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Enes (R.anh) demiştir ki: Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 

“Hayasızlık, taşkınlık ve azgınlık hangi şeyde bulunsa onu berbat edip, çirkinleştirir. Buna 
mukabil utanma duygusu olan haya ise bulunduğu şeyi süsleyip güzelleştirir.” (Tirmizi, Birr 
47) 

Haya nedir? 

Haya, cekinmek, utanmak, namusu muhafaza etmek ve haysiyeti korumak gibi manalara 

gelir. Haya, kisinin her hususta haddini bilip onu asmamasi, en basta Allah olmak uzere 

insanlara karsi kendi konumunu muhafaza etmesi demektir .  

Haya, insani insan eden hayati bir haslettir. Haya, insanin manevi susu, Allh’in kulunda 

gormek istedigi en guzel haldir. Ayni zamanda haya, Allah’in insanda gormek istemedigi her 

turlu huydan da uzak durmaktir.  

Rabbimiz Kur’an-i Kerim’de hayasizligin her turlusunu haram kildigini ifade buyuruyor. 

Peygamber Efendimiz de (s.a.v.), “Her dinnin bir ahlaki vardir. Islam’in ahlaki da hayadir”, 

buyurarak, bu duygunun Musluman’in hayatinda tuttugu yerin onemini vurgulamistir. 

Asagida aktaracagimiz hadis bu onemi daha da belirleyici niteliktedir: Sahabeden Hz. 

Abdullah Ibni Omer’in (r.a.) rivayet ettigini gore, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) fazla hayali 

davranmamasi konusunda kardesine ogur veren bir adama rastlamis ve ona soyle demister: 

“Birak onu. Cunku haya imandandir”. Digger bir hadis-I serifte ise: “Iman yetmis kusur 

subedir (kisimdir). En ust derecesi “La ilahe illallah” demektir. En alt derecesi ise gecenlere 

zarar verecek seyleri yoldan gidermektir. Hata da imandan bir subedir”. 

Alimlerimiz bu hadisi soyle yorumlamislardir: 

“Yaratilistan gelen bir duygu olmasina ragmen haya bu hadiste, sonradan kazanilan imandan 

bir kisim olarak sunulmustur. Cunku haya eden kimse, bu sayede gunahlardan uzaklasir. Iste 

bu noktada haya, kisi ile gunahlarin arasina girerek, onu gunah islemekten alikoyan imanin 

bir fonksiyonu yerine getirmis olmaktadir. Hadiste hayanin imandan bir cuz’ (parca) oldugu 

ifade edilmistir. Cunku iman, sonucta Allah’in emirlerine uymak ve yasaklarindan kacinmak 

seklinde disa yansir. Iste, haya sebebiyle gunahlardan kacinmak gerceklesince, haya imanin 

bir cuz’u gibi olmus olur. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Allah Teala’dan gerektigi gibi haya ediniz”, buyurmus ve 

kendisine: 



“Ya Resulallah! Allah’tan gerektigi sekilde nasil haya edebiliriz?” sorusunu iste su ifadelerle 

cevaplandirmistir: 

“Kim basini ve basinda yer alan organlari, karnini ve karna bagli organlarini korur, dunya 

hayatinin susune kendini kaptirmaz, olumu unutmazsa o kimse, Allah Teala’dan geregi gibi 

haya etmis olur:. 

Bu hadis-I serifte basin korunmasi, insanin duygu ve dusuncesinin hayir istikametinde 

kullanilmasidir. Bastaki digger organlarin korunmasi ise, gozu haramndan uzak tutmak, kotu 

sozleri duymaktan kacinmak, agzi haramdan korumak ve yalan soylememekle gerceklesir. 

Karnin korunmasi, harmala beslenmekten sakinmakla olur. “karina bagli organi” korumaktan 

maksat ise hadis alimlerine gore zina etmekten kacinmakla olur. Butun bu uzuvlari korumak, 

Allah’a haya etmenin bir geregidir. 

Dunya ve ahiret saadetine kavusmak isteyen kisi edep ve haya sahibi olmalidir. Edep ve 

hayasi olmayan bir kimseden hayir beklemek mumkun degildir. Haya ile iman birbirini 

tamamlar, biri gidince diferi de gider. 



 “İFFET” NE DEMEKTİR; İFFETİN ÇERÇEVESİNİ BELİRLEYEN HUSUSLAR NELERDİR? 

“İffet”; çirkin söz ve fiillerden uzak kalma, hayâ ve edep dairesinde bulunma, doğruluk, 
dürüstlük ve ahlâkî değerlere bağlılık üzere yaşama demektir. Aslı Arapça olan bu kelime, 
namuslu, şerefli ve ahlâklı olma halini ifade edecek şekilde dilimize de geçmiştir. Özellikle 
eski nesir ve nazımlarda, izzet ve haysiyetiyle yaşayan, çalıp çırpmayan, haramlardan sakınan 
ve namusunu koruma mevzuunda fevkalâde hassas davranan kimseler hakkında “afîf” tabiri 
kullanılagelmiştir. 

Kuvve-i Şeheviye ve İffet 

İslâm ahlâkçıları insanda üç temel duygunun bulunduğunu söylemiş; belli ölçüde de olsa 
hakikatleri görüp, fayda ya da zarar getirecek şeyleri birbirinden ayırma melekesine “kuvve-i 
akliye”; kin, hiddet, kızgınlık ve atılganlık gibi hislerin kaynağı sayılan güce “kuvve-i 
gadabiye”; arzu, iştiha ve cismânî hazların menşei kabul edilen duyguya da “kuvve-i 
şeheviye” demişlerdir. Kuvve-i şeheviye’nin, hayâ hissinden tamamen sıyrılarak her türlü 
cürmü işleyecek kadar kayıtsız kalma şeklindeki ifrat hâlini “fısk u fücûr”; helal nimet ve 
lezzetlere karşı dahi hissiz ve hareketsiz kalma durumunu da “humûd” olarak 
isimlendirmişlerdir. Kuvve-i şeheviye açısından istikamet ve itidal üzere bulunarak, meşru 
dairedeki zevk ve lezzetlere karşı istekli davranmanın yanı sıra, gayr-i meşru arzu ve iştihalara 
iradî olarak kapalı kalma tavrını ise “iffet” kelimesiyle ifade etmişlerdir. Bu zaviyeden iffet, 
umumî manâsıyla, iradenin gücünü kullanarak cismanî ve behimî arzuları kontrol altına 
almak, zinadan ve sefihlikten uzak durmak demektir. 

Kur’an-ı Kerim, iman edenlerin iffetli, hayâlı ve edep yerlerini koruyan insanlar 
olduklarını nazara vermiş (Mü’minûn, 23/5-7); iffetli yaşamanın mükafatı olarak Allah’ın 
mağfiretini ve ahiret sürprizlerini müjdelemiş (Ahzâb, 33/35); mevzunun önemine binaen 
kadınları ve erkekleri ayrı ayrı zikrederek bütün mü’minlere iffetli olmalarını ve iffetsizlik için 
bir giriş kapısı sayılan haram nazardan kaçınmalarını emir buyurmuştur (Nur, 24/30-31). 
Ayrıca, Hazreti Yusuf ve Hazreti Meryem gibi iffet abidelerini misal vererek inananlara hayâ 
ve ismet ufkunu göstermiştir. 

Evet, Hazreti Yusuf aleyhisselam, vezirin hanımından gelen bir günah çağrısı karşısında 
“Ya Rabbî! Zindan, bu kadınların beni dâvet ettikleri o işten daha iyidir” (Yusuf, 12/33) 
diyerek, iffetine toz kondurmaktansa senelerce hapiste yatmayı göze almış ve kıyamete 
kadar gelecek olan bütün ehl-i imana bir hayâ timsali olmuştur. 

Cenâb-ı Allah’ın, “İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem’i de an. Biz ona 
rûhumuzdan üfledik, hem onu, hem oğlunu cümle âlem için bir ibret yaptık” (Enbiya, 21/91) 
diyerek yücelttiği Hazreti Meryem de bütün insanlık için tam bir iffet örneğidir. Öyle ki, temiz 
ve nezih bir atmosferde, iffetli ve şerefli bir şekilde yetişen Meryem validemiz, o paklardan 
pak mahiyetiyle adeta mücessem iffet haline gelmiştir. Bundan dolayıdır ki, Hazreti İsa’nın 
doğumunu dile dolayan bazı diyanet mensuplarının yakışıksız sözleri karşısında bin bir 
ızdırapla, “Keşke bu iş başıma gelmeden öleydim, adı sanı unutulup gitmiş biri olaydım!” 
(Meryem, 19/23) diye inlemiştir. 

İffetin bu umumî manâsını hatırda tutmakla beraber, onu daha geniş ve şümullü olarak 
ele almak da mümkündür. Bediüzzaman Hazretlerinin, “Helal dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. 



Harama girmeye hiç lüzum yoktur” şeklinde dile getirdiği ölçüye göre iffet, meşru daire 
içinde yaşayıp gayr-i meşru sahaya nazar etmeme, el uzatmama, adım atmama demektir. 
Dolayısıyla, iffetli bir insan, göz, kulak, el, ayak gibi bütün âzâların helal dairedeki lezzetleriyle 
iktifâ etmeli, hiçbir şekilde ve hiçbir yolla haram işlememeli, izzet ve haysiyetine dokunacak 
durumlardan da sakınmalıdır. 



PEYGAMBERİMİZİN (SAS) İFFETİ 

Kelime olarak, caiz olmayan, kişinin şeref ve izzetine yakışmayan hâl ve fiillerden uzak durma, 
kötülük ve çirkinliklerden kaçınma ve kendini koruma anlamına gelir. 

En başta iffet deyince daha çok insanın namusu ve iffeti akla gelir. Evet, erkek ve kadının, 
kendilerini zinadan korumaları ve bakmak, dokunmak, düşünmek, düşündürmek, tahrik 
etmek gibi zinaya götürücü hal ve hareketlerden sakınmaları da bir iffet halidir. Kur’an, bu 
tür iffetle alakalı bazı ölçüler verir: 

“Evlenme (imkânı) bulamayanlar, Allah kendi lütfundan onları varlıklı kılıncaya kadar 
iffetlerini korusunlar.”(1) 

Hassasiyet adına da şöyle buyurur: “Evlenme ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı 
kadınların, ziynetlerini (yabancı erkeklere) teşhir etmeksizin (dış) elbiselerini çıkarmalarında 
kendilerine bir vebal yoktur. Ancak iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır.” (2) 

Fakat iffet kelimesinin manası, sadece namus meselesiyle sınırlı değildir. Ayet ve hadislerden 
anladığımız kadarıyla, ihtiyaç içinde dahi olsa kimseden bir şey istememek, başkasının malına 
göz dikmemek, fırsat olduğu halde, elindeki başkasına ait maldan faydalanmayı 
düşünmemek, saygısız konuşmamak, ihtiyacını hissettirmemek, dilenmemek ve seçici 
olmadan rast gele yememek de birer iffet ifadesi olarak değerlendirilmiştir. 

Mesela, bir ayet-i kerimede şöyle buyrulur: “Yapacağınız hayırlar; kendilerini Allah yoluna 
adamış, bu nedenle yeryüzünde kazanç için dolaşmayan fakirler için olsun. Bilmeyen 
kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek 
istemezler. Yaptığınız hayırları muhakkak Allah bilir.” (3) 

Bütün bu halleri de içine alacak şekilde iffeti şöyle tarif edebiliriz: İffet, başkasına ait “şeyler” 
hususunda, insanın, organlarına ve hayaline sahip olması, başkasını da kendine ait şeyler 
hususunda tahrik etmemesidir. 

 

İffet Abidesi Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 

İffetin bu geniş manasını biz bir hadisi şerifte daha veciz şekilde görüyoruz. Sahabe gelmiş ve 
Efendimizden bir şeyler istemişti. Efendimiz o fevkalade cömertliğiyle onlara istediklerini 
vermişti. Sonra yine istemişler, yine vermişti. Elinde verecek bir şey kalmayınca da şöyle 
buyurmuştu: “Yanımda bir mal olsa, bunu sizden ayrı olarak (kendim için) biriktirecek 
değilim. Kim iffetli davranır (istemezse), Allah onu iffetli kılar. Kim istiğna gösterirse Allah da 
onu gani kılar. Kim sabırlı davranırsa Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı 
ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır.” (4) Bu beyanlarında Efendimiz sallallahu aleyhi 
ve sellem, hem cömertliği, hem de elindekiyle kanaat edip başkasından istememe ahlakını 
tavsiye etmiş oluyordu. Evet O aleyhi ekmelüttehaya Efendimiz, iffeti bütün yönleriyle 
kendinde yaşamış bir iffet abidesiydi. Günahların çokça işlendiği o cahiliye döneminde bile 
fevkalade hassas yaşamış ve bu yönüyle herkesin güvenini kazanmıştı. Kendi el emeğiyle 
geçinmiş, hayatının her karesini bir iffet abidesi olarak yaşamıştı. 



Peygamberlik geldikten sonra da, O’nun bu tertemiz hali tamamen Allah’ın koruması altına 
alınmış, günlerdir aç kaldığı halde başkasından istemeyip sabrı tercih etmiştir. Genç ve 
görkemli haliyle, kendisinden yaşlı fakat çok vefalı bir kadınla yirmi küsur sene evli kalmış, 
kesinlikle bu dönemde ikinci bir kadınla evlenmeyi düşünmemiştir. Diğer hanımlarıyla, ancak 
birinci hanımı olan Hatice validemiz vefat ettikten sonra evlenmiştir. O sallallahu aleyhi ve 
sellem, hadisin ifadesiyle “çadırdaki bakire kızdan daha çok hayâ sahibi idi.” Bu hadiste 
Sahabi diyor ki, hoşlanmadığı bir şey görmüşse biz bunu O’nun yüz hatlarından hemen 
anlardık. (5) 

İnsan bazen bir bakmada, bir dokunmada, bir öpmede, bir lokmada batabilir. Bunlarla, 
farkına varmadan bazı duygularını öldürebilir. İşte Efendimiz’den bu konuda da bir hoş misal: 
Bir kadının eline değme hususunda dahi çok titiz olan Efendimiz şu örnek tavrıyla bize bir 
ölçü vermektedir. Aişe validemiz anlatıyor: Bir kadın, perde gerisinden Allah Resulü sallallahu 
aleyhi ve sellem’e eliyle bir mektup uzattı. Allah Resulü, elini derhal geri çekip: “Ne bileyim, 
bu el kadın eli midir, erkek eli midir?” buyurdu. Kadıncağız: “Kadın elidir!” deyince Hz. 
Peygamber (sav): “Sen kadın olsaydın, tırnaklarının rengini değiştirirdin” buyurdu. Bununla 
kına yakmayı kastetmişti.” (6) 

Bu hassasiyettendir ki, Kur’an, Peygamber hanımı oldukları halde o pâk annelerimizle 
konuşma hakkında müminlere şu edep edalı ikazda bulunmuştu: “Eğer (müminlerin 
annelerinden) bir şey soracak veya isteyecek olursanız, onu perde arkasından isteyiniz! Böyle 
yapmanız, hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir.” (7) 

Müslümanlara bu ölçüyü verirken, içinde edep ve iffet tüten Peygamber evindeki hanımlara 
da Kur’an şu ikazda bulunuyordu: “Ey Peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi 
değilsiniz. Takvâ sizin sıfatınız olduğuna göre, namahrem erkeklere hitab ederken tatlı ve 
cilveli bir eda ile konuşmayın ki kalbinde hastalık bulunan bir şahıs, şeytanî bir ümide 
kapılmasın. Ciddi, ölçülü konuşun!” (8) 

Suizannın yollarını kapatıyordu 

Kendisi oldukça hassas yaşayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetini de 
hassas yaşantıya davet ediyordu. Kendisinden hizmetçi istemeye gelen ciğer paresi kızı 
Hazreti Fatıma’ya hizmetçi yerine yapacağı bir duayı veriyor ve ümmetine her hususta 
olduğu gibi, bu konuda da rehberlik yapıyordu. 

İtikafta olduğu bir gün, Safiyye Validemiz (radıyallahu anha) kendisini ziyarete gelmişti. Biraz 
oturduktan sonra da kendi hanesine gitmek üzere müsaade istemişti. Allah Resûlü de 
hanımını uğurlamak için onunla beraber dışarıya çıkmış ve henüz birkaç adım bile 
yürümemişlerdi ki, o esnada bir-iki sahabe hiç duraklamadan yanlarından uzaklaştılar. İki 
Cihan Serveri, derhal onları durdurdu, sonra da Safiyye Validemiz’in yüzünü açarak: “Bakın, 
bu benim hanımım Safiyye’dir” dedi. Sahâbe beyninden vurulmuş gibiydi. “Maazallah, Yâ 
Resûlallah! Senin hakkında nasıl kötü düşünülebilir ki?” dediler. Ancak, Allah Resûlü, her 
davranışıyla olduğu gibi bu davranışıyla da bir ders vermek istiyordu. Buyurdular ki: “Şeytan, 
sürekli insanın kan damarlarında dolaşır durur” (9) 

Evet, sahabenin aklına kesinlikle kötü bir şey gelmezdi ama emniyet, merhamet ve iffet 
insanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan olmanın neticesi olarak ümmetinin içine bir 



şey düşer de bununla helak olurlar endişesiyle, davranışlarında yanlış anlaşılabilecek yerleri 
hemen izah ediyordu. 

Son olarak bu mevzuyu, yine o kutlu beyanlardan biriyle bitirelim: “Siz bana altı mes’elede 
söz verin; ben de size cenneti tekeffül edeyim.” 

1. “Konuşurken dosdoğru konuşun!” 

2. “Va’dettiğinizi yerine getirin!” 

3. “Emanette emin olun!” 

4. “İffetli olun!” Irz ve namusunuzu koruyun; başkalarının ırz ve namusunu aynen kendi 
namusunuz gibi muhafaza edin! 

5. “Gözlerinizi harama karşı kapayın!” Size ait olmayan şeylere bakmayın ve istifadesine 
mezun olmadığınız şeylere göz dikmeyin! (Çünkü, harama bakmak, kalbi ifsad eder. Bir kudsî 
hadîste şöyle buyrulur: “Harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. (Sizin irade 
yayınızdan çıkar ve kalbinize saplanır. Veya şeytana ait bu yay, sizin irade elinizdedir). Kim 
bana saygısından dolayı o bakışı terk ederse, onun kalbine öyle bir îman salarım ki, onun 
zevkini bütün kalbinde hisseder.” (10) 

6. “Elinizi başkalarına zarar vermekten uzak tutun! ” Hiç kimseye ve hiçbir şekilde kötülük 
yapmayın! 

Yabancı kültürlerin dört bir taraftan hücumuyla ölçülerimizin değiştiği, değerlerimizin alt üst 
olduğu günümüzde, bu türlü hassasiyete ne kadar da muhtacız! 

 

1- Nûr Suresi, 24/33  
2- Nûr Suresi, 24/60  
3- Bakara Suresi, 2/273 
4- Buharî, Zekat 50, Rikak 20; Müslim, Zekat 124  
5- Buhari, Edeb 77, Menakıb 23; Müslim, Fedailu’n-Nebi 67  
6- Ebû Dâvud, Tereccül 4; Nesâî, Zînet 18, 142  
7- Ahzab Suresi, 33/53  
8- Ahzab Suresi, 33/32  
9- Buhârî, İ’tikâf: 8, 11, 18; Müslim, Selam: 23-25  
10- Münzirî, et-Tergib ve’t-terhîb, 3/63 



Mahremiyet sınırını aşan gençlere 
 
Telefondaki genç muhatabım saygı ve hürmet ifadelerinden sonra mahremiyet sınırını aşma 
sorusunu şöyle sordu: 
 
-Okul arkadaşımla dinî nikâh yaptırmak istiyoruz. Ailemizin haberi olamadan yaptıracağımız 
bu nikâha siz ne diyorsunuz? Tavsiye eder misiniz? 
 
 Bu gibi mahremiyet sınırını aşma olaylarının arkasından gelen derin pişmanlıkları çok 
dinlediğimden cevabım beklenmedik şekilde sert oldu galiba: 
 
-Ben dedim, intiharın her türlüsüne karşıyım. Hayatının baharında bir genç kızın ailesinden 
habersiz, okulunu bitirmeden resmî olmayan nikâhla hayatını gizlice riske atması, büyük 
ihtimalle intihar gibi sonuçlar verebilir. Erkek için aynı derecede olmasa da masum kızcağız 
için sonuç böyle tecelli edebilir. 'Bir çaresi yok mu bunun?' diye ısrar edince, 'Var!', dedim; 
'Tarafların evlilik haklarını tespit ve tescil eden resmî nikâh yaptırmak. Böylece kendini 
emniyete alıp ailesini de sıkıntıdan kurtarmak. Yani durumu resmileştirmek.' 
 
-Ama şu anda buna imkân yoktur, dedi. Ne ailemiz buna razı olur, ne de bizim okul, yaş ve 
ekonomik durumumuz buna müsaittir! 
 
-Demek hem yaş, hem okul, hem de aile ve ekonomik durum müsait olmadığı halde, siz yine 
de gizli nikâha cesaret edebiliyorsunuz. Bu kadar olumsuzluğu göze almanın, istikbalinizi riske 
atmanın sebebi ne ola ki?.. Gelen cevap sıkça dinlediğimiz cinsten bir cevap: 
 
-Baştan mahremiyet sınırına dikkat etmedik, kaç göç demeden yüz yüze göz göze 
konuşmaktan kaçınmadık. Bir süre sonra da birbirimize galiba aşık olduk!. 
 
-Evet, mahremiyet sınırlarını yıkıp yabancıyla yüz yüze, göz göze gezip tozmaktan 
kaçınmamak, işte böyle sonucu düşünemez hale getirir iki genci. Ömür boyu pişmanlık 
duyacakları hatayı göze alırlar artık. Çünkü yıkmışlar bir defa aradaki koruyucu ve kollayıcı 
mahremiyet sınırlarını. Alevlendirmişler önü alınmaz gençlik duygularını. Artık kendilerini 
mazur gösterecek sahte kılıf hazır: Âşık olmak, ayrılamaz hale geldiklerini sanmak. 
Mahremiyet sınırını yıkan bu genç, artık sinirsel öfkeye kapılarak silahının tetiğini çekip 
gözünü kırpmadan adam öldüren öfke dolu gençten farksızdır. Düşünmeden tetiği çeker, 
hedefini vurur, ömür boyu pişmanlık duyup feryat edeceği yanlışı yapar. Arkasından da 
pişmanlık feryatları ayyuka çıkar. Ama bu feryadın hiçbir faydası olmaz. Çünkü kurşun 
namludan çıkmış, hedefini vurmuştur. Artık ortada sadece bir cenaze vardır. Kim üstlenecek 
bu cenazenin sorumluluğunu? 
 
-Bu durumda bizim için bir kurtuluş çaresi yok mu? diye üsteleyen gence, 'Var!' dedim: 
'Kendini mahremiyet sınırları içinde korumaya almak! Bundan sonra okulu başarı ile bitirmek, 
sonra mutlu olmanın ekonomik şartlarını da hazırlayarak resmi nikâhla evlenip 
mutluluğunuzu ailenizle paylaşmak.' 
 
Düşünceye dalan genç sonucu neye bağladı bilemem. Ama ben burada tüm gençlere 
dönerek bir daha diyorum ki: 



 
-Sevgili gençler! Okul çağında kendinizi korumaya alın. Peygamberimiz, "Yabancı bir kızla 
oğlan iki ikiye tenhalarda buluşurlarsa, üçüncüleri şeytan olur." ikazıyla, yabancı biriyle 
buluşmanın doğuracağı telafisi imkânsız mahzurları çarpıcı ifadeyle haber vermiştir. Buna 
dikkat etmez de şaibeli şekilde tek ve tenhalarda yabancılarla buluşmaktan kaçınmazsanız, 
duygu akımı sizi çarpar, ömür boyu pişman olacağınız yanlışı yaptırır. Bu itibarla, ilerisi 
uçurum olan yanlış bir yola girmemek için baştan kendinizi mahremiyet sınırı içinde 
korumaya bakın, önce okulunuzu bitirmeyi, sonra ailenizle birlikte bu mutluluğunuzu 
paylaşmayı hedef alın.. 
 
Şu anda bize düşen, bu önemli konuda sizi düşündürmek, size düşen de, üçüncüleri şeytan 
olan iki ikiye buluşmaktan kendinizi korumaya almaktır. Unutmayın, dağ meyvesi acıdır, fakat 
şifalıdır. Sonunda yine siz kazanırsınız. 



Üç İffet Kahramanı (Okuma parcasi) 

Tam günah eşiğinde ve uçurumun kenarında iken geri dönebilen ve büyük bir felaketten 
kurtulan yiğitler de yok değildir. Mahşerin dehşet verici tehlikelerinden "zıllullah"a sığınarak 
korunacak olan yedi grup insan anlatılırken, böyle bir iffet kahramanına da işaret 
edilmektedir. 

Zira namus ve haysiyetini muhafazada fevkalâde hassas ve şehevânî isteklerine karşı 
alabildiğine kararlı o babayiğit, güzellik ve servet sahibi bir kadının günaha davetini "Ben 
Allah'tan korkarım" çığlığıyla reddedebilmiş ve irade ile aşılamaz gibi görünen bir akabeyi 
aşabilmiştir. 

Hazreti Ömer'in (radıyallahu anh) gözünün nuru olan delikanlı da o ismet ufkunun 
temsilcilerindendir. O da bir tuzağa düşüp günaha karşı hafif bir temayül gösterecek gibi 
olunca birdenbire "Allah'a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir dürtü ilişince, hemen 
düşünüp kendilerini toparlar, basiretlerine tam sahip olurlar." (A'raf, 7/201) mealindeki ayeti 
hatırlamış; Cenab-ı Allah'tan hayâ etmiş; günah eşiğinden geri dönmüştür.. dönmüştür ama 
vicdanı o kadarcık bir meyli bile iffetine yakıştıramamış, gönlü Allah korkusundan hasıl olan 
heyecana dayanamamış ve genç oracığa yığılıp kalmıştır. Bedeni oracığa yığılıp kalsa da "iffet 
şehidi" ya da "ismet şehidi" denebilecek o yiğidin hatırası da bir yâd-ı cemil olarak günümüze 
kadar ulaşmıştır. 

"Mağara hadisi" olarak da bilinen bir hadis-i şerifte de yine böyle bir iffet kahramanından 
bahsedilmektedir. Gecelemek için bir mağaraya sığınan üç kişi, dağdan kopan büyük bir kaya 
parçası yuvarlanıp çıkışı kapayınca bir türlü oradan çıkamazlar. Bunun üzerine, sırayla Hak 
katında makbul olduğuna inandıkları bir ameli vesile edinerek Cenab-ı Hak'tan kayanın 
yuvarlanıp gitmesini dilerler. Her birinin duasıyla kaya biraz hareket eder ve nihayet o üç 
arkadaş kurtulurlar. Onlardan birincisi, anne-babasına karşı ihsanla davranışına tevessül 
ederek niyazda bulunur; sonuncusu da, çalıştırdığı işçinin ücretini veremeyince onun parasını 
işletip nemalandırarak sonunda eksiksiz teslim edişi hürmetine rahmet-i ilahiyeden yardım 
ister. İkinci şahıs ise, "Allah'ım! Amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. 
Ondan kâm almak istedim ama bana hiç yüz vermedi. Fakat bir kıtlık senesinde elime düştü. 
Ona kendini teslim etmesi mukabilinde yüz yirmi dinar verdim, mecburen kabul etti. Ne var 
ki arzuma nail olacağım sırada, "Allah'tan kork da iffetime dokunma!" dedi. Ben de, o söz 
üzerine, insanlar arasında en çok sevdiğim kimse olduğu halde onu bıraktım, verdiğim parayı 
da geri almadım. Allah'ım eğer bunu Senin rızan için yapmışsam, bizi bu sıkıntıdan kurtar!" 
diyerek iffetini muhafaza edişini makbul bir amel olarak Allah'a arz eder. 

İşte, bu üç misaldeki afîf insanların ortaya koyduğu kahramanlıklar herkese müyesser olmaz. 
Bunlar, çok istisnaî olan irade zaferleridir. O türlü durumlarda devrilmeme her insanın 
ulaşabileceği bir başarı değildir. Pek çokları o kaygan zeminlerde ayakta kalamaz ve yıkılır. 



Hayâ (Utanma) Duygusu 
 
“De ki: Rabbim ancak hayâsızlıkları, onların açığını, gizlisini, günahı, haksız yere tecavüzü, 
hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah’a ortak koşmanızı, Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri 
söylemenizi haram kılmıştır.” (Araf, 7/33)  
“Hayânın hepsi hayırdır.” 
 
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Her dinin bir ahlâkı vardır. İslâm’ın ahlâkı da hayâdır” buyurarak, bu 
duygunun Müslüman’ın hayatında tuttuğu yerin önemini vurgulamıştır. Aşağıda 
aktaracağımız hadis bu önemi daha da belirleyici niteliktedir. Abdullah İbn Ömer’in (r.a.) 
rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) fazla hayâlı davranmaması konusunda kardeşine 
öğüt veren bir adama rastlamış ve ona şöyle demiştir: “Bırak onu. Çünkü hayâ 
imandandır.”162 Diğer bir hadis-i şerîfte ise: “İman yetmiş küsur şubedir. En üst derecesi 
“lâilâhe illallah” demek, en alt derecesi de geçenlere zarar verecek şeyleri yoldan 
gidermektir. Hayâ da imandan bir şubedir.”163 İbnü’l-Esîr bu hadis-i şerîf ile ilgili olarak şöyle 
diyor:  
“Yaratılıştan gelen bir duygu olmasına rağmen hayâ bu hadiste, sonradan kazanılan imandan 
bir kısım olarak sunulmuştur. Çünkü hayâ eden kimse, bu sayede günahlardan uzaklaşır. İşte 
bu noktada hayâ, kişi ile günahların arasına girerek, onu günah işlemekten alıkoyan imanın 
bir fonksiyonunu yerine getirmiş olmaktadır. Hadiste hayânın imandan bir cüz olduğu ifade 
edilmiştir. Çünkü iman, sonuçta Allah’ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak 
şeklinde dışa yansır. İşte, hayâ sebebiyle günahlardan kaçınmak gerçekleşince, hayâ imanın 
bir cüzü gibi olmuş olur.” 
 
İbn Mesud’un rivayetine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.):  
“Allah Teâlâ’dan gerektiği gibi hayâ ediniz” buyurmuş ve kendisine:  
“Ya Resûlallah! Allah’tan gerektiği şekilde nasıl hayâ edebiliriz?” denilmişti. Bunun üzerine 
Allah’ın Resûlü şöyle buyurdu:  
“Kim başını ve başında yer alan organları, karnını ve karna bağlı organlarını korur, dünya 
hayatının süsüne kendini kaptırmaz, ölümü, çürüyüp yok olmayı unutmazsa o kimse, Allah 
Teâla’dan gereği gibi hayâ etmiş olur.” 
Bu hadis-i şerîfte başın korunmasından maksat, beynin ürünü olan düşünce gücünün iyiye 
kullanılmasıdır. Baştaki diğer organların korunması ise, harama bakmamak, kötü sözlere 
kulak vermemek, haram yememek, yalan söylememekle gerçekleşir. Karnın korunması, 
haramla beslenmekten sakınmakla olur. “Karına bağlı organdan maksat ise cinsel organ 
olmalıdır. Cinsel organın korunması ise zina etmekten kaçınmakla olur. Biraz daha geniş 
düşünülecek olursa, el ve ayakları da “karna bağlı organlar” arasında saymanın mümkün 
olduğu görülür. Bu takdirde hadiste, el, kol ve ayaklarla işlenecek günahlardan sakınmanın da 
Allah’tan hayâ etmek kapsamında dile getirilmiş olduğu söylenebilir.  
 
Dinin teşvik ettiği utanma duygusu ile çekingenliği, pısırıklığı, pasif kalmayı ve görev ihmaline 
götüren benzeri diğer ruh hallerini bir birinden ayırmak gerekir. Meselâ, kadınların 
kendilerine has dinî bilgileri öğrenme konusunda utangaçlık göstermeleri doğru değildir. 
İstedikleri bilgileri hemcinslerinden öğrenme imkânına sahip değillerse konuyu, usulünce o 
konuda bilgili addettikleri dindar erkeklere sorup öğrenmekten de çekinmemelidirler. Zira 
çekinme sebebiyle bu bilgilerin öğrenilememesi, birtakım dinî görevlerin yerine 
getirilememesine ya da yanlış uygulamalara sebep olacaktır.  



 
Efendimiz (s.a.s.), Müslüman hanımların sorduğu özel sorulara usulünce cevap vermiş, çok 
kere de bu bilgileri Hz. Âişe (r. ah.) aracılığı ile aktarmış olurdu. Dinî bilgileri öğrenme 
konusunda utangaçlık göstermeyen hanımlar hakkında, Hz. Âişe’nin söylediği şu sözler dikkat 
çekicidir: “Ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Utanma duyguları onları dinlerini iyice 
öğrenmekten alıkoymuyordu.” Dünya ve âhiret saadetine kavuşmak isteyen kişi edep ve 
hayâ sahibi olmalıdır. Edep ve hayâsı olmayan bir kimseden hayır beklemek mümkün 
değildir. Hayâ ile iman birbirini tamamlar, biri gidince diğeri de gider.  
 
Efendimiz (s.a.s.), “Hayâ, hayırdan başka bir şey getirmez” buyurmuş, benzer bir lâfızla da 
“Hayânın her türlüsü hayırdır” diyerek bu konunun önemini belirtmiştir. Hayâ sahibi bir 
insanı, kötü bir işten caydırmak için, ona “Utanmıyor musun?” demek yeterlidir. Büyüklerimiz 
“İnsandan utanmayan Allah’tan da utanmaz.” demişlerdir.  
 
Utanma duygusu taşıyan bir kimse, sadece insanların gördüğü yerde değil, insanların 
görmediği yerde de kötülükten kaçınan kimsedir. Böyle kimselerin ruh sağlıkları yerinde ve 
vicdanları da rahattır. Onları daima güleryüzlü, mütevazı ve güvenilir insanlar olarak 
görürsünüz.  
 
Kurre b. İyas anlatıyor: Resûlullah ile beraberdik. Yanında hayâdan söz edildi. “Ya Resûlallah; 
hayâ dinden midir?” diye sordular. Peygamber (s.a.s.)’in cevabı şöyle oldu:  
“Hayâ, dinin tamamıdır. Şüphesiz hayâ, haramdan uzak durmak, diline sahip olmak ve iffet 
imandandır. Bunlar âhiretle ilgili sevabı artırır, dünyalığı ise azaltır. Ama âhirette artırdıkları, 
dünyada azalttıklarından daha fazladır.” 
 
Hayâ sahibi bir insanda hile, yalan, sahtekârlık, hırsızlık, kovuculuk, rüşvet, kin, iftira gibi 
kötülükler olmaz. İnsan hayâ perdesini yitirince yaptığının hesabından korkmaz, fakir-
fukaranın malını talan eder, musibetzede ve zayıfların gözyaşlarından yüreği sızlamaz. Hayâ, 
kalbi bozan günahlara karşı bir engeldir. Ayrıca, insanın iman kuvvetini ve edep miktarını 
belirler. Hayâ, hayrın direği, karıştığı her iyiliğin temel unsurudur. Batıla göz yuman bir 
kimsenin temel problemi hayâ azlığıdır. Müslüman dilini, batıla dalmaktan ve konuşmaktan; 
gözünü harama bakmaktan, kulağını da başkasının sırlarını dinlemekten korumalıdır. 
 
 
 
 
 
 



Hayada Zirve İnsan Hz Osman ra.  
 
Hz. Osman, hayâ ve edeb timsâli bir şahsiyetdi. Hz. Osman’ın en belirgin özelliklerinden biri, 
hiç şüphesiz hayâsı ve edebi idi. Onun bu özelliğini anlatırken Hz. Âişe annemiz şu ibretli 
hâdiseyi nakleder: “Allah Resûlü bir gün benim evimde, üzerine bir örtü çekmişti ve iki oyluğu 
(veya iki bacağı) açık olarak istirahat ediyordu. O sırada Hz. Ebû Bekir geldi ve içeriye girmek 
için izin istedi. Resûlullah tavrında hiçbir değişiklik yapmadan ona içeri girmesi için izin verdi. 
Ve onunla sohbet ettiler. Daha sonra Hz. Ömer geldi. Ona da aynı şekilde hâlini 
değiştirmeksizin izin verdi. Onunla da aynı hâl üzere sohbet ettiler. Ondan sonra da Hz. 
Osman geldi, içeri girmek için izin istedi. Bu defa Resûlullah hemen doğruldu ve toparlandı. 
Ben bunun hikmetini öğrenmek için dedim ki:  
“Ey Allah’ın Resûlü! Hz. Ebû Bekir ve Ömer için toparlanmadığınız hâlde, Hz. Osman’a 
toparlandınız, hâlinizi değiştirdiniz ve elbisenizi düzelttiniz. Hikmeti nedir?” Resûlullah 
Efendimiz şöyle buyurdular:  
“Osman gerçekten çok hayâlı bir kimsedir. Kendisinden meleklerin bile hayâ ettiği bir 
kimseden, ben hayâ etmeyeyim mi?”  
 
Hz. Osman hayâsıyla sahabiler arasında sivrilip üçüncü sıraya yükselmiştir. Hz. Osman’ın bu 
hayâ hâli, günümüz insanı için de elbette ahiret adına bir kurtuluş akçesidir. Mü’min, 
kendisini ahirette Cenab-ı Hak huzurunda utanacağı, mahcup olacağı hâl ve davranışlardan, 
ortamlardan uzak tutmalıdır. Özellikle de gençler buna dikkat etmeli, iffetli yaşamalı, 
mahremiyet sınırlarını aşmamalı ve gençliğin verdiği heyecanla daha sonra utanacakları, 
pişman olacakları işleri yapmamalıdırlar. 
 
 
 
 

Oneri kitaplar: 

• GÖZÜMÜ HARAMDAN NASIL KORURUM? M. Yusuf GÜVEN 
• İffet Kahramanları Musa Hûb 
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KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ  
 
İlim öğrenmekten maksat, bilginin insanoğluna mürşit ve rehber olması ve öğrenilen şeylerle, 
insanî kemâlâta giden yolların aydınlığa kavuşturulmasıdır. Binaenaleyh, ruha mâl edilmemiş 
ilimler, sahibinin sırtında bir yük; insanı ulvî hedeflere yöneltmeyen mârifet de, bir kalb ve 
düşünce hamallığıdır…  
 
***  
 
Okumak, öğrenmek demektir. Okumak, ilim demektir. O, anlama gücünü geliştirmek 
demektir. O, hayatın belli bir döneminde başlayıp biten bir etkinlik değildir. Bütün bir hayat 
boyunca sürüp gider. Okuma, bilgisizliği ve yanlış inançları yenen tek güçtür. “Okuma 
tutkuların en soylusudur.” O, insanın kendini tanımasıdır. Okuma, insanların birbiriyle olan 
ilişkilerini yönlendirir. Okumayı bilmeyenler çoğu kez nasıl davranacaklarını da bilemezler.  
 
Okumak insana niçin yaşadığını öğretir. O bazen ağlatır, bazen güldürür. Ama her hâlükârda 
insana, insan olduğunu hatırlatır. Okumak insana kendi iç dünyasını açar. Okumak insanın 
küçük dünyasının sınırlarını genişletir, onu kutlu insanlarla buluşturur, onların nasıl “kutlu” 
olduklarını fısıldar ve onlar gibi olmanın yollarını gösterir.  
 
Okumak, adeta uzun keyifli bir yolculuğa çıkmak gibidir. Önce bir menzil, bir güzergâh 
belirlenir. Yola çıkılır. Her adımda, her ilerlemede yolcunun aşkı büyür, heyecanı artar. O, 
giderek yolu da menzili de unutur. Sadece yürür, belki yürüdüğünü bile fark etmeden. Nice 
güzel yerler, güzel şeyler görür. Gördüklerini coşkusuna, bilgisine katarak ilerler.  
 
Kitap sayfalarında gezer bütün dünyayı. Kâh asr-ı saadete gidip Efendimiz’in (sallallahu aleyhi 
ve sellem) havasını teneffüs eder, sahabilerle tanış olur, kâh tarihin derinliklerinde dolaşır, 
kâh gelecek hakkında derin düşüncelere dalar. Neticede bilgisini artırarak, düş toplayarak, 
düşünce kovalayarak, sezgi gücünü zenginleştirerek bu yolculuk sürer gider. Büyük 
mütefekkir Cemil Meriç’e göre kitap: “Meçhule açılan bir kapı”, okuma ise: “İçimizdeki 
meçhul âlemin kapılarını açan bir anahtar”dır.  
 
Şanlı geçmişimizde çağlarını aydınlatan nice büyüğümüz hep bu anahtarla ilim ve irfan 
dünyalarını geliştirmişler ve bereketli bir hayat yaşamışlardır. Öyleyse bizler de okumalıyız. 
Okuma bizim için bir tutku hâline gelmeli.  
 

 



Kur’ân-ı Kerim, Okumaya Büyük Değer Veriyor  
 
Kur’ân-ı Kerim’de okuma ile alakalı geçen kelimeleri araştırdık. Karşımıza şöyle bir tablo çıktı: 
Kur’ân’da okumak manasına gelen “kıraat” kelimesi ve türevlerinden 87, yazmak manasını 
ifade eden üç ayrı kelimeden 336, “ilim” kelimesi ve türevlerinden 780, “hikmet” kelimesi ve 
türevlerinden 117, “tefekkür” kelimesi ve türevlerinden 18, “akl” kelimesi ve türevlerinden 
de 49 kelime bulunuyor.  
 
Çok ilginç değil mi? Bu ifadelerden net bir şekilde anlaşılıyor ki, Rabbimiz okumaya çok 
ehemmiyet veriyor. Hepimizin bildiği Kur’ân’ın ilk emrinin “oku” olmasının yanında ismi 
“Kalem” olan ve “Nûn”‘a (mürekkepli hokka manasına geldiği de nakledilmiştir) kaleme ve 
yazıya yeminle başlayan bir sûrenin de varlığı ilmin önemini belirtmesi açısından kayda 
değerdir. Zira Kur’ân’da yemine konu olan şeylerin özelliklerinden biri, teşrif (şeref ve 
kıymetlerine işaret etmek) için kullanılmış olmasıdır.  
 
Şimdi isterseniz gelin okumanın ehemmiyetine dair sizin için seçtiğimiz âyetlerin bir kısmını 
beraberce okuyalım:  
1. “Allah hikmeti dilediğine verir, kime hikmet verilmiş ise, şüphesiz ona çokça hayır 
verilmiştir. Bundan ancak akıl sahipleri ibret alır.” ( Bakara, 2/269).  
2. “(Ey Muhammed), de ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Bakara, 2/269). 
3. “Allah’ın kulları arasında O’ndan (hakkıyla) korkanlar, (ancak) âlimlerdir.” (Fâtır, 35/28). 
4. “(...) Allah içinizden inanmış olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. 
Allah işlediklerinizden haberdardır.” (Mücâdile, 58/11) 
5. “Her ilim sahibinden üstün bir âlim bulunur.” (Yûsuf, 12/76). 
6. “(Ey Muhammed) De ki: Rabbim ilmimi artır.” (Tâhâ, 20/114). 
Burada daha pek çok âyet yazabiliriz. Ama biz çok uzatmamak için aşağıdaki âyetlerle 
yetinmiş olalım:  
7. “Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca Biz Ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte 
böyle mükâfatlandırırız.” (Kasas, 28/14).  
8. (Şüpheye en ufak yer yok) O (Kur’ân), kendilerine ilim nasip edilenlerin kalblerini 
aydınlatan parlak ayetlerdir. Evet, Bizim âyetlerimizi zalimlerden başkası inkâr etmez.” 
(Ankebût, 29/49). 
9. “Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekun sefere çıkmaları uygun değildir. Öyleyse 
her topluluktan büyük kısmı savaşa çıkarken, bir takım da din hususunda sağlam bilgi sahibi 
olmak, dinî hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri döndüklerinde 
kötülüklerden sakınmaları ümidiyle onları uyarmalıdır.” (Tevbe, 9/122). 
10. “Tevrat’ın mesajını ulaştırma ve onu uygulama yükümlülüğünü kabul ettikleri halde, 
sonra bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı ciltlerle kitap taşıyan merkebe benzer. 
Allah’ın âyetlerini yalan sayan kimselerin düştükleri durum ne feci! Allah böylesi zalim 
gürûhu, felâha ve hidayete erdirmez.” (Cum’a, 62/5). 
11. “De ki: “İster inanın ona, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki daha önce kendilerine ilim 
verilenlere Kur’ân okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.” (İsrâ, 17/107). 
12. “Allah’tan başka tanrı bulunmadığına şahit bizzat Allah’tır. Bütün melekler, hak ve 
adaletten ayrılmayan ilim adamları da bu gerçeğe, Aziz ve Hakîm Allah’tan başka tanrı 
olmadığına şâhittirler.” (Âl-i İmrân, 3/18). 
 
 



 
 
 
Peygamber Efendimiz Bizden Okumamızı İstiyor  
 
Hadis kitaplarına baktığımızda Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) pek çok 
hadislerinde ilmi, âlimi ve ilim öğrencisini övdüğünü, biz ümmetini ısrarla okumaya ve ilme 
teşvik ettiğini görüyoruz.  
 
İlim talebinin her Müslüman’a farz olduğunu196 söyleyen Efendimiz, başka bir hadislerinde 
ilmin mü’minin yitiği olduğunu ve onu nerede bulursa hemen alması gerektiğini ifade 
buyuruyor. 
 
Efendimiz, ahirette âlimlerin mürekkebinin şehitlerin kanı ile tartılacağını ve âlimlerin 
mürekkebinin şehitlerin kanına üstün geleceğini,198 peygamberlerin âlimler üzerinde iki 
derece, âlimlerin ise şehitler üzerinde bir derece üstünlüğü olduğunu vurguluyor.  
 
Başka bir hadislerinde, “İlim talep etmek niyetiyle evinden çıkan her talebenin üstüne 
melekler kanat gererler ve Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Âlim için göklerde ve 
yerde bulunan her şey, denizde balığa varıncaya kadar istiğfarda bulunur. Âlimin âbid (yani 
ibadetle meşgul olan) üzerindeki üstünlüğü, dolunay durumundaki ayın diğer yıldızlara 
üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler para-pul miras 
bırakmazlar, ama ilim bırakırlar. Ancak kim de ilim elde ederse nasibin bolunu elde etmiş 
olur.” buyuran Allah Resûlü, zaman zaman da “Allah’ım, bana öğrettiklerinden beni 
yararlandır; bana yarar sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır.” şeklinde Allah’a dua ediyordu.  
 
Bizden açık bir dille kitap okuyup ilim öğrenmemizi isteyen Peygamberimiz, devamla, “Allah, 
ilimle bir kısım milletleri yükseltir, hayırda komutan ve önder yapar, onların izlerinden gidilir 
ve fiillerine uyulur.” buyuruyor.  
 
“Âlimin âbide (ibadet eden kula) karşı yetmiş derece üstünlüğü vardır. Her iki derece 
arasındaki mesafe, dünya ile gökyüzü arasındaki mesafe gibidir.” 
 
Peygamber Efendimiz okumayı teşvik ettiği gibi aynı zamanda okuma neticesinde elde edilen 
bilgilerin başkalarıyla paylaşılmasını da istiyor: “Sadakanın en değerlisi, Müslüman’ın ilim 
öğrenip, Müslüman kardeşine öğretmesidir.” 
 
“Allah, melekler, arz ve semada bulunan her şey, yuvasındaki karıncaya, denizdeki balığa 
varıncaya kadar (bütün canlılar) halka hayır öğreten muallime dua ederler.” 



Sahabe efendilerimiz kitap okuyup ilim elde etmenin önemini nasıl anlatıyor? – Okuma 
Parcasi 
 
Sahabe Efendilerimizden pek çoğu okuyup ilim sahibi olma hakkında çok değerli sözler 
söylemişlerdir. Bunların hepsini buraya almak mümkün değildir. O yüzden burada onlardan 
birkaç tanesinin sözlerini sizinle paylaşmak istiyoruz.  
 
Hz. Muâz b. Cebel: Bahtsızlar ilimden mahrumdur Öğretmen sahabîlerden  
Hz. Muâz b. Cebel, ilim elde etmenin dolayısıyla okumanın önemini şu sözlerle anlatır: “İlim 
öğrenin; çünkü Allah için ilim öğrenmek Allah’a karşı bir tazîm (saygı), ilim peşinde koşmak 
ise bir ibâdettir. İlmin müzakeresi tesbîh, ilim hakkında konuşmak cihât, bilmeyenlere 
öğretmek sadaka, ilmi lâyık olanına bolca okutmak Allah’a yakınlık vesilesidir. Çünkü ilim 
helâl ve haram yollarını bildiren, cennetliklerin yollarını aydınlatan bir kılavuzdur. İlim ıssız 
yerlerde yalnızlığı gideren bir dost, gurbette arkadaş, halvette sohbetçidir. İlim, darlıkta, 
kolaylıkta bir kılavuzdur, düşmanlara karşı silâhtır, dostlar katında süstür. İlim sayesinde Allah 
bazılarını yükseltir, onları hayır yolunun öncüleri ve liderleri yapar, peşlerinden gidilir, 
yaptıkları yapılır, görüşlerine başvurulur. Melekler onların dostluğuna özenir, kanatlarıyla 
onları okşarlar. Yaş ve kuru ne varsa, denizdeki balıklardan karadaki canavarlara ve sâir 
hayvanlara varıncaya kadar her şey bilginler için mağfiret dilerler. Zira ilim cehâlete mukabil 
gönüllere hayat bahşeder, karanlığa karşı gözlere ışık saçar. Kul, ilim sayesinde seçkinlerin 
mertebelerine yükselir, dünya ve âhirette yüce derecelere ulaşır. İlim hususunda düşünmek 
oruca, mütalâası da gece namazına denk olur. Akraba hukuku ilimle tanınır, helâl ve haram 
onunla bilinir. İlim amelin önderidir, amel ilmin peşinden gider. İlim iyi kimselere nasip olur, 
bahtsızlar ondan mahrum kalır.” 
 
Hz. Ali: İlim Amel Edildikçe Artar  
Kümeyl b. Ziyâd, Hz. Ali’nin ilim hakkında kendisine söylediklerini şöyle anlatıyor: “Bir 
keresinde Ali b. Ebî Tâlib (radıyallahu anh) elimden tutarak beni şehrin dışına sahraya çıkardı. 
Sahraya vardığımızda oturup derin bir nefes aldı ve: “Ey Kümeyl b. Ziyâd, kalpler birer kaptır, 
kalplerin en iyisi de söylenenleri en iyi kavrayanlarıdır. Sana söyleyeceklerimi iyi belle! 
İnsanlar üç kısımdır: Birinci grup, âlim-i Rabbânî olanlar, yani Allah’ı tanıyıp ilimleriyle âmil 
olan zümre... İkinci grup, kurtuluş yolunda ilim öğrenenler. Üçüncü grup da bayağı kimseler, 
sesi gür çıkan ve herkesin peşine takılanlar... Ki rüzgâr ne tarafa eserse o yöne yönelirler. İlim 
nuruyla aydınlanmamışlar, sağlam bir kaleye sığınmamışlardır. İlim maldan hayırlıdır. İlim 
seni korurken sen malı korursun. İlim amel edildikçe artar, mal ise harcandıkça azalır. Âlimi 
sevmek borçtur. İlim, âlime hayatında saygı kazandırır, ölümünden sonra da hayırla yâd 
ettirir. Servetin etkisi servetledir. Servet elden gidince tesiri de hükümsüz kalır. Nice mal 
biriktirenler vardır ki hayatta oldukları halde birer ölüdürler. Bilgeler ise kıyâmete kadar 
yaşarlar, vücutları ortada olmasa bile misâlleri gönüllerdedir. Daha sonra Hz. Ali (radıyallahu 
anh) kalbine işâret ederek şöyle demiştir: Bak, işte şurada ilim var! Âh o ilmi taşıyabileceklere 
bir rastlasam. Yoo! Yoo! Hızlı kavrayan birine rastladım; ama güvenilir değil, dini dünyaya âlet 
ediyor, Allah’ın delillerini Allah’ın kitabı aleyhine, Allah’ın nimetlerini kulları zararına 
kullanıyor! Hak ehlinin peşinden giden birini buldumsa da o da hakkı yaşatacak basîretten 
yoksun, ilk baş gösteren ufak bir kuşku ile kalbin şüphe kıvılcımları tutuşuyor! Ne bu, ne 
ötekisi işe yarar!.. Bir (zeki) kimse de var ki dünya zevkleriyle tutuşmuş, yularını şehvetlerin 
eline vermiştir. Diğer biri de var ki mal ve servet biriktirmekle aldanmıştır. Bunlar da din 
kılavuzu, dine çağıran kimselerden olamazlar. Bu ikisine daha ziyade otlakta otlayan 



hayvanlar benzer. İşte ilim, onu lâyıkıyla taşıyanların ölmesiyle ölür. Evet, yeryüzü Allah için, 
Allah’ın delillerini ayakta tutanlardan boş kalmayacaktır. Bu, Allah’ın delillerinin geçersiz 
olmaması için bir zorunluluktur. Bunların sayılarının az olmasına karşılık Allah katında 
mertebeleri çok yüksektir. Allah bunlar vasıtasıyla delillerini savunur. Allah’ın hüccetlerini 
bunlar kendileri gibilerine aktarırlar, benzerlerinin gönüllerine ekerler. İlim bunlarla işin 
hakikatine iner, dünya şehvetlerine dalanların zor görüp yanaşmadıkları meseleleri bunlar 
kolaylaştırırlar. Câhillerin ürktüğü nesnelerle bunlar hemdem olurlar. Bedenleri dünyada 
olduğu halde ruhları yücelikleri görme yerindedir. Allah’ın ülkelerinde Allah’ın halifeleri, 
dinine çağırıcıları işte bunlardır! Âh! Âh! Onları görebilseydim! Allah’tan kendim ve senin için 
mağfiret dilerim. İstersen, artık kalk gidelim!.. 
 
Hz. Abdullah b. Ömer: İlim Üçtür  
“İlim üçtür: l. Allah’ın konuşan kitabı.  
2. Peygamber’in devam eden sünneti.  
3. “Bilmiyorum” sözü.”  
O bir defasında şöyle demiştir: “İlim, Allah’ın kitabında olanlarla Resûlullah’ın sünnetleridir. 
Bunların dışında kendi görüşü olarak bir şey söyleyen, bu söylediklerini iyilikleri arasında mı 
günahları arasında mı bulur, bunu bilemem.” 
 
 
 
 
 
Tavsiye kitap: 

• Güzel Ahlâk Sahibi Olmak - Asım ŞARK 
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EMANET  

Peygamberlere ait ikinci sıfat, emanet sıfatıdır. Bu kelime Arapça olup, îman ile aynı kökten 
gelir. “Mü’min” inanan ve emniyet telkin eden insan demektir. Peygamberler, mü’min olarak 
zirve insan oldukları gibi, emin olma, emniyet telkin etmede de en baştadırlar. Kur’ân-ı 
Kerîm, onların bu sıfatlarına birçok âyette işaret eder. Şimdi bunlardan birkaçını arz edelim: 
“Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Nuh, onlara şöyle 
demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir 
elçiyim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin” (Şuarâ, 26/105-108). 

 Nuh, kavmine şöyle diyor: Hâlâ ittikâ edip sakınmayacak mısınız? Ben emniyet telkin eden, 
emanet sıfatı olan, hiyanete tenezzül etmeyen bir elçiyim. İşte bu âyette bir peygamberin 
dilinden, peygamberliğe ait bu “emanet” sıfatı dile getirilmektedir. Keza:  

“Âd kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Hûd onlara şöyle 
demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir 
elçiyim” (Şuarâ, 26/123-125). Ve: “Semûd (kavmi) de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. 
Hani kardeşleri Salih, onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin 
ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim” (Şuarâ, 26/141-143). Keza: “Lût kavmi de, 
peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Lût, onlara şöyle demişti: (Allah’a 
karşı gelmekten) sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim” (Şuarâ, 
26/160-162). Peygamberlerin ve Peygamberimiz’in en önemli sıfatı, emanet olduğu gibi, 
Cibrîl-i Emîn’in de en önemli vasfı yine emanettir. Kur’ân O’nu bize şöyle anlatır: “O, 
kendisine uyulan, emîn bir elçidir” (Tekvir, 81/21).  

Evet, Cibrîl, Allah (cc)’a itaatkâr ve O’nun nezdinde ihraz ettiği vazife itibariyle de güvenilir bir 
elçidir. İşte, Kur’ân da bize bu güvenilirler kaynağından gelmiştir. Allah, “Mü’min”dir. O’nun 
beyanı emniyet telkin eden bir beyandır. Kur’ân, Allah’ın emin dediği Cibrîl vasıtasıyla 
gelmiştir. Ve yine bu Kur’ân, O Emin Peygamber’e ve O’nun emniyeti ihraz etmeye namzet 
kudsiler topluluğu ümmetine indirilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’den herkes derecesine göre 
mutlaka istifade etmiştir. Cibrîl de bu istifade edenler arasındadır. Birgün kendisi Allah 
Resûlü’ne şöyle demiştir: “Allah (cc) Kur’ân’ında benim için “Emîn” ifadesini kullanıncaya 
kadar akibetimden endişe içindeydim. Bu ifadeyi duyduktan sonra iliklerime kadar emniyetle 
doldum...”  



Cahiliye O’nu “Emin” Tanımıştı  
 
Mekkeli O’na mücerred adıyla değil, ismine “el-Emin” sıfatını ekliyor ve öyle hitap ediyordu... 
evet, O bu sıfatıyla meşhurdu. Kâ’be tamir edilmiş ve Hacerü’l-Esved’in (Biz Es’ad: Mutlu Taş 
diyelim) tekrar eski yerine konulması büyük bir mes’ele haline gelmişti. Kabileler kılıçlarını 
yarıya kadar sıyırmış ve herkes bu şerefin kendine ait olmasını istiyordu. Sonunda şöyle bir 
karara vardılar. Kâ’be’ye ilk girenin hakemliğini kabul edeceklerdir. Herkes merakla 
bekliyordu… ve tabii, Allah Resulü’nün hiçbir şeyden haberi yoktu. O’nun dosta-düşmana 
güven telkin eden gül yüzü görününce, oradakiler sevinçlerinden havaya zıplayıp “Emin” 
geliyor, dediler ve O’nun hükmüne kayıtsız şartsız razı olacaklarını söylediler...  
Zira O’na güvenleri tamdı. Allah Resûlü o gün henüz peygamber olarak vazifelendirilmemişti 
ama, herkesin itimat edeceği bir insandı ve bir peygambere ait bütün vasıfları üzerinde 
taşıyordu.  
 
Evet, fazîlet odur ki, düşmanlar dahi kabul ve tasdik etsin. İşte, o güne göre- Efendimiz 
(sav)’in en azılı düşmanı Ebu Süfyan’ın, O’nun doğruluğunu tasdiki: Allah Resulü etraftaki 
hükümdarlara nâmeler gönderiyordu. Bu mektuplardan birini de, Roma imparatoru Hirakl’e 
(Hireklius) göndermişti. Hirakl, mektubu baştan sona okudu. O sırada Şam bölgesinde 
bulunan Ebu Süfyan’ı çağırttı ve aralarında şu şekilde bir muhâvere cereyan etti:  
-O’na daha ziyade ittiba edenler kimlerdir, zenginler mi fakirler mi?  
-Fakirler.  
-Hiç O’na inananlardan dönenler oldu mu?  
-Şimdiye kadar hayır.  
-Artıyorlar mı, eksiliyorlar mı?  
-Her geçen gün biraz daha artıp çoğalıyorlar.  
-Hayatında hiç yalan söylediğini duydunuz mu?  
-Hayır, O’nu hiçbirimiz yalan söylerken duymadık.  
Ve işte mektubun tesirinden sonra, henüz müslümanların en amansız düşmanı olan Ebu 
Süfyan’dan aldığı bu cevaplarla çarpılan Hirakl, kendini tutamayarak şöyle dedi:  
-Bir insanın bunca zaman, insanlara yalan söylemekten kaçınıp da Allah’a karşı yalan 
söylemesi düşünülemez. 



Risalet vazifesine karşı emniyeti  
 
Allah (cc), Resulü’nü emanete riayet eden bir insan olarak seçmiş ve O da bunun, heyecan ve 
helecanını bütün hayatı boyunca yaşamıştır. Öyle ki, vahiy geldiğinde, olur da bir kelime 
kaçırırım diye heyecanlanıyor ve daha Cibrîl bitirmeden O, söylenenleri hıfzetmek için 
durmadan tekrar ediyordu. Hatta bu mevzuda o kadar çok tehâlük gösteriyordu ki, birgün 
Kur’ân O’na şöyle diyecekti: “(Resulüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma! 
Şüphe etme ki onu toplamak (senin kalbine yerleştirmek) ve onu okutmak Bize aittir. O 
halde, Biz onu okuduğumuz zaman, sen onun okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki, 
onu açıklamak da Bize aittir” (Kıyame, 75/16-19).  
 
Kur’ân, O’na bir emanet olarak tevdi’ edilmişti. O da bu kudsî emanette emîn olamamaktan 
korkuyor ve tir tir titriyordu. Onun için de Allah (cc), O’nu teselli ediyor ve Resulü’nü 
emanette emîn kılacağı teminâtını veriyordu. O’nun emanet düşüncesiyle alâkalı diğer bir 
vak’a: Bedir’de kâfirler esir alınmıştı. Allah Resulü, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’le istişare etti. 
Hz. Ebu Bekir (ra), esirleri fidye karşılığında salıverilmesi re’yini ileri sürdü. Hz. Ömer (ra) ise 
hepsinin kılıçtan geçirilmesinden yanaydı. Hatta o, herkesin kendi yakınını öldürmesini 
istemişti.  
 
Allah Resulü (sav), Hz. Ebu Bekr’in re’yine meylederek esirleri fidye karşılığında salıvermişti. 
Şimdi gerisini hep beraber Hz. Ömer’den dinleyelim:“Bir yere gidip dönmüştüm. Allah Resulü 
ve Hz. Ebu Bekr’i ağlar buldum. Evet, ikisi de başlarını yere eğmiş, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. 
Sebebini sordum; fakat her ikisinde de bana cevap verecek derman yoktu. Israr ettim: Ne 
olur söyleyin, ağlanacak bir şey var ise ben de sizinle beraber ağlayayım, dedim. Nihayet 
Allah Resulü ağlayarak biraz evvel şu âyetin nazil olduğunu söyledi. Allah (cc) bu âyette şöyle 
buyuruyordu: “Yeryüzünde ağır basıp küfrün belini kırıncaya kadar, hiçbir peygambere esir 
bulundurması yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz, halbuki Allah (sizin için ebedî 
olan) ahireti istiyor. Allah Azîz’dir, Hâkim’dir” (Enfâl, 8/67).Eğer, Allah Resûlü’nün, herhangi 
bir âyeti ketmetmesi düşünülseydi, herhalde ikinci olarak gizlenmesi gereken âyet bu olurdu. 
Fakat Allah Resûlü, vahye karşı tam bir emniyet insanıydı.  
 
Hz. Ali (ra) şöyle anlatıyor: “Mekke fethedilince Efendimiz, Ka’be’nin anahtarlarını, o gün 
müslüman olmamış olan Osman b. Talhâ’dan alıp, Ka’be’yi bizzat kendisi açtı. Derken, Hz. 
Abbas gelip anahtarları taleb etti. İhtimal, istikbâlin büyük mü’mini o emanete daha layıktı. 
Ve aynı zamanda anahtarların ona verilmesi onun gönlünü de açacaktı. Ve öyle de oldu. Evet, 
bu âyet nâzil olunca Ka’be’nin anahtarları tekrar Osman b. Talhâ’ya verildi. Ve az sonra bu 
büyük zat müslüman oldu. Ancak âyetteki hüküm umumîdir. Zira, Allah Resulü, emanetin 
ortadan kalkmasını, kıyamet alâmeti olarak saymakta ve şöyle buyurmaktadır: “Emanet zayi 
olduğunda kıyameti bekleyin!” Sahâbe sorar: “Ya Resulallah! Emanet nasıl zayi olur?” Cevab 
verir: “İş, ehli olmayana verildiği zaman!”  
 
Evet, emanet çok önemlidir. İşi ehline vermek, bir emanettir, bu da, dünya nizamını ayakta 
tutacak en mühim âmillerden biridir. Emanetin zayi olması, umûmî dengenin ve nizamın 
ortadan kalkmasıyla aynı ma’nâya gelir. Böyle bir dünyanın ise, varlığı ile yokluğu müsâvidir. 
Emanetin bu her şey sayılan ehemmiyetindendir ki, Allah Resulü şöyle buyurur: “Emaneti 
olmayanın îmanı da yoktur” Elinin altında bulunan emanete riayet etmeyen ve emanetin 
hakkını görüp gözetmeyen kimsenin îmanı da, tam ve kâmil değildir.  
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Sosyal Medya Âdâbı 
 

“Âdâb-ı muâşeret” tamlaması, iyi tutum ve davranışları ve bunları kazandıran bilgiyi 

tanımlayan “edeb” kelimesinin çoğulu ”âdâb” ile “barış içinde yaşama, birbiriyle uzlaşma” 

manasına gelen ”muâşere” kelimelerinden oluşur. Bu terim, fertlerin birbirine karşı sevgi ve 

dostluk duygularını güçlendirici medenî ve ahlâkî davranışları, nezaket ve görgü kurallarını 

ifade eder. İmam Mâverdî’nin Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, İmam Gazâlî’nin İhyâu Ulûmi’d-

Dîngibi ahlâk kitaplarında âdâb-ı muâşerete dair bilgiler geniş yer tutar. Osmanlı Devletinde 

15. yüzyıldan sonra yayımlanan âdâb kitaplarında da çeşitli ortamlarda ve meclislerde 

uyulması gereken görgü kuralları yer alır. Bu eserlerde gelenek ve görenekler, giyim, oturup 

kalkma, yemek yeme, büyüklere ve arkadaşlara karşı muamele, selâmlaşma ve konuşma 

âdâbı gibi konular işlenir.[1] 

Her davranışımızda edebe riayet edilmesi, güzel ahlakın bir göstergesi ve hatta zirve 

noktasıdır. Edep noksanlığı ile gerçek insanlık seviyesine ulaşmak mümkün değildir. Zira 

insan, bedeniyle değil, asıl yüksek ruhî vasıflarıyla insandır. Hazreti Ali (radıyallâhu anh), 

“Kişinin edebi, zehebinden (altınından) daha hayırlıdır” buyurmuştur.[2] 

Günümüzde sosyal medya adını verdiğimiz Facebook, Twitter, YouTube, Instagram gibi 

mecralarda da edebe riayet etmek gerekir. Bu ortamlarda çoğu kez karşılaştığımız bir şey var 

ki birisine gönderilen bir mesaj, mesajı alan kişi tarafından, üzerinde hiçbir araştırma 

yapmadan, doğruluğu tahkik edilmeden hemen başkalarına iletilmektedir. Hâlbuki Kur’ân-ı 

Kerim, kaynağı şüpheli olan şeylerin doğru olup olmadığının incelenmesini, ondan sonra 

harekete geçilmesini emretmektedir. Bunun aksi bir davranış ise Rabbimiz tarafından 

kınanmaktadır. Bu konudaki bazı ayet-i kerimeler şöyledir: 

“Onların çoğu sadece zanna uyarlar. Hâlbuki zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah onların 

bütün yaptıklarını hakkıyla bilir.”[3] 

“Bilmediğin şeyin peşine düşme! Çünkü kulak, göz, kalb gibi azaların hepsi de sorguya 

çekilecektir.”[4] 

Bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: 

“Kişiye, yalan olarak, her duyduğunu anlatması yeter!”[5] Çünkü dinlediği veya okuduğu bir 

şeyin yalan olması ihtimalinden dolayı, insan her duyduğu veya okuduğu şeyi başkasına 

aktardığı takdirde, bazı yalanları da yaymış olur. 



Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, bir sohbetine[6] bu hadis-i şerifi hatırlatarak 

başlamış ve bazen bir cümle içinde söylenip yazılan her şey doğru olsa da bir kelimeyi öne 

almanın veya geriye bırakmanın ya da aradan çıkartmanın bile büyük gailelere sebebiyet 

verebileceğini ve fitne unsuru olabileceğini söylemiştir. Muhterem Hocaefendi bundan dolayı 

bir meselenin açık seçik olarak ortaya çıkartılması ve inceden inceye değerlendirilip iyi 

anlaşılmasının çok önemli olduğunu belirtmiştir. Özellikle ahlak kitaplarında yer alan bu 

hususa “tebyîn” denildiğini vurgulamıştır. Bilhassa önyargıların ve çarpıtmaların yaygınlaştığı 

zamanımızda, bir sözün mana ve muhtevasını iyi anlamaya çalışmak lazım geldiğine ve aynı 

zamanda onu kimin naklettiğini de göz önünde bulundurmak gerektiğine dikkat çeken 

Hocaefendi, sohbetinde ayrıca şu ayet-i kerime üzerinde durmuştur: 

“Ey iman edenler, herhangi bir fâsık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, 

doğruluğunu araştırın. Yoksa gerçeği bilmeyerek, birtakım kimselere karşı fenalık edip sonra 

yaptığınıza pişman olursunuz.”[7] 

İsrâ Suresi’nin 36. ayetine de vurgu yapan Hocaefendi, yeterli araştırma yapılmadan, sadece 

söylentilere göre hiç kimse aleyhinde olunamayacağını; yalnızca tahmin ve varsayıma 

dayanan bilgi kırıntılarının mutlak doğru olarak kabul edilemeyeceğini dile getirmiştir. 

Bu İslamî prensipler ışığında, sosyal medya mecralarında rastlanan ve uygun olmayan bazı 

davranışlara dikkat çekmekte fayda var: 

Kişiler WhatsApp platformu üzerinde, kendi ilgi alanlarına göre gruplar kurarak 

haberleşmektedirler. Bazen bu gruplara atılan mesajlar, platformun kurulma gerekçesine 

uygun olmamaktadır. Söz gelimi, sağlık konusunda kurulmuş olan bir WhatsApp grubuna 

sanat ile ilgili bir mesaj gönderilebilmektedir. Çoğumuz evlerimizin posta kutusuna atılan ve 

kutumuzu gereksiz yere dolduran reklam broşürlerini, okumadan çöp kutusuna atmaktayız. 

Bu posta kalabalığı içinde bazen önemli mektuplar da gözden kaçabilmektedir. Bu durum bizi 

ne kadar üzüyorsa, WhatsApp uygulamamızı gereksiz yere şişiren mesajlar da bizi o kadar 

üzer. Ayrıca çoğu kere konu harici bu mesajlar, “iletme” şeklinde gönderilmektedir. Hâlbuki 

atılan her mesaj dijital bir mektuptur. Mektubun ciddiyeti, gönderilen kişiye hitabı ve 

gönderiliş şekliyle ilgilidir. Başlığı olmayan, yazıldığı kişiye hitap etmeyen, birinden gelmiş bir 

mesajı bir tuşa basarak başkasına göndermek, gönderilen kişiye karşı da saygısızlıktır. 



Benzer duruma Facebook ve Twitter mesajlarında da rastlamaktayız. Bu mecralar üzerinde 

artık herkes duyduğu veya okuduğu bir şeyi, doğruluğunu tahkik etmeden, anında 

takipçileriyle paylaşabiliyor. Tabir yerinde ise, kendisini adeta gazete muhabiri olarak 

konumlandırabiliyor. Hâlbuki gazetelerde muhabirlerin getirdiği haberler, editörlerin 

süzgecinden geçtikten sonra okuyuculara ulaştırılır. Bu mecralarda ise bir kontrol 

mekanizması yoktur. Bu durum, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin “tebyîn” olarak 

isimlendirdiği, konunun inceden inceye tahkik edilip doğruluğunun tespit edilmesi kuralına 

taban tabana zıttır. 

Hulasa olarak, sosyal medya platformlarında doğruluğunu tahkik etmeden mesaj paylaşımı 

yapmak, ilgili-ilgisiz her platformda paylaşarak bize gelen bir mesajın değerini düşürmek ve 

alıcıya saygısızlıkta bulunmak, âdâb-ı muâşeret kurallarına zıttır ve dinimizin uygun bulmadığı 

davranışlardandır. 
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