara) Deki: "Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin
ve günahlarınızı bağışlasın..."(Al-i İmran / 31)
“Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat
edin..." (Nisa / 59) (Emir sahipleri kelimesine dikkat)
"Peygamber (din adına) size ne verdi ise onu alın, size neyi yasaklamışsa ondan kaçının."
(Haşr, 58/7)"Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat ediniz." (Enfal / 20) gibi pek çok ayet vardır.
"Bana itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur."
(Buhari)“Sünnetimden yüz çeviren benden değildir.” (Müslim) Ebu Hureyre (r.a) şöyle dedi:
"Resulullah (s.a.v): 'Size ne emrettimse onu alınız ve sizi neyden nehyettimse ondan vazgeçiniz'
buyurdu."gibi hadisi şeriflerle peygambere uymanın önemi açıkça belirtiliyor.Şu halde sünnet
yaptırmak Kuranda yok diye onu terk edemeyiz. Çünkü hadislerde peygamberimizin sünnet tavsiyesi
vardır.
Günümüzde artık Kuran ayetlerini inkâr edenler, değiştirenler, kendine göre yorum yapanlar
var. Hâli ile bu hadislere uydurma diyeceklerdir.
Tavsiyem hadislere uydurma demeden önce hadis ilmini okumaları öğrenmeleridir. Sahih
hadis nedir? Zayıf hadis nedir, Kütübü sitte dediğimiz 6 muteber hadis kitabı nedir? Bunların nasıl
yazıldıklarını nasıl güvenilir olduklarını öğrenmelerini tavsiye ederim.

Sözün kısası, sünnet çağımızda sıklaşan hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlamaktadır.
Üstelik yalnızca sünnetli olan kişi için değil, aynı zamanda eşi için. Araştırmacıların belirttiği gibi,
çalışmalar arttıkça sünnetin faydaları daha da ortaya çıkacak ve ihtimal ki, bu peygamber sünneti
yakın bir gelecekte belki her erkeğe rutin olarak tatbik edilecek. Gelişmeler ve bulgular, bunu
gösteriyor.
SÜNNET KARŞITI OLANLARA CEVAPLAR:
1- Göz kapakları gözleri nasıl korursa, üst-deri de penis
başını korumaktadır.
Cevap: Göz gibi hassas bir organla penis başı gibi bir
organı kıyaslamak doğru değildir. Bu aynı beyinle ayak
tabanını kıyaslamak gibidir. Göz için elbette göz kapağı
lazım ve gereklidir. Çünkü devamlı gözyaşının göz yüzeyinin her tarafını ıslatması lazımdır. Bir aynanın
güzel göstermesi için devamlı silinmesi gibi. Ama penis başı böyle değildir. Devamlı nem ihtiyacı
bulunmamaktadır. İlişki sırasında zaten erkeğin ve kadının salgıladığı zevk suyu bu vazifeyi yapar.
2- Üst deri Smegma üretir. Smegma temizdir, kirli değildir, faydalıdır ve gereklidir. Bu sıvının
antibakteriyel ve antiviral özellikte oluşu penisi temiz ve sağlıklı tutar.
Cevap:Smegma’nın kirli olmadığı temiz olduğu bellidir. Ancak salgıladığı ve devamlı aynı
yerde kalması sonucu mikrop kapma ve iltihaplanma ihtimali yüksektir. Bu sıvının antibakteriyel ve
antintiviralolduğu da doğru değildir.Böyle olsaydı neden iltihap yapsın ki?
3- Peniste hassas dokular sadece sünnet derisinde bulunur. Bu tür reseptörler (sünnet derisi
yoluyla) vajinanın içini hissederler. Sünnetli erkekler bu çok hassas penis duyusunu kaybetmişlerdir.
Cevap: Bu bilginin doğru olduğu şüphelidir. Bu reseptörler penis başında da bulunur. Sünnet
derisinin yapacağı uyarıyı penis başı da alır.
4- Hâlen gittikçe artan sayıda doktor rutin yeni doğan sünnetine karşıdır. Bu doktorlar
kimsenin, bir başkasının cinsel vücut parçalarını zorla almaya hakkı olmadığını kabul eder.
Cevap: Hiçbir doktor bir başkasının vücut parçasını zorla almaz. Bu işe rıza gösteren başta
çocuğun ebeveyni yani anne ve babasıdır. Bu yaşta çocuğun vasisi ebeveynidir. Anne baba veya çocuk
istemezse zaten sünnet yapılmaz.
5- Çocuklara yararı olmayan bir ameliyatla acı çektirmek doğru değildir.

Cevap: Sünnet yaparken çocuğa acı çektirmek sadistliktir. Bu nedenle sünnet çocuğun genel
anestezi (narkoz) altında ağrı duymadan yapılması esastır. Narkoz ağır gelirse sedasyonla sünnet
yapılır. Sünnet sonrası ağrılar içinde modern güzel ağrı kesiciler vardır, bunlar verilebilir.
6- Kesilen deri miktarına bağlı olarak sünnet, erkeğin penis derisini %80’e kadar veya daha
fazlasından mahrum bırakır. Sünnet derisinin uzunluğuna bağlı olarakpenisi kesmek, %25 veya daha
fazla oranla kısaltır.
Cevap: Bu bilgi nereden alınmış ve hangi veriler dayanmaktadır. Böyle bir çalışmayı kim
yapmıştır? Sünnet olmak penisi neden kısaltsın ki? Penis boyu, penis başı ile penis kökü arası
ölçülerek yapılmaktadır. Penis kesilmiyor ki penis kısa kalsın. Kesilen penis başını örten deridir. Bir
adamın şapkası çıkarıldığı zaman adamın boyu kısalır mı?
7- Sünnet Hissizleştirir: Sünnet penisi radikal bir şekilde hissizleştirir. Sünnet üst derisinin
çıkarılması, üst-derinin kendisindeki zengin sinir ağını ve sinir alıcılarını yok etmek anlamına gelir.
Sünnet, neredeyse her zaman sünnet derisinin penis başının altındaki bileşme yerini (frenulum) ya
yok eder ya da büyük zarar verir.
Cevap: Zengin sinir ve damar ağı sadece sünnet derisinde bulunmaz. Buradaki sinir ve damar
ağı bir dudağın veya parmak ucunun kanlanması kadardır. Asıl his sağlayan sinir ve damar ağı penis
başında (galans) bulunur. Bu hisler sünnet derisindekinden 20 katı fazladır. Sizin bu mantığınıza göre
sünnet olanların hiç birisi his alamıyor ve cinsel tatmin olmuyorlar ve sakat kimselerdir. Ama gerçek
hayatta böyle olmadığı bellidir.
8- Sünnet ile büyük miktardaki penis derisinin çıkarılması geri kalan deriyi kalıcı olarak
hareketsiz hale getirir. Bu hareket kaybı, glansın normal olarak uyarıldığı mekanizmayı yok eder.
Cevap: Bu bilgi de doğru değildir. Penisin sünnet olması aynı kılıfından çıkarılmış kılıç veya
kama gibidir. Birleşmeye hazır ve sünnet derisi olmadığı için daha iyi hale gelmiş hareket kabiliyeti
daha kolay ve zorlaması olmadan ilişkide bulunmaya hazır bir penistir.
9- Cerrahi olarak dış ortama maruz hale getirilen glansın mukozası sebaceous bezlerini
içermez. Üst-derinin emolyantları ve koruması olmadan, galns (penis başı) kurur, çatlamaya ve
kanamaya meyilli hale gelir.
Cevap: Penis başının kuruması sünnet derisini olmasından dolayı değil, devamlı kapalı
kalmasındandır. Sünnetliler her yıkanışında suyu buraya ulaştırarak penis başını nemli tutabilir. Ama
sünnetsizler çok defa üst deriyi sıyırıp buraya suyu ulaştırmazlar. Ayrıca penisin kapalı kalmasının
getireceği mikrop, mantar, virüsler, kir gibi sakıncalar çatlamanın yanında daha önemlidir.
10- Sünnet şekli bozar: sünnet, penisin görünüşünü büyük ölçüde değiştirir.

Cevap: Estetik bakımında sünnetli penis mi, sünnetsiz penis mi görüntüyü daha iyi hale getirir
tartışılır. Bir sünnetli bir de sünnetsiz penisin fotoğrafına bakın karar verin. Bu tip yanıltıcı bilgilerle
insanların aklıçelinmemelidir.
11- Sünnet Dolaşıma Zarar Verir: Sünnet, penis derisindeki ve penis başındaki normal kan
dolaşımını bozar. Ana penis arterlerine akmak isteyen kan, yarma noktasındaki yara dokusu ile
engellenir.
Cevap: Bu da yanlış bir bilgidir. Sünnetle birlikte görünüşte damarlanma azalır gibi olsa da
sünnet derisin çıkarılması ile kanlanma daha iyi olacaktır. Vücudun, bunu tolere edecek kapasitesi
vardır. Çıkmazlı ve dar sokaklardan gitmekle otobanda gitmek aynı şey midir?
12- Sünnet, aynı zamanda lenf kanallarını da keser, lenfin dolaşımı bozulur ve bazen
lymphedema denen, penisin geri kalan derisinin, sıkışıp kalan lenf ile dolup şiştiği, acı verici ve şekil
bozucu rahatsızlık ortaya çıkar.
Cevap: Sünnet lenf damarlarını bozmaz aksine lenf akışını bir düzene sokar. Lenf ödemine
neden olmaz. Sünnet olanlarda bu belirtilerin hiç birisi görülmemiştir. Sünneti kötülemek için
uydurulmuş bir şeydir.
13- Sünnet Gelişen Beyne Zarar Verir: Önde gelen tıbbi dergilerde yayınlanan yeni yapılan
çalışmalarla ilgili makaleler, sünnetin, beyin üzerinde, gelişen beyin merkezlerini olumsuz yönde
etkileyerek, uzun süreli zararlı etkileri olduğu söylenmektedir.
Cevap: "Söylenmektedir" demek kesin bir şey değildir. Deneyini kim yaptı? Bu sonuca
nereden vardı. Hepsi palavradır. Sünnetle, üst derinin çıkarılması ile beyin zararı arasında ne ilgi
olabilir ki?
14- Sünnet Hijyen ve Sağlık Dışıdır: Sünnet hakkında en yaygın olan efsanelerden biri,
sünnetin penisi daha temiz ve bakımı daha kolay yaptığıdır.
Cevap: Evet sünnetli penis daha temiz ve bakımı daha kolaydır. Penis üst derisini sıyırıp
yapılan temizlikten daha kolaydır. Kaldı ki sünnetsizlerin çoğu bu deriyi sıyırıp temizlik yapmaz.
15- Sünnet her zaman risklidir: Sünnet her zaman ciddi, hatta trajik sonuçları olan bir
müdahaledir. Cerrahi komplikasyon oranı 500'de birdir. Bu komplikasyonlar kontrol edilemeyen
kanama ve ölümcül enfeksiyonları içerir.
Cevap: Risksiz hiçbir şey olmaz. Diş çektirmenin, apse boşaltmanın, ilaç kullanmanın hatta
yolda yürürken başınıza saksı bile düşme riski vardır.

Bu riskler hiçbir zaman yapılan ameliyatlardan cerrahi müdahalelerden fazla değildir. Çocukta
kanama bozukluğu yoksa kanama riski göz ardı edilir. Her sünnet yapılan çocuğun başta kanamapıhtılaşma değerlerine, tüm kan değerlerine bakılmalı kalbin elektrosu ve göğüs filmi çekilmeli
sünnete öyle girilmelidir.
16- Sünnet annelere Zarar Verir: Bilimsel araştırmalar sürekli bir şekilde göstermiştir ki,
sünnet bir çocuğun davranışsal gelişimini bozar. University of Colorado Tıp fakültesinde yapılan
çalışmalarla sünnet olan bebeklerin non-REM uykularının rahat olmadığı belgelenmiştir. Sinir
yollarına karşı yapılan ve dayanılmaz bir acı veren uzun bombardımana karşı sünnetli bebekler bir
yarı-koma durumuna girerler. Bu koma günler, hatta bazen haftalar sürebilir.
Cevap: Sünnet ile anneye verdiği zarar arasında bir bağ kuramadık. Zaten cümlenin ilerleyen
bölümlerde de böyle bir ilgi yok. Anlaşılan bunu yazan kişi sünneti kötüleme derdindedir. Sünnetin
davranışsal gelişimini de nasıl bozduğunu anlayamadık. Colorado tıp neyin peşinde (Doğruysa. Belki
de doğrudur ama büyük ihtimalle bir tez çalışmasıdır.) Sünnette çocuğun sürekli ağrı çekmesi doğru
değildir. Sünnet narkozla yapılırsa ve sünnet sonrası ağrı kesiciler verilirse çocuğun REM uykusu
neden bozulsun?
17- Sünnet, Hasta ve İnsan-Haklarının İhlalidir: Hiç kimsenin, bir başkasının cinsel organlarını,
o kişinin tam olarak bilgilendirilmiş rızası haricinde kesmeye hakkı yoktur. Sonuçlara katlanacak olan
çocuk olduğuna göre, sünnet onun hem tedaviyi reddetme hem de alternatif tedaviler arama
hakkının ihlalidir.
Cevap: Evet mantıklı olabilir. Bu nedenle sünnete kişinin kendisi karar vermelidir. Sünnet
olacak çocuğun temyiz yaşına gelme gibi bir sıkıntı vardır. Temyiz yaşı akıl baliğ olduğu zamandır. Bu
da genellikle 14-15 yaş, kanun bakımından 18 yaş sonrasıdır.
İslâm dini, terbiye ile alâkalı olarak çocukları belli başlı yaş safhalarına ayırır. Doğumdan
itibaren bu safhalar şöyledir:
a) Doğum ve ilk yedi gün: Temizlik, ad konması, akika kurbanı kesilip ziyafet verilmesi, hatta
sünnet edilmesi, ilk yapılacak işlerin başında gelir.[48]
18- Her yıl pek çok erkek tıbben gereksiz sünnet operasyonlarında hayatlarını kaybederler. Bu
ölümler milyar dolarlık sünnet endüstrisi tarafından saklanır.
Cevap: Bu ölümler sünnetten dolayı değil ameliyatın komplikasyonu sonucu meydana gelen
ölümlerdir. Diş çekilmeden önce yapılan anestezi iğnelerden şoka girip ölen hastalar daha fazladır.
Derseniz ki diş çekmek bir zaruret ama sünnet olmak zaruret değil. Zaruret olmadığı halde estetik
ameliyatı olurken ölenlere, karın yağını aldırırken ölenlere, mideye kelepçe takılırken ölenlere ne

denmelidir? Uçağın düşme riskini göze alarak uçağa biniyoruz. Neden daha risksiz olan otobüse, trene
binmiyoruz veya yaya gitmiyoruz.
19- Henüz bilimsel olarak kanıtlanmamasına rağmen, penis ile vajinanın mukozal dokusu
arasında gerçekleşen elektrik transferi orgazm oluşumuna yardım eder. Sünnet ile erkekteki mukozal
tabakanın kaybedilmesi, bunu engeller.
Cevap: Bu şekilde orgazm oluşumunu ilk defa duyduk. Üstelik ispat edilememiş. (Parayı
verirsek belki ispat ederler) Bu sonuca göre sünnetli erkekler orgazm olmuyorlar mı?
20- Sünnetli erkeklerde erken boşalma çok daha sık görülüyor.
Cevap: Bunun tartışmasını daha önce yazdık. Sünnetli erkeklerde erken boşalmanın çok sık
olduğu doğru değildir. Aksine geç boşalma vardır. Sünnetliler de erken boşalma olduğunu yazan
birçok bilimsel makale vardır (Doğruluğuna inanırsak)
Sünnetlilerde penis başı açıkta olduğu için ve sürtünmelere devamlı temas halinde olduğu için
hassasiyeti azalmıştır. Hassasiyeti azalan peniste erken boşalma değil geç boşalma olur.
21- Sünnetli (sakatlamış) erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu ve AİDS daha fazla olmaktadır.
Cevap: Sakatlanmış tabiri sünnetliler için kullanılması doğru bir şey değildir. Bunu böyle
göstererek birçok insanın sünnet olmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. Sünnetin yaralarından
bahsettik. İnançlı bir kimsenin sünnet yapması sakatlanmak değil İslam dinin gereğini yerine
getirmesidir. İdrar yolu enfeksiyonun ve AİDS sıklığının olmadığını aksine bu hastalıkların
sünnetsizlerde daha sık olduğunu daha önce belirtmiştir.
22- Yetişkinlerde, üst deri salgısının (Smegma) periyodik olarak yıkanması gerekir ama tahriş
edici sabundan kaçınılmalıdır.
Cevap: Madem salgı faydalı, temiz, mikrop kırıcı özelliği var neden periyodik olarak
yıkanmasını tavsiye etmektesiniz?
23- Sünnetten sonra sinir hastalıklarına tutulan çocuklar pek çoktur.
Cevap: Keşke bilimsel istatistik verilseydi. Hangi çocuk kaç çocuk acaba sünnet sonrası sinir
hastalığına yakalandı. Buna göre sünnet olan ülkelerde çocukların hepsi sinir hastasıdır.
24- Allah(c.c) insanı tam yaratmıştır. Ne bir hücre eksik ne de bir hücre fazla. Sünnet olmakla
Allah'ın yarattığını bozmuş oluyoruz.
Cevap: Evet. Allah insanı ahseni takvim yani en güzel şekilde yaratmıştır. (Kuranı Kerim Tin
Suresi Ayet 4). Ama ayetin devamında "Sonra onu, esfelisafiline (en sefil hale, nefsinin karanlıklarına)
çevirdik." demektedir. Allahın ayetlerini inkâr eden yaradılışı kabul etmeyenler en aşağılıklara

çevriliyor. İnsan en mükemmel şeklide yaratılmış ama daha sonra bu mükemmellik içinde yapılacak
şeyler sıralanmış. Tırnak kesmek, kılları kesmek, bıyık kısaltmak tavsiye edilmiştir. Allah (c.c) insanı
tırnaksız, kılsız, sakalsız bıyıksız yaratmaya kadir değil miydi? Elbette böyle yaratabilirdi. Ama tırnaklı
yarattı peygamberi vasıtasıyla tırnakların kesilmesini emretti. İşte sünnetsiz yarattı ama sünnet
olmayı peygamberi vasıtası ile tavsiye etti. Dikkat edin tavsiye etti diyoruz. Çünkü zorlama yoktur.
Zorlama olsaydı Farz olurdu. Her Müslüman mecburen sünnet olurdu. Hâlbuki durum böyle değildir.
Sünnet olmazsanız, yaptırmazsanız günah işlemiş olmazsınız.
25-Her erkek çocuk, bilinçaltında hadım edilme korkusu taşır. Çocukları sünnet ederek onların
bu "hadım edilme" korkularını harekete geçirir. Çocukların sünnet edilmeleri, ileri yaşlarda cinsel
hayatlarını olumsuz etkiler. Sünnet çocuklarda, "kastrasyonkompleksi" adı verilen bir takıntıyı sebep
olur. Bu da, psikoseksüel gelişim döneminde derin izler bırakır.
Cevap: Şayet çocukla güzel bir diyaloga girilirse yapılacak sünnet işleminin ne olduğu izah
edilirse çocukta hadım edilme korkusu kalmaz. Çocuğa sünnetin pipiyi kesme değil pipinin derisinin
kesilme işlemi olduğu güzelce anlatılırsa, kendisi gibi birçok çocuğun ve arkadaşının bu yoldan geçtiği
izah edilirse çocuk daha anlayışlı olacaktır. Çocuğu balta ile kesilecek, testere ile kesilecek diye
korkutmak doğru değildir. Olayı sanki odun keser gibi anlatmak çocuğu korkutmaktan başka işe
yaramaz. Bu nedenle sünnetçilerin nazik ve sempatik olması lazımdır.
26- Sünnet ile penis boyu kısalır kalınlığı azalır.
Cevap: Penisin kabuk kısmının kesilmesi penisin kalınlığını azaltmaz. Ve boyunu kısaltmaz. Bu
ne mantıksız şeydir. Kesilen kabuk kısmı gövde kısmı değil ki. Sadece penisin ucundaki fazlalık olan
deri kesiliyor. Penis uzunluğu penis başı ile kökü arasındaki uzunluktur.
27- Penisin o derisinin kesilip atılmasından dolayı baş kısmında tahriş olması ve kuru olması
vajina içinde nemli ortama girerken erken boşalmaya neden olduğu yazılıyor. Ve üst derinin kesilmesi
penisin kalınlığına etki edip eskisinden daha ince olmasına sebep olunuyor.
Cevap: Erken boşalmanın nedeni %99 psikolojik sebeplerdendir. Yoksa nemli vajinaya
girerken kuru penis başı erken boşalmaya neden olmaz.
Üst derinin kesilmesi daha estetik olup penisin kalınlığını etkilemez.
28- Sünnet Kuranda geçmez Fakat Müslümanlar sünnet üzerinde çok duruyor. Büyük
çoğunluğu sünnet yaptırıyor.
Cevap: Bir şey Kuranda yoksa dinde yok manasına gelmez. Her şey kuranda olacak diye bir
şart yoktur.

İslam dinin kaynakları Kuran, sünnet, icma ve kıyastır. Yani birinde yoksa diğerinde vardır.
Bunu bilen Müslümanlar elbette sünnet yaptırmak üzerinde hassasiyetle duracaklardır. Sünnet
ibadetini yerine getirecektir.
SÜNNET OLMAYANLARDA OLUŞABİLECEK HASTALIKLAR NELERDİR?
1- Sünnet derisi iltihabî hastalıklar. (Balanitis, postitis. meatis)
2- Sünnet derisi darlığı. Bu durum acil sünneti gerektirir. Çünkü idrarını tam yapamayan
çocuk içerisinde biriken idrar nedeni sıkıntıya neden olur.
3- Sünnet derisinin uzun ve dar olması nedeni ile derinin geriye kaçarak penis başını
boğması. (Parafimosis) Bu durum acil sünnet gerektiren bir durumdur. Sünnet olunmazsa
penis başının kansız kalması sonucu kangren meydana gelebilir.
4- Sünnet derisinden salgılanan salgı zamanla katılaşır çocuğa rahatsızlık verebileceği gibi
iltihaplanmaya da sebep olur.
5- Sünnet derisi altında toplanan idrar sonuçta iltihaba dönüşür ve böbreklere varan
hastalıklara sebebiyet verir.
6- Sünnet olan penis dış temaslara sürtünmelere karşı dayanıklı olur. Bu nedenle sık sık yara
oluşması önlenir.
7- Sünnetlilerde penis başı hassasiyeti azaldığı için erken boşalma dediğimiz hadise daha
azdır.
8- Sünnet olmayanlarda seksüel durumlarda meninin sünnet derisi altında kalmasından ve
daha az miktarda atıldığından dolayı kısırlıklar görülmüştür.
9- Sünnetsiz olanlarda selim ve habis kanserler daha sık görülür. Eşlerinde ise Rahim ağzı
kanserlerine daha sık rastlanır.
10- Sünnetsizlerde Frengi Belsoğukluğu gibi zührevi hastalıklar daha sıktır.
SÜNNET KAÇ YAŞINDA YAPILMALIDIR ?
Sünnet olayı ile ilgili olarak psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, Oedipus kompleksine atıfta
bulunmuş ve bu kompleks sonucu olan kastrasyonanksiyetesi (Hadım edilme korkusu) ile sünnet
olayını ilişkilendirmiştir. Freud'a göre sünnet olayı erkek çocuğun annesine karşı duyduğu özlemden
vazgeçtiğini göstermek amacıyla toplum önünde törensel olarak uygulanan bir cerrahi operasyondur.
Erkek sünnet olarak artık erkekliğe adım atmış ve annesi ile bağlarını tam olarak koparmış olmaktadır
[49].
Elbette Sigmund Freud her şeyi anneye bağladığı gibi bunu da anneye bağlamıştır.
İslamiyet'te sünnet buluğa ermeden yapılmalıdır. Çünkü buluğ çağından sonra avret yerini
göstermek haramdır.

Klasik görüş sünnetin erken yaşlarda yapılmasıdır. Bugün hâlâ Yahudiler erkek çocuğun
doğumundan itibaren 8-20 gün içerisinde dini tören ile yapmaktadırlar. Sünnetin 20 gün içerisinde
yapılmasının faydaları şunlardır:
1- 20 günlük çocukta ağrı duyusu tam gelişmediği için sünnet uyuşturulmadan yapılabilir.
2- Pipide damarlaşma çok olmadığı için sünnet sırasında kanama pek olmaz. Çocukta kan
durmaması hastalığı (hemofili) varsa bile ciddi bir komplikasyon çıkarmaz.
3- Çocuklarda yara iyileşmesi çabuk olduğu için sünnet yarası çabuk iyileşir. Dikiş koymak
gerekmez.
4- Sünnet derisi darlıklarında acil sünnet gerektirecek durum önlenmiş olur.
5- Yeni doğanda kişilik gelişmediği için sünnet sonrası psişik travma önlenmiş olur
Erken dönemde yapılacak sünnet faydalarına rağmen yine de ileri bir tarihe ertelenebilinir.
Meselâ hipotrombinemi (kanda trombin azlığı) durumunda sünnet ileri bir yaşa ertelenilir. Çünkü bu
durum sünnet sonrası kanamalara neden olur. Böylece tedaviden sonra sünnet düşünülür.
Son olarak şunu söyleyebiliriz; sünnet ya ilk 20 günde veya 7 yaşından sonra yapılmalıdır.
Çocuğun 1-6 yaş arası özellikle 4-5 yaş arası psikososyal gelişme devreleridir. Bu yaşlarda çocukta
pipisini kaybetme korkusu vardır. Anneye de bağlılık son derece kuvvetlidir. Bu yaşta yapılacak bir
sünnet psişik travmalara neden olur. 7 yaşından sonra bu psikososyal devre bir durgunluğa girer ve
ergenlik çağına kadar devam eder.
Çocukların çok küçük yaşlarda da sünnet edilmeleri tavsiye edilmemektedir. Zira bu yaşlarda
sünnet olan çocuklar sosyolojik açıdan töre ve törenlerden ayrı kaldığı için ileriki yaşlarda bir eziklik
içerisine girebilir.
İleri yaşlarda yapılacak sünnet, çocuğun psikososyal açıdan gelişmesini sağlayacaktır.
Toplumun bir üyesi olduğunu fark edecek. Neden sünnet olduğunu ve dini bir vecibeyi yerine
getirdiğini anlayacaktır. Türklerde sünnet olmuş bir çocuğun ruhi ve bedeni bakımından olgunlaştığı
geliştiği ve serpildiğine inanılır.
SÜNNET PSİKOLOJİSİ
Türk, Müslüman bir ailenin çocuğunun arkadaşları arasında, askerde nasıl dışlanacağını
düşünebiliyor musunuz?
Fakat velinin görevi, çocuğun sünnetini, onun doğumunun ilk günlerinde yerine getirmesi,
düşünmesi ve böyle yapmanın daha uygun olduğunu bilmesidir. Böylece çocuk kendini tanımaya
başlayıp temyiz çağına geldiğinde kendisini sünnet olmuş bulur. İleride bundan ötürü kendi kendisini
hesaba çekmez. İçinde herhangi bir üzüntü ve ürküntü bulunmaz. Gerçekten çocuk akıl etmeye

başlayıp eşyayı asıl anlamıyla anlamayı idrak edince, kendisini sünnet engelini aşmış olarak görmesi
güzel ve kolay bir hava oluşturur.
Peygamberimizin(s.a.v) sünnetlerini önemsediğimizin, onun emir ve tavsiyelerine uymak
istediğimizin, ona bağlı olduğumuzun göstergesidir.
Sünnet yaptırmakla çocuğumuza nasıl bir kimlik seçmek istediğimizi göstermiş oluruz. Sünnet
ameliyatında sanki şunu demiş oluruz: "Bismillah ve ala sünneti Rasûlillah. Yani Allah'ın adıyla ve
Peygamberin sünneti üzerine, Peygamberin getirdiği din ve kimlik ile" çocuğumu yetiştirmek
istiyorum.
Sünnetle çocuğumuza şu mesajı vermiş oluruz: Çocuğum! Sen artık bedeninde Peygamberin
sünnetinin işaretini taşıyorsun. Öyleyse hayatın boyunca Kuran ve Peygamberin diğer sünnetleri senin
rehberin olsun. Peygamberi(s.a.v) örnek alarak yaşa, Onun yolundan ayrılma, Onun davası için sen de
çalış.
Diğer yandan, şaka yollu korkutmalar çocuğu olumsuz etkileyebilir ve gerçekten penisinin
kesileceğini düşünerek ciddi sıkıntı yaşatabilir. Sünnetin gecikmesi de çocuğu olumsuz etkileyebilir ve
kendisini yaşıtlarına göre eksik hissederek kaygılar yaşamasına neden olabilir.
Sünneti

aynı

zamanda

erkek

çocuğun

büyüdüğünün

kanıtlanması

biçiminde

yorumladığımızdan, armağanlar vererek düğün şeklinde kutladığımızdan çocuğa psikolojik ve sosyal
fayda sağladığı aşikârdır.
SÜNNETİ KİMLER YAPMALI?
Evlerde ve toplu sünnet yapılan yerlerde bulaşıcı hastalık riski çok fazladır. Son yıllarda
Türkiye'de bulaşıcı hastalıklarda Hepatit B de artış görülmüştür. Bunun da sebebinin sünnete bağlı
olduğunu düşünülmektedir. Özellikle toplu sünnetlerde de yapılacak sünnetlerin mutlaka tek
kullanımlık aletlerle, setlerle yapılması gerekmektedir. Sünnette verebileceğimiz zararlardan bir
tanesi Hepatit B hastalığının çocuğa geçmesidir.
Anne-Babalar konu hakkında mümkün olduğunca bilgilendirilmeye çalışılmalıdır. İşlemin
cerrahi risklerinin farkında olmalıdırlar. Doktorunuzla sünnet süreci hakkında konuşulmalıdır. Eğer
mümkünse, işlem yapılırken anne babaya izletilmelidir.
Eskiden ülkemizde sünnet eli ustura tutan berberler veya sünnetçiler, diş çekenler tarafından
yapılırdı. Bunun yanında kendisini sünnetçi olarak tanıtan ve 7 kuşak sünnetçiyim diyerek ortaya çıkan
kimseler vardı. Bu gün artık pek görülmezse de kırsal kesimde hâlâ bu adet devam etmektedir. Yara
yerine ağaç kabuğu tozu veya daha modern çalışanı sarı toz koyardı. Sünnet yapıldıktan sonra

komplikasyon olmuş, kanama olmuş kimsenin umurunda olmazdı. Kontrol muayenesi diye bir şey söz
konusu değildir. Zaten motosikletine atlayan sünnetçiyi nerede bulacaksın.
Sağlıklı bir sünneti uzman doktorun yapması gerekmektedir. Böylece birçok sünnet hatasının
komplikasyonun (İstenmeyen yan etkisi) önüne geçmiş olunur.
Hükümetin 2014 de çıkardığı Sağlıkta Torba Yasa ile ve 23 Mart 2015 tarihli tüm Valiliklere ve
İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği tebliğ ile sağlık memurlarının sünnet yapma yetkisi, 1 Ocak 2015
tarihi itibariyle iptal edilmiştir.
Sünnetin bir uzman doktorun yapmasındaki faydalar şunlardır:
1-

Çocukta kan durmaması gibi bir hastalık varsa (Hemofili) bu hastalıktaki yan etkiler

verilecek ilaçlar ile önlenir.
2-

Sünnet ağrı giderici ilaçlar altında yapıldığı için çocuk ağrı duymaz.

3-

Sünnet yarası dikildiği için yara iyileşmesi daha çabuk olur.

4-

Köy sünnetçilerinin yapacağı sünnette çocuk ağrı duyacağı için çok huzursuz ve hırçın

olur ve zapt edilmesi daha zordur. Bu nedenle çocuğun psikolojisi bozulur.

SÜNNET NASIL YAPILMALI? Ve TEKNİKLERİ
Yıllar boyunca sünnet çeşitli şekillerde yapılmıştır. İlk
zamanlarda sünnet derisi iki ip ile kıstırılmış ve arada kalan
deri kısmı kesilerek uygulanmıştır. Daha sonra ip yerine
çeşitli ağaç ve metal kıskaçlar kullanılmıştır. Yahudiler ortası
yarık madeni bir levha (Barzel) kullanırken Osmanlı devrinde
her doktor kendi ismi ile anılan kıskaçları kullanmayı tercih
etmişlerdir.

Sünnetin yapılış şekilleri şöyledir:
1- Cerrahi Sünnet: Genel hijyenik şartlar hazırlanır. Çocuk mutlaka yatırılır. Çünkü ayakta hem
sünnetçi için zor olur hem de çocuk korku ile rahat durmaz.
Genel anestezi ( Narkoz) veya bölgesel uyuşturma (iğne ile) yapıldıktan sonra penis başına 5-6
mm uzaklığında sünnet derisine bir pens veya kıskaç konulur. Burada pens ağzı içerisine veya kıskacın

içerisine penisin baş kısmının girmemesine dikkat edilir. Sonra kıskacın hemen altından bir bisturi
(neşter) ile sünnet derisi kesilir. Kanayan damar ağızları bulunup tek tek bağlanır. Kesik olan derinin
iki ucu 4 dikiş ile uç uçuna getirilerek dikilir. En son kesik yaranın üzeri anti bakteriyel pomat sürülmüş
bir bez ile sarılır.
Pansuman gerekmez. Dikişlerde kendiliğinden eriyen cinsten (Katgüt) olduğu için dikiş almaya
da gerek yoktur. Bir haftaya kadar dikişler kendiliğinden kopar ve düşer. Çocuk hemen ayağa
kalkabilir. Yeme ve içmede bir kısıtlama yapılmaz. 2-3 saat sonra uyuşturucu iğnenin tesiri
geçeceğinden çocuk ağrı duymaya başlar. Onun için bu arada ağrı kesici hap, şurup veya fitil verilir.
2- Açık Sünnet Metodu (Sleeve Tekniği): Yinehijyenik şartlar sağlandıktan sonra narkoz ve
yerel uyuşturucu altında sünnet derisine 2 si sünnet derisinin altına 2 si de üstüne gelecek şekilde
pensler konur. Bu pensler arasından bir makas ile boydan boya penis başına 5 mm kalacak şekilde
kesilir. Penis başı kollanır. Daha sonra pensler arasında sünnet derisi kesilir. İki kesik birleştirilir.
Kanayan damarlar tutulur ve çevreye 4 adet dikiş konur.
3- Kıskaç Metodu: Sünnet derisi çekilerek söndürülür. Penis başının 5 mm üzerinden kıskaç
konulur ve damarlar yapışsın diye biraz beklenir. Bir bisturi ile üstte kalan deri kısmı kesilir. Bu
metotta fazla bir kanama olmaz. Çünkü her iki sünnet deri tabakası birbirine yapışmıştır. Deri tekrar
penis başı gerisine alınır ve pansuman yapılıp kapatılır.
4-Çan Usulü: ( Gomco Klemp ): Bu usulde özel yapılmış çan şeklinde bir aletten faydalanılır.
Bu alet iki kısımdan meydana gelir. Penis başına geçirilen çana benzeyen ana parça ve 2 adette kıskaç.
Çan küçük büyük olmak üzere numaralandırılır. Hangisi penis başına uyarsa bu çanın içerisine penis
başı geçirilir. Sünnet derisi çanın dış yüzünde kalır. Üste kalan vida şeklindeki kıskaçlar ile sünnet
derisi iyice sıkıştırılır ve 5 dakika beklenir. Sonra sünnet derisi çan üzerinden çevrelenerek kesilir.
Kanama varsa bu damarlar tutulup bağlanılır ve kanama önlenir. Yara pansuman yapılıp sarılır.
5- Koter Usulü: Burada kesmek için neşter yerine koter kullanılır. Koter, elektrik akımının
düşük derecelerinde ısıya bağlı olarak cildi kesen bir alettir. Burada kanama olmaz, olsa bile koter ile
bu damarlarda yakılır. Her ne kadar kolay ve kansız bir sünnet gibi gözükse de daha sonra ortaya
çıkan yan etkiler çok fazladır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı koterle sünneti yasaklamıştır. En büyük yan
etkisi yara iyileştikten sonra nedbe dokusu denilen sünnet derisinin aşırı büyümesi ve bu bölgenin
hissiz olmasıdır. Damarlar yakılırken sinirlerde harap olacağı için çocuğun ileri yaşlarda erken boşalma
ve sertleşme problemi olma ihtimali vardır.
6- Lazerle Sünnet: Koter yerine kesici olarak lazer kullanılmaktadır. Günümüzde yan etkisi tam
olarak bilinmediğinden kullanılması tartışmalıdır. Etkisi koterle aynı olduğu zannedilmektedir.
SÜNNET HATALARI ve KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Sünnet sık uygulanıyor olsa da, her cerrahi işlem gibi peroperatif ve postoperatif
komplikasyonlar görülebilir. Daha önemlisi bu komplikasyonların çok önemli bir kısmı dikkatli bir
cerrahi ve özenli postoperatif bakım ile engellenebilir. Komplikasyon gelişen vakaların önemli bir
kısmının yeterli penil cerrahi eğitimi almamış kişilerin (kadın doğum uzmanı, çocuk hastalıkları
uzmanı, pratisyen hekim, asistan, sünnetçi gibi) yaptığı sünnetler olması, bu kişilerin eğitiminin daha
özenli yapılması ile komplikasyon oranlarının azalacağını düşündürmektedir.
Sünneti ehli olmayanlar yapınca sünnet hatalarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Acele ile
yapılan hijyene dikkat edilmeyen sünnetlerde yan etkiler ve hatalar çoktur.
1- Sünnet derisinin az kesilmesi: Çok sık görülür. Mahsuru yoktur. Gerekirse 2 ci bir işlem ile
fazlalık kesilir. Yetersiz sünnet.
2- Penis başının kesilmesi: Dikkatsizlik sonrası oluşur. Tamiri çok güçtür. Tam kesiklerde
protezden başka çare yoktur.
3- Penis başı altındaki derinin fazla kesilmesi ile buradaki dış idrar yolunun da beraber kesilmesi.
Çocuk idrarını penis başı alt yüzünden yapmaya başlar.
4- Kanama, Sık görülür. Tedavide sünnet yarası açılır kanayan damarlar tutulur.
5- Cilt altına kan toplanması. Önemli değildir. Zamanla bu kan emilir.
6- Normal delikten başka yeni idrar deliğinin meydana gelmesi
7- Penis kangreni: Sık olmamakla beraber penisin sıkı bağlanması sonucu oluşur.
8- Ağrının fazla olması. Ağrıyı önlemek için sünnet evveli ve sonrası ağrı kesici vermek iyi olur.
9- Peniste eğrilik meydana gelmesi. Nadir olarak görülebilen komplikasyondur. Sünnetin yanlış
yapılması sonucunda oluşur.
10- Penisin sadece ucunun görüldüğü gömülü penisin oluşması.
11- İdrar çıkış deliğinin daralması (meatal darlık)
12- İdrar dış deliği penisin alt kısmında olduğu durumlarda (Hypospadias=Yarım Sünnetli Doğma)
sünnet yapılmamalıdır. Çünkü bu çocuklara bir ameliyat gerekmektedir. Bu ameliyat ile idrar
dış deliği penisin uç kısmına alınır. Ameliyat esnasında sünnet derisi kullanılacağı için bu
çocuklar sünnet edilmezler. Bunu bilmeyen sünnetçi yanlışlıkla sünnet ederse çocuğun
ameliyat başarı şansını azaltır.
13- Kötü nedbe dokusu.
14- Penisin bir kısmının kesilmesi veya tam penis kaybı.
15- Bulaşıcı sarılık. Steril aletlerle yapılmayan sünnette bulaşıcı hastalık riski mevcuttur.
16- Temizliğe ve hijyene dikkat edilmezse mikrop bulaşması ve iltihaplanma meydana gelir.
Cerahat toplanır, bu durumda çocukta ateşin yükselmesine sebep olur. Titreme, bulantı ve
kusmalar meydana gelir.

17- Penis Başı Aşırı duyarlılığı: Sünnetten sonra 3 ay kadar sünnet başında aşırı duyarlılık
oluşabilir, bu zaman içerisinde kaybolur.
18- Sünnet sonrası sıkı bandaja bağlı olarak idrar yapamama durumu olabilir.
19- Bu kadar ameliyat yan etkisi olan ve komplikasyon olan sünneti yapmayalım mı? Bu
komplikasyonlar gözünüzü korkutmasın.
20- Ehli ve el becerisi çok olan bir doktorun yapacağı sünnette bu komplikasyonlar görülmez.
ÇÖZÜM:
Sünnet zararlı veya faydalı deniyor, bu büyük tartışmalara neden oluyor. Herkes benim fikrim doğru
elimde deliller var diyor bunun ortak noktası bulunamaz mı?
Elbette bulunur. Sizlere naçizane bir tavsiyem olacak.
Çocuğunuzu sünnet ettirin fakat penis üst derisini tam çıkarttırmayın. Hani "Ucundan acıcık"
deniyor ya aynı o şekilde ucundan azıcık aldırın.
Sünnet yapacak doktora bunu söylerseniz sizi anlayışla karşılayacaktır ve üst deriyi tamamen
değil yarısından biraz daha azını alacaktır.
Çünkü internette bu kadar sünnet aleyhtarı yazıyı okuyan doktorunda kafası karışıktır. Bence
bu mükemmel bir çözüm olur.
Böylece;
1- Sünnetin zararlarından çocuğunuzu korursunuz. Üst deri tamamen çıkarılmadığı için
sünnetin birçok zararını görmezsiniz. Daha önce sayılan burada tekrar edemeyeceğim
zararlardan sakınırsınız.
2- Dinin emrini (tavsiyesini) yerine getirmiş olursunuz. Böylece Peygamberimizin(s.a.v)
tavsiyesinden uzak kalmazsınız. Dini bir vecibeyi yerine getirdiğiniz için içiniz rahat eder.
3- Vicdanınız rahat eder. Çünkü internette sünnetin o kadar zararlı olduğunu okudunuz ki
kafanız karıştı. İşte bu kafa karışıklığınız gitti ve vicdanınız rahatladı.
4- Mahalle, eş, dost baskısından kurtulursunuz. "Oğlan sünnet oldu mu?" sorusuna
rahatlıkla cevap verebilirsiniz.
5- Çocuğunuzun arkadaşları arasında küçük düşmesini önlersiniz. Çünkü çocuklar kendi
aralarında "Sünnet oldun mu?""Ne zaman olacaksın?" "Niye bu yaşa kadar
beklediniz?""Sen sünnet olmadığın için erkek sayılmazsın" diye sorulara muhatap
olmaz.Bütün çocukların bu sorulara maruz kaldığını biliyor musunuz?
6- İleride çocuğunuzun sünnetle ilgili hatıralarını, nasıl sünnet olduğunu, babasının ne
yaptığını, ne hediyeler aldığını çocuk ve torunlarına anlatma fırsatı verirsiniz.

Şahsen bir aile bana bu teklifi yapsa memnuniyetle kabul ederim.
Uzmanlığa başladığım yıllarda ilk ameliyatlarımız elbette sünnet olurdu. Hem el alışkanlığı
gelişsin hem ameliyatlara alışalım diye baş asistanımız sünnetleri bize yaptırırdı.
Burada kendisine özel teşekkür edeceğim baş asistanımız Op. Dr. Zeki Altıparmak biz
asistanlara şöyle demişti;
"Sünnet yaparken sünnet derisinin hepsini almayın. Biraz uzun kalsın. Bu çocuğa daha zevk
verir, erken boşalmayı önler, cinsel problemlere neden olmaz" uzmanlığını Almanya da yapan ve uzun
zaman Almanya da çalışıp, başasistan olarak bizlere yardımcı olan Op. Dr. Zeki Altıparmak'a şimdi çok
hak veriyorum. Demek ki bildiği bir şeyler vardı.
Uzman olduktan sonra sünnetleri bu şekilde üst deriyi biraz fazla bırakarak yapıyordum. Hatta
yeğenlerimi ve oğlumu da bu şekilde sünnet yaptım.
Ama yıllar geçtikçe şunu gördüm. Sünnet yaptığım aileler hatta sünnet yaptığım yeğenlerim
bile şikâyet ettiler. Benim pipi derisi neden uzun diye. Elimizden geldiği kadar izah ettim. Ama tatmin
olmadılar. O zamanlarda internetin olmaması ve bilgiye ulaşımın zor olması nedeniyle pipi derisinin
bu kadar faydalı olduğunu okuyamadılar. Şimdi hepsi evli bir gün bile cinsel yönden şikâyet ettiklerini
duymadım.
Bu şikâyet ve gönül koymalardan sonra bende artık klasik sünnet olan üst derinin tamamını
çıkarmaya başladım.İyi yaptığımı da tam olarakzannetmemekteyim.
SON SÖZ
Sünnetin faydasını ve zararını bilimsel olmaya çalışarak mantıklı ve mantıksız açıklayanlar var.
Çoğu kimse fikirlerini kendi inancına göre açıklamış durumdadır. İşin enteresan yanı bu açıklamaları
genelde doktorlardan ziyade; kendisine araştırmacı-yazar diyen, internetten okuduğu yarım yamalak
bilgilerle tartışmaya katılanlar, İslamiyet düşmanı olanlar, İnsanları İslam dininden soğutmak için
yazılan art niyetli insanlar yapmaktadır.
İnançlı ve İslam dinini uygulamaya çalışan, dini vecibeleri yerine getirmeye çalışan biri olarak
ve üroloji uzmanı doktor olarak şunu söyleyebilirim. Ben sünnetin yararına inanıyorum. Kendi
çocuklarımı ve torunlarıma sünnet yaptırırım (Yaparım). Bu kadar karışık tartışmalara kulak asmam,
okur geçerim. İsteyen sünnet yaptırır isteyen yaptırmaz. Sonuçta inanç meselesine geliyor.
İstanbul'a gelen bir İngiliz şöyle anlatıyor: “Bir gün İstanbul da Beyazıt'tan Aksaray'a doğru
iniyordum. Tam Laleli Cami önüne gelmiştim ki Ezan okunmaya başladı. O zaman kadar ezan
duymuştum fakat bu başkaydı. O sırada ne olduğunu anlayamadım kendimi çömelmiş ve kendimden
geçmiş halde buldum. Allah'ım bu nasıl bir ses bu nasıl hikmetli bir şey. Camiye girdim sordum

soruşturdum. Ezan okuyan müezzini buldum, Onunla konuştum. İslamiyet hakkında bilgi aldım hemen
kelime-i şahadet getirip Müslümanlıkla şereflendim.”
Not: Bu yazıyı okuyunca bende Laleli camisine gittim. Galiba ikindi namazıydı. Müezzin öyle
bir ezan okudu ki tüylerim diken diken oldu. Gözlerimi kapattım kendimden geçtim. İngiliz'e hak
verdim.
Gazeteler bu İngiliz'i bulmuşlar ve kendisiyle röportaj yapmışlar. O zamanlar İslamiyeti
seçenlerle röportaj yapmak gazeteler için kaçırılmayacak bir fırsattı. Aynen "Türk lokumu, Sultan
Ahmet, var ben Türkleri sevmek var ben boğazı çok sevmek" gibi muhabbetler gibi.
Sorunun biri de şuydu: “Şimdi Müslüman oldunuz, sünnet olmayı düşünüyor musunuz?”
Adam ibretlik cevabı şu şekildedir. Adamın İslamiyet bağlılığını dikkat etmeliyiz. “Evet
Müslüman oldum. Allah (c.c.) şükürler olsun. İslamiyet emretseydi değil sünnet olup bir et parçasını
oradan aldırmak vallahi İslamiyet sağ kolunu kes deseydi kolumu keser atardım.”
Adamdaki inancı bizim inançla karşılaştırdım Eyvah. Biz İslamiyeti hazır bulmuşuz, kıymetini
bilmemişiz. Bilen nasıl biliyor.
Op. Dr. Ali HATAY
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