


İnsan, “yeryüzünün şerefli halifesi” olarak yaratılmıştır. 
Halife; “Yüce Allah’ın kendisine verdiği misyonla yeryüzünü 
imar edebilecek, güçlü, akıllı, sorumlu ve onurlu varlık” demektir.
Irkı, dili, dini, cinsiyeti, yaşı fark etmeksizin her insan, insanlık 
ailesine mensup olması yönüyle onur ve itibar sahibidir.



İnsan için “onur sahibi olmak” sonradan bahşedilmiş bir 
durum olmayıp yaratılıştan gelen bir nimettir.
Ama “onurlu insan olarak kalmak” kişisel özen ve gayreti 
gerektirir.



Onurlu insan olarak kalabilmenin yolu iffetli bir 
yaşamı şiar edinmekten geçer.
İnsana düşen, fıtratında var olan onuru, 
yaratılıştan getirdiği değeri, inanç ve 
davranışlarıyla koruyup geliştirmek ve bu 
saygınlığına yaraşır bir hayat yaşamaktır.



İffet, yeme, içme ve cinsel arzular karşısında ölçülü olmaktır.
“İffetli olmak”, onurlu bir hayatın ve haysiyetli bir duruşun 
hem sebebi hem sonucudur.
“İffetli bir yaşam”, insanın hem Rabbine, hem kendisine, hem 
de çevresine saygısının bir gereğidir.



İffet, nefse karşı dik duruştur.
Kur’an’da şöyle buyrulur:
“Yemin olsun, nefse ve onu şekillendirip düzenleyene; ona 
kötü ve iyi olma kabiliyetini verene. Nefsini arındıran elbette 
kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan 
etmiştir.”(Şems, 91/7-10)



İffet, gözü haramdan korumaktır.
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
“Ey Ali! Bir bakışa ikincisini ekleme! Çünkü ilk bakış 
affedilmiştir. Sonraki bakışa ise hakkın yoktur. (Ebû Dâvûd, Nikâh, 
42- 43)



Allah’ın erkek ve kadın kullarından iffet ve namus konusunda 
beklentisi eşittir.
“Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, 
namuslarını korusunlar… Mümin kadınlara da söyle gözlerini 
haramdan sakınsınlar, namuslarını korusunlar.” (Nûr, 24/30-31)

Çarpık bir namus algısıyla, erkeği her anlamda özgür bırakmak 
ve affetmek ama kadını mahkûm ederek cezalandırmak 
İslam’a sığmaz.



İffet, zinaya yaklaşmamaktır.
Kur’an’da şöyle buyrulur:
“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, hayâsızlıktır. Çok kötü bir 
yoldur” (İsra, 17/32)

Sevgili Peygamberimiz de dil, göz, kulak, el gibi organların 
zinaya zemin hazırlayacak şekilde kullanılmasından müminleri 
sakındırmıştır. (Buhârî, İsti’zân, 12)



Hayâ; insanı koruyan hassas çizgidir.
Hayâ iffetin kardeşi, çirkinlikten korunma ve onurlu olmanın 
gayretidir. Peygamberimiz buyurur ki; ilk peygamberlikten 
beri insanların duyup da anladığı bir söz vardır:
“Utanmıyorsan dilediğini yap!” (Buhârî, Edeb,78)



Evlilik, iffeti ve saygınlığı koruyan en sağlam kale, en güçlü 
kalkandır.
Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Ey gençler topluluğu! Evlenmeye imkânı olanınız evlensin. 
Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak 
için en iyi yoldur.” (Buhârî, Nikâh,3)



İffet elbise gibidir, insanı güzelleştirir ve korur.
Kur’an, eşleri şöyle tanımlar:
“Onlar (hanımlarınız) sizin için birer elbise, siz 
de onlar için birer elbisesiniz.” (Bakara,2 /187)

Kıyafetin insanı sıcaktan ve soğuktan, kem 
gözden koruması gibi eşler de birbirini 
şerden, tehlikeden ve gayrimeşru arayışlara 
yönelmekten korur.



Mahremiyet; özel hayatın korunmasıdır.
Mahremiyet; kişinin, ailenin kendine özgü ve özel alanıdır.
Sınırları olan ve saygıyı hak eden dokunulmazlıktır.
Herkes her şartta bu alan ve sınırları korumak zorundadır.



Özel hayat hem kadın hem erkek için huzur ve güven kaynağı 
olmalıdır.
Özel hayat, karşılıklı rıza ve gönüllülük esasına dayanmalıdır.
Eşler birbirlerinin ihtiyaç ve hassasiyetlerini dikkate almalı; 
bedensel, ruhsal ve duygusal anlamda birbirlerini ihmal 
etmemelidir.



Özel meseleler ve mahrem hayatlar ulu orta anlatılmamalıdır.
Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Kıyamet gününde Allah katında sorumluluğu en büyük olan 
emanetlerden biri, bir kimsenin karısı ile birlikte olduktan 
sonra onun sırrını yaymasıdır.” (Müslim, Nikâh, 124)



Özel hayatı zedeleyecek davranışlardan ve zandan 
kaçınılmalıdır.
Eşlerin karşılıklı güveni zedeleyecek tavırlar sergilemesi, 
zan ve şüphe üzerinden karar alması, birbirlerinin onuruna 
ve mahremiyetine saygı göstermemesi aralarındaki bağı 
örseleyecektir.



Eşler, aralarındaki “ağır sözleşme” yani nikâh bağı gereği 
birbirlerine sadakat gösterirler.
Özel hayatın ihmali ya da sağlıksız yürümesi, kapanması zor 
yaralara yol açabilir.
Sevme ve sevilme ihtiyacını meşru yoldan karşılamayan eşler, 
haram yollara ve yüz kızartıcı fiillere tevessül ederek birbirini 
aldattığında yuvalar dağılma tehdidiyle karşı karşıya kalabilir.



Ailede herkesin mahremiyet alanı vardır. Allah’ın emaneti 
çocuklarımız da buna dâhildir.
Mahremiyet eğitimi; çocuğun, kendisine ve diğer insanlara ait 
“özel bir alan” olduğunun farkına varması, sosyal hayat içinde 
özel alanını koruması, başkasının özeline saygı duyması, kendisi 
ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması bakımından son 
derece önemli bir eğitim alanıdır.



Aile fertleri birbirlerinin odalarına girerken izin istemelidir.
“Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) 
ve içinizden henüz bulûğ çağına ermemiş olanlar, günde 
üç defa; sabah namazından önce, öğleyin (dinlenmek için) 
elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra 
(yanınıza gireceklerinde) sizden izin istesinler. Bu üç vakit 
sizin için mahrem vakitlerdir… Çocuklarınız erginlik çağına 
geldiklerinde, kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi 
izin istesinler. İşte Allah âyetlerini size böyle açıklar. Allah, 
hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”(Nûr, 58-59)



Mahremiyet büyük-küçük, kadın-erkek herkes için geçerlidir. 
Hayatın tüm safhalarında hem kendi özel alanını korumak 
hem de başkasının özeline saygı duymak çocukluktan 
itibaren öğrenilir. Böyle bir mahremiyet bilinci insanı 
güçlendirir, kendini tanıması ve özel hissetmesini sağlar, 
öz saygısını geliştirir.



Ailede herkesin bilgi, beden ve mekân mahremiyeti vardır.
Ailede tüm fertler için bilgi, beden ve mekân mahremiyeti 
eşit derecede önemli ve dokunulmazdır. Mahremiyet bilinci 
taşıyan kişi “sınırlarını” korumayı öğrenir; başkasının özel 
bilgisine, odasına ve eşyalarına karşı saygılı olarak onurunu 
ihlal edecek adımlar atmaz.



İffet ve mahremiyet insanın değeri, hakkı ve sorumluluk 
alanıdır.
Öyleyse kişi, onurlu bir insan olarak yaşayabilmek için iffet 
dolu bir hayatı ilke edinmeli, kendisinden başlayarak aile 
fertlerinin de mahremiyet alanlarının olduğunu bilmeli ve her 
insanın dokunulmazlık hakkına riayet etmelidir.




