
Bismillahirrahmanirrahim...

Zaman her şeyi olgunlaştırır. Sert rüzgârlar, çılgınca akan sular ve kavururcasına 
yakan güneş… Bir fidanı ağaca dönüştürür ve o ağaç da meyvesini bizimle paylaşır. 
Yedinci sayısını sizinle buluşturduğumuz Dergimiz, her geçen gün gelişerek yenile-
niyor. Okuyucularımızın tavsiyeleri ve olumlu eleştirileri bizlere daha da güç veriyor.

Tek tipleşen dünyada İslam yegâne ve farklı bir doğru söylem olarak gür nidası 
ile insanları hakka davet etmeye devam ediyor. Bize düşen de ‘İnsanlık Dini’ şarkısını 
terennüm eden modern koroya değil, hidayet ve takva çağrısı yapan İslam’ın nidası-
na kulak vermek, gereğini yaşamak ve duyurmaktır.

Ele aldığımız dosya konuları ve diğer yazılarımızla okuyucularımıza İslam’ın me-
sajından hoş bir seda sunmaya gayret ediyoruz.

Ekibimizin gayretli çalışmaları ve siz değerli okuyucularımızın katkılarıyla büyü-
yen Dergimiz; bu ay itibariyle beğeneceğinizi umduğumuz yeni bir tasarımla sizlere 
sunulmaktadır. 

Her sayımızda sizleri yeni yeni kalemlerle buluşturmaktan son derece mutluyuz. 
Yazıları ile bizlere katkıda bulunan tüm kalem erbabı dostlarımıza bu vesile ile teşek-
kürlerimizi arz ediyoruz. 

Bu sayımızda Dergi’mizin ilân ettiği karikatür yarışmasının sonuçlarını sizlerle 
paylaşacağız. Yarışma değerlendirmesinde bizlere yardımcı olan Kemal Güler üsta-
dımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İslam’ın en nadide kavramlarından “Tesettür ve Hayâ” bu sayımızda dosya konu-
muz oldu. 

Sevgi Bilici; “Hal Dilinde İffet Kavramı ve Edep” başyazısı ile tesettürü, iffet kavramı 
ile eşleştirerek daha anlaşılır bir bakış açısı sunmaktadır.

Özkan Öztürk; “Bir Öz-bilinç Arayışı Olarak Hayâ” yazısı ile hayâlı olmayı hayy 
(diri) olmak ve insanın kendini bilmesi olarak tasvir etmiştir.

Bu ay da Enver Gökkaya, Erdal Bayraktar, Enver Elkatmış, Nisa Betül Yazıcı, Orhan 
Kıtay ve ismini zikretmediğimiz birçok değerli yazarımızın yazılarını sizlerle paylaşı-
yoruz.

“Şahitlik ve Şehadet” konusuyla Şubat ayında yeniden Dergimiz’de buluşmak di-
leğiyle… Allah’a emanet olunuz.
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Dergimizde yayımlanan yazı, 

ilan ve reklamların sorumlu-

luğu sahiplerine aittir. Dergi-

mizde yayımlanan yazılar, kay-

nak belirterek iktibas edilebilir.

EDİTÖRDEN

Ey Allahım!
Şahitlik ediyoruz ki;

“Sırat-ı Müstakîm’inin parlak delillerini  ne düşünce 
cambazlarının kurnazlığı,  ne de şüphecilerin aldatıcı 

 kanıtları çürütebilir.”
Ebu Mansur el-Mâtürîdî
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Tesettür ve Hayâ
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‘İlm ü irfān-ı Ali hilm ü hayā-yı ‘Osman

Bâkî



Ocak 2016 5

Hal dilinde tesettür konusunu iffet kavra-

mı ile eşleştirerek incelemek hem daha 

anlaşılır hem daha uygulanabilir bakış açıları ka-

zandıracaktır. Bu vesileyle “İffet” kavramının kelime 

tahlilini yapalım:

1- Cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık, 

temizlik.  

2- Namus. 

Bu açıklama toplumumuzun iffet kelimesin-

den ne anladığını özetlemektedir.

Görüldüğü gibi bizim zihinlerimizde, “namusu 

koruma” dışında kalan ahlak özellikleri maalesef 

yerleşememiş. Bu eksikliğin çıktılarını konunun 

ilerleyen kısmında örnekleyeceğiz. 

Şimdi de hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’e 

başvuralım. Kur’an’da iffet kavramı iki boyutta iş-

leniyor:

1- Namus ve temizlik.

“Evlenme imkânını bulamayanlar ise; Allah, 

lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffet-

lerini korusunlar.”1 

“Irzını iffetle korumuş olanı (Meryem’i de 

an.) Biz ona ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlu-

nu cümle âlem için bir ibret kıldık.”2 

2- Erdem, dürüstlük, vakar ve güzel ahlak.

“(Yapacağınız hayırlar) kendilerini Allah yo-

luna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç 

için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen 

kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zan-

neder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü 

onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız 

her hayrı muhakkak Allah bilir.”3

Her iki başlığa örnek bir ayet de şudur:

Hâl Dilinde İffet
Kavramı ve Edep

Sevgi BİLİCİ

Dosya
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“Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan ke-

silmiş yaşlı kadınların; ziynetleri (yabancı er-

keklere) teşhir etmeksizin (bazı) elbiselerini 

çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. İf-

fetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. 

Allah işitendir, bilendir.”4

Hadislerle yolumuza devam edecek olursak; 

Peygamberimizin (s.a.v.) konumuza yaklaşımı her 

zamanki gibi Kur‘anî olmuştur. İşte birkaç örnek:

Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Yâ Rabbi! 

Sen’den hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği 

diliyorum.”5

Ebû Saîd el Hudrî (r.a.) şöyle dedi: “Rasûlul-

lah (s.a.v.) örtünme çağına girmiş bir genç kız-

dan daha utangaçtı. Hoşlanmadığı bir şey gör-

düğünde bunu yüzüne bakınca anlardık.”6

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Her bir dinin 

kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm’ın ahlâkı 

hayâdır.”7

Peki, günümüzde inanan kadın ve erkeklerin 

iffete ve hayâya yaklaşımı, bu yaklaşımdan kay-

naklanan edep ölçüleri nedir?

Yukarıda yapılan kelime tahlilinden de anlaşıla-

cağı gibi Türk toplumunda iffet daha ziyade ken-

dini zinadan korumuş kişiye yakıştırılan bir vasıftır. 

Ve bu vasıf namus kavramı ile daha ziyade kadı-

na ait görülen bir olgudur. Çifte standart olan bu 

yaklaşım, tesettür ve edep uyumunda da bir Müs-

lümana yakışacak hayat tarzının doğru anlaşılma-

sını güçleştirmektedir. Toplumda, zina yapmadığı 

sürece ister erkek ister kadın olsun göz yumulan 

bazı hataların şartlar gereği çok da önemli olma-

dığı hatta bazı durumlarda çağın gerekliliği olarak 

değerlendirildiğini görüyoruz. 

Dosya
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İffet sadece zinadan korunmakla eşleşin-

ce gerçek anlamda iffete zarar veren ama pratik 

süreçte zinaya gitmeyen yollara yaklaşmak hiç 

de zor olmamaya başlıyor. Ve biz bu yanlışla-

rı sadece tesettürün sınırlarında değil belki çok 

daha fazla davranışların veya beden dilinin sı-

nırlarında görüyoruz. Tesettürün asıl sebebi de 

Kur’an’da çok net açıklanmıştır.8 İffetimizi koru-

mak ancak bu korumanın hayâ ile tamamlanma-

sı gerektiğini yine bize Kur’an öğretiyor. Şöyle ki:

”Derken, o iki kadından biri utana utana yü-

rüyerek ona geldi. Babam, dedi, bizim yerimize 

(hayvanları) sulamanın karşılığını ödemek için 

seni çağırıyor. Musa, ona (Hz. Şuayb’a) gelip 

başından geçeni anlatınca; o, korkma, o zalim 

kavimden kurtuldun, dedi.”9

İffetimizi sadece uzuvlarımızı örterek korudu-

ğumuzu düşünen bakış açısına yaşanmış örnekler 

verelim:

-Dolmuş yolculuğu esnasında tesettürlü bir 

hanımın -yanında hiç kimse yokmuş gibi- telefon 

(muhtemelen nişanlısı ya da eşi) ile yaptığı mah-

rem konuşmaları çok rahat duyuluyor ve dolmuş-

taki yolcuların şaşkın bakışları, bu kardeşimizin hiç 

umurunda değil.

- Orta yaşlı bir hanım belediye otobüsünde 

şoföre ve kendini uyaran diğer yolculara son ses 

bağırarak hakaretler savuruyor. Arkadan bir yolcu 

şöyle diyor: “Çarşafından utan!”

-Eşi tarafından ihmal edildiğini düşünen bir 

erkek asla tasvip etmeyeceği yaşam tarzına sa-

hip bayanlarla sanal ortamlarda teselli bulmaya 

çalışırken; eşi kendisine şahit oluyor ve kadının 

zihninden geçenler: ”Eşim zina yapmıyor. Ama 

kendimi aldatılmış kabul ediyorum. Bu evlilik yü-

rümez.”

-Televizyonda, “genel izleyici” amblemi taşıyan 

herhangi bir görseli seyreden çocuk; annesi ve 

babası da yanında iken küçük kardeşini uyarıyor: 

“Başını çevirmene gerek yok sadece öpüşüyorlar.” 

Anne ve baba tebessüm ediyor. 

-Annesi, nişanlısı ile olur olmaz her şeyi saat-

lerce konuşan oğlunu uyarıyor: “Oğlum muhab-

betinde ölçülü ol. Bu kadarı da fazla…” Gencimiz-

den gelen cevap: “Elini tutup gezemiyorum. Bari 

muhabbet edeyim. Sevgimizi böyle koruyoruz.” 

Ve üç yıllık telefon muhabbetlerinden sonra nişan 

atılıyor.

Ve daha nice örnekler…

Örnekler üzerinde düşündükçe ve doğru te-

settürü sorguladıkça davranışlardaki tesettürü de 

dikkate almak durumunda kalıyoruz. İffetin lisan-ı 

hale yansımalarını Peygamber (s.a.v.) hayatından 

örneklerle biraz daha açalım:

İster erkek ister kadın olsun tesettür ölçüleri 

görsel olarak ne kadar İslam’a uygun olursa olsun 

bu görünüşün, inancın vakarı ile tamamlanma-

sı gerekmektedir. Bu vakarı olgunlaştıran yönleri 

şöyle özetleyebiliriz:

1- Kalp (niyet) ve fikir (bilgi) doğruluğu: Ki-

şinin takva elbisesini giymeye niyet edip, bu elbi-

senin özelliklerini doğru kaynaktan yani Kur’an-ı 

Kerim’den öğrenmesi.

“Ey Âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi ör-

tecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva 

elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın 

ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.”10

Dosya

Toplumda, zina yapmadığı 
sürece ister erkek ister kadın 
olsun göz yumulan bazı ha-
taların şartlar gereği çok da 
önemli olmadığı hatta bazı 
durumlarda çağın gereklili-
ği olarak değerlendirildiğini 
görüyoruz. 
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Genel olarak başta dış imajımızda ve bunun 

akabinde de davranışlarımızda verdiğimiz taviz-

lerle daha güzel olmaya ve rağbet görmeye çalı-

şırız. Oysaki insanı asıl güzelleştiren ve ona itibar 

kazandıran elbise, takva elbisesidir. 

2- Duyguların itidalli kontrolü: Allah’ın 

(c.c.), erkek ve kadın fıtratına yerleştirmiş oldu-

ğu fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları yine O’nun 

rehberliğinde gidermek en sağlam yoldur. 

Zira Allah (c.c.) yarattığı hiçbir ihtiyacı karşılık-

sız bırakmamıştır. Ve hiç kimse bu ihtiyaçları-

nı giderirken; Rabbini tamamen unutup be-

şer aklıyla hareket etme hakkına sahip değildir.

“Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene 

sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene 

yemin ederim ki; nefsini kötülüklerden arındı-

ran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen 

de ziyan etmiştir.”11

3- Sözel ve bedensel ifadelerin yansımala-

rı: Kişiye ait tek şey belki de konuştukları ve amel 

ettikleridir. Kişinin sözleri bedenindeki vakara yan-

sımalı ki kişi, tutarlı bir yaşam sergileyebilsin. Söz-

lerdeki hakkaniyet ve adalet, davranışlardaki edep 

kendini çirkin ve üzücü şeylerden korumak iste-

yenin özellikleridir.

Pratik hayatta İffeti koruma yolları:

1- Fiziki-cinsel boyutta dişil ve eril özelliklerin; 

yasak olan kişiye karşı örtülmesi (Bedenin teset-

türü):

Bu bapta söylenecekler başta Kur’an-ı Kerim 

olmak üzere hem Sünnet’te hem de âlimlerimi-

zin rehberliğinde gayet anlaşılır bir şekilde bizlere 

öğretilmiştir. Tesettürün beden üzerindeki ölçüsü 

ferdi uygulamalar ve yerel örflerle çeşitlilik arz etse 

de inanan insanın vicdanı doğru olan ölçüyü bir 

şekilde görebilmektedir. Fakat amele dökmek ki-

şilerin niyet ve gayretleri ile mümkün olmaktadır. 

Biz burada çoğu zaman gözden kaçan ve 

özellikle de toplumsal değişimin etkisiyle hal ve 

tavırlarımıza yansıyan “davranışlarda tesettür” kav-

ramı üzerinde duracağız. 

2- Psikolojik-cinsel boyutta dişil ve eril özel-

liklerin; yasak olan kişiye karşı örtülmesi (Hal ve 

davranışların örtülmesi):

Tam bu nokta, bizim üzerinde önemle dur-

mamızı gerektiren noktadır. Zira toplumda doğru 

tesettüre yaklaşımdaki olumsuzlukları tetikleyen 

şeylerden biri de hal dilinden kişilerin anlattıkla-

rıdır.

Beden dili veya bizim ahlak ilmi literatürümüz-

de lisan-ı hal, insanların birbirlerini etkilemedeki 

en etkili yoludur. Bedenin anlattıklarını tanımlaya-

bilirsek davranışlardaki tesettürü de anlamış olu-

ruz.

Mahmut Kavaklıoğlu, Sergilediği Beden Dili 

Açısından Hz. Peygamber adlı makalesinde şu bil-

gilere yer veriyor:

“İletişim sadece sözcüklerden ibaret değildir. 

Bilâkis söz oranının cılız kaldığı çok daha fazla 

unsurları içine alır. Bir iletişimde kelimelere düşen 

ağırlık ortalama %10 iken, ses tonu %30, beden dili 

%60’lık bir oranı oluşturur. Ses tonu da beden dili 

içinde mütalaa edildiğine göre iletişimde beden 

diline düşen rol %90, buna karşılık kelimelerin oy-

nadığı rol ise %10 gibi küçük bir orandır. Beden 

dili bir kavram olarak toplumun tüm bireylerince 

tanınmasa ve iletişimdeki rolünün farkında olun-

masa da istisnasız herkes tarafından kullanıldığı 

muhakkaktır.”12

Dosya

Genel olarak başta dış ima-
jımızda ve bunun akabinde 
de davranışlarımızda verdi-
ğimiz tavizlerle daha güzel 
olmaya ve rağbet görmeye 
çalışırız. Oysaki insanı asıl 
güzelleştiren ve ona itibar 
kazandıran elbise, takva el-
bisesidir. 
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Dosya

Edep sınırları içerisinde beden dilindeki teset-

türü koruyan ölçüler:

Öncelikle içerik ve konuşma üslubu en güzel 

zeminde melekeleşmelidir. Gerek hemcinslerin 

gerek karşı cinslerin paylaştıkları gerçek ya da sa-

nal sosyal ortamlarda iletişimin sözel içeriği boş 

ve çirkin ifadelerden uzak tutulmalıdır. Kadın ve 

erkek karma ortamların; bazen zaruri bazen de 

keyfi sebeplerle yaygınlaştığı günümüzde konuş-

ma adabının titizlikle değerlendirilmesi gerekiyor.

Karşı cinsler birbirlerini ne incitecek kadar 

kaba ne de tahrik edecek kadar da rahat ol-

malıdır. Her iki uçtan uzak tam ortada beşeri 

münasebetlerini korumalıdır. 

Konuşmalar gerektiği kadar ve fayda ve-

rici mesajlar taşımalıdır. Çok zaruri 

bir durum olmadıkça (küsleri barış-

tırmak, evliliğe aracı olmak, psikolojik 

tedavi görmek vb.) mahrem konulara 

girilmemelidir. 

Karşı cinsin fiziksel özelliklerine vurgu 

(bu kıyafet çok yakışmış, kilo mu verdiniz, 

formunuz gayet iyi, çok genç görünü-

yorsunuz vb.) yapılmamalıdır. 

Karşı cinslerin -mahremleri ve 

doktorları dışında- birbirlerine 

dertlerini açıp yakınlık kur-

maları da günümüzdeki gayr-i meşru ilişkilerin 

çoğalmasında etkili sebeplerden biri olmuştur. 

Doktor seçiminde de hemcins doktor seçimi ya-

pılmalıdır.

Yine seviyesiz şakaların yapıldığı hatta kötü 

sözlerin sakınılmadığı karma ortamlarda, özellik-

le genç neslin ahlaki dejenerasyonunu maalesef 

sıklıkla görebilmekteyiz. Artık tam tesettürlü bir 

hanımın yabancı bir erkeğin yanında en doğal 

kahkahasını esirgemediğini, aile hayatından ge-

rekli-gereksiz ayrımı yapmadan bahsettiğini ve 

erkeklerin de bu duruma ayak uydurduklarını gö-

rebiliyoruz. 

Artık tam tesettürlü bir ha-
nımın yabancı bir erkeğin 
yanında en doğal kahkahası-
nı esirgemediğini, aile haya-
tından gerekli-gereksiz ay-
rımı yapmadan bahsettiğini 
ve erkeklerin de bu duruma 
ayak uydurduklarını görebi-
liyoruz. 
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Dosya

Bu tür sağlıksız ilişkileri korumanın en sağlık-

lı yolu kadınların ve erkeklerin yüz göz olmasına 

sebep olabilecek ortamları azaltmaya çalışmaktır. 

İmkân dâhilinde bayanları kendi, erkekleri de ken-

di ortamlarında tutabilmektir. Haremlik ve selam-

lık olarak uygulana gelen İslam geleneği her iki 

cinsin en rahat ettiği durumdur. İş ortamlarında 

bunu sağlamak çoğu zaman mümkün olmasa da 

ev ortamlarında uygulamak mümkündür. Fakat 

modernleşmeyi yanlış okumanın yan etkilerin-

den biri olarak bu geleneğe sadık kalamadık. Bu 

tavizden dolayı evli çiftler arasında ortaya çıkan 

kıskançlıklar, nispetler, dedikodular, geçimsizlikler, 

ahlaksız ilişkiler ve boşanmalar artık yabana atı-

lacak gibi değildir. Oysaki İslam’a göre karma or-

tamların da bir adabı vardır. 

Tesettüre riayet edildiğini varsaysak bile erkek 

ve kadınların aynı ortamı paylaşmaları durumun-

da bazı tedbirleri almak faydalı olacaktır. Şöyle ki:

1- Zaruri (adab-ı muaşeret kuralları gibi), fay-

dalı, hak olanı söyleme gibi durumların dışında 

gereksiz konuşmalardan uzak durmak.

2- Oturuş şekillerine ve beden hallerine dikkat 

etmek.

3- Bakışları mutedil sınırlarda sarf etmek.

4- Şirin, sevecen ve karşı cinsi etkileyen yüz 

mimiklerinden sakınmak.

5- Cinsiyet özelliklerini değil de insanî özellik-

leri ön planda tutan ve din kardeşliği hukukunu 

koruyan vasıfları taşımak gibi.      

Ayet, hadis ve tecrübeler ışığında aydınlatma-

ya çalıştığımız bu konu üzerinde inşa edilecek 

tefekkür, muhasebe ve hayırlı amellerin; Allah’ın 

(c.c.), bizleri Kur’an’da orta-hayırlı ümmet olarak 

vasfettiği ümmet olma şerefine layık kılacağına 

hiç şüphemiz olmasın. 

Kaynakça ve Dipnotlar

1-Nur Sûresi; 24/33.

2-Enbiya Sûresi; 21/91.

3-Bakara Sûresi; 2/273.

4-Nur Sûresi; 24/60.

5-Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 389, 439.

6-Buhârî, Menâkıb, 23, Edeb, 72, 77; Müslim, Fezâil, 67 ay-

rıca bk. İbni Mâce, Zühd, 17.

7-Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 9, (2, 905); İbnî Mâce, Zühd, 17, 

(4181, 4182).

8-Bkz. Nur Sûresi; 24/31.

9-Kasas Sûresi; 28/25.

10-A’râf Sûresi; 7/26.

11-Şems Sûresi; 91/7-10.

12-Mahmut Kavaklıoğlu, Sergilediği Beden Dili Açısından 

Hz. Peygamber, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

2004/2, c. III, sayı: 6, s. 49-80.
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Bir kız veya erkek belli bir yaşa geldiği, dinin 

emir ve hükümlerinden sorumlu olmaya 

başladığı andan itibaren örtünmek, tesettüre bü-

rünmek zorundadır. Ayrıca bakılması yasak olan 

yerlere bakmamalı, Allah’ın (c.c.) tesettür konu-

sundaki haram-helal sınırlarına riayet etmelidir. 

İslam’daki tesettür hükmü sadece hanımları ilgi-

lendiren bir husus değildir. Erkeklerin de tesettü-

re riayet etmesi ve bu konudaki kurallara uyması 

gerekmektedir. Örtünme, tesettür, hayâ, hicap… 

Bunlar bir Müslümanın hayatında yer alması ge-

reken önemli kavram ve değerlerdir. Bunlar haya-

tımızda bir ömür boyu uymamız gereken kural ve 

hükümlerdir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) tesettür ile ilgili baldızı 

Hz. Esma’ya (r.a.) hitaben şöyle buyuruyor: “Ey 

Esma! Bir kadın âdet görmeye başladığı zaman 

el ve yüzünden başka yerleri yabancılara gös-

termesi caiz değildir.”1

Hayâ ile tesettür birbirleriyle iç içe geçmiş kav-

ramlardır. Örtünmek hayânın bir belirtisidir. Hayâ 

ise takva ile beraber iç dünyamızı örten bir duy-

gudur. Hayâ olmadan örtünmek gelenekseldir. Al-

lah (c.c.), insan için; avret yerlerini örtmeleri, süs-

lenmeleri, güzelliklerden yararlanmaları, sıcaktan 

ve soğuktan korunmaları için elbiseyi yaratmıştır. 

Bu anlamda Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.) şöyle 

buyurur; “Ey Âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi 

örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva 

elbisesi... İşte o daha hayırlıdır…”2 Allah (c.c.) bu-

rada ihsan buyurduğu elbise ve süsü hatırlatıyor. 

Elbise avret yerlerimizi örterken, süs bizi güzel 

gösteriyor. Birincisi zaruri ikincisi ise tamamlayıcı 

unsurdur. 

Her Daim...
Hayâ ve Tesettür

Dosya

İslam’daki tesettür hükmü 
sadece hanımları ilgilendiren 
bir husus değildir. Erkeklerin 
de tesettüre riayet etmesi ve 
bu konudaki kurallara uyma-
sı gerekmektedir.

Enver GÖKKAYA
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Yüce Rabbimizin avret yerlerinin örtülmesi ve 

süslenme için giysiyi emretmesi ile takva arasında 

bir bağ vardır. Çünkü ikisi de giysidir. Takva, kalbin 

ayıplarını örter ve onu süsler elbise de vücudun 

ayıplarını örter ve onu süsler. Her ikisi de birbirini 

gerekli kılmaktadır. Vücudun çıplaklığından nefret 

ederek onu örtmek; utanma duygusu, Allah’tan 

(c.c.) korkmak ve hayâ duygularından kaynakla-

nır. Allah’tan (c.c.) utanmayan ve O’ndan korkma-

yan bir kişi çıplaklığa aldırış etmez. Çünkü hayâ 

ve takva duygusundan soyutlanmak ile giysilerin 

çıkarılması/çıplaklık arasında bir fark yoktur. Çünkü 

vücudun örtülmesi hayâyı ifade eder.

Örtünme isteği, Allah’ın (c.c.) insanın fıtratına 

yerleştirmiş olduğu bir his ve erdemdir. Yaratılıştan 

gelen bir duygudur. Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de 

İblis’in Hz. Âdem (a.s.) ile Havva (a.s.) validemizi 

kandırarak, cennetten çıkarılmalarına sebep olan 

hatayı yaptırmasını anlattıktan sonra şöyle buyur-

muştur:

“Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerle-

rini kendilerine göstermek için onlara vesvese 

verdi ve ‘Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olur-

sunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye 

yasakladı,’ dedi. Ve onlara; ‘ben gerçekten size 

öğüt verenlerdenim,’ diye yemin etti. Böylece 

onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattık-

larında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve 

cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye baş-

ladılar. Rableri onlara; ‘Ben size o ağacı yasakla-

madım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, 

demedim mi?’ diye nidâ etti.”3 

Bu ayetten insanoğlunun örtünme gayretinin 

yaradılıştan gelmekte olduğu anlaşılmaktadır. Yine 

bu ayette, şeytanın insanoğlunun soyunmasını 

arzu ettiğine de işaret vardır. Bu da, örtünme is-

teği yok olmuş kişilerin fıtratlarından uzaklaşmış 

ve kendi yaradılışlarını ifsad etmiş kişiler oldukla-

rını; insanlığı soyunmaya, açılıp saçılmaya teşvik 

edenlerin de İblis’in uşakları ve yarenleri olduğu-

nu ortaya koymaktadır. Zira insanların ilk defa açıl-

masını arzulayan İblis’tir.

Allah (c.c.) bizleri de anne-babamız Hz. Âdem 

(a.s.) ile Havva’nın (a.s.) düştükleri hataya düşme-

memiz için uyarıda bulunuyor. Onun insanı azdır-

mak ve saptırmak için ne gibi yöntemlere müra-

caat edeceğini açıklıyor:

“Ey Âdemoğulları! Şeytan, ana-babanızı, 

ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbi-

selerini soyarak Cennet’ten çıkardığı gibi sizi de 

aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları 

göremeyeceğiniz yerden sizi görürler…”4

Allah (c.c.) insanlığa ilk zamandan itibaren te-

settürü emretmiştir. Ancak, inanan insanlar belli 

bir süre bu emri yerine getirmiş olsalar dahi daha 

sonra şeytanın fitnesine uyarak ilahi emri unut-

muşlardır. Rasûlullah’ın (s.a.v.) peygamber olarak 

gönderildiği zamanda da cahiliye kadınları hiç 

örtü örtmüyor değillerdi. Bu konuda Kurtûbi şun-

ları zikreder: 

“Kadınlar o dönemde başlarını örttüklerin-

de, başörtülerini sırtlarının arkasına atıverir-

lerdi. Böylelikle boyun ve göğüs kısımlarıyla 

beraber kulakları da örtülmeksizin açıkta kalır, 

zînetleri ortaya çıkardı.”5

Dosya

Örtünme isteği yok olmuş 
kişilerin fıtratlarından uzak-
laşmış ve kendi yaradılışları-
nı ifsad etmiş kişiler olduk-
larını; insanlığı soyunmaya, 
açılıp saçılmaya teşvik eden-
lerin de İblis’in uşakları ve 
yarenleri olduğunu ortaya 
koymaktadır. Zira insanların 
ilk defa açılmasını arzulayan 
İblis’tir.



Dosya
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Dediniz: “Çıkacak başınızdan Başörtünüz! ” 
Alın -öyleyse- onunla Yüzünüzü örtünüz!

Arif Nihat ASYA
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Dosya

Bu ifadelerden; günümüzdeki gerdan ve bo-

yunu açıkta bırakarak örtü örtmenin cahiliye âdeti 

olduğu anlaşılmaktadır. Allah’ın (c.c.), boyun ve 

gerdanlarını açıkta bırakarak örtü örten kişileri kı-

nadığı bilinince; hiç örtünmeyenlerin durumunu 

varın siz düşünün.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “İman yetmiş 

küsur şubedir. Hayâ da imandan bir şubedir”6 

buyurarak, hayânın imanın ayrılmaz bir parçası 

olduğunu ve ondan kaynaklandığını beyan et-

mektedir. Günümüz insanının, dayatılan hayat 

tarzı neticesinde ilk kaybettiği şey hayâdır. Hayâ 

duygusunu kaybetmeyen bir kişinin Allah’ın (c.c.) 

sınırlarının dışına çıkmayı göze alması mümkün 

değildir. Peygamberimiz (s.a.v.) bu gerçeği şöyle 

ifade buyurmuştur: “Eğer hayân yoksa dilediğini 

yap!”7

Günlük dilde “utanmak” anlamında kullanıldı-

ğı halde, hayânın bundan çok daha geniş ve de-

rin manaları vardır. Rasulullah (s.a.v.) “Allah’tan 

hakkıyla hayâ edin” buyurduğunda sahabenin, 

“Ey Allah’ın Rasulü! Allah’a hamdolsun; biz Al-

lah’tan hayâ ediyoruz” demesi üzerine şu çar-

pıcı ifadeyi kullanması hayânın anlam ağırlığını 

açık biçimde göstermektedir: “Kastettiğim bu 

(sizin anladığınız) değildir. Allah’tan hakkıyla 

hayâ etmek, başı ve onun taşıdıklarını, karnı ve 

onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen; ölü-

mü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim 

ahireti dilerse, dünya hayatının (aldatıcı) süsü-

nü terk etmeli, ahiret hayatını dünya hayatına 

tercih etmelidir. Kim bu söylediklerimi hakkıyla 

yaparsa, Allah’tan hakkıyla hayâ etmiş olur.”8 

Bu Hadis-i Şerif’te geçen “başı ve onun taşıdık-

ları” ifadesinden maksat, başta bulunan göz, kulak, 

dil gibi maddi ve zahirî; hafıza, hayal, tefekkür gibi 

manevi hassalardır. “Karnı ve onun ihtiva ettikleri” 

cümlesinden kasıt ise; kalp, mide, cinsel organ, el, 

ayak gibi organlardır. 

Bu nebevî uyarı bize, hayânın Müslüman-

ca yaşamanın temeli olduğunu öğretiyor. İnsan, 

bütün benliğini, maddi ve manevi varlığını hayâ 

duygusu ile donatmak suretiyle yüzü ahirete dö-

nük bir hayat yaşamadıkça Allah’tan (c.c.) hakkıyla 

hayâ etmiş sayılmayacaktır.

Gerçek hayâ, Allah’tan (c.c.) utanmak ve yapıl-

dığı takdirde ayıplanılacak şeylerden kaçınmakla 

elde edilir. Nefsiyle baş başa kaldığında hayâ duy-

gusuyla bağdaşmayan işler yapabilen ya da böyle 

yapmazsa bile niyetini halis kılmayan bir kimse-

nin utangaçlığının, İslam’ın aradığı hayâ olmadığı 

açıktır.

Ebu Süleyman ed-Dârânî şöyle der: “İnsan-

lar şu dört derece üzere amel eder; korku, ümit, 

ta’zim ve hayâ. Bunlar içinde en şerefli mevki, 

hayâ üzere amel eden kimsenin mevkiidir. Zira 

bu kimse, kendisini Allah Tealâ’nın her halükâr-

da gördüğünü yakinen bildiği için hasenatın-

dan, günahkârların günahlarından hayâ etti-

ğinden daha fazla hayâ eder.”9

 

Kaynakça ve Dipnotlar

1-Ebû Dâvûd, Libas, 33.

2-A’raf Sûresi; 7/26.

3-A’raf Sûresi; 7/20-22.

4-A’raf Sûresi; 7/27.

5-Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yay., 11/360-361.

6-Buhârî, iman, 3.

7-Tirmîzi, Birr, 47.

8-Tirmizî, Kıyâmet, 2460.

9-Sühreverdî, Avârifu’l-Meârif, s. 516.

Gerçek hayâ, Allah’tan (c.c.) 
utanmak ve yapıldığı takdir-
de ayıplanılacak şeylerden 
kaçınmakla elde edilir.
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Ben, benim?

İnsanoğlunun kendini bilmeye dair çabası 

‘ben kimim?’ sorusu ile başlar. Düşüncenin 

ilk ve en temel verisi, benlik ve onun öz-bilincidir. 

Kendini belirleme ve tanıma fikri insanın bütün 

yapıp etmeleri için bir başlangıçtır. Neyim, kimim 

ben? İnsan bu soruyu en kısa yoldan ‘ben benim’ 

olarak tanımlar. Yani kendini bir ‘ben’ olarak bilir. 

Ancak kendini bildikten sonra ötekileri, diğerlerini 

yani ben-olmayanı bilebilir. 

Varlığı algılamak, kendini tanımaktan sonradır. 

Varlık, bilinçten çıkar. Bu yönüyle insan önce ken-

di bilincini sonra da bütün varlığı tasarlar. Ben ay-

rımı aktif bir ‘ben’ tarafından yapılan bir ayrımdır. 

Yani bilincimiz, kendini bize bir anlama ve idrak 

etme merkezi olarak sunar. Hayatta karşılaştığımız 

bütün tercihleri bu ‘ben’in bilinçli seçimleri olarak 

kendimize layık görürüz. Bütün yapıp etmelerimiz 

‘ben’in bu özgürlük alanı içerisinde gerçekleşir. İn-

san kendini özgür bir varlık olarak bilir. Kendisini 

bilmesinden kaynaklanan bir bilince tabiîdir ira-

desi. ‘Ben’ diye bildiği şey ne ise onda saklı olan 

bütün bilme biçimlerini âleme açar. Fiille getirir. 

İnsan eyleyen bir varlıktır. Eylemde bulunan ve bu 

eyleyişinin ilkesini kendinde saklayan bir varlıktır. 

Ama bu eylemlilik alanı her zaman doğru irade ve 

doğru fiil ilkeselliğini kendinde taşımaz. 

Bazen kişinin ben idraki kendini bilme yolculu-

ğunda kendini kaybetme ile sonuçlanabilir. Çünkü 

insan ‘ben’i bir toplumdur. Yani benliğin toplumu 

vardır. Nasıl olacak şimdi bu? Ben tekil değil mi-

dir? Birçokluğa işaret eden ‘toplum’ da neyin nesi? 

Bir Öz-Bilinç Arayışı 
Olarak Haya

Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK

Hayatta karşılaştığımız bü-
tün tercihleri bu ‘ben’in bi-
linçli seçimleri olarak ken-
dimize layık görürüz. Bütün 
yapıp etmelerimiz ‘ben’in bu 
özgürlük alanı içerisinde ger-
çekleşir.

Dosya
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Evet, benliğin toplumları var. İnsan kendini bilir-

ken tekil olarak bilmez ki. Kendini öncelikle ruhu 

olan bir varlık olarak bilir. Aklı olan bir varlık olarak, 

nefsi, hevâsı, şehveti, gazabı, üstün ve aşağı vasıf-

ları olan bir varlık olarak bilir. Bazen sorarız kendi-

mize ben bunlardan hangisiyim diye. Kendimizi 

bir kötülüğün öznesi olarak bulduğumuzda ‘ben 

bu muyum?’ deriz. Bunu hiç yakıştıramayız ken-

dimize. Sanki benim olmasını hiç istemediğim, 

kendimden de koparamadığım bir ben var ben-

de. Bazen de bir iyilik yağmurunun bulutu olarak 

keşfederiz kendimizi. Sanki o an ölsek Cennet’in 

ortasına düşecekmişiz gibidir. Daha bir kabule ya-

kın olarak, bu sefer sorumuza cevap da vermek 

niyetindeyizdir. ‘İşte ben buyum.’ diye. Peki, acaba 

ben bunlardan hangisiyim? 

İnsanoğlu, ‘ben’ini arar durur. Oysa her arayı-

şında ‘ben’ çoğalmaktadır. İki tane ‘ben’den bah-

settik şimdi. İyi ve kötü ‘ben’ler çıktı ortaya. Bu 

keşiften sonra şöyle der içimizden bir ses: ‘Bun-

ların ikisi de benim. Ben bir bütünüm.’ Bu ifadede 

bakın bir ben daha belirdi şimdi. İyi ve kötünün de 

‘ben’e dâhil olduğunu söyleyen bir benimiz daha 

çıktı ortaya. Herhâlde bu sonuncusu yani ‘bu ikisi 

de benim’ diyen ben, asıl ben olmalı. Bakın bir ben 

daha belirdi. Neyin ben olduğuma karar veren bir 

ben daha çıktı meydana. Her seferinde kendimin 

ne olduğuna dair tespit ve çabamda benlik ken-

dini tekrar tekrar üretecektir. Demek ki ben bir 

topluluğum. İyi ve kötü yanımla, kendimi sınayan, 

hatta kınayan tarafımla çok sesli bir varlığım ben. 

Ruhumla, aklımla, kalbimle, nefsim ve hevâmla vs. 

ben bir toplumum. Bütün yapıp etmelerimle ben, 

benim.

Ben, ben-olmayan değilim.

İnsan kendisini ben olarak bildikten sonra ikinci 

bir biliş süreci başlar. Ben-olmayanı, ötekini, diğer 

varlıkları bilir insan. Diğer insanları, melekleri, Rab-

bini bilir. Asıl bilme serüveni budur zaten. Demek 

ki benim izlenimlerim, öne sürümlerim, anlam 

yüklemelerim dışında da bir hakikat var. Bunun 

farkına varırım. Yani benim mutlak bir ben anlayı-

şım var ki bu öznel dünyamdır. Fakat bunun dışın-

da bir de ben-olmayan bir şey var ki o bütün varlık 

alanıdır. Ben bu öznel dünyamı aşıp herkesin ka-

tıldığı bir nesnel dünyaya dâhil oluyorum. İşte bu-

rada ben, özgürlük ve irademi sınırlanmış olarak 

görürüm. Artık fiillerimde öznel benime, dışımda-

ki bir dünya müdahale etmeye başlamıştır. Kendi 

benimle artık senli benli, sizli bizli değilimdir. 

Kendimi bilmem düşünmemdi, başkalarını bil-

meye başladığımda ise eylem ve ameller ortaya 

çıkmaya başladı. Kendi fiillerimi hep bir başkası-

nın da var olduğu bir alanı öngörerek gerçekleş-

tiririm. Beni ben yapan da işte tam bu noktada 

başlar. Yani kendi benimi, nesnel benlik alanına 

taşımamla başlar kendimi bilmem. Bu alanda ken-

dimi yeniden bilirim. Eyleyen, amelde bulunan bir 

varlık olarak bilirim ve keşfederim kendimi. Bunu 

şöyle bir örnekle açıklayalım. Henüz evlenmeden 

kendimi bir baba olarak düşünebilirim. Fakat bu 

bilme türü, düşünceden ibarettir sadece. Ger-

çekliği yoktur. Oysaki gerçekten baba olduğum-

da kendimi bir eylemin yani babalık bilincinin ve 

yükümlülüklerinin içerisinde bilirim. Bu biliş daha 

gerçek bir öz-bilinç oluşturur. 

Benliğim kendini bir etkinlik olarak ancak nes-

nel dünyada tanır. Dolayısı ile bir etkinlik olarak 

var olurum. Başka insanları varlıkları da kendim 

Dosya
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gibi tasarlarım. Bu benim etkinliklerimi sınırlar ve 

irademe bir engel teşkil eder. Yani nesnel dün-

yada, öznel dünyamdaki kadar özgür değilimdir. 

Karşımda ben-olmayan vardır. Nasıl davranmalı-

yım ben-olmayana, ötekine, tüm varlık âlemine? 

İslam’ın varlığımızı tanımlarken diğer düşünce 

ekollerinden ayrıştığı nokta tam da burasıdır. Baş-

kalarının da bulunduğu bir alanda nasıl eylemler-

de bulunmalıyım?

Hayâ ediyorum, o halde varım.

Kendimin karşısına ben-olmayanı vaz ettim. 

Karşıma ötekileri koydum. Bu benim mümkün 

bütün özgürlük alanımı kısıtlar ve sınırlandırır. 

Şimdi başkalarının da olduğu bir dünyada kendi-

me layık eylem nedir? Bunu nasıl belirleyebilirim? 

Tarih boyunca birçok fikir buna cevap verdi. De-

diler ki; yaşam haz almaktır, yaşam yararlı olanı 

bulmaktır. Yaşam ötekini yok edip, kendi irade-

ni egemen kılmaktır. Eylemlerimizin temelinde 

başkalarına üstün gelmek vardır. Hatta ‘başkaları 

Cehennem’dir’ dediler. ‘Başkaları iradenin iflasıdır’ 

dediler. Başkaları ile karşılaşmalarını, ben-olma-

yanla ilişkilerini uzak bir alakasızlık üzerine kurdu-

lar. İslam ise benlik bilgisinin temeline başkaları ile 

ilişkiyi koydu. İslam’ın yüceliği, insanın öz-bilinci-

ni, ben idrakini öteki ile karşılaştığı alanda kurma-

sıdır ve insanı hem ötekini hem kendini bilebilen 

bir varlık durumuna yükseltmesidir. İslam, hayatı 

asla bir ego temelinde değerlendirmez. Egoyu 

övmez, yüceltmez. Başkalarını ‘ben’in ikizi görür. 

“Mümin müminin aynasıdır.”1 Âlem bir çokluktur 

Dosya
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ve fiillerimizde bu çokluğu rahatsız etme hakkı-

mız yoktur. Var olmanın bir şartı da fiillerinde bu 

düzeni tanımaktır. Mümin bütün âleme karşı ede-

bini takınan kimsedir. Varlığa muamelesinde ey-

lemlerinin ilkesi edeptir. Dolayısı ile Müslümanın 

varoluşuna dair kurduğu en içerikli ve esaslı öner-

me “hayâ ediyorum o halde varım” ifadesi olabilir. 

Bu ifade insanın öz-bilinç düzeyine geldiğini ve 

hayvanlardan farklılaşarak insan olma serüveni-

ne başladığını gösterir. Hatta hayâ bu sürecin en 

üst basamağıdır. İnsanın en temel bilinci ötekini 

bilmesidir. Bu seviyeye çıkamayana İslam “Eğer 

utanmıyorsan istediğini yapabilirsin”2 teklifini 

sunar ki; bu, utanma kapısından geçmemekte ve 

hayvanî basamakta kalmakta özgürsün demektir. 

Ayıplanmaktan kaygı duymuyor, utanmıyorsan 

artık seni kötülükten alıkoyacak bir güç kalmamış 

demektir. Böyle bir özgürlük ise insanı asla var-

lık mertebelerinde kemale ve yetkin bir varoluş 

deneyimine yükseltmeyecektir. Ne aşağılık bir 

karardır dilediğini yapabilmek adına, utanmazlığı 

seçmek.

Hayâyı hayata çağırmak…

Hayâ, hayy olmak yani diri ve canlı olmaktır. 

Kendini bilmekle diri olmaktır. Rabbini bilmekle 

canlı olmaktır. Diğer insanları bilerek yaşamaktır. 

Utanmazlık ise hayatı bilinçle yaşamayı terk et-

mektir. Hayâ, hayatın damarıdır. Hayâsızlık ise bu 

damarın çatlaması ve insanın manevî kan kaybet-

mesidir. Hayâ, Allah’tan (c.c.), meleklerinden ve 

insanlardan utanmaktır. Bu utanmanın kökeninde 

onları tanımak, bilmek vardır elbette. Bu bilgi, in-

sanı rahat ve rehavetten alıkoyan bir saygı hissini, 

kalbin ana teyakkuzuna dönüştürür. Bu biliş ise 

öncelikle kendini bilmekten neşv ü nema bulur. 

Kendini bilen bilir ki insan eylemlerinde mutlak 

özgür değildir. Mümin her fiilinin karşısına başka-

larını koyar. Bilir ki kendisini ancak karşısına baş-

kalarını da koyarak öne sürebilir. Amellerimizle, 

eylemlerimizle biliniriz. Hak da, halk da bizi eyle-

diklerimizle bilir. O vakit, eylemlerimi başkalarını 

önemsemeden nasıl tasarımlayabilirim? Nasıl yok 

sayabilirim diğerlerini? Mümin bilir ki kendini öteki 

ile birlikte düşündüğünde ve bir birlik ilkesi altında 

kendini tanımladığında gerçekten özgür olabilir. 

Kendi gerçekliğini başkalarının gerçekliği ile birlik-

te düşünürse özgürlüğünü sınırlandırması gerek-

tiğini anlar. Sınırsız özgürlüğün başkalarının hak-

kına tecavüz olduğunu bilir. Bunu hissetmekten 

bile utanır. “Mademki ‘ben bunlardan hangisiyim’ 

diye kendi kendime soruyor ve kötü eylemlerim 

üzerinden kendimi tanımlamak bana dahi zül ge-

liyorsa, bu eylemler başkalarını etkilediğinde ne-

ler hissederim?” diye sorgular durur. İşte insanın 

en aktif bilinç duygusu utanmadır. “Her dinin bir 

ahlâkı vardır; İslâm’ın ahlâkı da hayâdır.”3 Fiilleri 

konusunda önce kendisinden utanır mümin. Kötü 

olanı kendisine yakıştırmak yaralar onu. Ruhuna 

bir utanma duygusu sızar ve bunun öz-saygısını 

yaraladığını hisseder. İkinci olarak kendini kınayan 

bu nefis, bu sefer kınanma endişesiyle kötü olan-

dan kaçınmaya çalışır. Allah’tan (c.c.), meleklerden 

ve insanlardan utanıp, çekinir. Nefsinin çirkin dav-

ranışlarını kimse görmese bile sanki bütün âlem 

bunun farkındaymış gibi bir ‘âr’ etmenin ve yü-

zünü kızartan bir sıkıntının insanı olur. Bir günahı 

kimse bilmese ve görmese de mümin öznel dün-

yasında yine kınama içerisindedir. İç boşluğunda 

çağıldar durur o günahın yankısı. Öze dönük bir 

yergi içerisinde, nefsine yakışmayanı, asaletine 

uymayanı kendi benliğinin yurdundan kovma te-

laşındadır. Modern hayat felsefelerinin aksine bir 

duruş sergiler. Bu anlamda utanma asla modern-

lerin sandığı gibi terapi gerektiren bir kişilik arızası 

Dosya
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hisseder.



Ocak 2016 19

değildir. Mümin, hayâyı asil bir elbise gibi kuşanır. 

Utanma ve sıkılma, kötü ve çirkin bir işi yapmayı 

zatına, zamirine lâyık görmeme mümin için ahla-

kın zirvesidir. “Hayâ bütünüyle hayırdır.”4 “Hayâ 

sadece iyilik getirir.”5 Bize düşen de hayâyı ha-

yata çağırmak oluyor o vakit.

Eylemlerimiz bilincimizin imzasıdır.

Mümin bilir ki yapmak, etmek, eylemde bulun-

mak hep bir ben algısından kaynaklanır. İşimizde, 

benliğimizin bir zuhuru vardır. Dünya dediğimiz 

şey eylemde bulunmaktan türer. Eylemlerimiz 

bilincimizin imzasıdır. Benliğimiz ve fiillerimizin 

ayrılmazlığı, insan için bir var olma kriteridir. Bu 

seviyenin altında hayvanî varlık vetiresi başlar. 

Dolayısıyla müslüman zihin, başkasını hesaba 

katmadan nasıl ‘ben varım’ diyebilir? Benim kim 

olduğumu biraz da fiillerim ve fiillerimin başkala-

rını rahatsız edip etmemesi belirlemez mi? Çünkü 

dünya dediğimiz şey aslında karşılıklı bir sınanma 

değil midir? Hepimiz birbirimizin şahidi değil mi-

yiz? Bu sebeple dünya bir sınırlanmadır. İnsanlar 

birbirlerinden utanır ve birbirlerini sınırlarlar. Öz-

nel dünyasında bile sınırlar insan kendini. Çünkü 

orada da ‘ben’i karşısında Rabbi vardır. Her şeyi 

gören el-Basîr olan mutlak gerçeklik. “İnsan, Al-

lah´ın kendisini görmekte olduğunu bilmiyor 

mu?”6 “O Allah ki amellere ve kalplere bakar.”7 

Demek ki benliğin dışarıya doğru hareket ve öz-

gürlüğü sınırsız olmadığı gibi, içeride de yalnız 

değildir. Kimsenin olmadığı yer yoktur. Mümin bu 

biliş içerisinde eyler. Rabbini bildiği için fiillerini de 

bilinçle işler. “Hayâ imandandır.”8 Hayâ, mümin 

gönlün Rabbi karşısında her an tekmil vermesidir. 

Her an Rabbi karşısında olup, kemal arayışını asla 

kaybetmemesidir.

İçerisinde bulunduğumuz bu dünya tasarımın-

da her fiilimiz sonuçta bir şeye karşıdır. Dolayısı 

ile eylemlerimi hayata geçirme sürecinde birçok 

bilme basamağı çıkıyor karşıma. Öz-saygı, Al-

lah’a (c.c.) saygı, meleklere saygı, insanlara saygı… 

Dosya
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Bu bilinç düzeyleri olmadan nasıl yakışık kalır eyle-

mim ve amelim? İşte hayâ bir iç kritiktir, nefs üze-

rinde bir eleştiridir. Hayâ, insanın iç doğası üze-

rinde kazanılmış bir zaferdir. Yine dış yani nesnel 

dünya için de kazanılmış bir zaferdir. Utanma asla 

alçak ve düşük bir ruh hali değildir. Hayâ, vicda-

nın bir atılımıdır. Müminler için vicdan, birey-üstü 

bir kaynaktır ve özgürlük bilinci bu vicdanî temel 

üzerinde yükselir. Asıl alçak olan içgüdü, haz, iş-

tah, şehvet, yarar, fayda gibi egonun çıkarları için 

ötekini yok saymaktır. Öteki bilinci bir düşman bi-

linci değildir ki. Benim gibi olan, bilincidir. İnsan-

lık, ancak kendinde başkalarının insanlığına saygı 

bilincinin başlaması, ötekinin hukukuna saygı ile 

mükemmelleşir. İnsanlık, bizi yaratanın bize ver-

diği nimetlerin sorumluluğu karşısında boynun 

eğilmesi, yüzün kızarması ile gerçekleşir. Hayâ, 

başkalarına ve kendine kötülüğü bulaştırmanın 

kaygısını hissetmedir. İnsan ancak yüzü kızarırsa 

eylemlerini sınırlar. Bu dışarıdan gelen bir baskı 

ile değil insanın yaratılıştaki şerefini hissetmesi ile 

olur. Dış bir baskı ile değil, bu şerefi kaybetmemek 

için mümin başta Rabbinden sonra kendi özün-

den utanır ve kendi kararı ile kendi eylemini sı-

nırlar. Bu tavır, ancak özgürlüğü bir yükseliş ola-

rak anlamlandıran İslam erlerinin becerisi olabilir. 

İki cihan serveri Efendimiz (s.a.v.) yüksek bir 

hayâ duygusu taşımanın9 hatta evinde edebiyle 

oturan bir genç kızdan daha hayâlı olmanın10 nu-

munesiydi. Hayâyı peygamberlerin sünnetlerin-

den saymıştı.11 Zirvelerin zirvesi, gayelerin gayesi 

(s.a.v.) hayâda da bizlere örnek olmuştu. Öz-bilin-

cin, kendini bilmenin öğretmeniydi. Allah’a (c.c.) 

karşı işlediğimiz günahların verdiği sıkıntının tesi-

ri ile kalpte meydana gelen heybet, teyakkuz ve 

korkuyu öğretti bize. Nasıl bir haşyettir o? Hayâ bir 

korku, bir utanma ve bir haşyettir ama öte taraftan 

da ancak iman edenlerin tadabileceği bir lezzettir. 

Rabbine verdiği misakı bozan ve haddini aşan kişi, 

hayânın kalbi yakmasından, sarsmasından oluşan 

zevki nereden bilecektir? Hayâ mümindeki fazilet 

ve yüceliğin eseridir. Hayâ ile müminin davranış-

ları incelir, tüllenir, billurlaşır. Utanmazlar ise fiille-

rinde kalınlaşır, kabalaşırlar. Kabahatleri artar durur 

onların. Ne büyük fark oluşur, kendini bilenle bil-

meyen arasında. 

Karşımızda iki ‘ben’ var. 

Fark dağlar kadar.

Hayâdan nasibini almayan kendini bilmez de 

kabahatinden sonra karşısındakine soruverir: 

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?”

Hayâ sahibinin irfan ateşinde ise şu cümle de-

vamlı kaynar durur: 

“Ben, Rabbimin de kendimin de senin de kim 

olduğunu biliyorum!”

Subhanallah!
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Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

1956 Erzincan doğumluyum. İstanbul Şişli 

Lisesi mezunuyum. Daha sonra İslami ilimlerde; 

eski Adalar Müftüsü Fahrettin Dinçkal hocamdan 

icazet aldım. Bir müddet Kahire ve Ürdün’de eği-

tim amaçlı bulundum. Birçok Sivil Toplum Kurulu-

şunda aktif olarak çalışıyorum. İLEMER’in başkanı-

yım. Sivil hareketi çok önemsiyorum.

Dinimizin ana kaynağı olan Kur’an’ın, inanan-

ları tarafından anlayarak okunması ve Allah’ın (c.c.) 

dinini Allah’tan (c.c.) öğrenmek anlamında meal 

çalışmaları benim olmazsa olmazım. Otuz se-

nedir Kur’an-ı Kerim, kırık meal ve tefsir dersleri 

yapıyorum. Vahyin zihnimize, bedenimize, ha-

yatımıza nazil olmasına gayret ediyoruz. Rabbim 

istikamet üzere kılsın, Resûlü’nün (s.a.v.)  rehberli-

ğinden ayırmasın. Tebliğ makamından temsil ma-

kamına yükseltsin.

Tesettür sizce ne anlam ifade ediyor?

Ben tesettür kelimesini öncelikle deruni an-

lamda anlıyorum. İnsanın dışa açılan tüm duyuları 

ile ele aldığı; bir denetimden, kıskaçtan geçirme-

sidir. Sahip olduğu ilkeler doğrultusunda onu kar-

şısındakine, topluma yansıtmasıdır. Yani bu tüm 

insanların sahip olması gereken özelliktir. Fakat biz 

mümin erkek ve kadınlar olarak bu konuda Rabbi-

mizin uyarısına muhatap olmuş, Kur’anî ve nebevî 

bir terbiyeye tabiyiz.

İslam, bu insandaki fıtri olguyu korumak, 

geliştirmek için ilkeler, emirler içerir. Fakat er-

keğin de kadının da Rabbi olan Allah (c.c.) bu 

konuda cins ayırmaksızın uyarırken; zaman-

la gelenek içinde tesettür sadece kadınla-

ra has kılınmıştır. İslam’ın birçok emri gibi te-

settür de toplumun bir yarısına vazife olarak 

verilirse uygulanması, yerine getirilmesi zorlaşır.

Mümin erkek ve kadınlar olarak; gözlerimiz ve 

dillerimizden başlatacağımız tesettür duygumu-

zu, giysilerimizin özellikleriyle ve davranışlarımızın 

ciddiyetiyle yerine getirebiliriz. Özellikle tesettür-

den sadece kadınlara has bir emirmiş gibi bah-

setmek; son derece yanlış ve eksik bir anlayıştır. 

Ayrıca kadının tesettürünü de sadece başörtüsü 

veya giysisine indirgemek hepten işleri karıştıran 

bir algı yanılgısıdır bence.

Tesettür ve hayâyı ilişkilendirebilir misiniz?

Bu konuya şu şekilde başlamak isterim; bir 

Müslüman olarak benim hayatımda var olan her 

şey ve olmayan her şey yani kaçındığım, uzak 

durduğum ve yakınlaştığım her şey hayâ ve ahlak 

ile bire bir ilişkilidir. Ben İslam’ı böyle anlıyorum. 

Kur’an’da okuduğum her ayet; konusu ne olursa 

Tesettürün 
Günümüze Yansıması

Röportaj

Röportaj: Atike GÖKKAYA
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Fakat erkeğin de kadının da 
Rabbi olan Allah (c.c.) bu ko-
nuda cins ayırmaksızın uya-
rırken; zamanla gelenek için-
de tesettür sadece kadınlara 
has kılınmıştır.
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olsun bana çok yüksek derecede hayâ duygusu 

ve ahlaki bir prensibi açıklıyor.

Öyle değil mi? İslam’ın olmazsa olmazı namaz, 

hayâ değil mi? Bireyin ahlakını inşa etmiyor mu? Ya 

zekât…! Sende fazla varken; ihtiyacı olandan utan-

mak, onunla paylaşmak değil mi? Kur’an’daki Yusuf 

Sûresi; hayâ ve tesettür duygusunun zirvesi değil 

mi? Rabbimiz bir erkek üzerinden bize tesettürü, 

hayâyı, iffeti anlatıyor. Hepimizin, özellikle mümin 

erkek kardeşlerimizin buna dikkat etmesi gereki-

yor. Hiç unutmamamız gereken şey; insandaki 

hal ve tavrın, iç dinamiklerin ıslah ve düzelmesiyle 

hayata yansımasıdır. Fikirleriniz, duygularınız, ru-

hunuz arınır ve İslamî ilkelerle eğitilirse yürüyüşü-

nüz, oturuşunuz, konuşmanız, susmanız, giysiniz, 

ticaretiniz hatta siyasetiniz düzgünleşir, güzelleşir.

Kuşkusuz tesettür bu manada kadını ve erkeği 

hem tek tek hem de çift olarak hayâlı kılan, ah-

lakını geliştiren, güzelleştiren bir unsurdur. Tekrar 

ediyorum ki ben tesettürü sadece kadınların gi-

yimine, kuşamına, başörtüsüne indirgeyerek dü-

şünmüyorum ve böyle düşünmeyi kabul edilebilir 

de bulmuyorum. Önce tesettürü erkekle, kadın-

la, insanın iç duygu ve düşünceleriyle, fikirleriy-

le, hayattaki duruşuyla, gözüyle, diliyle, kulağıyla, 

işiyle ilişkilendirirsek hayâ ile de ilişkilendirmemiz 

doğru olur. Bunda ittifak etmeliyiz. Yoksa sadece 

kadının başörtüsünü tesettür olarak algılarsak bu 

çok eksik bir değerlendirme olacaktır. Müslüman 

birinin kadın olsun erkek olsun riyakâr olması da, 

birbirleri hakkında ileri geri konuşması da teset-

türsüzlük ve hayâsızlıktır. Yoksa tesettür eşittir ka-

dının örtüsü, tesettür bozuldu eşittir kadın hayâ-

sız oldu; bu kabul edilecek bir şey değildir. Hatta 

kadının örtüsünün bozulması veya olmaması 

kolayca namussuzlukla bile ithama sebep oluyor. 

Bunu derhal düzeltmemiz lazım. Bu çok haksız bir 

yargılamadır. Kur’an Müslüman bir kadının namus 

ve iffetini hedef alacak yargılardan ve sözlerden 

şiddetle men ettiği ve bunu yapanları cezalandır-

dığı halde, günümüzde bu etiketleme hala devam 

etmektedir.

Tesettürün günümüzde geldiği noktayı na-

sıl görüyorsunuz?

Ben hayata ve hiçbir konuya parçacı bir anla-

yışla bakmayı doğru bulmuyorum. Hayat bir bütün 

ve onun her parçası aslında bütünle alakalı, onu 

bir parça olarak alıp analiz edemezsiniz. Günü-

müz Müslüman bireyleri olarak, Müslüman aileleri 

olarak, Müslüman toplumları olarak çok sıkıntımız 

var. Bunlar da birbiriyle çok alakalı sıkıntılar. Belki 

de benim değil ama sizin kastettiğiniz “kadın giy-

sisi” tesettürde gelinen nokta, bizi üzen ve asla 

kabul edemeyeceğimiz tahribatlar tüm bu sıkın-

tıların sonucudur. Yani kadınlar restaurantta, otel-

de, turizmde, sinemada, televizyonda çalışmalıdır. 

Bu gayet normal dediğinizde ve bu alanları ken-

di prensiplerinize göre dizayn etmeden; kadınlar 

sosyal, iş, eğitim, sanat, siyaset, spor alanında ve 

her yerde olmalı dediğinizde nasıl bir tablo bek-

liyorsunuz ki? Bu sadece kadın tesettüründe mi 

tahribat yaptı. Manken erkek modellerimizle övü-

nüyoruz. Sporcularımız hatta Müslüman erkek 

sanatçılarımız, bankacılarımız, reklamcılarımız, iş 

adamlarımız hepimiz galiba maraza yakalandık. 

21. Yüzyılla beraber kendimizle yüzleşmeli, hayatı 

kendi ilkelerimizle nasıl planlarız bunun projelerini 

ürütmeliyiz. Yoksa misafir olduğunuz evin kuralına 

uyarsınız. Ben bunun Müslümanlar arasında fark 

Röportaj

Özellikle tesettürden sade-
ce kadınlara has bir emirmiş 
gibi bahsetmek; son derece 
yanlış ve eksik bir anlayıştır. 
Ayrıca kadının tesettürünü 
de sadece başörtüsü veya 
giysisine indirgemek hepten 
işleri karıştıran bir algı yanıl-
gısıdır bence.
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edildiğini görüyorum ve bütün bu sıkıntılarımızı 

tekrar Kur’an etrafında birleşerek, Nebevî yolu iz-

leyerek çözebileceğimize inanıyorum.

Tesettürden dolayı üniversiteli kızlarımızın 

yaşadığı problemlerden bize olumlu bir dönüş 

oldu mu?

Elhamdulillah… O günleri hatırlamak bile 

beni derinden sarsıyor. Çok şey öğrendiğimizi 

düşünüyorum. Belki sıkıntılardan kurtulmanın sar-

hoşluğunu yaşıyoruz fakat bunun gerçek bir süreç 

olduğunu düşünüyorum. Şimdi gençlerimizin iç 

dünyalarını zenginleştirmeli, onları Kur’anî bilinç-

le bilinçlendirmeliyiz. Eleştirel dil, faydadan çok 

zarar getirir. Bunlar imanlı insanlar, bunu hiç göz 

ardı etmemeliyiz. Modernizm, silahlı sanal ortam 

geçlerini avucunun içine aldı. Biz bunlara çözüm 

aramalıyız. Kızlarımızı hırpalamayı bırakmalıyız. 

Tek tek konuştuğunuzda, onlar da kendilerinden 

memnun değil, belki içinde bulundukları hayatın 

tuzaklarının, üzerlerine sıçrayan çamurun farkın-

dalar birçoğumuzdan daha fazla.

Ben üniversiteli genç kızlarımızla meal der-

si yapıyorum hepsi pırıl pırıl göz aydınlığım. 

Üniversite hayatı çok farklı, o yaşlar iç fırtınaların 

en sert estiği yaşlar; böyle bakmalı ve onlara iyi 

rehberlik yapmalıyız. Üniversiteli yıllar; gençlerin 

kendilerini, hocalarını, ailelerini ve toplumu eleş-

tirdiği çok verimli bir dönem. Çok kıymetli yıllar. 

O dönemdeki eksiklerin, yalpalamaların sıçrama 

tahtası olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde 

onları sevgi ve saygıyla takip etmeli ve hep yan-

larında olmalıyız. Doğru bilgi, doğru ortam, doğru 

kitap, doğru çalışma ortamları hazırlamalıyız ve 

her şeyden önemlisi onlara iyi modeller sunma-

lıyız.

Tesettür giyimi ve moda ilişkisinden bahse-

der misiniz?

Evet, moda tarihine girmeliyiz biraz. Batı top-

lumlarında giyim-kuşam herkesin canının iste-

diği gibi kullanacağı bir tarzda değildi bilirsiniz. 

İnsanların giyim tarzı; soylu olanlar ve soylu ol-

mayanlar diye belirlenirdi. Hatta soylu olmayan-

Röportaj
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lar; soylu olanların giyim tarzını taklit etse para ce-

zası alırlardı. Bana çok ilginç gelir, batıda bir tüccar 

karısının elbisesine dikeceği kurdelenin kaç san-

tim olacağının kanunla belirlenmiş olması. İşte bu 

zihniyet bugün dünyaya ne giyeceğini dayatıyor 

(moda diye). Yani huylu huyundan vazgeçmiyor. 

Sanayi devrimi ile batının tüm sosyal yapısı değiş-

ti. Şehirler yoğun göç aldı. Kimse, kimsenin soylu 

olup olmamasını umursamaz oldu. Tek tanınma 

işareti giyim-kuşam oldu. Artık kimliğin görünür 

hali giyim oldu. Şehir hayatında insanlar giyim-ku-

şam yoluyla itibar görüyor ve bir kimlik edinmeye 

çalışıyor. Fransız Devriminden sonra bu anlayış 

moda olarak varlık kazandı, müesseseleşti. Artık 

bir ihtiyaç haline getirilen kimler nasıl giyinir, nasıl 

giyinmelidir düşüncesi kapitalist sistemin yeni ka-

sası olarak ekonomik planda planlandı. Ne yazık 

ki bugün Müslüman camiada, kadın erkek sem-

bollerle bir yaşam tarzı oluşturan kardeşlerimizin 

sayısı her gün artıyor. Style, dizayn, tasarım gibi 

kavramlar artık bizim de hayatımıza girdi. Bir anda 

Müslüman bireyler de kendilerini tasarımcıların, 

üreticilerin, modanın içinde buldu. Acilen bunu 

sorgulamalı, hayatımıza giren bu kültürü tanımalı 

ve buna karşı farkındalık oluşturmamız gerekiyor. 

Aslında ben Müslümanların giyim-kuşamlarında 

bir tarz sahibi olmalarına karşı değilim. Özenli, es-

tetik görünüşe sahip olmak suç veya günah değil 

yalnız hayatımızın her aşamasında olan hudutları 

ve ilkelerimizi göz ardı etmeden bunu yapmalıyız. 

Yoksa kapitalizmin dişlerinden biri olan MODA; 

bizi de parçalayıp, öğütecek.

İslamî ölçülere göre tesettür nasıl olmalı?

Bunun evet, Rabbani bir ölçüsü var ama şek-

li, rengi, biçimi şahsa yani özele bırakılmış. Ben 

Rabbimizin bu konudaki şer’i hükmünü çok be-

ğeniyorum. Tüm hükümlerinde olduğu gibi 

insanı kucaklayan, kavrayan bir hüküm; seni dışta 

bırakmayan, seninle birlikte bu konuyu halleden 

bir emir; senin duyguların önemsenmiş, zevkin, 

konumun ihtiyacın önemsenmiş. Sadece sınırlar 

konmuş. 

Giyim-kuşamdaki tesettürde, kadın ve erkeğin 

giysileri cinsel bir belirti taşımayacak. Bu konuda 

her iki cinsin de bedensel özelliklerini teşhire hiz-

met etmeyecek. Tesettürde sadece istenen bu, 

sınır bu yoksa erkek de kadın da şahsiyetine neyi 

yakıştırıyorsa neyi istiyorsa hangi rengi ve şekli 

arzu ediyorsa onu seçebilir.

Kadın ve erkeğin bedenindeki emsal özellikle-

ri teşhir etmemek için gerekli olan hususiyetleri 

âlimlerimiz; Rasûlullah’ın (s.a.v.), Hz. Ebu Bekir’in 

(r.a.) kızı Esma’ya (r.anhâ) yaptığı uyarılara dayan-

dırarak şöyle özetlemişler: “Mümin kadın ve er-

keğin giysisi vücut şeklini ortaya koyacak darlıkta 

olmamalı. İnce olarak içini göstermemeli. Dikkat 

çekici cazibeden kaçınılmalı. Bu ölçü kadının ba-

şörtüden ayakkabısına, erkeğin pantolonundan 

gömleğine kadar her şeyi kapsar.” Bu ölçülerin dı-

şındaki kısım; gelenek, şartlar, iklim, iş durumu ve 

kişinin zevki ile belirlenir. Tamamen İslamî ölçü-

ler içinde ihtiyaç ve kulların rahatlığı ile ilgilidir. Bu 

konuda her birimiz kendi giyim-kuşamımızdan, 

beğendiğimizden, kendimize yakıştırdığımızdan, 

tarzımızdan sorumluyuz. Bu bilinçte olursak sanı-

rım İslamî kimliğimize uygun giyinir, uygun hare-

ket ederiz inşâallah.

Röportaj

Bana çok ilginç gelir, batıda 
bir tüccar karısının elbisesi-
ne dikeceği kurdelenin kaç 
santim olacağının kanunla 
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zihniyet bugün dünyaya ne 
giyeceğini dayatıyor 
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Geldi bir tânesi akşam, hezeyanlar kustu! 

Dövüyordum, bereket versin, edepsiz sustu. 

Bir selâmet yolu varmış... O da neymiş? Mutlak, 

Dîni kökten kazımak, sonra, evet, Ruslaşmak! 

O zaman iş bitecekmiş... O zaman kızlarımız, 

Şu, tutundukları gâyet kaba, pek ma’nâsız 

Örtüden sıyrılacak... Sonra da erkeklerden, 

Analık ilmini tahsîl edecekmiş... Zâten, 

Müslümanlar o sebepten bu sefâlette imiş: 

Ki kadın “sosyete” bilmezmiş, esârette imiş!.. 

Din için, millet için iş görecek alçağa bak; 

Dîni pâmâl edecek, milleti Ruslaştıracak! 

Bunu Moskof da yapar, şimdi rızâ gösterelim; 

Başka bir mârifetin varsa haber ver görelim! 

Al okut, Avrupa tahsîli desinler, gönder, 

Servetinden bölerek nâ-mütenâhî para ver; 

Sonra bir bak ki: Meğer karga imiş beslediğin! 

Hem nasıl karga? Değil öyle senin bellediğin! 

Sâde bir fuhşumuz eksikti, evet, Ruslardan... 

Onu ikmâl ediverdik mi, bizimdir meydan! 

Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... 

Acırım tükrüğe billâhi, tükürsem yüzüne. 

Demiş olsaydı eğer: “Kızlara mektep lâzım... 

Şu kadar vermelisin.” Kahrolayım kaçmazdım, 

Elverir sardığımız bunları halkın başına... 

Ben mezârımda, huzûr istiyorum, anladın a! 

Biraz insâfa gelin, öyle ya artık ne demek? 

Zengin olduk diye, la’net satın almak mı gerek?”

...

Mehmet Akif Ersoy, Safahat

Şiir

25Ocak 2016

Süleymaniye Kürsü’sünde 
Kardeşim Fatin Hoca’ya
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Tesettür denilince aklımıza öncelikle kadın 

gelse de aslında erkek-kadın ayırmadan 

bütün Müslümanları ilgilendiren bir yükümlülük-

tür tesettür. 

Hakkında çok şeyler söylenmiş, fetvalar veril-

miş, ölçüleri üzerine derin tartışmalara girilmiş; 

paneller düzenlenmiş ve böylece toplum olarak 

gündemimizden hiç düşmemiş ama bir türlü or-

tak bir karara da varılamamış bir kavramdır teset-

tür. 

Zaman zaman zulüm sistemlerince suç un-

suru sayılmış, yasaklanıp insanlara eziyet edilme 

sebebi haline gelmiş; toplumun bir kısmınca uy-

gulanışında gevşeklik gösterilirken diğer kesimi de 

kenetleyen bir bağ olmuştur tesettür. 

Müslümanın simgesi haline gelmiş, imanının 

ve hayâsının tezahürü olmuştur tesettür. 

Kadını gerçek anlamda özgürleştiren, modaya 

ve insana esaretten kurtaran, yalnızca Allah’a (c.c.) 

kul yapan hürriyetin sembolüdür tesettür.

Ve bugün geldiğimiz noktada tesettürün ve 

onun olmazsa olmazı olan hayânın maruz kaldığı 

acıklı duruma bir çare arayışı içinde neler söyle-

yebiliriz?

Yıllar boyu belki de geleneğin bir gereği ola-

rak görülen tesettür, kadınlarda sadece toplumsal 

baskıdan kurtulmak için uygulanmış daha sonra 

hanımlar sosyal hayatta iyice boy göstermeye 

başlayınca bilinçli bir şekilde uygulanmaya baş-

lanmıştır.

28 Şubat ve daha öncesindeki yasaklarda genç 

kızların üniversitelerde gerek örtüleri, buna bağlı 

olarak da tavır ve hareketleri takdire şayan bir du-

rumdaydı. Yasaklarla birlikte örtüsünü açanları bir 

kenara bırakırsak; bir kısım genç kızlar onurlu bir 

duruş sergileyerek Rablerinin rızasını kazanmak 

için örtülerinden değil kariyerlerinden vazgeçmiş-

ler, imanlarının gereğini yapmışlardı.

O günlerin genç kızlarının bir kısmı -ki bugün 

artık hepsi anne hatta anneanne ve babaanne ol-

dular- ne yazık ki geçen zaman içinde düşüncele-

rini ve o günlerdeki duruşlarını değiştirdiler.

Ne oldu da bizler bu hale geldik? Başörtüsü 

eylemlerinde başı çekenler, okulunu bırakanlar, 

daha sonra kızlarının başlarını açtırıp okullara yol-

ladılar, istikbal endişesiyle bir meslekleri olsun diye 

tesettürlerinden vazgeçmelerine razı oldular. 

Vahiy dönemi, Rasûlullah (s.a.v.) ile birlikte ka-

panmıştı. Peki, rahatlamanın ve gevşemenin se-

bebi neydi?

Anneler için haram olan tesettürsüzlük, nasıl 

oldu da kızları için helalmiş gibi algılandı? Anneler 

kendilerini Cehennem azabından korumaya çalı-

Tesettür-Hayâ ve
Gelinen Süreç

Dosya

Nisa Betül YAZICI

Kadını gerçek anlamda öz-
gürleştiren, modaya ve insa-
na esaretten kurtaran, yal-
nızca Allah’a (c.c.) kul yapan 
hürriyetin sembolüdür te-
settür.
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şırken; kızlarını, ciğerparelerini göz göre göre nasıl 

ateşe atabiliyorlardı?

Kendilerine hoca denilen bazı kimselerin fet-

valarının yanlış yönlendirmeleri de unutulamaz 

tabi.

Bugün artık toplumun büyük bölümünde örtü 

aksesuar olarak kullanılıyor, örtmek için değil de 

güzelleşmek için uygulanıyor. 

Çarşaflı bir annenin yanında oldukça modern 

örtülü veya açık bir genç kız görmek hiç yadır-

ganmıyor artık.

Tesettürümüzün bu kadar bozulması, bera-

berinde hayâ duygumuzu da erozyona uğrattı. 

Ellerinde sigaralar, kafelerde uygunsuz kıyafetle-

riyle bacak bacak üstüne atıp kahkahalarla gülen 

erkekli kızlı (sözde örtülü) gruplar artık ne yazık ki 

bizi şaşırtmıyor. 

Müslüman hanımların bile iki lafı bir araya ge-

tirmekten aciz, akıl yoksunu insancıklardan oluşan 

moda programlarının daimi seyircileri olduğuna 

şahit oluyoruz maalesef. Bize neler oluyor? Göz 

göre göre nasıl bu hale geldik, küfrün tuzağına 

nasıl düştük, bizden istedikleri şekle nasıl bu kadar 

çabuk ve istekli olarak girebildik?

“Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah o 
topluluğu değiştirmez.”1 Ayeti gereğince bir an 

önce toparlanıp imanımızın gerektirdiği gibi yaşa-

malı, bu kaypaklıktan kurtulmalıyız. 

Aileyi ayakta tutan, evlat yetiştiren bir annenin 

mukaddes görevinin ne olduğunun şuuruna vakıf 

olup; gerek iç dünyamızı, gerekse görüntümüzü 

nasslar gereğince düzeltmeli hayatımıza buna 

göre yön vermeliyiz.

Rasûlullah’ın (s.a.v) buyurduğu gibi; “Cennet’in 

ayakları altına serildiği annelerden” olmak şerefin-

den bu kadar çabuk vazgeçemeyiz, vazgeçme-

meliyiz. 

Dünyevi hevesler uğruna hem kendimizin 

hem de çocuklarımızın ahiretini mahvedecek bu 

onur kırıcı hayat düzenini kendimize layık göre-

cek kadar zayıf bir imana sahip olmaktan gelin 

hep beraber Rabbimize sığınalım.

Dipnotlar

1-Rad Sûresi; 13/11.

Dosya
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Tanzimatla başlayan batılılaşma hareketleri 

Cumhuriyetin İslam’a ait ne varsa silme 

ve süpürme hareketi ile hız kazandı. Karma eği-

tim, harf inkılâbı, kılık-kıyafet kanunu uygulamaya 

konulması Cumhuriyet’in yenilikleriydi. Bu yeni-

liklerle kadınlara çarşaf yerine manto giydirildi. 

Daha sonraları devlete ait kurum ve kuruluşlarda 

baş açık çalıştırma mecburiyeti getirildi. Böylece 

tesettür meselesi de diğer mevzular gibi bozul-

maya ve yozlaşmaya başladı.

Bu tarihi serüvenin özellikle 70-90 arası yılla-

rında tesettürü dinin kaynağından öğrenmeye 

çalışan kadınlarımız,  kızlarımız; uzun, bol, dikkat 

çekmeyen renkte pardösüler; omuzlardan aşağı 

sarkan sade ve büyük eşarplar ve feraceler giydi-

ler. Bazıları da çarşafa büründü. Yani örtündüler. O 

dönemde tesettür firmaları da yok denecek ka-

dar azdı. Tesettür firmaları bu model ve renklerin 

dışında üretim ve pazarlama yapmadılar ki zaten, 

yapmaları da beklenemezdi.  Çünkü talep-arz 

meselesiydi. Sonraki yıllarda ise arz-talep mese-

lesine dönüşecekti.

90’lı yıllarda tesettür firmaları ülkemizde boy 

göstermeye başladı. Bu firmalar giyim ürünlerini 

daha geniş kitlelere tanıtabilmek arayışına girdiler. 

Bazı firmalar din adamlarından fetva bile almışlar-

dı: “Üretilmesi ve satılması helâl olan bir şeyin ta-

nıtılmasının da helâl olduğu” yönündeki fetva ile… 

Adını burada anmayı gerek görmediğim firma-

lardan biri ilk defileyi 1992’de mankenler tutarak 

İstanbul’da lüks bir otelde düzenledi. O dönemde 

çok gündem olmuştu Müslümanlar nezdinde bu 

defile. Sonraları diğer firmalar da bu kervana dâhil 

oldular. Kurumsallaştılar ve ülke çapına yayıldılar. 

Gelişen süreçte cadde ve sokaklardaki bil board-

larda boy boy mankenlerin fotoğraflarıyla karşıla-

şılacaktı.

Özellikle Özal’lı ve 95’li yıllardan itibaren birey-

selciliğin ve kapitalizmin ülkemizde yerleşmesi ile 

beraber kadınların kamusal alan ve çalışma haya-

tına girme talepleri kıyafetleri renklendirdi. Bunun 

üzerine tesettür tarz ve usulleri değişti. Tesettür 

şekilden şekile girmeye başladı.

2002’li yıllardan itibaren tesettürlü hanımlarda 

öne çıkan, değişik tarzlarda giyinmeler başladı. İk-

tidardaki yöneticilerin hanımlarının örtülerini de-

ğerlendirmeyi size bırakıyorum. Sonraları iktidar; 

tesettürlü kadınların da toplumda var olduğunu 

hatırlatmış oldu. Böylece çalışma hayatında ka-

dınları daha çok görmeye başladık. Evin yerini 

sokak, mutfağın yerini büro, anneliğin yerini iş 

hayatı, mahremiyetin yerini teşhir aldı. Bu hayat 

bayanlara nasıl daha şık, “modern” olabilirizi öğ-

retti.  Bu yıllarda tesettürün “niceliği” çoğalmaya 

ancak “niteliği” gözle görülür bir şekilde azalmaya 

başladı. 

Yaşanan süreçte her mevzuda olduğu gibi 

tesettür konusunda da dünyevîleşme başladı. 

Farzdan Ta  za 
Dönüşen Tesettür

Dosya

Celal ÇELİK
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Bu gün tesettürün Allah’ın (c.c.) emri oldu-

ğu inancına karşı çıkanlar olduğu gibi Allah’ın 

(c.c.) emri olduğuna inananlar da vardır. Bu-

nunla beraber bugün tesettürün uygulaması 

noktasında farklı anlayışlar da ortaya çıkmıştır. 

Başörtüsü, herkes için genelleştirilemese dahi 

büyük bir kesim için dünyevîleştirilmiş, bir aksesu-

ar derekesine indirilmiş, günümüzün tüketim top-

lumunun kalıplarına ve değerlerine uygun hale 

getirilmiştir. İslamî tesettürün, özünde yatan gü-

zelliği/ziyneti örtme ve dikkatlerden uzak tutma 

hikmeti; dünyevîliğin görünür olma, dikkat çekme 

ve sergileme zihniyetiyle yer değiştirmiştir. Artık 

tesettür; bir örtünme/gizlenme olgusu olmaktan 

çıkmış şeffaf, dikkat çekici, yanar- döner bir örtü 

haline getirilerek nesneleştirilmiştir.

Önce pardösüler çıkarılıp tunikler giyilmeye 

başlandı. Sonra daha da ileri gidildi. Daha sonra 

daracık pantolon, sade ve dar bir bluz ve başörtü-

süyle de tesettürün sağlanacağı inancıyla hareket 

eden başka bir kitle ortaya çıkmaya başladı. Sonra 

makyajın rengine uygun başörtüsü ya da başör-

tüsüne uygun renk ve biçimde kıyafet ve par-

füm… Maalesef günümüz genç kızlarının büyük 

bir bölümü ile hanımların bir kısmı tesettürü bu 

şekilde algılamaya başladı. Sonuç olarak tesettür 

olduğu düşüncesiyle tesettürümsü kıyafetler be-

nimsenmeye başlandı. Çarşılar, sokaklar başörtülü 

mankenlerin boy gösterdiği podyuma döndü.

Renkli renkli şalların parıltısı sokakları aydınla-

tıyor, giyilen tuniklerin darlığı iffeti karartıyor, pan-

tolonların darlığı vücut hatlarını ortaya çıkarıyor, 

başı kapatmak için bir metrelik kumaşın yettiği 

söyleniyor, arkadan bağlanan örtülerin içinden 

boyunlar gözüküyor, tesettür moda adı altında 

adeta açıklığı haykırıyor…

Kimilerinin üzerinde kıyafet var ama ne kıyafet, 

giydiği kıyafetle güneşe çıktığı zaman tenlerinin 

rengi bile dışarıdan gözükmektedir. Kimi bayan-

lar kâküllerini başörtülerinin ucundan dışarı çıkar-

makta, kimileri saçlarını başörtüsünün altından 

omzuna sarkıtmaktadır. Kimileri de başında ba-

şörtü olduğu halde yırtmaçlı eteğiyle bedenlerini 

elaleme teşhir etmekte...

Saç yapar gibi eşarp yapılıyor. Başörtüsü, bir 

aksesuar gibi değerlendiriliyor. Bazı kızlarımızın 

gözünde, tesettür sadece saçı kapamak mı sanı-

lıyor? Bu şekilde sadece baş örtmekle tesettürlü 

olduklarını zannediyorlar. Oysaki tesettür sadece 

başı kapatmaktan ibaret değildi.

Dışarı çıkarken dış kıyafetlerini giymeleri gere-

kenler; kışın soğuk nedeniyle pardösü ile dolaşır-

ken yazın sıcak nedeniyle bu dış kıyafetlerini çıka-

rarak iç kıyafetleriyle dolaşır oldular. 

Başörtünün altından sırıtan çirkinlikler; yüzde 

makyaj, dudaklarda ruj, yanaklarda allık, gözlerde 

boya ve hatta başörtüsünün rengine uygun özel 

lens, kaşlarda inceltme ve vücutta ağır parfüm 

kokusu gibi acayiplikler… Bütün bu acayipliklerin 

İslam fıkhına göre yeri neresi acaba? Düşünen var 

mı? İslam fıkhında tesettür nasıldır? Diye araştıran 

inceleyen var mı?

Dosya

Böylece çalışma hayatında 
kadınları daha çok görmeye 
başladık. Evin yerini sokak, 
mutfağın yerini büro, anne-
liğin yerini iş hayatı, mahre-
miyetin yerini teşhir aldı.

İslamî tesettürün, özünde 
yatan güzelliği/ziyneti ört-
me ve dikkatlerden uzak 
tutma hikmeti; dünyevîliğin 
görünür olma, dikkat çekme 
ve sergileme zihniyetiyle yer 
değiştirmiştir.
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Sorulduğu zaman; “Allah’’a şükür Müslüman» 

olduğunu söyleyen ve Müslümanlığıyla gurur du-

yan ama “asri” (modern, çağdaş) olan yani başını 

örtme ihtiyacı hissetmeyen, dekolte ve mini giy-

meyi çağdaşlık olarak gören, plajda mayo ile bu-

lunmayı normal karşılayan, düğün vb. özel gün-

lerde daha da açık giyinmeyi makul bulan bir kitle 

ortaya çıktı. 

İslâm, sadece başörtüsünü sadece tesettürü 

emretmiyor elbette. Tesettür bununla bitmiyor. 

Eğitim-öğretim alanları dediğimiz buluğa er-

miş gençlerimizin okuduğu lise, üniversite gibi 

erkeklerle kızların karma eğitim yaptıkları ya da 

içli dışlı oldukları okullarda pardösüsünü çıkarıp 

etek-bluzla oturan; kanı kaynayan genç erkekle-

rin ve öğretmenlerin her türlü bakış ve tavırlarına, 

sözle ve gözle saldırılarına muhatap genç kızların 

büyük bir kısmı... Evinde erkek misafirlere bile gö-

zükmeyen bu kızların; amfi, sınıf ve kantinlerdeki 

kızlı erkekli karma eğitim ve “eritim” içinde bulun-

masının nasıl bir tezat teşkil ettiği kimsenin eleşti-

risini bile almıyor.  

Efendimizin (s.a.v); bir kadın bir erkek-

le baş başa kalırsa üçüncülerinin şeytan ola-

cağını söylediği tavsiyesini ne zaman unut-

tu, O’nun ümmeti olduğunu iddia edenler.

Konserlerde alkış ve ıslıkla da yetinmeyip dans 

eder gibi hareketlerle tempo tutup sanatçının ez-

Dosya

Hayâ sıyrılmış, inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde...

Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde!
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gisine/şarkısına koro elemanı gibi katılan başörtülü 

kızlar kimse tarafından yadırganmıyor artık. Çarşı-

larda özgürce gezmekle tatmin olmayan başör-

tülü bayanların bir kısmı; deniz kenarlarında, park 

ve pastanelerde özgür takılıyorlar. Bu kızlar herke-

sin içinde kahkahalar atabiliyor, çarşıda (şimdilik) 

kız arkadaşlarıyla öpüşebiliyor, çok rahat tavır ve 

cıvık cinsellik kokan davranışlardan ve bazen de 

kol kola bir yabancı erkekle fingirdeşmekten bile 

çekinmiyorlar. 

Peygamberimizin (s.a.v.) “…giyinik olduğu 

halde çıplak gibi görünen kadınları, cehennem 

ehlinden…”1 saymasının sebebi üzerinde düşü-

nülüyor mu dersiniz? Etraf başörtülü yarı çıplak-

lardan geçilmiyor. “Olmaz olsun böyle başörtüsü!” 

dedirtmek istiyorlar insanımıza. 

Balık için su ne ise tesettür de Müslüman ha-

nım için odur. Bugün ne yazık ki hicabın, tesettü-

rün içi boşaltılmış durumda…

Kim ne yorum yaparsa yapsın; başörtüsü 

Kur’an’ın emridir: “Mü’min kadınlara da söyle; 

gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını ko-

rusunlar. Kendiliklerinden görünen kısmı müs-

tesna, üstlerini açmasınlar. Başörtülerini yaka-

larının üstüne salsınlar.”2 

Tesettür; kadınların eli, yüzü ve ayakları dışın-

daki vücutlarının bütün organlarını belli olmaya-

cak şekilde örtmesidir. Bu örtünme yabancı er-

keklere karşı örtünmedir. Bu çarşaf, bol ve uzun 

pardösü, ferace vs. olabilir. Burada önemli olan 

vücut hatlarının belli olmamasıdır. Örtünmenin 

amacı başkalarının bakışlarından korunmak ve 

meşrû olmayan isteklerden sakınmaktır. Tesettür; 

vücut hatlarının belli olmaması ve cazibeyi gi-

dermek içindir. Zaten tesettür de cazibeli, çekici 

olmamaktır. Güzelliğini dışarı yansıtmak değil giz-

lemektir, örtünme budur, tesettür budur…

Tesettür, kadının kimliğini öne çıkaran bir onur-

dur. Müslüman hanımın, toplumda dişiliğiyle değil 

kişiliğiyle yer edinmesini sağlayan, kadının sömü-

rülmesine ve eziyet edilmesine karşı koruyucu 

bir kalkandır. Kadının teniyle, derisiyle değil insanî 

özellikleriyle topluma katılmasıdır. Bir bilinçtir, bir 

cihaddır, bir ibadettir tesettür.

Örtünmek; mümin hanımların değerini artıran, 

onları Cennet’e yaklaştırıp Cehennem’den uzak-

laştıran emirlerden sadece birisidir.

Örtünmek; Allah rızası içinse; o zaman soka-

ğa süslenerek ve cazibeli giyinerek çıkmak kimin 

için?

Örtünmek; imanın, edebin, hayânın açık bir 

ifadesidir.

Örtünmek;  Cennet için şıklık yarışına girmek-

tir.

Örtünmedeki asıl gaye, Cenâb-ı Hakk’ın rızası-

nı kazanmak olmalıdır.

“Cehennemliklerden kendilerini dünyada 

henüz görmediğim iki grup vardır; biri, sığır-

kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir 

topluluk diğeri, giyinmiş oldukları halde çıplak 

görünen ve öteki kadınları kendileri gibi gi-

yinmeye zorlayan ve başları deve hörgücüne 

benzeyen kadınlardır. İşte bu kadınlar Cen-

net’e giremedikleri gibi şu kadar uzak mesa-

feden hissedilen kokusunu bile alamazlar.”3 

Dosya

Evinde erkek misafirlere bile 
gözükmeyen bu kızların; 
amfi, sınıf ve kantinlerdeki 
kızlı erkekli karma eğitim ve 
“eritim” içinde bulunması-
nın nasıl bir tezat teşkil et-
tiği kimsenin eleştirisini bile 
almıyor.  
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Ne mutlu Hadis’teki bu kapsama girmeyen ha-

nımlara…

Ne mutlu tesettürünü sırf Allah’ın (c.c.) emri 

gereği takıp hicap bilincine sahip, takva elbisesi-

ni hiç üzerinden çıkarmayan iffet ve hayâ timsali 

hanımlara! 

Ne mutlu dünyalık boyaları elinin tersiyle itip 

yalnız Allah’ın (c.c.) boyasıyla boyanan hanımla-

rımıza... 

“Allah’ın boyası ile boyanın. Allah’ın boya-

sından daha güzel boyası olan kimdir? Biz an-

cak O’na kulluk ederiz.”4 

Dipnotlar

1-Müslim, Libâs, 2128.

2-Nûr Sûresi; 24/31.

3-Müslim, Libâs, 2128.

4-Bakara Sûresi; 2/138.

Ne mutlu dünyalık boyaları 
elinin tersiyle itip yalnız Al-
lah’ın (c.c.) boyasıyla boya-
nan hanımlarımıza... 

Dosya
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İslam dini her amelde ölçülü olmayı ön-

görmüştür. Ölçülü hareket etmeyi hayatın 

merkezine yerleştirmiş ve vazgeçilmezimiz olan 

tesettüre de belirli ölçüler getirmiştir. Bu ölçüler:

1- Cilbab ayetinde anlatılan biçimde bütün be-

deni örten bir elbise olmalıdır.

2- Bu elbise ince, şeffaf veya dar olmamalıdır. 

3- Kokusunu yabancılar duymamalıdır. 

4- Erkek elbisesine benzememelidir. 

5- Elbisenin kendisi de süslü ve dikkat çekici 

olmamalıdır. 

6- Gayr-i müslimlerin özel elbiselerine benze-

memelidir

7- Üzerine Kuran-ı Kerim ayeti işlenmiş (yazılı) 

olmamalıdır.

8- Ayakkabılar dikkat çekecek derecede ses çı-

karacak türden olmamalıdır. 

Örtü ile İlgili Ayet-i Kerimeler:

“Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikme-

melerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, 

kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz 

Allah, onların yapmakta olduklarından haberdar-

dır. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini (hara-

ma bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini 

esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak 

üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, 

yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, ba-

baları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocala-

İslam’da Tesettürün 
Özellikleri

Atike GÖKKAYA

Mümin kadınlara da söyle. 
Gözlerini (harama bakmak-
tan) korusunlar; namus ve 
iffetlerini esirgesinler. Görü-
nen kısımları müstesna ol-
mak üzere, ziynetlerini teş-
hir etmesinler.

Dosya
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rının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin 

oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları 

(mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (kö-

leleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duy-

mayan hizmetçi vb. tâbi kimseler yahut henüz 

kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında 

olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini gös-

termesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anla-

şılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (Dikkatleri 

üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey mü-

minler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki kurtu-

luşa eresiniz.”1 

Dosya
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Ayetlerle ilgili rivayetler: 

1- Hz. Ali’den (r.a.) rivayet edildiğine göre; 

Rasûlullah (s.a.v.) zamanında bir adam, bir kadınla 

göz göze gelip birbirlerine baktılar. Şeytan onlara; 

her biri diğerine, onu beğendiği için baktı, şeklin-

de vesvese verdi. Adam, kadına baka baka yürür-

ken duvara çarptı ve burnu yarıldı. Bunun üzerine 

dedi ki: “Vallahi, Rasûlullah’a (s.a.v.) gidip durumu 

anlatıncaya kadar bu kanı yıkamayacağım.” Rasû-

lullah’a (s.a.v.) gidip olayı anlattı. Rasulullah (s.a.v.): 

“Bu, senin günahının cezasıdır” buyurdu. Bunun 

üzerine Yüce Allah: “Müminlere söyle, gözlerini 

sakınsınlar” ayetini indirdi.2 

2- Hz Cabir’in (r.a.) anlattığına göre; Esma binti 

Mürşide, Hariseoğulları içindeki yerinde (bir riva-

yette hurmalığında) iken, kadınlar onun yanına 

izar giymemiş, ayaklarındaki halhallar, göğüsleri 

ve saç örgüleri görünür halde girmeye başlamış-

lar. Esma: “Bu ne kadar çirkinlik!” demiştir. Bu ola-

yın akabinde de Allah Teâlâ: “Mümin kadınlara da 

söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını 

korusunlar...” ayet-i kerimesini indirmiş.3 

Allah Teâlâ, Müslüman hanımlara, zinetleri-

ni göstermemelerini ve başörtülerini yakalarının 

üzerine indirmelerini emrettikten sonra Müslü-

manlar bu emre en güzel şekilde itaat etmişlerdir. 

Bu hususta Hz. Aişe (r.anhâ) validemiz şöyle de-

mektedir: “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet etsin! 

Onlar; ‘başörtülerini yakalarının üstüne indirsinler 

ayeti inince mırtlarını4 kesip bunlardan başörtüsü 

yaptılar.’” Yine Safiye binti Şeybe (r.anhâ) şöyle an-

latır: “Biz Aişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından 

ve onların üstünlüklerinden söz ediyorduk. Hz. 

Aişe dedi ki: ‘Şüphesiz Kureyş kadınlarının bir ta-

kım üstünlükleri vardır. Ancak ben, Allaha yemin 

olsun ki Allah’ın Kitabı’nı daha çok tasdik etme ve 

bu Kitâb’a daha kuvvetle iman etme hususunda 

Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim.’ 

Nitekim Nur Sûresi’ndeki; ‘Başörtülerini yakaları-

nın üstüne salsınlar’ ayeti inince, onların erkekleri 

bu ayetleri okuyarak eve döndüler. Bu erkekler, 

eşlerine, kızlarına, kız kardeşlerine ve tüm ya-

kın akrabalarına bunları okudular. Bu kadınlardan 

her biri mırtlarından, Allah’ın Kitabı’nda indirdiğini 

tasdik ederek ve ona iman ederek başörtüsü ha-

zırladılar. Ertesi sabah. Hz. Peygamberin (s.a.v.) ar-

kasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. 

Sanki onların başları üstünde kargalar vardı.”5 

Nur Sûresi’ndeki örtü ayetleri inip de Müslü-

manların ayette belirtilen örtünmeye alışmaların-

dan sonra, tesettür ve hicap ile ilgili iki ayet daha 

indirilmiştir. Bunlardan ilki “hicab ayeti” olarak anı-

lan Ahzab Sûresi’nin 53. ayetidir:

“Ey iman edenler! Siz, bir yemeğe çağırılma-

dıkça, zamanını gözetmeksizin, Peygamberin 

evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit 

girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete 

dalmayın. Çünkü bu hareketiniz Peygamber’i üz-

mekte, fakat o (size bunu söylemekten) utanmak-

tadır. Ama Allah, hakkı söylemekten çekinmez. 

Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz 

zaman perde arkasından isteyin. Bu, hem sizin 

kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz 

bir davranıştır...”6 

Allah Teâlâ, “hicab” ayetini indirdikten sonra 

mahremleri bu ayetin hükmünün dışında tutarak 

şöyle buyurdu: “Onlara (Peygamber’in hanım-

larına) babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin 

oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları (mü-

min kadınlar) ve ellerinin altında bulunan cariye-

lerinden dolayı bir günah yoktur…”7 

Ayet-i Kerimenin nüzul sebebi ile ilgili ri-

vayetler: 

1- Hz. Enes’den (r.a.) rivayetle, o şöyle anlatı-

yor: Hz. Peygamber (s.a.v.), Zeyneb binti Cahş ile 

evlendiğinde ekmek ve etle düğün yemeği verildi. 

Yemeğe insanları davetle ben görevlendirilmiş-

tim. Bir grup insan geliyor, yemek yiyor, çıkıyorlar 

başka bir grup geliyor, yemeğini yiyip çıkıyordu. 

Herkesi çağırdım ve nihayet çağıracağım kimse 

Dosya
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kalmayınca: “Ey Allah’ın elçisi! Artık çağıracağım 

kimse kalmadı” dedim. “Yemekleri (sofraları) kal-

dırın” buyurdular. Yemekten sonra evde üç kişi 

konuşmaya dalarak kaldılar. Hz. Peygamber (s.a.v.) 

evden çıktı. Hz. Aişe’nin odasına geldi: “Ey ev hal-

kı! Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun” diye 

selam verdi. O, selamı alıp; “aileni (yeni hanımını) 

nasıl buldun, Allah onu senin için mübarek kılsın” 

dedi. Bu şekilde Rasûlullah (s.a.v.) bütün kadınları-

nın odalarını dolaştı. Hepsine selam verdi, hepsi de 

Hz. Aişe’nin söylediklerini söyledi. Sonra Allah’ın 

Rasûlü eve (düğün evine) döndüler ve baktılar ki; 

o üç kişi hala orada konuşmaya devam ediyorlar. 

Rasûlullah çok hayâ sahibi idi. (Onlara: “Artık kalkın 

gidin” demeye utandı), tekrar Hz. Aişe’nin odası-

na doğru gitmek üzere çıktı. Bu esnada oturup 

konuşanların çıktığını ben mi haber verdim yok-

sa ona haber mi verildi bilmiyorum. Geri döndü 

ve bir ayağını kapının eşiğine koymuş diğer ayağı 

kapının dışında idi ki kapıya örtüyü çekti ve hicab 

ayeti nazil oldu.8

2- Hz. Aişe’den (r.anhâ) rivayet edildiğine göre; 

Hz. Ömer (r.a.): “Ey Allah’ın Rasûlü! Eşlerinin yanı-

na iyi ve kötü İnsanlar giriyor. Onlara perde arka-

sında durmalarını emretseniz” dedi. Bunun üzeri-

ne “hicab ayeti” indi.9 

3- Hz. Aişe (r.anhâ) anlatır: “Peygamberin (s.a.v.) 

hanımları geceleyin abdest bozmaya gittiklerinde 

geniş ve açık arazi olan el-Menasi’a çıkarlardı. Bu 

arada Ömer (r.a.) da, Peygamber’e (s.a.v.): “Hanım-

larını perde gerisinde tut” derdi. Rasûlullah (s.a.v.) 

daha bunu yapmamıştı ki; Peygamberin (s.a.v.) 

hanımı Sevde binti Zem’a bir gece, yatsı vaktin-

de abdest bozmaya çıktı. (Kendisi uzun boylu, iri 

yapılı bir kadındı) Hz. Ömer (r.a.) perde gerisinde 

bulunmaları konusunda bir hüküm inmesini çok 

istediğinden ona: “Ey Sevde! Seni tanıdık” diye 

seslendi. Sonunda Allah (c.c.), perde gerisinde 

durma (hicab) ayetini indirdi.10

4- Mücahid’den rivayete göre; Hz. Peygamber 

(s.a.v.) yemek yerken, beraberinde ashabından ba-

zıları da varmış ve onlardan birinin eli, Hz. Aişe’nin 

(r.anhâ) eline değmiş de Hz. Peygamber (s.a.v.) 

bundan hoşlanmamış ve daha sonra da hicab 

ayeti nazil olmuş.11 Taberani’nin sahih bir senetle 

Hz. Aişe’den (r.anhâ) rivayet ettiği bir hadise göre, 

bu olayda Hz. Aişe’nin (r.anha) eli eline (veya par-

mağı parmağına) değen kişi Hz. Ömer’dir (r.a.).12 

Rabbimiz ilk olarak Nur Sûresi’nde; müminlere, 

gözlerini sakınmalarını ve mahrem yerlerini ört-

melerini, hanımlara da ziynetlerini göstermeme-

lerini ve başörtülerini yakalarının üzerine indirme-

lerini emir buyurmuştur. Bunun ardından Allah’ın 

(c.c.) takdir ettiği kadar bir süre geçmiş ve hicab 

ayeti nazil olmuştur. Hicab ayeti, Hendek Gazası 

ve Kurayzaoğulları Savaşı’ndan sonra Mustaliko-

ğulları Savaşı’ndan ise önce inmiştir ki, bu hicre-

tin 6. senesinin başlarına denk gelmektedir. Daha 

sonra ise, Nur Sûresi’nde istenen tesettüre ilave 

bir örtünme emri daha gelmiştir ki; bu da cilbab 

ayetidir: 

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü-

minlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları 

zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. 

Onların tanınması ve incitilmemesi için en elve-

rişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”13 

Ayet-i Kerimenin nüzulü sebebi ile ilgili ri-

vayetler: 

1- Hz. Aişe’den (r.anhâ) gelen rivayete göre; 

“Hz. Sevde (r.anhâ) perde gerisinde durma (hi-

cab) ayeti indikten sonra haceti için dışarı çıkmıştı. 

Kendisi diğer kadınlardan daha uzun ve iri yapılı 

olduğu için kendisini tanıyanlardan gizli olamıyor-

du. Derken Hz. Ömer (r.a.) onu gördü: ‘Ey Sevde 

bil ki vallahi kendini bizden gizleyemiyorsun, nasıl 

dışarı çıktığına bir bak!’ dedi. (Hz. Sevde validemiz) 

Hemen geri dönüp eve geldi. Rasûlullah (s.a.v.) 

benim evimde akşam yemeği yiyordu, elinde etli 

kemik vardı. İçeri girdi: ‘Ey Allah’ın Rasulü! (hace-

tim için) dışarı çıkmıştım. Bunun üzerine Ömer 

Dosya
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bana şöyle şöyle söyledi’ dedi. Arkasından Allah 

(c.c.) kendisine vahiy indirdi sonra kendisinden 

vahiy etkisi kaldırıldı. Bu sırada kemik elinde idi, 

kaba koymamıştı: ‘Şu biline ki, ihtiyacınız için dı-

şarı çıkmanıza izin verildi.’ Buyurdu.”14 

2- Süddi bu ayetin sebeb-i nüzulünü şöyle 

anlatır; Medine evleri dardı ve içlerinde tuvalet 

yoktu. Dolayısıyla kadınlar def’i hacette bulun-

mak üzere geceleri çıkar kırlarda def’i hacet ya-

parlardı. Medine’de bazı günahkâr (fasık) erkekler 

bunların peşine düşer. Onları ta’ciz ederlerdi. Daha 

ziyade cariyelerin peşine düşerlerdi. O zamanda 

hür kadınlar sokağa çıktıkları zaman üzerleri-

ne bir üst elbise alırlar. Cariyeler ise buna dikkat 

etmezlerdi. İşte bu fasık erkekler sokakta üst el-

bisesi olan bir kadın gördüler mi; “bu hür bir ka-

dın” deyip ona ilişmezler. Üst elbisesi olmayan bir 

kadın gördüler mi; “bu cariyedir” derler ve ona 

eziyet ederlerdi. İşte bunun üzerine Allah Teâlâ: 

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü-

min hanımlara söyle…” ayet-i kerimesi indirdi.15 

3- İbn-i Sa’d ve İbn-i Ebi Hatim ise bu olayı 

Ebu Malik’ten (r.a.) rivayetle şöyle anlatmaktadır-

lar; Peygamberin (s.a.v.) hanımları geceleyin bazı 

ihtiyaçları için (herhalde tuvalet ihtiyacı için olsa 

gerek) dışarı çıkarlardı. Münafıklardan bazıları da 

onların önüne çıkar ve onları rahatsız ederlerdi. 

Peygamberin (s.a.v.) hanımları bu durumdan şikâ-

yetçi olmaları üzerine; O, münafıklara bunu yap-

mamaları söylendi. Onlar da: “Biz bunu sadece 

cariyelere yapıyoruz” diyerek kendilerini müdafaa 

etmek istediler. İşte bunun üzerine: “Ey Peygam-

ber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına 

söyle; cilbablarını üstlerine alsınlar. Bu, onların 

tanınıp da incitilmemeleri için daha elverişlidir…” 

ayet-i kerimesi nazil oldu.16 Cilbab ayetini indir-

dikten sonra Allah Teâlâ’nın, mümin hanımlar için 

tesettür emri tamamlanmış oldu.

Kaynakça ve Dipnotlar
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bi, el-Cami’Ii-Ahkami’l-Kur’an, XIV/186-187; Taberi, Ca-

mi’u’l-Beyan, XIX/182-3).

16-İbn-i Sa’d, et-Tabakatü’l-Kübra, VIII/176; İbn-i Ebi Hatirn, 

et-Tefsir, 17782.

Dosya

Ey Peygamber! Hanımlarına, 
kızlarına ve müminlerin ka-
dınlarına (bir ihtiyaç için dı-
şarı çıktıkları zaman) dış ör-
tülerini üstlerine almalarını 
söyle. 
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Siyah, gökkuşağından dışlanan o renk… Oy-

saki o gökkuşağının mensubu olmak için 

fazla asil…

O renklerin babası-anası… Gecenin rengi, uç-

suz bucaksızlığın rengi, sonun ve sonsuzluğun 

rengi... Sınırların, sınırları zorlayanların rengi… İn-

sanların, insanlığın rengi... O ağırbaşlılığın rengi... 

İçinde maviler, pembeler uçuşsa da dışı siyah 

onun. O herkese yüzünü göstermez. Herkese 

güvenemez. Basit ve kolay değildir. O beyazdan 

daha da saf ve temiz. Onu taşıyabilmek, onunla 

yürüyebilmek cesaret ister. Yüreğin, yüreklilerin, 

yürekliliğin rengi… Onun yerini kimse tutamaz. 

Kimse onu, kara diye ezemez. O ki karanlıkların 

içindeki tek aydınlık. O hüznün değil huzurun 

rengi. O saklananların, saklanmışların, saklayan-

ların rengi… O dürüstlüğün, dürüstlerin rengi... O 

herkesin dilinde… Onun şanını, yüceliğini kıskanı-

yorlar. Ona eziyet etmek, onu düşürmek istiyorlar 

ama o yenilmez, o adaletli, o hakkın ve hakkı sa-

vunanların yanındaki tek renk…

O; Ahlakın, edebin, hayânın rengi… Cihadın, 

mücahidin, mücahidenin rengi... O, haramdan 

kaçanların, helale koşanların rengi... “O, hayânın, 

edebin, takvanın ve tesettürün rengi…”

O karanlıkların değil karanlıklardan çıkmanın 

yolu!..

Meryem YANAR

Dosya

Siyahın 
Gökkuşağı

O; Ahlakın, edebin, hayânın 
rengi… Cihadın, mücahidin, 
mücahidenin rengi... O, ha-
ramdan kaçanların, helale 
koşanların rengi... “O, hayâ-
nın, edebin, takvanın ve te-
settürün rengi…”
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Tesettür nedir?

Tesettür emirdir ve “gizlenmek, saklanmak, 

korunmak, açıkta ve ortalık yerde bulun-

mamak” gibi anlamlara gelen bu emrin muhatabı 

kadın-erkek bütün Müslümanlardır.

Özenle korunması gereken sınırlardan biri de 

mahremiyet. İffetli ve hayâ sahibi olarak yaşama-

nın anahtarı mahremiyettir. Müslüman kadının 

mahremiyetinin tezahürü ise tesettürdür yani ör-

tünmedir... Rabbimiz şöyle ferman buyurur:

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve 

müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı 

çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine alma-

larını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi 

için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, 

esirgeyendir.”1  

Batı toplumu yaşadığımız çağda tesettürü 

ve örtünmeyi bir süs veya güzel görünmek ara-

cı olarak göstermeye çalışmaktadır ve en çok da 

“moda” diyerek gerçek hassasiyetlerimizi unut-

turmaktadır. Bunun gibi örtünmeyi, hayâyı, aileyi 

vb. değerlerimizi yok etmeye çalışmaktadır. Ör-

nek olarak Batılı toplumlar, aile kurumunu toplu-

mun temel yapıtaşı olmaktan çıkarmış ve oluşan 

boşluğu da yuva, kreş, anaokulu gibi kurumlarla 

doldurmuştur. Ancak kurdukları bu model sağlıklı 

sonuçlar vermemiştir. İslam dini çocuklarımızın 

eğitimi anaokulu veya bunun gibi kurumlardan 

değil anneden almasını bize öğretmiştir.

Hayâ nedir?

Hayâ; “Utanmak, çekinmek, vaz geçmek ve töv-

be” gibi anlamlara gelir. Sahip olduğu geniş ve derin 

anlam çerçevesi üzerinde duracağımız bu kavra-

mın, günümüzde çağrıştırdığı tek anlam “utanma”-

dır ve o da bir “kişilik arızası” olarak algılanmaktadır. 

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki insanın kendi-

sini başkalarına ispat etmesi, toplum tarafından 

beğenilip takdir görmesi, kıyafetinden yetenekle-

rine ve hatta vücuduna kadar nesi varsa her şeyi-

ni büyük bir “cesaretle” sergilemesi, teşhir etmesi, 

başkalarını geride bırakarak öne geçebilmek için 

hak-hukuk tanımadan her fırsatı değerlendirme-

si özendiriliyor. Böyle yapanlar paraya, şöhrete, 

konfora ve her türlü maddi imkâna kestirmeden 

ulaşıyorlar ve bu şahıslar toplumun önüne “örnek” 

olarak konuluyorlar. Örnek şahsiyetler maalesef 

zahiri olanı önemseyip, deruni olanı arka plana 

atıyorlar. Hayâsını kaybetmiş bir insanın, diğer dinî 

Tesettür ve 
Hayâ Nedir?

Dosya

Fatmanur GÖKKAYA

İslam dini çocuklarımızın eği-
timi anaokulu veya bunun 
gibi kurumlardan değil an-
neden almasını bize öğret-
miştir.
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hasletleri yaşatamayacağı açıktır. Zira bir Müslü-

man için hayâ, Müslümanlığının en temel gös-

tergesidir. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) bu gerçeği: 

“Her dinin bir ahlâkı vardır. İslâm’ın ahlâkı da 

hayâdır.”2

Mahremiyet

“Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dik-

memelerini, ırzlarını da korumalarını söyle… 

Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama 

bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini 

korusunlar. Görünen kısımları müstesna olmak 

üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtüleri-

ni, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler…”3 

Müslüman, fıtratını yani yaradılış özelliklerini 

muhafaza ettiği için hayâ sahibidir ve sahip oldu-

ğu bu özellik onu bazı şeyleri başkalarına göster-

mekten sakındırır.

Kitabımız, aynı ev içinde yaşayanların bile bir-

birlerinin mahremiyetine riayet etmeleri, çocuk-

ların belli vakitlerde ebeveynin odasına girerken 

izin istemeleri gerektiğini ifade buyurmuştur. Gü-

nümüzde en çok dikkat edilmesi gereken konu, 

kadınların ve erkeklerin birbirine haram olan yer

leri teşhir etmemesidir. Bu, özellikle sadece ba-

yan bayana ve erkek erkeğe olduğumuzda dikkat 

etmediğimiz ve haram yokmuş gibi veya haram 

olan yerleri bilmeyerek ve bilsek de uygulamaya-

rak gereken önemi göstermediğimiz bir konudur.

Bulunduğumuz ortamlarda erkeklerin ve ka-

dınların birbirine uygun olmayan durumdaki 

hallerini, ne örnek alabiliriz ne de buna karşı su-

sabiliriz. Bu durumda birbirimizi uyarmaktan çe-

kinmemeliyiz. 

Kaynakça ve Dipnotlar

1-Ahzâb Sûresi; 33/59.

2-Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 9 (2, 905); İbn Mâce, Zühd, 17 

(4181, 418).

3-Nur Sûresi; 24/30-31.

Günümüzde en çok dikkat 
edilmesi gereken konu, ka-
dınların ve erkeklerin birbiri-
ne haram olan yerleri teşhir 
etmemesidir.

Dosya
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Çizgilerle Bu Ay
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Kürtler ne istiyor? Sorusu PKK’nın kanlı ey-

lemlerine başladığı 1980’li yıllarının orta-

larından itibaren, Sivas’ın batısında kalan yurdum 

insanının entelektüelinden sade vatandaşına ka-

dar büyük bir kesimin cevabını haklı olarak merak 

ettiği bir sorudur.

Özelikle görsel medyadaki açık oturumlar-

da Kürtler ne istiyor sorusu Kürt kavmiyetçiliğini 

yapan birine yöneltilince genelde verilen cevap 

şudur: “Türkler ne istiyorsa biz Kürtler de onu is-

tiyoruz.  Bu soruyu soran kişi bu cevap karşısında 

şaşırıyor. Öyle ya 2015 Türkiye’sinde, Türklerde 

olup da Kürtlerde olmayan şey ne? Ne eskide var 

olan; imha, inkâr ve asimilasyon politikaları kaldı 

ne de o bölge insanlarının yolumuz yok, suyumuz 

yok, elektriğimiz yok diyebilecekleri bir durum var 

ortada. Bu gün Şırnak’ta, bir Kürt kavmiyetçisi olan 

ve geçmişte sırf “ben Kürdüm” dediği için ceza 

evine giren; merhum Şerafettin Elçi’nin ismini ta-

şıyan bir hava limanı var. Ve buradan uçağa binen 

bir Kürt, iki saat sonra İstanbul’a ulaşıyor. 

Fiyatlar da karayoluyla yapılan bir yoluculukla 

aynı düzeylerde. Geçmişte Şiwan Perver’in kaseti-

ni alıp dinlemek yasak iken bu gün başbakanın da 

bulunduğu bir ortamda Şiwan Perver gelip İbra-

him Tatlıses ile birlikte konser veriyor.

Türkler ne istiyorsa biz Kürtler de aynı şeyi is-

tiyoruz derken, Kürt kavmiyetçilerinin ne demek 

istediğini o yörenin bir insanı ve yetmişli yılarda 

MTTB çatısı altında Kürt solu veya Kürt kavmiyet-

çileri ile fiili ve sözlü mücadelede bulunan bir kişi 

olarak ben çok iyi biliyorum.

Tefekkür

Enver ELKATMIŞ

Bu gün Şırnak’ta, bir Kürt 
kavmiyetçisi olan ve geçmiş-
te sırf “ben Kürdüm” dediği 
için ceza evine giren; mer-
hum Şerafettin Elçi’nin ismi-
ni taşıyan bir hava limanı var.

Kürt Kavmiyetçilerinin 
Propaganda Dili ve Sonuçları
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Gardaşlar, Kürt kavmiyetçilerinin aslında söy-

lemek istedikleri şu: Siz Türkler nasıl ki bir ulus 

olarak kendi devletinize sahipseniz, bunu meşru 

bir hak olarak görüyorsanız; biz Kürtler de kendi 

ulusal devletimize sahip olmak istiyoruz. Ve sizler 

nasıl ki Türk bayrağı, Türk devleti derken bundan 

büyük bir haz ve gurur duyuyorsanız; biz de Kür-

distan diyerek, Kürt bayrağı diyerek aynı hazzı ve 

aynı gururu yaşamak istiyoruz.

Her ne kadar son yıllarda bu taleplerinden geri 

adım atmış görünseler de; özerklik, öz yönetim 

veya federasyona razıyız diyorlarsa da aslında ba-

ğımsız büyük Kürdistan sevdasından asla vazgeç-

miş değiller. Vazgeçemezler de çünkü bu onların 

varlık sebebidir. 

Irak Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barza-

ni’nin şöyle bir ifadesini gayet iyi hatırlıyorum. 

”Her Kürdün gönlünde Kürdistan sevdası yatar. 

Şartlar elverdiğinde bunu gerçekleştirmeyi zihni-

mizin, gönlümüzün bir yerinde saklı tutuyoruz.” 

Mesut Barzani her ne kadar her Kürt diyerek abar-

tıda bulunmuş olsa da; Kürdistan sevdasını gön-

lünde bulunduran Kürtlerin sayısının az olmadığı 

da bir gerçek. Peki, önemli oranda Kürt’ün gönlü-

ne Kürdistan sevdası nasıl bir propaganda, nasıl bir 

söylemle yerleştirildi? 

İşte sizlere Kürt ırkçılarının, Kürtlerin önemli 

bir kısmını provoke eden arabesk propagandası: 

Wilson prensiplerine de göndermede bulunarak; 

”her ulusun kendi kaderini tayin etme hakkı vardır. 

Ortadoğu’da bütün uluslar bu haklarını kullandılar. 

Bütün uluslar kendi devletlerine sahipler. Sadece 

biz Kürtler devletsiz, vatansız, yurtsuz, yuvasız 

kaldık. Kendi kaderimizi tayin etme hakkımızdan 

yoksun bırakıldık. Dört ayrı parçaya bölündük 

(İran, Türkiye, Irak, Suriye) ve bu dört ülkede de 

biz Kürtlere zulüm var, baskı var. Bunu yapanlar 

da; Müslüman Araplar, Farslılar, Türkler yani bize 

kardeşiz diyenlerdir. Bu gün biz Kürtler kendi ulu-

sal devletimize sahip değilsek bunun baş sebebi 

bizi uyuşturmak için kullanılan İslam dini ve Müs-

lüman Türkleri ve Kürtleri birbirinden ayırmak caiz 

değildir diyen dindar kanaat önderleridir.” (Son 

ifadeleriyle özelikle Kürtleri İslam’dan ve Ümmet-i 

Muhammed’den ayırmayı hedefliyorlar.) En ajite 

edici cümleleri de şudur; “biz Kürtler ne zamana 

kadar Arapların, Acemlerin, Türklerin egemenli-

ğinde yaşayacağız?” 

“Acıların çocuğu sadece biz Kürtler kaldık” şek-

lindeki arabesk söylem, kabul etmek gerekir ki, 

Kürtlerin önemli bir kısmında duygusal bir karşı-

lık bulmuştur. Sadece kavmiyetçi Kürtlerde değil; 

“Ağrı Dağı kadar Kürt, Hira Dağı kadar Müslüman, 

rehber Kur’an hedef Kürdistan” diyen muhafazakâr 

kimi Kürtlerde de taraftar bulmuştur. Bu Kürt-İs-

lam sentezcisi Kürtlerin dillerine pelesenk ettikleri 

cümle de şudur: ”Kürtler Ümmet-i Muhammed’in 

yetim ve öksüzleridir.” 

Şimdi sorulması gereken soru şu: Önemli sa-

yıda Kürdü provoke eden bu ajite edici, arabesk 

propaganda ne kadar doğru?

1- Kürt milliyetçilerinin, “kendi ulusal devletle-

rine sahip olmayan tek ulus Kürtlerdir” iddiası bü-

yük bir yalandır. Bu gün BM’ye kayıtlı üye devlet 

sayısı sadece 193 adettir. Eğer her etnik grubun, 

her ulusun kendi devleti olmuş olsaydı; her halde 

bu sayı binlerle ifade edilirdi.

Tefekkür

“Ağrı Dağı kadar Kürt, Hira 
Dağı kadar Müslüman, reh-
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leridir.” 
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2- Bölünmüşlük sorunu, sadece Kürtlere özgü-

dür şeklindeki iddia da tamamen yanlıştır. Türkler 

de, Araplar da, Azeriler de, Peştunlar da, Beluciler 

de ve diğer birçok kavim de bölünmüş durumda-

lar. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Emperyalist güçler, 

cetvelle sınırları çizerken; çıkarları gerektirdiği za-

man bu komşu devletler arasında savaş çıkarmak 

için hem coğrafi-fiziki olarak hem de demografik 

(nüfus) olarak sorunlu bir şekilde çizdiler. 

3- Bilmemiz gereken en önemli husus şu; 

mevcut ulus devletlerin hiç biri, o devletlerde 

yaşayan ulusların kendi kaderlerini kendilerinin 

tayin etmesi sonucu oluşmuş değillerdir. Gerek 

sınırlarıyla, gerek yönetim biçimi ve yöneticileriy-

le tamamen emperyalistlerin eseridirler. Türkiye 

de buna dâhildir. Kasrı Şirin Antlaşması (1639) ile 

belirlenen İran’la aramızdaki sınırı saymasak Irak 

ve Suriye ile olan sınırlarımız bizim belirlediğimiz 

sınırlar değildir. Mevcut Laik sistemin de, yüzde 

doksan dokuzu Müslüman olan bu halk tarafından 

gönüllü kabul edilmediği hepimizin malumudur. 

Ortadoğu’da var olan ulus devletlerin en demok-

ratik görünümlüsü olan Türkiye’de bile egemenli-

ğin millete ait olmadığı; egemenliğin oligarklara, 

Tefekkür

Ortadoğu’daki bazı devletler 
bizim karakolumuz bazıları 
da bizim benzin istasyonu-
muzdur.
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vasilere ait olduğu, oligarşik bir vesayet sisteminin 

olduğu meçhulümüz değildir. 

4- Var olan ulus devletlerin vatandaşları, yuka-

rıda belirttiğim gibi kendi kaderlerini tayin etme 

özgürlüğüne sahip olmadıkları gibi, bu ulus dev-

letler de bağımsız devletler değillerdir. Bu gerçeği 

eski ABD Dış İşleri Bakanı Henry Kissinger şu şe-

kilde ifade ediyordu: ”Ortadoğu’daki bazı devletler 

bizim karakolumuz bazıları da bizim benzin istas-

yonumuzdur.” 

5- Kürt kavmiyetçilerinin iddia ettiği gibi var ol-

dukları dört ülkede (İran, Irak, Türkiye, Suriye) on-

lara zulüm edenler; Müslümanlar değildir. Bu iddia 

Kürtleri İslam’dan ve Ümmet-i Muhammed’den 

ayırmak için ortaya atılan büyük bir yalandır. 

Gerçek şu ki; her dört ülkede de onları ezenler, 

kendileriyle aynı düşünceye sahip kendileri gibi 

nasyonalist, kavmiyetçi, ırkçı, faşist olanlardır. Hiç 

kuşkunuz olmasın ki bu gün İran’daki mollaların 

bir bölümü de taçlarını sarıkla gizlemiş birer şahtır. 

Onlar da en az Şah Rıza Pehlevi kadar Fars kavmi-

yetçisi ve ırkçısıdırlar. İsminde İslam olsa da İran 

devleti de Ariyanı (ulusal) özeliği ağır basan bir 

ulus devletidir.

6- Kürt kavmiyetçilerinin, kendi ulus devletimiz 

yoksa bunun sebep ve müsebbibi; İslam ve üm-

met şuuruna sahip Kürtlerdir iddiası bunca yalan 

ve yanlış iddiaları içerisindeki tek doğru iddiadır.  

Gerçekten de Türk kavmiyetçilerinin tahriklerine, 

Kürt kavmiyetçilerinin provokasyonlarına, küre-

sel ve bölgesel güçlerin bu kavimler üzerlerinde 

oynadığı bunca oyuna rağmen; Kürtlerin diğer 

Müslüman kardeşleriyle birlikte yaşama iradesini 

ortaya koymaları, İslam dininin güçlü birleştirici 

özelliği ve ümmet şuuruna sahip Kürt âlim ve arif-

leri sayesinde olmuştur. Ve iyi de olmuştur. Ehli 

küffarın ziyadesiyle bölmüş olduğu ümmetin Kürt 

kavmiyetçilerinin eliyle bir kez daha bölünmesi-

nin önüne geçilmiştir. 

Bir sözüm de Kürt İslam sentezcilerine, Ağrı 

dağı kadar Kürt Hira dağı kadar Müslüman olan-

lara; ”biz Kürtler ümmetin yetim ve öksüzleriyiz” 

ifadeniz gerçeği yansıtmıyor. Gerçek olan şu ki; 

ümmetinin çoğunluğu tarafından terk edilen Ab-

dullah’ın ve Âmine’nin yetim ve öksüzü Hz. Mu-

hammed (s.a.v.) bir kez daha yetim ve öksüz bıra-

kılmıştır.

Bu arabesk propaganda sadece on binlerce 

Kürt’ün heder olmasına, mağdur olmasına sebep 

olmamış; Kürt kavmiyetçilerini “Küçük Emrah” 

moduna sokmuştur. Bu durum Kürt kavmiyetçile-

rini; kâh Obama’nın bacaklarına sarılıp “amca sana 

baba diyebilir miyim”? Kâh Putin’in bacaklarına 

sarılıp “amca sana baba diyebilir miyim”? deme 

noktasına getirmiş, oportünizmin en rezilcesini 

icra etmelerine sebep olmuş, yani onları yozlaş-

tırmıştır. Korkarımki gelecekte bugünün Ortadoğu 

tarihini yazacak olanlar; PKK ve onunla aynı para-

lelde düşünenler yüzünden Kürtler için iyi şeyler 

yazmayacaklardır. 

Vah Selahaddin-i Eyyubi vah!...

Tefekkür

Bir sözüm de Kürt İslam sen-
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öksüz bırakılmıştır.
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Daru’l-İslam beldelerinin yaşadığı zihinsel, 

ruhsal, toplumsal, siyasal, fiziksel parça-

lanma genişleyerek, derinleşerek devam ediyor. 

Bu parçalanmayı ve sonuçlarını Afganistan, Su-

dan, Irak, Suriye, Yemen, Libya, Mısır, Türkiye ör-

nekleri üzerinden takip edebiliriz. Modern zaman-

lara kadar anasır-ı İslam; Emevi, Abbasi, Selçuklu, 

Osmanlı Devleti misallerinde şahit olunduğu gibi 

“büyük bütünler” içerisinde varlığını devam ettirdi. 

“Isırıcı melikler” dönemiyle birlikte “iktidar mer-

kezli” sosyo-politik bir düzen ihdas edilse de Müs-

lüman ümmet, kâfir postalları altında ezilmeden 

kendi fıkhı içerisinde bir hayat yaşadı. Bu durum 

Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devam etti.

Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başlamasıy-

la birlikte (1699)  anasır-ı İslam içinde zor günler 

başlamış oluyordu. Bu süreç, Batı’dan neşet eden 

Modernite ve beraberinde gelişen ulusçuluk akı-

mıyla daha da içinden çıkılmaz hale girdi. Moder-

nite ve ulusçuluk, Batı için, özellikle Batı’ da yükse-

len yeni sınıf Burjuva için bir imkâna dönüşürken, 

Batı dışı dünya ve özellikle imparatorluk sistemiyle 

yönetilen Osmanlı Devleti için musibete dönüştü. 

Batı feodal yerleşim birimlerinden, şehir devletle-

rinden, etnisite/ulus denen üst ve büyük toplum-

sal/siyasal birliklere evrildi.  Bugün de bu süreç, AB 

projesi üzerinden daha üst birliklere ulaştırılmaya 

çalışılıyor. İslam’ın başlangıcından bu tarafa Müs-

lüman ümmet farklı kavimleri, dinleri, mezhepleri, 

sosyal, ekonomik kesimleri bir arada barındırarak 

var olmuştu. İmparatorluk döneminde de İslam’ın 

bu amacına uygun bir toplum modeli oluşmuştur. 

Ulus Devletten 
Kabileye

Erdal BAYRAKTAR

Tefekkür
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Ulusçuluk,  İslam fıkhının meşruiyet verdiği “fark-

lılık içinde beraberlik” anlayışını ve yaşayışını ifsat 

etmiştir.

Malum olduğu üzere Modernite, ulusçuluk, 

ulus-devlet kavram ve kurumları Batı düşünce-

sinden neşet eden zihniyetin ürünleridir. Osman-

lı Devleti’nin İstanbul’u fethi (1453), hem İslam 

dünyası hem de Asya yürüyüşünden beri üzerine 

yürüdüğü Batı için de yeni bir dönemin haberci-

si ve başlangıcı oldu. Batı toplumları ve Batılı si-

yasal, ekonomik elitler; “bu duruma nasıl karşılık 

vermeliyiz”? Soruları üzerinden imal-i fikir eyle-

meye başladılar. Kendi sistem içi mücadelelerini, 

dışarıdan gelen bu yeni durum tetikledi ve deva-

mında adına Modernite dediğimiz zihinsel-sos-

yal-ekonomik-politik düzen oluştu. Coğrafi Ke-

şifler, Rönesans, Reform, İngiliz Sanayi Devrimi, 

Fransız Devrimi süreçlerinin sonunda ete kemiğe 

bürünen Modernite;  zihniyet, kavram, kurum ve 

sosyo-politik düzen olarak Batı’yı etkilediği gibi II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra da bütün dünyayı etki-

lemeye devam ediyor.

Fransız Devrimi ile birlikte Batı’ya yakın bölge-

leri ve giderek bütün dünyayı etkileyen ulusçu-

luk akımı; Osmanlı Devleti içinde yaşayan gayr-ı 

müslim unsurları ve özellikle Balkan bölgesini 

etkiledi. Bu bölgedeki ulusçuluk akımından etki-

lenen gayr-ı müslim unsurlar, Batı’nın da deste-

ğiyle ayaklanarak Osmanlı’dan koptular. Osman-

lı zayıfladıkça bu süreç daha da hızlandı. Balkan 

Savaşları, ulusçuluk illetinin sebep olduğu savaş-

lardır. I. Dünya Savaşı’na gidilen günlerde Os-

manlı Devleti’nin geleceği üzerine hesap yapan 

İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya gibi devletler 

Müslüman unsurları da ulusçuluk üzerinden tah-

rik etmeye başladılar. Özellikle petrolü elde etme 

amaçları için Osmanlı Devleti’nin tasfiye edilme-

si gerekiyordu. Suud ailesi vb. üzerinden yapılan 

tahrikleri hatırlayalım. Osmanlı Devleti’nin I. Dün-

ya Savaşı’nda yenilmesi üzerine işgal edilen yer-

ler; özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra Müslü-

man halkın duyguları, maddi ve manevi imkânları, 

alın teri ve gözyaşları istismar edilerek devşirilmiş 

ve ‘garpzede’ elitlere ulus-devlet olarak tahsis 

edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin siyasi olarak tarih 

sahnesinden çekilmesiyle Daru’l-İslam toprakla-

rı üzerinde küçüklü-büyüklü birçok ulus-devlet 

peydahlandı. Her ulus-devlet Müslüman ahali için 

yeni sorunları ve ıstırapları beraberinde getirdi. İs-

lam dünyası hala bu sorunlarla uğraşmaya devam 

ediyor.

Modernite’nin, Teknoloji Devrimi sonucunda 

küreselleşmesi ile birlikte  dünyadaki sosyo-politik, 

ekonomik düzen yeniden kurgulanmaya başlan-

dı. Postmodernizm’in Modernite’yi eleştiriye tabi 

tutarak dönüştürmesi, küreselleşen ekonominin 

yeryüzünde serbestçe dolaşma isteği, bir dönem 

sermayenin palazlanması, birikmesi, korunma-

sı anlamında gerekli olan ulus-devleti tartışmaya 

açtı. Küresel Kapitalizm artık ulus-devleti kendine 

ayak bağı olarak görmeye başladı. Kapitalizmin 

merkez ülkelerinde farklı bir mücadele sürerken 

merkezin dışındaki ülkelerde farklı bir politika ta-

kip edilmeye başlandı. Merkez dışındaki ülkeler, 

Kapitalizme entegre olur, Kapitalizmin yerleşmesi 

ve yayılması için bölgesel rol alırlarsa ülkelerin is-

tikrarı isteniyor, yok engel olunursa veya rantabl 

bulunmazsa tasfiye süreciyle tehdit ediliyor ve 

nihayetinde yeni haritalar oluşturularak tasfiye ve 

dizayn süreçleri işleme konuluyor.

Bugün yaşananlar; küresel projenin, çatış-

manın İslam dünyasına yansıması/izdüşümü-

Tefekkür

Malum olduğu üzere Moder-
nite, ulusçuluk, ulus-devlet 
kavram ve kurumları Batı 
düşüncesinden neşet eden 
zihniyetin ürünleridir. 
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dür.  Küresel Kapitalizm kendine meydan okun-

masını kabul etmiyor. Anlaşarak veya çatışarak 

Kapitalist düzenin devamına ısrar ediliyor. Küresel 

Kapitalizm/sömürgeciler yeryüzünü teslim almak 

istiyorlar. Küresel Kapitalizm, kendisine meydan 

okuyacak gücün Daru’l-İslam beldelerinden gele-

ceğini çok iyi biliyor. Çin ve Rusya ancak bölgesel 

olmak üzere siyasal, ekonomik bir meydan oku-

maya kalkışabilir. İdeolojik bir meydan okumayı 

zaten düşün/e/miyorlar.

İslam dünyası başına bir musibet gibi çö-

ken ulusçuluktan ve onun siyasal açılımı olan 

ulus-devletten nasıl kurtuluruz veya onu nasıl az 

zararlı hale getiririz tartışması yaparken; bundan 

daha büyük bir bela olan “kabilecilik”le karşı karşı-

ya geldi. Sykes-Picot düzenine göre ihdas edilmiş 

siyasal yapılar, özellikle Arap Baharı süreciyle bir-

likte hızla dönüştürülüyor ya da parçalanma sü-

recine sokuluyorlar. Daru’l-İslam beldeleri kavmi, 

mezhebi, örgütsel kabilecilikler üzerinden param 

parça ediliyor. Emperyalist uluslararası güçler ve 

yerli işbirlikçileri, hâkim olamadıkları ya da sorun 

çıkarma potansiyeli taşıyan toplumları parçalaya-

rak; parçaladıkları birimleri kendi içinde çatıştırarak 

düzeni ve bölgenin özellikle yeraltı zenginliklerini 

ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Bizleri ölümle (par-

çalanmayla) korkutup sıtmaya (mevcut düzene 

itaate) razı etmek istiyorlar.

Sykes-Picot’la peydahladıkları düzeni yeni 

şartlara uygun olarak yeniden planlamak istiyor-

lar.  Olay bu kadar açık ve nettir. Açık ve net olma-

yanlar; Müslümanların önderleri olduklarını iddia 

edenlerdir.

İslam, Mekke İnkılabı ile ‘kabile düzeni’ içerisin-

de yaşayan Arap kabilelerinden bir ümmet oluş-

turdu ve onlara Medine-i Münevvere gibi bir si-

yasi-toplumsal nizam/“devlet” hediye etti. İslam’ın 

Müslümanlara, insanlığa hediyesi bu siyasal dü-

zendir. İslam siyasi kurumlardan ve devletten ilahi 

amaçlara, Şeriat’a, Müslümanların maslahatına, 

adalete uygunluk ister. Bu amaçlara uygun devlet 

Müslümanların devletidir.

İslam, yeryüzünü insanoğlunun mekânı olarak 

görür. Daru’l-İslam ise; yeryüzünün bir parçasının 

Müslümanlar eliyle İslam’la şereflendirilmesidir. 

Daru’l-İslam yeryüzünden ve insanlıktan kopuk 

değildir. Müslümanların Medine’si herkese açıktır; 

fıtrata, İslam’a, Müslümanlara ihanet edilmediği 

müddetçe.

Müslümanlar, Peygamberleri (s.a.v.) onlara na-

sıl örnek ve şahit olduysa onlar da insanlara örnek 

ve şahit olmakla mükelleftirler. Bu amaçtan geriye 

gidiş yoktur. Bu amaç, Müslümanların ufku ve kır-

mızı çizgisidir. Mevcut ulus-devletler, tehdit edil-

diğimiz ve teklif edilen kabilecilikler, bizi yolumuz-

dan döndüremez. Kabilecilik inhiraftır, irticadır. 

Ümmetin şerefli bir üyesi olmayı; kabile marabası, 

kabile reisi olmakla; Medine’de yaşama hedefini, 

kantonlarda yaşamakla değiştirmemizi istiyorlar. 

İslam’la şereflendikten, İslam kardeşliğini tattıktan, 

Medine’yi tecrübe ettikten, Nebevî dönemden 

sonra gücümüz oranında Ümmü’l-Kura’dan ilham 

almaya çalışarak büyük bütünler, medeniyetler 

kurduktan sonra ulus-devlete ve kabileciliğe mey-

letmek ahmaklıktır, yaşayan ölü olmaktır.

Ümmetin vahdeti, ümmetin devleti kızıl elma-

mızdır bizim…

Tefekkür

Mevcut ulus-devletler, tehdit 
edildiğimiz ve teklif edilen 
kabilecilikler, bizi yolumuz-
dan döndüremez. Kabilecilik 
inhiraftır, irticadır. 
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Malumunuz, 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan 

gece, miladi yılbaşı. Bu vesileyle dünya 

ölçeğinde ve ülkemizde nasıl bir günah ve isyan 

hareketinin yükseleceğini; hangi rezilliklere çanak 

tutulacağını artık hepimiz biliyoruz. 

Günümüz dünyasında; yılbaşılar, doğum gün-

leri, sevgililer günü, evlilik yıldönümleri, mezuniyet 

geceleri vs. şeytanın ve şeytanî güçlerin insanları 

saptırmak için kullandıkları en güçlü silahlarından 

biri haline gelmiş durumdadır. Şeytanın iğvasına 

kapılan geniş kitleler, böylesi günlere özel anlam-

lar yükleyerek her türlü rezilliği ve müptezelliği 

mubah görüyorlar.

-Her türlü haramı işlemek böyle günlerde 

meşrulaşıyor.

-Kötü alışkanlıkların (sigara, alkol, uyuşturucu 

vb.) temeli böylesi günlerde atılıyor.

-Hayâ perdeleri böylesi zamanlarda yırtılıyor.

-İsraf böylesi günlerde zirve yapıyor.

-İsyan, azgınlık ve taşkınlık böylesi günlerde 

toplumsal bir mutabakata (!) dönüşüyor,

-Böylesi günlerde zinanın her çeşidine, kuma-

ra, fala, Yahudi ve Hıristiyanlar gibi davranmaya 

hoşgörüyle bakılıyor.

Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe inanan, ebedî 

hayatını mahvetmekten korkan, nefsini ve neslini 

ateşten korumak isteyen her mümin böylesi işler-

den şiddetle kaçınmalıdır.

Bir seferden bir şey olmaz diyerek Allah’ın (c.c.) 

kesinlikle haram kıldığı; içki, kumar, falcılık, zina ve 

kâfirlere benzeme gibi haramlara aldırış etmeyen-

ler bilsinler ki avcı, avını bir sefer tuzağa düşürdü 

mü bir daha tuzak kurmasına gerek kalmaz! 

Yılbaşı kutlamalarına ve merasimlerine iştirak 

etmek birçok bakımdan İslâm’a aykırılık göster-

mektedir:

Bu meselenin bir yönü, topyekûn isyan hare-

ketine iştiraktir. Burada tartışılması ya da dikkat çe-

Miladi Yılbaşı 
Neyimiz Olur?

Orhan KITAY

Tefekkür
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kilmesi gereken konu; ne Hz. İsa’nın (a.s.) doğum 

tarihi ne de miladi takvimin meşruiyeti meselesi-

dir. Asıl tartışılması gereken; bu gece vesile edile-

rek onca çirkefliğe, çirkinliğe, israfa, isyana, çılgın-

lığa, şirrete nasıl çanak tutulduğu; Müslümanların 

(!) nasıl böyle topyekûn bir isyana/harama iştirak 

edebildikleri; böyle bir sapıklık ve dalalet yoluna 

nasıl gönüllü olarak girebildikleridir? Müslüman-

lara ne oluyor? Yeni yılı/Noel’i kutlamanın basit, 

masum ve sıradan bir eğlence olduğunu mu sanı-

yorlar? Putperest Hıristiyanlığa ait Noel Baba, çam 

ağacı, çan, hindi, haç gibi sembolleri benimseme-

nin; içki, uyuşturucu, kumar, fuhuş/zina, israf gibi 

haramları işlemenin imanlarına bir zarar verme-

yeceğini mi sanıyorlar? Velev ki bunlardan hiç-

birine bulaşmaksızın, yeni bir yıla sevinç ve neşe 

içinde girme adına yapılacak eylemler (televizyon 

seyretmek, kuruyemiş ve hindi yemek, kâğıt ve 

taş oyunları oynamak vs.) dahi ciddi bir sapma ve 

yozlaşma değil midir? Bazıları, bu geceyi kutlama-

ları basite alarak; bunun dinle-imanla bir alakası 

olmadığını, sadece masum bir eğlence olduğunu 

söyleyebilmektedirler. Veyl olsun böyle diyenlere 

ve böyle düşünenlere! Allah’a (c.c.) isyan, kâfir ve 

müşriklere benzemek, masum birer eğlence midir?

Tefekkür

Burada tartışılması ya da dik-
kat çekilmesi gereken konu; 
ne Hz. İsa’nın (a.s.) doğum 
tarihi ne de miladi takvimin 
meşruiyeti meselesidir.
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“Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder 

ve onun koyduğu sınırları aşarsa Allah onu 

ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun 

için alçaltıcı bir azap vardır.”1 

Meselenin bir başka yönü kâfirleri taklit ve on-

lara benzemektir. Çağımızda Müslümanların başı-

na gelen belaların önde gelen sebeplerinden biri; 

Yahudi, Hıristiyan ve müşrik topluluklara benze-

mek ve onların peşinden körü körüne gitmektir. 

Bu sapıklık da aynen diğerleri gibi diğer ümmet-

lerden intikal edip gelen bir adet halini aldı. Öyle 

bir hale geldik ki İslam’a intisap edenlerden ço-

ğunu, küfür ehli olan insanlardan ayıramaz olduk. 

Bu nedenle; İslam uleması, hangi boyutta ve se-

viyede olursa olsun; miladi yılbaşını bayram kabul 

etmeyi, bu geceye özel bir önem atfetmeyi, bu 

geceyi; Hıristiyanlar, fasıklar/günahı içselleştiren-

ler gibi geçirmeyi haram kabul etmişler. Böyle ya-

panların İslam halkasını boyunlarından çıkarmış 

olduklarına hükmetmişlerdir.

Yahudi, Hıristiyan ve diğer müşriklerin pe-

şinden gidenlerin birçoğu için Allah Resûlü’nün 

(s.a.v.) şu sözü bugün gerçekleşmiştir: 

“’Andolsun ki, sizden öncekilerin yoluna ka-

rış karış, kulaç kulaç uyacaksınız. Öyle ki, onlar 

keler deliğine girseler siz de gireceksiniz.’ De-

dik ki; ‘Ey Allah’ın Rasûlü, Yahudi ve Nasranîleri 

mi kastediyorsunuz. Kim olacaktı?’ diye cevap 

verdi.”2 

Bir de işin Kültürel yozlaşma boyutu var ki; bu 

da ayrı bir felakettir. Başka toplumların hayat tar-

zını benimseyen ve buna göre yaşamaya, düşün-

meye başlayan bir toplum, şahsiyetini kaybeder. 

Zaman içerisinde taklit ettiği toplumların uydusu 

ve uşağı olmaya başlar. 

Görüldüğü gibi yılbaşı kutlamaları sanıldığı gibi 

masum bir eğlence değildir. Aksine; içinde içki, 

kumar, zina, kâfirlere benzeme, kendi kültür ve 

değerlerine ihanet etme, israf gibi pek çok günahı 

ve haramı barındıran toplu bir isyan hareketidir. 

Müslüman kardeşim! Eğer Allah (c.c.) ve Rasû-

lü (s.a.v.) bu gece yapılacaklardan razıdır diyorsan 

sen de bu geceyi kutla. Yok, değildir diyorsan o 

zaman sakın kâfirlere ve zalimlere meyletme. 

Rabbimiz bize şöyle öğüt veriyor:

“Zulüm yapanlara en ufak meyil gösterme-
yin yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan baş-
ka velileriniz de yoktur sonra yardım da göre-

mezsiniz.”3

“Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönülle-
rinize süslemiş, sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isya-
nı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda 

olanlar bunlardır.”4 

Kaynakça ve Dipnotlar

1-Nisa Sûresi; 4/14.

2-Buhari; Müslim.

3-Hûd Sûresi;11/113.

4-Hucurât Sûresi; 49/7.

Tefekkür
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rın uydusu ve uşağı olmaya 
başlar. 
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Eyvah kızım büyüyor! Şimdi onunla alakalı 

neler yapmalıyım? sorusu, doğduğu gün-

den beri her ebeveynin sürekli kendine sorduğu 

bir sorudur. Çünkü yavrularımız her yaş seviye-

sinde ayrı bir hal yaşamaktadırlar. İşin içinde kızlar 

olunca; koruma içgüdüsü olsa gerek babalar daha 

da hassaslaşıyor.

Rabbimiz; “Ey iman edenler! Kendinizi ve 

yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateş-

ten koruyun”1 ayeti ile her Müslümanın İslami bir 

karakter inşası için aile fertlerinin eğitimini emret-

mektedir. 

Baba aile emanetini muhafaza ile görevlendi-

rilirken; “çocuğun ana-babası üzerindeki hakkı, 

ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir”2 ve 

“çocuklarınıza öğreteceğiniz ilk söz la ilahe il-

lallah olsun.”3 Emirleri ile de pekiştirilen bu eğitim 

sorumluluğu daha çocuklarımız bizlere hediye 

edilmeden önce bildirildiğine göre ebeveynler 

olarak bir değil birkaç kez düşünerek bu yola çık-

malıyız. 

Kız çocuğunun, erkekler gibi çalışmaması, sof-

radan yemesi ve büyüyünce ahlaksızlık yapar kay-

gısı, cahiliye anlayışına sahip insanları kız çocukla-

rını diri diri toprağa gömmeye itmiştir. Rabbimiz: 

“Diri diri toprağa gömülen kız çocuğunun han-

gi suçla öldürüldüğü sorulduğu zaman”4 buyu-

rarak bu kötü işi kınar 5 Şeytan insanı korkularla 

yönlendirerek günah işlemeye yöneltir.6 Ancak 

Rabbimiz: “Yoksulluk kaygısıyla evlâtlarınızı öl-

dürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren 

biziz…”7 diyerek bu kaygıyı boşa çıkarmıştır.

Kızlarımız ve 
Eğitim

Garip SAĞLIK

Tefekkür
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Bu örneklerden anlaşıldığı gibi İslam, cahiliye 

dönemi insanları için devrim niteliğinde bir karar 

olan kız çocuklarına değer verilmesini ve eğitil-

mesini emretmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): 

“Bir baba evlâdına güzel edep ve ahlâktan daha 

üstün bir miras bırakmış olmaz.”8 Ve “Çocuk-

larınıza ikram edin ve onları güzelce terbiye 

edin.”9 Buyurarak; çocuklara güzel ahlakı öğretip, 

onlara örnek olmanın gerekliliğini vurgulamakta-

dır. Bu arada kızı Hz Fatıma’ya (r.anhâ) olan dillere 

destan düşkünlüğü tekrar tekrar hatırlanmalıdır.

Bu gün kız çocuklarını öldürmemek emri; 

kürtajla ve sokağa ölsün diye bırakılan çocuklar-

la delinmektedir. Cahiliyeyi yaşayan batı mede-

niyeti “bakacağın kadar çocuk yap diyerek”; her 

fuzuli işe servet harcarken, tek çocukla yetinip o 

çocuğu aşırı bir ilgi ve yalnızlıkla yetiştirmektedir. 

Sonuçlara baktığımızda toplum içinde yalnızlığı 

yaşayan, kardeşleri olmadığı için paylaşmayı bil-

meyen, bencil, her istediğini elde etmesi sebe-

biyle sorumluluk sahibi olmayan, bu yüzden en 

ufak bir zorlukta ne yapacağını bilemeyen, küçük 

bir tartışmada aileyi terk eden, psikolojik buna-

lımlara giren bir nesil ortaya çıkmıştır. Hâlbuki bir 

Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle 

buyuruyor: “Evleniniz, çoğalınız. Ben kıyamet 

gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğu-

nuzla övüneceğim.”10

Bu gün Müslümanlar, medyanın etkisi ile ev-

lenmemeyi ya da bir çocuk yeter deyip ikinci ço-

cuğu düşünmemeyi, konu eğitime gelince; “her 

şey çocuğumun kariyeri için” deyip acayip bir 

anlayışa giriyorlar. Maalesef batı medyasının ve 

düşünürlerinin etkisi ve Müslümanlarda görmek 

istedikleri bu tablo üzüntü vericidir.

İslam’ı oryantalistlerin anlattığı gibi mi yoksa 

Rasûlullah (s.a.v.) ve sahabesinin (r.anhûm) anlatıp, 

yaşadığı gibi mi anlayıp yaşayacağız?

İslam, bizi bu aşırılık tuzaklarına düşmememiz 

için uyarmış; evlenip çoğalmayı, rızık endişesine 

girmeyip çalışmaya yönelmemizi emretmiştir. Er-

kek ve kız çocuklarını birbirinden ayırt etmeden 

“sevmeyi, desteklemeyi ve eğitmeyi” emretmiştir. 

Ailede en önemli eğitim elbette anne ve baba-

nın İslam’ı yaşamasıdır. Büyüklerini örnek almak 

her çocuğun fıtratında (yaratılışında) vardır.  Kız-

ların babaya düşkünlükleri çoktur ama anneleri-

ni örnek alırlar. Erkek çocukları en çok annelerini 

severler ancak babalarını örnek alırlar. Bu yüzden 

annenin İslam’a uygun tesettürü, namazı ve aile 

hayatı olması yeterli değildir. Kafasının içi; inanç, 

ahlak ve amelleri de İslam’a uygun olmalıdır.

Bir yandan sahih inanç, ibadet, güzel ahlak ve 

salih amel işlemeyi öğretirken bir yandan da ya-

şayacakları çağa göre ihtiyaç hissedilen ilimleri de 

öğretmeliyiz. Yaşadığımız cahiliye ortamı sürekli 

sivrisinek üreten bataklık gibidir. Her zaman gayri 

İslami inanış, ahlak, sosyal hayat ve medya öğre-

tisini takip edip zararlarına karşı onları korumalıyız.

Kızlara, erkeklerden daha az önem verilme-

melidir. Bu ilgi ve desteği ebeveynler (anne ve 

babalar) hissettirmelidirler. Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) “öpücüğe varıncaya kadar” zahire akseden 

her hususta müsavatı (eşitliği, denkliği) emreder. 

“Bağış ve ihsanda çocuklarınızın arasını eşit 

tutun. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım, 

kızları üstün tutardım”11 buyurmaktadır.

Tefekkür

Bu örneklerden anlaşıldığı 
gibi İslam, cahiliye dönemi 
insanları için devrim niteli-
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kağa ölsün diye bırakılan ço-
cuklarla delinmektedir.
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İyi bir marangoz yapacağı eşyaya hangi ağacı 

kullanacağını bilir. Çünkü her ağacın fıtratı (yaratı-

lış kodu, yapısı) farklıdır. Kadınların de erkeklerden 

farklı bir yapısı olduğu malumdur. Kız çocuklarını, 

fıtratlarına uygun olan şefkat, merhamet, sevgi ve 

sadakat gibi duygularla yetiştirmemiz gerekirken; 

hırs, rekabet, sadakatsizlik, acımasızlık duygularıy-

la erkeğin karşısında ona rakip olarak yetiştirerek 

kızları erkeksi bir hale sokulmamalıdır. O zaman 

da ortaya iki arada bir derede kalan, bugün batı 

toplumlarının da ahlaki anlamda yaşamış oldu-

ğu sorunlarla karşı karşıya kalan bir nesil çıkar 

karşımıza. İşte bu yüzden de kızlarımızı eğitirken 

onların fıtratlarına uygun davranmak başarının 

anahtarı olacaktır. Yoksa kaş yapalım derken göz 

çıkartırız.

Kızlarımızın yaşayacakları hayatta ihtiyaçla-

rı olan toplumsal roller; saliha bir hanım, iyi bir 

anne, iyi bir eş ve insanlara örnek bir şahsiyet ol-

malarıdır.

Bu toplumsal rollerin öğrenilmesi, hedeflere 

ulaşmak için İslami eğitimin uygulanması ve top-

luma faydalı fertler inşa edilmesi gerekmektedir.

Kızlarımızı eğitmek; geleceğin annelerini ye-

tiştirmek demektir. Geleceği inşa etmede, kızların 

eğitiminin ne kadar önemli olduğunu tarih bo-

yunca başarılı olmuş örnek şahsiyetlerin aile ha-

yatlarında görebiliriz. Toplumumuzun düzelmesi-

nin anahtarlarından biri de kızlarımızın eğitimidir.

İmam Şafiî’nin (r.h.) annesi meşhur bir âlime 

idi. Oğlunun yetişmesinde büyük katkıları vardı. 

İmam Şafiî (r.h.) Hz. Nefise’nin (r.anhâ) derslerine 

iştirak ederdi. İmam Malik’in (r.h.) ilme yönelme-

sinde annesinin teşviki vardı. Kızı ise İmam Ma-

lik’in (r.h.) kaleme aldığı “Muvatta” adlı eseri ezbere 

bilirdi.12 

Kızlarımızın eğitimi için kız, erkek ayrımı yap-

madan; farklılıkları göz önünde bulundurarak, fıt-

ratlarına uygun, eşdeğer ve önemde eğitim çalış-

maları yapılmalıdır. 

Kaynakça ve Dipnotlar

1-Tahrîm Sûresi; 66/6.

2-İslami Kültürde Aile Planlaması, s. 41.

3-Abdürrezzak, Musannef, IV/334.

4-Tekvîr Sûresi; 81/8-9.

5-“Ya da gebe karısının doğum günü yaklaştığında, koca 

bir kuyu kazardı. Ağrısı tutunca kadın o kuyunun basma 

giderdi, kız doğurursa içine atardı kuyunun.” (Fahrettin 

Râzî, 31/69; E. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 81, 5603- 

5604; Nahl Sûresi; 16/58-59)

6-Bkz. Bakara Sûresi; 2/268.

7-İsrâ Sûresi; 17/31.

8-Tirmizî, Birr, 33.

9-İbnî Mâce, Edeb, 3.

10-Ahmed b. Hanbel, I, 412.

11-Prof. Dr. İbrahim Canan, Aile Reisi ve Baba olarak Hz 

Peygamber, Rağbet Yay, s. 84.

12-http://www.timeturk.com/tr/2010/03/09/felsefeci-

ler-kadinlari-ilimden-uzaklastirdi.html
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İnsanların hak ve hakikatten uzaklaştırılmaya, 

hayr ve şer ölçülerinin değiştirilmeye ça-

lışıldığı, hayata çöken manevî sis ve dumanların 

görüntülere netliğini kaybettirdiği bir dönemde; 

kendimizi yeniden toparlamak, derin derin nefes-

ler alarak ciğer köşelerimizde kalan kirli havaları 

atmak, damarlarımızda yürüyen kanları ve hüc-

relerimizi oksijene doyurmak, gözümüzü, gönlü-

müzü, zihnimizi dinlendirmek ihtiyacındayız. 

Bir cemiyette gelişmesi, yerleşmesi gereken 

güzel hasletler vardır; İlim-irfan sevgisi, öğrenme 

merakı, öğrenilenleri amele dökme samimiyeti, 

arayıp doğruyu bulma arzusu, hatayı kabul edip 

doğruya yönelme irade ve dürüstlüğü, sağlam 

karakterlilik, cesaret, alçak gönüllülük, güler yüzlü-

lük, tatlı sözlülük, sıkıntıları göğüsleme metaneti... 

üzerinde titrenilmesi gereken hasletlerden bazıla-

rıdır. 

Onların kaybedildiğini, yıpratıldığını görmek; 

beden yorgunluğundan daha ağır, daha ezici 

daha esef vericidir. Basit dünyalık kayıpların pe-

şine düşenlerin, bu hasletlerin peşine düşmeyişi, 

kaybına aldırmayışı da ayrı bir esef kaynağıdır. Bu 

hasletleri geliştirmek, canlandırmak, yaygınlaştır-

mak ve sağlam bir nesil yetiştirmek ve bütün im-

kânları bu yönde seferber etmek varken; dehşet 

ve ürperti ile çirkef ve rezalet pazarlayan zihniyet-

lerin paralanırcasına gayretini görüyoruz. 

Zaman zaman düşünüyoruz; acaba bu haslet-

ler, yıllar ötesinde kalmış, dönüp bir daha bakıl-

maması gereken, geriye dönüşü ifade eden şeyler 

mi? Eğer bunlar eskilerde kalmalıysa yeni nesil 

nasıl hasletlerle yetişiyor? Bu gayretlerin netice-

Güzel Hasletlerin 
Peşinde...

Tefekkür

Dr. Şerafettin KALAY

Ülkemizde yaşananlar; so-
kakları, caddeleri ve ekranla-
rı dolduran; gözlerimiz önün-
den akıp geçen manzaralar, 
kulağımıza dolan sesler, niye 
hiç de güzel değil...
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sinde nasıl bir topluluk haline getirilmek isteniyor-

duk, ne hale geldik?

Ülkemizde yaşananlar; sokakları, caddeleri ve 

ekranları dolduran; gözlerimiz önünden akıp ge-

çen manzaralar, kulağımıza dolan sesler, niye hiç 

de güzel değil... Yoksa bizim güzellik anlayışımızda 

mı bir terslik var. Ya da toplum olarak büyük bir 

manevî örselenmeye mi uğradık? 

Şöyle bir muhasebeye oturup; “nereden gelip, 

nereye gidiyoruz” ve “bu gidiş doğru bir gidiş mi” 

diye düşünüyor muyuz? 

Niçin içimizde yorgunluk, gönlümüzde şevk-

sizlik hissetmeye başladık? Niçin neşe içinde, 

umutlarla dolu olarak bir güne başlayamıyor; 

“Rabbimize hamd olsun” diyerek günü bitiremi-

yoruz? Neden sabahın tazeliğini, gönül ferahlığını 

duyamıyor; kuşların cıvıltısından haz alamıyor; 

akşam yuvamıza dönüşün ve ailece kaynaşmanın 

sevincini doya doya yaşayamıyoruz? 

Şüphesiz bu sorular uzar gider. Ancak, çevre-

mizde olup-bitenleri takip ettiğimizde her yönüy-

le; “ben burdayım!” diye bağıran bir gerçek var.  Bu 

hasletlerin silinip yok edilmesi, yerine çılgınca bir 

hayatın getirilmesini isteyenler ve bunun için her 

imkânı kullanan, her fırsatı kollayanlar var. Sürük-

lenmek istediğimiz bu hayatın arka perdesinde 

çok şeyler var. Kendimize sorduğumuz tersine so-

rular bu gerçeği örtmüyor. Yalnız bütün bunların 

üstünde de bir gerçek var: 

“Müminler arasından hayâsızlığın yayılması-

nı arzu edenlere; işte onlara, dünya ve ahirette 

can yakıcı azap vardır....”1 

“Mümin erkekler ve mümin kadınlara yap-

madıkları bir şeyden dolayı, hak etmedikleri bir 

gerekçeyle eziyet veren, zulm edenler, şüphe-

siz büyük bir bühtan, apaçık bir günah üstlen-

mişlerdir.”2 

Bu gün yeni bir dünya için çirkef hazırlayan-

ların, o bataklığın içinde çırpındığını; müminlere 

eziyet etmekten zevk alanların, kendi acı ve ızdı-

raplarıyla daha dünya hayatında iken kıvrandığı-

nı görüyoruz. Yarınki kıvranışları elbette daha acı, 

daha elim olacaktır. 

Yolumuzdan başka yol, yönümüzden başka 

yön tutan insanlar nasıl davranırlarsa davransınlar, 

çevremizi hangi şartlarla kuşatırsalar kuşatsınlar, 

yollarımıza ne kadar diken serpilirse serpilsin biz 

hakka doğru yol almak ve gelecek nesillere hayırlı 

hatıralar bırakmak zorundayız. 

Birden, deniz seviyesinden yüksek dağlara, 

yaylalara çıkan insanlarda dağ hastalığı belirtile-

ri görülür. Halk arasında “dağ tutması” veya “dağ 

çarpması” denilen bu uyumsuzluk sayısız tecrü-

belerle sabittir. Günümüzde; hızlı hareket imkânı 

veren vasıtalar, bu yükselişi çok daha hızlı bir şe-

kilde sağladığı için uyumsuzluk daha da belirgin-

dir. Dolayısıyla, alışkın olmadığı bir ortamdan dağ-

lara, yaylalara çıkan insanların bu uyumsuzluğa 

hazırlıklı olması, tedbirler alması ve bu durumda 

ne yapması gerektiğini iyi bilmesi gerekir. Yoksa 

ciddi sıkıntılar çekeceği bir gerçektir. Bir kaç hafta 

sonra bu belirtiler yok olur. Çünkü vücut kendi-

ni bulunduğu iklim yapısına, ortama alıştırmıştır. 

Bu yaratıcımızın, bedenimize bahşettiği sayısız 

nimetlerden biridir. Böyle bir insanın vücudunu 

incelemeye, kanını tahlile alsak, kandaki akyu-

varların sayısının önemli derecede artığı ortaya 

çıkacaktır. Organizma, oksijen tutma gücü olan 

hemoglobin miktarını artırmış, dış dünyadaki ok-

sijen azlığına intibak etmiş, dış dünya ile dengeyi 

sağlamıştır. 
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Bizler de her zaman dış dünyayı istediğimiz 

ölçülerde bulamayız. Bize uysun diye de bekle-

yemeyiz. Şevksizliğimize, gayretsizliğimize bunu 

mazeret olarak gösteremeyiz. Çevremiz ne du-

rumda olursa olsun; en kısa zamanda, uygun bir 

şekilde intibakımızı tamamlamak, gayret halka-

sındaki yerimizi almak, bütün akıntı ve girdaplara 

rağmen yol katetmek zorundayız. Hem çevremi-

zi iyi tanıyarak istediğimiz fırsatları yakalamalı ve 

hedefimize doğru ilerlemeli hem de dış çevreyi 

kendi lehimize çevirme gayretinde olmalıyız ve 

bunu asla ihmal etmemeliyiz. Bir başka ifade ile 

kendi şahsımız bir an evvel dış şartlara uyumunu 

tamamlamalı ve verimli olmaya başlamalıdır hem 

de dış şartları uygun hale getirmenin gayretinde 

olmalıdır. 

Buna bir misal olarak kardeşlerle kenetlenmeli; 

iş hayatında, aile hayatında çevremizi gönül dost-

larımızla donatmalı, sıkıntılı anlarımızda da onla-

rın sıcak ve samimi dostluğunda huzur bulmalı-

yız. Buna fert olarak bizim ihtiyacımız olduğu gibi, 

ailemizin, çocuklarımızın hatta anne-babamızın 

bile ihtiyacı vardır. Salih bir çevre, insanın hayr ve 

salâhata gitmesini kolaylaştırır. 

Çevremizi gönül dostlarımızla donatmamız, 

bizi tehlikelerle dolu dış dünyaya karşı koruyaca-

ğı gibi içimize güven ve huzur da verecektir. Her 

geminin güvenli bir limana ihtiyacı vardır; fırtına 

ve dalgaların çok olduğu bir dönemde bu ihtiyaç 

daha da fazladır. Böylece, bulunduğumuz ortama 

içte ve dışta intibakı tamamlamalıdır. 

Tefekkür
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Yeteri kadar haslet kaybı vardır, başka kayıpla-

ra da artık tahammül kalmamıştır. Güzel haslet-

lerin kaybedildiğini, yıpratıldığını görmek; beden 

yorgunluğundan daha ağır, daha ezici, daha esef 

vericidir. Basit dünyalık kayıpların peşine düşen-

lerin; bu hasletlerin peşine düşmeyişi, kaybına al-

dırmayışı da ayrı bir esef kaynağıdır. Bir an evvel 

kayıpların bulunması, zayıf düşenlerin güçlendiri-

lip ayağa kaldırılması, unutulanların hatırlatılması 

gerekir. Ciddi bir eğitim ortamı oluşturulmalıdır. 

Dünyadan ahirete gidecek ve ebedî yurdu, her 

türlü imkânıyla ikamete hazırlayacak güzellikler 

bunlardır. Şaire kulak verelim: 

“Dünya, Cennet’e de Cehennem’e de yoldur. 

Geceler insanın mağazası, gündüzler pazarı-

dır.” 

Ayrıca hizmet etmek, hayra vesile olmak, in-

sanın saadetine saadet katar. Onun için hizmet 

meydanı boş bırakılmamalı, mümin gönüller 

iman meyvelerini vermede kusur etmemelidir. 

Mu’âz (r.a.) ve diğer sahabelerde bunun ne güzel 

örnekleri vardır. O’nun hayatı bize çok şey anlatı-

yor. Yaptıkları, müminlerin ona bakış açıları, hüsnü 

şahadetleri, ilim meclisleri, sohbet halkaları, cihad 

meydanları, gurbette tebliğ, eğitim ve öğretim 

gayretleri... ve dolu dolu bir hayatın peşinden: 

Uzunca bir ayrılıktan sonra,

Gelip kapımızı çalan ziyaretçiye merhaba!

Şevkle gelen sevgiliye merhaba!..” diyerek ha-

yata göz kapayış... 

Unutmayalım ki Rabbimiz şöyle buyuruyor: 

“Ey iman edenler! Allah’a takva ile dolu ve 

sadıklarla birlikte olun.”3 Ve yine unutmayalım ki 

bizi şöyle uyarıyor: 

“Zulmedenlere en küçük bir meyil bile gös-

termeyin. Onlara göstereceğiniz yakınlık, me-

yil, sizi ateşe sürükler. Size gerçekten yardım 

edecek, ateşten kurtaracak, yol gösterecek, 

ebedî saadet kapısını açacak Allah’tan başka 

dost yoktur. Sonra azaba uğrar, Nâra düşer, sizi 

kurtaracak bir yardımcı bulamazsınız.”4 

Rabbimizden bizleri sadıklarla, salihlerle, arif-

lerle, âlimlerle, zahidlerle, hak yolda mücahidlerle 

beraber eylemesini; zalimlere en küçük bir meyil 

bile gösterenlerden kılmamasını niyaz ediyor ve 

satırlarımıza Kâinatın Efendisi Muhammed Musta-

fa’nın (s.a.v.), Mu’âz İbn Cebel’e (r.a.) bir tavsiyesi ile 

son veriyoruz: 

Rasûlullah (s.a.v.), bir gün Mu’âz’ın (r.a.) elini 

turak; “Ey Mu’âz! Vallahi ben seni seviyorum,” 

dedi. Sonra devam etti; “Ey Mu’âz! Sana vasi-

yetim olsun. Her namazın peşinden; ‘Allah’ım! 

Seni zikretmek, Sana şükretmek ve en güzel şe-

kilde Sana ibadet etmek için bana yardım et.’ 

demeyi unutma!”5 

Kaynakça ve Dipnotlar

1-Nûr Sûresi; 24/ 19.

2-Ahzab Sûresi; 33/ 58.  

3-Tevbe Sûresi; 9/ 119.

4-Hûd Sûresi; 11/ 113.

5-Ebû Dâvûd, Salât, 181; Nesâî, Salât, 53.
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İslam toplumu son yıllarda çok büyük bir de-

ğişim geçirmektedir. Bu değişim en fazla da 

(havasından mı suyundan mı ya da yediklerinden 

mi) genç nesilde görülmektedir. Giyimi-kuşamı, 

oturması, kalkması, davranışları kısaca her şeyi 

ile asi bir gençlik yetişmektedir. Buna sebep olan 

ve yol gösteren/göstermeyen, tabi ki anne baba 

olarak, biz büyükleriz. Bu asi gençliğin yetişme-

sinin en büyük sebebi ahiret hedefli bir toplum 

olmayışımızdır. Bütün enerjimizi; para kazanmak, 

mal-mülk edinmek, bir makam elde etmek hırsı 

ile harcamaktayız. Dünya kazancını elde etme 

hırsımız ahiret için olsaydı inanıyorum ki melekler 

halimizi kıskanırdı. Ama gelinen noktada, hayatı-

mızın Allah’ın (c.c.) hoşlanmadığı amellerle dolu 

olduğunu görmekteyiz. “Bu gidiş nereye” demek-

ten kendimizi alamıyoruz. Birkaç örneğini vere-

ceğimiz bu olaylardan sonra “nereye gidiyoruz?” 

sorusuna siz karar verin.

Elindeki cep telefonunu kazara yere düşüren 

annenin; eşi ve on yaşındaki oğlu cep telefon ma-

ğazasından içeriye girdi. Çocuk babanın elindeki 

ekranı kırılmış cep telefonunu göstererek:

- “Senin o karın var ya o karın beni mahvetti. 

Benim telefonumu kırdı. Ben ne yapacağım şimdi 

söyle baba”  diyor. Baba, çaresiz /vurdumduymaz/

duyarsız bir şekilde: 

-“Oğlum sakin ol! Bak amcalar hemen yapa-

cak telefonunu”  dedikten sonra cep telefon ta-

mircisine:

- “Bunu ne zaman yaparsın” diye soruyor. Cep 

telefonu tamircisi:  

-“Beyefendi, üç gün içinde yaparız” diyor. Ço-

cuk: 

-“Baba ben üç gün ne yaparım” diyerek kız-

maya, köpürmeye devam ediyor. Tehditlerini de 

sürdürüyor.

-“Ben senin o karına göstereceğim gününü” 

diyor. Baba ise yine duyarsız, duygusuz, tepkisiz 

bir şekilde:

-“Oğlum sakin ol” demekle yetiniyor. Cep tele-

fon mağazasından çıkan bu baba ve oğul nereye 

gidiyor?

Anne, baba ve dokuz yaşındaki erkek çocuk 

markete doğru gidiyorlar. Çocuk anneye:

-“Sen görürsün, sen görürsün eve gidelim se-

ninle hesaplaşacağız”  diyerek eliyle tehdit ediyor 

ve başını sallıyor. Baba hassasiyetleri törpülenmiş/

körelmiş bir şekilde:

-“Sessiz ol, insanlar duyuyor” demekle yetini-

yor. Anne bu duruma ancak yüzü kızarmakla söy-

lenenleri içine atmakla ve sessiz kalmakla yetini-

yor. Bu aile gerçekten markete mi gidiyor? 

Fe Eyne 
Tezhebun?

Tefekkür
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Bir başka örnek; uydu almak için mağazaya 

giren baba:

-“Bizim çocuk çekyatların başından inmiyor, 

her tarafı dağıtıyor, eşyaları kırıyor, annesini çok 

yoruyor. Biz de televizyonu açıyoruz ve çocuğu 

başına koyuyoruz böylece çocuk kuzu gibi du-

ruyor”  diyen bu baba mağazadan çıkar. Peki, bu 

baba nereye doğru gidiyor?

Yeni dönemde çocukların uyuşturulduğu ve 

hapsedildiği yerin şimdiki adı cep telefonu, tablet, 

bilgisayar veya internet… 

Başka bir annenin acı itirafı:

-“Herkesin çocuğunda var. Ben de alıyorum” 

diyerek 6-7 yaşındaki kızına tablet alan anne… 

Peki, bu anne nereye gidiyor? 

14-15 yaşındaki kız; bir eliyle başındaki yalan-

dan örttüğü ve rüzgârdan uçan şalını düzeltirken 

diğer eliyle de bir nefes çektikten sonra dumanını 

havaya, külünü yere savurduğu sigarasını tutuyor. 

Peki, bu kız nereye doğru gidiyor?

Mahalle parkında; televizyonun, internetin ve 

şiddet oyunlarının yetiştirdiği on altılı yaşlardaki 

bir grup  delikanlı birbirlerine küfür ediyor, tekme 

atıyor ve köpekler gibi boğuşuyorlar. Biraz sonra 

aynı yaşlarda bir grup kız yanlarına geliyor. Kısa 

bir konuşmadan sonra aşağı doğru gidiyorlar. Bu 

gençler nereye gidecek? 

Giydikleri kıyafetlerle en mahrem yerlerini gös-

teren, bu yığınca giyinik çıplaklar nereye gidiyor?

Seksen milyonluk nüfusa sahip bir ülkeye iki 

milyon muhacir geldi diye aç kalacağını zanne-

den bu insanlar nereye gidiyor?

Allah’ın (c.c.) emri Peygamberin (s.a.v.) kavli ile 

evlenen gençler; bu emri ve Sünnet’i başka bir za-

manda ne ağızlarına alıyorlar ne de bu emre ve 

Sünnet’e hayatlarında yer veriyorlar. 3-5 ay sonra 

da ceviz kabuğunu doldurmayan şeylerden do-

layı boşanıyorlar. Yılda 600 bin kişi evleniyor 125 

bini boşanıyor. Bu aileler, bu ailelerin çocukları 

nereye gidiyor?

-“Baban duymasın yoksa ikimizi de mahveder” 

diyerek kocasından gizli işler yapan bu bayan ne-

reye gidiyor?

-“Hayatımızda bir defa yapacağız” diyerek dü-

ğününü haramlarla yapan bu çift; düğünden son-

ra bu kadar günahla  nereye gidiyor?

Yaşlı bir bayan mağazadan içeri kızarak giriyor:

-“Bu esnaflar hep yalan söyler mi?”   

-“Teyze sen çocukların küçükken onlara yalan 

söyledin mi?”

-“Evet”

-“İşte onlar büyüdü ve yalan söyleyerek rızık 

elde ediyorlar.”

Ha... Sahi teyze sen hangi yöne gidiyorsun?

Şu heykelin karşısında hareketsiz du-

ran, ruhları ve akılları ellerinden alınmış ve 

kalplerini yabancılara kiraya veren bu ka-

labalık ama sessiz olan yığın ne yapıyor?  

Dağıldıktan sonra bu kalabalık nereye gidecek?

Günde 11 TL vererek aldığı sigarasından derin 

bir nefes çekerek sağlığını ve parasını sigarası gibi 

yavaş yavaş bitiren bu insanlar nereye gidiyor?

Cebinde kâğıt paralarla kendini adam sanan, 

millete tepeden bakan bu insan bozması dört te-

kerlekli tabutu ile nereye doğru gidiyor?

İnsanların kanını emmekle obez birer canavar 

olmuş bu insanlar nereye gidiyor?

Zulüm altında inim inim inleyen dünya Müslü-

Tefekkür
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manlarını sinirleri alınmış bir yaşlı gibi izleyen biz 

Müslümanlar nereye gidiyoruz?

Ömürleri boyunca her gün namazlarını kılan 

ama kıldıkları namazda günde kırk defa tekrar et-

tikleri bir surenin anlamını bilmeyen bu cami ce-

maati nereye gidiyor?

Çevremizdeki herkes; “Elhamdulillah ben de 

Müslümanım” diyor. Allah’ın (c.c.) kelamı, hayatı-

mızın kılavuzu, hastaların şifası olan Kur’an’dan bir 

ayet dahi ezberi olmayan bu Müslümanlar nereye 

gidiyor?

“…Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de 

bundan önce helâk ederdin. Şimdi içimizden 

birtakım beyinsizlerin işledikleri günah sebe-

biyle bizi helâk mı edeceksin? Bu, sırf senin bir 

imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırır-

sın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen, bizim 

velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen, 

bağışlayanların en hayırlısısın…”1

Kaynakça ve Dipnotlar

1-Araf Sûresi; 7/155.

Şu heykelin karşısında ha-
reketsiz duran, ruhları ve 
akılları ellerinden alınmış ve 
kalplerini yabancılara kira-
ya veren bu kalabalık ama 
sessiz olan yığın ne yapıyor?  
Dağıldıktan sonra bu kalaba-
lık nereye gidecek?

Tefekkür
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(Dr. Jean Twenge ve Dr. W. Campbell, Çevi-

ren: Özlem Yüksel, Kaknüs yay. İstanbul, 2015)

 

Amerikalı akademisyenlerden Dr. Jean 

Twenge ve Dr. W. Campbell tarafından 

kaleme alınmış olan bu kitapta Amerikan toplu-

munda hızla yayılmakta olan ve diğer ülkeler ve 

kültürlere de sıçramakta olan narsisizm hastalığı 

detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Kitapta kullanılan 

istatistiki veriler, araştırmalar ve güncel olaylar ko-

nuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

Bundan da önemlisi kitapta çocuk gelişiminde 

yapılan aile hatalarının ve bu evredeki sosyal sü-

reçlerin kişilik üzerindeki etkisinin açıklanmasıdır.

Narsisizm kitapta dört bölümde ele alınmış ve 

her bölümünde örnekler ile zenginleştirilerek de-

taylı bir şekilde açıklanmış. Bu bölümleri özet bir 

şekilde açıklamak istersek:

Birinci bölümde: Narsisizmin ne olduğu, ta-

nısının nasıl konulduğu ve narsisizm ile özsaygı 

kavramı arasındaki farkları ve kültürün etkisi ele 

alınmış.

İkinci bölümde: Günlük hayatta karşılaştı-

ğımız narsisizmin sebepleri açıklanırken; sosyal 

medya uygulamalarının buna etkisi de ele alınmış.

Üçüncü bölümde: Narsisizm etkisiyle ortaya 

çıkan güncel problemler; cinsellik, mükemmel 

görünme arzusu, estetik operasyonlar ve madde-

cilik gözler önüne serilmiş.

Dördüncü bölümde: Narsisizm için “epidemi” 

kavramı kullanılmış, epideminin seyrinin ve teda-

visinin ne şekilde olabileceği anlatılmış.

Kitabı daha iyi kavramak ve analiz etmek ve 

narsisizme ilişkin yaklaşımın ne olduğu üzerine 

bir fikrimiz olması açısından, ona temel oluştu-

ran mite dönmemizde yarar var: Narkissos, bir su 

birikintisi üzerine eğildiğinde suya yansıyan gö-

rüntüsünün güzelliği ile kendinden geçer. Ona 

dikkatli olmasını söylerler ama o hiç kimseye ve 

hiçbir şeye aldırış etmez. Bir gün kendi imgesini 

okşamak için iyice eğilir ve düşüp boğulur. Bu 

mit, kendini sevmenin kötülüklerini ve sonuçlarını 

bize anlatıyor.

21. yüzyıl dünyası insanın kendisine odaklan-

dığı, “iç sesini” dinlemeye yöneldiği “Modernizm” 

Bir Kitap Analizi: 

Asrın Vebası: 
Narsizm
İlleti

Halil İbrahim YALÇIN

Kitap Tahlili
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diye adlandırılan dönemin içinde yer almaktadır. 

Gençler artık kendini dinle, mutlu ol gibi telkin-

ler ile özgür olduklarını hissetmekte ve sahte bir 

mutluluğa sahip olmaktadırlar.

Dr. Mustafa Merter’in konuyla ilgili düşünce-

si şu şekilde: “John Twenge, Amerikalı olmasına 

rağmen çok açık konuşuyor; sadece gelişmiş batı 

ülkelerinde değil bütün dünyadaki genç nesil, 

Amerikan medeniyetinin etkisine maruz kaldığı 

oranda, atalarından ve ailelerinden gelen ahlaki 

değerlere karşı çıkıp isyan edecek. Bu değerlerin 

yitirilmesinin bedeli ise çok ağır; bulaşıcı hastalık 

derecesinde yaygın bir narsisizm, hayali bir iyim-

serlik, gittikçe artan oranlarda genel kaygı ve dep-

resyon.” 

Amerika’da yapılan bir araştırmada ilginç so-

nuçlar ortaya çıkmıştır. 1950’lerde 14-16 yaşları 

arasındaki ergenlerin %12’si “ben önemli bir ki-

şiyim” derken; 1980’lerde bu oran %80’e çıkıyor. 

1990’larda “ben değerliyim” duygusu %86’lara va-

rıyor!

Genç neslin beklentileri oldukça fazla; üniver-

siteye gitmek, maddi kazanç sağlamak ve meş-

hur olmak istiyorlar ama bunun için hiçbir gayret 

göstermiyorlar. “Roper gençlik raporu”nu hazırla-

yan John Chlaramonte, gençlerin ellerinde olan 

ile sahip olmak istedikleri arasındaki farkın oldukça 

yüksek olduğunu belirtiyor. 

1950’lerde ki genç nesil ile yüz yüze yapılan 

araştırmalarda üniversiteye gitme amaçları ve 

seçmek istedikleri meslek dallarının seçiminde-

ki tercih nedenlerine bakılmıştır. Bu dönemdeki 

genç neslin de maddi kazanç gibi istekleri oldu-

ğu belirlenmiş ama bu istekler onlar için amaç 

değil araç konumunda olduğu saptanmıştır. Bu 

neslin amaçları arasında ise; insanlara faydalı ol-

mak, dünya barışına katkı sağlamak gibi evrensel 

ve hümanist düşüncelerin olduğu belirtilmiştir. Bu 

araştırmalar bize günümüz neslinin sadece mut-

luluk odaklı ve bencilce hareket ettiklerinin bariz 

göstergesidir. 

Kitaba baktığımız zaman Amerikan insan ya-

pısını ele alıyor gibi gözükse de bu hastalığın tüm 

ülke ve tüm insanlığa sıçradığının altını çizmiştik. 

Din ve narsisizm bölümünde farklı din ve görüş-

lerden örnekler verildiğini ve tüm coğrafya ve kül-

türlere hitap edildiğini belirtmek isteriz. Dili sade 

ve gayet anlaşılır olan “Asrın Vebası Narsisizm İlle-

ti” kitabını kendi alanında başvurulabilecek başu-

cu kitabı olarak söyleyebiliriz.

Kitap Tahlili

Gençler artık kendini dinle, 
mutlu ol gibi telkinler ile öz-
gür olduklarını hissetmekte 
ve sahte bir mutluluğa sahip 
olmaktadırlar.
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Yazımızı Dr. 

Mustafa Merter’in 

kitapta yer alan, üzerine düşünül-

mesi gereken dramatik yazısı ile sonlandırmak 

istiyoruz: “Çok güzel, yetenekli, dolayısıyla da her 

şeyin en iyisine layık olduğuna dair gerçek dışı bir 

inanca sahip olan narsist kişi; sevgi, fedakârlık, yar-

dımseverlik gibi değerlerle hiç ilgilenmiyor. İstek-

leri gerçekleşmeyince ise agresifleşiyor ve şiddete 

başvurabiliyor. Felsefi kökeni Descartes’in düalist 

(ayrımcı) düşünce tarzına, Freud’un “korku veya 

hazzın esiri” olan insan tasavvuruna ve ben-mer-

kezli tüketici toplumunun mimarı olan pazarlama 

ve halkla ilişkiler kuramlarına dayanıyor. Çözüm 

ise daha fazla “biz” demekte yatıyor. Özgüvenli 

görünen ama aslında narsisizmin 

getirdiği bir ego şişmesi yaşayan yeni neslin re-

alist bir tarafı yok. 

Onlardaki bu kaygı, öfke olarak; narsisizm ise 

yalnızlık olarak topluma yansıyor. Bu ciddi bir kü-

resel sorun, tsunami dalgası gibi tüm dünyaya 

yayılıyor. Türkiye’de de bunu istatistiksel olarak 

görebiliyoruz. 80’li yıllarda özgüvenin destek-

lenmesinin önemini vurgulayan eğitim sistemi, 

Türkiye’de de uygulandı. Şu an büyük şehirlerdeki 

genç nesil, Twenge’nin kitapta anlattıklarıyla aynı 

durumda. Sağlam gelenek ve göreneklerimiz bizi 

biraz olsun korudu. Ama bu yeterli değil. Bu yüz-

den bir an önce Türkiye’deki gençlerimizin ne du-

rumda olduğu ve nereye gittiğini ortaya koyacak 

ciddi çalışmalara başlanması ve önlemler alınma-

sı gerekiyor.1 

Kaynakça ve Dipnotlar

1-Gençlerdeki Yozlaşma Türkiye’yi de Vurdu, Akşam Ga-

zetesi, 26 Nisan 2009.

Kitap Tahlili

Bu araştırmalar bize günü-
müz neslinin sadece mutlu-
luk odaklı ve bencilce hareket 
ettiklerinin bariz göstergesi-
dir. 
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Emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker. İs-

ter din görevlisi, öğretmen, akademisyen 

olsun; ister kasap, manav, kepçe operatörü, tica-

ret ehli, ev hanımı, öğrenci olsun herkesin görevi. 

Gönüllü eğitimciler ifadesi son dönemlerde sıkça 

kullanılır oldu. Özellikle “dertli” kimseler; dinî, millî 

ve manevî değerlerinden gittikçe uzaklaşan genç-

lerin elinden tutabilmek, onlara rehber olabilmek 

adına “biz de varız” demektedirler.

Devlet, değer ve ahlak eğitimini önemsemeye 

ve desteklemeye; sivil toplum kuruluşları da bu işe 

daha istekli sarılmaya gayret ediyor. Tabii gönüllü 

eğitimcilerin işi, örgün eğitim kurumlarında gö-

rev yapan eğitimcilerden biraz daha zor. Gençler 

okula zorunlu gidiyor; çünkü okulda yoklama alı-

nıyor. Ayrıca bir meslek sahibi olabilmeleri için de 

sınıflarını geçmeleri, okullarını bitirmeleri, sınav-

lara girip belirli bir başarı elde etmeleri gerekiyor. 

Bu nedenle isteseler de istemeseler de okullarına 

gidiyorlar. Ebeveynler de bu işin sıkı takipçisi.

Gönüllü eğitim çalışmalarında ise durum bu 

kadar düzenli değil. Çocuk, gönüllü bir faaliyete 

kafasına eserse gider, esmezse gitmez. Bir yap-

tırımı ya da gerekliliği çocuk açısından bakarsak 

yok. Aile zorlasa bile çocuklar ağladı mı akan sular 

duruyor.

Vakıf, dernek, gençlik merkezi, çay ocağı, kü-

tüphane… adına her ne dersek diyelim; okul dışı 

eğitim ortamlarında çocukların gönüllerine gire-

bilmek, kalplerine dokunabilmek için bazı husus-

lara dikkat edilmesi gerekiyor.

Öncelikle eğitim işi, öğrenci ve eğitimci ara-

sında bir köprü kurma işidir. Köprü ne kadar sağ-

lam kurulursa yapılan faaliyetin etkisi o kadar fazla 

olur. Bu köprünün ayaklarından ilki, bilgilendirme 

ve tanıtımdır. Bu işi elbette birileri nefsimizi okşa-

sın, egomuzu yüceltsin diye yapmıyoruz. Fakat 

gönüllü bir eğitimci yapacağı faaliyetlere önce 

kendisi inanmalı sonra da çevresini buna inandır-

malıdır. Gönüllü eğitimcinin bu bilgilendirme ve 

Hepimiz 
Eğitimciyiz!

Yahya Furkan KONYALI

Eğitim ve Psikoloji
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tanıtım yoluyla; çocukları ve aileleri bilgilendir-

mesi gerekir. Hangi günler, nerede ve hangi saat-

ler arasında çocuklarla bir araya gelinecek? Payla-

şılacak bilgilerin içeriğinde neler olacak? Sosyal ve 

sportif aktiviteler yapılacak mı? Akademik destek 

sağlanacak mı? Ödül ne? Yani bu çalışmanın kime 

ne faydası olacak? Çocukların bu çalışmalara katıl-

mayan akranlarından farkı ne olacak? Eğitimcinin 

bu çalışmayı yapan diğer eğitimcilerden farkı ne-

dir? Duyuru, toplantı, afiş ve broşürler bilgilendir-

me ve tanıtım ayağında bize yardımcı olacaktır.

Köprünün ikinci ayağı sevgidir. Gönüllü eği-

timci çocuklara kendini sevdiremezse eğitimde 

sürekliliği sağlaması zorlaşır. Çocuklarla bir araya 

gelindiğinde yaklaşık iki ay boyunca oyun, etkinlik, 

sosyal aktivite ve gezi ağırlıklı bir eğitim stratejisi 

belirlenebilir. Bu vesileyle çocuklar da şöyle düşü-

nebilirler; “bu hoca, bu abi, bu öğretmen vs. farklı 

biri. Bizi anlıyor. Burada okuldaki gibi sadece ders 

odaklı sıkıcı faaliyetler yapılmıyor. Buraya gelebi-

liriz.” Çocuklar, kendilerine sürekli öğüt vermeye 

çalışan biri yerine; kendileriyle oyun oynayan biri-

ni daha çok sever ve benimserler. Sevgi bağı güç-

lendikçe çocukların yapılacak çalışmaya katılma 

ilgisi ve isteği artar. Hele bir de eğitim ortamında 

belirli aralıklarla çocuklara ikramda bulunuluyor-

sa…

Köprünün bir diğer ayağı uyumdur. Gönüllü 

eğitimci, çocuklarla takım olma yolunda emin 

adımlarla ilerlerken; hem eğitimci çocuklarla hem 

de çocuklar kendi aralarında uyum içerisinde ha-

reket etmelidir. Çocuklarla birlikte grup kuralları 

oluşturmak ve uymayanlar için küçük yaptırımlar 

belirlemek birlikte hareket etmeyi ve uyumu ko-

laylaştırır. Düzenli buluşmalar, düzenli haberleş-

me, ev ziyaretleri, çocukları yakından tanımaya 

ve anlamaya yönelik yapılacak her türlü etkinlik 

uyum aşamasına katkı sağlar. Birlikte hareket ede-

mediğimiz, tanımadığımız ve anlamadığımız bir 

topluluğu eğitmemiz zor olur. 

Bahsedeceğimiz son ayak, üretimdir. İyi tanıtı-

lan ve veli desteği sağlanan bir eğitim çalışmasın-

da; sevgi ve uyum ayakları güçlendirilmeye çalışı-

lırken bir yandan da köprüyü sağlamlaştırmak için 

çocuklarda olumlu yönde davranış değişiklikleri 

görülmeye başlaması gerekir. Çünkü her eğitim 

faaliyetinin beklenen sonucu “istendik yönde dav-

ranış değişikliğidir.” Yoksa yapılan iş benim oğlum 

bina okur, döner döner yine okur durumuna ge-

lir. Tabii olumlu davranış değişikliği için eğitimci 

çok acele etmemelidir. Eğitim bir süreçtir ve sabır 

işidir. Her veli ve eğitimci çocuklardan; kendile-

rine söylenmeden sorumluluklarını yerine getir-

melerini ister ve bekler. Bu beklenti için çocuklara 

azami düzeyde yardımcı olunmalıdır. Derslerden 

ziyade yapılan sosyal faaliyetlerin içeriği çocuk-

larda olumlu davranış gelişimini hızlandırır. Örne-

ğin; sabah namazı buluşmaları, yetim ve öksüz 

çocukları ziyaret, huzur evi ziyareti, dünyanın çe-

şitli bölgelerinde zor şartlarda yaşayan Müslüman 

kardeşlerine yardım organizasyonu yapmaları, 

tarihi mekân gezileri, Ramazan ayında birlikte if-

tar yapmak gibi faaliyetler çocukların üretici zihin 

kabiliyetlerini artırır, merhametlerini ve yardımse-

verlik duygularını geliştirir, olumlu davranışlarının 

artmasını destekler.

Tabii olumlu davranış deği-
şikliği için eğitimci çok ace-
le etmemelidir. Eğitim bir 
süreçtir ve sabır işidir. Her 
veli ve eğitimci çocuklardan; 
kendilerine söylenmeden 
sorumluluklarını yerine ge-
tirmelerini ister ve bekler.

Eğitim ve Psikoloji
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Modern toplumlarda sağlıklı çocuklar ye-

tiştirmek her geçen gün zorlaşmaktadır. 

İşte bu bağlamda sevginin önemi kendini belli 

eder.  Pek çok anne-baba çocuklarını sevdikleri 

için bunu, onların otomatik olarak bildiğini; bazı-

larıysa seni seviyorum demenin yeterli olduğunu 

düşünür. Ne yazık ki bunlar doğru değildir.

Sevgiyi onlara çocuklarımızın anlayacağı bir 

dilde aktarmalıyız. Bir çocuğun sevildiğini hisset-

mesi için ona ait “benzersiz sevgi dilini” konuşmayı 

öğrenmemiz gerekir. Her çocuğun sevgiyi anlayış 

şekli farklıdır ve anne-babasının ona olan sevgisini 

en iyi anlayabildiği birincil sevgi dili vardır.

Çocuk yetiştirirken her şey, anne-babayla ço-

cuk arasındaki sevgi diline dayanır. Çocuğun sevgi 

ihtiyacı karşılanmadığı takdirde hiçbir şey işe ya-

ramaz. Yalnızca gerçekten sevildiğini ve önem-

sendiğini hisseden çocuk elinden geleni yapar. 

Çocuğunuzu gerçekten sevebilirsiniz ama önemli 

olan bunu onun hissedebilmesidir. Sevginizi ona 

ifade edecek “sevgi dilini” konuşmadığınız sürece 

sevildiğini hissetmeyecektir.

Temelde çocukların duygusal sevgiyi konuşup 

anladığı beş yol vardır:

Fiziksel temas: “Annemin beni sevdiğini bili-

yorum çünkü bana sarılıyor.”  Fiziksel temas sev-

ginin en güçlü seslerinden biridir. Son yıllarda ya-

pılan birçok araştırma araştırmacıları aynı sonuca 

ulaştırmıştır. Kucağa alınan ve öpülen bebeklerin 

duygusal hayatı, uzun süreli fiziksel temastan 

yoksun büyüyenlere kıyasla daha sağlıklı geliş-

miştir. Baskın sevgi dili fiziksel temas olan bir kişi, 

hangi yaşta olursa olsun dokunulmaktan hoşlanır. 

Dikkat edilirse bazı çocuklar özellikle anne-baba-

Çocuklarda Beş 
Sevgi Dili

Emine YALÇIN DUMLUPINAR

Çocuğunuzu gerçekten se-
vebilirsiniz ama önemli olan 
bunu onun hissedebilmesi-
dir.

Aile
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larının ellerini tutmaktan ya da fırsat buldukça on-

ların ellerine dokunmaktan hoşlanırlar.

Onay sözleri: “Babam beni seviyor çünkü top 

oynadığımda bana devamlı tezahürat yapıyor 

sonra da bana bu kadar iyi oynadığım için teşek-

kür ediyor.” Sevgi dili onay sözleri olan çocuklar 

için sevildiğini hissetme konusunda onay sözle-

rinden daha önemli hiçbir şey yoktur. Ancak bu-

nun tam tersi; çocuğa karşı söylenen olumsuz, 

eleştirel, aşağılayıcı sözler çok zararlıdır. Bu sözler 

çocuğun ruhunu dehşete sürükler. Bu kelimeleri 

yıllarca kafalarından atamazlar.

Kaliteli zaman geçirmek: Çocuğunuz, birlikte 

oyun oynamaktan çok hoşlanıyorsa onun baskın 

sevgi dili kaliteli zaman geçirmektir. Çocukla iyi 

bir zaman geçirmek için mutlaka onun seviyesine 

inmek gerekir. Çocuk büyüdükçe merak duyduğu 

şeyleri bilmeli ve onunla bu yönlü faaliyetler ger-

çekleştirilmelidir. Bu faaliyetler çocuğun ilgisine 

göre; top oynamak, resim çizmek, müzik aleti çal-

mak vb. olabilir. Çocuğunuza tüm ilginizi odakla-

dığınızda; onun sizin için önemli olduğu, ona de-

ğer verdiğiniz ve onunla olmaktan zevk aldığınız 

mesajını verirsiniz. Kendisine yeterli derecede ka-

liteli vakit ayrılmayan ve ilgi gösterilmeyen çocuk, 

ailesinin onu gerçekten sevmediğini düşünerek 

büyük bir huzursuzluk yaşayacaktır.

Hediye almak: Sevgiyi ifade etmenin yolla-

rından biri de hediye alıp vermektir. Hediyenin 

büyüklüğü ve fiyatı önemli değildir. “Önemli olan 

ifade ettiği sevgidir.” Ancak çocukları hediyelere 

boğmak sakıncalıdır. Bu aşırılık hediyenin özelliği-

ni yitirmesine neden olur. Çocuklarınız büyüdük-

çe geriye dönüp sevginizin ve varlığınızın; aldıkları 

en güzel hediye olduğunun farkına varacaklardır.

Hizmet davranışları: Çocuğunuzun temizli-

ğini yapmak, beslenmesini hazırlamak, ödevleri-

ne yardımcı olmak onun çok hoşuna gidiyor ve 

bunları yaptığınız için size teşekkür ediyorsa onun 

baskın sevgi dili hizmet eylemleridir. “Annemin 

beni sevdiğini biliyorum çünkü gömleğimin düğ-

meleri düştüğünde dikiyor ve ödevlerime yardım 

ediyor.” Hizmet davranışları çocuğun yaşıyla uy-

gun olmalıdır. Onlara yapamayacağı şeyler ko-

nusunda yardımcı olmalısınız. Çocuğunuz sizden 

bisikletini onarmanızı ya da bebeğinin elbisesini 

dikmenizi isterse aslında istediği sadece bu işlerin 

yerine getirilmesi değildir. Bu çocuğunuzun duy-

gusal sevgi isteğidir. Biz anne-babalar, çocuğun 

bu isteklerini olumlu ve sevecen bir üslup içinde 

yapabilirsek çocuk sevgi deposu dolu olarak ay-

rılacaktır.

Anne-babaların yapması gereken; çocuklarını 

iyi gözlemlemek ve sevgilerini nasıl ifade ettikle-

rini keşfetmektir. Chapman, her insanın bir sevgi 

deposunun olduğunu ve bu sevgi deposu dol-

dukça insanlar arasındaki sevginin ve bağlılığın da 

artacağını savunmaktadır. Çocukların da bir sevgi 

deposu vardır. Çocuklara gösterilen ilgi onların bu 

sevgi depolarını doldurur. Sevgi deposu dolu olan 

çocuklar, büyüdüklerinde sevgiyi daha kolay ve-

rebilir.

Aile

Kendisine yeterli derecede 
kaliteli vakit ayrılmayan ve 
ilgi gösterilmeyen çocuk, ai-
lesinin onu gerçekten sev-
mediğini düşünerek büyük 
bir huzursuzluk yaşayacak-
tır.

Çocukların da bir sevgi de-
posu vardır. Çocuklara gös-
terilen ilgi onların bu sevgi 
depolarını doldurur. Sevgi 
deposu dolu olan çocuklar, 
büyüdüklerinde sevgiyi 
daha kolay verebilir.
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Kıssaların en güzeli…

Rabbimizin bize bildirdiği… Ahlak, edep ve 

sabırda örnek aldığımız… Hz. Yusuf (a.s.)…

Her okuyup dinlediğimizde biraz daha kızgın-

lığımızın arttığı Hz. Yakup’un (a.s.) diğer evlatları… 

İhanet ve kıskançlık batağına saplanmış bedbaht 

insanlar… Bu kıssa vizyona giren filmi ile daha 

da meşhur oldu… Kardeşlerine kör kuyuları reva 

gören, babalarını hüzne boğan cahiller güruhu… 

Belki de lânetlenmeyi hak eden Yahudi zihniye-

tinin doğuşu… Ve tabi ki Hz. Muhammed (s.a.v.) 

ümmetine nasihat… Ama maalesef Hz. Muham-

med’in (s.a.v.) ümmetinin bazıları içinde Yakupo-

ğulları’nın zihniyeti ortaya çıkmaya başladı. Aynı 

anneden olmadıkları için; kardeşlerine kör kuyula-

rı reva gören cahiller çıktı! Aynı mezhepten olma-

dığı için, aynı dini gruptan olmadığı için birbirini 

yalnız bırakan kardeşler… 

Filistin’de abluka kuyusuna bıraktık kardeşleri-

mizi, Myanmar‘da Budist kuyuları, Afganistan’da 

sırası ile Rus ve ABD kuyularına, Halepçe’de Sad-

dam’ın kuyularına emanet ettik(!). Hama’da Hafız 

Esed’a, Suriye’de Beşar Esad’a, Bosna’da Sırp cani-

lerine ait kuyulara terk ettik kardeşlerimizi. Meğer 

ne kadar çok kuyumuz varmış; kardeşlerimizi bı-

raktığımız ve utanmamız gereken…

Ne yapmalıyız? Ne yapabiliriz?  

Bu soruya cevap; “ne yapabiliriz diyenlere 

ders niteliğinde” İsrail zindanlarından çıkan Şeyh 

Ahmet Yasin’den alınmalıdır. Kötürüm bedeni ile 

zalime had bildirecek kuvveti kendinde bulan, İs-

rail tarafından tehdit olarak görüldüğü için şehid 

edilen o kutlu insandan… Kuyunun başında Hz. 

Yusuf’u (a.s.) kuyuya atma taraftarı olmadığı halde 

atılmasına da ses çıkarmayan cahillere ders nite-

liğinde…  “Allah’ım ümmetin suskunluğunu sana 

şikâyet ediyorum!” demesinde…

Biz kuyuda takıldık ama Hz. Yusuf’un (a.s.) kıs-

sası devam ediyor. Sırada Hz. Yusuf’un (a.s.) Zü-

leyha ile olan imtihanı var. Dünya bütün süsü 

ve güzelliği ile önüne serilmişken: “…Allah’a sı-

ğınırım…”1 deyip nefsinden murad almaya çalı-

şanlardan kaçan ve “… Rabbim, ben zindanı bu 

kadınların beni kendisine çağırageldikleri şeye 

tercih ederim…”2 diyen dünyanın çekiciliğinden 

ve arzularından kaçarken gömleği arkadan yırtılan 

Hz. Yusuf (a.s.)…

Ümmet-i Muhammed’in (s.a.v.) Yusuflarının 

gömlekleri nereden yırtıldı. Dünyanın süsüne ve 

şehvetine yenik mi düştük? Yoksa Yusufça bir ta-

vır mı sergiledik? Dünyadan kaçarken her şeye 

rağmen Rabbimize itaat edip yine de nefsimize 

Ümmetin Sarsılmayan 
Kurumu Medrese-i 
Yusufiyye’den Bir Ses

Tefekkür

Eşref TOĞRUL
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bir eleştiri olarak “… bununla beraber ben nef-

simi temize çıkarmıyorum…”3 mu dedik Yu-

sufça? Yoksa nefsimizin arzularına uyup günah 

bataklığına düşmüşken; nefsimiz yerine zama-

nın şartlarını, çağın durumunu mu mazeret ola-

rak gösterdik? Kuyuya atan zihniyeti mi, zin-

danda hayat bulan şahsiyeti mi ortaya çıkardık?

…ve Zindan

Günahlarla iç içe bir hayattansa dört duva-

rı tercih etmek... “İmanın lezzetini almak” ve Hz. 

Peygamberin (s.a.v.): “İmandan sonra küfre dön-

meyi ateşe düşmek gibi görmek” dediği gibi dü-

şünmektir. 

Bir yer düşünün sesinizi duvarların işittiği… 

Saat, gün, hafta, aylar, yıllar... Bir cahil için delirme-

mek elde değil! İman ehli biri için: “Kalpler Allah’ı 

anmakla huzur bulur.”4 ayetini anlama yeri ve 

belki biraz pişmanlık yeri... Ama ezberlenmeyen 

ayetler için pişmanlık… 

Kur’an’dan okunan her ayet, günlerin daha hu-

zurlu olmasına vesile olacaktır mutlaka! “Kalpler 

Allah’ı anmakla huzur bulur.” Her duada, ez-

berden sözler yerine kalpten gelen yakarışlar çün-

kü “Kalpler Allah’ı anmakla huzur bulur” Her duada 

Rabbine sesini işittirdiğinden emin ve ısrarla ama 

haddi aşmaktan korkarak isyan girdabına bir anlık 

bile kapılmadan yakarışlar. 

“Kalpler Allah’ı anmakla huzur bulur.” 

“Beni efendinin yanında an…”5 Çağın efen-

dilerine güvenmeyip sadece Rabbinden ummak; 

secdeler daha uzun, kıyamlar daha huzurlu, kıra-

atler daha kıymetli ve bir sonraki namaz vaktini 

heyecanla beklemektir mümin için zindan. Dünya 

nimetlerinin değersizleştiği; kulluğun, gözyaşının, 

duanın ve yakarışların arttığı bir ortamda yetişen 

öğrenciler… Yeni Yusuflar… Çağın zalimleri tarafın-

dan iman ehline reva görülen zulüm bizi dirilte-

cek. Mısır’dan yeni Yusuflar çıkaracak… Çağımızın 

Yusuflarını çıkaracak… Sabredin!

Kuyularda takıldı kimimiz, kimimizin gömleği 

önden yırtıldı belki ama ümmet-i Muhammed’in 

(s.a.v.) medresesi mezun vermeye devam ediyor.

“Bunlar iman edenlerdir. Gönülleri Allah’ı 

zikretmekle huzura kavuşanlardır. Haberiniz 

olsun ki kalpler Allah’ı anmakla huzur bulur.”6 

Kaynakça ve Dipnotlar

1-Yusuf Sûresi; 12/23.

2-Yusuf Sûresi; 12/33.

3-Yusuf Sûresi; 12/53.

4-Rad Sûresi; 13/28.

5-Yusuf Sûresi; 12/42.

6-Rad Sûresi; 13/28.

Tefekkür

Çağın zalimleri tarafından 
iman ehline reva görülen zu-
lüm bizi diriltecek. Mısır’dan 
yeni Yusuflar çıkaracak… Ça-
ğımızın Yusuflarını çıkara-
cak… Sabredin!
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Sıkça sorulan bir soru vardır: Başarı ya da 

başarısızlığın ölçütü nedir? diye ve bu so-

ruya verilen cevaplarda birçok kural sıralanır. Fakat 

gerçekte kendin için öyle kurallar koymalısın ki 

bunları uyguladığında başarının garantisi; öyle bir 

kuralsızlık içinde yaşamalısın ki bu kuralsızlığın da 

başarısızlığının garantisi olsun!

Kendime ilk olarak şu soruyu sormalıyım; ”ben 

kime göre ve neye göre BAŞARISIZIM?..” Sonra 

da “5 N Programı”nı hatırlayarak bir bir şu soruları 

sormaya devam etmeliyim:

Başarısız olmak Ne demektir? Ne zaman başa-

rısız olunur? Niçin başarısız oluyorum?   

Nasıl başarısız o-lu-yo-ruz?  Ve neden başarı-

sız olunur?           

İşte, sizlere nasıl başarısız olunacağına dair 

bazı ipuçları:

1- Fırsatların farkında olmadığın oranda başa-

rısız olursun…

“Fırsatların sayısı, onları görecek insan sayısın-

dan çok daha fazladır.”

2- Tutarsız, sabırsız ve aşırı kaygılı olduğun 

müddetçe başarısız olursun. 

“Sabırla sorunların üzerine gidiniz. Çünkü so-

nuçta başarının anahtarına sahip olacaksınız.”   

Kabiliyet tek başına başarıyı getirmez. Dünya 

kabiliyetli ama başarısız insanlarla doludur. Zekâ 

başarıyı getirmez. Yeryüzünde bazı eğitimli işsiz-

ler, başarılı insanların kapılarında güvenlik görevlisi 

olmak için çoktan kuyruğa girdiler…

3- Başarısız olmak için salon, yatak odası, mut-

fak ya da hol veya antrede çalışmalısın. Böylece 

ayrı bir çalışma odasına ya da özel bir çalışma 

masasına (iş tezgâhına) ihtiyaç duymamış olacak-

sın. 

Ders çalışmak için oturduğunda asla çalışma-

ya başlama. Uzun bir zamanını hayallerle geçir. 

İlham gelmesini bekle ve o ilham gelmeden sakın 

çalışmaya başlama. Gerekirse onun gelmesi için 

yapman gereken o anki işlerini bir gün ve hatta bir 

hafta ertele. Nasıl olsa önünde, geleceğini geldiği 

zaman anlayacağın daha çok zamanın var.

Eğitim ve Psikoloji

Uzm. Psk. Hüseyin ŞAHİN

Başarısız Olmanın 
20 Kuralı -I-
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Ayrıca, en önemli zamanlarını:

-Seni kendisine bağlayacak, hatta bağımlı kıla-

cak televizyon dizilerini izleyerek,

-Günde ortalama dört saatini müzik dinleye-

rek,

-Hatıralarına, hatırı sayılacak kadar çok zaman 

ayırarak,

-Ne kadar başarısız olduğunu düşleyerek de-

ğerlendir.

-Sakın ha!.. Masa başına oturuyor olsan da ders 

çalışmaya başlama. Böyle yaşarsan gerçekten ba-

şarısız olabilirsin!

4- Eğer ders çalışmaktan sıkılıyorsan dersten 

derse, konudan konuya atlamalı, çalışıyor gibi gö-

rünmelisin…

Bir dersin konusuna başlar başlamaz, onu sı-

kıcı bulup hemen bir başka dersin konusuna 

başlamalısın. Sadece dakikalarını değil sınırlı olan 

saatlerini de çekirge gibi konudan konuya atlaya-

rak geçirmelisin. Çünkü senin çalışma menün bir 

başkasından farklı olmalıdır. Bunu başarınca başa-

rısızlık yaşayacağına inanabilirsin.

“Dünyada yaptığınız şey size hâlâ çok iyi görü-

nüyorsa bugün yeterli değilsiniz demektir.”

5- Nasıl olduğunuza inanıyorsanız; o inancını-

za göre davranırsınız.

Bilmelisin ki; ”başarısız olacağına inanıyorsan, 

başarısız olursun.” Şimdi söyle bakalım ayna kar-

şısında duran saygıdeğer genç ya da ergen! Sen, 

kendinin nasıl olduğuna inanıyorsun? Kendini 

nasıl görüyorsun? Duygularının farkında mısın? 

Duyguların mı sana hâkim yoksa sen mi duygu-

larına hâkimsin?

6- Kendin ile ilgili olumsuz düşünüyorsan ba-

şarısız olursun… Yenilebilirsin, kaybedebilirsin… 

Önemli olan her şeye rağmen hayata olumlu ba-

kabilmendir. Fakat akıbetinin illa da başarısızlık ol-

masını istiyorsan hep lekelere odaklanmalı ve her 

şeye rağmen olumsuz düşünmelisin…

 Unutmayalım ki; “insan ne olduğunu düşü-

nüyorsa, odur!” Ve Hindistanlı bilge ne de güzel 

söylemiş: “Söylediklerinize dikkat edin, düşünce-

lere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygu-

larınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, dav-

ranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, 

alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat 

edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat 

edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat 

edin kaderinize dönüşür.”1 

 7- Çalışmaya otururken ihtiyacın olan malze-

meleri yanında bulundurarak kendini rahata alış-

tırmamalısın.

Kalem ihtiyacın mı var, kalk kalem almaya git.  

Silgi ihtiyacın mı var, kalk silgi almaya git. Tuvalet 

ihtiyacın mı var, kalk ve tuvalete git. Sakın, yarım 

saatten önce de çıkma. Nasıl olsa “kabız ya da is-

hal olduğunu” söylemek gibi bir gerekçen olabilir. 

Gerekirse olmayan başarı hayallerini de o zaruret 

mekânında bol bol kurabilirsin... Su ihtiyacın mı 

var? Mutfağa gitmeden, zaman hırsızı “TV beyi!”  

yokla, sinsi internetle bir merhabalaş… Biraz zor 

dönersin seni hasretle bekleyen ve senin başarın 

için gerekli bütün hazırlıklarını saygıyla yapmış 

Eğitim ve Psikoloji
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olan çalışma masana yani iş tezgâhına… Oya-

lanabildiğin kadar oyalan, zamanını “gel-git” ve 

“getir-götürler” le geçir. Geçir ki, zaman denilen 

ve bitmeyecek sandığın o muhteşem sermayen 

bitiversin. Kısacası; ihtiyacın olan her bir şey için 

kalk, otur, git, gel! Böylece zamanının nasıl geç-

tiğini çok geç anlamış olursun. O zaman da za-

ten iş işten geçmiş ve ortada yapacağın bir iş de 

kalmamış olacaktır. Bu nedenle sık sık masandan 

kalkarak ihtiyaçlarını tek tek alıp getirmelisin. Tabi 

ya, başka türlü nasıl başarısız olabilirsin?

Ancak; ”unutma, kaybedeceğin dakikaların bü-

tün bir gün zararını çekersin.”

8- Ya sadece kendini iyi yönlerinle ya da sa-

dece olumsuz yönlerinle değerlendir ve tanımla…

Olumsuzluklarının, eksiklerinin olabileceğini 

asla kabullenme ya da bunun tam tersi olarak sa-

dece olumsuz, yetersiz veya kötü olarak gördü-

ğün özelliklerinden ibaret bir insan olarak kendini 

gör. Bu yönlerinle kendini tanımla… Eğer, böyle 

yapabilirsen tam bir içtenlikle başarısız olacağına 

tereddütsüz inanabilirsin.

Oysaki insan; olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü, 

zayıf ve güçlü, güzel ve çirkin, başarılı ve başarısız 

ve hatta eksik ve tam olan bütün özellikleriyle bir 

bütündür. Hatta tüm özellikleri ile; tüm varlıkların 

içerisinden seçilmiş, değerlinin değerlisi bir varlık-

tır…

Yoksa sen kendini böyle mükemmel, hayatta 

ve kâinatta olan her şeyin en güzel olanlarına la-

yık, yaratılmış olan tüm varlıkların en değerlisi, en 

seçkini olarak görmüyor musun?

Kabul et ya da etme, farkına var veya varma; 

sen gerçekten böyle bir varlıksın… Haydi, durma 

kendi gerçeğinden kaçmaya devam et! Devam et 

ki; başarılı olman gereken birçok yerde ve alanda 

başarısızlık yaşaman kesin bir sonuç olsun. Ve sa-

kın yüzlerce başarılı insanın; “hayata yenilmiş ve 

başarısızlıklara yaşayarak başlamış oldukları”na da 

inanma.

9- Çalışırken ya da ders dinlerken not tutmak 

gibi bir tembelliğe kendini alıştırma…

Eğer not tutarsan hatırlaman gerektiğinde 

sahip olduğun zihinsel gücünü aktif şekilde kul-

lanman gerekecektir. Oysaki başarısız olmak için 

böyle bir çabaya ne gerek var? Fakat yine de: “Bir 

şeye ait her şeyi öğrenin; her şeye dair bir şeyler 

bilin.”2 

10- Eğer, bugün yapman gereken işlerini ya-

rına ertelemeyi alışkanlık haline getirmeye başla-

dıysan; başarısız olursun…

Başarısız insanların ortak denilebilecek bir 

özelliği de;  bugün yapmaları gereken bir işleri 

varsa onu yarına, öteki haftaya, diğer aya ertele-

meleridir. Hatta başarısızlıkları garanti olsun diye 

bir sonraki yıla ertelemek gibi hüner denileme-

yecek bir hünere sahip olmalarıdır. Sende de bu 

türden, türü nadir olan bir hüner varsa başarısız 

olabileceğine kendini alıştırabilirsin.

Kaynakça ve Dipnotlar

1-Gandi.

2-V. Dyke.

Eğitim ve Psikoloji
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İstanbul’da; yani sosyal ve tarihi hayatın mer-

kezinde yaşayanlar bilir ki zaman ve mekân 

hep “dert” konusu olmuştur. Evinde oturan da dı-

şarıda bulunan da dertlidir İstanbul’un zaman ve 

mekânı hususunda.

Ulaşımın günün bazı saatlerinde kilit hâle gel-

mesi, insanın daracık arabalar içinde ya da geniş 

toplu taşıma araçlarında, kalabalıklar içinde tutun-

duğu daracık mekânlarda bir psikoloji kilitlenme-

sine sebep olur. Derin bir nefesin alınmasını zor-

laştıran bu şartlar, artık İstanbul’un evlerini de ele 

geçirmiş durumda.

Kentsel dönüşümün, koca aileleri stüdyo da-

ireye benzer evlere tıkıştırmaya çalıştığını görü-

yoruz. İhtiyaç sahibi olarak ya da sırf açgözlülükle 

yeni evler artık sıkışık değil hayret verici oranda 

“tıkışık” bir yaşamı sunuyor. Modern insanın eşya 

tutkusu da bu hâle eşlik edince koca ailenin tıkış-

tırıldığı stüdyovari dairelere 3+1’lik ev eşyaları da 

yerleştiriliyor.

Evin dışının buhran havası ile dolduğu İstan-

bul’da, şüphesiz, evler huzur mekânı olsun isteni-

yor. Peki, evini huzur verici kılmak için neler yapar 

insanoğlu?

Bir kütüphane köşesi… Huzuru da heyecanı da 

yaşatan; merakın, bilginin, hatıraların odağı kitap 

cenneti…

Çalışma köşesi… Belki bir oda belki de gerçek 

manada evin bir köşesi. İster çalışma masası, ister 

bir rahle… İster kahve yudumlanır iş başında, ister 

semaverle çay okumalara yarenlik eder.

Seyir köşesi… Bir balkon ya da bir manzaraya 

açılan pencere. İlla deniz ya da orman görme-

si gerekmez bu köşenin. Apartmanlar arasından 

göğü görmek de yeter insana.

Bir de “Şark Köşesi” var, pek “trendy” olan. Evi-

nin bir köşesini düzenlemeye kalkışan, modern 

Şark Köşesi
Demet KOÇYİĞİT

Evin dışının buhran havası ile 
dolduğu İstanbul’da, şüphe-
siz, evler huzur mekânı olsun 
isteniyor.

Deneme
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kültürle “kuşatılmış” insan, bazen de Şark köşesi 

kurmak ister evine. Gelenekle, kendi kültürüyle bir 

bağdır Şark köşesi. Kozmopolit bir şehirde, sıkışık 

tıkışık yaşarken, derin bir nefes almaya fırsat bu-

lamayan insan için Şark köşesi tıpkı öteki köşeler 

gibi huzur mekânıdır bir bakıma. Her şeye rağmen 

“Şark” bir his, bir mutluluk ve huzur vesilesi olarak 

damarlarda dolaşmaktadır çünkü.

Bu “köşe”de sorulması gereken birkaç soru, ha-

tırlatılması gereken birkaç hakikat var.

Şark neresidir? Şarklı kimdir?

Coğrafi ya da siyasi bir konumlandırma yap-

maya lüzum yok. İstanbul’da yaşayan Müslüman 

kimlik için Şark “biz” demektir; “ben” demektir. Öy-

leyse kendini içine dâhil ettiği, kendini ait hissetti-

ği bir aidiyet merkezine insan neden “köşe” yapar?

Şarkiyatçılığın oluşum evresinde Şark merakı 

ile ressamlar, şairler, yazarlar Şark’ı tasvir etmişler-

dir. Bir kısmının bu konudaki hayranlığı nicelerini 

bizzat görmek üzere Şark’a çekmiştir.

Peki, evlerdeki Şark köşesi neyin nesi? Şark 

köşesi huzurun, merakın, bilginin ya da hatırala-

rın odağı olarak mı bir köşe ediniyor evlerde? Ya-

hut bir çalışma alanı mı? Daha kötüsü, seyirlik bir 

mekân mıdır “Şark Köşesi”?

Farkında olmadan bir mesaj, bir bilinçaltı oku-

masına davet ediyor “Şark Köşesi”. O köşeye ba-

kan, o köşede vakit geçiren insan, ait olduğu ama 

aidiyetini unuttuğu bir hakikatin rolüne bürü-

nüyor. Bu nedenle Şark köşesi sorgusuz sualsiz 

memnun ediyor herkesi. Ve böylece “Şark Köşesi” 

yapmak, evde ona bir yer ayırmak takdir edilesi 

olarak kabul görüyor.

Üniversitelerde “oryantasyon programı” şek-

linde, her yılın başında yeni öğrencilere yöne-

lik olarak düzenlenen “uyum” programları vardır. 

Kelimenin aslı Orient/doğu kelimesinden türer ki 

“yönlendirme” anlamına geldiği gibi “Şark’a doğru 

inşa etme” anlamı da taşır. 

Şarklı insan, kendini Garp’a doğru mu inşa eder 

yoksa Şark’a doğru mu inşa eder? Açık söylemek 

gerekirse bunlar birer inşa ya da ihya olamaz. Her 

iki tutum da çürüme, melezleşme ve ötekileşme 

ile sonuçlanır. Çünkü “oryantasyon” sağlanabile-

cek bir veçhesi yoktur bunların.

Kendi kendini, hakiki Garplının Şarklıya yaptığı 

gibi, ötekileştirmeye benzer “Şark Köşesi”. Bir de 

üstüne, ara sıra bürünülecek rol misali, hayatının 

bir köşesine sıkıştırmaktır Şark’ı. Garp köşesinin 

talan ettiği ev ve şehir hayatından sıyrılma fırsa-

tı bulsa insan, belki bir “Garp Köşesi” yapmaya da 

niyetlenir.

Coğrafi ya da siyasi bir ko-
numlandırma yapmaya lü-
zum yok. İstanbul’da yaşa-
yan Müslüman kimlik için 
Şark “biz” demektir; “ben” 
demektir.

Deneme
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Bitmek Bilmeyen II. Abdulhamid Han Düş-

manlığı

Halide Edib’in, “Sinekli Bakkal” kitabını ana-

liz etmek için yayınladığımız: “Halide 

Edip Sinekli Bakkalda Salyangoz Satıyor!” başlıklı 

seri yazılarımızın sonuna geldik...

II. Abdulhamid Han’ı Halide Edip, bu malum ve 

maruf eserinde, bu denli kötü göstermesinin se-

bebi neydi acaba? 

Yeni kurulan Cumhuriyet rejimine yaranmak 

mı? Kanaatimizce hayır...  Çünkü Mustafa Kemal 

ile de araları iyi değildi... 1926 yılında ülkeyi terk 

eden Halide Edip, Mustafa Kemal’in ölümünden 

sonra 1939 yılında İsmet Paşa’nın daveti ile ülkeye 

giriş yapabilmişti...

Öyle ise bu Abdulhamid düşmanlığı neden? 

Belki de hesaplaşmaktır! Abdulhamid Han, Ba-

tı’nın İslam dünyasındaki kirli emellerini 33 yıl ge-

ciktirdiği için intikam alınması gereken biriydi!

Abdulhamid, kendi elleriyle açmış olduğu 

okullarda yetişen; Batı aşığı, kendi kimliğinden 

bile utanan nesiller tarafından vuruldu! Batı, 33 

yılın intikamını fazlası ile ödetmişti Abdulhamid’e!

Halid Edip, Batı’nın İslam topraklarından dev-

şirdiği yüzlerce yazardan sadece biridir! Halide 

Edib’in Modern Batı’ya entegresi veya makbuliye-

ti, Abdulhamid eleştirisinden geçmektedir...

Halide Edip 
“Sinekli Bakkal” da 
Salyangoz Satıyor -3-

Deneme

Sadettin MACİT

Abdulhamid, kendi elleriyle 
açmış olduğu okullarda ye-
tişen; Batı aşığı, kendi kim-
liğinden bile utanan nesiller 
tarafından vuruldu!
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Osmanlı Devleti’nin 33 yıllık halifesi, Müslü-

manların hamisi/gözetleyicisi, Filistin topraklarını 

Yahudi Siyonistlere terk etmeyecek kadar izzet 

sahibi, İngiliz ve diğer batılı ülkelerin siyasetini 

boşa çıkaracak kadar zeki olan II. Abdulhamid’i ve 

yaşadığı saray hayatını Halide Edip, Sinekli Bakkal 

adlı eserinde nasıl anlatmış, şimdi de ona bir göz 

atalım...

Sinekli Bakkal kitabında yer alan II. Abdulhamid 

Han ile ilgili pasajlar:

“Müstebit (Zorba/Despot)  bir hükümdarın ves-

vesesi” 

“Kanlı bir Hükümdar da ne garip bir merak!”

“Mesela bizim Kızıl Sultan’ın hareketlerinin 

hepsini Allah (c.c.) isteyerek yaptırıyor diye bir 

itikat gelse bu istibdat (sınırsız baskıcı yönetim)  

rejimini devirmek için arkamızada kaç adam bu-

luruz? Bence en evvel bu memleketten tekkeleri 

kaldırmalı!”

“İstibdat ve zulüm devri”, “Zalim bir hükümdar” 

ve “Kanlı katil bir padişah”

 “Sonra her selamlık resminden bir kâbus gibi 

korkan padişah...” 

“Niçin kerata olsunlar? Padişahın zulmüne is-

yan neden bir cürüm olsun?”

“Fakat bunlar (İttihat ve Terakki) İstanbul’dan 

defedilmezlerse, Padişahın fikri sükûn bulmaya-

caktı. Devletin temel taşı, din ve devletin biricik 

mümessili olan bu sükûnuna varsın birkaç hatta 

birkaç yüz fert fada olsun! Selim Paşa böyle dü-

şünüyordu.”

“Zulüm bezirgânlarının sülalesinden sülalesi-

ne, insanlara eziyet edecek olan tâ en son zali-

me (Abdulhamid) dayandı. Şüphesiz ki bu küfür 

en ziyade padişaha ve onun etrafındaki büyüklere 

raci idi”

 “Padişah terbiyeli bir adamdı, sesini yükselt-

mez hatta en mazlum cinayetlerini bile mütebes-

sim ve terbiyeli bir havada hazırlardı....”

“-Mesela Kızıl Sultan ve avanesini perdeye 

(gölge oyunlarının oynandığı perde) çıkarsak, ci-

nayetlerini, rezaletlerini teşhir etsek, memlekette 

ihtilal olur mu dersiniz?

Cücenin gözleri evlerinden fırladı.

-Galib Bey, Padişaha dil uzatma, yoksa hepimi-

zin derisini diri diri yüzerler içine saman doldurur 

kuruturlar!”

Şimdi ise; “Sinekli Bakkal” kitabında yer alan, 

Osmanlı Sarayı ile ilgili pasajlara geçelim:

“Sarayda elemler, kederler hep bir örnek. Kıs-

kançlık, entrika, hırs, artık kusacak kadar iğrendiği 

cinsiyet ihtiyaçları!”

“Saray deyince hep aşk düşünüyorsunuz. Misis 

Hopkins Efendi bana ne âşık oldu ne de evlenme-

mizde güzelliğimin tesiri oldu. Saray güzel kızlarla 

doludur. Hepsi biraz isteriktir. Genç şehzadelere 

rahat huzur vermezler. Hele Nejat Efendi, zaval-

lı hiç kadından hoşlanmadığı için onun yakasını 

bırakmazlardı. Geçeceği yerlerde dolaşırlar, kapı 

arkalarına saklanır, üstüne atılırlar, hep konuştuk-

ları lakırdı, Nejat Efendi’nin koynuna girmek için 

çare düşünmek... Bizim Efendi için saray birbirine 

girer, zavallı çocuğa hiç rahat huzur vermezlerdi. 

Bir onu rahat bırakan ben oldum. O yüzden Efendi 

karısı oldum. Biraz da muhafızı gibiyim. Dişi mah-

lûkatın şerrinden muhafaza eden bir ordu gibi-

yim.  Hah hah hah... Kızlar benim kıskançlığımdan 

Efendi’ye sokulamadıklarını zannediyorlar...” 

Şimdilik bu kadarı ile iktifa edelim ve son sözü 

Abdulhamid Han’a bırakalım: “Beni evhamlı sanı-

yorlardı. Hayır! Ben sadece gafil değildim, o ka-

dar!..”

Deneme

Galib Bey, Padişaha dil uzat-
ma, yoksa hepimizin derisini 
diri diri yüzerler içine saman 
doldurur kuruturlar!”
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“Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve 

ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek 

çok ibretler vardır...”1 ayetinin işareti mucibince ha-

zırlanan bir Tarih kitabını sizlere tanıtmaya çalışaca-

ğız. 

İslamî ilimler arasında olduk-

ça önem verilen Tarih ilmi; her 

dönem insanlığın ilgisini çek-

miştir. Ancak geleneksel tarih 

anlatısı içinde çoğu zaman 

gözden kaçan önemli bir 

sorun; tarihsel verilerin iyice 

işlenerek günlük hayata/insan-

lara yol gösterici olarak aktarı-

lamamasıdır. Salt tarih anlatısının 

sadra şifa olmayacağını ve Allah’ın 

(c.c.) muradının da bu olmadığını 

özellikle vurgulayan yazar; kıssaları kendi 

bağlamlarına uygun dersler ve ibretlerle 

birlikte sunmaya gayret etmiştir. Kitapta kıs-

saların temelleri Kur’an’ın kısmî olarak verdiği 

bilgiler ve Peygamberimizden (s.a.v.) gelen ta- rih-

le ilgili sahih haberlerle oluşturulduktan sonra sınırlı 

ölçüler içinde ehl-i kitabın verileri ve günümüz ar-

keolojisinin bulgularına da değinilmiştir. Bununla bir-

likte mesajın daha iyi anlaşılması için yazarın çağın 

insanlarına yol gösterme çabası göze çarpmaktadır. 

Bununla birlikte yazar “Mesaj”ın aşırı malumatlar ara-

sında kaybolmaması için eldeki tüm tarihsel verileri 

kitaba boca etmediği de görülmektedir. 

Bu genel tanıtımdan sonra kitabın bölümleri ara-

sında ufak bir gezintiye çıkalım.

Kitap, İslam tarih kitaplarında mutlaka olması ge-

reken ancak çoğu zaman atlanılan bir konu olan ta-

rih bilinci ile başlamaktadır. Giriş kısmında tarih bilimi 

ve tarih anlayışlarına değindikten ve kısmî eleştiriler-

den sonra İslam’ın tarih anlayışı ele alınarak incelen-

mektedir. Giriş bölümü kıssa ve kıssaların kaynakları 

ve peygamberlikle ilgili genel bilgilerle sonlandı-

rılmış.

Kitabın diğer bölümünde ise bir bütün 

olarak peygamber kıssaları ele alın-

makta; tarihsel veriler kimi zaman 

anlatı içinde yorumlanarak oku-

yucuya sunulmakta bunun-

la birlikte asıl mesaj kıssa 

sonlarında verilmektedir. 

İslam tarih yazıcılı-

ğında büyük tartışmalara 

kapı aralayan israili rivayet-

lere kitabın yaklaşımı da fark-

lıdır. Ehl-i kitabın rivayetlerinin 

alınmasının temelde üç nedeni görül-

mektedir. Öncelikli olarak tarihçi kimliğin gere-

ği, olguları daha sağlıklı değerlendirebilmek amacıy-

la yer yer bu rivayetler aktarılmış ancak bunlar çok 

sınırlı tutulmuştur. Diğer yandan sapkın peygamber 

anlayışına sahip ehl-i kitaba yönelik reddiye amacıy-

la bu rivayetler yer bulduğu gibi bazı yerlerde ise ta-

rih kitaplarımızda aslî kaynağı zikredilmeden verilen 

bazı bilgilerin asıl kaynaklarının gösterilmesi amacıy-

la bu aktarımlar yapılmıştır.

Dipnotlar

1-Yusuf Sûresi; 12/111.

Dersler ve İbretler ile 

KUR’AN KISSALARI ve 
PEYGAMBERLER TARİHİ

Kitaplanmak

Vavelif Dergisi
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İstanbul Kapalı Çarşıya kervanlar gelir. Tüccarların 

siparişleri; kumaş, kürk, baharat neyse dağıtılır. 

Daha sonra tüccarlardan paraları tahsil edilirmiş.

Yine bir alış-veriş sonrasında, tüccarın biri hesap ya-

parken dört işlem hileleri ile kervancıyı 400-500 altın 

içerde bırakır.

Hesaptaki yanlışlığı anlayamayan kervancı, Bağdat–

Hicaz ve Mısır seferine çıkar.

Tüccar da, şimdi bu kervancı Mısır’dan altı-yedi ayda 

zor döner. Ben de bu parayı işletirim, diye düşünür.

Kervancının yolu uzun, zamanını bol; bütün hesap-

ları tekrar tekrar inceler. Tüccarın yaptığı hileyi anlar. 

Kervan Bağdat’a girmek üzereyken, kervanı oğlu ve gü-

vendiği bir kişiye emanet eder:

-Siz beni Bağdat’ta bekleyin, der. İyi bir Arap atı alıp 

dörtnala İstanbul’a dönmeye başlar. Yolda, bu adam bu 

parayı hemen öyle vermez diye düşünüp bir plan kurar. 

İstanbul’daki dostlarından plan için yardım ister.

Ertesi gün tüccarın dükkânına iki kadın gelir. Tüc-

cara:

-Sorup soruşturduk bu civarda en dürüst, en gü-

venilir kişi sizmişsiniz. Biz Hicaz’a gideceğiz. Size bu iki 

çantayı emanet etmek istiyoruz, derler.

Çantaları açıp tüccara gösterirler. Çantaların içinde 

inci, altın, pırlanta ve envaı çeşit mücevherler vardır. 

Tüccara:

-Olur da gelemezsek, bunlar size helali hoş olsun. 

Bize bir dua okutur, belki bir hayrat yaptırırsın, derler.

Bunları duyan tüccar sevinçten uçar. Kadınlara 

hürmet, ziyafet… derken. Bu sırada kervancı içeri girer. 

Bunu gören tüccar, daha kervancı lafa başlamadan:

-Yahu hoş geldin. Bizim hesapta bir yanlışlık olmuş. 

Paralarını ayırdım. Çocuklara da tembihledim eğer ölür-

sem kervancının parasını mutlaka verin. Ben kul hakkı 

yemem kardeşim, der ve parayı hemen verir. Bu sırada 

kadınlar:

–Biz bu sene gitmekten vazgeçtik. Kısmetse sene-

ye… deyip, dükkândan çıkarlar. Oyuna geldiğini anlayan 

tüccar, kervancının peşinden koşup:

-Hani sen Mısır’a gidecektin. Yaktın beni, diye ba-

ğırır. 

Atına binen kervancı:

-Yanlış hesap adamı Bağdat’tan döndürür, der ve 

yoluna gider.

Yanlış Hesap,
Bağdattan Döner

Deyimlerin Öyküsü

Vavelif Dergisi


