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MAHREMİYET ALGILARI
AÇILIŞ KONUŞMALARI

ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI
ve SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

Sayın Valim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Sayın Rektörüm,
Değerli Bilim İnsanları ve
Saygıdeğer misafirlerimiz,
Basınımızın güzide temsilcileri,
Din, gelenek ve ahlak bağlamında Mahremiyet Algıları sempozyumumuza hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
Üç gün boyunca sürecek olan Mahremiyet Algıları Sempozyumuna,
30 u üniversite olmak üzere, toplan 42 farklı kuruma mensup, 21 farklı
bilim dalından 79 alan uzmanı katılmaktadır. Bu yönüyle sempozyum,
akademik anlamda şiddetle ihtiyaç duyduğumuz disiplinler arası çalışma için güzel bir örnek ve Ordu’da bir ilk oluşturacaktır.
Burada sadece akademik bir etkinlik yapmak değil, Mahremiyet algısının, dini, örfi ve ahlaki dayanakları ve bunların yorumları, kıyafetten toplumsal hayatın tamamındaki tezahürleri, kişinin iç huzurundan
toplumsal barışın tesisindeki rolüne kadar bütün boyutlarıyla ele alınacak olan konuyla ilgili olarak bir referans metin oluşturulması da
hedeflenmektedir. Dolayısıyla hem medeniyetimizin okunmasını mümkün kılacak ve hem de insan onuruna yakışan medeni yaşam biçiminin
temel ilkeleri bir kez daha vurgulanmış olacaktır.
Mahremiyet ifadesi, kavramın yaygın kullanımıyla mahremnamahrem ifadesinin karşıladığı nikah konusuna indirgenmemelidir.
Zira mahremiyet kavramı, dini anlamda tesettürün biçiminden boyutuna, sosyal ilişkilerin formatına, ahlak ilkelerinin belirlenmesine, özel
hukukun oluşumuna, hatta mimarinin biçimlenmesine kadar birçok
alanı doğrudan ilgilendiren Medeniyetimizin ana kavramlarından birisidir.
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Söz gelimi, kişinin inancı giyim kuşam konusunda belirli bir formu
öngörüyorsa, yasa yapıcının ve uygulayıcının bunu dikkate alma zorunluluğu vardır. Aynı şeyi tedavide, ya da diğer sosyal alanlarda da
dikkate almak gerekmektedir. Kişi bedeninin mahremiyetini korumak
istiyorsa, sizin bunu sorgulama hakkınız bile yoktur. Size düşen
imkânlar ölçüsünde kişinin onurunu rencide etmeksizin gereğini yapmaktır. Bu bakış, birey açısında bir hakkı doğururken, yasa koyucu
açısından da bir yükümlülüğü ortaya koymaktadır. Hassas olunması
durumunda bireysel ve toplumsal huzuru tesis edecek olan bu yaklaşım
biçimi, aksi uygulandığında huzuru tehdit eden bir enstrümana dönüşmektedir. Nitekim millet olarak, yakında tarihimizde bu konuda acı
tecrübeler yaşadık.
Burada affınıza sığınarak küçük bir öz eleştiri yapayım. Üniversiteler toplumun beyin takımıdır. Yani iddianın meşruiyetini ortaya koyacak olan da, yasa ve uygulamadaki sakatlığı belirleyecek olan da öncelikle Üniversitelerdir. Bu rol açısından baktığımızda, öncelikle üniversiteler olarak, medeni bütün dünyanın insan hakkı olarak gördüğü ve
14 uyguladığı bir ilkeyi, ideolojik anlamda varoluş mücadelesine dönüştürdük ve sorunu ortadan kaldırmak yerine üniversite kapılarında ikna
odaları kurmayı tercih ettik. Zira okumakla başörtüsü arasında ters
orantı kuruldu. Böyle bir algı kişisel tercih olarak kaldığı sürece hiçbir
sorun yoktur. Ancak başta dini, sonrada inananları dizayn etme hak ve
yetkisini kendisinde gören bir topluluk oluştuğunda ortaya yeni bir
tablo çıktı. Bizimle alakalı kısmı şu, İdeolojik bu dayatma karşısında,
bir kısmımız aslında başörtüsünün İslam’da olmadığını tespit ettik; bir
kısmımız ise söz konusu ideolojik duruşla çatışmamak kaydıyla, aslında
başörtüsünün omuza alınan şal olduğunu, ya da başa takılan bone olduğunu bilimsel olarak ispatın derdine düştük. Sorun ne idi derseniz,
reklamdaki anlamda tamamen duygusal zekâmızı kullandık. Burada
bir özür borcumuz var sanırım. Ben değerlendirmemi sürdüreyim.
Devlet başörtüsü sorununu çözdü, yani bugün büyük oranda bu sorun olarak görülmüyor. Ancak dinin mahremiyet kavramı başörtüsüne
tahsis edilmiş değil ki. Erkek kadın, İslami kavramla avret mahallinizi
örtme zorunluluğu kadar biçimine de dikkat etme zorunluluğu vardır.
Kıyafet, teşhirin aracına dönüşüyorsa algıda bir sorun var demektir.
Bu bağlamda gözlere sahip olma yani bakmama, özel alanları dikizlememe, gizli halleri araştırmama, bunları bir başkasına aktarmama
zorunluluğu vardır. İğdiş edilmiş ya da indirgenmiş bir dindarlık anlayışının ortaya koyduğu mahremiyet çerçevesinde her biri için bir mazeretimiz, hatta ulvi gerekçelerimiz bile oluştu.
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Özetle Mahremiyet algısı, estetikten mimariye, ahlak ilkelerinden
hukuka bütün hayatı yönlendirmektedir. Din farklı sosyal katmanlara
göre kurallarını koymuş, sınır ve ilkelerini belirlemiştir. Kişi ile eşi, çocukları, hemcinsleri ve karşı cinsler arasında onu müstakil ve onurlu bir
varlık olarak tanıyan, kişilik haklarını koruyan, kötülüğe giden yolların
da önünü kapatan bir denge kurmuştur. Söz gelimi, hemcinsler arasında avret mahallinin örtülmesi kaydıyla ortak alanı paylaşmada sakınca görülmemiş ancak örtü altında temas yasaklanmıştır. Burada,
telaffuz etmekten imtina ettiğim gayri ahlaki suçlar hatta şiddete varıncaya kadar modern dünyanın ayıbı ve sorunu olarak görülen bütün
eylemlerin bir arka planından söz ediyoruz.
Duruşu ortaya koyması açısından Hz. Peygamberden bir örnek zikredeyim. Muaviye b. Hayde, örtünme emri geldiğinde şöyle bir soru
sorar Hz. Peygambere, “Örtülmesi gereken yerlerimizi kimin yanında
örtelim? “ Aldığı cevap “Hanımından başka herkese karşı örtülmesi gereken yerlerini ört” şeklinde olur. Peki der Muaviye, “Bir erkek başka
erkeğin yanında nerelerini örtmeli?” “Avret yerlerini ört” cevabını alır
Muaviye. Hala zihninde soru vardır Muaviye’nin, peki der “Kişi yalnız 15
kaldığında nerelerini örtmeli” diye sorar. Hz. Peygamber ise “Kendisinden haya edilmeye en layık olan Allah’tır” cevabıyla işin ruhunu ortaya
koyar.
Eksenini yitirip, bütüncül yapısı bozulup indirgendiğinde ise, camiye girerken aynı kapıdan girmeyen, alışveriş merkezine ya da sinemaya geldiğinde iç içe olmakta bir sorun görmeyen, yabancı ile tokalaşmanın haram olduğunu düşünen, ama sevgili solduğunda olguyu ref
eden, kendine dokunduğunda gayri ahlaki, başkasının özel hayatı olduğunda mazereti bulunan ilkesiz ve sorunlu bir topluma doğru evrilme kaçınılmaz olacaktır.
Bu sorunun bütün boyutlarıyla masaya yatırılması gerekmektedir.
Bu duyarlılıkla planladığımız Mahremiyet Algıları sempozyumunda, üç
gün boyunca konu farklı boyutlarıyla ele alınacaktır. Açılıştan sonraki
ilk oturumumuz, kavramsal çerçeveyi ortaya koyan genel bir oturum
olacak, ardından ise üç farklı salonda üç gün boyunca sürecek oturumlar gerçekleştirilecektir. Sonunda bir değerlendir me oturumuyla sempozyumumuz tamamlanacaktır.
Bu etkinlik çerçevesinden yurdumuzun çok farklı bölgelerinden gelen, zaman fukarası olduğunu bildiğin değerli bilim adamlarına özel
olarak teşekkür ediyorum.
Hepinize saygılarımı sunuyorum.
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ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ

Sayın Valim,
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım,
Sayın Cumhuriyet Başsavcım,
Çok değerli misafirler,
Değerli Bilim insanlarımız!
Ordu Üniversitesi olarak sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Bu vesileyle sizlere üniversitemiz hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.
Ordu Üniversitesi 2006 yılında kuruldu. Çok genç, çok yeni hatta
benim bir ifademle cenin aşamasındaki bir üniversite.
2011 yılında göreve gediğimizde Mayıs ayları Haziran veya Temmuz ayındaki ilk kararımızda ilahiyat fakültesinin kurulmasıyla ilgili
kararımızdı. Tabi bunun prosedürleri malum; YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Meclis ayağından sonra çok kısa bir sürede özel çabalarımızla
ilahiyat fakültemizi kurmuş olduk. Yine Sayın Dekanımız hatırlayacaklardır 2013 yılı başlarında özel ısrarımızla araya insanlarımızın girmesiyle ve sağ olsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörümüzün de bize
tavsiyesiyle Dekanımızı buraya atadık. Ne kadar güzel yaptığımız, ne
kadar iyi işler yaptığımız, özellikle ilahiyat fakültesi bünyesinde yapılan
çalışmalarla da ortada. Ordu Üniversitesi gerçekten çok genç, çok yeni
bir üniversite fakat şehrine, bölgesine, ülkesine kattığı kazanımlar. İnsanlığa kattığı kazanımlar ortada.
Kendi yapısal büyümesinin yanında insanlık adına da yaptığı bugünde tartışacağımız özellikle mahremiyetle ilgili gerçekten büyüklerimiz bize şöyle söylerdi; 24 saati düzgün olabilmek. İş dünyasıyla, yaşadıklarıyla, kendi evinde özel hayatıyla bile 24 saati düzgün olabilmek.
Ordu Üniversitesi bunları vermek üzere yola çıktı ve çok başarılı olduğumuzu, çok güzel işler yaptığımızı bugün bu toplulukta doğrusu bize
ispat ediyor. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
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İlahiyat fakültesi Dekanımız başta olmak üzere aldığımız, bugün yetiştirdiğimiz öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz hepsinin katkıları çok
çok büyük hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bu üç gün sürecek olan
sempozyumun üç seksiyon halinde devam edecektir. Başarılı geçmesini,
gerçekten mahremiyetin algılanmasında insanlarımıza bu 24 saat düzgün olabilmenin neler olması gerektiğini anlatması açısından da faydalar getirmesini diliyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum...
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ORDU BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI

AÇILIŞ KONUŞMASI
Enver YILMAZ

Sayın Valim,
Sayın Rektörüm,
Değerli Bilim İnsanları,
Basının Güzide Temsilcileri
Değerli Misafirler!
Sözlerime mahremiyetin, din, gelenek ve ahlak bağlamında ele alınacağı bu önemli sempozyuma, kendine özgü değerlerini ve özelliklerini yitirmeden gelişen Ordu ilimizin ev sahipliği yapıyor olmasının mutluluğunu taşıdığımı ifade ederek başlamak isterim.
Şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz siz değerli
bilim insanları tarafından bu bilimsel etkinlikte mahremiyet kavramının
değişik boyutlarının ele alınacağını ve modern dünyada kendi iç dünyası ile çevresi arasında gelgitler yaşayan insanın sorunlarına bilimsel bir
bakış açısının getirileceğini görmek sevindiricidir.
Kuşkusuz bilimsel değerlendirmelerin yanı sıra konunun insan vicdanına dokunan bir yanı da vardır. Kitle iletişim araçlarının bu kadar
geliştiği günümüzde kalabalıklar içinde yalnızlık çeken insanın kendi
özel dünyasını başkasına açmak konusunda sorun yaşaması düşündürücüdür. Geçmişte anneye yazılmış bir asker mektubunun sıcaklığını,
sabahın erken vaktinde bereketi arayarak işine giden kişinin komşusuna verdiği içten selamı ya da ev hanımlarının birbirlerine bir kahve
içimlik çat kapı yaptıkları komşu ziyaretlerini belli bir yaşın üzerindeki
herkes hatırlar. Modern toplumda internet üzerinden yazışmalar yapan,
aynı apartmanda oturup da birbirini tanımayan ve önceden alınan randevularla güç bela birbirleriyle görüşebilen kitlelerin bunu anlaması
zordur. Aslında burada önemli olan, bunlardan hangisinin doğru olduğundan çok, değişen şartların buna nasıl etki ettiğini tespit etmek, bu
değişimin getirdiği olumlu ya da olumsuz yönlerin mahiyeti üzerinden

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

toplumu anlamlandırmak ve mahremiyetin nerede başlayıp nerede
bittiğini sorgulayarak sağlıklı bir toplum inşa etmektir.
Gelenek bize mahrem olan hakkında bazısı dinî, bazısı kültürel referanslara dayalı olarak bir sınır çizmekte, köyünde, kasabasında işiyle
gücüyle uğraşan ve kendi özel dünyasında kazandığı ile mutlu olan
insanımız açısından meşru ya da mahrem olanı daha çok şifahi sınırlarlara belirlemektedir. Öte yandan mahremiyet kavramı tarih boyunca
sosyal hayat bakımından merkezî öneme sahip bir kavram olarak görülmüş, klasik dönemde daha çok kişiye özel bir mahremiyet algısı söz
konusuyken modernleşme ve sekülerleşme ile beraber, mahremiyet,
kamusal boyutuyla ön plana çıkmıştır.
Modern dünyada artık hiçbir şey gizli değildir. Bilim ve teknolojideki gelişmeler dünyamızı küresel bir köy hâline dönüştürmüştür. Matbaanın ve telgrafın icadı, bilahare bunları daha öteye götüren bilişim
teknolojileri, bilgi ve haberin hızla yayılmasını sağlamaktadır. Bilgiyi
her zaman ve her fırsatta talep etmenin kutsallığına inanan bir toplum
için bu iyi bir şey olmakla beraber, bu noktada kişisel mahremiyetlere
20 zarar verilmemesi, bilgi ve haber gibi değerli olan iki unsurun metalaştırılmaması gerekmektedir.
Modern mahrem daha kamusal bir alandır. Bu çerçevede modernite kişilerin özel dünyasını yok etme hakkına sahip değildir. Bu noktada
hukukî, ekonomik ve sosyal pek çok düzenleme gerekli olmaktadır.
Dinî geleneğimiz mahrem olanı, anlam bakımından haram, harâm ve
hürmet gibi aynı kökten kavramlara bağlamaktadır. Bu ise bir taraftan
yasak olan ve meşru olan arasında bir sınır çizmekte; diğer taraftan
Mescid-i Harâm terkibi içinde görüldüğü gibi mahrem olana bir kutsallık atfetmektedir. Ayrıca mahrem kavramı, insan haklarına hürmetli ve
saygılı olmayı ima etmektedir.
Şehircilik söz konusu olduğunda şehri hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı, insanlara hürmet edilen ve kutsal olanın profan ve
alelade bir nesne olmaktan uzak tutulduğu bir yer olarak anlamak ve
orada yaşayanların sosyalleşmesine ve mutlu olmalarına imkân veren
bir hizmet alanı olarak görmek gerekir. Modernite karşısında zaten
örselenmiş olan mahremiyetin tehdit altında olduğu bir yerde insanlar
huzur bulamaz. “Kentsel dönüşüm”, “şehirleşme” ve “şehirlileşme” gibi
kavramlar mahrem kavramından azade şekilde değerlendirilebilecek
mefhumlar değildir. Şehircilik ve belediyecilik beden ve ruh sağlığının
korunmasına, insanın bireysel yeteneklerinin geliştirmesine yönelik
çabalarla anlam kazanmaktadır.
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Hz. Peygamberin veda hutbesini hepimiz biliriz. Orada “Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle mukaddestir, her türlü mahremiyet ihlalinden korunmuştur” denilmektedir. Muhakkak Hz. Peygamberin şehir
algısında sadece Mekke ve Medine yoktur. “Allah’ım! Şam’ımızı mübarek kıl, Bize Yemen’imizi mübarek kıl” diyen Peygamber efendimiz,
insanlık ve topyekûn bütün şehirler için en önemli dinamiklerden biri
olan mahremiyet olgusuna dikkat çekmektedir. Biz bugün insanlığın
içine düştüğü sıkıntılardan sıyrılabilmesi için mahremiyeti daha iyi
anlamak zorundayız. Bu itibarla her evin kapısının özel bir dünyaya
açıldığını, her insanın temsil ettiği değerler bakımından mikro-kozmos,
yani küçük bir âlem olduğunu ve mahremiyetin tek başına bireyselliğe
vurgu yapmadığını, onun aynı zamanda kolektif şuurun tesis edilmesinde de anahtar bir kavram olduğunu idrak etmemiz gerekir.
İnsan mahremiyetinin önemini bir kez daha vurgulayarak bu üç
günlük bilimsel etkinliğin hayırlara vesile olmasını, akademik ve sosyal
alanda olumlu sonuçlar doğurmasını temenni ediyor, hepinizi hürmetle 21
selamlıyorum.
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ORDU VALİSİ

AÇILIŞ KONUŞMASI
İrfan BALKANLIOĞLU

Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım,
Sayın Rektörüm,
Sayın Başsavcım,
Üniversitemizin değerli yöneticileri, İlahiyat Fakültemizin Dekanı,
Sevgili hocalarımız ve öğrencilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Böyle bir sempozyum ilimizde düzenleniyor ilahiyat fakültesi bünyesinde, bizler için de ne mutlu bir olay. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bütün dinler akıl sahibi insanlar için inmiştir ve bizim dinimizin ve
Peygamberimizin temel fonksiyonu da güzel ahlakı tamamlamak için
gönderildiği şeklinde hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Hadislerde bizlere
duyurulmaktadır. Güzel ahlak aslında insanın fıtratında Allahu Teâlâ
tarafından yaratılarak konulmuş hasletler bütünüdür aslında yani sadece Müslüman olması değil insansa bazı haya, edep bazı şeylerin yanlış
olduğu fıtraten içinde mevcuttur. Yani bir insanı hoşlanmadığı bir lakapla anmak, ona isim takmak, gıyabında konuşmak, duyduğu zaman
hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemek ve içerde gayet güzel sohbet muhabbet ederken aramızdan ayrılır ayrılmaz hemen peşinden o adamın
hiç yanında söyleyemeyeceğimiz kötü şeyleri söylemek. Bütün bunlar
insanın fıtratında olan olamaması gereken şeyler. Yaptığımız şeyin doğru olmadığını da aslında hepimiz biliyoruz. Önceden bir ev, yeni bir ev
dizayn edildiğinde oraya taşınan insanlara, güzel bir levha verilirdi.
Üzerinde edep ya hu yazardı. Ve başköşede dururdu. Yani ecdadımızda
edebe hayaya son derece önem vermiştir. Yani örf ve adetlerimiz içerisinde dini olduğunu bile bilmeden büyüklerimize saygı göstermek, onlara karşı ayaklarımızı uzatmamak, yatmamak, veya yatıyorsa içeriye
bir büyük geldiğinde toparlanmak, sofraya oturulduğunda büyüğe
hürmet. Buna benzer birçok şeyler toplum hayatımızda olagelmiştir.
Hatta kadınlarla erkeklerin karşılaşma durumlarında böyle özellikle
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doğu bölgelerinde aşırı bir korunma içgüdüsü vardır. Hatta komik bir
şekilde anlatırlardı ben Erzincan/Refahiye kaymakamıyken; çok yaşlı
bir adam bir grup kadınla köşede karşılaşıyor. Kadınlar hemen durup
örtülerini kapatıp arkalarını dönerek o yaşlı adamın geçmesini bekliyorlar. Adamda çok yaşlı olduğu için pir-i fani geçin bacım geçin bende
sizdenim demiş. Yani böyle söylerler. Yani belki biraz aşırı bir şey ama
buna benzer örf ve adetlerimiz her bölgede bizim içimizde kendiliğinden yaptığımız şeyler. Toplumda eğer ahlak ve maneviyat kelimenin
tam anlamıyla içimize işlemiş olsa kendimiz için istemediğimiz hiçbir
şeyi başkası için de istemesek ve komşumuz açken tok yatmasak, komşu çocuklarını kendi çocuklarımızdan ayırt etmesek, onlara böyle ahlak
ve maneviyata aykırı davranışları karşısında uyarılarda bulunsak, herkes hakkına razı olsa, herkes birbirinin elinden ve dilinden emin olsa,
Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanabilsek, acaba jandarmaya, polise,
kapıya kilide ihtiyaç var mı toplumda? Her şeyin başı bu aslında yani
toplumun bu şekilde dizayn edilmesi lazım eğer yapılabilirse... İlahiyat
fakültelerine hakikaten son derece önemli görevler düşüyor. Geçmişte
bir ilahiyat profesörü tandansında profesör unvanı olan ve ilahiyat pro24 fesörü yazan bir alim, zat televizyona veya bir yere çıkıp konuştuğu
zaman herkes itinayla dinler ben ilahiyat profesöründen duydum kardeşim bu böyle derdi. Ama zaman içinde ilahiyat profesörü tandansını
taşıyan insanlardan öyle sözler duyuldu ki yani zırcahil insanlarımız
bile ilahiyat profesörü söyledi geç kardeşim biz ne ilahiyat profesörleri
gördük der gibi hakikaten çok rahatsız edici bir boyuta geldi. Artık dolayısıyla fakültelerimizin de silkinip dünya maişeti, makam, mevkii
bulunduğu konum düşüncesi olmaksızın Allah’tan korkup tabii hepimizin de korkması lazım dinde gerçekler neyse hiç çekinmeden ona açıklamaları lazım. Birilerinin hoşuna gitsin, birileri bize iyi desin, kabullensin, beyaz Türklerin arasında da kabullenelim diye böyle yumuşatan, düzelten, eksilten hatta taban tabana İslam’a zıt, Allah’ın gönderdiği ayet ve hadislere zıt sözler söylemekten kaçınmaları gerekir ki bu
aşamalara geldiğimiz için çok şükür. Şartlar ne olursa olsun, nasıl gelişirse gelişsin başta bu konuda eğitim alan insanlarımızın asla bildiklerinden taviz vermemeleri gerekir. Hepimize öyle sadece ilahiyat profesörleri değil. Ben Müslümanım diyen herkesin bunu her koşulda yapması ve göstermesi gerekir. Ben Müslümanım diyen insanın mesai saati
farklı, samimi arkadaşları arasında farklı, yalnız başına kaldığı zaman
farklı bir de mütedeyyin insanların arasında kaldığı zaman farklı bir
yaşam tarzı düşünülmez. Düşünülmemeli, olamamalı. 24 saatimiz Allahu Teâlâ’nın gözetim ve denetiminde ona göre edep ve hayâdan taviz
vermeden bildiğimiz hiçbir şeyde eğip bükmeden dosdoğru yaşamak ve
söylemek zorundayız. İnşallah bu yapılan çalışmada bizlere bazı gerORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

çeklerin çok daha iyi algılamamız için hocalarımız tarafından hatırlatılacağı anlamına geliyor. Ve Ordu gibi müstesna bir yerde değerlerine
bağlı bir ilde bunun yapılıyor olması da bizler için sevindirici. Değerli
Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı, üniversite Rektörümüze ve
özelliklede fakülte Dekanımıza ilahiyat fakültesi Dekanımıza, uzaktan
yakından buraya teşrif eden değerli din adamlarımıza ve bilim adamlarımıza teşekkür ediyorum hepinize saygılar sunuyorum.
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DİN, GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA

MAHREMİYET ALGILARI
GENEL OTURUM
NASSLAR ÇERÇEVESİNDE MAHREMİYET, İFFET ve HAYÂ

MAHREMİYETİN TANIMI ve SINIRI
Abdullah KAHRAMAN*

Konunun önemi
Özel hayatın gizliliği, bütün modern demokratik sistemlerde benimsenmiş bir anayasa hukuku ilkesidir.
İslam’a göre insan üç temel hakla doğar: Hürriyet, mülkiyet,
ma’sumiyyet. Masumiyet dokunulmazlık demektir. Dokunmak için hak
sahibinin yasak ve meşru sınırlara ve ilkelere uygun izni gerekir. Mahremiyet de daha çok masumiyetle ilgilidir.
Günümüzde üzerinde en çok konuşulan konulardan biri özel hayatın gizliliği ve bu hayata ilişkin meselelerdir. Çünkü teknolojik
imkânlardaki artışla özel hayatın gizliliği arasında ters bir orantı bulunmaktadır. İşitme, gözetleme ve iletişim alanındaki her yeni araç, bir
şekilde özel hayat alanını daraltmakta ve sır perdesini biraz daha aralamaktadır. Bunun neticesinde en temel ve en özel insan haklarından
olan özel hayata müdahaleler, gizliliklerin ihlali, maddî ve psikolojik
problemler gündeme gelmektedir. Aynı zamanda özel hayat hakkının
tanımı, kapsamı ve sınırları da hukuk, siyaset ve fikir adamlarını meşgul etmektedir.
Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkının, bu hakkın kapsamına dahil her değer bakımından ayrı bir önemi vardır1. Ancak burada
özel hayat alanına giren değerlerin geneli açısından bir yaklaşım sergilenecektir.
Özel hayatın gizliliği ve korunması, hem temel bir insan hakkı
hem de şahsiyet hakkıdır. Öyle ise bu hakkın insan şahsiyeti açısından
*
1

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi.
Örnek olarak bk. Özbudun, Ergun, “Anayasa Hukuku Bakımından Özel Haberleşmenin
Gizliliği”, AÜHFD, 50. Yıl Armağanı, 1977, 265-294.
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büyük önemi olduğu açıktır. Her insanda bulunan özel olma, bir takım
şeyleri başkalarıyla paylaşmama ve edep duygusu, özel hayatın gizliliğinin korunmasını gerektirmektedir. Anılan duygular, insanın maddî
ve manevî varlığının korunması ve geliştirilmesi için bir zorunluluktur.
Söz konusu gizlilik olmadan özgürlüklerin varlığından tam anlamıyla
söz etmek mümkün değildir. Nitekim bu hususu ifade etmek için şöyle
denilmiştir: “Özel hayatın gizliliği, özgür oluşumuzun görünümlerinden biridir”2.
Özel hayatın gizliliğinin korunması, insana değer veren bütün siyasal sistemlerde, gerçek bir sosyal ve psikolojik ihtiyacın sonucu olarak yerini almıştır. kişinin “çekirdek benliği”ne zorla veya psikolojik
yöntemlerle girilmesi ve mutlak sırlarının başkalarınca öğrenilmesi,
onun için büyük bir tehdittir. Böyle bir tehditle karşı karşıya kalan kişi,
kendisini toplum karşısında çıplak kalmış, alay ve ayıplama konusu
olmuş, sırlarını öğrenenlerin elinde oyuncak haline gelmiş hisseder.
Sırlarının öğrenilmesi yüzünden ruhsal bozukluklar geçirmiş, hatta
intihar etmiş kişiler çok görülmüştür. Özel hayatın gizliliğinin korun30 ması, kişisel özelliklerin ve kişisel seçme (tercih) hürriyeti bilincinin
gelişmesi bakımından da zorunludur. Kişi, kime, neyi, ne zaman açıklayacağını, neleri kendisinde saklı tutacağını hür iradesiyle belirleyemiyorsa, seçmede bulunma, kendi hayatına dilediği gibi yön verme
hürriyetinden de geniş ölçüde yoksundur. Nihayet, toplumun kültür ve
düşünce hayatının gelişmesi de, özel hayatın gizliliğinin korunmasını
gerekli kılar. Birçok düşünce, görüş ve sanat eseri, kamuya açıklanacak biçime ulaşmadan önce, bireyin kendi iç dünyasında bir olgunlaşma sürecinden, tabiri caizse bir kuluçka devresinden geçmek zorundadır3.
Siyasi rejimlerin belirlenmesi hususunda da özel hayatın gizliliğinin büyük önemi vardır. Özbudun’un ifadesiyle, “modern demokrasilerle totaliter rejimleri ayıran önemli farklardan biri de, özel hayatın gizliliği karşısında takındıkları karşıt tutumlardır. Totaliter rejimler, kamu
işlerinde gizlilik ilkesine büyük ölçüde başvurdukları halde, özel hayatın
gizliliğine pek az saygı gösterirler. Bu rejimler bireylerin yalnız eylemlerini değil, düşüncelerini de mümkün olduğu kadar kontrol altına almaya
çalışırlar. Bu nedenle de, kişinin kendi düşünceleri ve kendi iç dünyasıyla
başbaşa kalabileceği özel hayat alanını olabildiğince daraltma çabası
gösterirler. Böylece, özel hayatın gizliliğinin yıkılmasının bireyde yarattığı sürekli korku, güvensizlik ve yalnızlık duygusu, onların rejimin amaç2
3

Danışman, 1.
Özbudun, Ergun, a.g.m., 266.
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larına uygun örgütler içinde mobilize edilmelerini kolaylaştırır. Demokratik rejimlerde ise, tam tersine, kamu işlerinin açıklığı, özel hayatın ise
gizliliği esastır. Bireyi en yüksek değer olarak gören, kişi haysiyetine
saygıyı temel ilkelerinden biri kabul eden liberal demokratik teori, bireyin maddi ve manevi varlığını, yaratıcılık yeteneğini serbestçe geliştirebilmesi için, ona, devletin müdahale edemeyeceği özerk bir alan tanımayı
vazgeçilmez nitelikte sayar. Böyle bir özerk alan, kişiliğin gelişmesi ve
bireysel özelliklerin korunabilmesi bakımından zorunludur. Her sözünün veya davranışının başkaları tarafından dinlenebileceği, gözetlenebileceği, sırlarının ve mahrem duygularının öğrenilebileceği endişesi, kişilik
üzerinde son derece yıkıcı etkiler meydana getirir”4.
Özel hayatın gizliliği, bir insan ve şahsiyet hakkı olarak bütün hukuk sistemleri tarafından kabul edilmiştir. Öteden beri bu hakkın
önemi, kapsamı, korunması için hangi tedbirlerin alınacağı ve ihlal
edenlere ne gibi cezaların verileceği hukukçuları meşgul etmiştir. Konu, doktrinde bütün yönleriyle ele alınmış ve bu hakka ilişkin olarak
zengin bir hukuk edebiyatı oluşmuştur. Bir başka ifadeyle, ilim, fikir
ve siyaset adamlarının dikkat çekmesi sonucu olarak hukuk sistemlerinin insan haklarını önemsemeye başlamasından sonra özel hayatın
gizliliği ve korunmasıyla ilgili kanûnî düzenlemelere başlanmıştır.
Batıda bu konunun ciddî olarak tartışılması ve ilk düzenlemelerin yapılması XIX. Yüzyılın sonu ile XX. Yüzyılın başlarına tekâbul etmektedir.
Günümüzde de bu konu güncelliğini artırarak devam ettirmiş ve
özel hayatın gizliliği ve korunması medyada en çok tartışılan konular
arasında yer almıştır. Çünkü teknolojik gelişmelere paralel olarak özel
hayatın gizliliğini ihlal yolları artış göstermiştir.
İslam’da insana verilen değer, onun maddi ve manevi kişiliğinin
korunması için getirilen hükümler ve özellikle özel hayatın gizliliği ve
korunması hakkına ait temel ilkelerin hem Kur’ân’da hem de sünnette
yer alması, bu hakka ne kadar değer verildiğini anlatır mahiyettedir.
Hatta bazı hukukçulara göre, bu konuda Fransız Devlet Şurası, Kur’ân
hükümlerini teyit etmekte ve özel hayatın gizliliğinde her iki hukuk
sistemi aynı biçimde davranmaktadır5.
İslam getirdiği hükümlerle insanlara ait beş temel maslahatı korumayı hedeflemiştir. Bunlardan bir tanesi de ırzı korumaktır. Irz ise

4
5

Özbudun, a.g.m., 268.
Belgesay, Mustafa, Reşit, Kur’ân Hükümleri ve Modern Hukuk, İstanbul 1963, 244.
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kişinin namusu, şerefi ve bir bütün olarak şahsiyet haklarıdır6. Çünkü
toplumu ayakta tutan, huzur ve asayişi temin eden temel prensiplerden birisi de karşılıklı olarak haklara saygı göstermek ve dokunulmazlıklara riayet etmektir7. Karşılıklı saygının bulunmadığı toplumlar huzurdan, dokunulmazlıklara riayet etmeyen toplumlar da güvenden
yoksundur. Bu sebeple erdemli bir toplumun eşsiz mimarlarından biri
olan Hz. Peygamber insanlığa sunduğu evrensel beyannamesinde özellikle bu konuya dikkat çekerek şu hususların altını çizmiştir: “Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes
bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl kutsal bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, nâmus ve şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü tecâvüzden
masûndur”8.
İnsan sadece fizikî ve maddî yapısıyla varlık kazanmaz, ona esas
varlığını kazandıran manevî yönüdür. Dolayısıyla insanın maddî hayatı yanında bir de manevî hayatı vardır. İnsanın ırzı, namusu, şöhreti,
şeref ve haysiyeti onun manevi yönünü oluşturur. Manevî varlık maddî
varlıktan daha kutsal ve hürmete daha layıktır. Bunun içindir ki insan,
32 manevi hayatını oluşturan değerler uğruna canını seve seve feda eder.
Bu sebeple insanın ırz, şeref, namus ve haysiyeti tecavüzden korunmuştur. İnsanlardan birinin ırz ve namusunu, şeref, şöhret ve haysiyetini sarsacak ve ihlal edecek sözlü veya fiilî herhangi bir hareket onun
manevî hayatına tecavüz olarak değerlendirilir. Bunun içindir ki ahlak
prensipleri ve adaletten doğan ictimaî vazifeler, bizi böyle bir hareketten engeller. İnsanların manevî hayatına saygı göstermeyen kimseler,
ilim, servet ve makam itibariyle ne kadar yüksek bir mevki kazanmış
olsalar da, ahlak yönünden hiçbir kıymetleri yoktur. Manevi hayatın
korunmasına önem veren İslam, bu hayata tecavüz etmeyi de şiddetle
yasaklamıştır. Hz. Peygamber bir hadislerinde her müslümanın diğer
müslümanlara kanının, ırzının ve malının haram olduğunu ve bu hakları ihlal etmenin câiz olmadığını bildirmiştir9. Bu hadisleriyle o, insanın manevî hayatının dokunulmazlığına işaret etmiş ve bu hayata say-

6

7
8

9

Bk. Zebîdî, Murtezâ Muhibbuddîn Ebû Feyz, Tâcu’l-arûs min cevâhiri’l-kâmûs, Beyrut
1994, X, 82; Bigiyev, Carullah Musa, Kavâid-i fıkhiyye, Kazan ts., 211-214; Şafak, Ali,
Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ankara 1992, 183; Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri
Sözlüğü, İstanbul 1999, 167; Döndüren, Hamdi, “Irz”md., ŞİA, III, 353; Beşer, Faruk, İslam’da Sosyal Güvenlik, Ankara 1987, 86.
Karaman, Hayreddin, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, İstanbul 2006, 145vd.
Bk. İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-kübrâ, Beyrut ts. Dâru’s-sadr, II, 184, 186; Ebû Dâvûd,
Menâsik, 67; İbn Mâce, Menâsik, 84; Hâmidullah, el-Vesâiku’s-siyâsiyye (trc. Vecdi Akyüz), İstanbul 1997, 380.
Müslim, Birr, 32; Tirmizî, Birr, 18.
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gı göstermenin iman, hukuk ve ahlakın gereği olduğunu ifade etmiştir10.
Bazı âlimlerin şöyle dediği nakledilmiştir: Biz selef-i sâlihine yetiştik. Onlar esas kaliteli kulluğun namaz ve oruçla değil, insanların ırzlarına, namuslarına tecavüz etmemekle ve özel hayatlarına müdahale
etmemekle elde edileceği kanaatinde idiler11.
Özel Hayatın Gizliliği Kavramı, Özel Hayatı İfade Eden
Bir Kavram Olarak Mahremiyyet ve Kapsamı
İslamî terminolojide kullanılan “mahremiyet” kavramı, “özel hayat
ve özel hayatın gizliliği” kavramında yer alan “dokunulmazlık” ve “gizlilik” unsurlarını içermektedir. Ancak “mahremiyet” kavramı daha
çok, kadının yabancı erkeklere ve kadınlara karşı tesettür tarzını ve
ölçüsünü ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir başka ifadeyle, “mahrem” tabiri, birbiriyle evlenmesi dinen yasaklanmış akrabaları ifade
etmek için kullanılan bir fıkıh terimidir.
Sözlükte “helâl olmayan, yasaklanan şey” mânasındaki “mahrem”
kelimesi, fıkıh terimi olarak kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış bulunan belli derecelerdeki akrabayı ifade eder. Farsça bir terkip
olan nâmahrem ise “aralarında evlenme yasağı bulunmayan kişiler”
demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de geçmeyen mahrem kelimesinin hadislerde
hem sözlük hem terim anlamında kullanıldığı görülür12.
O halde, iki türlü mahremiyetten bahsetmek mümkündür. Bunlardan biri özel anlamda mahremiyet ki bu, bir kadının kendisine
nikâhı helal olan ve olmayan erkeklere karşı davranış sınırlarını ifade
eder. “Yabancı” veya “el” diye nitelenen tabii ötekiye karşı dini değer
ve hassasiyetler temelinde pozisyon alma, tavır belirleme ve bilinçli
duruş göstermenin adı mahremiyettir. Onlarla konuşma, görüşme,
yolculuk yapma, onların yanında tesettür ve edep kurallarına riayet
etme gibi hususlar bu tür mahremiyetin kapsamına girmektedir. Genel
anlamda bu tür mahremiyet özel hukukun yani aile hukukunun bir
parçasıdır. İslam hukuku açısından bu konu ayrıca helaller ve haramlar teknik terimiyle “Kerâhiye ve istihsân” veya “Hazr ve İbâha” başlıkları altında işlenir. Bizim tebliğimiz esasen bu tür mahremiyetle ilgili
değildir.

10
11
12

Akseki, Ahlak İlmi ve İslam Ahlakı, 247-248.
Gazâlî, Ebû Hâmid, İhyâu ulûmi’d-dîn, Kâhire 1994, III, 224; Ahmed Ferrac Hüseyn, 14.
Bk. Öğüt, Salim, DİA, “Mahrem”, XXVII, 388.
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Genel anlamda mahremiyet, kamu hukukunun bir bölümü olan
Anayasa hukukunun bir parçasıdır. Buna göre özel hayat veya mahremiyet kavramı, genellikle, kişinin üstünün, özel kağıt ve eşyalarının
aranmaması ve bunlara el konulmaması; konutuna girilmemesi ve özel
haberleşmelerinin gizliliğine dokunulmaması gibi üç unsuru kapsar. Bir
kişilik hakkını ifade eden bu hak ile amaçlanan, insan kişiliğinin serbestçe gelişmesine imkân sağlamak, ona kendisi ve yakınlarıyla baş
başa kalabileceği, devletçe ve başkalarınca tedirgin edilemeyeceği bir
dünya, bir özerk alan sağlamaktır. Anglo-Amerikan hukukunda “privacy” kelimesiyle ifade edilen bu hak dilimizde “mahremiyet” kavramıyla daha iyi karşılanmaktadır13.
Klasik İslam hukuku eserlerinde bu hakkı ifade eden özel bir kavram bulunmamaktadır. Çağdaş İslam hukukçuları bu kavramı modern
hukukçularından alarak kendi dillerine tercüme etme yoluna gitmişlerdir. Eserlerinde Türkçe’yi kullanan İslam hukukçuları bu hakkı ya
modern hukuktaki gibi, “özel hayatın gizliliği ve korunması” tabiriyle
veya “mahremiyet” kelimesiyle ifade etmektedirler. Arapça yazanlar ise
34 “el-Hayâtu’l-hâssa” ( )الحياة الخاصةve “Himâyetu’l-hayâti’l-hâssa” ( حماية الحياة
 )الخاصةtabirini tercih etmektedirler. Bu tabir de modern hukukçuların
kullandığı ifadelerin Arapça’ya tercümesinden başka bir şey değildir.
Aslında bu hakkı ifade etmek için Arapça bir kelime olan “mahremiyet”
( )محرميةdaha uygun gözükmektedir. Çünkü kelimenin hem kökü olan
“hurmet” ()حرمة14, hem bu kökten türemiş olan “harîm” ( )حريمve hem de
kelimenin etimolojisi, “dokunulması ve ihlal edilmesi helal olmayan
şeyler”i ifade etmek için kullanılmaktadır15. Özel hayatın gizliliği hakkının niteliği ve kapsamı göz önünde bulundurulduğu zaman kişinin
sadece kendisine ait olan, başkasıyla paylaşmamaya özen gösterdiği,
sır kabul ettiği ve ihlalinden hoşlanmadığı hususları ifade etmek için
“mahremiyet” kelimesinin yeterli olduğu kanaatindeyiz.

13

14

15

Özbudun, Ergun, “Anayasa Hukuku Bakımından Özel Haberleşmenin Gizliliği”, 265-266;
Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1993, 569; Mevdûdî,
Tefhîmü’l-Kur’ân, III, 514; Farukî, Haris Süleyman, el-Mu’cemu’l-kanunî, Beyrut 1982,
551; Gökmenoğlu, 121.
Mesela “hurmet” kelimesi: “Zimmet, hak, sohbet gibi dokunulması helal ve câiz olmayan
şeyler” diye tanımlanmıştır. Bk. Ebû Ceyb, Sa’dî, el-Kâmûsu’l-fıkhî, Dımeşk 1988, 87;
Kal’acı, Muhammed Revvâs-Hâmid Sadık Ganîbî, Mu’cemu lügati’l-fukahâ, Pakistan ts.
İdâretü’l-Kur’ân, 179; Wehr, Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic, Beyrut ts. Mektebetu Lübnan, 171-172.
Bk. İbn Manzur, Ebu’l-Fadl Cemalüddin b. Mükrem, Lisânu’l-Arab, Beyrut ts. Daru Sâdır,
“H.R.M”md., XII, 122vd.; Feyyûmî, 51; Zebîdî, XVI, 133vd.; Ebû Ceyb, 86-87; Wehr, 171172.
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Burada “özel hayatın gizliliği” terimini oluşturan tabirlerden ne
kastedildiğini kısaca belirtmekte yarar görüyoruz. “Gizlilik”, bir kimsenin açıkça başkasının bilgisinin dışında tuttuğu veya dolaylı olarak
gizlemek istediği anlaşılan hususlardır. Bu hususun ayıp olması şart
değildir. Hissi sebeplerle de bir şey gizli tutulmak istenebilir. Hatta,
makul olmayan sebeplerle de bir hususun gizli kalması arzu edilebilir16. Mesela ünlü bir futbolcu son model arabasıyla kaza yapmış ve
olay yerine gelen basın mensuplarının görüntü almasına şiddetle tepki
göstererek bu hususu âilesinden gizli tutmak istediğini ifade etmiştir.
Bu olayda ilgili kişinin gizlemek istediği husus herkes için makul olmayabilir. Fakat yine de o gizli kalmasını istediği için buna saygı duymak gerekecektir.
“Özel hayatın gizliliği” kavramı kullanıldığı zaman, sanki yasaklanmış bir eylem işlenmiş ve bu eylemi gizleme zorunluluğu varmış
gibi bir anlam hatıra gelmektedir. Oysa buradaki gizlilik, hukuka aykırı bir eylemin gizliliği değil, hukuken meşru bir eylemin dış âleme
karşı gizliliği ve bu gizliliğin korunmasından ibarettir17.
“Özel hayat” tabiri ise kişinin gizlemeye gayret gösterdiği, kendi
şahsiyetinin bir parçası saydığı, herkesle paylaşmak istemediği bazı
hayat olaylarını ifade etmektedir. İki tabirin birleşmesiyle meydana
gelen özel hayatın gizliliği kavram olarak, şahısların, “başkalarından”
veya “yabancı” tabir edilen kimselerden, saklamaya hakları olan özel
durumları ifade eden bir tabirdir. Bu tabir “özel” olan bazı durumların
gizli kalması için, ilgili şahsa imkânlar tanıyan bir statüyü ifade eder.
O halde, özel hayatın gizliliği muayyen ve bir tek hakka işaret eden bir
tabir değildir ve bir müessese ismi sayılmaz. Ancak bu tabir altında
insan hayatının bazı durumlarının, “başkalarının” yani “yabancıların”
müdahalesinden korunması imkânları ifade edilir18.
Özel hayatın gizliliğini, kamu işlerindeki gizlilik (secrecy) kavramından ayırmak gerekir. Bu iki kurum, faklı iki amaca hizmet eder.
Hatta bir bakıma aralarında ters yönlü bir ilişkinin varlığından söz
edilebilir. İki kurum arasında bir başka açıdan da ayırım yapmak
mümkündür. Kamusal işlerin gizliliğinde kanun, sahip olunan bilginin
açığa vurulmasını yasaklar. Özel hayatın gizliliğinde ise, özel hayat

16

17

18

Armağan, 94; Duman, Kur’ân-ı Kerim’de Âdâb-ı Muâşeret ve Görgü Kuralları), İstanbul
2002, 373-375.
Şen, Ersan, Devlet ve Kitle İletişim Araçları Karşısında Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması,
İstanbul 1996, s. 8.
Armağan, 91.
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kapsamına giren hususların açığa vurulup vurulmaması, ilgili kişinin
kendi takdirine bağlıdır19.
Bir tarafı ile Medeni Hukuk, diğer tarafı ile de Anayasa Hukuku
dallarını ilgilendiren Özel Hayatın Gizliliği konusu ile ilgili detay hükümler, İslam hukukunun ikinci kaynağı olan sünnet tarafından düzenlenmiştir20. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, İslam özel hayat hakkı
konusunda kapsamlı ve yeterli bir teori oluşturmaya zemin teşkil edecek veriler ortaya koymuştur. Bu hakkın korunmasını, İslam toplumunun esaslarını oluşturan diğer zaruretler gibi, insanî bir zaruret saymıştır. Bu hak Kur’ân ve hadislerde sadece ahlakî umdeler şeklinde yer
almamıştır. Bu hakkın kapsamına giren değerlerin korunması için bir
takım hukukî müeyyideler de getirilmiştir. Ancak klasik İslam hukuku
kitaplarında bu hak özel bir tabirle karşılanmamıştır. Konuyla ilgili
hükümler fıkıh kitaplarının nikâh, talak, neseb gibi bahislerinde,
umumiyetle şahıs hukukunu ilgilendiren konular ise fıkıh usulü kitaplarının “ehliyet” bölümlerinde ele alınmıştır. Dolayısıyla modern hukuklardaki kavramlaştırma ve kavramın içeriğini belirleme zorluğu
36 İslam hukuku için de geçerlidir.
Hukûkî Dayanağı
Modern hukuklar açısından bu hakkın dayanağını, anayasaların ve
özel hukukun ilgili maddeleri ile uluslararası sözleşmeler oluşturmaktadır.
İslam hukuku açısından baktığımızda konunun temel dayanaklarını ilgili âyet ve hadisler oluşturmaktadır. Konuyla doğrudan ilgili
âyetlerden bazıları şöyledir:
“Ey iman edenler! Birbiriniz hakkında yersiz zanda bulunmaktan
kaçının; çünkü (bu şekildeki) zannın bir kısmı (da) günahtır; birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın ve arkanızdan birbirinizi çekiştirmeyin.
Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Hayır, siz ondan
iğrenirsiniz! O halde Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun.
Şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, rahmet kaynağıdır”21.
“Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere sakinlerinden izin
almadan ve selam vermeden girmeyin. Eğer (karşılıklı haklarınızı) dikkate alacak olursanız bu (öğüt) sizin kendi iyiliğiniz içindir. Öyleyse evde
kimseyi bulamadığınız takdirde, size izin verilinceye kadar içeri girmeyin
19
20
21

Özbudun, s. 266-267.
Armağan, 91.
Hucurât, 49/12.
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ve size “dönün” denirse dönün. Bu sizin (töhmet altına girmemeniz) için
en uygun davranış tarzıdır; çünkü Allah edip eylediğiniz her şeyi bilir.
(Öte yandan) İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu (kamusal amaçlarla kullanılan ve kamuya açık bulunan), şahsî mesken olarak kullanılmayan evlere (binalara) girmenizde bir sakınca yoktur; ama (yine de aklınızdan çıkarmayın ki,) Allah, açıkça yaptıklarınızı da, gizlediklerinizi de
bütünüyle bilmektedir”22.
“Ey iman edenler! Meşru şekilde sahip olduğunuz köleler, içinizden
henüz ergenlik çağına varmamış olanlar, günün üç vaktinde, sabah namazından önce, gün ortasında soyunup dinlenmeye çekildiğiniz zaman
ve yatsı namazından sonra yanınıza girmeden önce sizden izin istesinler;
bu üç vakit mahremiyetiniz korunmasız olabileceği vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına girip çıkmanızda sizin için de onlar için
de bir sakınca yoktur. Allah mesajlarını size işte böyle açıklamaktadır:
Çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle buyuran mutlak ve sınırsız bilgi
sahibidir. Çocuklarınız ergenlik çağına girdikleri zaman da, öteki yetişkinlerin yaptığı gibi, (evinize yahut belirtilen vakitlerde odanıza girmek
istediklerinde, her defasında) sizden izin istesinler. Allah mesajlarını size
işte böyle açıklamaktadır: Çünkü O, doğru hüküm ve hikmetle buyuran
mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir”23.
“Ey iman edenler! İzin verilmedikçe peygamber’in evlerine girmeyin;
ve yemek için (davet edildiğiniz zaman erkenden) gidip hazırlanmasını
beklemeye kalkışmayın; yemeği yiyince hemen ayrılın, lafa dalmayın; bu
durum Peygamber’i üzebilir; fakat Allah size doğruyu öğretmekten çekinmez…”24.
Bu âyetler kesin yasaklama şeklindedir ve kötü zan ve söylentilere
karşı bireyleri korumaya matuf bir tedbir niteliği taşımaktadır. Bunlar
en genel anlamıyla, kişilerin özel ve âilevî hayatlarının mahremiyetini,
dokunulmazlığını öngörmektedir. Bu sebeple İslam düşüncesinde vatandaşların özel hayatlarını koruma da devletin görevleri arasında
sayılmıştır. Vatandaşlar devlete itaatın bir karşılığı ve sonucu olarak
bu haklarını talep edebilirler. Devletin vatandaşlara karşı görevleri,
hayatın şahıs ve varlık gibi elle tutulur ve maddi yönlerinden ibaret
değildir. Aynı şekilde bu görevler, kişinin şerefinin, yüceliğinin ve özel
hayatının dokunulmazlığını da kapsamaktadır. Bu da İslam’a göre özel

22
23
24

Nûr, 24/27-29.
Nûr, 24/58-59.
Ahzâb, 33/53.
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hayatın korunması hakkının hukukî ve anayasal dayanağını oluşturmaktadır25.
Bazı müfessirlerin ifadesine göre, eskiden Araplar, birbirlerinin
evine zaman gözetmeden girerlerdi. Bir kimse, başka birisini görmek
istediğinde, kapıyı tıklatmanın veya giriş için izin almanın gerektiğini
düşünmez, aksine hemen eve girer ve evdeki kadınlara ve çocuklara,
evin reisinin evde olup olmadığını sorardı. Bu câhiliye âdeti birçok
kötülüğün sebebiydi ve daha ciddî kötü sonuçlara da yol açabiliyordu.
Bu sebeple başlangıçta, ister yakın isterse uzak arkadaş olsun, hiç kimsenin Hz. Peygambe’in evlerine izinsiz giremeyeceği şeklinde bir kural
kondu26. İşte Ahzâb suresinin 53. âyeti, lafız olarak Hz. Peygamber’in
özel konumuna dikkat çekerek onun âile mahremiyetine karşı daha
fazla titizlik gösterilmesini emretmektedir. Ancak Kur’ân’ın tarihî olaylara ve durumlara yaptığı atıflardaki genel üslubuna uygun olarak,
burada öngörülen ahlakî prensip de belli bir zaman ve çevre ile sınırlı
değildir. Bu âyet Hz. Peygamber örnekliğinde mesken dokunulmazlığını hedeflerken, Nûr suresinin 27. âyeti daha açık bir ifadeyle evlerin
38 mahremiyetine saygı gösterme hükmünün tüm müslümanları kapsadığını haber vermektedir. Kur’ân, Hz. Peygamber’in ashabını onun kişiliğine saygı göstermeleri için uyarmak suretiyle bütün müminlere onun
her zamanki yüce konumunu hatırlatmaktadır. Bunun da ötesinde
âyet, ilk muhatapları olan ashab başta olmak üzere tüm müminlere,
toplumsal hayat ile ilgili belli davranış kurallarını öğretmektedir. Bu
kurallar ilk bakışta önemsizmiş gibi görünse de, gerçek bir kardeşlik
duygusu, karşılıklı anlayış ve başkalarının kişiliğine ve mahremiyetine
saygı temeline oturması gereken bir toplumda psikolojik bir değer ve
anlam taşırlar27.
Hz. Peygamber’in bu hakkın meşruluğunu ifade eden hadislerinden bazıları şöyledir:
“Sakın zanda bulunmayın. Çünkü zan28, sözlerin en yalanıdır. Başkalarının gizliliklerini de asla araştırmayın”29.

25

26
27
28

29

Esed, Kur’ân Mesajı, 711; a.mlf., The Principles of State and Government in Islam, Berkeley
and Los Angeles 1961, 84-86. Ayrıca bk. Esed, İslam’da Yönetim Biçimi (trc. M. Beşir Eryarsoy), İstanbul 2002, 106-108.
Mevdûdî, Ebu’alâ, Tefhîmü’l-Kur’ân, IV, 447.
Bk. Esed, Kur’ân Mesajı, 865; Mevdûdî, Ebu’alâ, Tefhîmü’l-Kur’ân, IV, 447.
Buradaki “zan”dan maksat, kesin bilgi olmadan öyle veya böyle tahminde bulunmak ve
buna dayanarak hüküm vermektir.
Rivayetin farklı lafızları için bk. Müslim, Birr, 28-34.
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“Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın ve ayıplarını da
araştırmayın. Kim Müslüman kardeşinin ayıplarını araştırırsa Allah da
onun ayıplarını takip eder”30.
“Müslümanların ayıplarının, gizli durumlarının peşine düşer, araştırmaya kalkışırsan, onların ahlakını bozarsın veya onları buna zorlamış
olursun”31.
Kişinin Hayat Alanlarının İslam Hukuku Açısından
Değerlendirilmesi veya Mahremiyetin Çeşitleri ve Sınırı
Modern hukuk yazarları kişinin hayat alanlarını farklı şekillerde
tasnif etmişlerdir. Bu bilgileri İslam hukuk ve ahlak ilkeleri açısından
değerlendirmek mümkündür.
Klasik İslam hukuku eserlerinde kişinin hayat alanlarına dair bu
tasniflerin yer almadığını söylemeye gerek yoktur. Bunu İslam hukukunun kendine mahsus bir sisteme sahip olmasıyla izah edebileceğimiz gibi, konunun bu şekilde bir tasnife tabi tutulmasının modern
hukukta bile yeni olmasıyla da açıklayabiliriz. Ancak İslam ahlak ve
hukukuna dair temel kaynaklarda, modern hukuk doktrinindeki tasnife uygun gelen ve hukuk sistemlerinin bugün geldiği seviyeye uygun
bilgi ve hükümler bulunmaktadır. Bu bilgi ve hükümleri modern hukuk tasnifine göre değerlendirdiğimizde şunları söyleyebiliriz:
Kur’an’ın özel hayatın korunmasıyla ilgili âyetlerinden hareketle,
modern hukukta olduğu gibi, kişinin hayat alanlarını İslam hukuk ve
ahlak ilkeleri açısından da dört kısımda mütalaa edebiliriz. Bu da
mahremiyetin sınırlarını göstermektedir.
A. Kişinin Kamusal Hayatı
Kişinin kamusal hayatı üzerinde İslam hukuku açısından ayrıca
durmaya gerek yoktur. Çünkü bu hayat alanıyla ilgili olarak verilen
malumat hemen bütün hukuklar açısından geçerli olabilecek niteliktedir. Dolayısıyla kişilerin başkasından gizlemediği, başkalarına açık
olan ve başkalarının bilmesinin kişilik haklarına zarar vermediği kamuya açık bir hayat alanı vardır. Kişilerin hayatında olan her faaliyet
sır ve özel değildir32. Bunun en güzel örneklerinden biri, kişinin kamuya açık olan hayatı ve bu hayat alanı içindeki faaliyetleridir.
Özel hayatın bir unsurunu oluşturan mesken dokunulmazlığını ele
alan âyetin devamında Kur’ân, kişilerin kamusal hayat alanına işaret
30
31
32

İbn Mâce, Hudûd, 5; Ahmed b. Hanbel, II, 274, IV, 421, 424, V, 279.
Ebû Dâvûd, Edeb, 37.
Duman, Kur’ân-ı Kerim’de Âdâb-ı Muâşeret (Görgü Kuralları), 373.
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eder ve buralara girmenin prensip olarak yasak ve hukuka aykırı olmadığını fakat yine de buralara girenlerin ve buralarda bulunanların
belli bir hassasiyet taşıması gerektiğini ifade eder. İlgili âyet şöyledir:
“İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu (kamusal amaçlarla kullanılan ve kamuya açık bulunan), şahsî mesken olarak kullanılmayan
evlere (binalara) girmenizde bir sakınca yoktur. Fakat (yine de aklınızdan çıkarmayın ki,) Allah, açıkça yaptıklarınızı da, gizlediklerinizi de
bütünüyle bilmektedir”33.
Âyette geçen “İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu şahsî mesken
olarak kullanılmayan evler” şeklindeki ifade, sahabe de dahil, bütün
tefsir otoritelerinin ortak görüşüne göre, han, hamam, dükkan, resmî
daire gibi az ya da çok kamu yararına açık bina ve mahallere ve bir de
belki terk edilmiş eski yapılara, harabelere işaret etmektedir34. Âyetin
nâzil oluşuna dair bilgiler de bu yorumu desteklemektedir. Nitekim
Hz. Ebû Bekir’den gelen bir rivayette o Hz. Peygamber’e şöyle demiştir: “Yâ Resûlellah! Biz ticaretimizde muhtelif yerlere gider ve hanlara
konarız, izin verilmedikçe oralara girmeyelim mi?” Bunun üzerine
40 durumu açıklığa kavuşturan bu âyet nâzil olmuştur35.
Âyetin, “Fakat (yine de aklınızdan çıkarmayın ki,) Allah, açıkça
yaptıklarınızı da, gizlediklerinizi de bütünüyle bilmektedir” kısmı ise, bir
ev veya bina ne kadar kamuya açık olsa da yine de oraya girerken belli
bir hassasiyet taşımak gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kamuya açık alanlara da kötü niyetlerle, uygun olmayan niyetler taşıyarak
veya bir ayıp ve eksiklikten haberdar olmak maksadıyla girilmemelidir36. Âyetin bu kısmı kamuya açık alanlarda bile kişilik haklarının
korunmasını talep etmekte ve ihlal edenlere karşı dînî-ahlakî bir müeyyide getirmektedir. Çünkü âyette Allah’ın her şeyden haberdar ol33
34

35

36

Nûr, 24/29.
Bk. Taberî, İbn Cerîr, Câmiu’l-beyân, Beyrut 1992, IX, 300-301; Cessas, III, 457-458;
İbnü’l-Arabî, Ebû Bekir Muhammed b. Abdillah, Ahkâmu’l-Kur’ân, Mısır ts., III, 13631364; Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut
1985, XII, 221-222; İbn Cüzey, et-Teshîl, III, 120; Yazır, V, 3501.
Taberî, IX, 300-301; Cessas, III, 457-458; İbnü’l-Arabî, III, 1363-1364; Kurtubî, XII, 221222; İbn Cüzey, et-Teshîl, III, 120; Yazır, V, 3501; Esed, Kur’ân Mesajı, 712. (Kurtubî’nin
verdiği bilgiye göre, evlere izinsiz girmeyi yasaklayan Nûr suresinin 27. âyeti çok genel
bir hüküm getirerek her türlü eve izinle girmeyi öngörmekte idi. Bunun üzerine bazı insanlar sözkonusu âyetin hükmünce izin isteme konusunda biraz aşırıya kaçarak kamuya
ait olsun olmasın herhangi bir binaya girmek için iznin şart olduğunu düşündüler. Bunun
üzerine 29. âyet nâzil oldu ve kamuya açık binaları bu hükümden istisna etti. Çünkü evlere izinsiz girmenin yasaklanma gerekçesi, mahremiyetleri ihlal etmeme idi. Kamuya ait
alanlarda bu manada mahremiyetler olamayacağı için hükmün gerekçesi ortadan kalkmış
ve dolayısıyla hüküm de ortadan kalkmıştır).
Yazır, V, 3502.
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duğu ifade edilerek bir anlamda yapılan davranışların karşılıksız kalmayacağına işaret edilmiştir.
Bu âyetten de anlaşılacağı üzere Kur’ân, “özel hayat” yanında
“kamusal hayat”ın bulunduğu gerçeğini de kabul etmiş ve bu alanın
“sır hayatı” denilen özel hayata dahil olmadığını ve aynı hükümlere
tabi tutulmayacağını ifade etmiştir. Ancak âyet, kamu alanında da özel
hayat hakkını ihlal edici davranışlardan kaçınmak gerektiğine işaret
etmiştir. Âyetin bu işaretini modern hukukçuların, “kişinin kamusal
hayatına ilişkin ve aslı olmayan bilgiler yaymak ve kişiyi küçük düşürmek amacıyla ve kötü niyetle ortak hayat alanına ilişkin hususların
başkalarına aktarılması, kişilik hakkına saldırı teşkil eder. Bu durumda
söz konusu saldırı, kişinin şahsiyet haklarından şeref ve haysiyetine
yönelik tecavüz olarak kabul edilir” şeklindeki hükümler açısından
değerlendirdiğimiz zaman söz konusu hükümlerin İslam hukuku ve
ahlakı bakımından da geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Enes b. Malik’ten gelen bir rivayette de kişinin kamusal hayatına
işaret edilmiş ve bu alana girerken izin almanın gerekmediği ifade
edilmiştir. A’yen el-Harzimî’nin anlattığına göre, Enes b. Malik evinin
kapısı ile bahçe kapısı arasındaki yol üzerinde otururken ona gittik;
yanında kimse yoktu. Arkadaşım ona selam verip:
“-Gireyim mi?” dedi. Buna karşı Enes şöyle dedi:
“-Gir, burası kimseden izin alınmadan girilebilecek bir yerdir.
Sonra bize yemek ikram etti; biz de yedik. Bir sürahi de tatlı şıra getirdi, içti ve bize de içirdi”37.
Bu rivâyetten, İmam Mâlik’in belirtilen mekânı kamu alanı kabul
ettiği ve girmek için izne gerek görmediği anlaşılmaktadır. Nitekim
Mücâhid’den gelen bir rivayete göre de İbn Ömer, çarşı dükkânlarına
girmek için izin istemezdi38.
B. Kişinin Meslekî Hayatı
Kişinin meslekî hayatını İslam hukuku açısından değerlendirdiğimiz zaman şunları söyleyebiliriz:
Modern hukukçular mesleğin, kişilerin hayatlarını kazanmak ve
bilgilerini, yeteneklerini uygulamak için yaptıkları faaliyetler olarak
tanımlar ve yerine getirilen bu faaliyetlerin tamamının, kişinin mesleki
hayatını oluşturduğunu ifade ederler39. İslam hukukunun meslek ta37
38
39

Buhârî, el-Edebü’l-müfred, Babu mâ lâ yüste’zenü fîhi, 509 (Hadis no: 1097).
Buhârî, el-Edebü’l-müfred, Babu’l-isti’zâni fî havânîti’s-sûg, 510 (Hadis no: 1098).
Şen, 215.
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nımı da hemen hemen aynı unsurları içermektedir. Tanımların ortak
paydasında kişilerin hayatlarını kazanmak için sanat, zenaat, ticaret ve
ziraat gibi iş kollarıyla meşgul olmak yer almaktadır40.
Yukarıda meâli verilen Nur suresinin 29. âyeti aynı zamanda kişinin meslekî hayatına işaret etmektedir. Çünkü âyetin “İçinde kendinize
ait eşyanın bulunduğu (kamusal amaçlarla kullanılan ve kamuya açık
bulunan), şahsî mesken olarak kullanılmayan evlere (binalara) girmenizde bir sakınca yoktur…” kısmının müfessirlerce kişilerin değişik
meslekleri icra ettiği kamusal mekânları ifade ettiğini daha önce belirtmiştik. Buna göre kişilerin kamusal hayatı, aile hayatı ve sır hayatı
yanında bir de meslekî hayatları vardır. Kişinin meslekî hayatını kamuya açık olan ve olmayan şeklinde mütalaa ettiğimiz zaman bu hayatın, kamuya açık yönü ile kamusal hayata, kamuya açık olmayan
yönüyle ise özel hayata dahil olduğunu söyleyebiliriz.
Meslek hayatı bakımından en önemli husus kişinin mesleğine ait
olan ve mesleğini icra esnasında muttali olduğu başkasına ait sırlardır.
Bu sebeple biz İslam ahlak ve hukuk ilkeleri bakımından sır ve meslek
42 sırrı üzerinde durmak istiyoruz.
1. Genel Olarak Sır ve Sırrın Korunması
Yukarıda sırrı, kişilerin gizli kalmasına özen gösterdiği, herkes tarafından bilinmeyen ve açıklanmamasından sahibinin menfaati bulunan hususlar veya bir kimsenin bir şekilde vâkıf olduğu ve gizli tutmak
mecburiyetinde bulunduğu malumatlar şeklinde tanımlamıştık.
Genel anlamda İslam’ın sırra ve sır saklamaya büyük önem verdiğini ve bunu ahlakî bir erdem saydığını söylememiz gerekir. İslam’a
göre sır, onu bilen veya kendisine bu konuda güvenilen kimse nezdinde bir emânettir. Sırrı ifşâ eden hem sahibine hıyanet etmiş hem de
onun özel hayatını ihlal etmiş sayılır41. Konuyla ilgili bir âyet şöyledir:
“Verdiğiniz sözü ve yaptığınız anlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen
söz, sorumluluğu gerektirir”42.
Nevevî bu âyeti “Sır saklama” ile ilgili hadislerin başında zikretmiştir. Âyetin konuyla alakası şöyle kurulmuştur: Bir kimsenin sırrını
öğrenen veya kendisine bir sır emanet edilen kimse, o sırrı saklayacağına dair söz vermiş demektir. O sırrı, açıklamasına izin verilmediği
40
41

42

Bk. el-Mevsû’atu’l-fıkhiyye, Kuveyt 1994, XVII, 175, 360.
Maverdî, Ebu’l-hasen Ali b. Muhammed, Edebu’d-Dünya ve’d-Din, İstanbul 1985, 295-298;
Gazalî, İhyâ, III, 207-208; İbn Cüzey, 423; Ahmed Ferrac Hüseyn, 36-39; Dağmî, 53vd.;
Selâme, Ahmed Kâmil, el-Himâyetü’l-cinâiyye li-esrari’l-miheniyye, Kâhire 1988, 28.
İsrâ, 17/34.
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sürece, hayatının sonuna kadar her yerde ve her zaman korumakla
yükümlüdür. Emanet olarak aldığı sırrı korumayan kimse emanete
riayet etmediği için Allah katında sorumlu olacaktır43.
Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber’in şöyle dediği nakledilmiştir:
“Kıyamet gününde Allah Teala’ya göre en fena insan, karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşâ eden kimsedir”44, “Kim bir
müslümanın gizli kalması gereken durumunu açığa vurmazsa Allah da
kıyamet gününde onun gizliliklerini açığa vurmaz”45, “Meclislerin (ve
orada konuşulanların) emânet özelliği vardır...”46, “Bir adam bir sözü
(birisine) söyleyip gittiğinde artık o söz duyan için emanettir”47.
Bunlardan başka Hz. Peygamber kendi şahsî sırları yanında devlet
sırlarının korunması konusunda ashabının hassasiyet göstermelerini
istemiş48, sırları ihlal edenleri cezalandırma yoluna gitmiştir49. Hatta
sahabeden birisinin devlet sırrını ifşâ etmesi üzerine onu ayıplayıcı ve
müslümanları uyarıcı tarzda bir âyetin indiği olmuştur50. Bu sebeple
indiği kabul edilen âyetlerden birinde devlet sırrını ifşâ etmenin ihânet
(hâinlik) olarak nitelendirildiğine şâhit olmaktayız. Çünkü bu âyetin
inmesine sebep olan Ebû Lübâbe adlı bir sahabî, mal ve evlat gibi
dünyevî şeylere karşı olan aşırı tutkusu, ailesi ve kabilesi için beslediği
koruma ve kayırma duygusu sebebiyle önemli bir devlet sırrını ifşâ
etmişti51. İlgili âyet şöyledir:
43

44
45
46
47
48

49
50

51

Nevevî, Yahya Şeref, Riyazu’s-Sâlihîn Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (tercüme ve şerh,
M. Yaşar Kandemir-İ. Lütfü Çakan-Raşit Küçük), İstanbul 2005, IV, 86-87; İbn İdris, 2526.
Müslim, Nikâh, 123, 124; Ebû Dâvûd, Edeb, 32.
Ebû Dâvûd, Edeb, 38, 60; Tirmizî, Hudûd, 3, Birr, 19; İbn Mâce, Mukaddime, 17.
Ebû Dâvûd, Edeb, 32; Tirmizî, Birr, 39.
Ebû Dâvûd, Edeb, 32; Tirmizî, Birr, 19.
Buhârî, Nikâh, 33, 36, 46, Menâkıb, 25, Fezâilu ashabi’n-Nebi, 12, Megâzî, 83, İsti’zan,
43; Nesâî, Nikâh, 30; Müslim, Fezâilu’s-sahabe, 97-99, 145, 146; İbn Mâce, Cenâiz, 64.
Selâme, 32-34.
Kaynaklarda bu âyet ve nüzulüne konu olan sahabî hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Sahabenin adı genel olarak Hatıb b. Ebî Belta’ ve Ebû Lübâbe olarak kaydedilirken,
nâzil olan âyetin, Enfal suresinin 27. âyeti, Mücâdele suresinin 22. âyeti ve Mümtahine
suresinin 1. âyeti, Teğâbun suresinin 14i âyeti olduğuna dair rivayetler vardır. Nakledildiğine göre bu sahabî akrabalarının zarar görmemeleri için, Hz. Peygamber’in ordusuyla
Mekke üzerine yürüyeceğini haber vermiş ve böylece devlet sırrını ifşâ etmiştir. (Bk. Çetiner, Bedreddin, Fâtiha’dan Nâsa Esbab-ı Nüzul Kur’ân Ayetlerinin İniş Sebepleri, İstanbul
2002, II, 864, 870).
Ayetin iniş sebebi olarak anlatılan olaylardan biri şöyledir: Medine’de bir Yahudi kabilesi
olan Kureyza oğulları bir savaşta, Hz. Peygamber’le daha önce yapmış oldukları anlaşmayı bozarak müttefik müşrik ordularına yardım ettiler. Müşrik Arap orduları çekilip gittikten sonra Resûlüllah onların kalelerini kuşattı. Barış isteklerini de reddetti. Yalnız seçecekleri bir hakemin vereceği hükme razı olacağını bildirdi. Yahudiler de hakem olarak
Sa’d’ı seçtiler. Sonra da Sa’d’ın vereceği hüküm hakkında bir fikir edinmek üzere Ebû
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“Ey iman edenler! Allah’a ve peygamber’e hıyanet etmeyin; (sonra)
bile bile kendi emânetlerinize hâinlik etmiş olursunuz. Bilmiş olunuz ki,
mal ve evlatlarınız sizin için bir fitne (imtihan vesilesi)dir ve yine bilin
ki,en büyük mükâfaat Allah katındadır”52.
Daha sonraki dönemlerde de sırrı koruma hassasiyeti ve onu ifşâ
etmenin emânete hiyanet olduğu anlayışı sorumluluğunun bilincinde
olan müslümanlarca sürdürülmüştür53.
Hz. Ali sırrın ve sır saklamanın önemine işaret ederken şöyle demiştir: “Sırrın senin esirindir; sırrını açıkladığın zaman sen onun esiri
olursun”. Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin de: “Kardeşinin sırrını ifşâ etmen bir nevi hıyanettir” demiştir. Bu sözleri nakleden Maverdî de bu
konuda şunları söylemektedir: Saklanmayan sırlar yüzünden nice kanlar dökülmüş ve nice ümitler boşa gitmiştir. Başkasının sırrını ifşâ etmek kendi sırrını açığa vurmaktan daha çirkin bir şeydir. Çünkü bu iki
olumsuz durum meydana getirir; eğer sır verilirken kendisine güven
duyularak verilmişse onu açıklayan hıyanet etmiş sayılır, şayet emanet
olduğu bildirilerek verilmişse bu durumda da sırrı açığa vuran koğucu
44 durumuna düşmüş olur ki her ikisi de kötü vasıflardır54.
Gazzâlî’nin ifadesine göre, sırrın ifşâsı, dost, tanıdık ve arkadaşların hakkını ihlal ettiği ve onları incittiği için yasaklanmıştır. Eğer sır
sahibine zarar veriyorsa sırrın ifşâsı haramdır. Zarar vermiyorsa bile
bu davranış sahibinin kınanmasını gerektirir55.
2. Sırrın Çeşitleri
İslam hukuk ve ahlak ilkeleri tarafından korunan sırları, hakiki
şahıslara ait sırlar ve hükmî şahıslara ait sırlar olmak üzere iki kategoriye ayırmak mümkündür. Bunlar, özel sırlar ve genel sırlar olarak da
adlandırılabilir. Özel sırlara “ferdî sırlar” da denilir. İslam, insana,

52
53
54
55

Lübâbe ile konuşmak istediler. Çünkü Ebû Lübâbe onlara dostça davranırmış, âilesi, malı
ve çocukları da onların yanında imiş. Hz. Peygamber Ebû Lübâbe’yi onlara göndermiş onlar da Sa’d’ın hükmünün ne olacağını ona sormuşlar. O da Sa’d’ın Yahudilerin kesileceğine dair hüküm vereceğini anlatmak üzere eliyle boğazını gösterdi. İşte bu âyet onun bu
sırrı ifşâ etmesi üzerine indi. Çok pişman olan Ebû Lübâbe kendisini mescidin direklerine
bağladı. Ölünceye ya da Allah tarafından affedilinceye kadar da yiyip içmeyeceğine dair
yemin etti. Yedi gün sonra bayılıp yere yıkıldı. Bunun üzerine de affedildiğine dair bir
âyet indi. Bu âyetin Tevbe suresinin102. âyeti olduğu belirtilmiştir. (Bk. Vâhidî, Ebu’lHasen Ali b. Ahmed en-Nisaburî, Esbabu’n-nüzûl, Beyrut 1982, 134; İbn Kesîr, II, 322; Çetiner, I, 416-417). Ayetin fitne bağlamında değerlendirilmesi için bk. Keskin Hasan,
Kur’ân-ı Kerim’de Fitne Kavramı, İstanbul 2003, 51.
Enfal, 8/27.
Selâme, 33-34.
Maverdî, 295; Gazâlî, İhyâ, Kâhire 1994, II, 267-281, III, 207-208; Ahmet Rifat, 270.
Gazâlî, İhyâ, III, 208.
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insanın şeref ve onuruna verdiği değerin bir sonucu olarak bu sırları
korur ve müminlerden de bunları korumalarını talep eder. Genel sırlar, devlet, şirket ve kurumlara ait sırlardır. Devletin ve diğer kurumların bekası, devamı ve âlî menfaatleri için bu sırların da korunması
istenir56.
Ferdî sırlar kendi arasında şahsın kendisine ait olan ve başkasına
ait olan sırlar olmak üzere iki kısma ayrılır. Şahsın kendisine ait sırrı
kendisinden başkası bilmez ve bunları başkasıyla paylaşması da istenmez. Çünkü bunların başkasıyla paylaşılması genellikle kişiyi incitir.
Kişilik zaafları, bazı hastalıklar ve bedensel kusurlar bu kısımda mütalaa edilebilir. Başkasına ait sırlar ise, toplumsal hayat ve insanlarla
kurulan ilişkiler sonucu bir anlamda zorunlu olarak öğrenilen sırlardır.
Karı-koca, aile ve arkadaşlık sırları, bilgisayar ve cep telefonu gibi cihazları tamir edenlerin mecburen öğrendiği ana kartlarda yer alan
şahsa ait bilgi ve görüntülere ait meslek sırları bu kısma dahildir. Dolayısıyla eşler birbirinin sırlarını, aile fertleri aile sırlarını, meslek erbabı mesleklerini icra esnasında edindiği sırları ve arkadaşlar birbirlerinin sırlarını korumaya gereken itinayı göstermelidirler. Özellikle
doktorların ve ayrıldıktan sonra eşlerin ve hassas görevlerde bulunan
devlet görevlilerinin görev sonrası da sırların korunmasına özen göstermeleri gerekir. Bu sadece hukukî değil, aynı zamanda dinî ve ahlakî
bir zorunluluktur57. Sır sahibi bir yarara binaen sırrını ifşa eder veya
edilmesine izin verirse artık o durum sır olmaktan çıkar58.
İslam’ın sır saklamayla ilgili ilkeleri yukarıda sayılan ve sayılmayan bütün sırları korumaya yöneliktir. Yani bir bilgi ve durumun korunması için “sır” kavramı içinde mütalaa edilmesi yeterlidir. Ayrıca
şahsî, meslek sırrı veya devlet sırrı olması önemli değildir. Ancak bunlar arasında öncelikle korunması gereken veya ifşâ etmek mecburiyeti
hasıl olduğunda öncelik verilmesi gerekenler elbette vardır. Aile sırlarının bir parçasını oluşturan karı-koca arasındaki sırlar ve devlet sırları
bunların en önemlilerindendir. Bu konuda Kur’ân, aynı zamanda devlet başkanı olan Hz. Peygamber’e ait bir sırrı ifşâ eden hanımlarını
uyarır ve bu yanlışı yapanları tövbeye davet eder. İlgili âyet şöyledir:
“Hani (bir gün) Peygamber, eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti;
eşi bunu ifşâ edip Allah da Peygamber’e bildirince, Peygamber (söylediklerinin) bir kısmını (diğerlerine de) anlatmış, bir kısmına ise hiç değinmemişti. Peygamber durumu eşine anlatınca, kadın: “Bunu sana kim
56
57
58

İbn İdris, 27.
İbn İdris, 27-147; Selâme, 28-34.
İbn İdris, 147-157.
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söyledi?” diye sordu. (Peygamber de,) “Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan (Allah) bana söyledi” diye cevap verdi. (Ey Peygamber! Onlara
de ki) “İkiniz tövbe ederek Allah’a yönelin, çünkü ikinizin de kalbi haktan uzaklaşmıştı! Ve (Allah’ın elçisi olan) Peygamber’e karşı birbirinizi
desteklerseniz (bilin ki) Allah, onun koruyucusudur ve (bilin ki) bundan
dolayı, Cebrail müminler arasındaki bütün dürüst ve erdemliler ve (öteki) bütün melekler, onun yardımına koşacaktır”59.
Bu âyet, Hz. Peygamber örnekliğinde eşler arasındaki sırların korunması gerektiğine bir işarettir. Âyetin üzerinde durduğu ve vermek
istediği esas mesaj, Hz. Peygamber’in hanımlarından birine verdiği
sırrın ne olduğu değildir60. Dikkat çekilen esas nokta, verilen aile sırrının, özellikle de sorumluluk taşıyan ve önemli makamlarda bulunan
kimselerin sırlarının eşleri tarafından yayılmasının yanlışlığıdır. Âyet
bu yanlışı yapan Peygamber hanımlarını uyarmaktadır. Bu, sadece Hz.
Peygamber’in hanımlarına değil, müslüman toplumda görevli ve sorumlu olan her müslümanın hanımına verilmiş bir derstir. Ayette, sırrın ne olduğundan bahsedilmediği gibi, sırrın ifşâsından ne tür tehlike46 lerin doğabileceğine de değinilmemiştir. Çünkü esas önemli olan, sır
denilen ve emânete riâyet kabilinden olan hususta hassas davranmaktır. Her insanın evinde sır sayılan hususlar olabilir. Özellikle belli görevleri ifa edenlerin evlerinde onlarla birlikte yaşayan aile fertleri ve
hanımları önemli ve nazik bazı meselelerden haberdar olurlar. Bu
hususların onlar tarafından sır olarak saklanması gerekir. Eğer böylesine önemli ve sorumluluk taşıyan kişilerin evindeki hanımlar sır saklama noktasında zaaf gösterirlerse, önemsiz sırların ifşâsından dolayı
fazla bir zarar meydana gelmese de, önemli sırların yayılması büyük
tehlikeler meydana getirebilir. Sorumlu kişilerin hem şahsı hem de
temsil ettikleri makamlar bundan ciddî yaralar alabilirler61.
Sır saklamada en önemli husus, başkalarının bize emânet ettiği
sırları saklamaktır. Hz. Peygamber ashabına bütün güzel huylar gibi,
59
60

61

Tahrîm, 66/3-4.
Âyetlerden anlaşıldığına göre Hz. Peygamber eşlerinden birine bir gün bir sır söylemiş, o
da bunu başka bir eşine açıklamıştır. Peygamber’in verdiği sırrın ne olduğu, bunu kime
verdiği ve ondan da kimin duyduğu konusunda birçok rivâyet vardır. Fakat bunların hiçbiri güvenilir ve kesin bilgi içermemektedir. Bazı rivâyetlere göre bu sır, Hz. Peygamber’in kendisinden sonra kimin halife olacağıyla ilgilidir. Hz. Peygamber kendisinden sonra Hz. Ebû Bekir’in ondan sonra da Hz. Ömer’in halife olacağını, eşlerinden Hz. Ömer’in
kızı Hz. Hafsa’ya gizlice söylemiş, Hafsa da bunu Hz. Ebû Bekir’in kızı Hz. Aişe’ye açıklamıştır. (bk. Zemahşerî, IV, 562-563; Kurtubî, XVIII, 186-187; İbn Cüzey, et-Teshîl liulûmi’t-tenzîl, Beyrut 2003, IV, 244; Alûsî, XXVIII, 151; Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân, VI,
398; Esed, Kur’ân Mesajı, 1164).
Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’ân, VI, 398-399.
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sır saklama erdemini de kazandırmış, sırrı ifşâ etmeyi münafıklık alameti saymıştı. Özellikle âile ve eşler arasında oluşan sırların korunması üzerinde duran Hz. Peygamber, aile sırlarını yayanların kıyamette
en kötü kişiler arasında sayılacağını haber vermiştir62.
Sırrın korunmasının ve ifşâ edilmemesinin esas gerekçesi şahsiyet
hakkının zedelenmesidir. Buna göre ifşâ edilmesi halinde bir kişinin
zarar göreceği sırla birden fazla kişinin zarar göreceği sırlar arasında
fark bulunduğu gibi, kişinin daha çok zarar göreceği sır ile daha az
zarar göreceği sır arasında da fark gözetilebilir. Nitekim İslam hukukundaki yerleşik kurala göre, “Umûmî zararı defetmek için özel bir zarar tercih edilir”. İslam hukukunda kötü duruma maruz kalma, cana,
mala, fazl-ı şerefe (onursal değerlere) ârız olan kötülükler ve olumsuzluklar “zarar” kavramı içinde mütalaa olunur63.
C. Kişinin Aile Hayatı
İslam hukukçularının tanımına göre aile, hem çekirdeği (eşler ve
çocuklar) hem de bunun uzantısı olan yakınları kapsar. Dar anlamda
âile, ana, baba ile çocuklardan ibarettir. Geniş anlamda âile, bunlarla
birlikte baba tarafından akrabalar ve hizmetçilerden oluşan bir topluluk olup sosyal yapının en küçük ve temel unsurunu teşkil eder. İnsanlar ruh ve beden sağlıklarını koruyabilmek, din ve dünya işlerini daha
kolay ve rahat yapabilmeleri için huzurlu bir ortama muhtaçtırlar.
Aynı zamanda, insanda doğuştan var olan özel hayat anlayışını devam
ettirmek için de âile ve âile hayatı gereklidir64. Bir âyette bu gereklilik
şöyle ifade edilmiştir: “İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler
yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, Allah’ın varlığının belgelerindendir. Bunlarda düşünen bir toplum için dersler vardır”65.
Kişinin umuma açık kamusal hayatı yanında ayrıca biraz daha
özel bir hayatı bulunduğuna şu âyet işaret etmektedir:
“Ey iman edenler! Meşru şekilde sahip olduğunuz köleler, içinizden
henüz ergenlik çağına varmamış olanlar, günün üç vaktinde, sabah namazından önce, gün ortasında soyunup dinlenmeye çekildiğiniz zaman
62
63

64

65

Müslim, Nikâh, 123-124.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, md. 26, 27, 28, 29. Açıklaması için bk. Ali Haydar, Dürerü’lhukkâm şerhu mecelleti’l-ahkâm, İstanbul 1330, I, 83vd.; Ergüney, Hilmi, İzahlı ve Mukayeseli Mecelle Külli Kaideleri, İstanbul 1965, 49-53; İlhan Cengiz, Hukukun Doksan Dokuz
İlkesi, İstanbul 2003, 31-34.
Omran, Abdel Rahim, İslam Kültüründe Aile Planlaması (trc. Komisyon), Ankara 1997,
17; el-Mevsû’atu’l-fıkhiyye, IV, 223; Çağrıcı, “Aile”md., İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük
Yaşayış Ansiklopedisi, I, 78-80; Yaman, Ahmet, İslam Aile Hukuku, Konya 2002, 11-12.
Rûm, 30/21.
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ve yatsı namazından sonra yanınıza girmeden önce sizden izin istesinler;
bu üç vakit mahremiyetiniz korunmasız olabileceği vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına girip çıkmanızda sizin için de onlar için
de bir sakınca yoktur. Allah mesajlarını size işte böyle açıklamaktadır:
Çünkü Allah doğru hüküm ve hikmetle buyuran mutlak ve sınırsız bilgi
sahibidir. Çocuklarınız ergenlik çağına girdikleri zaman da, öteki yetişkinlerin yaptığı gibi, (evinize yahut belirtilen vakitlerde odanıza her
girmek istediklerinde) sizden izin istesinler. Allah mesajlarını size işte
böyle açıklamaktadır: Çünkü O, doğru hüküm ve hikmetle buyuran mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir”66.
En genel ifadesiyle bu âyetler, 27-29. âyetlerde temas edilen bireysel ve kişisel mahremiyet temasını işlemektedir. Buna göre insan
hayatı toplumsal ve bireysel –aynı zamanda da maddî ve manevî- yanlarıyla ayrılmaz bir bütün teşkil etmektedir. Dolayısıyla Kur’ân’a göre
bunlar birbirinden bağımsız olarak ele alınamaz. Ayette geçen “üç
korunmasız (avret) vakit” ifadesi, hem lafız hem de lafzî anlamıyla
anlaşılabilir. Buna göre âyette geçen “avret” terimi, lafız olarak yetiş48 kinlerin kocalarından veya karılarından ve hastalık halinde hekimden
başkasına, haya ve iffet gereği, göstermemeleri gereken yerler için
kullanılır. Mecazî veya deyimsel olarak ise bu kelime, kişinin rûhen ve
manen uluorta açığa vurmaması gereken hususiyetlerine işaret için
kullanılır. Âyette iki kere kullanılan “üç” sayısı ise, metnin anlam akışı
içinde, sayısal ve kesin bir kıymet bildirmekten çok, kocalar, karılar ve
çocuklar da dahil, âilenin çok yakın üyelerinin bile mahremiyete ya da
hususiyete dikkat ve riayet etmeleri gereken durumların tabiatında var
olan tekrara dikkat çekmek içindir67.
İniş sebebini ifade eden bilgilere bakılırsa bu âyet, özel hayatı ihlal eden bir olay üzerine inmiştir. Nakledildiğine göre Hz. Peygamber
bir öğle vakti, Müdlic adlı bir sahabiyi göndererek Hz. Ömer’i huzuruna çağırdı. Müdlic izinsiz olarak Hz. Ömer’in odasına girmişti. Hz.
Ömer uyuyordu. Aniden uyandırılınca üzeri açılmıştı. Uyandırıldığında
durumu fark eden Ömer’in canı sıkılmış ve gönlünden “keşke böyle
zamanlarda izinsiz girmek yasaklansa!” şeklinde bir temenni geçmişti.
Resûlüllah’ın huzuruna vardığında yukarıdaki âyetin yeni indiğini
öğrendi ve Allah’a hamdetti68.

66
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Nûr, 24/58-59.
Esed, Kur’ân Mesajı, 721. Ayrıca bk. Taberî, IX, 345-347; Cessâs, III, 480-485; İbnü’lArabî, III, 1396, 1399; Kurtubî, XII, 304-307.
Vâhidî, 189; İbnü’l-Arabî, III, 1397-1398; Kurtubî, XII, 304.
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Bu âyetler çok açık bir şekilde kişinin kamusal ve sır hayatı yanında bir de kamusal hayata göre biraz daha özellikler taşıyan fakat sır
hayatı kadar da gizlilik arzetmeyen aile hayatı bulunduğuna işaret
etmektedir. Çünkü 27-29. âyetler umuma hitap ederken bu âyet aynı
mekânı paylaşan âile fertlerine ve bir şekilde âile ile içli dışlı olan insanlara hitap etmektedir. Aynı zamanda önceki âyetler birinin evine
giren yabancıların her zaman izin istemesi gerektiğini ifade ederken
bu âyet, sadece belli ve mahremiyet açısından hassas vakitlerde izin
istenmesini öngörmektedir69. Bu hayat kamuya değil de aynı yerde
yaşayan insanlara açıktır. Âyette bu hayatın, ev sahibiyle çoğu zaman
aynı mekânı paylaşan ve ailenin mutad sırlarına muttali olan çocuklara ve hizmetçilere açık olduğu ifade edilmektedir. Çünkü bunlardan
her şeyin saklanması imkânsızdır70. Fakat bir taraftan da bunların da
aileye dahil olmakla birlikte kişilerin özel hayatına dair her duruma
muttali olamayacakları, olmamaları gerektiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla kişilerin hayatında bunlara da kapalı bir alan vardır ki bu da
âyette ifade edildiği şekliyle “mahremiyet” yani sır alanıdır.
D. Kişinin Özel Hayatı (Sır Alanı)
Yukarıda sayılan hayat alanları dışında kişinin bazen kendisi dışında kimseyle paylaşmadığı, bazen ise en yakınında bulunan eşiyle
paylaşabildiği bir hayat alanı vardır ki, bu hayat en dar anlamda özel
hayat alanıdır. Bu sebeple bu hayata “sır alanı” veya “mahremiyet alanı” da denilmektedir. Bazen insan hayatında öyle sırlar ve gizlilikler
olur ki, insan onu hanımıyla bile paylaşmayı kendi psikolojisi ve âile
saadeti açısından uygun bulmaz. Bunlar kişinin kendisine sakladığı
özel durumlardır ve kişiden kişiye göre de değişiklik arzeder. Bazı
durumlar da vardır ki insan bunları en yakınında bulunan hanımıyla
paylaşmak durumunda kalır. Bunlar eşlerin mahrem hayatlarına dair
sırlar olur ve üçüncü kişilerle asla paylaşılamaz. İnsanlar bunların
paylaşılmamasına azami özen gösterirler. Bu sırların ihlal edilmesi
onları son derece rencide eder, hatta zaman zaman bazı kişiler sırf bu
sebeple intihar gibi kötü bir yolu seçer.
Nur suresinin yukarıda meâli sunulan 58. âyeti aynı zamanda kişinin âile hayatı yanında, ondan daha özel ve daha mahrem bir sır
hayatı bulunduğuna işaret etmektedir. Çünkü âyette, evin içindeki
olaylardan mecburen haberdar olmak durumunda olan köle, hizmetçi
ve çocukların dahi haberdar olmamaları istenen bir gizli hayat alanından bahsedilmektedir. Âyetin indiği dönemdeki muhatapların duru69
70

İbnü’l-Arabî, III, 1396; Kurtubî, XII, 302.
Cessâs, III, 481, 485.
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mu, sosyal yaşantıları dikkate alınarak sabah namazı öncesi, günün
ortasında dinlenmek için özel odalara çekilinen vakit ve yatsı namazından sonra ev sahiplerinin ya da aile büyüklerinin özel odalarına
izinsiz girmemeleri istenmektedir. Bu üç vakit o dönemin insanları için
mahremiyetlerini serbestçe ve paylaşılması gerekenlerin dışındakilerden sakladıkları vakitlerdir. Zaten âyet de “bu üç vakit mahremiyetinizin korunmasız olabileceği vakitlerdir” ifadesiyle bu duruma işaret etmiştir. Bu üç vakitte insanlar belirtilen özel istirahat mekânlarında
yalnız olabilecekleri gibi, hanımlarıyla beraber de olabilirler. Önemli
olan bu mekânlara çekildikleri zaman rahatsız edilmemeleridir. Günümüzde insanların sosyal ve aile yaşantılarına göre bu vakitlerde ve
mekânlarda değişiklik olabilir. Muhataplar artık bu duruma göre hassasiyetlerini sürdürmelidirler. Mesela bugün yatak odaları, otel odaları
ve özel toplantı salonları bu kabil alanlardır. İnsanlar buralara ya hiç
girmeye teşebbüs etmeyip kişilerin gizliliğine saygı duymalı veya mutlaka girmesi gerekiyorsa izin istemelidir.
Sahabeden Abdullah b. Süveyd’den gelen bir rivayet, bu üç vaktin
50 kişinin sır alanına işaret ettiğini daha net bir şekilde anlatmaktadır.
Sa’lebe b. Ebî Malik el-Kurazî’den nakledildiğine göre kendisi, Benî
Hârise İbni’l-Hâris’in kardeşi Abdullah b. Süveyd’e “mahremiyetin korunmasız olabileceği üç vakit”ten sormak üzere yola koyuldu. Abdullah bu üç vakti gözetip uygulardı. Abdullah sordu:
“-Ne istiyorsun? Ben dedim ki:
-Bu üç vakitle amel etmek istiyorum. Bunun üzerine şöyle dedi:
1) Öğle sıcağında (uyumak için) elbisemi çıkardığım vakit, ev halkımdan buluğa ermiş hiç kimse yanıma giremez; ancak iznimle girer
yahut onu çağırırsam girer ki, bu onun iznidir. 2) Fecir vakti doğup da
insanlar tanınıncaya ve namaz kılıncaya kadar, (bu vakit de gece elbisesini değiştirip giyinme zamanıdır ki, yine kimse yanıma giremez). 3)
Bir de yatsı namazını kıldığım ve uyumak için elbisemi çıkardığımda
(yanıma kimse giremez)”71.
Başka rivayetlerde de, özel hayatlarına saygı anlayışı çerçevesinde, kişinin kendi, annesinin, babasının, erkek ve kız kardeşinin, çocuğunun özel odalarına girerken bile izin alması gerektiği bir ilke olarak
ifade edilmiştir72.
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Buhârî, el-Edebü’l-müfred, Bâbu’l-avrâti’s-selâs, 482 (hadis no: 1052).
Bk. Buhârî, el-Edebü’l-müfred, 487-491(hadis no: 1059-1064).
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Nur suresinin “izin isteme” (isti’zân) âyeti diye adlandırılan 27.
âyetinin iniş sebebi olarak gösterilen bir olay da kişilerin özel hayatın
aile hayatından daha dar bir kısmı olan sır hayatına ihtiyaç duyduklarına işaret etmektedir. Adiyy b. Sâbit’in anlattığına göre, Ensar’dan bir
kadın Hz. Peygamber’e geldi ve: “Ey Allah’ın elçisi, ben evde bazen
öyle bir durumda oluyorum ki, ne babamın, ne çocuğumun, ne de
kimsenin beni o halde görmesini istemiyorum. Ben bu durumda iken
babam geliyor yanıma giriyor, ailemden bir erkek geliyor, yanıma giriyor. Ne yapayım?” diye sordu ve bunun üzerine “Ey iman edenler!
Kendi evlerinizden başka evlere sakinlerinden izin almadan, onlara selam vermeden girmeyin…” meâlindeki âyet indi73. Bu da şahısların
gerektiğinde en yakınlarından bile gizli tutmak istediği bir sır hayatı
bulunduğunu göstermektedir.
Böylece Kur’ân o günün şartlarında kişilerin sır alanı hakkı bulunduğunu kabul etmiş, buna saygı duyulmasını istemiş ve bu alanın korunmasını veya dokunulmazlığını temin etmek için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Hadisler de bu durumu hem teyit etmiş hem de izaha
kavuşturmuştur. Her şeyden önemlisi Kur’ân bu alanın ihlal edilmemesinin hukuktan önce iman ve ahlak gereği olduğunu ifade etmiştir.
Bu da özel hayata saygının daha sağlam ve ebedî esaslara bağlanması
anlamına gelmektedir.
Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere, modern hukuk doktrininde kişilerin hayat alanı olarak belirlenen hususlar, İslam hukukunun temel
kaynağı olan Kur’ân tarafından da, ismen olmasa da, mefhum olarak
tanınmıştır. Bu hayat alanlarının her birinde oluşan kişilik haklarına
saygı gösterilmesi istenmiş ve gizliliğin korunması için de gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, özel hayatın gizliliği ve korunması
bakımından kişinin hayat alanları, kamuya mal olmamış kamusal hayatı, kamuya mal olmamış meslekî hayatı, meslekî sırları, aile sırları,
özel sırları onun özel hayatını oluşturmaktadır. Bunlar içerisinde en
özel hayat, kişinin sadece kendisine sakladığı sır alanıdır. Bunun içerisinde kişinin özel dünyasına ait sırları, yazıları, bazı zaafları, bedenî
kusurları yer alabilir. Bundan sonra sırasıyla yatak odası, özel kişilerle
paylaştığı yazışmaları, haberleşmeleri, aile hayatı ve meslekî hayatı
gelmektedir74.
Ancak şunu bir daha vurgulamak gerekir ki, kişinin özel hayatının
kapsamı genel olarak yukarıda sınırları çizilmeye çalışılan hususlarla
sınırlıdır. Ancak yine de bu hayatın kapsamı, kişilerin ve toplumların
73
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Vâhidî, 186; Çetiner, II, 648.
Krş. Danışman, 7-12.
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ahlak ve mahremiyet anlayışlarına göre değişebildiği gibi, yere, zamana ve kişinin konumuna göre de değişebilir75.
Sonuç
İki tür mahremiyet vardır. Birisi özel diğeri genel mahremiyettir.
Özel mahremiyet özel hukukun ve daha çok aile hukukunun konusudur. Genel mahremiyet ise kamu hukukunun konusudur. Çünkü temel
insan hakkı sayılmaktadır. Bugün ihlal edilen daha çok genel mahremiyettir. Devletler bu hakkı korumak zorunda olduklarından gerekli
yasal düzenlemeyi de yapmak durumundadırlar. Hatta bir devletin
hukuk devleti olup olmadığını ölçmek için mahremiyet alanında yapmış olduğu koruyucu düzenlemeler bir ölçüt olarak kabul edilir.
İslam mahremiyeti temel insan hakkı saymış ve onu korumak için
hukuk kurallarından çok ahlak kurallarını devreye sokmuştur. Bunun
için de başta tecessüs yasağı olmak üzere bir çok ilkeyi Müslümanlara
sunmuştur.
52

Mahremiyetin sınırı, kişinin kamuya mal olmamış kamusal hayatı,
kamuya mal olmamış mesleki hayatı, meslek sırları, aile sırları, özel
sırlarını içine almaktadır. Aynı zamanda özel haberleşme ve özel eşyalar da bu kapsamdadır. Bu konuda esas sınır, kişinin kendine ait özel
bir durumun başkası tarafından duyulup bilinmesinden ve izlenmesinden rahatsızlık duyup rencide olmasıdır. Aynı zamanda bu rahatsızlığını gerek şahıslar ve gerekse yargı organları nezdinde dile getirmesi
de bu rahatsızlığın somut göstergesi sayılmaktadır.
İslam bugün anayasa hukuku tarafından belirlenen bütün bu sınırları belirlemiş ve daha da öteye geçmiştir. İnsanı sırf insan olarak dokunmaz(masum) kabul eden İslam, vücudun dokunulmazlığını bir hak
olarak belirlemiştir. Kadınla nikâhı helal olan bir erkeğin tokalaşmasını, nikâh engeli olmayan iki karşı cinsin baş başa kapalı bir mekânda
kalmasını(halvet) yasaklarken, yanında mahremi olmayan bir kadının
belirli mesafeye(sefer mesafesi) yolculuk yapmamasını önerirken ve
nikâhı câiz olanların konuşmalarına bile sınırlama getirirken hep bu
mahremiyeti korumak istemiştir. Zira mahremiyet bir kere ihlal edildi
mi, tamiri çok zordur.
Mahremiyet, şahsiyeti geliştiren, rejimlerin şeklini belirleyen, ahlakı olgunlaştıran, dindarlığı zirveye ulaştıran ve kaliteli hale getiren,
insana saygıyı temsil eden ve toplumsal güveni tesis eden bir konudur.
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Danışman, 12.
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MAHREMİYET, İFFET ve HAYÂ İLİŞKİSİ
Hüsamettin ERDEM*
Özet
Mahremiyet, iffet ve hayâ ilişkisi başlığını taşıyan bu tebliğimizde esas olarak mahremiyetle iffet ve hayâ arasında öncelikle bir ilişki var mı bunu sorguladık; daha sonra
da iffet ile hayâ arasında bir ilişkinin olup olmadığını sorgulamaya çalıştık.
Bilindiği gibi mahrem, haram kökünden gelen ve men etmek, yasaklamak, haram
kılmak anlamlarına gelir. Buradan gelen mahremiyet de yasaklılık halini ifade eder.
Mahremiyet sınırları içinde şu üç hususu zikretmek mümkündür: 1. Nikâhı düşmeyen,
evlenilmesi İslam açısından haram ve yasak olan yakın akrabalar. 2. Gizli sırlara vakıf
olma ve başkalarına söylememe, 3. Herkese açılmayan ve söylenmeyen bazı haller.
Yine mahremiyet, insanın vücudunda bakılması, dokunulması ve konuşulması haram,
yasak olan yerleri ifade etmek için de kullanılmaktadır.
İffet ise haram ve kötü şeylerden kaçınma, temiz olma ve temiz bir hayat yaşama gibi
anlamlarda kullanılır. İffet, Nefsin Kuvvetlerinden “Şehvet Gücü”nün ideal orta halidir. Nefsin kötülüklerden ve haramdan korunmasının en önemli yolu iffetli olmaktır.
İffetin önemli kısımlarından birisi de hayâdır.
Hayâ, utanma, sıkılma, hicap, ar, namus manalarına gelir. Hayânın; akıl ve dine, medenî ve insanî kanuna ters her çeşit kabahatten nefsin utanması ve sakınması gibi bir
anlamı daha vardır. Bu üç kavramın da bir biriyle çok yakın ilişkisi olduğu görülmektedir. Her üçü de insanı haramdan ve kötü şeylerden sakındırmak ve iyi olanlara yönlendirmek gibi bir işlevi üstlenmişlerdir. Bu nedenle, iffet ve hayâ, insanı açık ve gizli
kötülük işlemekten alıkoyan, hayır ve iyiliğe sevk eden güzel haslet ve faziletlerdendir. Bu değerlerin özünde her çeşit haramdan sakınmak ve mahrem olanlara karşı gereken titizlik ve saygıyı göstermek vardır.
Anahtar Kelimeler: : Haram, Mahrem, Mahremiyet, İffet, Hayâ


“The Relationship Between Mahremiyet / Prohibition, Iffet / Chastity
And Haya / Modesty”
Abstract
In this paper entitled “Mahremiyet / Prohibition, Iffet / Chastity and Haya / Modesty”,
we first analyzed if there is a relationship between mahremiyet on the one hand and
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iffet and haya on the other, and then analyzed if there is a relationship between iffet
and haya.
As is known, the Arabic word mahrem is derived from the root haram, meaning prohibited and forbidden. Thus mahremiyet means the state of prohibition. One can mention the following three points within the limits of mahremiyet: 1) Close relatives who
cannot marry each other. 2) Confidentiality. 3) Privacy. Again the term mahremiyet
refers to the parts of human body that are prohibited to look at, touch and speak
about, i.e., the privates.
Iffet or chastity is employed to refer to avoiding what is impermissible and evil, being
pure and leading a pure life. Iffet is the golden middle state of the soul’s concupiscent
power. The most important way for the soul to keep away from evil and impermissible things is being chaste. Haya or modesty is one of the most important elements of
chastity.
The Arabic word haya means modesty, shyness, embarassment and chastity. It also
means shying away from anything that is against reason, religion and law. It is clear
that these three concepts are closely interrelated. They aim at keeping the human beings from unlawful and bad things and they lead to good things. Therefore, iffet and
haya are two of the good virtues. What inheres in these values is the sense of keeping
away from any kind of unlawful things and carefully observing the prohibitions
Keywords: Islamic morality, privacy, chastity, modesty.
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Giriş:
Tebliğ başlığımızı meydana getiren üç temel kavram vardır. Bunlardan biri “mahremiyet”, diğer ikisi de “iffet” ve “hayâ”dır. Biz öncelikle mahremiyet kavramı üzerinde, daha sonra da iffet ve hayâ kavramları üzerinde durarak aynı zamanda bunlar arasındaki ilişkileri
sorgulamaya çalışacağız.
1. Mahremiyet:
Bilindiği gibi “mahrem”, “harame” kökünden/mastarından gelen
bir kavramdır. “Haram”, bir şeyden men etmek, yasaklanmış olmak;
dinen doğru görülmeyen, hoş karşılanmayan ve yasak olan şeydir. Haram olan şeye, "mahrem"; yasaklılık haline de "mahremiyet" denir. Yani
mahremiyet gizli olma durumu, gizlilik; bir kimsenin özel yaşamıdır.
Bu nedenle ıstılahî manada saygıya ve gizlenmeye değer şeyler, kendileriyle evlenilmesi haram olan yakın hısım ve akraba, İslâm Dininin
kendileriyle evlenilmesini yasakladığı belli sıhriyeti ifade eden bir fıkıh
terimidir.1

1

A.J. Wensinck, el- Mu’cemu’l- mufehres li elfazi’l- hadisi’n- nebevi, I-VII, Leiden 1936-1969,
“hrm” maddesi,
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Mahrem ve mahremiyet ifadeleri, dinî hükümlerle ilgili yasak olan
hemen hemen her şey ve her yer için kullanılır. Ancak bunların genel
olarak şu üç başlık altında toplandığını görmek mümkündür:
1. Nikâhı düşmeyen, evlenilmesi İslam açısından haram
ve yasak olan yakın akrabalar.
Yüce Yaratıcı Kuran’da Nisa Süresi 4/ 23. cü ayette bu gibi mahrem
olanları sıralamaktadır. Mahremiyet daha ziyade burada kendileriyle
ebediyen evlenilmesi yasak olan akrabalar için “evlilik yasağı” olarak
kullanılmaktadır.
Haram, mahrem ve mahremiyet terimleri, dinî hükümlerle ilgili yasak olan her şey için genel olarak kullanıldığı halde, mahrem ve mahremiyet terimleri, daha ziyade Aile Hukuku’nda özel bir kullanımı ifade
etmektedir. Mahrem kelimesi, neredeyse sadece evlenilmeleri ebediyen
haram olan yakın akrabalar için kullanılır olmuştur. Bu yakın akrabalar
arasındaki ebedi evlilik yasağına da “mahremiyet” ismi verilmiştir. Bunun zıddı olan “namahrem” ise ebedi evlilik yasağı bulunmayan kadınlar ve erkekler için kullanılmaktadır.
55
2. Gizli sırlara vakıf olma ve başkalarına söylememe.
Mahremiyet kavramı, insanın bilgi olarak gizlediği sırları, vücudu,
özel görülmemesi ve konuşulmaması gereken yerleri için de kullanılır.
Bu haliyle mahremiyet, insan vücudundan bakılması, dokunulması ve
hakkında konuşulması haram olan yerleriyle ilgili bir çeşit dokunulmazlığını meydana getirir.
Mesela, bir Müslüman için yaşadığı ev, başkalarının serbestçe giripçıkamayacağı, içinde olanlara muttali olmaması gereken “mahrem” bir
mekândır. Bu nedenle İslâm'da eve “harem” denmiştir. Buna binaen
Hz. Peygamber (sav), başkalarının evine (mahremiyet sahasına) izinsiz
girmeyi, onları dinlemeyi ve başkalarının özel hallerine, sırlarına vakıf
olmayı yasaklamıştır.2
3. Herkese açılmayan ve söylenmeyen haller.
Bu manada mahremiyet, kişilere, ailelere, hatta ümmetlere mahsus
“harem”lerin, yani yabancılara kapalı olan özel yerlerin, alanların dokunulmazlığıdır. Mesela Mekke ve Medine belirli sınırlar dâhilinde
Müslümanların haremidir. Gayr-i Müslimler oraya giremez. Yahut bir

2

Bkz. Nur, 24/27; Hücurat, 49/12; Bakara 2/189
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ev, o evde mukim olan ailenin haremidir. Evin mahremi olmayanlar,
yani namahremler o eve izinsiz giremezler.3
Mahremiyet ifadesi, insanın vücudunda bakılması, dokunulması ve
konuşulması haram, yasak olan yerleri ifade etmek için de kullanılmaktadır. Nur süresinin 24/ 30. ve 31. ci ayetlerinde kadın ve erkeğin her
ikisinin de mahrem yerlerini korumaları emredilmektedir. Zira mahrem
yerleri korumamak ve teşhircilik yanlış davranışlara kapı aralar. Bu
husus, sadece kadınlar açısından düşünülmemeli, aynı şekilde erkekler
de mahrem yerlerini teşhir etmekten kaçınmalıdır. Hz. Peygamber
(sav)’den gelen rivayetlerde; “Kadın kadınla, erkek erkekle mübaşerette
bulunmasın” "Kadın kadına [bir örtünün altında] mübaşeret etmemelidir, onu tutup kocasına tasvir eder de adam onu görmüş gibi olur."4
“Erkek, erkeğin ve kadın, kadının avret/mahrem yerine bakması helal
olmaz.”5 buyrulur. Bu hadislerde erkeğin, erkeğin avretine, kadının da
kadının avretine bakmasının haram olduğu anlatılmaktadır. Bu ihtilaf
edilmeyen bir husustur. Yine erkeğin kadının avretine, kadının da erkeğin avretine bakması icmâ’en haramdır. Karı-kocanın durumu bunun
6
56 dışındadır. Allah’ın özellikle kadınlardan süslerini gizleme ve korumalarını istemesi, kadınların erkeklere göre daha çekici ve cazibeli yaratılmasından kaynaklanır. Yüce Peygamber: “Benden sonra, erkeklere,
kadınlardan daha zararlı bir sınanma/fitne nedeni bırakmadım”7 buyurarak dikkatleri bu konuya çekmiştir.
Ayrıca insanın özeli, cinsel konulardaki gizliliği de bu kelimelerle
anlatılmaktadır. Buna bir çeşit cinsel dokunulmazlık da denebilir. Avret
yeri vücudumuzun açılması haram olan ve örtülmesi farz olan kısımlardır. Bu; Hz. Peygamber tarafından erkekler için “göbeği ile diz kapağı arası;”8 kadınlar için ise elleri, yüzleri ve ayakları haricinde kalan
yerler olarak belirlenmiştir.9 Bu gizlenmesi gereken yerlere aynı zamanda “mahrem yerler” de denir. Mahrem yerleri, oralara bakması ve
dokunması haram olan kimselere karşı korumak ve örtmek zorundayız.
Çünkü bu mahrem yerleri bizim açmamız haramdır; başkalarının da
bakması ve dokunması haramdır.10 Bu nedenle İslam Dini, duyguların
3

4
5
6

7
8
9
10

Nur 24/27, 59; Buhârî, İsti’zân 11, 13; Müslim, Edeb 33-37, 41. Ayrıca bkz. Ebû Dâvud,
Edeb 127, 130; Tirmizî, İsti’zân 3, 17; İbni Mâce, Edeb 17
Ebu Davud, Nikah 44; Tirmizî, Edeb 38; Buharî, Nikah 118
Hindi, Kenzu’l- Ummal, en- Nazar, Ha. No:13052, c.V, s.325
İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yay, Ankara 1989. Hadis No: 5723,
c. 16, ss. 84-85
Buhari, Nikah 17; Müslim, Zikir, 97-98; Tirmizi, Edep 31; İbni Mace, Fiten 31
Ahmed b. Hanbel, II/187
Nur 24/31; Ebu Davud, Libas, 31
Nûr 24/30-31
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temizliğini gideren, cinsel arzuları azdıran, zinaya kapı aralayan bakışları haram kılmıştır. Zira ahlâk dışı ilişkiler öncelikle nazarla başlar;
daha sonra tebessüm, selâmlaşma, tokalaşma, muhabbet derken buluşmalara, sonrasında ise zinaya kadar sürüp gider. Göz, kalbin ana
girişi, kalp de bütün organların yönetim merkezidir. Duyu organlarımızdan, özellikle de gözden kalbe doğrudan bir yol gider; eğer bu yoldan şehevî duygular ve azdırıcı uyarıcılar gelirse o zaman insan ahlâk
dışı bir hayatın ve ilişkilerin odağı haline gelir. Çünkü arzulu ve şehvet
dolu bakışlar “Şeytanın zehirli oklarından bir oktur.”11 ve bir çeşit kalbe
ekilen şehvet tohumlarıdır. Nitekim Peygamberimiz (sav): “Gözler de
zina eder; onların zinası (bakılması haram olan yerlere şehvetle) bakmaktır.”12 buyurmuştur. Kur’an bunu: “Mü’min erkeklere ve hanımlara
söyle; gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar; bu kendileri için daha temizdir”13 Hz. Peygamber mahreme sadece bir kere, tek
bakışa ruhsat vermiştir; ikinci bakışa ise izin vermemiştir. Bu nedenle,
daha önce de belirttiğimiz gibi; erkeğin erkeğe, kadının kadına şehvetle
bakması da haram kılınmıştır.
Tam da bu korunma ve bakmama noktasında hem dini, hem 57
de ahlaki bir öneme haiz olan iki temel değer karşımıza çıkmaktadır;
bunlar: İffet ve hayâdır.
2. İffet:
İffet; Arapça’da ‘affe’ kökünden türetilen, haram ve kötü şeylerden
kaçınma, eteği temiz, namuslu olma, kötülüklerden, haramlardan sakınma, temiz olma vb14 gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Ahlakçılarca, ahlakî fiillerin menşei sayılan Nefsin Kuvvetlerinden
“Şehvet Gücü”nün ideal orta hali olarak vasıflandırılan iffet; Allah’ın
yasakladığı şeylerden nefsi alıkoymak, haramdan uzak durmak, helal
ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak, hayâ ve edep dairesinde kalmak, ahlaki değerlere bağlı bulunmak, yeme, içme, cinsî ilişki
ve giyimde akıl ve dinin cevaz verdiği şekilde insanın bedenine lâzım
olacak kadarını kullanmasıdır15 diye tarif edilmiştir.
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Hakim en- Nisaburi, el- Müstedrek ale’s- Sahihayn, çev. M. Beşir Erarsoy, Konevi Yayınları,
2013, 4/314; Zekuyuddun Abdu’l- Azim b. Abdü’l- Kavi Münzirî, et-Tergib ve't-Terhîb, Mısır,1954, c.III, s.63; İbn Kesir, Tefsîru’l-Kar’âni’l-Azîm, Mısır, tarihsiz, c. III, s.282
Buhârî, İsti’zân 12; Müslim, Kader 20
Nûr 24/ 30-31
Hüseyin Atay, İbrahim Atay, Mustafa Atay, Arapça-Türkçe Büyük Lügat, Ankara 1981, s. 42
Abdullah Behçet, Behçetü’l- Ahlak, İstanbul, 1314, s. 58; Ali Seydî, Ahlak-ı Dini, İstanbul,
1329 R. s. 121; Hüseyin Remzi, Ahlak-ı Hamide, İstanbul, 1310 R. ss.40-43; Ali Nazima,
Ta’lim-i Vildan, İstanbul, 1329 R. ss. 63 vd
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İffet, özellikle haram şehvetten uzaklaşmayı içine almaktadır. Nefsin kötülüklerden, haramdan korunması iffet ile mümkündür.
İslam ahlakçıları açısından da dört temel faziletten biri olan iffettin
on iki16 kısmı vardır. Bu kısımların en özel ve önemli olanı da iffettin
kendisine bağlı olarak özel geliştirdiği “hayâ”dır. Şehvet Gücünün ideal
ortası olan iffetin mahremiyetle çok yakın bir ilgisinin olduğu her haliyle aşikârdır. Çünkü iffet, haram şehvetten ve dinin izin vermediği cinsi
ilişki ve giyimden, kötü söz ve fiillerden uzaklaşmayı talep ettiği için
çok açık bir şekilde bir mahremiyet alanı oluşturmaktadır. Bu mahremiyetin hem dini, hem hukuki, en önemlisi de ahlakî bir boyutu vardır.
Dini, hukuki ve ahlaki boyutunda en dinamik unsur olarak karşımıza
hayâ çıkmaktadır. Çünkü hayânın; akıl ve dine, medenî ve insanî kanuna ters her çeşit kabahatten nefsin utanması ve sakınması gibi bir anlamı daha vardır.17 Ayrıca iffetin kısımlarından olan hedy (ahlaklılık),
deat (arzuları dizginleme), sabır, kanaat ve vakar da mahremiyete saygı ve haddi aşmamayı ön gören önemli ahlakî değerlerdendir. Nefsin
kötülüklerden ve haramdan korunmasının en önemli yolu iffetli olmak58 tır. Ahlâkçılar, iffeti; iyi ve mükemmel ahlâkın esası ve faziletin kaynağı
saymışlardır. Bu sebeple hakîm bir anne, kızını evlendirirken ona: “Kızım sana vereceğim kıymetli ziynetlerden daha çok iffetini korumaya
önem ver; çünkü iffet ziyneti/süsü, elmastan, inciden daha kıymetlidir”18 öğüdünü vermiştir.
Yüce Peygamber (sav) “Kim iffetli olmak isterse, Allah onu iffetli
yapar”.19 Kim de “... İffetli kalmak isterse Allah onu iffetli kılar…”20
buyurarak insanların elindekilerle yetinip sabretmeyi öğrenmeleri ve
kanaatkar olmalarını, elindekilerle yetinmenin, kanaatkarlığın da iffetin
gereği olduğuna işaret etmiştir.
Kur’an, iffet terimini iki farklı yaklaşımla ele almaktadır. Bunlardan
biri şehvet açısından, diğeri de mal elde etme ‘temellük’ açısındandır.21
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İffetin kısımları: 1. Hayâ, 2. Rıfk, 3. Hedy (ahlâklılık), 4. Müsalemet (barışıklık), 5. Deat
(arzuları dizginlemek), 6. Sabır, 7. Kanaat, 8. Vekâr, 9. Verâ’ (samimi kulluk), 10. İntizam,
11. Hürriyet, 12. Sehavet. Bilgi için bkz. Mehmet Saîd, Ahlâk-ı Hamide, İstanbul, 1317, ss.
29-32; Ahmet Rifat, Bergüzâr-ı Ahlâk, İstanbul,1315, ss. 9-10; Rifat, Fezâil-i Ahlâk, İstanbul,1311, s. 49; A. Behçet, age. s. 69; Kınalızâde Ali Efendi, Ahlak-ı Alaî, Mısır, 1248 H.
I/59
Ali Seydi, Ahlak-ı Dini, s. 116
S. Hilmi, Mir’ât-ı Ahlâk, s. 56
Ebu Davud, Zekât, 28
Nesai, Zekât, 89
Bkz. Osman Güner, “Bir Mü’min Şiarı İffet”, Yeni Ümit Dergisi, yıl 23, sayı 90, Ekim-KasımAralık 2010, s. 10.
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Şehevi arzu ve isteklere karşı durma noktasında Kur’an öncelikle
evlenmeyi önermekte, evlenme imkânı bulamayanlara ise iffetli kalmayı sürdürmelerini istemektedir.22 İffetli kalabilmenin en önemli yollarından biri olan evlenme konusunda Kur’an evlenilecek kadınların ve
erkeklerin niteliklerini de saymaktadır. Kimin hangi nitelikte kadınla ve
kimin hangi nitelikte erkekle evlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Bu ayetlerden birinde iffetliliği sürdürmek açısından evlenilecek kadınların; inanan, hür ve iffetli olan, kitap ehli olanlardan yine hür ve iffetli
olan, zina etmeyen, gizli dost tutmayan kadınlar ve tabii ki erkekler
olması gerekir. Ancak bu niteliklere sahip kadınlar ve erkeklerle evlenmek helaldir.23 Çünkü Cenab-ı Hak Teâlâ; kötü kadınların, kötü erkeklere ve kötü erkeklerin de kötü kadınlara yakıştıklarını; yine temiz kadınların, temiz erkeklere ve temiz erkeklerin de temiz kadınlara yakıştıklarını belirtir.24 Bu nedenle Kur’an Müslüman bir erkeğin müşrik bir
kadınla, Müslüman bir kadının da müşrik bir erkekle onlar Müslüman
olmadıkça evlenmelerine izin vermez, bunu haram sayar25 ve bu bir
mahremiyet alanı olarak karşımıza çıkar. Yüce Yaratıcı, müşrik olan
eşlerin, Müslüman olanı daima ateşe çağırdığını, kendisinin ise Cennet
ve mağfirete davet ettiğini belirtir.26 Evlenilecek olanların nitelikleriyle 59
alakalı olarak yine Kur’an; “zina eden erkek, zina eden ya da müşrik
olan bir kadından başkasını nikâhlayamaz; zina eden kadını da zina
eden ya da müşrik olan bir erkekten başkası nikâhlayamaz. Bu Müminlere haram kılınmıştır”27 buyurmaktadır. Bu noktada müşrik erkek ve
kadınlar, Müslüman kadın ve erkeğe haram kılınmakla bir mahremiyet
alanı doğmuştur. Sonuçta namuslu bir erkeğin fuhuş yapmaya devam
eden bir fahişe kadınla; namuslu bir kadının da aynı günahı işlemeye
devam eden zâni bir erkekle evlenmesi haramdır. Ancak tövbe edip de
inanan ve salih amel işleyenler başka.28 Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir.29
İffetli kalma ve bunu sürdürmenin bir takım yolları vardır. Öncelikle şunu belirtmekte yarar vardır; her ne kadar iffetin fıtrî bir yanı var
ise de esas itibariyle iffet öğrenilen ve eğitimle kazınılan istek ve iradeyle devam ettirilen bir şeydir. İffetli kalabilmek için en önemli yol-
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Nûr 24/33
Mâide 5/5
Nûr 24/26
Bakara 2/221
Bakara 2/221
Nûr 24/3
Furkan 70-71
Bkz. Bakara 2/192; Enfal 8/69
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lardan birisi Kur’anın da belirttiği gibi evliliktir. Oruç, namaz gibi bazı
ibadetler de bunu takip etmekte ve desteklemektedir.
Evlilik, hem insanın fıtrî ihtiyaçlarını, hem de soyunun temiz ve
sağlam yoldan gelmesini sağlar. İnsanın doğuştan getirdiği şehvet kuvvetini, zinaya düşmekten ve hayvanca hal ve davranışlardan korumak
için meşru yollarla sakinleştirmesinin yolu evliliktir. İslam bilgini Seyyid Kutup da evlilikle iffetin korunması arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu belirterek evlilik sayesinde insanların fıtrî bir duygu olan cinselliği tatmin ettiğini, bu nedenle evlilik yollarının açık tutulması gerektiğini, bu sayede insanların iffetli kalacağını ve fuhşiyata sapmayacağını
belirtmiştir.30
Evliliğin mahremiyeti koruma ve sürdürme noktasında bireysel ve
toplumsal açıdan birçok faydaları vardır. Bunlardan bazılarını kısaca
hatırlatmakta yarar vardır:
Öncelikle evlilik insan ruhuna huzur ve sükûn sağlar.31 Kalbi rahatlatır ve insanı ibadete teşvik eder; gözü haramdan korur; insanın ha60 rama ve zinaya meyil iştahını kırar. Sonuçta evlilik sayesinde cinsel
ihtiyacın helal yoldan karşılanması sağlanır. Mutedil bir yolla cinsellik,
yani evlenme yoluyla helal olan eşine yansıtılarak harama gitmenin ve
günaha düşmenin önüne geçilmiş olur. Bu sayede iki taraf da zinadan
korunmuş olur;32 neslini helal yoldan sürdürmüş olur; kişinin günlük
hayatı düzene girer ve toplumsal hayat teminat altına alınmış olur.
Resulullah (sav) toplumun devamı ve düzeniyle ilgili olarak; “Dininden
ve ahlâkından emin olduğunuz biri sizden kız istemeye gelirse, verin!
Vermezseniz, yeryüzünde kargaşa ve bozgunculuk olur”33 buyurmuştur.
Ayrıca Allah’ın Resulü sevenlerin helal yol olan nikâh yoluyla birleşmelerini en güzel yol olarak nitelendirmiştir.34 Çünkü toplum iffetli fertlerin oluşturduğu bir bütündür.
İnsanları fuhşiyâta ve zinaya düşmekten sakındıran yollardan biri
de oruç tutmaktır. Oruç; hem ahlakın, hem de iffetin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Çünkü Hz. Peygamber orucun kötülüklere, nefsin
isteklerine karşı bir perde olduğunu,35 şehveti kırdığını,36 ihtirasların
30
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Seyyid Kutub, Fizılâl-il-Kur’an, çev. Emin Saraç, İ. Hakkı Şengüler, Bekir Karlığa, Madve
Yay, İstanbul, c. 10, ss. 426-427
Rum 30/21
Kınalızâde, age, s. 96
Tirmizî, Nikâh 3
İbn Mâce, Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, Çev: Haydar Hatipoğlu Hadis No: 1847, c.
5, ss. 195-197
Tirmizî, Savm 55
İbni Mâce, Sünen-i İbni Mâce Tercemesi ve Şerhi, Çev: Haydar Hatipoğlu
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bastırılmasına yardım ettiğini,37 böylece oruç aracılığı ile şehvetin itidal
derecesine getirildiğine dikkat çekmektedir.
İffetin gerçekleştirilmesi ve insanın kötülük ve fuhşiyattan sakındırılmasının yollarından biri de namaza devam etmek, içtenlikle bu ibadeti yerine getirmektir. Yüce Yaratıcı bu hususta; “ …. Muhakkak ki,
namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette
(ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”38 buyurmaktadır.
Çünkü namaz, tabiatı gereği insanı, Allah’a en fazla yaklaştıran bir ibadettir. Yüce Allah Kur’anda; “Secde et ve yakınlaş” buyurmaktadır. Böyle bir buyruğun yer aldığı bir ibadetin de insanları kötülüklerden sakındırma hususunda en etkili ibadet olduğu da ortadadır. Bir insan günde
en az beş kere Rabbinin huzuruna çıkar ve samimiyetle O’na yaklaşır ve
O’nunla birlikte olursa, bu insan kötülük işleyebilir mi? Rabbinin dediklerinden çıkabilir mi? Hele hele Hesap Günü bütün bunların hesabını
vereceğinin şuurunda olan bir insan nasıl kötülüklerle, fuhşiyatla, hoş
olmayan şeylerle meşgul olmayı sürdürebilir.
İffetini koruyanlara Yüce Allah bir mağfiret ve büyük bir mükâfat
hazırlamıştır.39 Ebu Hureyre (ra) Cennete ilk girecek üç kişiden birinin 61
“iffetli olan ve iffetini koruyan”40 kimse olduğunu rivayet etmiştir.
Kur’an: “Irzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar… İşte
onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”41 buyurur.
İffet, günahtan sakınmanın eş anlamlısıdır. İffet özelliğine sahip
olmak, yani her türlü isteklere, şehevî arzulara karşı sabır ve mukavemet yüce bir gayrettir. İffet öyle bir yüceltici niteliktir ki bütün peygamberler ve filozoflar onu övmekte, aksi olan fuhuş ve zinayı, her tür
kötülükleri de yermekte birleşmişlerdir.42 Kur’an iffeti korumayı müminlerin özellikleri arasında saymıştır.43 Yine bütün Peygamberleri iffet
ve hayâ timsali olarak tanıtmaktadır. Hz. Peygamber de altı şeyi garanti
edenlere Cennet vaat etmektedir ki bunlardan bazıları; “Allah’ın yasakladığı günahlardan uzak durmak suretiyle iffeti korumak, harama bakmaktan sakınmak ve elleri harama dokunmaktan korumaktır”44
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Buhari, Hadis No: 904, c. 6, s. 255
Ankebût 29/45
Ahzâb 33/35
Tirmizî, Fezâilu’l- cihâd, 13, 20
Azhab 33/35
Ahmet Rıfat, Tasvîr-i Ahlak, Hazırlayan: Hüseyin Algül, Tercüman Yay, s. 179
Mü’minûn 23/5
Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 323
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İffet, bir açıdan da hem ruh, hem de beden temizliğidir. Beden temizliğinin ne kadar önemli olduğu tartışma kabul etmeyecek kadar
açıktır. Ancak ruh temizliği, beden temizliğinden de önemlidir. Çünkü
beden temizliğinin esası ruh temizliğinden geçer. Ruh temizliğinin yolu
da “iffet” faziletinden geçer. Ömer Nasuhi Bilmen, ruhların temizliğinin iffet ile olduğunu, iffetsiz bir kimsenin, zehirli mikroplardan daha
zararlı olduğunu, bunlardan her halükarda uzaklaşmak gerektiğini
belirtir.45
Ahlakta iffet değerine en yakın erdemlerden birisi de iffetin kısımlarından biri olan hayâdır. Hayâ, iffetin en esaslı kısmıdır.
3. Haya:
Hayâ, utanma, sıkılma, hicap, ar, namus manalarına gelir. Bazı
ahlâkçılar hayâyı, Hak’tan ve halktan utanmak, arlanmak olarak; bazıları da, akıl ve dine, medenî ve insanî kanuna ters her çeşit kabahatten
nefsin utanması ve sakınması olarak tarif ederler.
62

Terim olarak hayâyı ise inanca dayanan sorumluluk duygusu sebebi ile Allah’ın rıza göstermediği kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınmak ve hoş olmayan işler yapınca yüzü kızarıp utanmak olarak tanımlamak mümkündür. Bu nedenle, iffet ve hayâ, insanı açık ve
gizli kötülük işlemekten alıkoyan, hayır ve iyiliğe sevk eden güzel haslet ve faziletlerdendir. Her çeşit haramdan sakınmak ve mahrem olanlara karşı gereken titizlik ve saygıyı göstermektir. Yani mahremiyet
sınırlarını hiçbir zaman zorlamaya çalışmamaktır.
Bu nedenle Kur’ân, iffet ve hayâyı; bireyin insanca yaşaması, ailenin devamı ve selameti için şart koşmuş,46 konuşmalarda ölçülü olmayı,47 mahrem yerleri azami derecede örtmeye titizlik göstermeyi,48 kötü
sözlerden kaçınmayı49 da iffet ve hayânın devamını sağlamak için çok
önemli addetmiştir. Bunlar bir çeşit Kur’an açısından haramdan, kötülük ve fuhşiyattan sakınma ve korunma yollarıdır.
Hayâ, utanma duygusu Peygamberlerin hepsinin istisnasız sahip
olduğu50 bir duygudur. İnsanlar bu duygu sayesinde Allah’a ve insanlara karşı mahcup olacağı hâl ve hareketlerden uzak durur. Hayânın olmadığı yerde ahlaklı olmaktan da söz edilemez.
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Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, İstanbul 1962, s. 644-645
Bkz. Mâide 5/5; Nûr 24/33
Bkz. Ahzâb 33/32
Bkz. Nûr 24/31,60
Bkz. Nûr 24/26
Tirmizi, Nikâh, 1
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Zira insanlar bu duygunun gereğine uygun davranışlar sergiler. Allah’ın her daim kendisini görüp gözettiğini, yaptığı her iş ve hareketi
kayıt altına aldığını bilerek hareket eder. Sonuçta kişi hem toplum içinde, hem de yalnızken edep ve hayâ ile bağdaşmayan davranışlardan
kaçınır. Çünkü insanın tek olduğunu düşündüğü anda bile Yüce Yaratıcı ile birlikte olduğunun şuurunda olmalıdır. Zira Yüce Allah, “kendisinden utanılmaya insanlardan daha layıktır”.51
Her insanın utanacağı, arlanacağı ve sakınacağı birileri vardır. Ancak inanan bir insanın öncelikle hayâ etmesi, utanması gereken gerçek
varlık Allah’tır. Çünkü insanı iffetli kalmaya, haramlardan sakındırmaya ve mahremiyet sınırlarını zorlamaya engel olan en güçlü ve etkili
otorite Allah’tır. Hayâ duygusunu açığa çıkarmada en güçlü etken de
Allah’ı sevip saymak ve O’na saygıda kusur etmemeyi öğretmektir.
Cinsel ahlakı ayakta tutan hayâ duygusunun üç boyutundan söz
edilir. Bunlardan ilki kişinin Allah’tan hayâ etmesi, ikincisi kendisinden
hayâ etmesi ve üçüncüsü de diğer insanlardan hayâ etmesidir.52 Burada
öncelikle insanın Allah’tan hayâ etme duygusunun geliştirilip kökleştirilmesi gerekmektedir. Hayâyı bu boyutu ile temellendirirsek böylesi bir 63
hayâ duygusunun iman ile de yakın bir ilişki içinde olduğunu görürüz.
Yüce Peygamber (sav)’in “ hayâ imandandır”53 hadisinin anlamı da bu
bağlamdadır. Hz. Peygamber (sav) bu konuyla ilgili olarak; “Hayâ
imandandır, iman edenin yeri ise cennettir…”54 Hayâ, iffetlilik, az konuşma (dilini tutma), ... iyi anlayış da imandandır. Bunlar
mükâfatı artıran şeylerdir. Kötü ve edebe aykırı konuşma, kaba davranma, cimrilik ise münafıklıktandır...55 Zira Hz. Peygamber (sav);
hayâ konusunda son derece duyarlıydı. O, hoş olmayan bir durumla
karşılaştığında veya istenmeyen bir şey gördüğünde mahcubiyetinden
hemen yüzü kızarırdı.56
Hayâ duygusu insan için çok önemli bir kontrol mekanizmasıdır.
Hayâ duygusu insandan yok olursa, o insan her türlü kötülük ve ahlaksızlığı çekinmeden yapabilir. Bu nedenle Hz. Peygamber (sav); “Utanma (hayâ) duygusunu kaybettiysen istediğin her şeyi yap.”57 buyurur.
Eğer bir insan, Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsa her kötülüğü yapabilir. Bu nedenle, Allah’a iman ile hayâ arasında çok sıkı bir ilişki
51
52
53
54
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57
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vardır. Hz. Peygamber (sav), hayâ ile imanın ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtir. Şayet bunlardan biri yok olursa, diğerinin de yok olacağını belirtir.58 Bu nedenle, hayâsızlık; insanın sahip olduğu birçok değerlerin zamanla yavaş yavaş yok olup gitmesine sebep olur. Neticede
hayâ duygusunu kaybetmiş insanın zamanla güvenilirlik ve merhamet
duygularını da kaybettikleri, sonunda toplumun hoşlanmadığı kimseler
haline geldikleri görülür. 59
Hayânın varlığını sürdürebilmesi ve devamlı olması açısından
önemli olan hususlardan birisi de insanların mahremleri örtmesi ve
örtünmesidir. Hz. Peygamber (sav); Allah’ın halim ve hayâ sahibi olduğunu, ayıp ve kusurları örttüğünü, hayâ ve örtünmeyi de sevdiğini
belirtir.60 Hayânın devamlılığını sağlamanın yollarından birisi de önce
insan kendisinin gösterilmesi haram olan yerlerini örtmesi, sonra başkalarının mahremine saygı duyması, onlara bakmaması, onları ifşa
etmemesidir.
Bunun aksini yapmak ise şeytanın işlerinden başka bir iş değildir.
İblis’in Hz. Adem ile Havva’yı nasıl kandırdığı ve sonunda ayıp yerleri64 nin açığa çıkmasına neden olduğu bilinmektedir. Yüce Allah bu hususu
bizlere şöyle hatırlatmaktadır: “Ey Âdemoğulları! Şeytan, ana-babanızı,
ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten
çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları
göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık.”61
Yüce Yaratıcı insanı çıplak yaratarak ondaki utanma duygusunu
harekete geçirmiş, hayâ için insana bir imtihan kapısı aralamıştır. Bu
nedenle örtünmek insanın vazgeçilmez bir özelliğidir. Bunu Cenab-ı
Hak; “Size ayıp yerlerinizi örtecek ve süslenmenizi sağlayacak elbiseler
gönderdik”62 sözleriyle ortaya koymaktadır. İslâm dini de örtünmeye
çok önem vermiştir; çünkü bu emir, ferdin ruh sağlığını, fıtrî yapı ve
onurunu, toplumun genel ahlâkını koruma, cinsler ve insanlar arası
münasebetlerde dengeyi gözetme, insan haysiyetine yakışır bir cinsî
hayat ve aile hayatı kurma gibi çeşitli gayelere yöneliktir.63
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İnsanın mahremlerini örtüp saklaması için öncelikle onda hayâ
duygusunun oluşup gelişmesi gerekir. Bu duygu sayesinde insan ahlakî
ve estetik güzelliklerin farkına varır. Hayâ, insanı açık ve gizli kötülük
işlemekten alıkoyan, hayır ve iyiliğe sevk eden iyi bir haslettir. Bazı
ahlâkçılar, âlemin düzeni ve nizamını hayâya bağlarlar ve hayâyı, namus ve imanın delili; hayâsızlığı da alçaklık ve namussuzluğun alâmeti
sayarlar. Birçok ayet ve hadislerde de hayâ ile din ve iman arasında çok
sıkı bir münasebetin bulunduğundan söz edilir. İffet ile hayânın imanla
yakından bir ilişki içinde olması, onların dünya hırsını yenmede önemli
bir güce sahip olduklarını gösterir. Bu sebeple çocuklara, gençler daha
küçük yaşlardan itibaren iffet ve hayâ eğitimi vermek anne-baba ve
eğitimcilere önemli bir görev olmaktadır.
İffet ve hayânın, dile sahip çıkmanın iman gereği olması, dünyaya
aşırı bağlanma hırsını kırar, ahiret iştiyak ve arzusunu çoğaltır. Buna
karşılık müstehcenlik, hayâsızlık ve kötü sözlülük nifaktan kaynaklanır
ve bu gibi kimselerde dünya hırsı artar.
İffet ve hayâ herkes için şerefli bir elbisedir. Fakat kadın için daha
da çok lazım olan ve yakışan bir fazilettir. Kur’ân-ı Kerim ise iffet ve 65
hayâyı aile için şart koşmuş, iffetli kalmak için gözleri haramdan sakınmayı ve zinadan kaçınmayı, evlenerek iffeti korumayı emretmiştir.
Bu nedenle konuşmalarda ölçülü olmak, mahrem yerleri dikkatlice
örtmeye çalışmak, kötü sözlerden kaçınmak da iffet ve hayânın devamlılığı açısından çok önemlidir.
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MAHREMİYET ve İLİŞKİLİ KAVRAMLAR
Abdurrahman ÖZDEMİR *

Mahremiyet, canlı varlıklara ait, kendilerini başkalarına nazaran
daha ayrıcalıklı ve özel hissetme halidir. En ilkel vahşisinden en gelişmiş formu insana kadar bütün canlılar, başkalarının nüfuzuna kapalı
kendilerine özel, korunaklı ve dokunulmaz bir alan tayin edip kalın
çizgilerle sınırlarını çizerler. “Mahrem” adı verilen bu imtiyaz alanını
kimseyle paylaşmama konusunda ölümüne duyarlıdırlar. Bir dış faktörün bu korunaklı alanın hangi şartlarda ne kadarına girebileceği, onların gelişmişlik skalasında işgal ettikleri mevki istikametinde değişir.
Söz gelimi bir aslanın idrar dökerek belirlediği mahremi, kendisinin yaşama ve av alanı olup, ancak aile reisiyle ölümüne bir boğuşmayı
göze alan ve kendisini bu güçte görenlerin girmeye cüret edebileceği
bir yasak bölgedir. Söz konusu bölgenin hâkimi, gücü var oldukça bölge içindeki dişileri ve yavruları himaye eder, güçten düştü mü koruma
uğruna savaşıp ölerek mahremini galip gelen yeni egemene terk eder.
Buradan hareketle mahremiyetin bir tür egemenlik olduğunu söylemek
çok da yanıltıcı olmayacaktır.
Canlıların mahremiyet algı ve hassasiyetleri, üslûbu gelişmişlik
yelpazesindeki yerlerine göre değişen ortak tutumlar halinde tezahür
eder. Anılan çerçevede beher türde gözlemlenen ortak tavır, kıskançlık
olup onun dışavurumu, tür içerisindeki rol dağılımına göre değişir.
Ezcümle kıskançlık tutumu gücü temsil eden erkekte egemenliğine
tehdit olarak algıladığı rakibe öfke, saldırı ve onunla ölümüne kavga
biçiminde tezahür ederken, türün devamı ve düzeninden sorumlu dişide sakınma, korunma, kendisinin ve yavrularının beka hassasiyeti olarak dışlaşır. Yavrularda görülen ise kendi kendine yetecek seviyeye
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gelene kadar, güç ve korunma temeli üzerine çatılmış bu çatının himayesi altından çıkmamak, yani başına buyruk hareket etmemektir.
Canlıların en gelişmiş türü olması bakımından insan için de geçerli
bu tutumlar örgüsüne motivasyon teşkil eden değerler silsilesi bağlamında “gayret, mahremiyet, hayâ, iffet, namus, tesettür, hicâb ve
edeb”1 kavramlarından söz edilebilir. Çalışmamızın bundan sonraki
kısmında, başlıkta belirtildiği üzere, ilgili kavramların semantik analizleri üzerinde durulacaktır.
1. Gayret:
Kısaca “kıskançlık” olarak tanımlayabileceğimiz kavram, yuvayı
oluşturan tarafların yekdiğerini kendine özel hissetme, söz konusu alanı özel mülk kılıp yabancı göz, kulak ve varlıkların ıttılaına kapatmak
demektir. Tek tek birbirlerine yönelik bu hassasiyet, kolektif anlamda
ortak ürünleri yavruları için de geçerlidir. Kıskanılana yönelik bir tehdit
algı, söz konusu algının muhatabında kapasitesinin çok üstünde bir
karşı koyma performansı üretir. Normal şartlar altında görünce kaçtığı
68 kedi yahut köpeğe karşı civcivlerini koruma içgüdüsüyle göğsünü siper
eden tavuktaki sıra dışı cesareti bu kapsamda değerlendirmek gerekir.
İşte gayretin dilimizde kullandığımız “çalışkanlık”, “çaba” ve “hamaset”
manası buradan gelmektedir.
İlgili kavram Arapça ر-ي- غkökünden türemiştir. İlgili harflerin birleşiminden neşet eden bir sıfat ve üç mastardan söz edilebilir.
a) Gayr: Başka, diğer. Söz konusu kavram yuvası dışında kalanları öteki sayma ve onlara karşı öteki olma halidir. Kısacası kendileri için
dıştakiler, dışta kalanlar içinse kendileri el durumundadır. Aynı sıfattan
türetilen ve “değişmek, başkalaşmak” manasına gelen “Tagayyür” lafzı
için de aynı değerlendirmeleri yapmak mümkündür.
b) Gıyret: Sulamak, yeşertmek, doyurmak, rızık ve nimet vermek
anlamına gelen bu kavram, aile varlığının sürdürülmesi için gereken
infak yükümlülüğüne delalet eder. Nasıl ki yağmur yeryüzünü sulayıp
yeşertirse, erkek ve dişi kurdukları yuvanın yeşermesi ve devamı adına
nafaka temini için çaba harcarlar.
c) Gayret: Kıskançlık, yani aile varlığını dış tasallutlara karşı korumak, bunu asla başkalarıyla paylaşmama duyarlığıdır.

1

İlgili kavramlar kökenleri için bkz. Halil b. Ahmed, el-‘Ayn; el-Cevherî, es-Sıhâh; İbn
Manzûr, Lisânu’l-‘arab; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-muhît; ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘arûs.
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Bu bağlamda mahremiyet, başkalarını dışta tutup özünü sevdiği bir
cana özgü kılma, kurulan birlikteliğin nafaka temini ile biyolojik, kıskançlık ve ağyar ile paylaşmamak suretiyle ontolojik mevcudiyeti temin
ve tahkim edilmiş olmaktadır.
2. Mahremiyet:
Haram ve yasak bölge manasına gelen “Mahrem” sözcüğünden türetilmiş ca‘lî mastar olarak “Mahzurlu ve dokunulmaz olmak, mıntıka
olarak girilmesi yasak olmak” manasına gelir. Kendisine vücut veren
kavramlar ve analizleri şu şekilde sıralanabilir:
a) Mahrem: Salt haram ve dokunulmaz anlamına gelmekle birlikte bu sıfatlarla nitelenen mıntıkalar için de “yasak bölge” klişesiyle
kullanılır. Evlenilmesi yasak olanlar için de “Dokunulmaz” manasında
anılan kavram kullanılır. Buradan hareketle mahrem, kişinin başkalarının nüfuzuna kapalı dokunulmaz ve özel alanı, mahremiyet ise dokunulmazlık anlamı ifade eder, biçiminde bir değerlendirme pek de yanlış
olmaz. Yasak ve dokunulmaz olmak anlamındaki “hurmet, hırmân,
harim, hırmet, harîmet” kavramlarıyla yasaklamak manasına gelen
69
“tahrîm ve ihrâm” ve yasak bölgeye girmek manasındaki “ihrâm” kavramları için de benzer şeyler söylemek mümkündür.
b) Muharrem: İşlenmemiş ham malzeme için kullanılan bir sıfattır. Bu manada tabaklanmanın ilk evresindeki deri, henüz esnetilmemiş
kamçı, koşum talimi tamamlanmamış deve ve hicri ayların ilkine ad
olmuştur. Ağyar için yabani ve vahşi görülme bağlamında mahremiyet
ile ilişkisinden söz edilebilir.
c) Harîm: Bir şeyin çevresi sahanlığı, nüfuz alanı anlamına gelir.
Araplar bu kavramı, kuyunun savakları ve irtifak hakları için “Harîmu’lbi’r” tabirini kullanırlar. Birbirine karşı hak ve ödevleri terettüp eden
kişilerini yekdiğeri nezdindeki sıfatı olup. “Falancanın harîm ü ismeti”
tabiri kullanılır.
3. Hayâ:
“Kendini geri çekme, çekingen ve korungan davranma” anlamıyla
terimleşmiştir. Anılan kavramın içerdiği “bekâ / kalıcılık” anlamı söz
konusu terimi besleyici niteliktedir. ‘Hayâ’nın, kendisine sahip olan
canlıya kalıcılık sağlayan bir yönü vardır. Zira maddi yahut manevi
mevcudiyetini tehdit altında hisseden bir varlık, takip ettiği yoldan
dönerek (tevbe) yahut çekinip kabuğuna çekilerek (hışmet) kendisini
korumaya alır. Her iki halde de hayatiyetini yani dünyadaki kalıcılığını
sürdürme içgüdüsüne tabidir. Cazibesini eş ve mahremi dışındakilerden
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saklamakla da manevi kalıcılık teminatına kavuşur. Zira umumun istifadesine açık cazibe, sahibini maddeten yaşatsa da manen öldürür.
Dilimize yerleşmiş bulunan “hayat” lâfzının “hayâ” ile aynı kökten
gelmiş olması, bu mastardan türeyen “hayy” lâfzının “sağ, (dünyada)
kalan” anlamı ifade etmesi de tespitimizi destekler mahiyettedir. Neslin
kalıcılığını temin etmesi açısından tenasül uzvuna da “haya” denmesi
ayrıca anlamlıdır. Hayâ ile ilişkili diğer kavramlar ise şu şekilde sıralanabilir:
a) Tahiyyet: Diriltmek, kalıcılık bahşetmek anlamına gelen “ihyâ”
ile aynı düzlemde olmakla birlikte daha çok muhataba “kalıcılık dilemek” nüktesinden hareketle “selâmlamak” manasında kullanılır.
b) Muhâyât: Közü üfleyerek ateşi canlandırmak anlamına gelir.
Anılan lâfzın bu haliyle esasını teşkil eden ‘hayâ’nın türevi “ihyâ” ile
canlandırmak, diriltmek ortak paydasında buluşmaktadır.
c) Hayye: “Haydin” anlamına gelen bir ünlem olup, insanı canlandırıp harekete geçirmesi bağlamında ‘hayâ’ kökeniyle irtibatı görül70 mektedir.
d) İstihyâ’: “Sağ bırakmak, baki kılmak”2 manasına geldiği gibi
hayâ ile eşanlamlı olarak “Çekinme, sakınma ve geri durma” anlamında
da kullanılır. Sakınıp çekinerek gözettiği maslahatları kalıcılaştırması
bakımından ilk anlamıyla ilintisi mevcuttur.
4. İffet: Helal ve temiz olmayandan kendini geri çekmek, buna
karşılık haramlar ve bayağı arzulardan uzak durmak anlamıyla terimleşmiştir. Anılan kavramın kapsam alanına giren türevlerini şu şekilde
sıralayabiliriz:
a) İsti‘fâf3: Kendini zapt etme, nefsini alıkoyma, sabretme, geri
durma, arzularını dizginleme anlamlarına gelir. Aynı kökten gelen
“Ta‘affüf”4 lâfzıyla eşanlamlıdır. Bu yönüyle kavramın var olanla yetinmek başkasında olana göz dikmemek anlamına gelen kanaatle de
ilişkisi vardır.
2

3

4

“ْْساءَ ُكم
َ  يُ َذ حِّبُو َنْأَب نَاءَ ُكم َْويَستَحيُو َنْن/ Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı.” Bakara
2/49.
“وضةًْفَ َماْفَوقَ َها
َ ُْماْبَع
َ  إنَّْاهللَْالَْيَستَحييْأَنْيَضر/ Allah şüphesiz ne sivrisinek ne de onun üzerinde bir
َ ًْمثَال
َب
şeyi misal vermekten çekinir.” Bakara 2/26.
َّ
“ْاْح ََّّتْيُغنيَ ُه ُمْاهللُْمنْفَضله
َ َينْال
َ اح
ً َْي ُدو َنْن َك
َ  َوليَستَ عففْالذ/ Nikâh imkânı bulamayanlar Allah lûtfuyla kendilerini zenginleştirene dek sabredip arzularını dizginlesinler.”
“َّعفُّف
َ  ََي َسبُ ُه ُمْاْلَاه ُلْأَغنيَاءَْم َنْالت/ Durumlarını bilmeyen, geri durup tenezzül etmedikleri için onları
zengin sanır.” Bakara 2/273.
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b) Ta‘affüf: Yukarıda anlam içeriğine ilişkin bilgi verilen isti‘fâf
kavramıyla eşanlamlı olması yanında, ‘ufâfe denilen hayvan sağıldıktan
sonra memede kalan artık sütün içilmesi manasına da gelir. Bu yönüyle
ilgili lâfız payına düşenle yetinme, fazlasına göz dikmeme anlamına
gelen kanaate delalet eder.
İffet ve dolayımındaki kavramlar, aziz bilip değer atfettiği özel alanına başkalarının nüfuzundan nasıl rahatsız olan insanın, başkasının
özeline girmeme konusunda da aynı hassasiyeti göstermesi sonucunu
doğurması bakımından mahremiyet kavramıyla ilintilidir.
5. Namus: Ahlâk umdeleri ve yaşadığı toplumun değer atfettiği
kurallarla kendini sınırlamak, eşine sadık, şu ya da bu biçimde ilişkide
bulunduğu diğer kişilere karşı dürüst olmak anlamına gelir. Anlam
içeriğinin aynı kökten gelen aşağıdaki kavramların anlam içerikleriyle
ilişkisi olduğundan söz etmek çok da yanıltıcı olmayacaktır.
a) Nemes: Yağın kokması, esansın bozulması, saçta yağın bulaşığının kalması anlamlarına gelir. Kokması yönüyle burna, bulaşığı yönüyle göze varlığını hissettirmesi bakımından birinde iz, yahut sır bı71
rakmak yahut birinin sırrına mahal olmak manalarını intaç eder. Yekdiğerine sırdaş olmak ona sadakatin sadakat de namusun mültezimi
yani zorunlu uzantısıdır.
b) Nemis: Sıfat olarak kirli ve yağlı saç, isim olarak ise sansar ve
kokarca demektir. Sansara bu adın verilişi onun tahammülü güç pis
kokusu nedeniyledir. İfşası dışta dayanılmaz ölçüde pis bir kokuya sebep olması yönüyle nemisi namusla ilintilendirmek yerinde olacaktır.
Zira namusun genelin bilgi ve müşahedesine açılması manevi manada
katlanılması zor nitelikte müstekreh bir rayihanın yayılmasına zemin
hazırlayacaktır.
c) Nims: Pis ve yaramaz kişi ve rengi siyah canlılar bu adla anılırlar. Sivrisineğe namus denmesi bu cihetledir. Kendilerine yönelik bu
yakıştırma, yukarıda nemis için dile getirilen mütalaalarla aynı fikir
düzleminde buluşucu niteliktedir.
Buradan hareketle Araplar, ifşa edildiğinde pis koku yaymasına
işaretle kişiye verilen sırra, bir şeyi zikredip mahallini kastetme mecaz-ı
mürselinden hareketle sır mahalli, yani gizlenme yerine namus demişlerdir. Bu bağlamda avından gizlenmek için avcının kazdığı siper, bilginin saklandığı hafıza, mühim zevatın mahrem bilgilerine vâkıf sır kâtibi5 de namus kavramıyla ifade edilir.
5

Cebrail (a.s.)’ın Allah (c.c.) karşısındaki konumu gibi.
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6. Tesettür: Örtünmek, gizlenmek, kamufle olmak manalarına
gelip, örtmek, gizlemek ve kamufle etmek anlamındaki “setr” mastarından dönüşlülük ifade eder. Değerli ve özel olanı saklayıp kamufle
etme, başkaları için erişilmez kılmanın uzantısıdır.
Tesettürün aslı konumundaki “setr” kavramından perde, paravan
ve siper manasına “sütre”, söz konusu anlamlarla birlikte akıl ve hayâ
manasına “sitr”, kalkan manasına “siter” lâfızları türetilmiştir. Sütre,
ardına gizleneni yabancı nazarlardan, akıl, rehberliği ardında duranı
zırvalamaktan, kalkan ise, sahibini düşman oklarından koruyucu birer
kamuflaj işlevi görmeleri açısından tesettür kavramıyla ilintilidir.
Aynı kökten türetilmiş mestûr, müsetter, müstetir ve mütesettir
lâfızları da örtülü, gizli anlamında sıfat olarak kullanılır.
7. Hicâb: Perde, örtü ve paravan manasına gelen ‘sitr’in eşanlamlısı, utanma cihetiyle ‘hayâ’nın da melzûmudur. Diğer taraftan bu kavram, güneşi perdelediği için “ufuk”, insanı hayattan perdelediği yani
alıkoyduğu için “ölüm” manasında kullanılmıştır. Kendisiyle alâkalı
72 kavramları şu şekilde sıralamak mümkündür:
a) Hacb: Perdelemek, gizlemek, başkalarından korumak manalarına gelen “setr” ile aynı anlamdadır. Değerli ve özel olanı gizleyip kamufle etmeyi ifade eder. Aynı kökten gelen “ihticâb” ve “tahaccüb”,
onun dönüşlüsü olup örtünmek, gizlenmek manasınadır.
b) Hâcib: “Koruyan, muhafaza eden” manasında bir sıfat olup,
“bekçi” ve “kaş” anlamında isimleşmiştir. İlki muhafazaya memur edildiği kişi ya da varlıkları, ikincisi alt kısmındaki gözü güneşten ve terden
koruması hasebiyle bu adı almıştır.
c) Mahcûb: “Perdelenen, kamufle edilen” manasında bir sıfat
olup, gözleri perdeli nüktesinden hareketle âmâlar için kullanılır.
8. Edeb: Terbiye, nezaket, görgü, zarafet manalarına gelen edeb
kavramı “davet ve ziyafet” anlamındaki “edb”, “me’dübe / me’debe”
kavramlarından türetilmiştir. Davetle münasebeti kişi takdire şayan
davranışlara davet etmesi yönüyledir.
Bu cümleden olarak “âdib” davetçi, “edîb” ise davete icabet eden
manasınadır. Mamafih mahremini muhafaza eden onu başkalarının
gözünden, kulağından ve sair erişim yollarından sakınan kimse “edîb”,
bir başka deyişle davet edildiği iyi davranış ziyafetine gönülden icabet
eden konumundadır.
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Hulasa mahremiyet genelde tüm canlılar, özelde insanın kendini
ayrıcalıklı hissetme halidir. Bir varlığı mahrem kılıp ele karşı sakınıp
kıskanma hali gayret, kıskanılan ve yabancıların erişimine kapatılan
korunaklı alan mahrem, bu tavra sevk eden iç motivasyonlar haya, iffet
ve namus, üslûbu tesettür ve hicâb, bütün bunların hâsılası erişilen
makam ise edeptir.
Bir tebliğ çerçevesinde bu kadarıyla yetinilen mahremiyet ve ilişkili
kavramların daha da çeşitlendirilerek tek tek makale yahut bir bütün
olarak bir kitap hacminde çalışılmaya elverir vüsat ve nitelikte olduklarını da ayrıca vurgulamak isteriz.
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"İffet" kavramı, doğal olarak bir insan davranışı bağlamında ahlaka ilişkin bir kavram
olup hikmet, adalet, şecaat erdemleri ile birlikte öne çıkan dört erdemden biridir. İffet, diğer erdemler gibi insan davranışları için gerekli ve geçerli olan bir temel kavramdır. İnsan davranışı için iki uçta bulunan aşırılıkların ortasında yer almaktadır. İki
uçta bulunan aşırılıklardan biri ifrat diğeri tefrittir.
Neredeyse bütün insan davranışlarında iffet durumu kendini göstermekte, aranmakta
ve bulunmakta iken, genellikle cinsellik konularında aranması ve beklenmesi daha
öne çıkan bir durum olmuştur.
İffet, adalet olması ve adaleti içermesi anlamında öne çıkan ve önem kazanan bir kavram ve eylem olarak önemli bir erdem durumuna da yükselmiştir. Bu yüzden ahlakçılardan bazıları iffet kavramını ve erdemini ilk önce ele alınması gereken bir konu olarak öne çıkarmışlardır. Ayrıca cinsellik ve aile ilişkileri konusunda iffet başta gelen bir
kavram, eylem, ödev ve erdem olarak öne çıkmıştır. Bu durum iffet kavramını sınırlar
gibi görünse de ona özel bir durum kazandırması açısından ayrıca önem atfedilmesini
de gerekli kılmıştır. Bu sınırlılığın farkında olarak iffet kavramının ele alınması, ancak
cinsellik ve aile ilişkilerinden genel insan davranışlarında da bir erdem olarak önemli
olduğu bilincinin insanlara anlatılması ve öğretilmesi de onun, bir ahlak kavramı olarak hakettiği yerin ve konumun, konu olarak kavratılması anlamında ayrıca önemlidir.
İffet kavramının, doğallık, yasallık ve yasaklılık bağlamında insan ilişkileri açısından
mahremiyet ve namus kavram ve konularıyla ilişkisinin anlaşılmasında birey, aile ve
toplum açısından önemi düşünüldüğünde genel ve kapsayıcı bir kavram olarak "kavramsal ve kuramsal açıdan çözümlemesi"nin yapılması önem arzetmektedir.
Tebliğde, yukarıda belirtilen önem, özellik ve ilgiler çerçevesinde iffet kavramının çözümlemesi yapılmaya çalışılacaktır.
Temel amaç, insanın bir iffet varlığı olarak doğal ve ahlaki eylem durumunun, onda
ve ilişkilerinde oluşturacağı yasallık ve yasaklılık durumları çerçevesinde bir eylem ve
bunun sonucu bir erdem olarak gerçekleşmesinin mantık bağlamında kavramsal ve
kuramsal çözümlemelerini ve tartışmasını yapmak ve birey, aile, toplum ilişkilerinde
din, gelenek ve görenek çerçevesinde gereklilik ve yeterlilik oranında konunun anlaşılması için bazı örnekleri sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: iffet, mahremiyet, namus, cinsellik, ahlaki erdem.
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İnsan olmak ve ahlaklı olmak arasında zorunlu bir ilişki her zaman
için vardır. İnsan kendisini anlama ve anlamlandırmaya başladığı andan itibaren akıl ve arzu gücü de onun eylemlerinde başat rol alan etmenlerdendir. İşte insan da yapıp ettiği her eylem, söz, davranışlarını
değer yargısı içinde anlamlandırma ve değer verme uğraşısı içinde olmuştur. Tarihi süreçte bu uğraşının cevabı insan nedir? Ve insan nasıl
mutlu olabilir? sorularının temelini oluşturmuştur.
Düşünce tarihinde felsefi düşünüşün temel konularından bir tanesi
olan erdem problemi değişen dünyada hep tartışılmış ve tartışılacaktır.
Yaptığımız davranışların ne kadar ahlaki olup olmadığı sorunu önemli
bir problemdir. Ayrıca ahlaki davranışlarımızın kaynağı nedir? Bireyin
ahlaklı olmasında davranışların rolü nedir? Ahlaki eylem olan iffet değerini anlamlı kılan temel etmen nedir? soruları da cevabı aranan sorulardır.
İnsan ilk andan itibaren temel dürtüleri olan yeme, içme ve cinsel
ihtiyaçlarını gidermek istemiş ve bu yönde çaba harcamıştır. Ancak
insan bu dürtülerini doyuma ulaştırdığı ölçüde doyumsuzluğun da far78 kına vararak bir ölçü arayışında olmuş, “bu davranışların bir orta durumu olup olmayacağı” sorusunu da kendine sormuştur. Bu soru, her
medeniyet ve kültürde insan olmanın ve onu anlamlandırmanın bir
gereği olarak yer almıştır.
Felsefi düşüncenin temellendiği yer olan Yunan düşüncesinde de
erdemli olmak nedir? Edem nedir? sorularına cevap aranmıştır. Bu
bağlamda da erdemler arasında sayılan bilgelik, ölçülülük, yiğitlik,
adalet, iffetlilik, gibi erdemler doğal seyri içinde anlaşılmaya çalışılmıştır. O halde erdem nedir? sorusu ile problemimizin çözümlemesine
başlayabiliriz.
Erdem, ahlaki bakımdan her zaman ve sürekli iyi olma eğilimi,
iyi ve doğru eylemlerde bulunmaya yatkın olma durumu, insan
varlığına en zengin, en gerekli ve dolgun anlamını veren ahlaki
niteliklerin toplamı, insan iradesinin gerektiği taktirde büyük özveride bulunmak ve ciddi engelleri aşmak pahasına, ahlaki iyiliği
amaçlama, iyilik uğruna hareket etme gücüne erdem denmektedir. 1
Görüleceği üzere burada da insanı her zaman iyi olma durumunda tutan, bütün ahlaki niteliklerin toplamına erdem denmiştir.
Erdem ilkçağ felsefe ve ahlak metinlerinde de bir eşyada bulunan
vasıfların asli niteliği olarak dile getirilir. Homeros hızlı koşucu nu
1

Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, İstanbul, 1999, s. 311
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erdeminin ayaklarının sahip olduğu üstün nitelikler, kadının erdeminin ise sadakat olduğun vurgulamıştır. 2 Erdem kavramının niteliğine bakacak olursak dikkatimizi çeken ilk şeyin erdem kavramında bulunan asli nitelik, durum, potansiyel hal olduğunu söyl eyebiliriz. Şu halde erdem kavramsal olarak doğallık kanununun
içinde anlaşılmalıdır.
Erdem hakkındaki bu kısa açıklamadan sonra iffet erdeminin doğallık, yasallık ve yasaklık bağlamında ele alıp değerlendirmek daha
uygun ve yerinde olacaktır. Bir ahlaki erdem olan iffetlilik erdeminin
hikmet, şecaat, adalet erdemleriyle beraber doğal olarak insanda
bulunduğunu söylememiz gerekmektedir. İffet erdemi, insanlarda
doğal olarak vardır ve birey, insani vasıflarını kaybetmediği zaman
bu erdeminin gerekliliği doğal olarak ortaya çıkar. O halde iffet
nedir?
Sözlükte “haramdan uzak durmak, helâl ve güzel olmayan söz
ve davranışlardan sakınmak” anlamında masdar olan iffet, daha
çok felsefî mahiyetteki ahlâk kitaplarında ve bunların etkisinde
kalan diğer eserlerde insandaki arzu (şehvet) gücünün ılımlı işleyi- 79
şinden hâsıl olan erdemi ifade etmek üzere kullanılmış ve başta
gelen erdemlerden biri kabul edilmiştir. Bu kaynaklardaki iffet
tanımlarını “yeme içme ve cinsî arzu konusunda ölçülü olmak, aşırı
istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak suretiyle
kazanılan erdem” şeklinde özetlemek mümkündür 3 Aynı zamanda
Kınalızade Ali Efendi iffet erdemine çok geniş bir anlam yükleyerek
bu kavramın türleri olarak haya, rıfk (incelik), ahlaklılık (hedy),
sabır, kanaat, vakar, vera‘ (samimi kulluk), intizam, hürriyet, sehavet (cömertlik) hasletlerini de iffet erdemi içinde değerlendirmiştir.4 Görüleceği üzere yapılan iffet tanımlarında yeme, içme ve
cinsellikteki ölçülülük, iffet erdemi ile tanımlanmıştır. Ancak dikkat çeken husus zamanla bu erdemin daha çok cinsellik ve aile ile
ilintili kılmak şeklinde algılanmış olmasıdır. Bu bakış açısı yanlış
olmamakla birlikte sınırlandırıcıdır. Kınalızade’nin tanımında olduğu gibi daha geniş bir tanıma ulaşmak da doğal olarak pekala
mümkündür ve hatta kavramın ve erdemin kapsamı gözönüne
alındığında gereklidir.
Erdemli davranışın doğal bir erdem olduğu fikri kendisini, insanın kazandığı doğal tecrübi neticelerinde de açığa çıkarmaktadır.
2
3
4

Maclntyre, Alasdair, Erdem Peşinde, Çev. Muttalip Özcan, İstanbul 2001, s. 188.
Çağrıcı, Mustafa, “İffet” , D.İ.A, İstanbul, 2000, c.21, s.506.
Kınalızade, Ali Efendi, Ahlâk-ı Alâî, İstanbul, ts, s.102-111.
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İlkçağ Yunan düşüncesine baktığımız zaman da iffetliliğin insanın
edindiği doğal bir orta erdem olduğunu görürüz. İlkçağ düşünürleri tabiatı anlamlandırma düşüncesinden sonra insanın ne olduğu
sorununa dikkat çekmeye başladıkları andan itibaren erdem sorunu
dikkate değer biçimde öne çıkmaya başlamıştır. Bu sorun, sofistler
ve Sokrates’le beraber tartışılmış, önceleri konunun temeline hazlar alınmış amaç da mutluluk olarak belirlenmiştir.
Sofistler ahlaki erdemler konusunda tam bir göreceliliğe ulaşarak, erdemleri de göreceli hale getirmiş ve toplumda ahlaki bir
yozlaşmışlığı hâkim kılmak istemişlerdir. Bu durum, eski bir sofistin şu sözlerinde gayet açıktır: “İnsan hayatından yeme, içme ve
cinsel sevgiyi ele alacağım. Bunlar hasta için kötü, fakat bunlarla
ticaret yapan için iyi, sonra ölüm, ölenler için kötü, mezar kazıcılar
için iyidir. Helenlere göre iyi olan Barbarlara göre kötüdür.” 5
Sofistler her alanda göreceliliği savunmuşlardır. Bu görecelilik
ise sonuç olarak değerler alanının anlaşılmasında ve yorumlanmasında iki farklı ahlaki ekolun oluşmasına neden olmuştur. Biri sı80 nırsızca hazzın yaşanmasını öneren haz ekolü, diğeri ise hazların
insanı değersizleştirdiğini, bu nedenle hazlardan olabildiğince
kaçmak gerektiğini savunan kinik ekolü olmuştur. Ancak her iki
ekolün uygulamaları da göstermiştir ki savundukları ahlak uygulamaları insan doğasına aykırıdır. Çünkü insan sahip olduğu akıl,
nebatî ve hayvânî arzuların da gereksinimlerini gidermek zorundadır. Bu nedenlede haz ve arzuların doyurulması da doğaldır. 6 Yine
hazların olanca yoğunlukla yaşandığı Yunan toplumunda özellikle
evli yunan kadınlarının erdemlerinden biri olarak onun iffetli olması gösterilmiştir. Bu bağlamda Batı dünyasından başlayarak kutsal ve fahişe kadın sınıflamasının ve farklılığının temelinde iffet
erdeminin olduğunu söyleyebilmek mümkün gözükmektedir. 7
Görüleceği üzere tecrübi neticelerimiz de göstermiştir ki erdemli ve iffetli olmak ahlaki tecrübelerimizin doğal bir sonucudur.
Bunun böyle olduğu daha sonraları ahlaki erdemlerde orta olma
durumuna dikkat çeken Aristoteles’in ahlak anlayışında zorunlu
olarak ortaya çıkmıştır. Hatta iffetli olmanın orta olma durumu
geçerli ahlaki bir değer olgusu olarak kabul edilmiştir. Çünkü ona
göre bir erdeme ahlaki diyebilmemiz için onun bilinçli bir eylem
5

6
7

Kranz Walther, Antik Felsefe (Metinler ve Açıklamalar), Çev. Suat Y. Baydur, İstanbul, 1994, s. 207.
Geniş bilgi için bkz. Akarsu, Bedia, Mutluluk Ahlakı, İstanbul, 1994.
Michale, Weithmann, Xanthippe ve Sokrates, Çev. Akın Kanat, İzmir, 2004, s.159.
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olması gerekir. 8 Erdemli olmak bilinçli ve doğal bir harekettir, çünkü uyku da ruhun erdemli veya fena denilmesini sağlayan etkinliğine ara vermesidir. 9
İnsanların erdemleri kazanmasında ve huy haline getirmesinde
tecrübeleri ve o eylemi devamlı yapıp etmelerinin yoğun bir etkisi
sözkonusudur. Bilinçli tecrübî neticeler önemlidir. Tecrübe eylemlerimize değer katar ve bu yönüyle değerlidir. Aristoteles’in bu
konudaki yaklaşımı bize en net sonucu vermektedir:
“Demek
ki erdemler ne doğal olarak ne de doğaya aykırı olarak edinilir, onları edinebilecek doğal bir yapımız vardır, alışkanlıklarla daonları
geliştiririz. Bunların olanaklarını daha önce taşıyoruz, da ha sonra
da etkinlikleri gerçekleştiriyoruz... Erdemleri de aynı şekilde etkinlikte bulunarak öğreniriz. Örneğin ev yapa yapa mimar, gitar çala çala
gitarcı oluyorlar; bunun gibi adil şeyler yapa yapa adil insan, ölçülü
davrana davrana ölçülü, yiğitçe davrana davrana da yiğit insanlar
oluruz”10
Görüleceği üzere Aristoteles’te de ahlaki eylemlerimiz akıl yetisi üzerine gelişen doğal tecrübelerimize dayalıdır. İffet eyleminin 81
oluşumu da insanda doğal olarak bulunup, tecrübelerimiz üzerine
daha da gelişmekte iffet halini almaktadır. Aşırı ve eksiklik kötülüğe, orta olma ise erdeme özgüdür. Erdemler orta olma durumudur.
Bir erdemlilik olarak iffetlilik de bir orta olma durumudur.
Aristoteles ahlaki eylemin temeline bilinci yerleştirir. Onun
utanma konusunda aşağıda vereceğimiz betimlemesi de açıktır:
“Utanma bir erdem değildir, ama utanmayı bilen övülür, çünkü bu
konularda bir orta olma durumu söz konusudur. Aşırıya kaçıp herşeyden utanan utangaç, eksiklik gösteren ya da hiçbir şeyden utanmayan yüzsüz, ortası da utanmayı bilendir.” 11
İffet erdeminin doğallığı hususu, tabiattaki diğer canlılarla bir
kıyaslama ve gözlem yapacak olursak da karşımıza çıkar. Tabiattaki cansız nesneler akli hiçbir özelliğe sahip değildirler. Bitkiler ise
canlı olmakla beraber ahlaki olmanın ötesindedirler. Tek vasıfları
nebati nefsin gereği büyüme vasfına sahiptirler. Yine tabiatta bulunan hayvanlar ise hayvânî nefisleri gereği yeme, içme ile gelişirler
ve büyürler. İnsan ise bu ikisinden de farklı olarak aklı ile hareket
eder.
8
9
10
11

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Çev. Saffet Babür, Ankara, 2011, 1099b.
Aristoteles, a.g.e., 1102b.
Aristoteles, a.g.e., 1103a.
Aristoteles, a.g.e.,1108a.
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Aklî değerlendirme ve tecrübeleri neticesinde insan, iffet dediğimiz hasletleri yakalar. Mesela çocukluktan büyüklüğe doğru
evrilen çocuk, iffet erdeminin gerekliliğini yakalar ve ona göre
davranır. Mahremiyet kavramını edinen çocuk bir yeri açılsa hemen kapatır. Sözlerinde küçükken edindiği kötü sözlerin olumsuzluğunu akıllı ve bilinçli hale geldikten sonra zorlama olmaksızın
bırakır. Yine toplumumuzda olan hamam kültüründe küçük erkek
çocuklarının iyi ve kötüyü ayırt edecek vasfa ulaştıktan sonra anneleri tarafından kadınlara ait hamama götürülmekten geri bırakılması, iffet ve onu algılama arası ilişkide doğal olanı açığa çıkarır.
Aslında bu örnekte çocuk, artık kendisi annesiyle kadınlara ait hamama gitmek istemez, artık o, bu eylemin iffet açısından normal
olmadığının farkındadır.
İffet erdeminin doğallığı konusunda dikkat çeken bir diğer husus da eylemin sağlam bir insan tarafından meydana getirilmesidir.
Vücut ve psikolojisi bozuk insandan sadır olan eylemlerin iffetli
veya iffetsiz olarak nitelendirilemeyeceğini pekâlâ söyleyebiliriz.
82 Normalde iffetsizlik olarak nitelendirdiğimiz davranışlar bu kişilerden sâdır olabilir. Bu da yine iffet erdeminin sağlam bir vücut ve
akılla doğal olarak ilişkili bulunduğunun açık bir örneği ve göstergesidir. Vücutça sağlam olmayan kişi, erdem bakımından bitki ve
hayvan mertebesinde bulunmaktadır.
İffet erdeminin insanlarda doğal olarak bulunması hususuna
dinlerin ahlak anlayışları da dikkat çekmiştir. Dini ahlakın insanlardan istediği husus erdemli olmaktır. Bu bağlamda da din, insanlardan iffetli olmalarını talep etmiştir. Kuran-ı Kerim’de Adem kısassında geçen çıplaklık olayının ardından her ikisinin de kapanmayı istemeleri, iffet-doğallık ilişkisine ve dinin iffete verdiği öneme dikkat çekme hususunda dile getirilebilir.
Erdemler konusunda iffet erdeminin doğallığını betimledikten
sonra aynı erdemin bir de yasallığı sorunu ortaya çıkar. Yasallık
problemi sorunun siyasetle olan ilişkisiyle çok yakın olarak ilişkilidir. Yasallık toplumlarda ortak bir uzlaşı elde etmek, sözleşme
yapmak ile de alakalı olarak düşünülmesi gereken bir kavramdır.
Yasa toplumların toplumsal sözleşmelerine dayalı bir kavram olup,
toplumdan topluma da farklılık gösterebilmektedir. Çünkü doğal
olan her yerde aynı olup, her yerde aynı gücü gösterirken ve kanılara göre değişmezken yasal olan ise değişen, hatta konulduktan
sonra da aynı toplumda bile zamana göre değişebilen hukuksal
durumun ifadesidir.
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İnsanlar toplumsal sözleşmelerle ahlaki erdemlerini de kanuna
tabi tutmuş olsalar bile mahremiyetin ölçüsü ve iffetin gerekliliğinin toplumlarda değişmemesi gerekir. Doğal olan ve insan tabiatına uygun olan da budur. Örnek olarak çıplaklık, genellikle her yerde iffetsizlik olarak görülür. Toplum olarak bizim bunu yasaklamamız veya serbest bırakmamız, bu erdemin niteliğini değiştirmeyecektir. Yine bugün bazı batı toplumlarında görülen eşcinsel ilişkiler ve evlilikler yasallık olarak cezai bir düzlemden çıkarılmış,
hukuki düzenlemeler yapılmış olsa bile toplum, bu fiilleri iffetli bir
eylem kategorisine sokmayacaktır. Bazı toplumlarda görülen bu
uygulamalar, olsa olsa o toplumun bir kısmının yasayapıcılarının
yanlış olanı tecrübe etmesinin sonucudur. Kanaatimizce iffet erdemi, doğal bir edem olup, onun, yasal olan kanunlar gibi, zamandan
zamana ve toplumdan topluma değişmeyeceği kanaatini taşımaktayız. Toplumun iffetsiz olarak gördüğü bir fiilin kanunla düzenlemesi, hoş görmesi ve cezai durumun dışına çıkarması, o fiili ahlak
bağlamında iffetli davranış kategorisine sokmayacaktır.
Her ne kadar iffet yasalılık ilişkisinde bazı toplumlar, iffetin 83
gerektirdiği kuralların yasalarda yer almasının gerekliliğini yerine
getirmemiş olsalar bile çoğu kez bundan kaçamamışlardır. İffetin
gerekli saydığı şeyleri genellikle çoğu toplum ve devlet, yasal düzenlemeler yaparak kanun haline getirmişlerdir. Dolayısıyla da
yasal olarak kabul edilen durum, sonuçta yasaklılık alanı dediğimiz
alanı da getirmiştir. Şu halde ahlakî bakımdan bir erdemsizlik olarak iffetsizlik, hem ahlakî hem de yasal olarak yasaklılık durumunu
ve sonucunu ortaya çıkarmıştır.
Yasaklılık iffet ilişkisinde ise biz doğallık-yasallık ilişkisine yeniden dönüş yaparız. Böylelikle iffet-yasaklık ilişkisi, iffet-yasallık
ilişkisinden daha zorunlu ve daha bağlayıcı hale gelebilecektir.
İffetin yasallıkla olan ilişkisi, kanuna ve yasalara dayanırken iffetin
yasaklıkla olan ilişkisi, bireyin ahlakî anlamda doğallık gönüllülük
ilişkisini gerektirir.
İffetin doğal olarak bir nefsine hâkim olma ve onun gereklerini
yerine getrime olduğunu ve aynı zaman da korunması gereken bir
yasaklılık alanı olduğunu Kur’an-ı Kerim ve hadislerde de görebiliriz.
İffetle ilgili ayetler, mal mülk, yeme içme konularında ölçülü ve
kanaatkâr olma12 ve cinsel istekler hususunda ölçülü ve edepli davran12

Bakara 2/273; Nisâ 4/6
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mayı ifade etmektedir.13 Yine bir hadis-i şerifte, “Yâ rabbi! Senden hidayet, takvâ ve iffet diliyorum”14 şeklinde iffetin önemine vurgu yapılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber’in, “Her kim ağzına ve cinsel arzularına
hâkim olacağına dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine
kefil olurum”15 sözü de iffetin önemine dikkat çekmektedir. Burada
yeme, içme ve cinsellik konusunda iffet erdeminin gerekliliğine son
din olarak da dikkat çekilmiş olması önem arzetmektedir.
Sonuç olarak erdemli olmak, bütün din ve kültürlerde tartışılmış, gerekliliği ve ne olabileceği konusunda çeşitli görüşler ve düşünceler üretilmiştir. İffet erdeminin yeme, içme ve cinsellik hususunda aklın öncülüğünde bir orta olma durumu olması öncelikli
olarak insanların dikkatini çekmektedir. Ancak iffet, bir orta erdem
olarak yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Diğer erdem alanlarında
da iffet kendini göstermektedir. Aynı zamanda iffet erdemi, doğallık ile de zorunlu bir ilişkiyi beraberinde getirmiştir. İffetli olma,
insani olmanın doğal bir sonucudur. İffetli olmanın yine yasallık ile
de bağıntısı vardır ve bu bağıntı, zorunlu siyasal bir ilişki içerir.
84 Her yasallık durumu, iffetin sonucu da olmayabilir. İffetin yasaklılık ile olan ilişkisi, yasalarla ve ahlakî kurallarla bağlantı içinde
zorunluluğa, ayrıca bireyin hissettiği ve inandığı değerlere ve erdemlere bağlılığı oranında iradî eylem gerekliliği çerçevesinde gönüllülük ilişkisine dayanmaktadır. Ancak bu gönülülük, bireyin,
gönlünce erdemsizlik ve iffetsizlik eylemi gerçekleştirmesi için bir
icazet anlamaı taşımamaktadır.
Bildirimizi önermelerle dile getirecek ve bitirecek olursak; biz
insan olarak, eylemlerimizde özgürce davranarak erdemli olmak
gerekliliği noktasında, doğal olarak iffetli olmak, iffetsiz olmamak
zorundayız. Yasallık bağlamında yasalar bize iffetli olmayı, iffetsiz
olmamayı genellikle zorunlu kılar. İffetli olmak, iffetsiz olmamak,
doğal bir zorunluluk ise “yasaklık alanları” bize hukuki ya da gönüllü olarak iffetli davranmayı, iffetsiz davranmamayı, sonuçta da
iffetli olmayı, iffetsiz olmamayı zorunlu kılar.

13
14
15

Nûr 24/33, 60.
Müsned, I, 389, 439.
Buhari, Hudud, 19, Rikak, 23; Tirmizi, Zühd, 61.
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MAHREMİYET ve DİN ÖZGÜRLÜĞÜ
İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HUDÛD
VE ŞE’ÂÎR KAVRAMLARI
Mehmet Kenan ŞAHİN*

Hangi düşünce sistemi olursa olsun o düşünce sisteminin kendine
özgü kavramları vardır. Bu yönüyle bir düşünceyi ifade eden kavramların içeriğine vakıf olmak o düşünce sitemini daha iyi anlamamıza olanak tanır. Ancak bir dilde ya da düşünce sisteminde kullanılan kavramlar çoğu zaman kültürel faktörlerin etkisiyle değişime uğrar. Bu nedenle de farklı kültür ve toplumlarda da kavramların içeriği faklılık gösterebilmektedir. Örneğin dinin egemen olduğu bir toplumda bir dindar
için özgürlük bencil davranışlardan uzaklaşarak dinin hükümlerine
uyum sağlama anlamına gelirken; dinin önemsenmediği bir bakış açısında ise özgürlük daha farklı bir anlam ifade edebilmektedir.1 Öyleki
17. yüzyıl İngiliz empirist ve materyalist felsefecilerinden Hobbes’a
göre, “özgür bir insan, gücü ve zekasıyla yapmaya muktedir olduğu şeylerde, istediği şeyi yapması engellenmemiş olan birisidir.”2 Bunun için
Kur’ânî kavramlardan olan “hudud”ve “şe’âîr” kavramlarını ele almadan
önce, özgürlük ve mahremiyet kavramlarının bir dindar için ne ifade
ettiğini iyi saptamakta fayda vardır. Bu nokta da sorulması gereken
sorulardan biri, mahremiyet ve özgürlük kavramlarının biriyle zıt mefhumlar olup olmadığıdır. Diğer bir deyişle özgürlüğün olduğu yerde
mahremiyetten söz edilebilir mi? İnsanın her istediği elde etmesi özgürlük müdür? İnsan için bireysel özgürlüğünün bittiği ya da sınırlandığı
bir alandan söz edilebilir mi? Daha öz bir ifadeyle özgürlüğün dindeki
yeri nedir?

*

1

2

Doç. Dr., Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı
mkenansahin@hotmail.com
Özgürlük kavramının detaylı bir tahlili için bk. Tim Gray, Freedom London: Macmillan,
1991
Thomas Hobbes, Leviathan, (Çev. Semih Lim), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1993, s.155
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1-Din ve Özgürlük
İslâmiyet insana büyük değer vermiştir. Yüce Allah Kur’ân’da bizzat
insanı muhatap almış ve varlıklar içerisinde ona bir başka değer vermiştir. Ona lütuf ve ihsanda bulunmuş, izzet ve şerefe mazhar kılmıştır.
Nitekim Kur’ân’da yerde ve gökte bulunanların hepsinin insanın hizmetine verildiği ve onun yeryüzüne halife kılındığı bildirilmektedir:
“Hani Rabbin meleklere: «Muhakkak ben yer yüzünde (benim emirlerimi tebliğ ve infaza me'mur) bir halîfe (bir insan, âdem) yaratacağım»
demişdi. (Melekler) de: «Biz seni hamdinle tesbîh ve seni takdis (ayıblardan, eş koşmakdan, eksikliklerden tenzîh) edib dururken (yerde) orada
bozgunculuk edecek, kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın?» demişlerdi.
Allah (da) : «Sizin bilemeyeceğinizi her halde ben bilirim» demişdi.”3
“biz, hakıykat, insanı en güzel bir biçimde yaratdık.”4
"Allah, göklerde ve yerde bulunanların hepsini emrinize ve hizmetinize vermiştir."5
88

Âyetlerde geçen “rehber”, “halife” ve “eşrefi mahlukat” kavramlarını Yüce Allah’ın “Ve size musibetten her ne şey isabet ederse kendi ellerinizin kazandığı şey sebebiyledir ve bir çoğundan ise affeder.”6 "Kim yararlı
iş işlerse kendi lehinedir. Kim de kötülük işler sekendi aleyhinedir." 7"Herkes kazancına bağlı bir rehindir."8,"Hiç bir günahkar başkasının günahını
yüklenmez. İnsan ancak çalıştığına erişir."9 buyruklarıyla birlikte değerlendirdiğimizde; din açısından akıl, irade ve kudret sahibi bir varlık
olarak insanın kendi eylemlerinin yönünü belirme gücüne de sahip
olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede insan gerek düşünceleriyle gerekse de tavır ve hareketleriyle özgürlüğünü kullanabilen ve özgür seçimlerinden sorumlu olan bir varlıktır. Zira insan iyi ile kütü arasında
seçim yapabilmektedir. Bununla birlikte Yüce Allah insana peygamberler de göndermiştir. Böylelikle de Yüce Allah dünya saadeti için insanın
hayatını düzenleyici emir ve buyruklarını iletmiştir. Yine peygamberleri
aracılığıyla insanı imana davet etmiş ve geçici bir hayattan sonra sonsuz bir hayatın başlangıcı olan ahret gününün varlığından haberdar
etmiştir. Bir mü’minin uyması gereken kuralları açık bir şekilde bildirmiştir. Kurallara riayet konusunda da bütün mü’minleri itaate ve uya3
4
5
6
7
8
9

Bakara, 2/30
Tîn, 92/4
Casiye, 45/13
Şûrâ, 42/ 30.
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nıklığa çağırmıştır. İnsanın sorumluluk yüklenebilecek bir donanımda
ve kapasitede yaratılmış olması ona her türlü eyleminden sorumluluğu
yüklemiştir. Ancak burada din özgürlüğü noktasında dini seçme hürriyeti ile kendi iradesi ile seçtiği dinin buyruklarına uyma zorunluluğu
noktasında ortaya çıkan durumu iyi açıklamak gerekir. Zira İslâmiyet
insanı din seçimi konusunda serbest bırakmıştır. Nitekim Kur’ân’ı Kerim’de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
“De ki, hak ve hakikatlerle dolu olan bu Kur’ân, Rabbinizden gelmektedir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.”10
“Esasen Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların tamamı, topyekûn
iman ederdi. Ey Peygamber ! Sen bunu bildiğin halde insanları inanıncaya kadar zorlayacak mısın?”11
“Ey Peygamber ! Müşrikler inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak
edeceksin!”12
“Gerçek, biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici (olsun o), ister nankör (kâfir).”13
Öte yandan İslâmiyet din seçimi konusunda insanı özgür bırakmakla birlikte eylemlerinin sonuçları noktasında onu sorumluluktan
azat etmemiştir. Kur’ân’ı Kerimde Yüce Allah: “İşte kim zerre ağırlığınca
bir hayır yapıyor (idiy) se onu (n sevabını) görecek, kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor (idiy) se onu (n cezasını) görecek.”14 “Kim iyilik getirirse, ona getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse ona sadece onun
dengiyle cezalandırılır.”15 buyurmaktadır. Dolayısıyla insan irade özgürlüğüne sahip olmakla birlikte iradi eylemlerinden ve eylemlerinin her
türlü sonuçlarından sorumlu tutulmuştur.
İnsan toplumdan uzak yaşayabilen bir varlık değil, aksine toplum
ile iç içe olan toplumsal bir varlıktır. Onun kendisine karşı görev ve
sorululukları olduğu gibi başkasına karşı da görev ve sorumlulukları
vardır. Toplumsal sorumluluğun gereği olarak akil ve irade sahibi bir
varlık olarak insandan bencil davranışlardan uzak kalması, nefsi arzu
ve isteklerinin eseri olmaması beklenir. İnsan yeri geldiğinde ötekinin
hak ve özgüllüğü noktasında kendi doğasını dizginleyebilmelidir. Zira
İsrâ suresi 80. âyette Yüce Allah:“Andolsun ki biz Âdem oğullarını üstün
10
11
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13
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Kehf ,18/29
Yûnus,10/99
Şu’arâ, 26/3
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bir izzet ve şerefe mazhar kılmışadır. Onlara karada, denizde taşıyacak
(vaasıtalar) verdik, onlara güzel güzel rızıklar verdik, onları yaratdığımızın bir çoğundan cidden üstün kıldık.”16 buyurmaktadır. Burada insanın
diğer varlıklar karşısındaki üstünlüğü ise zayıf olanı ezme anlamında
değil, tam aksine ötekini karşı hak sorumluluklarının farkında olma ve
ötekisinin hukukuna saygı duyma manasındadır.
Esasında özgürlük insanın istediğini yapabilmesi ile ilişkili bir kavram olmaktan çok istediği yönde tercihte bulunabilmesiyle daha yakından ilişkilidir. Diğer bir deyişle özgürlük tercihte bulunma gücü ve
imkânıdır.17 Fernando Savater’in “Oğluma Ahlak Üzerine Öğütler” başlıklı kitabında dile getirdiği gibi; Özgürlük üstüne iki şeyi sağlamca belirtmek yararlı olur: Birincisi; başımıza gelen şeyi seçmek konusunda
özgür değiliz. (filanca gün, belli ana babadan, verili bir ülkede doğmuş
olmak, kansere yakalanmak, bir araba kazasına uğramak, güzel ya da
çirkin olmak, Akaların kentimizi ele geçirmek istemeleri vb.), ama başımıza gelen şeye şu ya da bu biçimde tepki göstermekte özgürüz (boyun
eğmek ya da baş kaldırmak, modaya uygun giyinmek ya da ayılar gibi
90 giyinmek, Troya’yı savunmak ya da kaçmak vb.);ikincisi; bir şey yapmaya
çalışmakta özgür olmak, bunun ille de başarmakla hiçbir ilişiği yok. Özgürlük (ki olasılıklar arasında seçim yapmak demektir) her şeye gücü
yeterlilikle (insanın olanaksız da görünse her istediğini her zaman elde
etmesi demek olurdu bu) eşanlamlı değildir” 18Dolayısıyla da bireyin
istek ve arzularının peşinde giderek hiçbir kanun ve nizam tanımadan
gelişi güzel hareket etmesi özgürlük tanımına sığmamaktadır. Nitekim1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’inde: “Hürriyet,
başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmekten ibarettir. Öyleyse her
şahsın haiz olduğu tabii hakları kullanması, cemiyetin diğer fertlerinin
aynı haklardan faydalanmalarını temin eden sınır ile sınırlandırılmıştır.”
şeklinde tanımlanmaktadır.19 Kaldı ki İslâm düşünürleri de genellikle
hürriyeti insan nefsiyle ilişkilendirmişler ve nefsin arzularından uzaklaşmayı, dünyevî tutkulardan uzak kalmayı özgürlük olarak tanımlamışlardır. Nitekim Fahrettin er-Razî’ye göre “Nefs, içgüdüsüyle bedenin
isteklerine arzu duyabilir veya duymayabilir. Arzu duymayan özgür kişidir. Bu duruma özgürlük adını veririz. Dilde özgürlük, köleliğin karşıtı
16
17
18

19

İsrâ, 17/70
S. Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Ankara 1996, s. 323
Savater, Fernando Oğluma Ahlak Üzerine Öğütler, (Çev. Şadan Karadeniz) İstanbul 1999,
s. 24
Ahmet Gürkan, İslam Kültürünün Garbı Medenileştirmesi, Nur Yayınları, Ankara tsz., s.309;
Hüseyin Tekin Gökmenoğlu, İslam’da Şahsiyet Hakları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
Ankara 1997, s.111
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olan şeye denir. Bilindiği gibi tutkular insanı köle eder. Bedenin tutkularına arzu duyan nefs, onları ister terk etsin, ister terk etmesin, özgür olamaz…”20
Her insanın kendi şahsına ait özgürlüğü ve hakları olmakla birlikte
başkalarının özgürlük alanına ve kişisel haklarına saygı gösterme zorunluluğu vardır. Nitekim Hz. Peygamber (s) şöyle buyurmaktadır:
"Müslüman, müslümanın kardeşidir; Müslüman kardeşine zulmetmez; onu küçük düşürmez ve tahkir etmez."21
“Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez; onu düşmana
teslim etmez. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da
onun bir ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamette onun bir sıkıntısını giderir. Kim de bir Müslümanın
ayıbını örterse, Allah da kıyamette onun bir ayıbını örter”22
“Ey diliyle inanıp kalbine iman girmeyenler! Müslümanlara eziyet
(gıybet) etmeyin ve onların gizli tarafını araştırmayın. Müslüman kardeşinin gizlisini araştıranın Allah da gizlisini araştırır. Allah, kimin gizli
yanını araştırırsa, evinin içinde bile olsa onu herkese karşı mahcup ve 91
rezil rüsvay eder.”23
“Her kim rızaları olmaksızın bir topluluğun konuşmalarını dinlerse,
kıyamet günü kulaklarına kurşun dökülecektir.”24
"Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların zarar görmedikleri, salim kaldıkları insandır."25
Öte yandan bireyin düşünce ve eylemlerinde duygusal sebepler gibi iç faktörlerin yanı sıra dış faktörlerin de etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Diğer bir deyişle bireyin kimi zaman iradesini hakkaniyete uygun olarak gerçekleştirmeyebileceğini ve iradesini kendi lehine kullanma imkânına da sahip olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Bireyin
iradesinin başkasına zarar vermeye müsait bu imkân nedeniyle de bireyin özgürlük alanın sınırlandırılması ya da başkasına zarar vermeyecek
bir genişlikte tutulması bireyin mutluluğuna katkı sağladığı gibi toplumsal yaşamın imkânı için de gereklilik arz etmektedir. Nitekim aynı
geminin yolcularının özgürlüklerini başkalarının hayatını da dikkate
20
21
22
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Fahreddin er-Razî, el-Mebâhisu’l-Maşrikiyye, Haydarabad, 1342, II, 413
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alarak kullanmaları gerektiğini açıklayan şu hadis, toplumsal yaşamın
imkânı için bireyin özgürlüğünü kısıtlaması gerektiğine işaret etmektedir:
“Allah'ın sınırlarını gözetenler ile bu sınırları çiğneyenler, bir gemiyi
paylaşanlara benzer: Gemi konusunda kura çektiler. Kimisine geminin
üstü, kimisine de altı düştü. Geminin alt bölümünde bulunanlar, sudan
almak istedikleri zaman, yukarıdakilerin yanına uğruyorlardı. Alttakiler
'Biz payımıza düşen ambarda bir delik açsak, kendimize de, onlara da
zarar vermemiş oluruz' dediler. Şayet bu üsttekiler alttakileri bu dilekleriyle baş başa bıraksalardı, hepsi yok olurdu. Fakat onların ellerini tutarlarsa, hem kendileri kurtulur, hem de onlar kurtulur." 26
Kaldıki insanın kendi istek ve arzularını sınırlandırılması bireyin
özgürlüğüne kısıtlaması olarak da değerlendirilmektedir. Nitekim Kant,
özgürlüğü, negatif ve pozitif şeklinde iki anlamda ele almaktadır. Ona
göre, negatif özgürlük, akıl sahibi olmaları bakımından, canlı varlıkların bir tür nedenselliği olan istemenin, onu belirleyen yabancı nedenlerden bağımsız olarak etkili olabilme özelliğidir. Pozitif anlamda öz92 gürlük, yani isteme özgürlüğü ise, doğa yasalarına bağlı bir istemenin
özelliği olmamakla birlikte, bundan dolayı hiç de yasasız değildir. Özgür bir isteme ahlâk yasası altında olan bir istemedir.27
Tarihte de insanın özgürlük alanını sınırlayan bir otorite de her
zaman var olmuştur. Bu otorite ya kolektif bir bilinçle oluşmuş ya da
devlet ve din eliyle gerçekleşmektedir. Özgürlüğün kısıtlanması noktasında ilahi otoritenin özgürlük alanı belirmesi ile insanın kendi özgürlük alanını belirlemesi de aynı bağlamda ele alınıp anlaşılabilecek bir
şey değildir. Dinde özgürlüğü sınırlayan, insanın dışında yüce bir varlıktır. İnsanın göreli ve kısıtlı bir bilgiyle kendisinin koyduğu yasalarla
kendi özgürlüğünü sınırlaması ile mutlak bir bilgiye sahip Yüce bir
Yaratıcı’nın insan özgürlüğü sınırlandırması farklı şeylerdir. Allah’ın
itaat edilmesi gereken bilgisi mutlak bir varlık olması onun hürriyet için
çizdiği sınırları tartışılmaz kılmaktadır. Diğer bir deyiş ile din özgürlüğü
noktasında iki seçenek söz konusudur; ya inanmak gerekmektedir ya
da reddetmek. İnanıp inanma noktasında insan serbesttir. Seçme hürriyetine sahiptir. İnanan için ilahi otoritenin koyduğu hürriyet sınırlandırası da kişide hürriyetsizlik hali de oluşturmamaktadır. İslam filozoflarından Fârabî’nin dediği gibi Allah’ı bilmek ve onu düşünmekle insan
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Buharî, şehâdât, 30
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özgür olur ve ondan başkasının esaretinden ve köleliğinden kurtulur.28
Kaldı ki din özgürlüğü vazife duygusuna dayanmaktadır. Bir anlamda
özgürlük sorumluk bilinci ile iç içedir. İnanan kişi, ilahi otoritenin belirlediği emir ve yasaklara uymada sorumluluk hissetmektedir. Nitekim
bir mü’min dinî ve ahlâkî bir vazifesini aksattığında ya da bu uğurda
beklenmedik bir engelle karşılaştığında huzursuz olmaktadır. Bu açıdan
bir mü’min için özgürlük, daha yüce bir düzenle uyum içinde olmadır.
2- Özgürlüğün ve İnancın Bir Gereği Olarak Mahremiyet
Mahremiyet kelimesi sözlükte “kişisel gizlilik” anlamına gelmektedir.29 Arapça “haram” sözcüğünden türetilmiş ve “haram olma hali”ni
göstermektedir. Diğer bir deyişle yasaklanan bir şeyi yapma eylemine
haram; yasaklılık haline ise “mahremiyet” denilmektedir. Örneğin içki
içmek haramdır. İçkinin kendisi ise haram kılınmış madde anlamında
mahremdir. Mahremiyet daha geniş anlamı ile bireylere, ailelere ve
ümmetlere özgü ve yabancılara kapalı özel alanı ifade etmektedir. Örneğin Mekke’nin belirli sınırlarına haremi şerif denilmiştir. Zira Gayr-i
Müslimler için bu alanlar yasaklıdır. Yine evler, yabancılar izinsiz giremediği için ailenin haremi olarak görülmüştür. Nitekim Nûr suresi 27. 93
Ayete Yüce Allah’ın: “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere
sakinlerinden izin almadan, onlara seltam vermeden girmeyin. Eğer (karşılıklı lıaklarınızı) dikkate alacak olursanız bu (öğüt) sizin kendi iyiliğiniz içindir”30 şeklinde ki buyruğunda mesken mahremiyetine, kişilerin
şahsi ve aile hayatlarının dokunulmazlığına işaret edilmiştir.
Mahremiyet bir bakıma da bireyin özelini ifade etmektedir. Zira
mahremiyet bireyin kişisel bilgilerini saklama ya da kimlerin bu özel
bilgilere erişebileceğini belirleme ve denetleme yeteneğidir. Ancak burada mahremiyet her ne kadar bireyin sadece kendisinin hareket edebileceği bir alanı kapsasa da bireyin başkalarıyla ilişkilerini bütünüyle
kesmesi ya da başkalarını bütünüyle kendi hayatından dışlaması değildir. Çünkü mahremiyet bireylerin yalnız kalabilecekleri, istedikleri gibi
davranabilecekleri ve istediği şeye inanabilecekleri, başkaları ile ilişkilerinin zamanını, şeklini ve ölçüsünü belirleyen bir haktır. Diğer bir
deyişle mahremiyet bireyin kendi hayatını kontrol altında tutması; neyi, nasıl, ne zaman ve ne ölçüde gerçekleştireceğine kendisinin karar
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Bk. Fârâbî, es-Siyâsetu’l-Medeniyye, Haydarabad, 1346, s. 19.
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verme halini ve neyi ne zaman nerde başkalarıyla paylaşacağını bizzat
kendisinin belirleme özgürlüğünü ifade etmektedir.31
Mahremiyeti ile özgürlük kavramları birbirinden ayrı anlaşılabilecek kavramlar da değildir. Her iki kavram iç içedir. Çünkü mahremiyet
hakkına sahip olmak kişinin iradesi dışında gerçekleşen bir durum değildir. Yine mahremiyet hakkına sahip olmak bir anlamda her şeyden
mahrum bırakılmak değildir. Zira mahremiyette bireyin özgürce hareketleri söz konusudur. Mahrem bir hayatın varlığına ve korunmasına
yönelik bir düşüncenin temelinde bireyin kendi hayatını belirlemede bir
otonomiye sahip olduğunun ön kabulü vardır. Bir anlamda bu özel
hayata saygıdır. Bireyin otonomisine değer vermektir. Kur’ân’ı Kerim bu
noktada bireyin inanç özgürlüğünü de baskı altında tutulmamıştır.
Nitekim Yüce Allah, Hz. peygambere hitaben: “Peygamberin üzerinde
tebliğden başka (hiç bir vazîfe) yokdur. Allah ne açıklar, ne gizlerseniz
(hepsini) bilir.32 "(Ey Rasulüm) Sen o kâfirlerin hidayete ermelerini ne
kadar istesen de Allah, saptırdığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur."33 "(Rasulüm!) Sen sevdiğini hidayete eriştire94 mezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları
en iyi O bilir."34buyurmuştur. Dolayısıyla Kur’ân’da peygambere düşen
görevin baskı ve zorlama değil tebliğ olduğu açıklanmıştır.
3. Din Özgürlüğü ve Mahremiyet Bağlamında “Hudud”
ve Şe’âîr Kavramları
İslamiyet’te bireyin ve toplumun huzuru için konulmuş bir takım
kurallar vardır. Kur’ân’ı Kerimde bu kurallar açık bir şekilde bildirilmiş
ve bu kurallara katiyetle uyulması gerektiği de bir çok ayette “hudud”
kelimesi Allah’a izafe edilerek dile getirtmiştir. Hudud Arapça bir kelimedir. Had sözcüğünden türetilmiştir. Hudud sözcüğünün mastar anlamı “engel olmak, iki şeyin arasını ayırmak” tır. Bu kavram isim olarak
kullanıldığında ise “iki şeyin birbirine karışmasını önleyen şey, bir nesnenin uç ve kenar kısmı, sınır ve tanım” gibi anlamlara gelmektedir.35
Hudud kavramı Kur’ân’ı Kerim’de onüç yerde Allah’a ve bir yerde
de Allah’ın resulüne indirdiği vahye izâfeten kullanılmaktadır. Daha
çok oruç36, boşanma37 ve miras taksimatına38 ilişkin hükümlerin so31
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nunda “işte bunlar hududullah” şeklinde geçmektedir. Ancak bu kavramı oruç, boşanma ve miras hükümleri ile sınırlandırmamak gerekir.
Hudud kavramı dinin emir, yasak, teşvik ve sakındırma içeren bütün
hükümlerine şamil bir kavram gibi gözükmektedir. Nitekim Yüce Allah:
“Allah mü’minlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cenneti vermek
üzere satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler.
Allah bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak vaad etmiştir.
Vaadini Allah’tan ziyade yerine getirebilecek kimdir? Artık yapmış olduğunuz o alışverişten dolayı size müjdeler olsun! İşte bu büyük bir kazançtır. Onlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar,
rükûa varanlar, secdeye kapananlar, marufu emredip münkerden sakındıranlar ve hududullahı muhafaza edenlerdir. Müjdele o müminleri.”39
buyurarak hududullaha riayeti müm’minlerin vasıfları arasında saymıştır. Yine Tevbe suresinin 112. âyetinde Yüce Allah’’ın: “Tevbe edenler,
ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rükû
edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve
Allah'ın sınırlarını koruyanlar; sen (bütün) mü'minleri müjdele”40 buyruğunda “hududullah” kavramı ile Allah’ın koyduğu hükümlerin yerine
getirilmesi ve iyi muhafazası istenmiştir. Yine hudud kavramı Bakara 95
suresi 229. âyette Yüce Allah’ın: “Boşanma iki defadır. (Sonra) Ya iyilikle tutmak veya güzellikle bırakmak (gerekir). Onlara (kadınlara) verdiğiniz bir şeyi geri almanız size helal değildir; ancak ikisinin Allah'ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkmuş olmaları (durumu başka).
Eğer ikisinin Allah'ın sınırlarını ayakta tutamayacaklarından korkarsanız, bu durumda (kadının) fidye vermesinde ikisi için de günah yoktur.
İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır; onlara tecavüz etmeyin. Kim Allah'ın
sınırlarına tecavüz ederse, onlar zalimlerin ta kendileridir.”41buyruğunda
anlaşıldığı gibi hükümlerinin yerine getirtmesi, Allah’ın belirlediği ölçü
ve sınırların çiğnenmemesi anlamındadır. Dolayısıyla da “hudud” kavramı birden fazla manada kullanılmaktadır.
Kur’ân’ı Kerimde hududullahın gözetilmesi ve çiğnenmemesi hususunda da uyarılarda bulunulmaktadır. Tevbe suresi 97. âyette Yüce
Allah: “Bedevîlerin küfür ve nifakları her yönden, daha ileridir. Allah'ın,
peygamberine indirdiğinin sınırlarını bilmemekte de onlar ileridir. Allah

37
38
39
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bilendir ve hakîmdir."42 buyurmaktadır. Bu ayette hududullahı bilmemek iman zaafı olarak belirtilmiştir.
İslâm düşüne geleneğinde hudud kavramı daha çok fıkhî bir terim
hüviyetinde olmakla birlikte esasında bu kavram ahlâkî bir değere de
sahiptir. Kavramın dinî ve ahlâkî sorumluk, hükümler anlamı da vardır.
Hududullah tabirinin bir çok ayette oruçluya yasak olan fiilleri, mirasçıların miras paylarını belirleyen hükümlerle zıhar, yemin eden kimse
içen gerekli ola üç kademeli kefaret hükmü, boşanan kadın için ön görülen iddet süresi gibi fıkhî hükümlere hududullah denilmesi ve bunlara riayetin istenmesinden dolayı fıkhî bir terime dönüşmüş olabilir. Bu
noktada hududllah tabirinin fıkıhta kazandığı anlam, Allah tarafından
belirlenmiş sabit cezaî müeyyidedir.
Öte yandan hudud kelimesinin Hurumat ve Şe’âir kavramları da
hudud kavramı kapsamında değerlendirilebilecek Kur’anî kavramlardır.
Şe’âir sözlük anlamı itibariyle dinin kutsal saydığı ve yerine getirilmesi
istenen şeyler, dini semboller, remizler, özel belirtiler ve Allah’a ait
nişaneler manasına gelmektedir.43 Şe’âir kelimesi Kur’an’ı Kerimde hac
96 ibadetinin konu edinildiği ayetlerde Allah kelimesine muzaf olarak
kullanılmaktadır.44 Hac ve umre esnasında aralarında yürünülen Safâ
ve Merve tepeleri, kurban edilecek hayvanlar Allah’ın koyduğu dini
simgelerdir. Nitekim Kur’an’ı Kerim’de Yüce Allah “Şübhe yok ki «Safaa»
ile «Merve» Allahın şeâirindendir. İşte kim o «Beyt» i (Kâ'beyi) hacc veya
Umre (kasdı) ile ziyaret ederse bunları güzelce tavaf etmesinde üzerine bir
beis yokdur. Kim gönlünden koparak (vâcib olmayan amellerden) bir
hayır işlerse (mükâfatını görür). Çünkü Allah taatlerin ecrini veren, (her
şey'i de) hakkıyle bilendir.”45“Biz, kurbanlık develeri de sizin için Allahın
şeâirinden kıldık. Onlarda size hayır vardır. O halde onlar ayakda dur
(ub boğazlanır) larken üzerlerine Allahın ismini anın. Yanları üstü düş
(üb öl) dükleri vakit da ondan hem kendiniz yeyin, hem ihtiyâcını gizleyen ve gizlemeyib dilenen fakîr (ler) e yedirin. Onları, şükredesiniz diye,
böylece size müsahhar kıldık.”46buyurmaktadır.
Yine Kur’an’ı Kerim’de Yüce Allah:“Ey îman edenler, Allahın şeâirine, haram olan aya, kurbanlık hediyyelere, (onlardaki) gerdanlıklara ve
Rablerinden hem bir ticâret, hem bir rızaa arayarak Beyt-i haraamı kas42
43
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Tevbe, 9/97
Rağıb el-İsfehânî, Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredâtü fi Garibi’l-Kur’ân, İstanbul, 1986,
s.384; Fahreddin er-Râzî, et-Tefsirü’l-Kebir, (Mefâtihü’l-Gayb), Daru’l-Fikr, 1415/1995, IV,
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dedib gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin, ihramdan çıkdığınız vakit
(isterseniz) avlanın. Sizi Mescid-i haramdan men' etdiler diye bir kavme
karşı beslediğiniz kîn, sakın sizi tecâvüze sevk etmesin. İyilik etmek,
fenâlıkdan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günâh işlemek
ve haddi aşmak üzerinde yardımlaşmayın Allahdan korkun. Şübhesiz ki
Allah, cezası çok çetin olandır.”47 buyurarak Şe’âir’den olan simgelere
saygı duymayı da emretmektedir. Dolaysıyla da şe’âire saygı Allah’a
saygıdan kaynaklanan bir durumdur.
Şeaîr kelimesi Kur’ân’da daha çok hac ibadetinin rükün ve unsurlarıyla ilişkili olarak kullanılmış bir kavram olmakla birlikte tarihi süreçte
bu karamın kapsam alanı genişlemiştir. İbadete saygı ve tâzime konu
olan davranış ve sembollerin bütününü içine alan bir terim hüviyetini
almıştır. Nitekim İmam Matürîdî bütün farzların şeâirullah kavramı
içene girdiği görüşündedir.48 Eş’arî kelamcısı er-Razî de Allah’a kulluk
işaretleri taşıyan her şeyin tek ibadetle sınırlı kalmadığını ve şe’âir kapsamına girdiğini söylemektedir.49 Elmalı Hamdi Yazır da “Hak Dini
Kur’an Dili” adlı tefsirinde Haccın rükünleri yanında ezan, cemaatle
namaz, Cuma ve bayram namazları, camii ve minareleri de dinin şiârla- 97
rından saymaktadır.50
Dolayısıyla İslâm düşüncesinde dinin farz olarak belirlediği ve kulluğun gereği olarak yerine getirilen her türlü ibadet ve davranışlar
Şe’âir kapsamında değerlendirilmiştir. Kur’an’ı Kerimde Kurban, Safa ve
Merve Şe’âirden olarak zikredilmiş olsa da tarihi süreç içerisinde
İslâmiyeti yansıtan Kabe, Kur’ân’ı Kerim, Peygamber, Namaz, Hac, Camiler, Minareler Mescitler, testtür, Ezan ve minareler gibi dinî semboller Şe’âir kavramının içeriğini oluşturmuştur. Şe’âire saygı göstermek
Allah’a saygı göstermek şeklinde görülmüştür.. Burada İslâmiyet’in
tevhid inancına verdiği değeri göz önünde bulundurularak Şe’âirden
olan sembollerin bir amaç olarak değil bir araç olarak görüldüğünü de
söylemek gerekir. Şe’âire gösterilen saygı Allah’a tazimden kaynaklanmaktadır. Dini değerlerin kökleşmesinde ve mü’minlerin ortak bir şuurla hareket etmesinde dini sembollerin önemli bir dinamizme sahip olduğunu da göz ardı etmemek gerekir.
4. Değerlendirme ve Sonuç
Mahremiyet hakkı kişinin en tabii haklarından biridir. Bu hak sayesinde birey, başkalarının erişiminden kendisini kuruduğu gibi, toplum47
48
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Maide 5/2
Mâtürîdî, Te’vîlâ-tü’l-Kur’ân (nşr. Mehmet Boynukalın), İstanbul, 2005, IV, 134-135
Râzî, et-Tefsirü’l-Kebir, XI, 130.
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sal baskının istenmeyen ve kötü sonuçlarından da kendini muhafaza
altına alabilmektedir. Bireyin bir mahremiyet alanına sahip olması bireye, özgürlüğünü daha kolay bir şekilde sağlayabilme imkanı vermektedir.
Tarih boyunca insanın elde etmeye çalıştığı değerlerden biri özgürlüktür. Ancak özgürlük sadece bireyle ilişkilendirilerek anlaşılabilecek
bir kavram değildir. Diğer bir deyişle insanın özgür olması demek her
istediğini elde edebilmesi ve istek ve aruzları uğruna her şeyi mubah
görebilmesi değildir. Bireyin özgürlüğü diğer bireylerin özgürlükleri ile
birlikte değerlendirildiğinde bir anlam ifade etmektedir. Bir bakıma
bireyin özgürlüğü ötekinin özgürlüğü ile iç içedir. Özgürlük demek
kuralsızlık demek değildir. Bir oyun esnasında oyun kurallarının varlığı
nasıl oyuncuların kazanması noktasında özgürlüğünü ve başarısını engellemiyorsa toplumsal yaşamın sürdürülebilmesi ve insanlığın huzuru
ve selameti için bir takım kuralların varlığı, bireyin özgürce hareket
etmesi noktasında bir sorun doğurmamaktadır. Birlikte yaşam için vazgeçilmez kurallar vardır. Bu durumda özgürlüğün iç içe olduğu kav98 ramlardan biri mahremiyettir. Diğer bir deyişle bireyin özgürlüğünü
gerçekleştirebilmesi mahremiyetini koruyabilmesi ile mümkündür. Bu
noktada özgürce hareket etmeye çalışan bireye düşün görev, kendisi
dışındaki insanlarla bir arada yaşayabilmesinin en uygun zeminini
aramaktır. Bireyin bu arayışına cevap veren din olmuştur. Din, bireyi
geçici olarak rahatlatacak haz ve duyguları değil bireyin kendisi dışındaki diğer insanlarla sağlıklı bir ilişki kurmasını sağlayacak ve toplumda huzur içerinde yaşamasına imkân verecek buyrukları vazetmektedir.
Böylelikle de birey ötekinin haklarına saygı göstermenin gereğini özgürlüğün ortadan kalkması olarak değil ortak bir özgürlük alanın açılması için bir adımdır
Bir dinin hak ettiği değeri iyi tanımlayabilmek için o dinin doğuş
dönemindeki kültürel ortamı ve şartları iyi bilmek gerekir. Diğer bir
deyişle İslâmiyet’in bireye tanıdığı din özgürlüğünü iyi anlayabilmek ve
hak ettiği değeri saptayabilmek için önce İslâm öncesi Arap yarımadasında yaşayan kabilelerin hürriyet anlayışı göz önüne bulundurulmalıdır. Nitekim İslâm öncesi Kureyş kabilesinin ve Medine’de yaşayan EvsHazreç kabilelerinin yanı sıra diğer Arap kabillerin dinî ve sosyal yaşamları incelendiğinde bütün Arap toplumunu içine alan bir düzenin
olmadığı görülmektedir. Öyle ki İslâmiyet’ten önce Arap kabilleri arasında bir düzen yoktu. Onlar arasında sürekli bir çatışma ortamı mevcuttu. Düzensiz bir yaşamın sonucu olarak da ölümün kol gezdiği, güçlünün egemen olduğu, zayıfın ezildiği, kadın ve çocukların köleleştirildiği bir hayat tarzı vardı. Can güvenliği bulunmadığı gibi hiçbir haktan
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ve hukuktan söz etmekte mümkün değildi. Arap toplumlarında sorumluk bilinci gelişmediği için toplumsal bir düzen de yoktu. Düzensizliğin
hakim olduğu bir ortamda ise bencil bir yaşam tarzı gelişmişti. Hiç kimsenin ne malı ne canı ne de aileleri güvendeydi. Böylesine kaos ve
anarşinin hakim olduğu bir dönemde İslâmiyet ortaya koyduğu dinî ve
ahlakî ilklerle insan zihnini yeniden inşa etmiş ve insanları, kardeşçe
huzur içinde yaşama olanağına kavuşturmuştur. Bencillik, hırs ve ihtirasın yerine hakkaniyet ve adalete dayalı olarak ötekini de dikkate alan
ve bireyin ve toplumun hak ve hukukunu düzenleyen bir çok emir ve
buyruklar vaz’ etmiştir. toplumsal yaşamı düzenleyen ve bireyin durması gereken kırmızı çizgileri belirleyen bu hükümler Kur’ân’da hudud,
hurumat ve Şe’âîr kavramaları ile ifade edilmiştir.
Öte yandan mahremiyet alanını belirme noktasında her ne kadar
bireyin bir etkinliğinde söz edilebilse de esasında mahremiyet alanının
belirleniminde birey tek başına da bir faktör değildir. Bu hususa kültür
önemli bir faktördür. Kaldı ki her kültürde mahremiyet alanı farklılık
gösterebilmektedir.51 Dinin egemen olduğu bir alanda mahremiyet alanı bireyin belirlenimi ile değil İlahi buyruklar iledir. Bu açıdan mahre- 99
miyet ilahi buyrukların kişinin özel hayatına hükmetmesi, insanın özel
hayatını ilgilendiren hususlarda başkaları ile kuracağı ilişkiler hakkında
yüklendiği hak ve sorumlukları ifade etmektedir. Bu hak ve sorumlulukları kabul bireyin kendi iradesi ve yönelimi ile olmaktadır. Birey
kendi iradesi ile gönülden bağlandığı emir ve buyruklara tabi olmaktadır.
Kur’ân’ı Kerimde Yüce Allah başkalarının putlarını sövülmemsini
buyurmaktadır. İnancı ne olursa olsun bir başkasının inancına ve düşüncesine saygı duymak ve inanç noktasında baskı ve zorlamada bulunmamak Kur’ân’ın emrettiği hususlardandır. Ancak bu dinin şe’âirine
karşı başkalarının saygısızlık edebileceği anlamına gelmemektedir.
Kur’an’ı Kerim’de yüce Allah namazı alaya alan topluluğu “Namaza
çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu davranışları
onların düşünemeyen bir toplum olmasından dolayıdır.”52 buyruğuyla
düşüncesizliklerden dolayı uyarmaktadır. Kaldı ki insanın sahip olduğu
yeteneklerle iyi ve kötüyü ayrıştırabilmesi onun mutlak bir özgürlüğe
sahip olduğu anlamına da gelmemektedir. Bir bakıma insan ne her
istediğini yapabilen bağımsız bir varlıktır ne de ele kolu bağlı her şeyiyle zorunluluğa tabidir. Mutlak hürriyet ancak Allah’a özgüdür.

51
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KUR’ÂN’DA BEDEN MAHREMİYETİNİ
İFADE EDEN TEMEL KAVRAMLAR
Mustafa ŞENTÜRK*
Özet
İnsan, Allah tarafından “en güzel kıvamda” yaratılmış, şerefli kılınmıştır. Yine bu telakkîye göre, insana “emânet edilen”bedeni de mükerremdir. Bundan dolayı yaratılmış bir varlık olarak insanın, -“nihâî sahibi” değil- “emânetçisi” olduğu bedeniüzerinde mutlak yetkisi yoktur. Mutlak yetki, ancak ve ancak Yaratıcı’ya mahsûstur. O bakımdan Yaratıcı’nın, yarattığı diğer varlıklarda olduğu gibi, insan ve bedeni üzerinde
de tasarrufu söz konusudur. Allah’ın, insan bedenine ait Kur’ân’da zikrettiği bir takım
kısıtlamalar, bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bu felsefeden yola çıkan teblîğimiz,
Kur’ân’da beden mahremiyetine ait ferc, avret, zînet, ceyb ve sev’ât kavramlarını incelemek ve değerlendirmek amacını gütmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Tefsîr, Mahrem, Beden, Mahremiyet

Belki de yaşadığımız çağın en çok tehdit ettiği hususlardan biri olması nedeniyle, -çok şükür ki hâlâ- gündemimizdeyer edinen bir mesele
olarakmahremiyet, günümüz literatüründe“genel olarak, kişilerin yalnız
başına kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla hangi yer, zaman ve koşullarda ne ölçüde ilişki ve iletişim kuracaklarına bizzat kendilerinin karar verebildikleri bir alanı ve bu alan üzerinde sahip olunan hakkı”1ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
“Mahremi haramla irtibatlandırmayan” ve dolayısıyla İslâmî açıdan
çok yönlü olarak eleştirilebilecek bu tanım,görüldüğü gibi bizim yazımızın özetinde ifade ettiğimiz düşünceye aykırıdır ve mahremiyetin
ölçüsü olarak insanın kendisini merkeze koyan, seküler bir tanımlamadır. Böyle bir tanımlama hâliyle bedeni dünyevîleştirecek ve seküler
müdahalelere açık hâle getirecektir2. Oysa inancın bedene ilgisiz kal*
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ması söz konusu olamaz3 veher konuda olduğu gibi helâli-haramı,
mahremi ve mahremiyeti belirlemede yasa koyucu/şâri’4, insan iradesi
değil ilâhî iradedir5. Çünkü bir bedene “sahip olması” da bu sahipliğini
ebediyen sürdürmesi de, insanın iradesi dışındadır. Kur’ân’ın diliyle
insanın yaşamı da ölümü de ilâhî iradeye bağlıdır6. Bu telakkî, “insanın
bedeni üzerindeki hakkından” çok, “bedeninin insan üzerindeki hakkını”7 öncelemektedir.Bu doğrultuda insan, “emânet aldığı” organları
üzerinde de mutlak söz sahibi değildir. Bundan dolayı İslâm’a göre
insan bu dünyada bedeni üzerinde mesela ötenazi ve(ya) intihar uygulayamaz, organlarını satamaz, onlara zarar veremez, üzerlerinde keyfî
uygulamalar yapamaz…; Âhiret’te de mesela organları insanın iradesi
dışında aleyhinde şâhitlik edebilir8.
Meselenin bir başka boyutu da insanın mahrem(iyet) üzerinde
mutlak yetkilendirilmiş olduğunu kabul etmenin, göreceli yaklaşımlardan dolayı, kaosa yol açmasının mukadder olacağıdır9.
İnsana bedeniyle ilişkisinin diğer canlılardan farklı olacağı, daha
ilk başta öğretilmiştir. Bu süreç, -kimilerine göre- cinsel birleşmeden
102 kinâye olan10“yasak meyve/şecere”metaforu(?)ile başlayıp, olayın ardından Âdem ile Havvâ’nın “sev’elerini/avretlerini”örtme11 ve Hâbil’i
öldüren Kabil’in kardeşinin “sev’esini/cesedini” ne yapacağını bilememe
telaşı12 karşısında, bütün bunların ilâhî irâde tarafından öğretilmesine
götürülebilir. Bedenin hem yaşarken hem de öldüğünde “örtülmesini”
işaret eden, böylece bedeni mahrem sayan bu sürecin, aynı zamanda
yeryüzünde insanlığın başladığı süreç olarak değerlendirilmesi yanlış

3

4
5

6
7
8
9

10

11
12

Özcan Hıdır, “Kur’an ve Sünnet’te Beden-İnanç İlişkisi”, Beden Sosyolojisi, (Ed. Kadir Canatan), Açılım Kitap, İstanbul, 2011, ss. 217-232.
Buhârî, Îmân, 39.
Benzer bir değerlendirme için bkz. İsmail Güllük, “Avret Mahremiyeti Prensipleri Açısından
Görüntü, Gerçeklik, Sanal Âlem ve Cinsellik Üzerine Fıkhî Bir Analiz”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 23, 2014, s. 107.
Örnek olarak bkz. En’âm 6/62.
Buhârî, Savm, 51; Müslim, Sıyâm, 182.
Nûr 24/23-24; Yâ-Sîn 36/65; Fussilet 41/19-23.
Benzer bir değerlendirme için bkz. Kemal Yıldız, “Genel Anlamda Mahremiyetin Kaynağı ve
Çocuklarda Cinsel İstismarı Önleyici Bir Unsur Olarak Aile İçi Mahremiyetin Önemi”, Çocuk
Sorunları ve İslâm Sempozyumu, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2010, s. 203
Muhammed İkbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Kitab Bhavan, New
Delhi, 1984, s. 82; Ahmed Hamdi Aksekili, “Âdem”, İslâm-Türk Ansiklopedisi, Âsâr-ı İlmiye
Kütüphânesi Neşr., İstanbul, 1941, I/87; Süleyman Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsîri, Yeni Ufuklar Neşr., İstanbul, 1988, I/147-148; III/324; V/454-455.
A’râf 7/20, 22, 26-27.
Mâide 5/27-31.
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olmayacaktır, bize göre. Zira avretin örtülmesi bilinci, evrende yalnız
insanoğluna verilmiştir13.
İslâm fıkıh literatüründemahrem kelimesi kullanılmakla beraber, belki de bu sebepten- modern dönemde kullanıldığı anlamıyla bir mahremiyet tanımlaması yer almaz. Zira mahremin tanımlanması, önemli
ölçüde mahremiyetin tanımlanması demektir.Buna göre mahrem kelimesi, “haram kılınmış” anlamına gelen “birbiriyle evlenmesi dinen yasaklanmış olan akrabayı” ifade etmek üzere kullanılan bir fıkıh terimidir14.
Türkçe lügatlere bakıldığında mahremiyet kelimesinin;gizli özellik
ve durum, sır, başkalarından saklanan, başkaları tarafından görülmesi,
bilinmesi ve duyulması istenmeyen şey(ler) anlamında kullanıldığı
görülür15.
Bu çerçevede mahremiyet kavramını tanımlamak için yapılan denemelerin16 yetersiz olduğu söylenebilir.
Mahremiyet konusunun, kültürümüzde aile hayatı ve kadınalanına
indirgenmesi doğru değilse de bu alanla ilgisi ve öncelikli algısı17kabul 103
edilebilir. Ayrıca mahremiyet kavramının cinselliği ve cinsel alanı çağrıştırdığı da kabul edilecektir. Bu durumda literatürdebeden mahremiyeti ile avret mahremiyeti kavramlarının birbirleri yerine kullanılması
yanlış olmasa gerektir. Zira din dilinde avret kelimesi, vücutta dinen
örtülmesi gereken ve başkasının -dokunması bir yana- bakması -bileharam olan yerleri ifade eder18.
Ahlâkî ve hukûkî boyutları itibarıyla farklı tanım(lama), yargı(lama) ve yaptırımların mümkün olduğu düşünülebilir. Hukûkî yaptırıma konu olmasa da, bizce dînî açıdan böyle bir ayırım yapılamayacağı
için, bizim mahremiyeti tanımlama denememiz, bu doğrultuda olacaktır. Zira “hayâ edilip kendisinden utanılmaya en layık olan Allah’tır”19.O
takdirde mahremiyet, aynı zamanda Şâri’ olan Yaratıcı’nın, kişinin özel
hayatında; kendisi, hemcinsleri, diğer canlılar ve eşyâile kuracağı ilişki,
aynı zamanda melekler ve cinler ile paylaştığı alanda, belirlediği sınır13
14
15

16
17
18
19

A’râf 7/26; Nahl 16/80.
Salim Öğüt, “Mahrem”, DİA, 2003, XXVII/388.
Ferid Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Anakara, 1993, s.
569; İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük: Kubbealtı Lügatı, Kubbealtı (Milliyet), İstanbul, 2011, ss. 758-759.
Örnek olarak bkz. İsmail Güllük, agm, s. 106.
Nilüfer Göle, Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme, Metis Yay., İstanbul, 2001, s. 20
Mehmet Şener, “Avret”, DİA, 1991, IV/125.
Tirmizî, Edeb, 22, 39; Ebû Dâvûd, Hammâm, 2.
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lar çerçevesinde -kişinin kendisi de dâhil- taraflara yüklediği hak, görev
ve sorumluluklar şeklinde tanımlanabilir. Buna göre beden mahremiyeti
ya da avret mahremiyeti, kişininönce yaratıcısının sonra hem kendisi
hem de başkalarının,bedeni ve -cinsiyetine göre- avreti üzerindeki hak,
görev ve sorumluluklarıdır. Pek tabîî ki bu mahremiyetin sadece “fiziksel olmadığını”20, çünkü “takvâ elbisesinin” daha hayırlı olduğunu21,
ayrıca “dokunulmazlık” ile sınırlı olmayıp “görünmezliği” de kapsadığını22 belirtmek gerekir. İlâveten mahremin tarafları ve gereği dışında
konuşulması yani gıybeti bir yana, îmâ ve işâreti hatta hayâli bile dînî
sorumluluk çerçevesindedir. Bu vesileyle beden mahremiyeti kavramını
teblîğimizde bu anlamda kullanacağımızı belirtmek yerinde olacaktır.
1. Kur’ân’da Beden Mahremiyetini İfade Eden Temel
Kavramlar
Kur’ân’da beden mahremiyeti bağlamında telakkî edilebilecek olan
ve çalışmamızda konu edindiğimiz beş kelimeden dördü; ferc, zînet,
ceyb ve avret kelimeleri, Nûr Sûresi 24/30-31. âyetlerde yer almaktadır.
Se’vâtkelimesi ise A’râf 7/20, 22, 26-27. âyetlerde konu edilmektedir.
104 Öncelikle bu iki âyete,birkaç tefsîrden de olsa, yakından bakmak faydalı olacaktır.
Şimdi ferc, zînet, ceyb ve avret kelimeleri için Nûr Sûresi 24/30-31.
âyetlere bakalım:
ِ َوقُل لِْلمؤِمن
“ ات
ُْ ْ َ

ِ
ِ ضوا ِمن أَب
ِِ
ِ
صنَ وُو َن
َ وج ُهمْ ذَل
َ قُل لِّْل ُم ْؤمن
ْ َك أ َْزَكى ََلُ ْم إِ َّن اللَّ َ َه َبيِ ٌب َمَا ي
َ صا ِره ْم َوََْي َفظُوا فُ ُر
َ ْ ْ ُّ ُني يَغ
ِ
ِ ي ْغضضن ِمن اَب
ض ِربْ َن ُِِ ُم ِرِه َّن ََ ىلى ْ ُجيُوبِ ِهنْ۪ َوََل
ْ ََْين ْز۪ينَتَ ُهنْ ْاََّل َما ظَ َهَر ِمْن َها َول
َ صا ِره َّن َوََْي َفظْ َن فُ ُر
َ ْ ْ َْ ُ َ
َ ۪وج ُهنْ َوََل يُْيد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ى
ى
ب۪ ِاء بُوُولَتِ ِه َّن اَْو اَبْ َن۪ائِ ِه َّن اَْو اَبْ َن۪ ِاء بُوُولَتِ ِه َّن اَْو اِ ْب َواِنِِ َّن اَْو بَن۪۪ي
ا
و
ا
ن
ه
ائ
۪
ب
ا
و
ا
ن
ه
ت
ل
و
و
ي
ل
َل
ا
ن
ْ
ين ز۪ينَتَ ُه
َ
َ َْ َّ
َ َْ َّ ُ ُ
َ ۪يُْيد
ِِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر َج ِال اَ ِو الطِّْف ِل
ِّ ين َغ ِْ ٌ اُوِ۪ل ْاَل ْربَة م َن
ْ س۪ائ ِه َّن اَْو َما َملَ َك
َ ۪ت اَْْيَانُ ُه َّن اَ ِو التَّابع
َ ا ْب َواِن َّن اَْو بَن۪۪ي اَ َب َواِت َّن اَْو ن
ِ
ِ ِِ ِ
َّ
ْ۪ين ِم ْن ْز۪ينَتِ ِهن
ِْ ين َلْ يَظْ َه ُروا ََ ىلى َعوَر
ْ َِّس۪اء۪ َوََل ي
َ ۪ض ِربْ َن باَْر ُجله َّن لَُ ْولَ َم َما ُيُْف
َ ۪الذ/Mümin
َ ات الن
erkeklere söyle, bakışlarını (haramdan) sakınsınlar, ferclerini korusunlar; bu onlar için daha nezihtir. Üstelik Allah (onların) yaptıklarından
haberdardır.Mü’min kadınlara da söyle, bakışlarını (haramdan) sakınsınlar, ferclerini korusunlar; açıkta olanlar hâriç zînetlerini göstermesinler ve başörtülerini ceyblerinin üzerine iyice örtsünler. Zînetlerini; kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, kendi kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğul20

21
22

Huriye Martı, “Hz. Peygamberin Hadislerinde Bir Değer Simgesi Olarak Beden ve Mahremiyeti”, Marife, Güz, 2009, IX-II, s. 10.
A’râf 7/26.
Hilmi Yavuz, Sözün Gücü, Dünya Yayınları, İstanbul, 2003, ss. 29-30.
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ları, kendi kadınları, câriyeleri, cinsel arzusu kalmamış erkek(hizmetçi)ler ve(ya)kadınların avretlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Ayrıca gizledikleri zînetler farkedilsin
diye ayaklarını vurmasınlar”.
Mukatil b. Süleyman’ın (150/767) nakline göre bir takım kadınlar,
Esmâ binti Mürşid’in hurmalığına düzgün örtünmeden; saçları, boyunları ve ayakları açık bir şekilde gelip gitmeye başlayınca bu âyet nâzil
olmuştur. Mukatil’e göre âyette zikredilen “açıkta olanlar hâriç” kısmıyla,kadınlar için yüz, eller ve bilezik takılan ön kollar kastedilmektedir.
Kadınların başörtülerini göğüslerini kapatacak şekilde örtmeleri gereklidir. “Zînetlerini göstermesinler” ifadesinden maksat, (cilbablarını/dış)
‘elbiselerini çıkarmasınlardır’. Ayrıca kadınlar ayaklarındaki halhalı
farkettirecek şekilde ayaklarını yere vurmamalıdırlar. Mukatil’e göre
burada kadının avretinden maksat kadın(lık)dır23.
Taberî (310/922), âyette gözlerin, şehvetli bakışı celbedecek ve
bakılması helâl olmayan şeylerden sakınılması, fercin bir görüşe göre
zinâdan, bir görüşe göre bakması helâl olmayan kimselerden korunması, içini gösteren elbise giyilmemesi olduğunu söyler. Taberî, ayrıca biri 105
halhal, bilezik, küpe ve kolye gibi görünmeyen, diğeri görünenler olmak
üzere iki çeşit zînet bulunduğunu belirtir. Buna göre âyetteki “görünen
zînetten” maksadın elbise, sürme, yüzük, el-yüz, bilezik, boya gibi şeyler olduğuna dâir görüşleri aktarıp bu konuda en doğru görüşün eller
ve yüz olduğunu, çünkü takıların da buna dâhil olduğunu, üstelik namazda eller ve yüzün dışındakilerin örtülmesinde icmâ bulunduğunu,
ancak rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber’in (sas) kolların yarısına
kadar açılabileceğine izin verdiğini söyler. Başörtülerin saçları, boyunları ve küpeleri (kulakları) kapatacak şekilde örtülmesi gerektiğini belirtir. Taberî’ye göre kadının avreti ise kadını kadın yapan özelliğidir24.
Zemahşerî (538/1143), âyetin gözleri haram olandan sakınmayı
emrettiğini, İbn Zeyd’ten gelen Kur’ân’da ferci korumaktan maksadın
onu zinâdan korumak olduğu, ancak burada fercin örtülmesini ifade
ettiği görüşünü nakleder. Aynı şekilde kadının erkeğin göbeği ile dizi
arasına (avretine) bakmasının helâl olmadığını, bakışı korumanın
zinâdan önce zikredildiğini, çünkü bakışın zinâya ve ferce yönelteceğini
söyler. Âyetteki zînetten maksadın kadının süslendiği takı, sürme, boya
gibi şeyler olduğunu belirtir. Sürme, yüzük, boya gibi açıkta olanların
23

24

Mukatil b. Süleyman (150/767), Tefsîru Mukatil b. Süleyman, thk. Ahmed Ferîd, Dâru’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1424/2003, II/415-417.
Muhammed İbn Cerîr et-Taberî (310/922), el-Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, thk.
Ahmed Muhammed Şâkir, Müessesetü’r-Risâle, yrs., 1420/2000, XIX/154-159, 164.
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gösterilmesinde beis olmadığını, ancak bilezik, küpe, halhal ve kolye
gibi gizli olan zînetlerin sadece âyette izin verilen kimselere gösterilebileceğini belirtir. Ona göre burada zînet yerlerinin değil de zînetlerin
zikredilmesi, örtünme ve korunma konusunda mübâlâğa içindir. Çünkü
bu takıların takıldığıön ve arka kol, bacak, boyun, baş, göğüs ve kulaklar, âyette zikredilenler dışında bakılması helâl olmayan yerlerdir. Âyetteki ceyb’ten maksad boyun ve göğüs bölgesidir25.
Sev’e/Sev’ât kelimesi için A’râf Sûresi 7/20, 22, 26-27. âyetlere bakacağız:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
“ ت ََلَُما َسو َءاتُ ُه َما َوطَِف ََقا
ْ َََّرَ بَ َد
َ ي ََْن ُه َما من َسو َءات ِه َما فَلَ َّما َذاقَا الش
َ ي ََلَُما َما ُوور
َ س ََلَُما الشََّْطَا ُن لَُْيد
َ فَ َو ْس َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َُْي
ك َبَْ بر يَا بَِِن
ْ ص َفان ََلََْ ِه َما من َوَرق
ً اسا يُ َوا ِري َسوَْءاتِ ُُمْ َوِر
َ ى َذل
َ اْلَنَّة يَا بَِِن
َ آد َم قَ ْد أ
ً ََنزلْنَا ََلََْ ُك ْم لي
َ اس التَّ َْق َو
ُ َيشا َولي
ِ
ِ ْ آدم َلَ ي ْفتِنَ نَّ ُكم الشََّطَا ُن َكما أَبرج أَب وي ُكم ِّمن/(Fakat) Şeytan,
اس ُه َما لُِِ ٌيَ ُه َما َسو َءاتِ ِه َما
ََْ َ َ ْ َ
ْ ُ
َ َاْلَنَّة يَنزِعُ ََْن ُه َما لي
َ ََ
َ
henüz dikkatlerini çekmemiş olan sev’elerini farkettirmek üzere onlara
vesvese verdi… O ağacın meyvesini tadar tatmaz sev’elerini farkettiler
ve Cennet yapraklarıyla üstlerini başlarını örtmeye başladılar… Ey Âdemoğulları! Size sev’elerinizi örtecek elbise ve süs verdik. Ancak mahzâ
106 hayırlı olan takvâ elbisesidir... Ey Âdemoğulları! Şeytan, sev’elerini
farkettirmek için, ebeveyniniz(Âdem ile Havvâ’y)i elbiselerini soyarak,
Cennet’ten çıkardığı gibi, sakın sizi de fitneye düşürmesin…”
Müfessirlerimize göre bu âyetlereki sev’ât, Âdem ile Havvâ’nın avretini ifade eder26.Dilci müfessirler de sev’e’nin, ferc’ten/cinsel organdan kinâye olduğunu söylerler27. Görüldüğü gibi cinsel organı ve(ya)
bölgeyi ifade etmek üzere kullanılan ferc, avret ve sev’ât kelimeleri,
sıklıkla birbirleri yerine kullanılmaktadır.
1.1. Ferc
“İki şey arasındaki ara” anlamına gelen ferc kelimesinin çeşitli
formları, “dağların ve körfezlerin yarıkları”, “elbisenin yırtığı” için kullanılır. Terim olarak ferc, “hayvanların ve insanların erkek ve dişilerinin

25

26

27

Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî, (538/1143), el-Keşşâf an Hakâikı’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl
fi Vücûhi’t-Te’vîl, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1407/1986, III/229-231.
Mukatil b. Süleyman, age, I/386-388; Taberî, age, XII/347, ayrıca II/95-96, XVIII/388;
Zemahşerî, age, II/94-95.
Ebû İshâk ez-Zeccâc (311/923), Maâni’l-Kur’ân ve İ’râbuhû, thk. Abdülcelîl Abdühû Çelebî,
Âlemü’l-Kütüb, Beyrut, 1. bs., 1408/1988, II/327; Râgıb el-Isfahânî (V./XI. yüzyılın ilk
çeyreği), el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, thk. Safvân Adnân Davudî, Daru’l-İlm, Beyrut,
I/628.
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cinsel organları, ön tarafları ile etrafını kapsayan ve bütün bu kısımlar
için kullanılan isimdir”28.
Fercin, “delik/yırtık/yarık”
Kur’ân’da da kullanılmaktadır29.

anlamına

gelen

kelime

anlamı,

Nûr 24/30-31. âyetler bağlamında, Taberî ve Zemahşerî’nin yukarıda naklettiğimiz görüşlerine göre, fercin zinâdan ve örtmek sûretiyle
bakması helâl olmayan kimselerden korunması gereklidir.
Bu âyetler dışında fercin, cinsel münâsebetin meşrû olduğu eşler ve
câriyeler dışında -hıfz kelimesi ile- korunması gerektiği belirtilir. Burada dikkati çeken husus, iki yerde30-her ne kadar bir modern dönem
kavramı olup âyetin indiği dönemin problemi olmasa da- “cinsiyetçi”
bir ayrıma gidilmeyerek, mutlak ifade ile -kadın erkek- bütün
mü’minlerin ferclerini koruması emredilirken, diğer iki yerde31 ise bu
durumun eril ve dişil kalıpla her iki cins için ayrı ayrı tekrarlanmasıdır32. Dolayısıyla muhtemelen kadın bedeninde örtülmesi gerekli görülen yerlerin erkekten fazla olmasından hareketle-her ne kadar İslâm
toplumlarında beden mahremiyeti, ağırlıklı olarak kadın bedeninin 107
mahremiyeti üzerinden anlaşılsa da- beden mahremiyetini kadına has
kılmak, Kur’ân’ın ve Sünnet’in inşâ ettiği değerlere aykırı olsa gerektir33.
Bundan başka Kur’ân’da Hz. Meryem’in -hısn kökü ile- fercini korumuş olduğu hatırlatılır34 ve bu davranışıyla Meryem örnek gösterilir.
1.2. Zînet
“Süslemek/tezyîn etmek”, “donatmak” “süslü/iyi göstermek” “süs”
anlamına gelen zînetkelimesi, bütün bu anlamlarda Kur’ân’da kullanılmaktadır35.

28

29

30
31
32

33
34

Ebû Abdurrahmân Halîl b. Ahmed (170/786), Kitâbü’l-Ayn, thk. Mehdî el-Mahzûmî, İbrahim es-Sâmirâî, Dâru ve Mektebetü Hilâl, yrs., trs., VI/109-110; Ebû Mansûr Muhammed
b. Ahmed el-Ezherî (370/980), Tehzîbü’l-Lüga, thk. Muhammed Ivad Mur’ıb, Dâru İhyâi’tTürâsi’l-Arabî, Beyrut, 1. bs., 2001, II/32; Râgıb el-Isfahânî, age, I/628.
Kâf 50/6. İlgili mana için bkz. Ebû Ubeyde Ma’mer b. el-Müsennâ (209/824), Mecâzü’lKur’ân, thk. Muhammed Fuâd Sezgin, Mektebetü’l-Hancî, Kahire, 1381/1961, II/222. Ayrıca bkz. Murselât 77/9.
Mü’minûn 23/5, 9; Meâric 70/29-30, 34.
Nûr 24/30-31, 60; Ahzâb 33/35.
Aynı vurguya dikkat çeken yaklaşımı için bkz. Abdurrahman Kasapoğlu, “Kur’an’ın İffet
Anlayışı -Batılı Cinsel Ahlâk Anlayışlarıyla Bir Mukayese-”, Dinbilimleri Akademik Araştırma
Dergisi III (2003), Sayı: 4, s. 17.
Benzer bir değerlendirme için bkz. Huriye Martı, agm, s. 17.
Enbiyâ 21/91; Tahrîm 66/12.
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Müfessirlerin naklettiğimiz görüşlerine paralel olarak, Arap dilcilerine göre de Nûr 24/31. âyette geçen zînetten maksat; küpe, bilezik,
yüzük, halhal ve elbise gibi süs/zînet eşyâları, yanısıra eller ve yüzdür36.
Bu durumda Taberî ve Zemahşerî’nin ifadeleriyle kadının örtülmesi
gereken zîneti, “açıkta olan” elleri ve yüzü dışında takıların takıldığı ön
ve arka kol, bacak, boyun, baş, göğüs ve kulaklar ile âyette zikredilenlerden başka bakılması helâl olmayan yerlerdir; yani kadının “aslî zîneti” olan bedeninin ilgili kısımlarıdır.
Bu noktada zîneti örtmek için giyilecek elbisenin, Hz. Peygamber’in
öğrettiği üzere, çok dar ve şeffaf olmaması, eğer şeffaf ise altına astar
giyilmesi ve “çıplakmış gibi” olmaması gerektiğini37 hatırla(t)mak yerinde olacaktır.
1.3. Ceyb
108

Ceyb kelimesi, Kur’ân’da Hz. Mûsâ mucizesi anlatılırken “Mûsâ’nın
boynu/koynu” anlamında zikredilmiştir38.
Nûr 24/31. âyetteki “…ْ…وَلََْضِْربْنَ ُِِمُِرِه َّن ََلَى جُيُوِب ِهن/başörtülerini ceyblerinin üzerine iyice örtsünler” ifadesinden maksat, boyun ve göğüs bölgesinin örtülmesidir39.
1.4.Avret
Avret, aslı utanmaktan gelen ve bedenden/cinsel organdan kinâye
olan bir kelimedir. Açık kaldığında zemmedilmeye sebep olduğundan
“zemmedilen” anlamı verilmiştir40.
Avret kelimesi, “açık”, “korumasız” anlamıyla Kur’ân’da da kullanılmaktadır41.

35

36

37

38
39
40
41

Bakara 2/212; Âl-i İmrân 3/14; En’âm 6/108, 137; A’râf 7/31, 32; Yûnus 10/88; Kehf
18/7, 28; Hadîd 57/20; vd..
Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ’ (207/822), Maâni’l-Kur’ân, thk. Ahmed Yûsuf enNecâtî, vd., Dâru’l-Mısrıyye, Mısır, 1. bs., trs., II/249; Ma’mer b. el-Müsennâ, age, IV/521522; Zeccâc, age, IV/40.
Buhârî, Büyû’, 62, Salât, 10; Ebû Dâvûd, Libâs, 36; Muvatta’, Libâs, 4; Müslim, Libâs ve
Zinet, 125.
Neml 27/12; Kasas 28/32.
Ferrâ’, age, II/249.
Halîl b. Ahmed, age, I/595.
Ahzâb 33/13.
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Nûr Sûresi 24/31. âyette, aktardığımız gibi, “kadınların avreti” ifadesinden “kadınlık”, “kadını kadın yapan özellik” yani kadının cinsiyetini belirleyen tarafı anlaşılmıştır.
Aynı sûrenin 58. âyetinde; sabah namazı öncesi, öğle vakti ve yatsı
namazı sonrası, “üç avret (vakti)”, bir diğer tabirle “üç mahrem vakit”
sayılmıştır.
1.5. Sev’ât
Sev’ât kelimesi, “ayıp” ve “kusur” anlamında gelen sev’e kelimesinin
çoğuludur.
Naklettiğimiz gibi, müfessirlerimize göre A’râf Sûresi 7/20, 22, 2627. âyetlerdeki sev’ât, Âdem ile Havvâ’nın avretini ifade etmek üzere,
ferc’ten/cinsel organdan kinâyedir. Ayrıca Mâide Sûresi 5/31. âyetteki
sev’e kelimesi de beden/ceset anlamında ferc kelimesi ile karşılanmıştır42.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, f-r-c kökü daha çok cinsel bölge
için kullanılmaktadır. Bu kökten türeyen müfric, “öldüreni belli olma- 109
yan ceset” anlamına gelmektedir43. Bu durumda iki kelime arasındaki
anlam yakınlığını, her iki durumun yani cinsel bölge ile cesedin insanın
ayıplı tarafı ile ilgili olmasında aramak yanlış olmayacaktır.
***
Görüldüğü gibi ferc, sev’e, avret kelimeleri cinsel organı ve bölgeyi
ifade etmek üzere birbirleri yerine kullanılan kelimelerdir. Aralarında
şu şekilde bir semantik bağ kurmak yanlış olmayacaktır: Cinsel organı
ifade etmek için ferc’in kullanılması, “ara, yarık” vb. şeklindeki kelime
anlamı ile söz konusu organ(lar) arasındaki benzerlik, cinsel bölgeyi
tarif için sev’e kelimesinin kullanılması gö(ste)rmenin “kötü” olması,
yine avret kelimesinin kullanılması da gö(ste)rme durumunda “utanılması” nedeniyledir.
Öte yandan zînetile ceyb arasında da şöyle bir semantik ilgi kurulabilir: Zînetin yukarıda aktardığımız iki manası da göz önüne alındığında, her iki mananın da kadının “süsü” olup bunların câlib-i dikkat olması; boyun, koyun ve göğüs bölgesini ifade eden ceyb’in ise hem zînet
bölgesi olması hem de bunların kadının aslî zîneti olması dolayısıyla
kullanıldığı söylenebilir.
42
43

Ma’mer b. el-Müsennâ, age, I/162.
Halîl b. Ahmed, age, VI/109; Ezherî, age, II/32.
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2. Kur’ân’a Göre Beden Mahremiyetini Korumak İçin
Alınması Gereken Temel Önlemler
Beden mahremiyetinin korunması için, Kur’ân’ın önümüze koyduğu somut tedbirleri bakışların, fercin, zînet yerlerinin korunması ile başörtüsü ve dışörtüsü kullanmak, avret(vakitlerin)e uygun davranmakve
genelde ise-şemsiye bir kavram olarak-iffetli davranmak şeklinde özetleyebiliriz.
2.5. Bakışları Korumak
Nûr Sûresi 24/30-31. âyetler, hem erkeklere hem de kadınlara ayrı
ayrı hitâb eder ve mü’min erkek ve kadınların ırz ve namuslarını korumaları için, ilk olarak gözlerini bakılması haram olan şeylerden sakınmalarını emreder. Zira Kur’ân’a göre kulak, göz ve kalpler sorumludur44, Allah hâin bakışları da kalplerin gizlediğini de bilir45. Ayrıca Âhiret’te gözler, deriler,eller ve ayaklar işledikleri şeyler konusunda şahitlik yapacaktır46.
110

2.6. Ferci Korumak
Kur’ân’da fercin korunması, hıfz ve hısn kökünden türeyen kelimelerle anlatılır. Âsım Efendi’nin (1234/1819) verdiği bilgilere göre hıfz;
saklamak, gözetmek ve sakınmaktır. Hısn kelimesi ise sarp, engelli anlamına gelmektedir. Evli kadına bu kelimeden türeyen “muhsan” adı
verilmesi, hem kendisinin iffetli ve perhizkâr olması hem de kocası
tarafından korunması sebebiyledir47.
Daha önce de belirttiğimiz üzere, fercin, cinsel münâsebetin meşrû
olduğu eşler ve câriyeler dışında -hıfz kelimesi ile- korunması gerektiği
belirtilir. Burada dikkati çeken husus, Kur’ân’ın her iki cinsi de ayrı ayrı
zikrederek cinsiyetçi bir dil kullanmamış olmasıdır. Hıfz kelimesinin
naklettiğimiz gözetmek, sakınmak anlamları ve namazın gözetilmesinin
aynı kelime ile ifadelendirildiği göz önüne alınırsa; “fercin hıfz ile korunması” ırz ve namus konusunda daha çok titizlenilmesi ve sakınılması aşamasını ifade ettiği söylenebilir.
Enbiyâ 21/91 ve Tahrîm 66/12. âyetlerde Meryem’in fercini ihsân
etmesi, fuhuştan koruması48, şüpheli şeyden koruyup yasak olandan ve
44
45
46
47

48

İsrâ 17/36.
Mü’min 40/19.
Fussilet 41/20-22; Yâ-Sîn 36/65.
Mütercim Âsım Edendi (1234/1819), Kâmûsu’l-Muhût Tercümesi, (haz. Mustafa Koç,
Eyyüp Tanrıverdi), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bşk., İstanbul, 2013/14, IV/32373238; VI/5326-5328.
Mukatil b. Süleyman, age, II/368, III/379.
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Allah’ın haram kıldığı şeylerden men etmesi şeklinde anlaşılmıştır49.
Taberî, buradaki hısn kelimesini “bir şehre ve ahâlisine kasteden kimseyi engellemek ve dahası onu zâlim düşmanlardan korumak” şeklinde
açıklar50. Bunlara ilaveten Âsım Efendi’nin açıklamaları düşünüldüğünde, hısn ve ihsânın daha çok hıfzdan sonraki aşamaları, yani zinâdan
mutlak manada korunmayı ifade ettiği söylenebilir.
Kur’ân’da iffet ve namusunu koruyan kadınlar “muhsan” adıyla zikredilir ve bir yandan muhsan kadınların evlenilmeye layık oldukları
diğer yandan onlara namuslarıyla alakalı iftira atmanın dünyevî ve
uhrevî cezâî müeyyide gerektiren bir suç olduğu belirtilir51.
2.7. Zînet(yer)lerini Korumak
Nûr Sûresi 24/31. âyete göre zînet yerlerinin korunması, göstermemek (ibdâ) ve farkettirmemek (i’lâm), bilâhere aynı sûrenin 60.
âyetine göre teşhîr etmemektir (teberruc) denilebilir. Zira bu âyetlerde
önce zînetlerin gösterilmemesi, hatta ayaklardaki halhal’ın bilinmesi
için ayakların yere vurulmaması, yani zînetlerin hissettirilmemesi ve
son olarak teşhîr edilmemesi emredilmektedir. Âyette “zîneti teberruc 111
ettirmemek”, ifadesiyle cilbâbın zîneti yani takısı görünsün diye değil
de rahatlık vs. için bile çıkarılmaması şeklinde anlaşılmıştır52. Taberî’ye
göre teberruc, kadının cilbâbını, çarşafını ve(ya) başörtüsünü çıkarmak
sûretiyle, örtmesi gereken güzelliklerini göstermesidir53. Zemahşerî’ye
göre zînetlerini teşhîr etmemek olup maksad, kadının Nûr 31. âyette
belli yakınlara gösterilmesine izin verilen “hafîf zînettir”, yoksa kadının
zînetlerini ve güzelliğini teşhîr etmesi anlamında değildir54.
Ahzâb 33/33.âyette zikredilen teberruc, Mukatil’e göre kadının başörtüsünü bağlamayıp atması ve küpe ve kolye(bölge)lerinin görünmesidir55. Taberî’ye göre kadının havalı, cilveli bir biçimde ve kırıtarak
yürümesi, zînet ve güzelliklerini sergilemesidir56.
Özetle kadının zînet yerlerini teşhîri bir tarafa, göstermesi, hatta
hissettirmesi bile yasaktır.

49
50
51
52
53
54
55
56

Taberî, age, VIII/166, XVIII/522
Taberî, age, VIII/166.
Nisâ 4/24-25, Mâide 5/5, Nûr 24/4, 23.
Mukatil b. Süleyman, age, II/426.
Taberî, age, XIX/217-218.
Zemahşerî, age, III/255.
Mukatil b. Süleyman, age, III/45.
Taberî, age, XX/259-260; Zemahşerî, age, II/94-95.
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2.8. Başörtüsünü İyice Örtmek
Nûr Sûresi 24/31. âyetteki “…ْ…وَلََْضِْربْنَ ُِِمُِرِه َّن ََلَى جُيُوِب ِهن/başörtülerini
ceyblerinin üzerine iyice örtsünler” ifadesi ile boyun ve göğüs bölgesinin örtülmesinin kastedildiğini belirtmiştik. Bu emir gelmeden önce de
başörtüsü kullanmakta olan ve fakat alelâde başlarının üzerine atan
kadınların, naklettiğimiz üzerebaşörtülerini daha özenli örtmeleri emredilmiş ve bu emirle, âdete dayalı, uygun olmayan önceki form disipline edilmiştir57.
2.9. Dışörtüsü (Cilbâb) Kullanmak
Ahzâb Sûresi 33/59. âyet, başta Hz. Peygamber’in hanımları ve kızları olmak üzere mü’min kadınlara, evin dışına çıktıkları zaman dışörtüsü/cilbâb örtmelerini âmirdir. Âyet, bunu kadınların “hür ve iffetli”
olarak tanınmaları ve böylece eziyet görmemeleri ile gerekçelendirir.
2.10. Avret(vakit)lere Uygun Davranmak
112

Nûr Sûresi 24/31. âyette, aktardığımız gibi “kadının kadınlığı, kadını kadın yapan özelliği” anlamında kullanılan “kadınların avreti”;
aynı sûrenin 58. âyetinde; sabah namazı öncesi, öğle vakti ve yatsı namazı sonrası, “üç avret vakti” zikredilmiştir. Birincisi kadınların, ikincisi
de karı-kocanın “mahremi” olup bu mahremiyete uygun davranılması
îcâb eder.
2.11. İffetli Davranmak
İffet kelimesinin, “utanmak, çekinmek” anlamındaki kelime manaları Kur’ân’da kullanılır58. Bu anlamlarla ilgisi bâriz olan iffet kavramı,
Nûr Sûresi 24/ 33 ve 60. âyetlerde, önce “kişinin cinsel eğilimini ahlâkî
kontrol altına alıp”59kendisini zinâdan koruması, sonra da kadınların
yaşlı olmasına ve bu yüzden mazur görülmesine, üstelik zîneti teşhîr
amacı olmamasına rağmen, dış örtülerini veya başörtülerini çıkarmamaları daha iffetli bir davranış olarak değerlendirilmiştir60.

57
58
59
60

Mehmet Görmez, “İlâhî Dinlere Göre Başörtüsü”, İslâmiyât, yıl: IV, sy. 2 (Örtünme), s. 28.
Bakara 2/273; Nisâ 4/6.
Abdurrahman Kasapoğlu, agm, s. 8.
Taberî, age, XIX/216-218.
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Değerlendirme ve Sonuç
İslâm düşüncesine göre insan, bedeninin “sahibi” değil “emânetçisidir”. O nedenle bedeni ve bedeninin mahremiyeti üzerinde belirleyici
olan insan iradesi değil ilâhî iradedir. Aksini düşünmek, göreceli yaklaşımlara ve bize göre kaosa yol açmaktır. Dolayısıyla İslâm’da “insanın
bedeni üzerindeki hakkı” kadar, “bedeninin insan üzerindeki hakkıdır”
söz konusu olan.
İnsana bedeniyle ilişkisinin diğer canlılardan farklı olacağı, daha
ilk başta öğretilmiştir. Bedenin hem yaşarken hem de öldüğünde “örtülmesini” işaret eden, böylece bedeni mahrem sayan bu sürecin, aynı
zamanda yeryüzünde insanlığın başladığı süreç olarak değerlendirilmesi mümkündür. Zira avretin/bedenin örtülmesi bilinci yalnız insanoğluna verilmiştir.
Literatürümüzde mahrem kelimesi kullanılmakla beraber, modern
dönemde kullanıldığı anlamıyla mahremiyet tanımlaması yer almaz. Bu
çerçevede mahremiyet kavramını tanımlamak için yapılan denemelerinin yetersiz olduğu görülmektedir.
113
Mahremiyetin, aile hayatı ve kadın alanına indirgenmesi doğru değilse de bu alanla ilgisi ve öncelikli algısı, ayrıca cinsel alanı çağrıştırdığı da kabul edilecektir. Bu durumda literatürde beden mahremiyeti ile
avret mahremiyeti kavramlarının birbirleri yerine kullanılması yanlış
olmasa gerektir.
Biz, çalışmamızda mahremiyet kavramını ‘Şâri’ olan Yaratıcı’nın, kişinin özel hayatında; kendisi, hemcinsleri, diğer canlılar ve eşyâile kuracağı ilişki, aynı zamanda melekler ve cinler ile paylaştığı alanda, belirlediği sınırlar çerçevesinde -kişinin kendisi de dâhil- taraflara yüklediği hak, görev, sorumluluklar’ çerçevesinde kullanmaya gayret ettik.
Buna göre beden mahremiyeti ya da avret mahremiyeti kavramına,kişinin kendisinin ve başkalarının bedeni ve -cinsiyetine göre-avreti
üzerindeki hak, görev ve sorumlulukları anlamını yükledik. Pek tabîî ki
mahremiyetin sadece “fiziksel olmadığının”, “takvâ elbisesinin” daha
hayırlı olduğunun, ayrıca mahremiyetin “dokunulmazlık” ile sınırlı
olmayıp “görünmezliği” de kapsadığının bilincinde olarak.
Çalışmamızda Kur’ân’da beden mahremiyeti bağlamında kullanılan
beş kavrama yer verdik. Bu beş kavramdan dördü; ferc, zînet, ceyb ve
avret kelimeleri, Nûr Sûresi 24/30-31. âyetlerde; se’vât kelimesi ise
A’râf 7/20, 22, 26-27. âyetlerde konu edilmektedir.

ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

Bu kavramlar incelendiğinde, üçünün her iki cins, ikisinin ise kadın
için kullanıldığı görülecektir. Daha açıkça belirtmek gerekirse ferc, avret
ve sev’ât kavramları hem erkekler hem de kadınların; zînet ve ceyb ise
sadece kadınların beden mahremiyeti bağlamında gelmektedir. Bu durum, bir yandan kavramların çoğunun iki cinsi de kapsaması nedeniyle,
Kur’ân’ın cinsiyetçi bir dil kullanmadığı; diğer yandan öbür iki kavramın sadece kadınlarla ilgili olması, erkek ve kadın avretleri arasındaki
oran farkından kaynaklandığı şeklinde okunabilir. Yoksa belirttiğimiz
gibi, -her ne kadar İslâm toplumlarında beden mahremiyeti, ağırlıklı
olarak kadın bedeninin mahremiyeti üzerinden anlaşılsa da- beden
mahremiyetini kadına has kılınması, Kur’ân’ın ve Sünnet’in inşa ettiği
değerler manzûmesine aykırı olsa gerektir.
Son olarak beden mahremiyetinin korunması için, Kur’ân’ın âmir
olduğu somut tedbirlerin; bakışların, fercin, zînet yerlerinin korunması
ile başörtüsü ve dışörtüsü kullanmak, avret(vakitlerin)e uygun davranmak; genelde ise iffetli davranmak olduğunu belirtmek gerekir.
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MAHREM, NÂ-MAHREM, İFFET ve NAMUS
KAVRAMLARININ DİN, GELENEK ve AHLAK
BAĞLAMINDA SEMANTİĞİ ve KUR’AN’DA
KULLANILIŞ BİÇİMLERİ
Selahattin FETTAHOĞLU*
Özet
İnsan konuşma yeteneği ile yaratılmıştır. Bu özellik insanı diğer canlılardan ayıran en
belirgin farklılıktır. Meramını anlamlar yüklediği kavramlarla ifade eder. Bu kavramlar anlam yönüyle semantik ilminin konusudur. Semantik, kavramların tarihi süreç
içinde geçirdiği değişim ve tekamülünü konu edinir.
Mahremiyet algısı için Mahrem, Nâ-mahrem, İffet ve Namus kavramlarının semantiği,
yüklendikleri anlamı kavrama açısından önem arz etmektedir. Mahrem-Nâ-mahrem,
İffet ve Namus kavramlarının semantik incelemesi bu kavramların bir birinin yerine
kullanıldığı ve benzer anlamlar ifade ettiğini ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada mahremiyet algısı bağlamında Mahrem Nâ-mahrem İffet ve Namus kavramlarının anlamı ile ilgili bir beyin fırtınası denemesi yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Mahrem, Namahrem, İffet, Namus


Abstract
Human beings are created with capability of speaking. This is the most certain feature
that distinguishes human beings from other creators. They express their purpose
with the concepts that attribute a meaning to them. These concepts are the subject of
semantic science in terms of meaning. Semantic handle the changes and developments of concepts in historical process.
Semantic concept of private, unrelated, chastity and rectitude is important for concept of privacy in terms of comprehending of their meanings. Semantic examination
of private-unrelated, chastity and rectitude shows that these concepts can be interchangeable and they have same meanings.
In this study, brainstorming is tried about the meaning of private, unrelated, chastity
and rectitude in the context of privacy.
Keywords: Privacy, Private, Unrelated, Chastity, Rectitude.
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İbn Cinni, (ö. 392/1002) el-Hasais adlı eserinde dili “her milletin
kendisi ile düşüncelerini ifade ettiği sözler” olarak tarif etmektedir.1
İnsan konuşma melekesi ile yaratılmıştır. Dil bireyin değil, toplumun
ortak iletişim aracıdır.Belli kuralları vardır ve bu kuralları toplum
koyar. Koyulmuş kurallara uyulmadığı takdirde bireyler arasında tam
bir anlaşma sağlanamaz. Bu bakımdan dil, bireyin dışında olan ve
bireye baskı yapan bir kuvvettir.
İnsanı diğer yaratıklardan ayıran asıl farklılık konuşma melekesi
yani dilidir. İnsan nefretini de sevgisini de ifade ederken dili
kullanmaktadır. Hayvanlar da sesler ile anlaşabiliyorlar ancak bu
sesleri kullanarak yeni cümleler kurmayı beceremiyorlar. Bu durum,
insanı insan yapan temel özelliğin dil olduğunu göstermektedir.
Dil, düşüncenin dışa açılan penceresidir. İnsan kavramlarla
düşünür ve düşüncesini sözcüklerle dile getirir. Dil ile düşünce iç içe ve
bir birinden ayrılmaz iki olgudur. Dil düşüncenin hem ürünü hem de
koşuludur. Bir toplumun kültüründe ne varsa dilinde, dilinde ne varsa
kültüründe de o vardır. Dil, toplumların bilgi birikimi ve hayat
118 tecrübelerini (kültürlerini) kuşaktan kuşağa aktaran araçtır.
Dili her bilim dalı,konusuna göre farklı biçimlerde ele almıştır. Bu
tariflerin ortak noktası “insanı insan yapan temel özelliklerden biri”
oluşudur. Dilin temel işlevi, bireyler arasında iletişimi sağlamaktır. Bu
işlevi kavramlar aracılığı ile yerine getirir. Kavramlar ise nesnelerin,
durumların, hareketlerin ve tasavvurların dildeki ifadeleridir. Diğer bir
ifade ile dil, sözcüklere anlam yükleme sanatıdır.
Temel işlevi bireyler arasındaki iletişimi sağlamak olan dil, sadece
bir iletişim aracı değil, aynı zamanda düşünceyi ve kültürü doğuran bir
etkinliktir. İnsan dili ile hayata birşeyler katmış ve adına kültür denilen
bir değerler sistemi ortaya koymuştur. Dil, insanlığın ortak bir
melekesidir. Yapıları açısından diller arasında bir farklılık yoktur. Diller
arasındaki farklılık bir kültür farklılığıdır.
Bütün diller üç düzlemde oluşurlar: Ses, dilbilgisi ve anlam.2 Ses
olgularının, dil dizgesindeki işlevleri, bildirişimdeki ayırıcı ve belirgin
nitelikleri Sesbilim’in konusudur.3 Sözceleri düzenlememizi sağlayan,
her sözcüğe bir işlev yükleyen ve bu sözcükler arasında kurulan
1

2
3

İbn Cinni, Eb’l-Feth Osman b. Cinni, Hasais, thk. Muhammed Ali en-Neccar, Mektebetü’lMısriyye, Kahire 2011, ¼.
Zeynel Kıran – Ayşe Eziler Kıran, Dilbilimine Giriş, Seçkin Yayınevi, Ankara 2000, s. 58.
Berke Vardar, Dilbilimin Temel Kavramve İlkeler, Multilingual Yayınları, İstanbul 1998, s.
159.
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ilişkileri gösteren kurallar bütününü Dilbilgisi konu edinir. Sözcüklerin
anlamına yönelik hususlar Anlambilimin (semantik) konusudur. Anlam
açısından ilk temel öğe sözcüktür.
XIX. yüzyılın başlarında tarihsel dilbilim araştırmaları sonucu,
sözcüklerin anlamlarının da tarihi süreçte değişikliğe uğradığının
anlaşılması üzerine, bu değişiklik araştırma konusu olmuştur. Bu
araştırmaları A. Darmesteter başlatmış ve M. Bréal, “Essai de
Semantigue” adlı eserinde sözcüklerin anlamlarının bilimsel olarak
incelenmesi ile ilgili, tarihsel çözümlemeye dayalı temel ilkelerini
ortaya koymuştur. F. de Saussure, dili eşzamanlı açıdan incelemiş,
sözcüğün anlamının tanımlanması konusunda ortaya çıkan sorunları
ele alarak semantiğin temellerini atan ilk dilbilimci olmuştur.4
Semantik
Türk Dil Kurumu Dilbilim Terimleri Sözlüğü’nde karşılığı
“anlambilim” olarak
verilen Semantik, Yunanca “σημαντικός”
(semantikos) kelimesinden türemiştir. Anlamı “manalı, manidar, gizli”
olan bu kelimenin fiil kökü, göstermek, mana vermek, kasdetmek
119
anlamını taşıyan
“σεμαıνψιν” kelimesidir. Latince’de “semantics”
İngilizce’de “signifigant” kelimesi ile ifade edilen
ve Türkçe’ye
Fransızca “sémantigue” kelimesinden geçen “Semantik” kelimesi,
“kavramlara yüklenen anlamları inceleyen ilim dalının adı” olarak
batıda 1800’lü yılların sonlarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
Batının ancak XIX. yüzyılın sonunda ilmi bir disiplin olarak
tanıştığı ve İslam Dünyasında ilk olarak Ebü’l-Mu’in en-Nesefi’nin
(438/1047-508/1115) “Tebsirâtü’l-edille” adlı eserinde görülen
anlambilim (semantik), çağdaş arap kaynaklarında “İlmü’d-delâle”,
“İlmü’l-manâ” (mana ilmi, sözlerin manası ilmi) kavramlarının karşılığı
olarak kullanılmaktadır. Hüseyin Atay, semantik “… mana veya
manalar ilmidir. İslam ilimlerinde buna “İlmü’l-Me’ânî” adı verilir.
Araplar arasında semantik’e dair yazı yazanların onlarda mevcut olan
“İlmü’l-Me’ânî’ ile ilgisine niye temas etmediklerini anlamak güçtür”
demektedir.5
Batıda 1887’den sonra konuşma biçimlerini, manalarını,
değişmelerini ve gelişmelerini inceleyen, dilin mahiyeti ve yapısını
konu edinen semantik, tanımı yapılmış, sahası ve sınırları belirlenerek
bir ilim dalı haline gelmiştir. XX. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılan

4
5

Zeynel Kıran – Ayşe Eziler Kıran, Dilbilimine Giriş, s.291.
Hüseyin Atay, “Semantik”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 7 Yıl 1996 ss.111-.
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çalışmalar ile tedricen Aristo rethoric’inin (belağat) kategorilerinden
uzaklaşarak müstakilleşmiştir.
Türkçe’de anlambilim (delâlet) kelimesi ile ifade edilen Semantik,
dilleri oluşturan simgelerle anlamları arasındaki ilişkileri inceleyen
bilim; sözcüklerin anlam bakımından çeşitli yönlerde gelişmesini inceleyen bilim, anlambilgisi; ilm-i meani;göstergeler (işaretler) ya da
sözcükler (kelime) ve önermelerle (cümle), onların dile getirdiği anlam
arasındaki bağlantıyı inceleyen ilim dalı; gösterge, işaret, başka bir şeyi
gösteren, anlatan, dile getiren şey; algılandığında bizde bir şeyin
tasarımını uyandıran şey olarak tarif edilmektedir.
Semantik, bağımsız ilim dallarının da konusu olmuştur. Konuyla
ilgili olması yönüyle incelendiğinde, dilbilim, edebiyat, mantık, cedel ve
fıkıh usulü gibi ilimler, kavramların “mana” (anlam) ve “delalet”
yönlerini konu edinmekte ve kavramları lafız (söz) ve mana (anlam)
yönüyle değerlendirmektedir. Mantık ilmi, kavramın delaletini akli,
tabii ve vaz’i yönden incelemektedir. Fıkıh ilminde lafız, ibârenin
delâleti, işâretin delâleti, nassın delâleti ve iktizanın delâleti adı altında
120 dört kademede ele alınır. Kelam ilminde ise mantukun delâleti ve
mefhumun delâleti başlığı altında incelenir.6
Semantik (anlambilim, delâlet) ilminin kavramlara anlam yükleme
ve bu kavramlardan hüküm çıkarmada önemli yeri ve işlevi hususunda
ilmî disiplinler arasında kanaat birliği vardır. Bu araştırmanın konusu
Mahrem, Namahrem, İffet ve Namus kavramları, yüklendikleri anlam
ve üzerlerine bina edilen hükümler açısından, İslam cemiyet hayatının
dinî, örfi ve ahlaki yönden şekillenmesinde büyük bir önemi haizdir.
Mahrem Na-Mahrem İffet Ve Namus Kavramları Ve Kur’an’da Kullanılış Biçimleri
Mahrem
İslam Dini, insanın kendine has bir mahremiyet alanı içinde hayatı
yaşaması için kurumlar oluşturmuş, fıtratı korumak amacıyla sınırlar
çizmiş ve esaslar koymuştur. Kur’an-ı Kerîm’de: “Size nefislerinizden,
kendilerine ısınmanız için zevceler yaratmış olması, aranızda bir sevgi
ve esirgeme yapması da O’nun âyetlerindendir. Şüphe yok ki bunda
etraflıca, çok iyi düşünecek bir kavim için elbette ibretler vardır.” (Rûm
Sûresi, 30/21) buyurulmaktadır. İnsan neslinin insan onuruna uygun
bir biçimde devamını sağlayan, kadın ve erkeğin (eşlerin) birlikte huzur
bulacağı, muhabbet ve rahmete dayalı bu mahremiyet, meşru ilişki
6

Ali Bardakoğlu, “Delalet” DİA 9/121.
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olarak kabul edilen nikah akdi ile başlar. Daha sonra bu mahremiyet
şemsiyesinin altına birinci derecede anne, baba, çocuklar, kardeşler ve
yakınlar, sonra da kişinin temel hak ve hürriyetleri ve bunların korunması dahil olur.
Mahrem olma hali, gizlilik, teklifsizlik, sırra vakıf olma nikah düşmekle kendisinden kaçılmayan adamın hali, mahremlik, anlamına gelen mahremiyet kavramı,7 Arapça mahrem ) (حمرمkelimesinden türetilmiş
yapma mastardır.
Mahrem, ) حمارم: ج، (حمرمkelmesi, sülasi ) (حرامmastarından türetilen )(ح ُرَم
َ
fiilininism-i zaman, ism-i mekan ve mimli mastarıdır. )(ح ُرم على
َ fiilinin
mastar manası, memnû olmak, mümkün olmamak, bir şey birisine yasak olmak, haram kılınmış olmaktır. İsm-i zaman ve ism-i mekan anlamı, memnu, mümkün olmayan, haram kılınmış olan zamanve mekandemektir. ) (تفعيلbabına nakledilerek elde edilen mastarı ) (حترميkelimesinin anlamı ise yasaklamak; haram kılmak, men etmek; mukaddes kılmak; tabulaştırmaktır.
Mahrem ) (حمرمkelimesi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Kur’an-ı
Kerîm’de kelimenin türetildiği ) (حرامkökünden ) (تفعيلbabındaki fiili )(حَّرَم
َ
ağırlıklı türevleri geçmektedir. )(حرَم
fiilinin
ism-i
mef’ulü
muharrem
keَّ
limesinin çoğulu olan muharremât, genel manada dinin haram kıldığı,
yasakladığı şeyleri (haram); özel anlamıyla İslam Dini’nin kendileri ile
evlenilmesini yasakladığı yakınları (mahrem) ifade eder. Her iki yasak
hem kadın ve hem de erkek için geçerlidir.
“Tahrîm” mastarı Kur’an-ı Kerim’de müstakil olarak farklı fiil sığaları ile ﴾ حرمت،حرم
ِّ ، حيرمونه، حيرمون،حيرم
ّ ، ُحتّرموا،حرموا
ّ ،حرمهما
ّ ،حرمها
ّ ،حرمنا
ّ ،﴿حرَم
ّ حترمي46 (kırk
altı) yerde,8“haram etmek, haram kılmak, 4 (dört) yerde,9 ism-i meful
) ﴿حمرمsigası ile haram kılınmak yasak edilmek, anlamında zikredilmektedir. Ayrıca 3(üç) ayette10﴾﴿حرامharam, imkansız anlamında zikredilmektedir.
7

8

9
10

Şemseddin Sami, Kamus-i Türki, Kapı Yayınları, İstanbul 2004; Ferid Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopetik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara 1993.
Kur’an-ı Kerim’in tertibine göre: Bakara Sûresi, 2/173, 275; Al-i İmran Sûresi, 3/50, 93;
Nisa Sûresi, 4/23; Maide Sûresi, 5/3, 72, 87, 96; En’am Sûresi, 6/119, 138, 140, 143, 144,
146(2), 148, 150, 151(2), 160; Araf Sûresi, 7/32, 33, 50, 157; Tevbe Suresi, 9/29(2),
37(4); Nahl Sûresi, 16/35, 115, 118; İsra Sûresi, 17/33; Nur Sûresi, 24/3; Furkan Sûresi,
25/67; Neml Sûresi, 27/91; Kasas Sûresi, 28/12; Tahrim Sûresi, 66/1;
Bakara Sûresi, 2/85; En’am Sûresi, 6/139, 145; Maide Sûresi 5/26:
Yunus Sûresi,10/59; Nahl Sûresi, 16/116; Enbiya Sûresi, 21/95.
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ِ ِ
Konu ile ilgili ayetlerde: اضُطَُّر
ْ َّم َو ََلْ َم
ْ اْلِْن ِزي ِر َوَما أُهلَّ بِِه لغَ ِْْي اللَِّه فَ َم ِن
َ ﴿إََِّّنَا َحَّرَم َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةَ َوالد
ِ “ َغي ر ب ٍاغ وََل ع ٍاد فَ ََل إِ ْْث علَي ِه إِ َّن اللَّه َغ ُفO, size ölüyü (murdar hayvanı), domuz
﴾يم
َ َ َ َْ
َْ َ
ٌ َ
ٌ ور َرح
etini, bir de Allah’tan başkası için kesileni katiyyen haram kıldı…” (Bakara Suresi; 2/173); ُا
ِ ْاُ ْا
ْ ُحِّرَم
ُ ََِ َوبَن
ُ ََخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخ َاَلتُ ُك ْم َوبَن
َ ت َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم َوأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
اُ ن َسائ ُك ْم َوَربَائُبُ ُك ُم الَلِت ِ ُح ُُورُُ ْم م ْن ن َسائ ُك ُم الَلِت
َّ َخ َواتُ ُك ْم م َن
َ الر
َ ُخت َوأ َُّم َهاتُ ُك ُم الَلِت أ َْر
ْ ْْا
َض
ُ اعة َوأ َُّم َه
َ ض ْعنَ ُك ْم َوأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ْ َُخت
َّ
ْي إََِّل َما
َ
أ
ن
م
ين
ِذ
ل
ا
م
ك
ائ
ن
َب
أ
ل
ئ
َل
ح
و
م
ك
ي
ل
ع
اح
ن
ج
َل
ف
ن
ِب
م
ت
ل
خ
د
ا
و
ن
و
ك
ت
َل
ن
إ
ف
ن
ِب
م
ت
ل
ْا
ْي
ب
ا
و
ع
م
َت
ن
َ
أ
و
م
ك
ب
َل
ص
ْ ْ َ ْ َ ُ َ َْ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ َْ ُ َ َ َ ْ ُ ََْ َ َ ُ ََ َّ ْ ُْ َ َ ُ ُ َ َْ ْ َ َّ ْ ُْ َد َخ
ِ
َّ ِ َ َ“قَ ْد َسلAnalarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarıيما
ً ف إ َّن الل َه َُا َن َغ ُف ًورا َرح
nız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziret
(süt) analarınız, süt hemşireleriniz, hanımlarınızın anaları, kendileriyle
(zifafa) girdiğiniz hanımlarınızdan olup himayelerinizde bulunan üvey
kızlarınız(la evlenmeniz) size haram edildi. Eğer onlarla (üvey kızlarınızın analarıyla) zifafa girmemişseniz (onlarla evlenmenizde) size bir
günah yok. Kendi sulbünüzden (gelmiş) oğullarınızın hanımları (ile
evlenmeniz) ve iki kız kardeşi birlikte almanız da (aynı şekilde haram
edildi). Ancak (cahiliye devrinde) geçen geçmiştir. Çünkü Allah hakikaten bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. ” (Nisa Suresi. 4/ 23) buyrulmak122 tadır.
ِ
İsmi-i mef’ul sigası ile: ْي َسنَ ًة يَتِ ُيهو َن ِِ ْاْ َْر ِ فَ ََل تَسْ َ َعلَى الْ َو ْوِم
َ َ﴿ق
َ ال فَِإن ََّها ُحمََّرَمةٌ َعلَْي ِه ْم أ َْربَع
ِ
ِ
﴾ْي
َ (“ الْ َفاسوAllah) buyurdu ki: Muhakkak orası kendilerine kırk yıl haram
edilmiştir…” (Maide Suresi, 5/26) buyrulmaktadır. Haram, imkansız
ٍ
anlamında:﴾َّه ْم ََل يَ ْرِجعُو َن
َ َ“﴿ َو َحَر ٌام َعلَى قَ ْريَة أ َْهلَكْنHelak ettiğimiz bir memleket
ُ اها أَن
(ahalisinin) hakikaten (mahşere) dönmemeleri imkansızdır.” (Enbiya
Suresi, 21/95) buyurulmaktadır.
Na-mahrem
Nâ-mahrem kavramı, Farsça olunsuzluk eki “nâ” ile Arapça “mahrem” kelimesinin birlikte oluşturdukları Türkçe bir terkip olup, aralarında evlenme yasağı bulunmayan; nikah düşen; nikah düşmekle kendisinden kaçılan; kendileri ile evlenmeyi şeriatın yasak etmediği; kadınların örtünmeden görünmemeleri, ve erkeklerin de bakmamaları gereken kişiler anlamına gelmektedir.11 Nâ-mahrem kelimesinin karşılığı
olarak Kur’an-ı Kerim’de helal edilmek (kılınmak) kelimesi kullanılmaktadır.
Na-mahrem kavramını karşılayan helal etmek kavramı, Kur’an-ı
ِ َّ
Kerim’de haram kavramı ile birlikte kullanılmaktadır. Bu anlamda: ين
َ ﴿الِذ
ِ الربا ََل ي ُوومو َن إََِّل َُما ي ُو
ِ
ِ َ ِس َذل
َح َّل اللَّهُ الُْبَ ْي َع
ِّ َّه ْم قَالُوا إََِّّنَا الُْبَ ْي ُع ِمثْ ُل
ِّ وم الَِّذي يَتَ َخُبَُّطُهُ الشَّْيُطَا ُن م َن الْ َم
ُ ك بسَن
ُ َ َ
َ الربَا َوأ
ُ َ َِّ يَسْ ُُلُو َن
11

Salih Öğüt, “Mahrem” DİA., 27/388*389.
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﴾الربَا
ِّ “ َو َحَّرَمRiba (faiz) yiyenler kendilerini şeytan çarpmış (birer mecnun)dan başka bir halde (kabirlerinden) kalkmazlar. Böyle olması da
onların: ‘Alım satım da ancak riba gibidir’ demelerindendir. Halbuki
Allah, alış verişi helal, ribayı (faizi) haram kılmıştır…” (Bakara Suresi,
ِ
ِ
ِ ِ
2/275); ﴾َ َه َِذا َح ََل ٌل َوَه َِذا َحَر ٌام
ُ َِ“﴿ َوََل تَ ُوولُوا ل َما تDillerinizin yalan yere
َ ف أَلْسنَتُ ُك ُم الْ َكِذ
vasıflandırageldiği şeyler için, “şu helaldir, bu haramdır” demeyin…”
(Nahl Suresi, 16/116) ve ﴾“﴿قُ ْل أََرأَيْ تُ ْم َما أَنْ َزَل اللَّهُ لَ ُك ْم ِم ْن ِرْزٍق فَ َُ َع ْلتُ ْم ِمْنهُ َحَر ًاما َو َح ََل ًلDe ki:
“Allah’ın size indirip de (kendi kendinize) ondan (kimini) haram, (kimini) helal yaptığınız rızıklardan ne haber? Söyleyin bana?…” Yunus
Suresi, 10/59) buyrulmaktadır.
Na-mahrem konusunda Kur’an-ı Kerim’de: ﴿ َوأ ُِح َّل لَ ُك ْم َما َوَراءَ ذَلِ ُك ْم أَ ْن تَ ُْبتَ غُوا
ِ
ِِ
ِِ
﴾ْي
َ ْي َغْي َر ُم َسافح
َ …“بِس َْم َوال ُك ْم ُْحمِنOnların dışında kalanlar ise –nâmuskâr ve
zinâya sapmamış (insanlar) halinde (yaşamanız şartıyla) mallarınızla
(mehir vemek veya satın almak suretiyle) ara(yıp nikahla)manız içinsize helâl (nâmahrem) edildi…” (Nisa Suresi, 4/24) buyurulmaktadır.
Bu ifade Namahrem kavramnın mahrem kavramı ile ilişkisine açıkça
işaret etmektedir.
123
İffet
İffet, )ف
َّ (ع
َ fiilinin mastarıdır. Nâmus, irtikaptan ictinap, istikamet,
kötü (kabih) ve haram olanlardan perhiz edip geri durmak, afiflik, perhizkârlık, ırz sahibi olmak, kendinin malı olmayan şeyler karşısında ve
cinsel işlerde ahlak kurallarına bağlılık, şehvetin nefse hakim olmasına
mani olan bir hal , nefsin meşru olmayan arzularına boyun eğmeme,
bedenin korunup geliştirilmesi için gerekli olan şeyleri almak, kullanmak ve gerekli olmayanlardan uzak durmaya denir.12
İffet Kur’an-ı Kerîm’de mastar olarak bulunmamaktadır. Türevlerinden üç yerde yeste’fif )((يستعففtenezzül etmesin) kaçınsın, ﴿ َوَم ْن َُا َن َغنِيًّا
ِ
﴾ف
ْ ( …“فَ ْليَ ْستَ ْعفVelilerden) kim zengin ise (yetimin malını yemeye tenezِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
zül etmesin) kaçınsın…” (Nisa Sûresi, 4/6); ََّّ احا َح
ً ين ََل ََي ُدو َن ن َك
َ ﴿ َولْيَ ْستَ ْعفف الِذ
﴾ضلِ ِه
ْ َ“ يُ ْغنِيَ ُه ُم اللَّهُ ِم ْن فNikâha (evlenmeye çâre) bulamayanlar, Allah kendilerini fazl(-u kerem)inden zengin kılıncaya kadar, (zinâya karşı) iffetlerini
ِ
َّ ﴿ َوالْ َوو ِاع ُد ِم َن النِّس ِاء
korusun…” (Nûr Sûresi, 24/33); اح
ٌ َس َعلَْي ِه َّن ُجن
ً الَلِِت ََل يَ ْر ُجو َن ن َك
َ
َ
َ احا فَلَْي
ِاُ بِ ِزين ٍة وأَ ْن يست ع ِف ْفن خي ر ََل َّن واللَّه َِسيع عل
ٍ
ِ
﴾يم
ج
ر
ُب
ت
م
ر
ي
غ
ن
ه
اب
ي
ث
ن
ع
ض
ي
ن
َ
أ
“Kadınlardan
hayızdan,
ْ
َ
َّ
َ ِّ ََُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ
ٌ َ ٌ ُ َ ُ ٌَْ َ ْ َْ َ َ َ
evlattan kesilmiş, artık nikâha ümîdleri kalmamış (olan ihtiyarlara ge12

Mütercim Asım Efendi, Kamus Tercemesi, Matbaa-i Bahriye, İstanbul 1304.; Muallim Ömer
Naci, Lügat-ı Naci, İstanbul 1310/1893.Şemseddin Sami, Kamu-ı Türki,
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lince; gizli) zinet mahalleri) rini erkeklere göstermemeleri şartıyla (dış)
rubalarını bırakmalarında onlar için bir günah yoktur. (Bununla beraber bundan da) sakınmaları (ve örtünmeleri) kendileri için daha hayırlıdır. Allah hakkıyle işiten, hakkıyle bilendir.” (Nûr Sûresi, 24/60); bir
ِ ْا
ِ
ِ
ِ (تعفف)﴿لِْل ُف َور ِاء الَّ ِِذين أُح
yerde de “taaffüf” اه ُل
َ ِ ُروا ِِ َسُبِ ِيل اللَّه ََل يَ ْستَُطيعُو َن
ْ َ
َْ ض ْربًا ِِ ْاْ َْر ِ َْحي َسُبُ ُه ُم
َ
ِ ُِّف تَع ِرفُهم ب
ِ (“أَ ْغنِياءSadakalar) Allah yolunda kendilerini vakfetmiş
ِ
﴾ اه ْم
يم
س
ف
َّع
الت
ن
م
ُ َ ُْ ْ
َ َ ََ
fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmaya güçleri yetmez. (Hallerini) bilmeyen, iffet ve istiğnalarından dolayı onları zengin (kimse) ler
sanır. Sen (Habibim) o gibileri simalarından tanırsın…” (Bakara Sûresi,
2/273). şeklinde bulunmaktadır.İffet, insanın bedeni ve maddi hazlara
aşırı düşkünlükten korunmasını sağlayan erdem için kullanılan bir terimdir
Namus
Namûs, )  (ناموkanun, şeriat, nizam, ırz, edep, iffet, ismet, istikamet,
nezahet, haya, doğruluk, bir kimsenin halinin iç yüzüne vakıf olan sırdaşı, işini maharetle ve incelikle yapan kişi, rahip (keşiş) hücresi, arslan
124 ini, bayrak kılıfı, anlamına gelmektedir. İbn Fâris, )س
َ  ََّن/ “ (ن مn m s”
kökünden türemiş farklı anlamlı üç kelime ) النِ ْمس، النَ َمس،  (الناموolduğunu,
bunların birincisinin bir şeyin gizlenmesi, ikincisinin renklerden bir
reng, üçüncüsünün herhangi bir şeyin bozulması anlamına geldiğini;
(türeyen) ilk kelime )  الناموinsanın sırrını bilen, avcının gizlendiği çukur, Cibril (as) anlamına geldiğinini zikretmektedir.13
Namus keimesi Kur’an-ı Kerîm’de geçmemektedir. Bu kelime İslam
kaynaklarında Varaka b. Nevfel’in ilk vahyin gelişi esnasında Rasulullah’da (sas) görülen haller üzerine Hz. Hatice’ye söylediği, “Eğer bana
söylediğin doğru ise Mûsâ’ya gelen “Namus-u Ekber” ona da gelmiştir”
sözü ile Rasulullah’a (sas) söylediği “Sen Meryem oğlu Îsâ’nın müjdelediği peygambersin ve Mûsâ’nın nâmûsunun benzeri bir hal üzeresin”
ifadelerinde rastlanmaktadır. (Buhârî, Bed’u’l-Vahy 3)
Varaka b. Nevfel’den gelen rivayette Cibril (as) karşılığı geçen
nâmûs kelimesi, İslam literatüründe kanun, ilahî kanun, Tevrat, Allah’ın kanunu, peygamberin şeriatı, peygamberlere verilen şeriatler,
Allah’ın koyduğu şeriat, peygamberlikle ilgili kanunlar (nevâmis) 14
13

14

Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki; Muallim Naci, Lugat-ı Naci, Ebü'l-Hüseyin Ahmed b.
Faris b. Zekeriyyâ İbn Faris,Mu'cemu mekayisi'l-luga,; thk. Abdüsselam Muhammed Harun. – Beyrut; İbn Manzur, isanü’l-Arab, Darü İhyai’d-düras, Beyrut 1998.
Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali Cürcani,et-Ta'rifat, Dârü'l-Kütübi'lİlmiyye, Beyrut 1983.
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olarak tanımlanır. İhvân-ı Safâ’ya göre şeriat âlemin düzenini koruyan
nâmûstur (kanun), peygamber ise “sâhibü’n-nevâmîs”tir. Çünkü Allah
namusun esaslarını ortaya koymuş, peygamber de onlara sahip çıkmıştır. (Resail 4/261-262)
Namus kavramı yerine Kur’an-ı Kerim’de muhsanat, ﴾ُ…“ ﴿حمِنا
Onların dışında kalanları ise,-namuslu ve zinaya sapmamış (insanlar)
halinde (yaşamanız şartıyla) mallarınızla (mehir vermek veya satın
almaksuretiyle) ara(yıp nikahlamanız için- size helal edildi… O halde fuhuşta bulunmayan namuslu kadınlar olmak üzere- onları sahiplerinin
izni ile, kendinize nikahlayın…” (Nisâ Suresi, 4/24-25) ve ﴾…“ ﴿استعِم
Yemin ederim, onun nefsinden ben murad istedim de o, namuskârlık
göster(ip reddet)ti…” (Yûsuf Suresi, 12/32) kavramları kullanılmaktadır.
İnsanın kişiliğini ayakta tutan ve korunması gereken temel değer
ve fıtri duyguyu ifade eden nâmûs kelimesi günümüz Türkçesinde, “sır
ortağı, gizli bir bilgiye sahip olan, bir şeyin gizlenmesi” anlamına uygun
düşen, daha çok kişinin manevi şahsiyeti, aile şerefinin saygınlığı ve 125
dokunulmazlığı, ırz, edep, hayâ duygusu, iffet ve istikamet anlamında
kullanılmaktadır. Diğer meleklerin muttali olmadıkları gayb ve vahy
gibi gaybî sırlara muttali olduğu için Cibril’e (as) “Nâmûs-u Ekber”
(Ḳāmûs, 1305) denildiği anlaşılmaktadır
Mahrem Na-Mahrem İffet Ve Namus Kavramlarının Semantik Tahlili Kur’an-ı Kerim’de Mahremiyet ile ilgili: “Analarınız, kızlarınız, kız
kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren (süt) anneleriniz, süt hemşireleriniz, hanımlarınızın anaları, kendileriyle (zifafa) girdiğiniz hanımlarınızdan olub
himâyelerinizde bulunan üvey kızlarınız (la evlenmeniz) size haram
edildi. Eğer onlarla (üvey kızlarınızın analarıyla) zifâfa girmemişseniz
(onlarla evlenmenizde) size bir beis yoktur. Kendi sulbünüzden (gelmiş) oğullarınızın hanımları (ile evlenmeniz) ve iki kız kardeşi birlikte
almanız da (kezâ haram edildi). Ancak (cahiliyyet devrinde) geçen
geçmiştir. Çünkü Allah hakikaten yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir. (Harb
esiri olarak) sağ ellerinizin mâlik olduğu kadınlar (mülk-i yemininiz
olan câriyeler) müstesnâ olmak üzere diğer bütün kocalı kadınlar (la
evlenmeniz de size haram edildi. Bu hürmetler) üzerinize Allah’ın farzı
olarak (yazılmıştır)…” (Nisâ Suresi, 4/23-24) buyrulmaktadır.
Ayrıca peygamber hanımları ile ilgili: “O peygamber, mü’minlere
öz nefislerinden evlâdır. Hanımları (mü’minlerin) analarıdır. Akraba da
Allah’ın kitabında birbirine diğer mü’minlerden ve muhacirlerden daha
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yakındır. Şu kadar ki, dostlarınız için herhangi bir iyilikte bulunmanız
müstesnâ. Bu, kitapda yazılıdır.”(Ahzâb Sûresi, 33/6) ve “… Bir de
onun hanımlarından lüzumlu bir şey istediğiniz vakit perde arkasından
isteyin onlardan. Bu hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için
daha temizdir. Sizin Allah’ın peygamberine eza vermeniz (doğru) olmadı(ğı gibi) kendinden sonra hanımlarını nikahlamanız da ebedi
(caz) değildir. Bu, Allah nezdinde çok büyük (bir günah)tır.” (Ahzâb
Suresi, 33/53) buyurulmaktadır.
Mahrem kavramından (lafzın ibaresi) ilk anlaşılan mana, haram
edilmek (kılınmak), yasak edilmek, yasaklamak, men etmek, mukaddes
kılmaktır. Nâ-mahrem kavramının arapça karşılığı olan ve Kur’an-ı Kerim’de mahrem kavramının türevleri ile birlikte kullanılan helal kılınmak, helal edilmek kavramı da haram kavramının zıd anlamı olarak
mahrem kavramı ile anlam bütünlüğü içindedir.
Keza bir anlamı da namus olan iffet kavramı, taşıdığı kötü ve haram olanlardan perhiz yapıp geri durmak, kendi malı olmayan şeyler
hakkında ve cinsel işlerde ahlak kurallarına bağlı kalmak anlamıyla Nâ126 mahrem ve mahrem ve namus kavramları ile anlam birliğine sahiptir.
Namus kavramı ibari yönden gizlilik ve sırra sahip olmaya, işareten
Cibril’e delalet etmektedir. İnsanın kişiliğini ayakta tutan ve korunması
gereken temel değer ve fıtri duyguyu ifade eden nâmûs kelimesi günümüz Türkçesinde, “sır ortağı, gizli bir bilgiye sahip olan, bir şeyin
gizlenmesi” anlamına uygun düşen, daha çok kişinin manevi şahsiyeti,
aile şerefinin saygınlığı ve dokunulmazlığı, ırz, edep, hayâ duygusu,
iffet ve istikamet anlamında kullanılmaktadır. Diğer meleklerin muttali
olmadıkları gayb ve vahy gibi gaybî sırlara muttali olduğu için “başkalarından gizlediklerini onunla paylaştığı sır ortağı” anlamında Cibril’e
(as) “Nâmûs-u Ekber” (Ḳāmûs, 1305) denildiği anlaşılmaktadır. Namus
kavramı ise iffet, ismet, haya ve sırdaşlık anlamı ile mahrem, Nâmahrem ve iffet kavramları ile aynı anlama kullanılmaktadır.
Zaman zaman birbirinin yerine kullanılan bu kavramlar, sır ortaklığı, gizlilik, kanun, şeriat, edep, ismet, iffet, namus, ırz, kaçınmak,
yasak olmak ve bütün bunları esas kabul edip korumak bağlamında
ortak anlam ve anlam bütünlüğüne sahiptir. Buna göra mahrem ve namahrem kişinin harimi, sırrı yani mahremiyeti, namus bu mahremiyetin
dinî, ahlaki ve örfi hukuku, iffet de bu mahremiyetin korunmasıdır.
Buna göre ﴾“ ﴿حرمت عليكمsize haram kılındı” ibaresi, anne, kız kardeş,
hala, teyze, erkek ve kız kardeş kızları, süt anne, süt kız kardeş, hanımların anneleri, üvey kızlar (annesi ile zifaf şartı ile), oğulların eşleri
(gelinleri), kişinin mahremi olduğuna, bu mahremiyetin kişinin namuORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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su ollduğuna ve kişinin bu mahremiyette iffet sahibi olması gerektiğine
delalet eder. Bu mahremiyete belirli şartlar muvacehesinde kocalı kadınlarla müminlerin anneleri olan peygamber eşleri de dahildir.
﴾( ﴿حرمت عليكمNisa Suresi 4/23) ibaresi, kadınların baba, erkek kardeş, amca, dayı, erkek ve kız kardeş oğulları, süt baba, süt erkek kardeş, eşinin babası ve evli erkekle evlenmesinin yasak olduğuna işari
olarak delalet etmektedir.
Süt anne, süt baba ve süt (erkek-kız) kardeşliğin kan kardeşliği gibi
olduğuna işaret etmektedir. Yine bu ayet-i Kerime’de geçen ﴾﴿نسائكم
(Nisa, 4/23) lafzü-ı celilinin çoğul zikredilmesi birden fazla evliliğin
helel kılındığına işaret yoluyla delalet etmektedir. Süt annelerin çoğul
zikredilmesi, birden fazla süt anne olabileceğine işaret etmektedir. Bu
yasağın usul ve furu yönüyle dede-nene ve torunlara teşmili de nassın
delaleti ile anlaşılmaktadır.
Ayrıca Kur’anda türevleri ve müradiflerinin sığaları incelendiğinde
mahremiyet mefhumunun, mahremiyete konu hükümler, mahrem zamanlar ve mahrem mekanlara da işaret etmektedir. Bu anlamda kişile- 127
rin özelleri, sırları, şahsi mekanları ve özel zamanları, bir diğer ifade ile
şahsi hukuktan doğan bütün hakları mahremidir. Bu mahremiyetin
gizliliği namusudur ve korunması gerekir.
Sonuç
Mahrem, dinen kendisi ile evlenilmesi yasaklanmış kişiler, yasak;
haram; yasaklanmış; tabu; dokunulmaz; kutsal; mukaddes, saygıya
değer demektir. "حرم
ّ fiilinin is-i mef’ulü olan murarrem kelimesi(çoğulu
muharremet), genelde dinen haram kılınan, yasaklanan şeyleri (haram); özelde İslam Dini’nin kendileri ile evlenilmesini yasakladığı yakınları (mahrem) ifade eder. Her iki yasak hem kadın ve hem de erkek
için geçerlidir.Buna göre mahrem, bir kimsenin eşi ve kendine nikah
düşmeyen yakınları; kadın ve erkeğin hürmet ve yakınlık sebebi ile
evlenmesi haram olanlar; şeriatın yasak ettiği; haram; kadın olsun erkek olsun evlenilmesi helal olmayan (baba, oğul, amca anne, kız, hala
gibi) yakın akraba; hürmet sahibi, gizli olan, herkese söylenmeyen;
kendisi ile çok samimi, içli dışlı olan; kikah düşmeyen; şeriatça kadının
kendisinden kaçmadığı erkek; şeriatça evlenilmesi yasak edilen; yakın
akrabadan oldukları için kadınların kendilerinden kaçmadığı ve örtünmeden görünebildikleri kişler için kullanılan bir isimdir.15
15

İbn Manzur, Lisanü’l-Arab; Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, Muallim Naci, Tlügat-ı Naci,
Mütercim Asım Efendi, Kamus Tercemesi.
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Mevlânâ’nın, “… günah elinin altındayken, günaha el sürmemek…” olarak tarif ettiği, toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal
değerlere bağlılık, iffet (TDK) anlamına gelen nâmûs, dilimizde genellikle kişilik ve aile mahremiyetini (ırz) koruma, iffet (evlilik dışı ilşkilerden sakınma)edep, ha ve ilkeli davranma demektir.
Mahrem Namahrem İffet ve Namus eş anlamlı kelimelerdir. Aralarındaki ibari, işari, iktizai ve illet ortaklığı itibariyle anlam birliği vardır. Bu itibarla bir kimsenin mahremi namusu, namusun korunması da
iffetidir.
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MAHREMİYET ALGISI HAK OLGUSU
Şevket PEKDEMİR*

Günümüzde beşeri hukuk doktrininde, insanların yaşam alanlarının herkesle paylaşılan "ortak yaşam alanı", daha yakın kimselerle paylaşılan "özel yaşam alanı" ve kişinin sadece kendisi için saklı tuttuğu
"gizli yaşam alanı’ndan oluştuğu kabul edilir.1 Bu bağlamda genelde
insan hakkı özelde ise mahremiyet hakkıyla ilgili kanuni düzenlemeler
yapılmış mahremiyet anayasal hak olarak tanınmıştır.
İslam’da mahremiyet naslarla insan hakkı olarak tespit edilmiştir.
Hem Kur’an’da hem de sünnette mahremiyetin kapsam ve sınırları belirlenmiştir. Gerek hukuki gerekse ahlaki yaptırımlarla mahremiyet
güvenliği sağlanmıştır. Ancak İslam Hukukunun klasik kaynaklarında
mahremiyet hakkı bugün modern hukukta olduğu gibi “Özel Hayatın
Gizliliği Hakkı” adıyla ele alınmamıştır.
Günümüzde İslâm toplumu dinin emrettiği mahremiyet hakkı ve
sorumluluklarıyla algıyla oluşturulan mahremiyet arasında sıkışmıştır.
Çünkü naslarla belirlenen mahremiyet hakkı karşısında gerek hakim
medeniyetin etkisiyle gerekse kültürel etkenlerle mahremiyet algısı
oluşmuştur.
I. Mahremiyet Hakkı
Kelime olarak dilimize Arapçadan geçen hak kavramı adalet, gerçek, pay ve hisse gibi anlamlara gelir.2
*

1

2

Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı,
s-ukru@hotmail.com.
Yüksel, Mehmet, “Mahremiyet Hakkı ve Sosyo Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, C.58, S.1, s.188.
Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî , İbn Manzur, Lisanu’l Arab, Beyrut,
Dâru Sadır, s.3451.
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Klasik İslam hukukçuları hak kelimesini iktisadi, içtimai bir çok
alanda kullanmışlardır. Klasik ve modern kaynaklarımızda hukuki bir
terim olarak “hak” çeşitli şekillerde tanımlamıştır.3 Çağdaş İslâm hukukçuları hak kelimesine klasik dönem fıkıhçılarından daha farklı anlamlar yüklemiştir. Ancak bunlar klasik hak anlamından çok da uzak
değildir.4 Günümüzde literatürde hak en geniş anlamıyla hukuk tarafından korunan irade, menfaat ve yetki anlamlarında kullanılmaktadır.5
Mahremiyet de tıpkı hak gibi Arapça bir kelime olup h-r-m fiilinden
türetilmiştir. Fıkıh literatüründe mahrem genel olarak Allah’ın kulları
için koyduğu kural ve sınırlar anlamında kullanılır.6 Muharremat terimiyle anlatılmak istenen de belirlenen sınırlardır. Bu anlamla ilişkili
olarak İslam Aile Hukuku’nda mahrem birbiriyle evlenmesi yasaklananları ifade eder.
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Ayet ve hadislerle fıkıh külliyatını dikkate aldığımızda İslam hukukuna göre mahremiyetin “Genel olarak kapsamı ve sınırları Şâri tarafından belirlenen ahlaki ve hukuki müeyyidelerle başkalarından korunan yaşam alanı” olduğunu söyleyebiliriz.
Türkçe’de mahremiyet; gizli özellik ve durum, sır, başkalarından
saklanan, başkaları tarafından görülmesi, bilinmesi ve duyulması istenmeyen şeyler anlamında kullanılır7.
Modern hukukta "Mahremiyet hakkı" insanların bazı durumlarının
yabancıların müdahalesinden korunmasını ifade etmekte olup8 kişisel
hak ve özgürlüklerle doğrudan ilişkilidir.
Modern hukukta hakkın kaynağı anayasa, özel hukukla ilgili maddeler ve uluslararası sözleşmelerdir. İslam hukukunda ise mahremiyet
hakkının temel kaynağı Kur’an ve Sünnettir. Naslarla insanların mahremiyet alanı belirlenmiş ve başkalarının müdahalelerinden korunmuştur.
3
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6

7

8
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İslam’da mahremiyete saygı gösterilmesi insan hakkının en önemlilerinden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle hayatın tüm alanlarında
mahremiyet ilkeleri belirlenmiştir.
İslam hukukunda mahremiyet temel insan hakkı olup asli yollardan elde edilir. Yani mahremiyet hakkı başkasına bağlı olmadan kazanılır. Dolayısıyla bütün insanlar makam, dil, ırk ve cinsiyet ayrımına
tabi tutulmaksızın eşit olarak mahremiyet hakkına sahiptir.
İslam hukukunda mahremiyet hakkı bir takım esaslara dayandırılmıştır. Bunlardan en önemlisi şeref, onur ve haysiyet gibi özelliklerle
insanın kişiliğine itibar edilmesidir.9 İslam hukukunda mahremiyet
hakkının dayandırıldığı önemli esaslardan biri de ahlaktır.10 Mahremiyet hakkı ahlak kurallarıyla desteklenmiştir. Hem maddi hem de manevi özellikleriyle insan kişiliğine itibar edildiğinden had ve cezalarla
caydırıcı tedbirler alınmıştır. Örneğin namuslu insanlara kazf haddine
yönelik tedbirler Kur’an11 ve sünnette12 belirlenmiştir.
Mahremiyet hakkına riayet edilmesi birey ve toplum için faydalıdır.
Bu hakkın ihlali hem bireyin zarar görmesini hem de kamu düzenin
131
bozulmasına sebep olur.13
İslam hukukuna göre diğer haklarda olduğu gibi mahremiyet hakkı
mutlak değildir. Dini ve ahlaki değerleri koruma, kamu düzenini ve
güvenliği sağlama amacıyla mahremiyete müdahale edilebilir.14
İslam hukukçuları mahremiyet hakkının klasik kaynaklarımızda yer
alan hak taksimatında hangi kısımda mütalaa edileceği konusunda
ihtilaf etmiştir. Bu konuda şu görüşler oluşmuştur.
1. Mahremiyet hakkı Allah hakkının galip olduğu müşterek haklardandır. Çünkü Müslümanlar başkalarının mesken ve beden mahremiyetine riayet etmekle, sırlarını korumakla, şeref ve onurlarına saygı
duymakla sorumludur. Başkalarının bu hakları ihlal etmesi hukuken
yasaklanmıştır. İnsanın mahremiyet hakkının ihlali Allah hakkının ihlalidir. Bu nedenle insanların başkalarıyla ilgili hakları Allah hakkı olarak
kabul edilir.15

9
10
11
12
13
14
15

Safiye, Hayatü’l-Hassa, s.46; Akili Fazile, Hurmetu Hayati’l-Hassa, s.19.
Akili Fazile, Hurmetu Hayati’l-Hassa, s.23.
Nur,4.
Buhari, Babu remyi’l-musanat, 15.
Akili Fazile, Hurmetu Hayati’l-Hassa, s.21.
Kahraman, Mahremiyet, s.206,208.
Akili Fazile, Hurmetu Hayati’l-Hassa, s.41.
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Ayrıca mahremiyet haklarının ihlalinin had ve tazirle cezalandırılması sebebiyle mahremiyetin Allah hakkının galip olduğu nüşterek
haklardan olduğu savunulmuştur.16
Beden mahremiyetini sağlayan tesettür insanların müdahale yetkisi
dışında kaldığından Allah haklarından sayılır. Mahremiyet hakkı kul
hakkının galip olduğu müşterek haklardandır.17 Çünkü insan bir kısım
mahremiyet haklarından iradesiyle vazgeçebilir.
Hak sahibinin bizzat kendisinin vazgeçebileceği ve iradesi olmadan
ihlal edilemeyeceğinden hareketle mahremiyet hakkının kul hakkının
daha ağır olduğu müşterek haklardan olduğu söylenebilir.
Kur’an ve sünnette belirlenen mahremiyet haklarının özel hayatın
tamamını kapsadığını görüyoruz. Bu alanları üç başlıkta toplayabiliriz.
A. Mesken Mahremiyeti
İslam hukukunda mesken mahremiyeti özel hayatın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir. Aynı çatı altında yaşayanların hem
132 dışarıya hem de içeriye yönelik mesken mahremiyeti naslarla düzenlenmiştir.
İslâm hukukunda ev halkının yabancılara karşı mesken mahremiyeti “Ey inananlar! Evlerinizden başka evlere, izin almadan,
seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha iyidir Eğer evde kimseyi bulamazsanız, yine de size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz.
Size 'Dönün' denirse dönün. Bu, sizi daha çok temize çıkarır.
Allah yaptıklarınızı bilir. ”18 ayetiyle insan hakkı olarak tanınmıştır. Ayetten mesken mahremiyetinin hem mülkiyet hakkı hem de özel
yaşamın gizliliğini kapsadığı anlaşılmaktadır. Çünkü başkasının evine
izinsiz girmek mülkiyet hakkına saldırı olduğu gibi özel yaşamın gizliğinin de ihlal edilmesidir. Mesken mahremiyeti sadece eve izinsiz girmeyi değil herhangi bir şekilde evin dinlenmemesi ve izlenmemesi yasağını da kapsar.
Mesken mahremiyeti “Biriniz üç defa izin isterde verilmezse
dönüp gitsin”19,
“ Hz. Peygamber izin istemek için kapıya
geldiği zaman kapıya yüzünü dönmez, sağ ve sol omzunu

16
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18
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Aclan, Hakku’l-İnsan, s.35; Akili Fazile, Hurmetu Hayati’l-Hassa, s.42.
Aclan, Hakku’l-İnsan, s.2; Akili Fazile, Hurmetu Hayati’l-Hassa, s.41.
Nur:24/27,28.
Müslim, İsti’zan, 34.
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çevirir ve izin verilirse yoksa dönüp giderdi”20 hadislerinde de
insan hakkı olarak belirlenmiştir.
İslam’da mesken mahremiyeti sadece yabancıların eve izinsiz olarak girmemesiyle sınırlı değildir. Aile içinde belirli vakitlerde anne babanın odalarına girilmemesini de içerir. İlgili ayet şöyledir.
“Ey inananlar! Ellerinizin altında olan köle ve cariyeler
ve sizden henüz erginliğe ermemiş olanlar, sabah namazından önce, öğle sıcağında soyunduğunuzda ve yatsı namazından sonra yanınıza gireceklerinde üç defa izin istesinler.
Bunlar, sizin açık bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında birbirinizin yanına girip çıkmakta size de, onlara da bir sorumluluk yoktur. Allah size ayetlerini böylece
açıklar. Allah bilendir, Hakim'dir. Çocuklarınız erginlik çağına gelince, büyüklerinin izin istediği gibi, onlar da her defasında izin istesinler. Allah size ayetlerini böylece açıklar.
Allah bilendir, Hakim'dir.”21
İslam hukukunda mesken mahremiyeti hak ve sorumlulukları bir 133
arada bulundurur. Bu nedenle insan mesken mahremiyetini sağlamakla
sorumlu tutulmuştur. Örneğin mesken mahremiyetini sağlamak için
evin pencerelerinin perdeyle kapatılması gerekir.
B. Beden Mahremiyeti
Beden mahremiyeti, bedenin başkası tarafından görülmemesi gereken yerleri anlatır. Bu anlamada beden mahremiyetinin fıkıh literatüründe avret terimiyle örtüştüğünü söyleyebiliriz. Çünkü fıkıh literatüründe avret, vücutta dinen örtülmesi gereken ve başkasının bakması
haram olan yerleri ifade eder22.
Beden mahremiyeti Kuran ve sünnette insan hakkı olarak belirlenmiştir. Söz konusu ayet şu şekildedir. “Mümin erkeklere söyle,
bakışlarını (haramdan) sakınsınlar, ferclerini korusunlar;
bu onlar için daha nezihtir. Üstelik Allah (onların) yaptıklarından haberdardır. Mü’min kadınlara da söyle, bakışlarını
(haramdan) sakınsınlar, ferclerini korusunlar; açıkta olanlar hâriç zînetlerini göstermesinler ve başörtülerini ceyblerinin üzerine iyice örtsünler. Zînetlerini; kocaları, babaları,
kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, kendi
kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin
20
21
22

Buhari, Edebü’l-müfred, 5.
Nur:24/58,59.
Mehmet Şener, “Avret”, DİA, 1991, IV/125.
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oğulları, kendi kadınları, câriyeleri, cinsel arzusu kalmamış
erkek(hizmetçi)ler ve(ya) kadınların avretlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Ayrıca gizledikleri zînetler farkedilsin diye ayaklarını vurmasınlar”.23
Beden mahremiyetiyle insanın saygınlığı, itibarı, onuru korunmak
istenmiştir . Çünkü İslam’da yaratılmışların en şereflisi olarak kabul
edilen insanın bedeni de değerli kabul edilir. Bu sebeple beden mahremiyetini korumaya yönelik fıtri, ahlaki ve hukuki tedbirler alınmıştır.
Fıtri tedbir, beden mahremiyetinin insanın yaratılışında kodlanmasıdır. Kur’an’da bu durum Hz. Adem ve Havva örneğinde ifade edilmektedir.24 Ayrıca insanın fıtrat üzere yaratıldığı da belirtilmektedir.25
Yukarıdaki ayetlerden beden mahremiyetinin hukuki açıdan hak ve
sorumluluklar bir arada bulundurduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü insan hem bedenini teşhir etmemekle hem de “Bilmediğin şeyin peşine düşme! Çünkü kulak, göz, kalb gibi azâların hepsi de sorguya çekilecektir”26 , “Mümin erkeklere söyle, bakışlarını
27
134 (haramdan) sakınsınlar” ayetiyle başkalarının beden mahremiyetini ihlal etmemekle sorumlu tutulmuştur.
Naslarla belirlenen beden mahremiyeti konusundaki algımızı iki
madde toplayabiliriz.
1. Özellikle son dönemlerde sınırsız özgürlük anlayışı ve feminist
akım etkisiyle “beden benim mülkümdür istediğim gibi davranırım”
söylemi popülarite kazanmıştır..
İslam’da beden insana emanet verilmiştir. İnsan cinsiyetini ve fiziksel özeliklerini kendisi tercih etmemiştir. Bedenini de iradesi dışında
kaybetmektedir. Bunların hepsinde külli irade söz sahibidir.
Beden emanetse emanet alan kişi asıl sahibinin istekleri doğrultusunda kullanmalıdır. Emanet asıl sahibinin kabul etmediği şekilde kullanılamaz. Bu nedenle intihar, ötenazi, estetik müdahaleler ve dövme
yasaklanmıştır.
2. Beden mahremiyetiyle ilgili ikinci algı bedenini sergiliyorsa istediğim gibi bakarım algısıdır. Bu algı “Mümin erkeklere söyle, ba-

23
24
25
26
27

Nur: 24/30,31.
Araf: 7/20.
Rum, 30/30.
İsra: 17/36.
Nur: 24/30.
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kışlarını (haramdan) sakınsınlar”28 ayetiyle çelişmektedir. Ayrıca bir çok hadiste Müslüman güvenilir kimse olarak tanımlar. Örneğin
“Gerçek Müslüman, elinden dilinden Müslümanların emniyet
ve esenlikte olduğu (zarar görmedikleri) kimsedir. Hakiki
muhacir de, Allah’ın yasak ettiği şeylerden uzaklaşıp onları
terk edendir”29, “Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı
haramdır.”30 hadisleri teşhir edilse bile başkalarının beden mahremiyetinin ihlal edilemeyeceğini ifade etmektedir
C. Sırların Saklanması Hakkı
Sırların saklanması olarak ifade ettiğimiz mahremiyet alanı kaynaklarımızda genel olarak tecessüs yasağı/sırların ifşa edilmemesi olarak kullanılır. Günümüzde daha çok “gizlilik” olarak ifade edilmektedir.
Hukuki terim olarak gizlilik, kişisel ve ailesel bazı yaşam alanlarının
başkalarının bilgi edinme alanının dışında kalması, dışarıdan gelecek
müdahalelere karşı mahremiyetin korunmasını ifade eder.31
İslam hukukunda sırların saklanması “Müslümanların ayıplarını araştırmayınız”32 ayetiyle mahremiyet hakkı olarak tanınmış 135
başkalarının sırlarının araştırılması yasaklanmıştır. Bu yasak insanların
özel hayatlarına müdahale edilmemesini ifade etmektedir. “Bir kimse
konuşurken, başkasının işitmemesini istemek için etrafına
bakınırsa, o şey gizli sayılır”33 hadisiyle de hukuksal olarak gizliliğin sınırları belirlenmiştir. Konuyla ilgili diğer bir hadis ise şöyledir
“Müslümanlara eziyet etmeyiniz ve onların gizli taraflarını
araştırmayınız! Allah Müslüman kardeşinin gizli tarafını
araştıranın gizli tarafını araştırır. Ve Allah, kimin gizli tarafını araştırırsa, evinin içinde bile olsa onu herkese karşı
mahcup eder”34
Günümüzdeki görüntülü, sesli veya yazılı mesaj, mektup gibi insanların başkalarının bilmesini istemedikleri belgeler sırların saklanması hakkı ve tecessüs etmeme yükümlülüğü kapsamındadır. Meslek sırlarını da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Hadiste “Kardeşinin yazılı
metnine onun izni olmadan bakan ateşe bakmış gibidir”35
buyrularak insanların mahremiyetlerine itibar etme sorumluluğu belir28
29
30
31
32
33
34
35

Nur, 24/30.
Buhari, İman, 4; Müslim, İman, 64; Tirmizi, İman,12.
Müslim, Bir, 32; Tirmizi, Bir, 18.
Armağan, “Özel Yaşamın Gizliliği”, s.146.
Hucurat, 49/12
Ebû Davud, Edeb, 32; Tirmizi, Birr, 39.
Ebû Davud, Edeb, 35.
Ebu Davud, Salat, 23.
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tilmektedir. Başka bir hadiste de “Kim rızası olmaksızın bir topluluğun konuşmasını dinlerse kıyamet günü onun kulaklarına kurşun dökülür” buyrularak insanların dinlenmesi ve sırlarının ifşa edilmesi yasaklanmıştır. Dedikodunun ve gıybetin yasaklanmasının bir sebebi de insanların sırlarının ifşa edilmesini engellenmektir.
II. Mahremiyet Algısı
Modern toplumda insanların mahrem alanını ve mahremiyetle ilgili
kuralları kendi belirleme anlayışı yaygınlaşmaktadır. Sonuçta insanlar
mahremiyet yetkisinin tamamen kendileri tarafından belirlenebileceğine inanmaktadır. Böylece algıyla oluşturulan mahremiyet anlayışı naslarla belirlenen mahremiyet hakkının önüne geçmektedir. Bu duruma
mahremiyet hakkının evrimi de diyebiliriz.
Algılarımız mahremiyet hakkını sübjektifleştirir. Yani algıyla herkese göre mahremiyet alanı icad edilir. Ancak naslarla belirlenen mahremiyet hakkı objektiftir. Zamana, mekana, kişiye ve topluma göre değişmez.
136

Zamanla bazı faktörlerin de etkisiyle mahremiyet algısı değişebilir.
Mahremiyet algımız şekillendiren faktörlerden bazıları şunlardır.
1. İnsan Psikolojisi: İnsanların merak, gözetleme ve teşhir etme
duyguları mahremiyet algısını değiştirebilir. Özellikle teknolojik imkanlar merak ve gözetleme duygusuyla birleştiğinde insanların özel
hayatlarını araştırma isteği hak ihlallerine yönlendirmektedir.
Moda ve magazin dergileri ile televizyon programlarının etkisiyle
özentiler toplumun her kesiminden bir çok insanı teşhirciliğe sevk etmektedir. Bedenin teşhiri, özel hayatın teşhiri, ev hayatının ve servetin
teşhiri bunlardan bazılarıdır.
2. Örf: Toplumsal alışkanlıklar bazen mahremiyet algımızı yönlendirerek naslarla belirlenen mahremiyet anlayışından uzaklaşılmasına sebep olabilmektedir. Örneğin Kur’an ve sünnet merkezli mahremiyet anlayışında evlerin pencereleri perdeyle kapatılır. Bununla mesken
mahremiyeti güvenliği sağlanır. Ancak bazı çevrelerin bu anlayışı terk
ederek mahremiyet güvenliğini sağlamadıklarını hatta özellikle perde
kullanmadıklarını görmekteyiz. Bu durumda insanlar kendi istekleriyle
mahremiyetini tehditlere açık hale getirmektedir. Yine örfün de etkisiyle yere ve mekana göre giyinme şekilleri değişmektedir. Bu bağlamda
bir kişi mevlid dinlerken başka denizde başka giyinebilmektedir.
Örfün başka bir boyutu da dünya kültürünün güçlü olana göre şekillenerek “küresel örf” oluşturulmasıdır. Bunu İngilizcenin dünyanın
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resmi dili olarak kabul edilmesine benzetebiliriz. Müslüman toplumları
da arkasından sürükleyen bu akım mahremiyet algısı oluşturulmasında
önemli rol oynamaktadır. Bu etkileşim nedeniyle insanlar kendi din
öğretilerinden uzaklaşarak hakim medeniyetin yaşam anlayışına göre
mahremiyetlerini şekillenmektedir.
3. Sosyal Medya: Sosyal medya mahremiyet algısının değişmesinde en etkili faktörlerdendir. İnternet, Facebook, Twitter ve Youtube
gibi sosyal medya araçları ile gazete, dergi ve televizyon gibi haberleşme araçları mahremiyet algısını yönlendirmektedir.36 Evlerimize kadar
giren ve hayatımızın vazgeçilemez bir parçası haline dönüşen bu iletişim araçları kimi olumsuz yayınlarıyla mahremiyet ihlallerine karşı
duyarsızlaşmamıza hatta gördüklerimizi yapmamıza neden olmaktadır.
Örneğin ülkemizde televizyonun daha yeni yaygınlaştığı dönemlerde
sahnelenen filmler ile günümüzdeki filmleri karşılaştırdığımızda ilk
başta toplumsal olarak çok sert tepki gösterdiğimiz konuları artık sıradan kabul ettiğimizi görmekteyiz. Bu tespiti diğer yazılı ve görsel iletişim araçları için de yapabiliriz. Bu durum zamanla toplumun tüm kesimlerinin mahremiyet algısının zamanla nasıl değiştiğini göstermekte- 137
dir.
İnsanlar face book gibi sosyal medya ortamlarında bazen kendilerine ve ailelerine bazen de başkalarına ait bilgi, resim ve videoları paylaşarak mahremiyeti ihlal etmektedir. Son dönemlerde özellikle siber
saldırılarla hastane ve banka gibi kurumların üzerinden kişi veya kurumların gizli bilgilerine ulaşılabilmektedir.
4. Siyasi Otorite: Bazı dönemlerde siyasi otoritenin mahremiyet
alanına müdahale ettiğini görmekteyiz. Bu daha çok dini yaşayış şekilleri ile resmi ideolojinin farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. Müslümanlar açısından değerlendirdiğimizde naslarla belirlenen mahremiyet
alanı ile kanunlardaki sorumluluklar çatışabilmektedir. Burada yapılması gereken bireyin özgürlük alanının genişletilerek mahremiyete
müdahaleye imkan sağlayan düzenlemeler yapılmamasıdır.
Siyasi otoritenin mahremiyete müdahalesini resmi soruşturmalarda
ve istihbarat çalışmalarında da görmekteyiz.
Mahremiyet alanları dış çevreler tarafından ve bireyin kendisi tarafından iki şekilde ihlal edilmektedir.

36

Suzan Adnan el-Ustaz, “İntiheku Hurmeti’l-Hayati’l-Hassa abra’l-İnternet”, Mecelletü
Camiati Dımeşk, li’i-Ulumi’l-İktisadiyye ve’l-Kanuniyye, C.29,S.3, 2013, s.421.
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Mahrem alanlara yönelik dış tehditler insanlık tarihi kadar geriye
götürülebilir. Evlere gizlice girme gibi geleneksel ihlal şekillerinin yanında günümüzde modem tekniklerle mahremiyet alanına yönelik tehditler ve müdahaleler giderek artmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler bunu kolaylaştırmaktadır. Örneğin elektronik postaların okunması, hesapların ele geçirilmesi ve siber saldırılar bunların
başlıcalarıdır.
Mahremiyet hakkı her zaman dışarıdan bazı etkenlerle ihlal edilmemektedir. Mahremiyet bazen kişinin kendisi tarafından da ihlal edilebilir. İnsanlar özellikle günümüzde sosyal medya aracılığıyla mahremiyetini paylaşabilmektedir.
Örneğin insanlar kendi rızasıyla sosyal ağlarda fotoğraf ve videolarla kişisel bilgilerini bütün ayrıntılarıyla diğer kişilerle paylaşmaktadır.
Sonuç
138

İslam hukukunun temel kaynağı Kur’an ve sünnette mahremiyet en
tabi insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Ayet ve hadislerde mahremiyetin kapsam ve sınırları belirlenmiştir. İnsanlar başkalarının mahremiyet
haklarına karşı sorumlu tutulmuştur. Ahlaki ve hukuki müeyyidelerle
mahremiyet hakkı korunmuştur.
Bir çok şey değiştiği gibi zamanla mahremiyet algısı da değişmektedir. Psikolojik faktörler, sosyal medya ve hakim medeniyet kültürünün etkisiyle toplumumuzda mahremiyetin alanını ve sınırlarını insanın
kendisinin belirleyeceği algısı oluşturulmuştur. Böylece mahremiyet
algısı naslarla belirlenen mahremiyet hakkının önüne geçmektedir.
Teknoloji geliştikçe insanların mahremiyetini korumak daha da
zorlaşmaktadır. Çünkü ortam dinlemesi ve görüntülemedeki gelişmiş
teknoloji mahremiyet alanlarına müdahaleyi kolaylaştırmıştır.
Gerek resmi kurumlar gerekse sivil toplum kuruluşları aile ve bireyleri naslarda tespit edilen mahremiyet hakkı ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilerek farkındalık oluşturmalıdır. Gelişen teknolojinin mahremiyeti tehdit etmesini engelleyecek hukuki tedbirler alınmalıdır. Mahremiyetin zedelenmesine sebep olabilecek bilgilerin yazılı,
görsel ve işitsel sosyal medya ortamlarında paylaşılması engellenmelidir.
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İSLAM HUKUKU BAKIMINDAN
TEDAVİ SÜRECİNDE HASTA
MAHREMİYETİNİN İHLALİ
Ahmet EKŞİ *
Özet
Tedavi hizmetleri sürecinde hekimin hastaya müdahalesinin hukuki dayanağını genellikle “tedavi sözleşmesi” oluşturur. Bu sözleşmenin hekime yüklediği bir takım sorumluluklar vardır. Bunların başında “teşhis koyma ve uygun tedaviyi seçip uygulama” ile
“sır saklama” gelmektedir. Gereği gibi yerine getirilmeyen bu sorumluluklar, hasta
sırlarının ifşası ve mahremiyetinin ihlali gibi iki sorunu da beraberinde getirmektedir.
Sırrın ifşası ve özellikle beden mahremiyetinin ihlali Kur'an ve sünnette kınanmış ve
mesuliyet gerektireceği ifade edilmiştir. Ancak doğrudan bir cezai müeyyide öngörülmemiştir. Böyle durumlarda kanun koyucunun sözleşmeye aykırılıktan dolayı tazir
nevinden cezalar verebilmesinin yolu açık tutularak mahremiyetin korunması amaçlanmıştır. Öte yandan tedavi sürecinde “ihtisasa” hürmet prensibinden hareketle
mahremiyet ihlalinin sınırları İslam hukukunun genel ilkeleri çerçevesinde belirlenmiştir. Ulusal ve uluslararası hukuk sistemleri de bu sorunların önüne geçmek için çeşitli düzenlemeler yapmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Sır, Hekim, Hasta, Tedavi
The Violation Of Patient Privacy During The Process Of Treatment
In Islamic Law
Abstract
It is generally “treatment contract” which constitutes the legal base of doctor’s medical attention to patient in the process of treatment services. There are some responsibilities that the contract has burdened doctor. The most important of those responsibilities are “to diognise and to choose and apply the proper treatment” and “keeping
secrecy.” Undue performance of these responsibilities brings two problems with itself;
disclosure of patient secret and the violation of privacy.
The disclosure of secrets and especially violation of body privacy are condemned in
Kur’an and Sunnah, stating it will bring liability. However, a direct punitive sanction
is not envisaged. In such cases, the protection of privacy is aimed by keeping the way
open that through which law maker would impose tazir type penalties due to infringement of contract. On the other hand, the borders of violation of privacy are determined within the framework of general principles of İslamic law, basing on the
principle of respect for “specialization.” National and international legal systems has
realized various regulations to prevent these issues.
Keywords: Privacy, Secret, Doctor, Patient, Treatment
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Allah (c.c.), insanı üstün bir varlık olarak yaratmış, saygıya layık
görmüş ve onun her türlü saldırıya karşı korunmasını istemiştir. Bu
korunmuşluk kişinin maddi ve manevi bütün varlığını içine almaktadır.
Bu meyanda kişi, mal, can, beden ve namus dokunulmazlığına sahiptir.1 Kişi, en başta insan olduğu için ve insanlık özelliği gereği, varlığını
ve bütünlüğünü sürdürebilmesi için korunur.2 Bu varlık ve bütünlüğün
sürdürülebilmesi amacıyla, şahsiyet denilen bütünü oluşturan kişisel
değerlere yapılan saldırılar hukuk düzenince yasaklanmış ve bunların
korunması zaruret-i diniyye’den sayılmıştır. Hatta kanunların vaz’ının
asıl sebebinin bu esasları korumak olduğu fikrinden hareketle bu haklara “makâsidü’ş-şeria” adı verilmiştir.3
Hayatın belirli dönemlerinde, şu veya bu sebepten dolayı, gerek
beden sağlığında ve gerekse ruh sağlığında bozulmalar (hastalık) ortaya çıkabilir. Sağlık durumunda ortaya çıkan her aksama, sağlığı bozulmuş olan kişi (hasta) ile hekimi karşı karşıya getirir. Bu karşılaşma,
serbest çalışan bir hekim-hasta ilişkisi şeklinde veya bir hastane ortamında kendini gösterebilir. Karşılaşma nerede ve ne şekilde olursa ol142 sun tıp mesleğini icraya yetkili olan hekim, hastanın sağlığını düzeltmek, onu yeniden eski sağlığına kavuşturmak için çeşitli müdahalelerde
bulunur. Hekimin bu faaliyetlerinin tamamı tedavi olarak isimlendirilir.4
Teşhis, tedavi ve iyileştirme amacıyla da olsa yapılacak tıbbi bir
müdahale, kişi üzerinde birtakım işlemlerde bulunmayı zorunlu kılmaktadır. Yapılacak bu faaliyet başlangıçta insanın yaşam, sağlık ve
vücut tamlığı gibi insan olmaktan kaynaklanan kişisel değerleri ile isim,
onur, saygınlık, özel yaşam ve mahremiyet gibi toplum içinde yaşamasından kaynaklanan kişisel değerlerine zarar verici nitelikte görülmektedir. Ancak müdahalenin amacı, bu değerlerin daha da iyileştirilmesini
sağlamak olduğundan prensip olarak hukuka uygunluğu kabul edilmektedir. Çünkü hekimin hastaya müdahalesinin hukuki dayanağını
1

2

3

4

Ebu’l-Abbas Ahmed b. İdris el-Karafi, ez-Zahira, Beyrut, 1994, c. XII, s. 262; Şemseddin elHatip Muhammed b. Ahmed Şirbînî, Muğni’l-Muhtaç ila Marifeti Meani Elfazi’l-Minhac, Darü’l-Fikir (Ofset baskı), Beyrut, t.y., c. IV, s. 194; Hayrettin Karaman, İslam’ın Işığında Günün Meseleleri, Nesil Yayınları, İstanbul, 1993, c. II, s. 790.
Aydın Zevkliler, “Tedavi Amaçlı Müdahalelerle Kişilik Hakkına Saldırının Sonuçları”,
DÜHFD, 1983/I, s. 10.
Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî, el-Mustasfa min İlmi’l-Usul, el-Matbaatu’l-Emîriyye,
Kahire, 1322-13244, c. I, s. 287; Muhammed Tahir b. Aşur, Makâsıdu’ş-Şerîati’l-İslâmiyye,
(thk. Muhammed Tahir Misavî), Dârü'n-Nefâis, Beyrut, t.y., s. 300-306.
Mehmet Ayan, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk, Kazancı Hukuk Yayınları,
Ankara, 1991, s. 5; Ahmed Mezid Çekni Şinkiti, Ahkamü’l-Ciraheti’t-Tıbbiyyeti ve’l-Asarü’lMüterettibetü aleyha, Mektebetü’s-Saade, Cidde, 1994, s. 39, 131.
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çoğunlukla hasta ile hekim arasında rızaya dayanan bir akdi ilişki oluşturmaktadır. Tedavi sözleşmesi olarak isimlendirilen bu akdin ihlalinden söz edebilmek için hekimin tedavi sözleşmesinden doğan borçlarından birini veya tamamını yerine getirmemiş veya gereği gibi yerine
getirmemiş olması gerekir. Hekimin tedavi sözleşmesinden kaynaklanan borçları genel olarak, “Teşhis koyma ve uygun tedaviyi seçip uygulama borcu”, “hastayı aydınlatma”, “özen gösterme”, “sadakat ve sır
saklama” başlıkları altında ele alınmaktadır.5 Her ne kadar bazı İslam
hukukçuları “özen gösterme”, “sadakat ve sır saklama”yı doktorun ahlaki sorumlulukları arasında saymış olsa da6 kanaatimizce sonuçları
itibariyle hukuki sorumluluk yönü daha ağır basmaktadır.
Bu bildiride öncelikle hekimin sır saklama ödevi incelenecektir. Ardından hastalığın teşhis ve tedavisi bağlamında hasta haklarından
“mahremiyet hakkının ihlali” hukuki yönüyle ele alınacaktır. Bu nedenle konu “hastaya ait bilgilerin saklı tutulması” ve “beden mahremiyetinin korunması” olmak üzere iki ana başlık altında sunulacaktır.
I. Hastaya ait bilgilerin saklı tutulması
Doktorun hastasını muayene ettikten sonra elde ettiği bulguları yazarak bir nüshasını kendi yanında bulundurmak suretiyle tedaviyi takip
etmesi onun mesleki yükümlülükleri arasında yer alır.7 Hekimin bunları
yapması, hasta ile arasında yaptığı sözleşmeye sadakatinin bir ifadesi
olarak da görülmektedir. Bu nedenle hekim, sadakat borcunun bir gereği olarak hastaya karşı dürüst davranmalı, onun güvenini sarsacak
davranışlardan kaçınmalıdır.8 Tedavi faaliyetini gerçekleştirirken sadece kendi sanatının kurallarına uygun şekilde davranmakla yetinmemeli,
somut olay bakımından hastanın kişiliğini de göz önünde tutmak suretiyle özel bir anlayış göstermelidir.9 Ayrıca hekimin, hastaya ait teşhis
ve tedavi dolayısıyla sahip olduğu sırları koruması da bir sadakat borcudur.10

5
6
7

8

9
10

Ayan, Tıbbi Müdahale, s. 64.
bkz. Şinkiti, Ahkamü’l-Cirahe, s. 456-469.
Abdurrahman b. Nasr Şeyzeri, İslam Devletinde Hisbe Teşkilatı, (haz. Abdullah Tunca),
Marifet Yayınları, İstanbul, 1993, s. 148; Abdullah b. Salim Gamidi, Mesuliyyetü’t-Tabibi’lMiheniyye Dirase Ta’siliyye Mukarene Beyne’ş-Şeriati’l-İslâmiyye ve’l-Kavanini’l-Muasıra,
Dârü'l-Endelüs el-Hadra, Cidde, 2000, s. 284.
Fazlur Rahman, İslam Geleneğinde Sağlık ve Tıp, (Çev., A. Bülent Baloğlu -Adil Çiftçi),
Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 1997, s. 140.
Ayan, Tıbbi Müdahale, s. 88.
Servet Armağan, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, Ankara, 1996, s. 100.
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Sözlükte “saklamak, gizlemek” anlamında mastar ve “saklanan,
gizli tutulan, bir şeyin iç yüzü, bir nesnenin özü, her şeyin en iyisi” gibi
anlamlarda isim olan sır kelimesi (çoğulu esrâr, serâir) ahlâk terimi
olarak genellikle bir kimsenin saklı tuttuğu, başkalarınca öğrenilmesini
istemediği, kendisine veya başkasına ait bilgiler için kullanılır.11 Sır,
sahibinin saklı kalmasını istediği, şeriatın gizli tutulmasını emrettiği ve
bir kimsenin mesleği dolayısıyla sahip olduğu sırlar olmak üzere üç
kategoride ele alınabilir. Başkasıyla paylaşmamak üzere bir kimsenin
arkadaşına söylediği birinciye, eşlerin kendi aralarında vuku bulan gizli
durumlar ikinciye örnek verilebilir. Hekimin tedavi sürecinde hastaya
dair edindiği ve saklı kalması gereken sırlar da üçüncüye örnek verilebilir.12
Kur’an-ı Kerim’de sır kavramı birçok ayette insanın içinde saklı tuttuğu özel durumunu, duygu ve düşüncelerini, başkalarından saklayarak
söylediği ve duyulmasını istemediği sözleri ve yaptığı işleri ifade etmek
üzere kullanılır.13 Hadislerde sır saklamanın önemi vurgulanmakta, Hz.
Peygamber ile sahabilerin bu husustaki tutumlarına ve konuya verdik144 leri öneme dair bilgiler yer almaktadır. Örneğin Peygamberimiz (s.a.v.)
bir hadislerinde kıyamet gününde Allah’ın huzurunda en kötülerden
sayılacak insanlardan birinin de eşinin kendisine verdiği sırları etrafa
anlatan kimse olduğunu söylemiştir.14 Bir başka rivayette Enes b.
Mâlik’in anlattığına göre Resul-i Ekrem kendisine mahfuz bir bilgi vermiş, bu bilgiyi merak edip soran Ümmü Süleym’e Enes, “Bu ikimizin
arasında bir sırdır.” deyince Ümmü Süleym ona, “Öyleyse Resulullah’ın
verdiği sırrı koru” demiştir. Enes de daha sonraları bu sırrı hiç kimseye
açıklamamıştır.15
Türkçede ve günümüz hukuk sistemlerinde sır kavramına verilen
anlamalar, İslam literatüründe verilen anlamlarla büyük oranda örtüşmektedir. Bu tariflerden biri şöyledir: “Sır, sahibi tarafından açıklanması istenmeyen, herkes tarafından bilinmeyen/bilinemeyecek durumda
olan açıklanması halinde sahibinin ya da yakınlarının onuruna, saygınlığına veya maddi varlığına zarar verecek bilgilerdir.”16 Ancak hekim
açısından düşünüldüğünde, hekimlik bir meslek olduğu için burada
11

12

13
14
15
16

Ebu’l-Fadl Muhammed ibn Mukerrem İbn Manzur, “Srr” md., Lisanu’l-Arab, Daru’l-Mearif,
Kahire, t.s., c. III, s. 1989.
el-Mevsuatü’l-Fıkhiyye (mv.f.), “İfşaü’s-sırr”, Vakıflar Bakanlığı, Kuveyt, 1983-2004, c. V, s.
292-294.
bkz. Bakara, 2/235, 274; En‘âm, 6/3; Tâhâ, 20/7; Târık, 86/9.
Müslim, Nikâh, 123, 124; Ebu Davud, Edeb, 32.
Müslim, Fezailü’s-Sahabe, 145.
http://www.tdk.gov.tr (erişim: 25.11.2014); Gürkan Sert, Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı,
Babil Yayınları, İstanbul, 2008, s. 104.
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mutlak anlamda sırdan değil de “meslek sırrı”ndan söz edilmesi daha
doğru olacaktır. Meslek sırrı, sır kavramına dâhil edilebilecek bir bilginin meslek sahibi tarafından mesleğini icra ettiği sırada öğrenilmesiyle
oluşur. Başta hekim, sağlık personeli ve hastanelerin mesleklerini icra
sırasında öğrendikleri gerek tıbbi gerek tıbbi olmayan; hastanın kendinden veya yakınlarından doğrudan ya da dolaylı olarak edindiği her
bilgi mesleki sır kapsamına dâhildir.17 Ancak hekimin sır saklama yükümlülüğünden söz edebilmek için öncelikle şu şartların gerçekleşmesi
gerekir:
- Edinilen bilginin sır kapsamına dâhil edilebilmesi için öncelikle
hastanın bu bilgilerin gizli kalmasını istemesi veya saklanmasının onun
yararına olacağı kanaatinin ağır basması gerekir. Hasta irade beyanında
bulunamayacağı durumlarda zarar vermeme ilkesine göre hareket edilir.
- Edinilen bu bilgi, hekim ile hastanın tedavi ilişkisi içinde oldukları
süreçte öğrenilmiş olmalıdır.
- Öğrenilen bilgiler, doğrudan hastaya ait olmalıdır.18
Sağlık hizmetlerinde hastanın verdiği sırların gizliliği genelde hasta
haklarının özel de ise hasta mahremiyetinin bir parçasıdır. Dolayısıyla
bu bilgilerin korunması hastanın kişilik haklarının, toplumdaki saygınlığının ve onurunun korunması bakımından önem taşımaktadır. Bu
nedenle hastaların, hekimlerden, diğer sağlık çalışanlarından veya hastaneden kendilerine ait bu bilgilerin gizli tutulmasını isteme hakları
vardır.19
İslam hukukunda özellikle meslek sahiplerinin, meslekleri sırasında
öğrendikleri hususları açıklamaları özel olarak düzenlenmiş değildir.
Bununla beraber başkalarının sırlarını öğrenmeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya herhangi bir şekilde öğrenilen kabahatleri başkalarına söylemek İslam dini tarafından hoş karşılanmamıştır. Nitekim
Peygamberimiz (s.a.v.) meslek sahibinin edindiği sırları gizlemesini
tavsiye ederek şöyle buyurmuştur: “Ölüyü yıkayıp da onda gördüğü hoş
olmayan halleri gizleyen kimseyi Allah (c.c.) kırk kere bağışlar.”20

17

18
19
20

Çetin Aşçıoğlu, Doktorun Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Olgaç Matbaası, Ankara, 1982, s.
47.
Sert, Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, s. 108, 178.
Sert, Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, s. 107.
Ebu Abdullah Muhammed Hâkim en-Nîsâbûrî, el-Müstedrek ale’s-sahıheyn, Daru’l-Kütübi’lİlmiyye, Beyrut, 1990, c. I, s. 362.
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Her ne kadar meslek sırlarının ifşası İslam hukuku kaynaklarında
açıkça bir suç olarak gösterilmemiş olsa da belirli bazı fiillerin kişilere
veya kamuya zarar vermesi hâlinde bunlar kanun koyucu tarafından
suç hâline getirilir ve faillerin cezalandırılması yoluna gidilebilir. Bundan ötürü gerek mesleği gerekse özel ilişkileri nedeni ile başkasının
sırrını öğrenip ve bunu açıklayan, sırrını açıkladığı kimsenin zarar görmesine neden olursa sorumlu tutulur. Bununla beraber bu sorumluluğun haklı bir nedene dayanmaması da gerekir.21
Avukat, banka memuru, noter, doktor gibi bazı kişiler meslekleri
icabı başkalarının özel hayatına dair sırları öğrenmektedirler. Ancak bu
gibi kimselerin, mesleklerini ifa esnasında öğrendikleri sırları saklamak,
ifşa etmemek mecburiyetleri vardır.22 Çünkü hastanın güven içerisinde
hekimine açılabilmesi için aralarında belli bir güven ortamının bulunması gerekir. Bu anlamda hekimin hastalara karşı en önemli görevlerinden biri, onların teşhis ve tedavi dolayısıyla sahip olduğu sırlarını
korumak, başkalarına söylememektir. Hekim hastanın sırlarını kendisiِ َّ
ne verilmiş bir emanet olarak görmelidirler. Bu sırları ين ُه ْم أل ََمانَاِتِِ ْم َو َع ْْه ِِ ِه ْم
َ َوالذ
146 “ َراعُو َنYine onlar (o müminler) ki emanetlerine ve ahitlerine
riayet ederler”23 ayetinde belirtildiği üzere gereği gibi korumalıdır.
Çünkü bu ayet doktorlara da hastasının sırlarını saklama sorumluluğunu yüklemektedir.24
İslam tarihinde muhtesiplerin doktorlara, hastaların gizli sırlarını
ifşa etmemeleri, gizli kalması gereken hususları orada burada anlatmamaları hususunda yemin ettirdikleri bilinmektedir.25 Diğer taraftan
muhtesipler “Doktorlar kırılan kemikleri sararken ve hastalarını tedavi
ederken başkalarının görmesine izin vermez, gizli yerde muayene ve
tedavilerini yaparlar.”26 diyerek doktorlardan, görevlerini gerekli gizlilik içerisinde yürütmelerini istemişlerdir. Mesleki faaliyet sahaları dışında kalan hususlarda ise doktorlar için de genel kaideler geçerlidir.
Yani onlar da diğer şahıslar gibi, özel hayatın gizliliğine riayetle mükelleftirler.
21

22

23
24
25
26

Kays b. Muhammed Âl-i Şeyh Mübarek, et-Tedavi ve’l-Mes’uliyyeti’t-Tıbbiyye fî’ş-Şeriati’lİslâmiyye, Müessesetü’r-Reyyan, Beyrut, 1997, s. 247; Muhammed el- Muhtar es-Selâmî,
“Damanü’t-Tabîb”, Mecelletü Mecmai’l-Fıkhi’l-İslamî, C 4, Sayı: 15, Umman, 2004, s. 560.
Züheyr Ahmed es-Sibaî; Muhammed Ali el-Bâr, et-Tabib: Edebuhu ve Fıkhuhu, Dârü'lKalem, Dımaşk, 1993/1413, s. 112; Armağan, Temel Hak ve Hürriyetler, s. 100.
Mü’minûn, 23/8.
Mübarek, et-Tedavi, s. 247.
Şeyzeri, Hisbe Teşkilatı, s. 148-149.
Şeyzeri, Hisbe Teşkilatı, s. 152; Mecmai’l-Fıkhi’l-İslami’nin 2004 yılında Umman’da yaptığı
15. dönem toplantısında “Doktorun, hastasının sırlarını açıklaması sorumluluk sebebidir.”
şeklinde bir karar almıştır. Mecelletü Mecmai’l-Fıkhi’l-İslamî, C 4, Sayı: 15, s. 680.
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Günümüz uluslararası27 ve ulusal28 hukuk sistemlerinde konuyla ilgili pek çok düzenleme bulunmaktadır. Örneğin, Dünya Tabipler Birliği’nin 1981 Lizbon Bildirgesi’nin 4. maddesinde hastanın kendisine ait
bilgileri koruması için hekimden talepte bulunabileceği hakkının olduğuna dikkat çekilmektedir. 1995 Bali (Endenozya) Bildirgesi’nin “b”
fıkrasında ise hastaya ait bilgilerin hastanın izni veya kanuni bir zorunluluğun olmadığı durumlarda üçüncü şahıslara verilemeyeceği ifade
edilmektedir.29
Türk hukukunda genel anlamda kişisel verilerin korunması Anayasa’nın 20/3. maddesiyle30 düzenlenmiştir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi'nin31 4. maddesinde ise “Tabip ve diş tabibi, meslek ve sanatının
icrası vesilesiyle muttali olduğu sırları, kanuni mecburiyet olmadıkça
ifşa edemez.” denilerek özel bir düzenleme ile hekimlerden hastalarının
sırlarını ifşa etmemeleri istenmiştir.
Hekimin hastasıyla ilgili sırları saklama yükümlülüğü ile ilgili Türk
hukukunda tartışılan bir diğer husus da üçüncü kişilere (hastanın yakınlarına veya başka bir hekime) hasta dosyalarını incelettirme yetkisinin olup olmadığıdır. Bununla ilgili açık bir düzenleme olmamasına 147
karşın hekimin, hastasıyla ilgili sırları saklama yükümlülüğünün, vekilin vekâlet görevini sadakat ve ihtimamla ifa borcundan doğduğu kabul
edilmektedir.32 Söz konusu yükümlülük gereği, hekimin, hastanın rızası
olmaksızın hastalıkla ile ilgili kayıtları, hastanın yakınları ya da hastanın tedavi olduğu yeni hekim tarafından incelenmesine izin verme yetkisi yoktur. Hekimin sır saklama sorumluluğu hastanın ölümünden
sonra da devam eder.
Kural olarak rızası olmadıkça hastaya ait kayıt ve belgelerin başkalarına verilmesi ve sırlarının ifşa edilmesinin hukuka aykırı olduğunu
yukarıda belirtmiştik. Ancak hekim için bir haklılık sebebi varsa sırları
açıklayabilir. Adli vakalar, güvenlik gibi kamu yararını gerektiren du27

28

29

30

31
32

http://www.ism.gov.tr/hastahaklari/makale/hastamahremiyeti/ (erişim tarihi:
05.01.2015)
bkz. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), Resmi Gazete Tarihi: 17.12.2004, Sayısı: 25673, m.
46/b; Hasta Hakları Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarihi: 01.08.1998, Sayı:23420, m. 20, 23.
http://www.ism.gov.tr/hastahaklari/makale/hastamahremiyeti/ (erişim tarihi:
05.01.2015)
Madde 20/3- “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere
erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.”
Resmi Gazete, 19 Şubat 1960, Sayı: 10436.
Türk Borçlar Kanunu (TBK), Resmi Gazete, Tarih: 04.02.2011, Sayı: 27836, m. 390/2.
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rumlar buna örnek verilebilir. Yine bulaşıcı hastalığa yakalanmış olup
tedavisi bitmeden toplum içine karışan bir kişinin hastalığıyla ilgili bilgileri ilgili makamlara bildirilirse hekim sır saklama yükümlülüğünü
ihlal etmiş olmaz. Sırların saklanmasında herhangi bir kamu yararı
yoksa hastanın rızasına binaen bu sırlar açıklanabilir.33 Ancak böyle bir
durumda bile hekim hastalarını teşhir ve rencide edici üsluptan kaçınmalıdır.34
Hekim hastanın sırlarına tedavi sözleşmesine dayanarak yaptığı
müdahale sonucunda sahip olmuştur. Akitlerin gereğini yerine getirmek ve ona muhalefette bulunmamak, Kur’an’da35 ve sünnette36 açıkça
ifade edilen temel hükümlerdendir. Bu nedenle hasta sırlarının ifşası
başta nasların hükümlerine aykırı olduğu için kınanmış ve mesuliyet
gerektireceği ifade edilmiştir. Ancak sırrı ifşa edenlere her hangi bir
cezai müeyyide öngörülmemiştir. Ancak İslam hukuku açısından ilgili
meslek kuruluşlarının veya devletin bu hususta bir hukuki düzenleme
yapmasına engel bir durum yoktur. Zira kanun koyucu böyle durumlarda sözleşmeye aykırılıktan dolayı tazir nevinden cezalar koyabilir.37
148

Türk Ceza Kanunu’nda ise kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir
başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişiler için hapis cezası öngörülmektedir. Bu suçu işleyenlerin kamu görevlisi olması veya mesleğinin sağladığı kolaylıktan yararlanması halinde ise bu cezanın iki katına
çıkarılmasını içeren bir düzenleme yer almaktadır.38
II. Beden mahremiyetin korunması
Tedavi sözleşmesinin hekime yüklediği bir diğer sorumluluk da
“Teşhis koyma ve uygun tedaviyi seçip uygulama borcu”dur. Bu meyanda hekimler mesleklerini icra ederken hastaya tanı koymak, tanıya
uygun tedavi yöntemi bulmak ve uygulamak, cerrahi müdahalelerde
bulunmak gibi birçok faaliyette bulunurlar. Bu faaliyetleri esnasında
hekimlerin karşılaştıkları problemlerden biri de “mahremiyetin korunması” meselesidir. Problemin özünü “Tıpta ayıp yoktur, doktora namahrem olmaz” genel yargısı bağlamında İslam dininin önemle üzerinde
durduğu mahremiyet konusu oluşturmaktadır. Bu anlamda erkek doktorun kadın hastayı muayene etmesi, muayene ve tedavi için gizli yer33
34
35
36
37

38

mv.f., “İfşaü’s-sırr”, c. V, s. 293.
Mübarek, et-Tedavi, s. 253; Sibaî ve Bâr, et-Tabib, s. 115.
Mâide, 5/1.
Buhârî, İcâre, 14; Tirmizî, Ahkâm, 17; Ebu Dâvûd, Akdıyye, 12.
Abdulfettah Mahmud İdris, Kadaya Tıbbiyye min Manzurin İslamî, y.y., Kahire, 1993, s.
11; Ahmet Hamdi yıldırım, İslam Hukukunda Hasta Hakları (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Ünv. Sos. Bil. Ens., İstanbul, 2013, s. 205.
Türk Ceza Kanunun (TCK), Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2004, Sayısı: 25611, m. 136, 137.
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lerin açılması; doktorun, kadın ve erkek vücudunda, bakılması helal
olmayan yerlere bakması İslam hukukçuları arasında tartışma konusu
olmuştur.39
Sözlükte “haram, haram kılmak ve haram kılınmış” anlamlarına gelen mahrem, dinî bir kavram olarak, genelde Allah'ın haram kıldığı,
yasakladığı şeylere, özelde ise, evlenilmesi ebedî olarak haram olan
kişilere denir. Mahrem kavramına nispetle her iki anlam da dikkate
alınarak mahremiyet, “Şâri’in, insanın özel hayatı ile ilgili hususlarda,
başkaları ile kuracağı ilişkiler hakkında taraflara yüklediği hak ve sorumluluk alanları”, şeklinde tanımlanabilir. Başka bir deyişle mahremiyet, Şâri’in, “başkalarının ulaşmasına sınır koyduğu bir hak” olarak
karşımıza çıkmaktadır.40 Bu tanım aynı zaman modern hukuk sistemlerinin aksine mahremiyetin kaynağının Şari Taâlâ olduğunu ortaya
koymaktadır.41 Zira modern hukukta mahremiyet, “genel olarak, kişilerin yalnız başına kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla hangi yer, zaman ve koşullarda ne ölçüde ilişki ve
iletişim kuracaklarına bizzat kendilerinin karar verebildikleri bir alanı
ve bu alan üzerinde sahip olunan hakkı ifade eder”42 şeklinde tanım- 149
lanmaktadır. Bu tanımdaki “bizzat kendilerinin karar verebilecekleri bir
alan” ifadesi mahremiyetin kaynağı olarak kişilerin bizzat kendileri
olduğuna işaret etmektedir.43
Hasta bakımından düşünüldüğünde mahremiyet, hastanın hastalığı
ile ilgili bilgilerin gizli olması gerektiğini içerdiği gibi hastanın beden,
mekân, eşya gibi özel hayatına dair alanları da içerir. Bir başka deyişle
hasta mahremiyeti, kişinin bakım ve tedavi amacıyla ya da başka bir
sebeple açıklamak zorunda olduğu, ancak, toplumdaki tüm bireylerin
bilgisinden saklamak istediği yaşam alanını kapsar.44 Mahremiyet kelimesi insan vücudu için, özellikle cinsel arzulara konu olması açısından
kullanıldığında, cinsel dokunulmazlık anlamına gelir. Bu durumda
mahremiyet, insan vücudundan bakılması, dokunulması ve hakkında
konuşulması haram olan bölgeleriyle ilgili dokunulmazlık halidir.

39
40

41
42

43
44

Mübarek, et-Tedavi, s. 116-121.
İsmail Güllük, “Avret Mahremiyeti Prensipleri Açısından Görüntü, Gerçeklik, Sanal Âlem
ve Cinsellik Üzerine Fıkhî Bir Analiz”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 23, 2014, s.
106
Güllük, “Avret Mahremiyeti”, s. 107.
Mehmet Yüksel, “Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, 58-1, s. 182.
Güllük, “Avret Mahremiyeti”, s. 107.
http://www.ism.gov.tr/hastahaklari/makale/hastamahremiyeti/ (erişim tarihi:
05.01.2015)
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İlkesel olarak naslarda yer alan avret yerlerinin açılması ve namahrem olana bakma45 tecessüs46, odalara izinsiz bakma yasağı47 ile hane
dokunulmazlığı48, kişinin mahremiyet alanının sınırlarını da çizmektedir. Dolayısıyla hastanın mahrem yerlerine bakılması, dokunulması ve
hakkında konuşulması başta olmak üzere, sırlarının ifşa edilmesi, odasına izinsiz girilmesi ve kayıtlarının başkalarıyla paylaşılması prensip
olarak yasaktır.
İslam hukukunun kaynaklarına bakıldığında insan sağlığını koruma
ve tedavi söz konusu olduğunda “ihtisasa hürmet” prensibine uygun
hareket edildiği görülmektedir. Zira hekim ihtisas sahibi olan insandır
ve İslam herkes için koyduğu mahremiyet kurallarını hekim için, ihtisas
ve savaş gibi bazı şartlar çerçevesinde geçici olarak askıya alır. Nitekim
İbn Abbas (r.a.)’ın Necdet İbn Âmir el-Harûrî'nin “Resûlullah (s.a.v.)
gazveye çıkarken kadınları da alır mıydı?” şeklindeki sorusuna verdiği
cevap konumuza önemli ölçüde ışık tutmaktadır: İbn Abbas kendisine
sorulan bu soruya şöyle cevap vermiştir: “Evet, kadınları gazveye götürürdü. Onlar yaralıları tedavi ederlerdi. Kendilerine de ganimetten bir
49
150 şeyler verilirdi.” Öte yandan askerî seferlerde Resulullah (s.a.v.)’ın
karargâhında her zaman kadın hastabakıcılar da bulunurdu. Medine’de
de bu konuyla ilgili olarak sık sık “Rufeyde’nin çadırı”ndan söz edilir.
Hatta bu çadır bazen Medine’deki büyük mescide kurulur ve yaralılar
buraya taşınırdı. Mesela Hendek Gazvesi’nde Sa‘d b. Muâz’a ok isabet
ettiği zaman Hz. Peygamber (s.a.v.) yanında bulunanlara: “Sa‘d’ı Rufeyde’nin çadırına kaldırın ki onu sık sık ziyaret edebileyim.” demişti.50
Ayrıca bazı seferlerinde Resulullah (s.a.v.)’ın, savaş esnasında yaralananların tedavisi için cephe gerisinde bir çadır tahsis ettiği, Rufeyde elEslemi, Ümeyme bint Kays, Ümmü Atıyye, Ümmü Sinan el-Eslemiyye,
Ümmü Süleym, Ümmü Eymen ve Nüseybe el-Mâziniyye (radiyallahü
anhünne) gibi kadın sahabilerin savaşlarda hemşirelik, hastabakıcılık,
hekimlik yaptıkları bilinmektedir.51 Bu rivayetler Peygamberimiz
45
46
47

48

49
50

51

Nur, 24/30-31.
“…Birbirinizin ayıbını araştırmayın…” (Hucurât, 49/12).
“İzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak hiç kimseye helal değildir.” (Tirmizî, Salat,
148; Ebu Davud, Tahare, 43).
“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına
selâm vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.”
(Nur, 24/27); “İzin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin.” (Buharî, İstizan, 13; Müslim, Edeb, 33-37).
Müslim, Cihad, 137; Tirmizî, Siyer, 8; Ebu Dâvud, Cihâd, 152.
Arslan Terzioğlu, “Bîmâristan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul,
1992, c. VI, s. 163.
Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, (çev., Salih Tuğ), İrfan Yayımcılık, İstanbul,
1993, c. II, s. 808.
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(s.a.v.) Döneminde kadınların erkekleri tedavi ettiğini açıkça ifade etmektedir.
Erkeklerin kadınları tedavi etmesine gelince Mebsut’ta bu hususa
şöyle işaret edilmiştir: “Bir kadının, erkeklerin bakması mubah olmayan
bir yerinde yara çıksa erkek doktor ona bakmadan bir kadına çıbanın
nasıl tedavi edileceğini öğretir. Ancak kadın doktor bulamaz, başka bir
kadına tedavi şeklini öğretmek de mümkün olmaz ve hasta kadının
ölmesi veya dayanamayacağı bir acının meydana gelmesi söz konusu
olursa bu yaranın bulunduğu yer dışında kadının örtünmesinde, sonra
onu bir erkeğin tedavi etmesinde bir sakınca yoktur. Böyle durumlarda
zaruret miktarından fazlası mubah olmaz.”52 Fetava-i Hindiye’de Mebsut’ta yer alan yukarıdaki metin aktarıldıktan sonra buna ilaveten sünnetçinin, ebenin ve ilaç vakti doktorun, avret mahalline bakmalarının
caiz olduğu söylenmiştir. Ayrıca kadının kan alması tehlikeli bulunursa
yabancı erkeğin kan alabileceği belirtilmiştir.53
“Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar.” kaidesinden hareketle hastanın tedavisi avret yerlerine aitse doktorun böyle hastaların avret yerlerini muayene etmesi caizdir sonucuna ulaşılmıştır. Ancak “Za- 151
ruretler kendi miktarlarınca takdir edilir.” kaidesi gereği doktor sadece
muayenenin gerektiği kadar avret yerine bakabilir.54 Fıkıh bilginlerinin
bu ölçü ve ayarlama ile alakalı sözlerinin bir örneğini Suyûtî (ö.
1505/911) şöyle naklediyor: “Yabancı bir kimse bir kadından kan alacak olsa bütünüyle kolun örtülmesi farz olup sadece kan almak için
zaruri olan yer açılır.”55 Hatta İslam tarihinde önemli bir yere sahip
olan ihtisap müesseseleri muayene yetkisi vereceği doktorlara, hastaların yanına vardıklarında onların mahrem yerlerine gözlerini dikmeyeceklerine dair yemin ettirirdi.56 Diğer taraftan muayene ve tedavi görevini yerine getirecek, hastanın hem cinsinden bir doktor varsa ancak o
doktor muayeneyi gerçekleştirebilir. Örneğin kadın doğum uzmanı

52

53

54

55
56

Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl Serahsî, el-Mebsut, Daru’l-Marife, Beyrut, t.y.,
c. X, s. 157.
el-Fetava'l-Hindiyye: Fetavayı Alemgiriyye, (hazırlayanlar: Burhanpurlu Şeyh Nizam, Şeyh
Vecihüddin, Şeyh Celaleddin Muhammed, Kadı Muhammed Hüseyin, Molla Hamid), Mektebetü'l-İslâmiyye, Diyarbakır, 1393/1973, c. V, s. 330.
Zeynüddin b. İbrahim İbn Nüceym, el-Eşbah ve’n-Nezair, (thk. Muhammed Muti’ el-Hafız),
Darü’l-Fikir, Dımaşk, 1983, s. 95; Abdülkadir Udeh, et-Teşriü'l-Cinaiyyü'l-İslâmî: Mukarenen
li-Kanuni'l-Vaz‘i, Darü’l-Kâtibi’l-Arabî, Beyrut, t.y., c. I, s. 203-204; mv.f., “Tatbîb”, XII,
136-137; Mübarek, et-Tedavi, s. 116-121.
Celâluddin Abdurrahman Suyûtî, el-Eşbah ve’n-Nezair, Mısır, 1959, s. 60.
Şeyzeri, Hisbe Teşkilatı, s. 148-149.
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bayan doktor varsa erkek doktora muayene olamaz.57 Böyle bir kadın
doktor bulunamazsa veya kadın doktor bulunur da bilgi ve tecrübesi
yetersiz olursa erkek tarafından tedavisi, zaruret miktarı bakması ve
dokunması caiz olur. Yukarıda anlatılan durumun terside söz konusu
olabilir. Hasta olan bir erkek öncelikle bir erkek doktora muayene olmalıdır. Ancak erkek doktor yoksa veya tedavi noktasında yetersiz kalırsa kadın doktor bu erkek hastayı muayene edebilir. Ancak erkek doktorun kadınları muayenesinde uyması gereken kurallar kadın doktorun
erkek hastayı muayenesi için de aynen geçerlidir.58
Hasta mahremiyeti uluslararası ve ulusal hukuk sistemlerinde konuyla ilgili pek çok düzenleme bulunmaktadır. Örneğin, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesinin 8/1 maddesinde “Herkes özel ve aile hayatına,
konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.” denilerek
dolaylı da olsa mahremiyetin korunmasına dikkat çekilmektedir. Benzer bir düzenleme de T.C. Anayasası’nın 20/1 maddesinde yer almaktadır.
152

Türk hukuk mevzuatında mahremiyetin korunması Hasta Hakları
Yönetmeliğiyle düzenlenmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddelerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır.
Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü
tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle
icra edilir.
Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu istemek hakkı;
a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,
b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması
gerektiren diğer işlemlerin makul bir gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,
c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,

57

58

Mustafa Ahmed Zerkâ, el-Fıkhü'l-İslâmî fî Sevbihi'l-Cedid: el-Medhalü'l-Fıkhiyyi'l-Âm, Dârü'lFikr, Dımaşk, 1967, c. II, s. 993; Şinkiti, Ahkamü’l-Cirahe, s. 469; mv.f., “Tatbîb”, XII, 136,
137.
Şihâbüddîn Ahmet b. Muhammed İbn Hacer el-Askalânî, Fethü’l-Bârî bi Şerhi Sahîhi’lBuharî, (thk. Muhammed Fuad Abdülbaki, Muhyiddin Hatîb), Dârü’r-Reyyan li’t-Türas,
Kahire, 1987, c. X, s. 142-143; İbn Nüceym, el-Eşbah, s. 95.
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d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale
sırasında bulunmamasını,
e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale edilmemesini,
f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar.
Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.
Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile
doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır.59
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 7. Maddesinde ise
konuyla ilgili şöyle bir düzenleme yer almaktadır: “Poliklinik muayenelerinde gizlilik prensiplerine riayet esastır. Burada, halkın gelenek ve
genel ahlak kurallarına saygı gösterilir. Hastalar teker teker muayene
edilir. Muayene esnasında poliklinik odasında tıp ve yardımcı tıp meslekleri personelinden başka kimsenin bulunmaması gerekir. Ancak has153
ta isterse ailesinden biri veya bir yakını bulunabilir.”60
Türk Ceza Kanunu’na göre “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl
eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”61
Ancak gerek bu maddede gerek 135-137. maddelerdeki düzenlemelerden anlaşıldığına göre buradaki özel hayatın ihlali yasağı beden mahremiyetini açıkça içermemektedir. Kanaatimizce yasa koyucudaki laiklik ilkesi ve cinsiyet ayrımcılığı endişesi bu düzenlemede etkili oluştur.
Mahremiyetin korunmasını emreden Şari Taâlâ ihlal edilmesini de
şiddetle yasaklamıştır. İslam hukukunda da mahremiyeti ihlal edenler
yaptıkları fiillerden sorumlu tutulmuştur. Doktorun tedavi sürecindeki
sorumluluğu, ihlal edilen hakkın çeşidine göre değişir. Kusurlu olduğu
ortaya çıkan doktorun müdahalesi, hastanın mal varlığında eksilmeye
neden olmuş ise zararı telafi edici tazminat ödemekle yükümlü olur.
Hekimin haksız müdahalesi hastanın kişilik haklarını ihlal etmiş ise
müeyyide doktorun kusurunun derecesine göre değişir. Kusur ağır ise
bir başka ifade ile kasıt unsuru bulunuyorsa hem cezai, hem de hukuki

59
60
61

Resmi Gazete, Tarih: 01.08.1998; Sayı: 23420.
Resmi Gazete, Tarih: 13.1.1983; Sayı: 17927 (Mükerrer).
TCK, m. 134.
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mesuliyet söz konusu olur. Eğer kusur, ihmal ve dikkatsizlik şeklinde
ise yalnız hukuki sorumluluktan söz edilir.62
Her ne kadar yasal düzenlemeler ile teminat altına alınmış olsa da,
özel hayatın ve hastaların mahremiyetlerine saygılı olmak hukuki olduğu kadar dini, ahlaki ve bazen de toplumsal sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta toplumsal bilinç oluşturmayı da zorunlu hale
getirmektedir. Zira teknolojinin de gelişmesiyle Tele Tıp63, E-Reçete64
ve hasta kayıtlarının elektronik ortamda tutulması gibi yeni durumlar
hasta mahremiyetinin ihlal edilme riskini daha da artırmaktadır. Dolayısıyla bu türden sorunların önüne geçebilmek için yasal düzenlemelerin yanı sıra dini, ahlaki müeyyideler ışığında vicdani ve toplumsal bir
bilincin de oluşturulması şarttır.
Sonuç
Tedavi hizmetleri sürecinde hekim hastanın mahremiyet alanına
girerek onun şahsı, hastalığı ve bazen de yakınlarıyla ilgili bilgileri öğrenebilmektedir. Bedenine bakarak veya dokunarak beden mahremiyeti
154 sınırlarını aşmaktadır. Normal zamanlarda yasak olan bu durumun
meşru dayanağı daha çok hekimin hastayla aralarında yaptığı “tedavi
sözleşmesi”dir. Bu sözleşmenin hekime yüklediği sorumlulukların başında “teşhis koyma ve uygun tedaviyi seçip uygulama” ile “sır saklama” gelmektedir. Gereği gibi yerine getirilmeyen bu sorumluluklar,
hasta sırlarının ifşası ve mahremiyetinin ihlali gibi iki sorunu da beraberinde getirmektedir.
Sağlık hizmetlerinde hastanın verdiği sırların gizliliği genelde hasta
haklarının özel de ise hasta mahremiyetinin bir parçasıdır. Dolayısıyla
bu bilgilerin korunması hastanın kişilik haklarının, toplumdaki saygınlığının ve onurunun korunması bakımından önem taşımaktadır.
Kural olarak rızası olmadıkça hastaya ait kayıt ve belgelerin başkalarına verilmesi ve sırlarının ifşa edilmesi hukuka aykırı olmakla birlikte
hekim için bir haklılık sebebi varsa sırları açıklayabilir.
62

63

64

Ali Kaya, “İslam Hukukuna Göre Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk”, UÜİFD,
Yıl: 6, Sayı: 6, c. 6, Bursa, 1994, s. 162.
Sözlükte uzaktan tıp anlamına gelen tele-tıp, tıbbi bilginin teknolojik imkânlarla uzaktaki
bir hastanın yardımına ulaştırılmasıdır. (Gökçe Banu Acar, “Tele-Tip Uygulamaları ve
Hemşireliğe Yansımaları”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E Dergisi/ hdergi.ybu.edu.tr/index.php/e-dergi/article/download/5/pdf_4, erişim:
29.01.2015).
Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek
elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır. (www.sgk.gov.tr; erişim: 29.01.2015).
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Hasta mahremiyetinin gereği olarak, hastanın mahrem yerlerine
bakılması, dokunulması ve hakkında konuşulması başta olmak üzere,
odasına izinsiz girilmesi ve kayıtlarının başkalarıyla paylaşılması prensip olarak yasaktır. Ancak ihtisas ve zaruret gibi bazı özel durumlarda
zaruret miktarınca bu kuralın göz ardı edilmesi hukuken meşru sayılmıştır.
Sırrın ifşası ve özellikle beden mahremiyetinin ihlali Kur'an ve sünnette kınanmış ve mesuliyet gerektireceği ifade edilmiştir. Ancak doğrudan bir cezai müeyyide öngörülmemiştir. Böyle durumlarda kanun
koyucunun sözleşmeye aykırılıktan dolayı tazir nevinden cezalar verebilmesinin yolu açık tutularak mahremiyetin korunması amaçlanmıştır.
Öte yandan tedavi sürecinde “ihtisasa” hürmet ve “zaruret” prensibinden hareketle mahremiyet ihlalinin sınırları İslam hukukunun genel
ilkeleri çerçevesinde belirlenmiştir. Ulusal ve uluslararası hukuk sistemleri de bu sorunların önüne geçmek için çeşitli düzenlemeler yapmışlardır.
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MAHREMİYET ALANI
OLARAK İNSAN BEDENİ
Nurten Zeliha ŞAHİN*
Özet
İnsanın yaşamı ve bedensel bütünlüğü hukukta dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez kişilik hakları içinde tanımlanmıştır. İnsanın özerklik alanının genişlemesi
ise, en özel alanı bedeni üzerinde tam tasarruf hakkı talebini getirmiştir. Bu talep,
hukukun dokunulamaz ve vazgeçilemez bir hak olarak kabul ettiği insan yaşamı ve
bedensel bütünlüğünü, insanın sadece kendi tasarrufu dahilinde olan, kişinin kendisi
dışında karar veremediği, mahrem alan tanımlamasına sokmasından kaynaklanmaktadır. Bu özel alan tanımı, kişinin kendi bedenine dair her türlü kararda kendi özgür
iradesine dayanması anlamına gelmektedir. Bu da “benim bedenim bana aittir” ile
ürememe hakkı bağlamında kürtaj, “ben kendimi nasıl tanımlarsam, aslında ben
o’yum” ile eşcinsellik, “kendi bedenime dair son karar bana aittir” ile ötanazi taleplerinin hukuksallaştırılmasının yolunu açmaktadır. İslam hukuku insan bedenine öncelikle “mükerremlik” şeklinde bir değer yüklemiştir. Bu vasıf, kişinin kendisi ile beraber
toplumunda kişiye ait bu değeri koruma sorumluluğunu getirmiştir. İnsan bedeni insana ait mahrem bir alan olmakla beraber bu özel alan, korunması gereken üstün bir
değere sahip olduğu için bunu korumak kul hakkı ile beraber Allah hakkı içinde tanımlanmıştır. İnsan bedeni üzerinde kul hakkının bulunması, kişinin kendi bedeninden faydalanmasını ve bedensel sağlığını korumada yapacağı davranışlarını meşrulaştırırken; Allah hakkının bulunması “benim kendi mahrem alanım” diyerek onun üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunma hakkını elinden almaktadır. Bu tasarruf hakkı,
kanun koyucunun gerçekleştirmeyi amaçladığı maksatlar çerçevesinde belirlenmektedir. Özellikle bu maksatlardan insan yaşamının, bedensel bütünlüğünün ve fıtratın
koruması ile neslin korunması, insanın bedeni ile ilgili tasarrufların meşru çizgisinin
ve korunması gereken zaruret alanının belirlenmesinde önemli olduğu söylenilebilir..
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Özerklik, Sorumluluk İnsan Onuru, Mükerremlik.


Human Body as Private Life
Abstract
Human life and bodily integrity is defined inviolable, non-transferable and inalienable
as individual rights in the law. The expansion of the field of human autonomy,
brought the right to demand the full savings on the most private field of the body.
This demand, the human life and physical integrity adopted as a right stems from defined as a private field inviolable and inalienable of the law which is just within their
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own savings of the people, who have decided itself. With this particular field definition, people means rely on their own free will that any decision about his own body.
This, abortion in the context of the reproductive rights with "my body belongs to me";
homosexuality with “in fact it is me how I define myself "; paves the way to a lawful
demand of euthanasia with "The final decision about my own body belongs to me". Islamic law is primarily imposed a value the human body as " al-mukarram". These
qualities have made responsible for protecting the value of the person together with
people in the community. The person's body as field of the private life have been
identified in the right of God together with the right of slave because it has an outstanding value. Finding the right of slave on the human body legitimized person's behaviors utilized from own body and physical health protection; Finding the right of
God, "I'm on my own private field," saying takes away the right to dispose as he wants
on it. This right of disposition, determined by the purpose of the framework is intended to perform of the legislator. In particular, to protection of this human life,
bodily integrity and human nature can be said to be important to determination of
the necessity to be protected and the legitimate line of savings related to the human
body.
Keywords: Privacy, Autonomy, Responsibility, Human Dignity, al-Mukarram.

Mahremiyet, kişiye ait özel alana işaret eder. Bu özel alan, kişinin,
ailesi ve yakınları gibi istediği kimseler ile paylaştığı, tercihleri doğrulkişilerin mü158 tusunda istediği gibi yönlendirdiği, devlette dâhil üçüncü
1
dahalesinden hukuken korunmuş bir yaşam alanıdır. Bu alan içinde
yapılan davranışlar, baskıdan, cezalandırılmadan, kınanmaktan, alay
edilmekten bağımsızdır.2 Bu tanımlamanın üç önemli ayağı bulunmaktadır. Birincisi, kişinin bu özel alan içinde yer alan seçimlerinin özellikle devletten ve kitle iletişim araçlarından korunmuşluğudur. Bu korunmuşluk, bu alan içinde kabul edilen kişisel seçimleri hukuken dokunulmaz kılmaktadır. Bu nedenle devletin bu alana karışmama şeklinde
negatif bir sorumluluğu olduğu gibi bu alana karışanları önleme şeklinde pozitif bir sorumluluğu da bulunmaktadır.3 İkincisi de, söz konusu alanda yer alan hakların, hukukta dokunulamaz ve vazgeçilemez
olan kişilik hakları içinde tanımlanmasıdır.4 Üçüncüsü; belirtilen alan
kişiye ait özel bir alan olduğundan, bu alan içinde yer alan haklar bağ1

2

3

4

Güçlü Akyürek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, Seçkin yay., Ankara, 2011, s. 47; Betty
Mensch, Alan Freeman, “Liberalism's Public Private Split”, TIKKUN, volume: 3, no. 2, 2430,
s.25; Teoman Alpay Demirel, “Etik İlkelerden Hasta Mahremiyetine Saygı”, Şurup
Ücretsiz Sağlık Aktüel Dergi, Temmuz 2014, yıl.5, sayı: 18, s.4-6.
Ruth Gaviso, “Privacy and the Limits of Law”, The Yale Law Journal, volume: 89, Num. 3,
January 1980, ss. 421-471, s.448.
Devletler mahremiyet haklarını korumak için aktif adımları atmaları için pozitif sorumlulukları olduğu gibi mahremiyet haklarına karışmayı sakındırmak için negatif zorunlulukları da vardır. Avrupa insan hakları sözleşmesinde “herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.” Ve devletinde etkin olarak bu hakkı koruma
sorumluluğu bulunmaktadır. http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search. aspx?i=
001-104712#{"itemid":["001-104712"]}, (05/01/2015).
Gürkan Sert, Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, Babil Yay., İstanbul, 2008, s..44
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lamında özgürce seçimlerde bulunma ve seçimlerini kişinin kendisinin
kontrol etme hakkı yer almaktadır.5 Bu bağlamda öteki kişilere ve hatta
kişinin kendi eylem ve işlemlerine karşı kişiyi koruyan kişilik hakları,
kişinin kendi tercihleri doğrultusundaki eylem ve işlemlerine açık hale
gelmektedir.6
Uluslararası sözleşmelerde kişinin özel hayatının dokunulmazlığını
koruyucu maddelere yer verilmiştir. İnsan hakları evrensel beyannamesinin 12. Maddesinde7, Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 17.
Maddesinde8 hiç kimsenin özel yaşantısına, ailesine, konutuna ve haberleşmelerine kanunsuz olarak dokunulamayacağı hükmü yer almaktadır. Bu tanımlamada özel hayatın ayrı bir hak olarak tanımlandığı
görülmektedir. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8.
Maddesinde özel hayat, aile hayatının korunması ile birlikte yer alsa
da, İnsan Hakları Mahkemesinin bu maddeyi yorumlayışından yola
çıkılarak, özel hayat ve aile hayatının farklı hak ve özgürlükleri içerdiği
kabul edilmektedir.9 Özel hayat, aile hayatı, konut dokunulmazlığı,
içerikleri yönü ile birbiri ile çakışsa da, her biri korunması gereken ayrı
hak ve özgürlüklerdir. Bu bağlamda kişinin özel hayatının “kişinin kim- 159
liğini, onur ve şöhretini, kişisel verilerini, kişinin fiziksel ve psikolojik
bütünlüğünü, cinsel hayatını” kapsadığı söylenebilir.10
Özel hayat kapsamı içinde yer alan bu hakları beden mahremiyeti
açısından değerlendirecek olursak:
1. Kişinin Kimliği: Kişiyi diğer kişilerden ayıran özelliğidir. Bu özellikler ile kişi kendisini tanımlar ve bu tanımlayış şekli ile de tanınmak
ister. Kişinin kimliğinde kişinin resmi, ismi, etnik kimliği ve kişinin cin5

6

7

8

9

10

Adam Moore, “Defining Privacy”, Journal of Socıal Phılosophy, volume: 39 no. 3, Fall
2008, ss. 411–428, s, 215.
Abdülkadir Arpacı, Kişilik Hukuku (Gerçek Kişilik), Beta Basım AŞ, İstanbul, 2000, s.104105; Gürkan Sert, Tıp Etiği ve Mahremiyet hakkı, s.37; James H. Moor, “The Ethics of Privacy Protection” , Library Trends /Summer&Fall, 1990, 69-82, s.79.
“Madde 12
Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz,
onuruna ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu gibi müdahale ya da saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.”
“1. Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, evine ya da haberleşmesine keyfi ya da yasadışı
olarak müdahale edilemez; hiç kimsenin şeref ve itibarına yasal olmayan tecavüzlerde bulunulamaz.
2.Herkesin, bu gibi müdahalelere ya da tecavüzlere karşı yasalarca korunma hakkı vardır.”
Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku Kavram-Uygulama- Hak ve Ödevler, Seçkin yay.,
İstanbul, 2013, s.428.
Gürkan Sert, Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, 44; Yaşar Salihpaşaoğlu, “Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme” , Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. XVII, y. 2013, sayı: 3, ss. 227-266, s.237.
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siyeti yer almaktadır.11 Bu cinsel kimliği, kişinin doğuştan getirdiği bir
özelliği olması ile beraber bugün için kişi kendisinin cinsel kimliğini
biyolojik kimliğinden ayrı olarak tanımlayabilme ve bu tanımlayış şekli
doğrultusunda cinsel yönelimini12 belirleyebilme hakkının, kimlik tanımı içinde bir hak olarak kabul edilmesini de istemektedir.
Avrupa insan hakları mahkemesi kişinin kendi “cinsel tercih ve faaliyetlerinin, özel hayatın kişisel bir unsurunu oluşturduğunu” kabul
etmekte, kişinin kendisini tanımladığı cinsiyet kimliğini özel hayata
saygı içinde tanımlamaktadır. İnsan Hakları Mahkemesi Van Kück v.
Germany davasında İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinde yer
alan “herkes kendi özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.”13 ifadesine “kendisinin
belirlediğine saygı” şeklinde yorum getirerek, kişinin kendi cinsel kimliğini belirlemesinde özerkliği14 öne çıkartmıştır. Buna göre insanın
kendisini biyolojik kimliğinden bağımsız olarak, kadın veya erkek olarak tanımlamasına saygı, insan özgürlüğü ve onun onuruna saygı anlamına gelmektedir. Mahkeme, madde 8’e dayanarak devletin bu yön160 deki kişisel tercihlere karşı bireyin korunmasına taraf olması ile birlikte
bu konudaki düzenlemeleri devletlerin iç hukuklarına bırakmıştır.15
Uluslararası sözleşmelerde de özel yaşama saygı tanımının içinde,
kişinin kendi cinsel kimliğini tanımlamasına saygıya yer verildiği görülmektedir. Bu sözleşmeler doğrultusunda, kişinin kendi cinsel yönelim tercihine saygı gösterilmesini isteme hakkını kabul etmeyen devlet11

12

13

14

15

Yaşar Salihpaşaoğlu, “Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları
Işığında Bir Değerlendirme”, s.238-242.
Cinsiyet yönelimi “belli bir cinsiyetteki bireye karşı süregelen duygusal, romantik ve cinsel
çekim olarak tanımlanabilir. Bunlar Heteroseksüellik, eş-cinsellik (homosexual), biseksüellikdir. Bu üç cinsel yönelime göre kişinin karşı cinsiyetten birine yönelimi Heteroseksüellik, kişinin her iki cinsiyete de yönelmesi biseksüelliktir.” Kişinin, kendi cinsiyetinde olan
kişilere cinsel duygular ile yönelimi ise eşcinselliktir. Eşcinsel yönelimli bireylerde erkekler
gay; kadınlar lezbiyen olarak isimlendirilmektedir. LGBT kısaltması da Lezbiyen, gay, biseksüel, trans (travesti ve transseksüel); zaman zaman ‘cinsel azınlıklar’ diye anılan grup
ve kimliklerin tümünü kapsayan bir terim olarak kullanılmaktadır. LGBT Hakları İnsan
Haklarıdır, http://www. kaosgldernegi. org/resim/kutuphane/dl/lgbt_haklari_in san_
haklaridir_saglik.pdf, s.6, (18/06/2014).
Ursula Kilkelly , “Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı”, İnsan Hakları El
Kitapları, No: 1 , Almanya, 2001, s.18.
“Kişinin kendisinin belirlemesinden, yönlendirmesinden, yönetmesinden oluşan ve her tür
baskı ve zorlamadan bağımsızlıkla belirlenen hali; bir insanın kendi kendisini belirleme
gücü; kendisini tabi olduğu bir ahlak yasasının koruyucusu olarak görebilme yeteneği”
Ahmet Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Pradigma yay., İstanbul, 2003, s.310-311.
Case of Van Kück V. Germany, 12/09/2003 , http://hudoc.echr.coe. int/ sites /eng/ pages/ search .aspx?i=001-61142#{"itemid":["001-61142"]}; Yaşar Salihpaşaoğlu , “Özel
Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme”
s.239.
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lerin, demokratik olmadığı ve insan haklarını ihlal ettiği kabul edilmektedir.16 Örneğin Uganda, 2014 Mart ayında yürürlüğe koyduğu ceza
kanunu ile eşcinselliği suç olarak tanımlayınca, ABD, İngiltere, Norveç
ve Danimarka bu ülkeye yaptıkları yardımı askıya alacaklarını duyurmuşlardır. Neden olarak da bu yasayla, Uganda’nın müdahil olduğu
“Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesini” ve “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesini”
ihlal ettiğini savunmuşlardır. Farklı cinsel yönelimler uluslararası sözleşmelerde eşcinselliğin; “kişi güvenliği”, “özel hayat”, gibi haklar içine
dahil edilerek insan hakkı şeklinde tanımlanmasıyla, eşcinselliğe karşıtlığın insan haklarının ihlali olarak kabul edilmesini getirmiştir.17
17 Mayıs 1990’da Dünya Sağlık Örgütünün eşcinselliği zihinsel
hastalıklar bölümünden çıkartması,18 farklı cinsel yönelimlerin kişinin
şekli ve etnik kimliği gibi doğuştan gelen bir özellik olarak kabul edilmesinin yolunu açmıştır. Bu tanımlama değişikliğinden sonra farklı
cinsel yönelimler, özel hayat kapsamı içinde değerlendirilmiştir. Bu
nedenle uluslararası antlaşmalara imza koyan ülkelerin kamu yararına
da olsa farklı cinsel yönelimleri cezalandırıcı bir düzenlemeye gitmesi, 161
taraf oldukları bu sözleşmeleri ihlali anlamına gelmektedir. Türkiye’nin
de üye olduğu Avrupa Konseyinin Danışma Meclisi olan Parlamenterler
Meclisi (AKPM), Strasbourg’da tavsiye kararı olarak, eş cinselliğe yönelik ayrımcılığı, sözleşmenin 8. Maddesinde yer alan özel yaşama müdahale olarak kabul etmiş ve eşcinselliğin suç tanımı içinde yer verilmesini sözleşmenin ihlali olarak görmüştür.19 Avrupa’da ki birçok ülkede,
devletin özel yaşamı korumadaki pozitif sorumluluğundan yola çıkarak,
eşcinsellerinde evlilik ve evlat edinme gibi medeni haklardan normal
diğer evli çiftler gibi faydalanmalarına yönelik düzenlemeler yapmaya
başladıkları görülmektedir. Bu bağlamda gelecekte İnsan Hakları Mahkemesine eşcinsellerin, diğer evli çiftler gibi medeni haklarının tanınması için yaptıkları başvurularının, madde 8’de yer alan özel hayata
saygı kapsamı içinde değerlendirilerek, hak taleplerini içeren düzenlemeler yapmayan ülkeleri mahkum edebileceklerini söylemek, çokta
kehanet olmasa gerek. Bugün için farklı cinsel yönelimlerin meşruiyeti16

17

18

19

Robert A. Ermanski , “The Right to Privacy for Gay People Under International Human
Rights Law”, Boston College International and Comparative Law Review, volume: 15, ss.
141-164, s.164.
Jogjacarta (Yogyagarta) İlkeleri, İnsan Hakları Gündemi Derneği,
http://www.rightsagenda .org/attachments/ 479_Yogyakarta%20%C4%B0lkeleri.pdf,
(22/06/2014).
Ataman, Hakan, LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır, İnsan Hakları Gündemi Derneği Yayınları, Ankara, 2009, s.6.
Gülay Arslan Öncü, Özel Yaşamın Korunması Hakkı, s.210; Eşcinsellerin Avrupa Konseyi
Zaferi, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/33212.asp, (17/06/2014).
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nin özel yaşam alanına saygı bağlamında sağlanmaya çalışılması gelecekte, ensest ilişki şeklinde tanımlanan evlenilmesi yasak olanlar ile
cinsel ilişki içinde bulunanların da özel hayata saygı hakkına dayanarak
meşruiyet zeminini arayacakları söylenebilir. Çünkü kişinin eşcinsel
yönelimini doğuştan getirdiğini kabul etmekle, farklı cinsel yönelimlere
bu alan içinde meşruiyet zemini sağlanmış olmaktadır.
2. Kişinin Fiziksel ve Psikolojik Bütünlüğünü Koruma Hakkı: Hukuk
açısından yaşam ve fiziksel bütünlük, kişilik hakları içinde tanımlanan
dokunulmaz ve devredilemez haklardandır.20 Bu nedenle insan bedeninin maddi bir gerçekliği olmakla birlikte, kişilik hakları içinde korunduğundan eşya hukuku hükümleri uygulanmaz. Çünkü insan bedeni bir
eşya değildir.21 Aynı şekilde insana bağlı organ ve parçalar da, organlar
suni de olsa, bu hak çerçevesi içinde ele alınmaktadır.22
Kişinin fiziksel ve psikolojik bütünlüğü, kişilik hakları içinde korunan bir hak olmakla birlikte II. Dünya Savaşında insanın rızası alınmaksızın insan bedeninin deney amaçlı kullanılması, rıza alınmadan
bedene yapılacak tıbbi müdahaleyi hukuka aykırı kılmıştır. Kişinin rıza162 sı dışında insan bedenine müdahale edilememesi, insanın fiziksel bütünlüğünü koruma açısından önemli bir gelişmedir.
Bununla birlikte fiziksel ve ruhsal bütünlüğü koruma hakkı özel
yaşama saygı içinde bir hak olarak tanımlanınca, kişinin kendisinin bile
dokunamadığı bu hak, kişinin tercih edebileceği bir hakka dönüşmüştür. Bu bağlamda tartışılabilecek önemli bir konu, kişinin fiziksel bütünlüğünü koruma hakkı içinde kabul edilen ürememe hakkıdır. Kişinin
çocuk sahibi olup olmaması, özel yaşam tercihi olması ile birlikte, bu
tercih hakkı kürtajın bir hak olarak talebini de beraberinde getirmiştir.
Ürememe hakkını özel yaşama saygı açısından ele alarak değerlendiren
dikkate değer bir karar, 1973 yılında, ABD’de Yüksek Mahkemesi tarafından verilmiştir. Bu karar ile kürtaja, mahremiyet hakkı içinde kadının bedeni ile ilgili özerk seçimine saygıya dayanarak izin verilmiştir.
Amerika Yüksek Mahkemesi, Roe v. Wade olayında, hamileliği üç aylık
sürelere ayırmış, ilk üç aylık dönemi annenin mahremiyet hakkı içine

20

21
22

Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yay.,
Ankara, 2009, s.172.
Turhan Esener - Kudret Güven, Eşya hukuku, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1996, s.37.
Fikret Eren, Mülkiyet Hukuku, Yetkin Yay., Ankara, 2012, s. 53.
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dâhil ederek, bu dönemde kürtajı tamamen doktor ile hamile kadın
arasında verilmesi gereken bir karar olarak kabul etmiştir.23
Bu kararın o gün tartışılması ile birlikte, bugün için kürtajın, özel
yaşam alanı içinde bir hak olarak kadınların kendi bedenleri ve doğurganlıkları üzerinde söz sahibi olmasının ayrılmaz bir parçası şeklinde
değerlendirildiği görülmektedir.24 “Benim bedenim bana aittir” söyleminin, kürtajın kadının hakkı olduğunu ifade eden bir slogan haline
dönüşmesi, fiziksel bütünlük hakkı olarak özel yaşam alanı içinde değerlendirildiği anlamına gelmektedir. İnsan hakları mahkemesi kürtaj
ile ilgili düzenlemeleri devletlerin iç hukuklarına bırakmakla birlikte,
partnerinden habersiz olarak kürtaj olan kadının dava edilmesinde,
mahkeme, hamileliği devam ettirmek veya sonlandırmak hakkının sadece kadına ait bir hak olduğunu da belirtmiştir.25
Kişinin fiziksel bütünlüğünü koruma hakkının özel yaşam alanı
içinde kabul edilmesi ile ilgili bir başka hak talebi, ölme hakkı olarak
tanımlanan ötanazidir. Kişinin kendi beden bütünlüğünü koruma hakkı
içinde ölme hakkının seslendirilmesiyle ötanazinin yasal zemini oluşturulmaya başlanmıştır. Amerika Mahkemeleri hastanın tedavi destek 163
ünitesinden ayrılma isteğini onaylamayı, fiziksel bütünlüğünü koruma
hakkı bağlamında özel yaşama saygı üzerine temellendirmiştir.26 Kişisel özerkliğin temel alındığı hukuksal sistemlerde, ötanaziyi yasallaştırılmaya dönük düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte
İnsan Hakları Mahkemesi, öncelikle, Madde 227 ve Madde 3’e28 dayanarak istenen ölme hakkı talebinin yaşam hakkı ile birlikte ölme hakkını
23

24

25

26

27

28

J. K.Mason, The Troubled Pregnancy Legal Wrongs and Rights in Reproduction, University
Press, Cambridge, 2007, s.19; Saliha Altıparmak - Meltem Çiçeklioğlu - Gülay Yıldırım,
“Abortus ve Etik” Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2009, sayı:31, s. 84-90.
Nazan Moroğlu , “Uluslararası Hukukta Kadın Vücut Bütünlüğüne İlişkin Düzenlemeler”,
Kadının Vücut Bütünlüğü Üzerine Hukuki Ve Tıbbi Yaklaşım, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2013, ss.23-44, s.28; http://www.cnnturk. com/2012/ guncel/ 05/28/ kurtaj.
hakki.kadinlarin.yasam.hak kidir/ 662702.0/index.html, Haber Tarihi:
28.05.2012,(30.11.2012).
Gülay Arslan Öncü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Yaşamın Korunması Hakkı,
s.224.
Julie A. DiCamillo , “a Comparatıve Analysıs of The Rıght to Dıe in The Netherlands and
The Unıted Statesafter Cruzan: Reassessıng The Rıght of Selfdetermınatıon”, Am. U.j. Int'l
l. & Pol'y, Volume: 7, ss. 807-842, s.822.
Madde 2
Yaşama hakkı
1. Herkesin yaşam hakkı yasanın korumasıaltındadır. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın yerine getirilmesi dışında hiç kimse kasten öldürülemez.
Madde 3
İşkence yasağı
Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi tutulamaz.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

içerdiği şeklinde yorumlanamayacağını belirtmiş ve yaşam hakkı, gerek
üçüncü kişilerin, gerekse devletin kamu yetkililerinin eli ile olsun ölme
hakkını içermediğini karara bağlamıştır.29 Bununla birlikte ötanazi talebinin kabul görmemesini, sözleşmenin özel hayata saygıyı içeren 8.
Maddesini ihlali olarak da kabul etmiştir. Bugün için üye devletler arasında ötanazinin yasallaşması konusunda bir uzlaşı olmadığı için, İnsan
Hakları Mahkemesinin, devletlerin ölme hakkını kabul etmeyi içeren
negatif sorumlulukları olmadığı yönünde kararı bulunmakla birlikte;
gelecekte üye devletler arasında özel hayata saygı bağlamında ötanazinin yasallaşması yaygınlaşırsa, mahkemeye gelen davaların doğrudan
8. Maddeye dayanarak değerlendirileceği ve ötanaziyi yasaklayan ülkelerin 8. Maddeyi ihlal ettiği kabul edilebileceği söylenebilir.30
3. Kişisel Veriler: Biyoteknolojideki ilerlemeler, insana ait doku ve
hücreleri ele geçirenlerin ona ait genetik bilgilerini de ele geçirdiğini
öğretmiştir. Adli tıpta suçluya ulaşmada bu maddelerin birinci derecede
delil olarak kullanılması, buna verilebilecek en güzel örnektir.31 Bu
nedenle insan saçının ticaret konusu olmasında hukuki bir sakınca gö164 rülmemekle beraber, onun içindeki DNA bilgilerinin analiz edilmesinde
kişilik hakkı söz konusu olmaktadır.32 Kişilerin DNA’sı suçla mücadelede kullanıldığı için, elde somut bir şüphe bulunmaksızın kişinin kişisel
verilerini içeren DNA bilgilerini almak, özel hayatı ihlal kabul edilmektedir.33 Avrupa Konseyi 2006 tarihli 4 numaralı, gelecekteki araştırmalarda kullanılmak üzere insanlardan biyolojik madde ve örnek alınması,
saklanması, ileride kullanımı; toplanan insan kökenli ürünlerin depolanması ve biyobankaların yönetimi ile ilgili ilkeleri içeren tavsiye kararında, insana ait doku hücre ve organları kapsayan insan kökenli biyolojik maddelerin kullanımının, onun bilgilerinin kullanılmasına eşlik
edebileceğine dikkat çekmektedir. Bu nedenle, bu maddeler hem insana ait olması hem de insana ait bilgileri içermesi ile herhangi bir madde tanımı içine sokulmamaktadır. İnsan doku ve hücreleri, insandan
29

30

31

32

33

Douwe Korff, Yasam Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap, Avrupa Konseyi İnsan Hakları El Kitapları, No.8, s.15-22,
http:// www. yargitay. gov.tr/abproje/belge/kitaplar/AIHS_mad2_YasamHakki.pdf; Case
of Pretty v.The Unıted Kıngdom,Başvuru no. 2346/02 , Strasbourg , 29 Nisan 2002,
http:// hudoc. Echr . coe.int/sites/eng/ pages/search.aspx, (10.07.2012).
Gülay Arslan Öncü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Hayatın Korunması Hakkı,
Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2011, s.112.
Nihal Açıkgöz, İ. Hamit Hancı, A. Hadi Çakır, “Olay Yerinden DNA Analizi için Biyolojik
Örnek Toplama ve Örneklerin Laboratuvara Gönderilme Usulleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. LI, sayı: 2, Yayın Tarihi: 2002, ss.199-206, s.200.
Matteo Macilotti, ,“The Legal Status of Human Biologicial Materials and The Consequences in Biobanking”, s.127.
Güçlü Akyürek, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, s.53.
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ayrılsa da ona ait bilgileri taşımaya devam etmesi yönüyle, onun korunması insan haysiyet ve onurunun korunması anlamına gelmektedir.
Bu bağlantıdan dolayı, bu maddelerin kazanç vasıtası yapılamayacağı
hükmü insan kökenli biyolojik maddelerin34 kullanımını düzenleyen
sözleşmelerde yerini almaktadır.35 Bununla birlikte bedenden ayrılıp
kişiye özgü olma niteliğini kaybeden ve kendini yenileyebilen insan
kökenli biyolojik maddeler ise kişinin özel yaşamına saygı bağlamında
değil kişinin kendi mülkiyeti bağlamında değerlendirilmektedir. Bu
yönü ile bu maddeler bir eşya gibi alışverişe konu olabilmektedir. Bu
nedenle insan kökenli bazı maddeler kişilik hakları ve özel yaşama saygı bağlamında hukuken korunurken, bazı maddeler kişinin eşyası gibi
muamele görmektedir. Bu ayrım için temel ölçütün ne olduğu sorulursa, hukuk düzenlerinin kendilerine ait tercihleridir, denilebilir.
B. İslam Hukuku ve Mahremiyet
Mahremiyet, yasaklığı ifade eden haram kelimesinden türemiştir.36
Kur’an’da haram kelimesinden türemiş olan muharrem kelimesinin,
korunmuş, dokunulmaz, saygı duyulan ev anlamı ile Kâbe için kullanıldığını görmekteyiz.37 Kâbe’ye verilen bu vasıf, onun saygınlığının bir 165
ifadesidir. Bu saygınlık, belirtilen mekânı hafife almamayı getirdiği gibi
o mekânın varlığı, çevresini de saygın kılmaktadır. Böylelikle, Kâbe’nin
muhteremliği sadece Kâbe’yi değil çevresini de insanın kötü fiilleri ile
kirlenmesinden korumakta ve bu korunmuşluk Kâbe ve çevresini güvenli bir mekân kılmaktadır.38
Mahremiyet kelimesinin türediği haram kelimesi eğer zatlara yöneltilirse o zaman, o fiilin yapılmasının haram kılındığı anlamına gelir.

34

35

35

36
37

38

insandan ayrılan bütün doku, organ ve hücreler insan kökenli biyolojik madde tanımı içine
girer.
Madde 21 – Ticari kazanç yasağı
İnsan vücudu ve onun parçaları, bu nitelikleri dolayısıyla, ticarî kazanç sağlanmasına konu
olmayacaktır. Biyoloji ve tıbbın uygulanması Bakımından insan hakları ve insan haysiyetinin korunması sözleşmesi: insan hakları ve biyotıp sözleşmesi, Oviedo, 4.4.1997,
http://atud.org.tr/kutuphane/biyotiptr.pdf, 12.10.2014.
İnsan Doku Ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat,
İhracat, Depolama Ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğ, sayı
28962,
http://www.resmigazete
gov.tr/eskiler
/2014/04/20140404-30.htm,
(27.09.2014).
Lisanü'l-'Arab, "hrm" md.
"Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin el-beyt’ül-muharrem (korunmuş, dokunulmaz, saygı duyulan ev) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı
dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara
meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler." ﴾37﴿ İbrahim Süresi, 14/37
Fahruddin er-Razi, Tefsir-i Kebir: Mefatihu'l-Gayb, çev. Suat Yıldırım, Akçağ Yayınları,
Ankara, 1992, c. XIV, s.26.
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Maide Suresi 3. ayette39 geçen haram kılma, belirtilen hayvanların yenilmemesidir. Nisa Suresi’nin 23.40 ve 24.41 ayetlerini kapsayan haram
kılınma ise ayette belirtilen kişiler ile evlenilmemesidir.42
Mahremiyet kelimesini Kur’an’da geçen türevleri ile birlikte çözümleyecek olursak; birincisi, mahrem yasaklığın bir ifadesidir. Mahrem
kılınan yere, hukuken izin verilenler dışında yaklaşılması haramdır,
yasaktır. Bu ifade ile mahremiyet, belirtilenler dışında kimsenin yaklaşamayacağı ahlaken yasak ve hukuken dokunulmaz bir alana işaret
etmektedir. İkincisi, bir yerin, belirlenen kişilere belirlenen kurallar
dâhilinde açık olması, o yerin değerinin bir göstergesidir. Üçüncüsü, bu
yerin belirtilen kişiler dışında girilmesinin yasak kılınması ile o yerin
güvenliği ve emniyeti de sağlanmış olmaktadır.
Buna göre Kur’an’da, en mahrem alan olan bedenin kiminle ve ne
kadar paylaşılacağı net olarak belirlenerek, insanın beden güvenliği ve
emniyeti sağlanmış olmaktadır. Kişinin beden güvenliği sağlanırken
insanın doğasından kaynaklanan özellikleri de korunmaktadır. İnsan
bedeninin, Kâbe gibi dokunulmaz kılınarak güven ve emniyete alınması
166 onun en güzel şekilde yaratılmasından kaynaklanmaktadır. İnsanın en
güzel biçimde yaratılması, beden, akıl ve ruh olarak diğer varlıklardan
yaratılıştaki üstünlüğünü göstermektedir.43 Bu nedenle İslamiyet’in
insan bedenine bakışını, insanın yaratılış özelliklerini ifade eden fıtrat,
bu yaratılış özelliklerinin ona saygınlığı getirdiğini ifade eden mükerremlik ve bunları korumayı ifade eden sorumlulukla açıklayabiliriz.

39

40

41

42
43

“Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış
iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. …”
“Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız,
teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız
kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikah altında) bir
araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah
çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”
“(Savaş esiri olarak) sahip olduklarınız hariç, evli kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır. Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak
ve zina etmemek şartıyla mallarınızla (mehirlerini verip) istemeniz size helal kılındı. Onlardan (nikahlanıp) faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini
verin. Mehir belirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size
günah yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
er-Razi, Tefsir-i Kebir: Mefatihu'l-Gayb, c. VII, s.464.
er-Razi, Tefsir-i Kebir: Mefatihu'l-Gayb, 1995, c. XXIII, s.245.
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1. Beden Mahremiyeti ve Fıtrat: Fıtrat ilk yaratılışın bozulmamış
haliyle korunması anlamında Kur’an’da geçen bir kavramdır.44 İnsanın
mahremiyet alanını korumak, onun fıtratını koruma anlamına gelir.
Kur’an’ın evlenilmesi yasak olanları belirleme amacının fıtratın değişmesini önleme olarak kabul edersek, mahrem kelimesi içine de “Allah’ın yarattığı insani özelliklerin korunması için hukuken dokunulmaz
olan alan” anlamını yerleştirebiliriz. İnsanın Allah’ın yarattığı fıtrattan
sapmaması için farklı duyguların ortaya çıkmasını önleme adına İslam’ın yasak olarak belirlediği bir alandır, mahrem. Bu nedenle Kur’an
mahremiyet alanını tanımlarken, insanın evlenilmesi yasak olan akrabalarına karşı duyabileceği şehevi istekleri ifade eden ensest ilişkilerden
insanı uzak tutmayı amaçlamıştır. İslam’da insan bedeni, dışardan gelecek tacizlere karşı korunurken; kişinin kendisinin yaratılışına aykırı
eylemelerde bulunmasını önleyici tedbirler de alarak, kişinin kendisine
karşı kendi bedeninin güvenliğini ve emniyetini sağlamaktadır. Buradan da anlıyoruz ki İslamiyet, mahremiyet tanımlaması ile insanın yaratılışını korumayı amaçlamıştır.
Bu bağlamda İslam’ın eşcinselliğe bakışını değerlendirecek olursak; 167
Kur’an’da Lut kavminin bir davranış şekli olarak geçen eşcinselliği kötü
kılanın, insanın yaratılışından ayrılması, yaratılışında var olmayan bir
duygu ile bedenini yönlendirmesidir. Aslında eşcinsel davranışıyla insan kendi mahremiyetini, kendisi ihlal etmektedir. Kur’an’da Lut kavminin davranışının fıtrata aykırılığı “Hakikaten siz kadınları bırakıp,
şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. …”45 ayetiyle açıkta ifade edilmiştir. Şehvet duygusu yaratılışının dışında kullanıldığı için bu davranış
şekli, fıtratı değiştirmek olarak nitelendirilebilir. İnsanın şehevi duygusu ile bedenini istediği gibi yönlendirmesi, insanın kendi mahremiyetini
yok etmesi anlamına gelir. İnsanın kendi mahremiyetini yok etmesi
sadece kendisini değil kendisinden sonra gelecek nesli de etkilemektedir. Bu nedenle aslında bu davranış şekli, kişinin sadece kendisini ilgilendiren bir davranış şekli olmaktan çıkıp kendisinden sonra gelecek
neslin güvenliğini ve emniyetini yok edici bir davranış şekline dönüşmektedir.
Kur’an insana, en güzel şekilde yaratılan bedenini koruma sorumluluğu verirken, hadisler hangi fiillerin yaratılışını bozucu etki yapacağına örnekler vermiştir. Saç ekleme,46 dövme yaptırma, tıbbi nedene
44

45
46

“Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları üzerinde yarattığı
fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” Rum süresi, 30/30.
Araf,7/81.
“Allah, saç ekleyene ve eklettirene lânet etsin” Buhârî, “Libâs”, 83; Müslim, “Libâs”, 117.
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dayanmadan dişlerin şeklini değiştirme,47 hadislerde yaradılışı değiştirmek olarak geçen örneklerdir. Bu örneklerden yola çıkarak tıbbi gereklilik olmadan insan bedenini değiştirmeye yönelik fiiller, yasak kılınmıştır, sonucuna varılabilir. Fakat bu gün için tıbbi gerekliliğin içeriği, Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımını değiştirmesi ile değişmiştir.
Buna göre sağlık “sadece hastalık ve sağlığın olmaması değil tam fiziksel, ruhsal ve sosyal refahın bulunmaması halidir.”48 Bu tanım ile insanın beden ve ruh yapısı ayrı kabul edilmekte ve herhangi birisinde duyulan rahatsızlık tıbbi gereklilik tanımı içine dâhil edilmektedir. Bu
nedenle güzellik adına yapılan estetik ameliyatlar, tıbbi gereklilik tanımı içinde değerlendirilmektedir. Buna karşılık insan ruh ve beden yapısını bir bütün olarak kabul eden İslamiyet, tıbbi gerekliliği bedensel
hem de ruhsal açıdan birlikte ele almakta ve normal yaratılışta olan bir
kişinin yaratılışını beğenmeyerek onu psikolojik olarak sorun yapmasını, bedensel değişikliğe cevaz için yeterli görmemektedir.49
Çünkü İslam açısından insan bedenini değiştirmeye yönelik müdahalede birincisi, Allah’ın yarattığını beğenmeme anlamı yatar.50 Bu
168 anlam, yaratılışı değiştirmenin Allah’a dönük yönüdür. Tıbbi gereklilik
olmadan yaratılışı değiştirmek, yaratanın yarattığını beğenmemektir.
İkincisi, yaratılışı değiştirmede insanları aldatma yatmaktadır. Buda
yaratılışı değiştirmenin insanlara dönük yönüdür. Bu bağlamda Nisa
Suresi’nde Allah’ın yarattığını değiştirmenin şeytanın insanda görmek
istediği bir fiil olarak tasvir edilmesinin nedeni, bu fiilin hem Allah ile
hem de insanlar ile ilişkiyi zedelediği içindir, denilebilir.51

47

48

49

50

51

“"Vücudunda dövme yaptırana ve (dövme işini) yapana, normal dişlerini (genç ve güzel
görünmek) niyetiyle yontarak şeklini değiştirene ve bunu icrâ edene lânet etmiştir" Müslim, “Libâs”, 119.
“Men Ageing and Health Achieving Health across The Life Span ” http:// whqlibdoc. who.
İnt /hq/ 2001/WHO_NMH_ NPH_01.2.pdf, s.10, (12.12.2011);
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/ health-topics/Life-stages/sexual-andreproductive health / a tivities/abortion/facts-and-figures-about-abortion-in-the-europeanregion, (12.08.2011).
“Estetik ameliyatın
a) salim fıtratı bozmak kastı olmamak,
b) yapılmasında bir yarar veya yapılmamasında mevcut bir zarar bulunmak,
c) hile, aldatma veya karşı cinse benzeme kastı bulunmamak,
d) hukukî karışıklığa ve yanlış anlamaya yol açmamak,
kaydıyla bir tür tedavi olarak yaptırılmasında sakınca olmadığına karar verildi.”
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2/06/2003 tarihli karar.
“Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de
Allah'ın yarattığını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o,
apaçık bir hüsrana düşmüştür.” Nisa, 4/119.
er-Razi, Tefsir-i Kebir: Mefatihu'l-Gayb, 1990, c.VII, s.324.
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2. Beden Mahremiyeti ve Mükerremlik: İslamiyet’in insan bedenine
yüklediği değer “mükerremliktir.” “Biz insanı saygın kıldık”52 ayeti bu
saygınlığı ifade etmektedir. İnsana verilen bu değer onu, dokunulmaz
kılmıştır. İslam Hukuku kitaplarında insanın hukuken dokunulmaz
olarak ifade edilen “hurmetlik” terimi, insanın mükerremliği üzerine
kurulmuştur.53 İsra Suresi 33. ayette Allah’u Teâlâ “Haklı bir sebep
olmadıkça Allah'ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim
haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da
(kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine
yardım edilmiştir.” buyurarak, hukuk açısından dokunulmaz olan canlara işaret etmektedir.
İnsanın bedeninin mahremiyeti, onun mükerremliğini korumayı
amaçlar. İnsanın ve insana ait herhangi bir cüzün akit konusu olmaması da insanın bu saygınlığına dayanır. İnsanın veya insana ait cüzlerin
akit konusu olması onu herhangi bir metaya çevirir ki; o zaman insanın
diğer varlıklardan bir farkı kalmaz. İnsana ait herhangi bir cüz, akdin
konusu değildir. Buna göre modern hukuk insana ait maddeleri, insana
ait özgünlüğünü kaybedip kaybetmediği açısından sınıflandırırken; 169
İslam hukuku böyle bir ayrım yapmamakta, insana ait her cüzün insanın kendisi gibi saygıdeğer olduğunu kabul etmektedir. İnsanın saçı da,
tırnağı da değerlidir, kişiye özeldir, mahremdir. Bu nedenle İslam kültüründe bu maddeler, ait oldukları kaynak itibari ile saygınlıklarını
korumak için gömülür. 54
İnsanın mükerremliğinden dolayı bedeninin mahremiyetini korumak, ölümden sonrada devam eder. Peygamberimizin “ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir.”55 hadisi, insanın beden mahremiyetinin ölümünden sonra da, diri iken olduğu gibi, korunması gerektiğini bize gösterir. Bu bağlamda fakihlerin, ölü bir annenin vücudunu yararak diri bir çocuğun çıkarılması ve ölü bir karnı yararak belli
bir değeri olan bir malın çıkarılması arasında değer içerikli bir analiz
yapmışlardır. Buna göre, ölü bir annenin karnından diri çocuğu çıkarmanın, diri bir hayatın ölü bir hayata göre maslahat açısından korun52

53

54

55

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en
güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsra, 17/70.
Attar- el Cevheri, es- Sıhah: Tac'ul Luga ve Sıhahu'l Arabiyye, V, 1895; Ebu'l- Fazl Muhammed b. Mukrim el- Mısri Ibn Manzur, Lisanu'l- Arab, Daru Sadır, Beyrut, 1994, XII, 123;
“Hurmet: Haramlık, saygınlık; çiğnenmesi şeran caiz olmayan yasak.” Mehmet Erdoğan,
Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Rağbet Yayınları, İstanbul, 1998. 205.
Ebu Zekeriyya Muhyiddin b. Şeref en- Nevevi, Kitabu'l- Mecmu Şerhu'l- Mühezzeb li'şŞirazi, Mektebetu'l- İrşad, Cidde, c.III, s.147.
Ebû Dâvut, Cenâiz, Hadis No: 3207.
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masının önceliği kabul edilerek, annenin karnının yararak çocuğun
çıkartılmasına cevaz vermişlerdir. Buna karşılık ölü bir bedeni yararak
değerli bir malı çıkarma konusunda ise saygıdeğerlilik açısından mal mı
öncelikli yoksa ölü de olsa bedenin mahremiyetini korumak mı öncelikli olduğu hususunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Mal için insan
bedeninin saygıdeğerliliği ihlal edilemez görüşünde olanlar, beden
üzerinde hem Allah hem de kul haklarının bir arada toplandığından
hareket etmişlerdir.56 Mal için karnın yarılmasına cevaz verenler ise,
yararak bedene bir zarar verilmeyeceği görüşündedirler. Hanefi fakihlerinden Zeynüddin İbn Nüceym'in (öl.1563), el-Eşbâh ve el-Nazâ'ir’de
“Zarar zarar ile giderilmez ancak daha has zararlar ile daha umumi
zararlar önlenir” külli kaidesini açıklarken, anne karnının, ölü olan
çocuğu çıkarmak için yarılabileceğini, fakat değerli bir malı çıkarmak
için ölünün karnının yarılamayacağını, Hanefi mezhebi görüşü olarak
belirtir ve kuralını koyar: İnsanoğlunun muhteremliği malın muhteremliğinden daha büyüktür.57
3. Beden mahremiyeti ve Sorumluluk: İslam hukukçularına göre
58
170 insan bedeni mal olmadığı için akdin konusu değildir. Bu bakışları
fakihlerin mal tanımlamalarına yansımıştır. Hanefi fakihi İbn Nuceym
(ö. 970/1563), malı “insanoğlu dışında insanın maslahatı için yaratılan
şeye isim” olarak tanımlamıştır. Özellikle insanoğlunun mal olmadığına
dair kölelikten örnek getirildiği görülmektedir. Çünkü kölenin kendisi,
satım akdinin konusu olması ile birlikte, öldürülmesi ve helak edilmesi
hukuka aykırıdır.59
İnsan bedeni mal olmadığı gibi mülkiyeti de kişinin kendisine ait
değildir. Çünkü insan bedeninin gerçek sahibi onu yaratandır. Bu nedenle insan bedeni üzerinde, Allah ve kul hakkının birlikte bulunması
ile Allah hakkı daha öncelikli bir haktır.60 İslam Hukukunda Allah hakkı
56

57

58

59

60

Belhac, Arabi, Ma'sumiyyetü'l-Cüsse fi'l-Fıkhi'l-İslami ala Dav'i'l-Kavanini't-Tıbbiyyeti'lMuasıra, Darü’s-Sekafe, Belhac Arabi, Amman, 2009/1430, s.173-179.
Zeynüddin Zeyn b. İbrâhim b. Muhammed Mısri Hanefi İbn Nüceym, El-Eşbah ve'n-Nezair,
thk. Muhammed Muti' Hafız, Dârü'l-Fikr, Dımaşk, 1983/1403, s.96-97.
“Ben Kıyamet Günü'nde üç kişinin hasmıyım. Kıyamet Günü hasmı olduğum kula, tam
hasımlık yaparım. (Evet, ben) bana verdiği sözden cayanın, hür bir kimseyi satıp bedelini
yiyenin, tuttuğu işçiyi tam olarak çalıştırıp da hakkını tam olarak vermeyenin hasmıyım"
Buhari, Büyü' , 106.
Zeynüddin Zeyn b. İbrâhim b. Muhammed Mısri Hanefi İbn Nüceym, el-Bahrü'r-Raik Şerhu
Kenzi'd-Dekaik, hr. Zekeriyyâ Umeyrat, Dârü’l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1997/1418, c.V,
s.431.
el-Kasani, Kitabu Beda'i'i's- Sana'i fi Tertibi'ş- Şera'i, thk. Ali Muhammed Muavviz, Adil
Ahmed Abdülmevcut. Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1997/1418. c.X, s.247; Şeyh Mansur
b. Yunus b. Selahiddin el-Hanbeli Buhuti, Keşşafü'l-Kina' an Metni'l-Ikna',thk. Muhammed
Emin Zinnavi, Âlemü'l-Kütüb, Beyrut, 1997/1417, c.V, s.518.
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denildiği zaman kimsenin zimmetinde olmayan, kişinin yerine getirmesi gereken sorumlulukları içeren hak kast edilir.61 Bu değerlendirmeye
beden açısından bakacak olursak, bedenin gerçek sahibi bedeni kişiye
emanet olarak vermiştir. Emanet, korumayı ve sahibinin rızası doğrultusunda kullanmayı getirir. Bu nedenle insanın kendi bedenine müdahalelerde rızasının geçerliliği için öncelikle bedenin gerçek sahibinin
izni bulunmalıdır. İslam’ın insan bedenine bu yaklaşımıyla insan bedeni, en küçük cüzüne kadar bedenin gerçek sahibinin izni dışında dokunulamayan mahrem bir alan olarak tanımlanmıştır.
İslam Hukukunun insan bedeni üzerinde Allah hakkını üstün bir
hak olarak tanımlaması; kişinin yaşam ve beden bütünlüğünü korumayı, kanun korucuya/Şâri’ye ait kılmıştır. Bu nedenle insanın, kendi bedenini kullanma hakkı olmasıyla beraber, bedenine zarar verici bir fiilde bulunma ve onun üzerinde istediği gibi değişiklik yapma hakkı bulunmamaktadır. Kişinin kendi bedenine yönelik zarar verici bir fiilde
bulunmasının cezai müeyyidesi olmaması ile birlikte uhrevi sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle İslam Hukukunda yaşam ve fiziksel bütünlüğünü koruma hakkı, Allah hakları içinde sayıldığı için kişinin ken- 171
di bedenini koruma sorumluluğu, özerkliğinin önüne geçmiştir. Modern
hukuk, insan yaşam ve beden bütünlüğünü dokunulmaz kişilik hakları
içinde sayarken; özel hayata saygı bağlamında kendi beden bütünlüğü
üzerinde kişisel tercihlerin de yolunu açmaktadır. Buna karşılık İslam
Hukukunda insanın kendi bedenine zarar verici bir fiil de bulunmasını,
ölüm talebini ve yaratılışını değiştirmeye yönelik bir davranış içine
girmesini içeren bir hak tanımlamasının olmadığına dair fakihler arasında icma söz konusudur.
Sonuç
Liberal bakış özel yaşamı, özerkliğe saygı, insan onuruna saygı, insan haklarına saygı gibi herkesin kabul edebileceği genel değerler üzerine oturtarak ve bunun içinde de ölüm hakkı, kürtaj hakkı, cinsel yönelim hakkı gibi hakları tanımlayarak diğer milletlerin bu hakları tanımasında meşruiyet zeminini oluşturmuştur. Bu bağlamda Batı medeniyetinin kendi dünya bakışları doğrultusunda belirledikleri bu hakları
uluslararası sözleşmelere yerleştirerek, farklı kültürel yapıya sahip milletlerin hukuksal düzenlemelerini bu doğrultuda yapmalarına yönelik
baskı yaptıkları görülmektedir. Bu nedenle İslam dünyası kendi kavramlarından yola çıkarak kendi beden mahremiyet algısının oturduğu
temelleri iyice kurması gerekmektedir ki; bir süre sonra insana bakışları
61

el-Buhari, Alaüddin Abdülazîz b. Ahmed b. Muhammed Abdülazîz, Keşfü'l-Esrar ala Usuli'lPezdevi, Dar'al-Kitab al-Arabi, Bayrut, Lubnan, 1417, c.IV, s.240.
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itibari ile farklı kültürel yapıya sahip olan bir medeniyetin kendi ahlaki
değerlendirmelerini İslam medeniyetine kabul ettirmek ile karşı karşıya
geldiklerinde, kendi ahlaki yapılarına göre temellendirdikleri mahremiyet algısı ile kendi toplumsal güvenliklerini sağlayabilmelidirler.
Kaynakça

172

Arpacı, Abdülkadir, Kişilik Hukuku (Gerçek Kişilik), Beta Basım AŞ, İstanbul, 2000.
Akyürek, Güçlü, Özel hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, Seçkin yay., Ankara, 2011.
Arabi, Belhac, Ma'sumiyyetü'l-Cüsse fi'l-Fıkhi'l-İslami ala Dav'i'l-Kavanini't-Tıbbiyyeti'l-Muasıra,
Darü’s-Sekafe, Belhac Arabi, Amman, 2009/1430.
Buhuti, Şeyh Mansur b. Yunus b. Selahiddin el-Hanbeli Keşşafü'l-Kina' an Metni'l-Ikna',thk.
Muhammed Emin Zinnavi, Âlemü'l-Kütüb, Beyrut, 1997/1417.
Cevizci, Ahmet, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Pradigma yay., İstanbul, 2003.
el Cevheri,Attar, es- Sıhah: Tac'ul Luga ve Sıhahu'l Arabiyye, Dar'ul- Ilm Li'l- Melayin, Beyrut,
1990.
el-Buhari, Alaüddin Abdülazîz b. Ahmed b. Muhammed Abdülazîz, Keşfü'l-Esrar ala Usuli'lPezdevi, Dar'al-Kitab al-Arabi, Bayrut, Lubnan, 1417.
el-Kasani, Ebû Bekr Alaeddin Ebû Bekr b. Mes'ud b. Ahmed el-Hanefi, Kitabu Beda'i'i's- Sana'i
fi Tertibi'ş- Şera'i, thk. Ali Muhammed Muavviz, Adil Ahmed Abdülmevcut. Dârü'lKütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1997/1418.
en- Nevevi, Ebu Zekeriyya Muhyiddin b. Şeref, Kitabu'l- Mecmu Şerhu'l- Mühezzeb li'ş- Şirazi,
Mektebetu'l- İrşad, Cidde.
Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Rağbet Yayınları, İstanbul, 1998.
Eren, Fikret Mülkiyet Hukuku, Yetkin Yay., Ankara, 2012, s.53.
Esener, Turhan - Güven, Kudret, Eşya hukuku, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1996.
Fahruddin er-Razi, Tefsir-i Kebir: Mefatihu'l-Gayb, çev. Suat Yıldırım, Akçağ Yayınları, Ankara, 1992.
Gürkan Sert, Tıp Etiği ve Mahremiyet hakkı, Babil Yay., İstanbul, 2008,
Hakan Ataman, LGBTT Hakları İnsan Haklarıdır, İnsan Hakları Gündemi Derneği Yayınları,
Ankara, 2009.
Ibn Manzur, Ebu'l- Fazl Muhammed b. Mukrim, el- Mısri, Lisanu'l- Arab, Daru Sadır, Beyrut,
1994.
İbn Nüceym, Zeynüddin Zeyn b. İbrâhim b. Muhammed Mısri Hanefi, el-Bahrü'r-Raik Şerhu
Kenzi'd-Dekaik, hr. Zekeriyyâ Umeyrat, Dârü’l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1997/1418.
Kalabalık, Halil, İnsan Hakları Hukuku Kavram-Uygulama- Hak ve Ödevler, Seçkin Yay., İstanbul, 2013.
Kilkelly, Ursula, İnsan Hakları El Kitapları, No: 1 , Almanya, 2001.
Korff, Douwe, Yasam Hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. Maddesinin Uygulanmasına
İlişkin Kılavuz Kitap, Avrupa Konseyi İnsan Hakları El Kitapları, No.8, ss.15-22.
Öncü, Gülay Arslan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özel Hayatın Korunması Hakkı, Beta
Basım A.Ş., İstanbul, 2011.
Zeynüddin Zeyn b. İbrâhim b. Muhammed Mısri Hanefi İbn Nüceym, El-Eşbah ve'n-Nezair,
thk. Muhammed Muti' Hafız, Dârü'l-Fikr, Dımaşk, 1983/1403.
Dergi
Açıkgöz Nihal - Hancı, İ. Hamit - Çakır, A. Hadi, “Olay Yerinden DNA Analizi için Biyolojik
Örnek Toplama ve Örneklerin Laboratuvara Gönderilme Usulleri”, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, c. LI, s 2, Yayın Tarihi: 2002, ss.199-206.
Altıparmak, Saliha – Çiçeklioğlu, Meltem - Yıldırım, Gülay “Abortus ve Etik” Cumhuriyet Tıp
Dergisi, 2009, sayı:31.
Demirel, Teoman Alpay “Etik İlkelerden Hasta Mahremiyetine Saygı”, Şurup Ücretsiz Sağlık
Aktüel Dergi, Temmuz 2014, Yıl.5, sayı: 18, ss.4-6.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

DiCamillo, Julie A. “a Comparatıve Analysıs of The Rıght to Dıe in The Netherlands and The
Unıted Statesafter Cruzan: Reassessıng The Rıght of Selfdetermınatıon”, Am. U.j. Int'l
l. & Pol'y, Volume: 7, ss. 807-842.
Ermanski , Robert A., “The Right to Privacy for Gay People Under International Human Rights
Law”, Boston College International and Comparative Law Review, Volume: 15, ss.141164.
Gaviso, Ruth “Privacy and the Limits of Law”, The Yale Law Journal, Volume. 89, Num. 3,
January 1980, ss. 421-471.
Mason, J. K., The Troubled Pregnancy Legal Wrongs and Rights in Reproduction, University
Press, Cambridge, 2007.
Mensch, Betty - Freeman, Alan, “Liberalism's Public Private Split”, TIKKUN, Vol.3, No. 2, ss.
24-30.
Moor, James H., “The Ethics of Privacy Protection” , Library Trends /Summer&Fall, 1990, ss.
69-82.
Moore, Adam, “Defining Privacy”, Journal of Socıal Phılosophy, Vol. 39 No. 3, Fall 2008, 411–
428.
Nazan, Moroğlu, “Uluslararası Hukukta Kadın Vücut Bütünlüğüne İlişkin Düzenlemeler”,
Kadının Vücut Bütünlüğü Üzerine Hukuki Ve Tıbbi Yaklaşım, İstanbul Barosu Yayınları,
İstanbul,2013, ss.23-44.
Salihpaşaoğlu, Yaşar “Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları
Işığında Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, y. 2013, c.
XVII, sayı: 3, ss.227-266.
İnternet Kaynağı
http:// whqlibdoc. who. İnt /hq/
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/33212.asp.
http://hudoc.echr.coe.
http://www.cnnturk.
http://www.euro.who.int/
http://www.rightsagenda .org.
http://www. kaosgldernegi.



ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

173

DİN ve AHLAKIN MAHREMİYET
SINIRLARINI ZORLAYAN
BİR UYGULAMA OLARAK
TAŞIYICI ANNELİK
Ayşe ŞİMŞEK*

İnsan geleceğini düşünen bir varlıktır. Neslin devamı bu düşüncenin en somut yansımalarından birisidir. İnsanlar neslin devamı için
hem bilimsel düzeyde hem de maddi fedakârlıklar noktasında ellerinden geleni yapma uğraşı içerisindedirler. Din, oluşturduğu bilinç düzeyi
ile onların bireysel ve toplumsal hayatlarını etkilemekte ve yönlendirmektedir. Dinin toplumsal hayata yansıyan yönünü teşkil eden fıkıh
ilmi, toplum hayatıyla yakından irtibatlı konuları açıklığa kavuşturma
konusunda önemli fonksiyonlar icra etmektedir.
İnsanoğlunu diğer bütün canlılardan ayıran ve onlar arasında insanı özel kılan onun aklı ve bir takım özel duygularıdır. Utanma, sır ve
gizliliklere sahip olma ve herkesle her şeyi paylaşmama gibi duygular
insana özel duygulardır. Hukukçular buna sır alanı, hususi alan, mahremiyet gibi tabirler kullansalar da günümüzde özel hayatın gizliliği
tabiri kullanılmaktadır.1 Dolayısıyla mahremiyet kişiye özel bütün gizlilikleri anlatmaktadır.2
Bilgi teknolojisi insanlık için olumlu manada kullanıldığında birçok
açıdan istifade edilmekle birlikte bilgi teknolojisinin kendisi mahremiyet için bir tehlike oluşturmakta, ciddi mahremiyet riskleri içermektedir. Kullanıcılara ait özel bilgiler dünyanın her tarafından izlenebilmekte kamu yönetimi, sağlık sektörü, elektronik, ticaret gibi özel hayata
ilişkin birçok yeni uygulama gelişmektedir. Gerek tıp alanında gerekse

*

1

2

Karatay Vaizi, Necmettin Erbakan Üniversitesi , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih
Bölümü, Doktora Öğrencisi, ayselalesimsek@hotmail.com
Abdullah Kahraman, İslam Hukuk ve Ahlak İlkeleri Işığında Özel Hayatın Gizliliği (Mahremiyet)”, Ankara: Ebabil yayınları, 2008, eserin önsözü.
Saffet Köse, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, Konya: Mehir
Vakfı Yayınları, 2014; Zekeriya Güler, Hz. Peygamber Toplum ve Aile, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007, s. 117.
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ticari alanda veriler toplanmakta işlenmekte ve ulusal sınırları aşan
şebekelerle el değiştirmektedir.3
Bilgi teknolojisinin getirdiği yeniliklerden biri tıp alanındaki yeniliklerdir. Tıp alanındaki bu gelişmeler kişi, aile ve soybağı hukukuna
ilişkin bilinenleri değiştirmiş ve hukuk, tıp ve din uzmanlarını ve birçok
açıdan incelenmesi gereken yeni problemlerle karşı karşıya bırakmıştır.4
Yapay döllenme yöntemlerinin yaygınlaşması da bu bilgi teknolojisinin tıp alanındaki ilerlemelerinden biridir. Tüp bebek teknolojilerinin
yaygınlaşması ve normalleşme süreci, kısırlığın biyolojik bir hastalık
olarak adlandırılması ve yardımcı üreme tekniklerinde de bu hastalığı
tedavi yöntemi olarak kabul edilmesiyle yakından ilişkilidir.5
“Kısırlığın medikalleşmesi” olarak tanımlanabilen bu süreçte kısırlık bir hastalık olarak kabul edilmiş ve tıb alanına konu olmuştur. Kısırlık, doğal üremenin önündeki biyolojik bir engel olarak tanımlanır. Bu
noktada yardımcı üreme teknikleri doğal fonksiyonları yerine getire6
176 meyenlere yardım etmek üzere devreye girmiştir.
İslam hukukçuları yardımcı üreme tekniklerinden biri olan tüp bebek tekniğini evli çiftler tarafından tedavi amaçlı kullanıldığında caiz
görmektedirler. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı sadece tedavi zorunluluğu durumunda ve embriyoların evli çifte ait olma şartıyla tüp bebek
uygulamasını uygun görmüştür.7 Yapay üreme yöntemlerinin Türkiyedeki yasal zemini “Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye

3
4

5

6
7

M. Niyazi Tanılır, İnternet Suçları ve Bireysel Mahremiyet, Ankara: Liberte, 2002, s. 41.
Yasemin Erol, Yapay Döllenme Yöntemleri ve Taşıyıcı Annelik, Yetkin Yayınları, Ankara
2012, s. 27
Burcu Mutlu, “Türkiye’de Üremeye Yardımcı Teknolojiler: Kadınların Tüp Bebek Anlatıları”, Neo Liberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik içinde, haz. Cenk
Özbay – Ayşecan Terzioğlu – Yeşim Yasin, İstanbul: Metis yayınları, 2010, s. 76; Faruk Beşer: “İlkâh”, DİA, XXII, 115.
Mutlu, “Türkiye’de Üremeye Yardımcı Teknolojiler”, s. 77.
http://www.diyanet.gov.tr/turkish/diyanetyeni/KurulDetay.aspx?ID=1162 (30.12.2012):
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili kararı şu şekildedir: “İslâm âlimleri, normal yoldan çocuk sahibi olamayan eşlerin, kocanın spermi ile karısının yumurtasının dışarıda döllenerek
kadının rahmine yerleştirilmesi; ya da kocanın sperminin mikroenjeksiyon yöntemiyle hanımının rahmine ulaştırılarak çocuk sahibi olmalarının caiz olacağına; tüp bebek uygulaması belirlenen bu standartların dışına çıkıldığı ve araya yabancı unsur sokulduğu; yani
sperm, yumurta ve rahimden biri karı-koca dışında başka bir şahsa ait olduğu takdirde caiz
olmamaktadır; çünkü meşrû bir çocuğun, gerek sperm ve yumurta, gerekse rahim bakımından nikâhlı karı-kocaya ait olmasında İslâm Dininin genel prensipleri bakımından zaruret vardır.
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Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik”e dayanır.8 Türkiye’deki kurumsal dini ve yasal söylem aynı istikamette tavır almıştır.
Modern tıbbın geliştirdiği önemli buluşlardan biri de ilk haliyle tüp
bebek olarak isimlendirilen, daha sonraları ise tüpte döllendirilmiş
embriyonun herhangi bir kadına naklinin de mümkün olmasıyla farklı
bir boyut kazanan taşıyıcı annelik konusudur. Kısaca doğal yollarla
çocuk sahibi olamayan evli çiftten alınan üreme hücrelerinin dışarıda
döllenmesiyle oluşan embriyonun üçüncü bir taraf olan farklı bir kadının rahmine yerleştirilmesi şeklinde gerçekleşen taşıyıcı annelik, dahili
ve harici döllendirme şekillerinin gelişmesi ve çoğalmasıyla yaygınlaştı
ve çok yönlü olarak tartışılmaya başladı. Tabidir ki içinde insan unsurunu barındıran bu işlemler bir yandan ahlakın diğer yandan da dinin
söz söylediği insan yaratılışı ve aile konularını etkilemiştir.
Taşıyıcı annelik, disiplinler arası bir konudur. Ahlak, tıp etiği, hukuk ve İslam fıkhı vb. gibi birbiriyle bağlantı kurulacak bilim dalları
yakın ilişki içerisinde konuyu ele almak durumundadır. Teorik düzeyde
birçok uygulama biçimi olan taşıyıcı anneliğin her çeşidinin etik, hukuk
177
ve fıkıh tarafından onaylanması mümkün değildir.
Taşıyıcı anneliğin İslam Hukuku açısından mahremiyet kuralları ile
ilişkisi, Türk hukuku açısından soybağının tespiti ile ilgili durumu hukuki boyutunu teşkil ederken, böyle bir uygulamanın gerçekleştirilmesinin insana/insanlığa yapıp edecekleri ise dini ve ahlaki boyutunu
ifade eder.
Yapay dölleme yöntemleri, üreme alanında gerçekleşen bütün gelişmeler hem bireysel, hem de toplumsal düzeyde tartışmalarla oluşan
karmaşık süreci doğurmuştur. Bunun mahrem alanlara etkisi ise daha
da sorunlu bir alanı işaret etmektedir. Bu teknoloji, doğa ile kültürün,
yerel ile küreselin, din ile bilimin, gerçek ile kurgunun, umut ile korkunun iç içe geçtiği bir alandır.9
Mahremiyet ve Taşıyıcı Annelik Kavramları
Aslı Arapça olan “haram” kelimesinden gelen “mahrem” sıfat ismi
başkalarından gizlenen başkaları tarafından görülmesi, bilinmesi, duyulması istenmeyen, dinin yasak kıldığı şey anlamı ile birlikte gizli,
teklifsiz, içli-dışlı olma anlamına da gelmektedir. Mahremiyet ise mahrem sıfatından türemiş bir isimdir. Türkçe’de kullanılan “bir kimsenin

8
9

Erol, Yapay Döllenme, s. 32.
Mutlu, “Türkiye’de Üremeye Yardımcı Teknolojiler”, s. 93.
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mahremiyetine girmek” o kimsenin sırlarına vakıf olacak kadar o kişiye
yakın olmak demektir.10
“Helal olmayan, yasaklanan şey” demek olan mahremiyet, bir fıkıh
terimi olarak kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış bulunan belli
derecelerdeki akrabaları ifade eder. Kur’ân’da evlenilmesi yasak olanlar
ayrıntısıyla sayılmıştır.11 İslâm hukukunda kadın ve erkeğin birbirleriyle
evlenmesine engel teşkil eden sebepler kan hısımlığı, sıhri (evlilik yoluyla) hısımlık ve süt hısımlığı olmak üzere üç kategoride ele alınmıştır.12
İslam Hukukuna göre kan akrabalığı yoluyla evlenme yasağı kapsamına dahil olan kadınlar dört grupta toplanır. Bunlar, anne ile annebaba tarafından bütün nineleri içeren üst soy hısımları (usûl); kızlar ile
kız ve oğul tarafından bütün kız evlatları içeren altsoy hısımları (fürû);
kız kardeşler ile kız ve erkek kardeşlerin kızlarını ve kız torunlarını
kapsayan anne-babanın altsoyları; halalar ile teyzelerden ibaret olan
dede ve ninelerin sadece birinci dereceden altsoyudur.13
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Sıhriyet evlilik sebebiyle meydana gelen hısımlıktır. Bu sebeple
meydana gelen evlenme engeline hürmet-i musâhere denir. Fıkıh terimi
olarak erkeğin kendisi, babası, oğlu veya mahrem akrabaları tarafından
yapılan evlilik dolayısıyla hısım olunan belirli kişileri ifade etmektedir.14
Rada sözlükte “süt emmek, emzirmek” anlamalarına gelmektedir.
Terim olarak ise çocuğun belirli yaşa kadar annesi haricinde en az dokuz yaşında bir kadının sütünü emme yoluyla ya da başka şekilde yutmasıyla gerçekleşen hısımlıktır. Süt emmeye rada, emziren kadına
murdi adı verilir. Rada, sadece belirli yakınlar arasında evlenme engeli
oluşturur. Bunun haricide miras, nafaka, şahitlik yasağı gibi hükümler
doğurmaz. Kur’ân’da sütanne ve sütkardeşle evlenme yasaklanmıştır.
Hz. Peygamber’in “nesep sebebiyle evlenilmesi haram olanlar, emzirme
sebebiyle de haram olur” hadisi, emzirme nedeniyle meydana gelen
evlenme yasağının, soybağı yoluyla evlenme yasağındaki yakınlık derecesine göre belirleneceğini ifade eder.
10

11
12
13
14

Turhan Yörükan, Şehir, Konut ve Mahremiyet: Sosyolojik ve Sosyal Psikolojik Görüş Açısıyla,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2012, s. 271-272; M. Cumhur İzgi, “Etik Açıdan Yaşlı
Mahremiyeti: Huzurevi Örneğinde Hizmet Alanlar ve Verenler Açısından Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deontoloji Anabilim Dalı, 2009, Ankara, s. 60.
Nisa, 23.
Salim Öğüt, “Mahrem,” DİA, 2003, XXVII, 388.
Fahrettin Atar, “Muharremat,” DİA, 2006, XXXI, 6, 7.
Hamza Aktan, “Sıhriyet,” DİA, 2009, XXXVII, 111.
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Emziren kadınla birlikte o kadının kocasıyla da çocuk arasında süt
hısımlığı oluşur. Fıkıhta bu meseleye lebenü’l-fahl denir. Fakihlerin ekseriyetine göre süt hısımlığı dolayısıyla şu kimseler evlenemez: süt yönünden usule bağlı olarak sütanne, süt baba, süt nine ve sütdedeler;
süt yönünden fürua bağlı olarak sütçocuklar ve süttorunlar; sütanne ve
sütbabanın gerek nesep, gerekse süt hısımlığı yoluyla füruu; sütdede ve
sütninenin çocukları (süthala, sütamca, sütteyze ve sütdayılar); eşin süt
usûl ve füruu; süt usûl ve süt füruun eşleridir.
Taşıyıcı anneliğin tek bir tanımı yoktur. Genel olarak taşıyıcı annelik doğal yollarla çocuk sahibi olamayan evli çiftten alınan üreme hücrelerinin dışarıda döllendirilmesiyle oluşan embriyorunun üçüncü bir
taraf olan farklı bir kadının rahmine yerleştirilmesidir. Tıp alanında
bilinen ve ülkemizde uygulanması yasal olan çocuk sahibi olmanın
diğer bir yöntemi olan tüp bebek uygulamasının taşıyıcı annelikten
farklıdır. Çünkü tüp bebekte evli çiftten alınarak dışarda yani suni ortamda döllenmiş embriyo tekrar aynı kadına transfer edilmektedir.
Halbuki taşıyıcı annelikte üçüncü bir taraf olan taşıyıcı kadının rahmine
yerleştirilmektedir.15
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Evli çiftlerin üreme hücrelerinin yapay yolla döllendirilmesine homolog döllenme; evli olmayan kişilere ait üreme hücrelerinin yapay
yolla döllendirilmesine ise heterolog döllenme denir.16
Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin tüpte ve rahimde gerçekleşmesi bakımından yapay döllenme ikiye ayrılır. Döllenme tüpte gerçekleşiyorsa in-vitro; rahimde gerçekleşiyorsa in-vivo adını alır.17
Embriyo şayet tüpte oluşturularak bir şahsa nakledilirse in-vitro
embriyo nakli,18 rahimde oluşturularak başka bir kişiye nakledilirse invivo embriyo nakli adını alır.19 Yani in-vivo embriyo nakli, bir kadının
rahminde bulunan embriyonun tıbbî müdahale ile başka bir kadının
rahmine nakledilmesidir. İn-vitro embriyo naklinden farkı, üreme hücrelerinin tüpte değil, rahimde döllendikten sonra başka bir kişiye nakledilmesidir.20

15

16
17
18

19
20

Bk. Ayşe Şimşek, “İslam Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelik”, yayımlanmamış yüksek lisans
tezi, Çanakkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale 2013, s. 4.
Erol, Yapay Döllenme, s. 37, 44.
Erol, Yapay Döllenme, s. 53-56.
Moore Persaud, İnsan Embriyolojisi (çev. Mehmet Yıldırım- İmer Okar- Hakkı Dalçık),
Nobel yayınları, İstanbul 2002, s. 39.
Erol, Yapay Döllenme, s. 52, 53, 56.
Erol, Yapay Döllenme, s. 52-53.
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Taşıyıcı Annelikte Kullanılması Bakımından Embriyonun Nakil Aşamaları ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Taşıyıcı annelikte kullanılması bakımından embriyonun oluşum ve
nakil aşamaları kombinasyon halinde düzenlenerek bir tablo şekline
şöylece gösterilebilir.
Tablo:21
(1)
A'nın yumurtası
B'nin Spermi
-------

(11)
A'nın yumurtası
B'nin spermi H'nin
rahmi

(2)
C'nin yumurtası

C'nin Rahmi

B'nın Spermi
-------C'nin Rahmi
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(10)
F'nin yumurtası

(3)
C'nin yumurtası

G'nin spermi
-----

B'nin Spermi
-----

C'nin Rahmi

A'nın Rahmi

İn-Vitro
Döllenme

(9)

(4)

Çeşitleri

F'nin yumurtası
G'nin spermi
-----

A'nın yumurtası
D'nin spermi
------

A'nın Rahmi

C'nin Rahmi

(8)

(5)

E'nin yumurtası

C'nin Yumurtası

D'nin Spemi
-----

D'nin spermi
---

C'nin Rahmi

21

A'nın Rahmi
(7)
E'nin yumurtası

(6)
C'nin yumurtası

B'nin spermi
----

D'nin spermi
------

C'nin Rahmi

C'nin Rahmi

Bu bilgilerin yer aldığı bazı araştırmalar şunlardır: Erol, Yapay Döllenme, s. 53-54, 59-60,
114-118; Sevtap Metin, “Yörüngesinden Çıkan Tabiat: Etik, Sosyal, Psikolojik ve Hukuki
Görünümleriyle Taşıyıcı Annelik,” Sağlık Hukuku Makaleleri-II, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi, 2012, s. 8-9; Seda Ergüneş, “Yapay Döllenme”, Sağlık Hukuku Makaleleri-II,
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi, 2012, s. 173-174; Sibel Gülova Özsoy, “Meta Olarak Annelik,” Sağlık Hukuku Makaleleri-II, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi, 2012,
s. 309-311.
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A → Evli Kadın
B → Erkek Koca
A + B → Evli Çift
C → Taşıyıcı Anne
D = Sperm Bağışlayan
E = Yumurta bağışlayan yabancı kadın
F + G = Evli Çift
H = İkinci Eş
1. Evli olan A ve B’nin üreme hücrelerinin in-vitro döllenme yöntemiyle C’nin rahmine transfer edilmesi: Bu işlemde, yumurtası sağlıklı
çalışmakla birlikte, rahmi, gebeliği başarıyla sonlandırmaya elverişli
olmayan evli kadın ile kocasının üreme hücresi laboratuvar ortamında
döllendirilmekte (in-vitro), ardından taşıyıcı annenin rahmine transfer
edilmektedir. Bu işlemde ebeveynler çocuğun genetik anne ve babası
olurlar. Taşıyıcı annenin, çocukla genetik bir bağı yoktur.
181
2. C’nin yumurtası ile B’nin sperminin in-vitro yöntemiyle döllendirilmesi ve tekrar taşıyıcı annenin rahmine yerleştirilmesi: Bu uygulamada, çocuk sahibi olmak isteyen evli kadının hem yumurtalıklarının
çalışmadığı, hem de çocuğu taşıma ve doğurma yeteneğinden mahrum
olduğu durumda taşıyıcı annenin yumurtası ile kocanın üreme hücresi
laboratuvar ortamında (in-vitro) döllendirilmektedir. Neticede çocuğu,
taşıyıcı anne dünyaya getirir. Türkçede bu tür taşıyıcı anneliğe “ikame
annelik” ya da “yedek annelik” denmektedir. Bu yöntemde taşıyıcı anne, hem genetik olarak hem de karnında taşıyıp doğuran annedir. Bu
işlem sadece dışarda döllenme (in-vitro) şeklinde gerçekleşebilir.
3. C’nin yumurtası ile B’nin sperminin in-vitro yöntemle döllendirilerek A’nın rahmine transfer edilmesi: Yumurtalıklarında problem olan
bir kadının kocasından alınan üreme hücresi, yumurta bağışında bulunan yabancı bir kadının yumurtasıyla in-vitro yöntemle döllendikten
sonra çocuk sahibi olmak isteyen karısının rahmine yerleştirilir. Bu
işlemde taşıyıcı kadın (A) aynı zamanda sperm sahibi kocanın eşidir.
Yumurta bağışı yapan kadın ise çocuğun genetik annesi konumundadır.
Ancak bu işlem taşıyıcı annelik olarak değil, yumurta bağışı olarak adlandırılmaktadır.
4. A’nın yumurtası ile D’nin sperminin in-vitro yolla döllendirilerek
C’nin rahmine yerleştirilmesi: bu işleme, çocuk sahibi olmak isteyen
evli kadının yumurtası sağlıklı olduğu halde, rahmi çocuk taşımaya
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elverişli olmadığı ve de kocasının kısır olduğu durumda başvurulmaktadır. Bu durumda evli kadının yumurtası yabancı bir erkeğin üreme
hücresi ile tüpte döllenir ve taşıyıcı annenin rahmine yerleştirilir.
Sperm bağışında bulunan yabancı erkek, taşıyıcı annenin kocası olabileceği gibi bir başka kimse de olabilir.
5. C’nin yumurtası ile D’nin sperminin in-vitro yöntemle döllendirilerek A’nın rahmine transfer edilmesi: Hiçbir şekilde üreme yeteneğine
sahip olmayan karı ve kocanın, evli olmayan başka bir erkek ve kadından alınmış üreme hücrelerinin laboratuvar ortamında döllenmesi ve
ardından evli kadının rahmine yerleştirilmesidir. Bu işlemde çocuk sahibi olmak isteyen evli kadın (A) aynı zamanda taşıyıcı olmaktadır.
Genetik açıdan anne ise yumurta sahibi kadındır. Dolayısıyla bu işlem
tıp dilinde taşıyıcı annelik olarak değil, yumurta ve sperm bağışı olarak
adlandırılmaktadır.
6. C’nin yumurtası ile D’nin sperminin in-vitro yöntemle döllendirilerek yine C’nin rahmine yerleştirilmesi: hiçbir şekilde üreme yeteneğine sahip olmayıp çocuk sahibi olmak isteyen evli çift, anlaşma yaptıkla182 rı bir taşıyıcı annenin yumurtası, yabancı bir erkeğin üreme hücresi ile
laboratuvar ortamında döllendirilerek o taşıyıcı anneye yerleştirilmektedir. Eğer taşıyıcı anne evli ise yabancı erkek taşıyıcı annenin kocası da
olabilir. Bu durumda çocuk sahibi olmak isteyen çiftin çocukla genetik
herhangi bir bağı bulunmamaktadır.
7. E’nin yumurtası ile B’nin sperminin in-vitro yolla döllendirilerek
C’nin rahmine yerleştirilmesi: Çocuk sahibi olmak isteyen evli kadının
üreme hücreleri işlev görmeyip rahmi de çocuk taşımaya elverişli olmadığı durumda yabancı bir kadından alınan bir yumurtanın kocasının
üreme hücresiyle laboratuvar ortamında döllendirilerek taşıyıcı annenin rahmine transfer edilir. Bu işlemde yumurta sahibi kadın genetik
anne, çocuğu doğuran kadın ise taşıyıcı annedir.
8. E’nin yumurtası ile D’nin sperminin in-vitro yöntemle döllendirilerek C’nin rahmine yerleştirilmesi: karı ve kocanın her ikisinin üreme
yeteneğine sahip olmamaları durumunda evli olmayan başka erkek ve
kadından alınan üreme hücreleri laboratuvar ortamında döllendirilerek
taşıyıcı annenin rahmine yerleştirilir. bu işlemde de çocuk ile ona sahip
olmak isteyen aile arasında hiçbir genetik bağ bulunmamaktadır.
9. Evli olan F ve G’nin üreme hücrelerinin in-vitro yolla döllendirilerek A’nın rahmine transfer edilmesi: bu işlem, evli çiftten alınarak
laboratuvar ortamında döllendirilen embriyonun çocuk sahibi olmak
isteyen evli bir kadının rahmine yerleştirilmesi şeklinde gerçekleşir.
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Yani çocuk sahibi olabilen evli bir çiftin in-vitro yöntemiyle oluşturulmuş embriyosunun çocuk sahibi olmak isteyen fakat rahminde rahatsızlığı olmayan kadına naklidir. Bu işleme kadın kendi üreme hücresiyle
çocuk sahibi olamadığı için başvurulur. Bu uygulama doğum öncesi
evlat edinme olarak adlandırılmaktadır.22 Ayrıca burada bebeğin, doğuran anneyle genetik açıdan bir bağlantısı bulunmamaktadır. Tıp dilinde
bu işleme embriyo bağışı adı verilmektedir.
10. F’nin yumurtası ve G’nin spermi in-vitro yolla döllendirilerek
C’nin rahmine yerleştirilmesi: hiçbir şekilde üreme yeteneğine sahip
olmayan evli çiftin talebi üzerine, evli olan diğer bir çiftten üreme hücreleri alınır ve laboratuvar ortamında döllendirildikten sonra bu embriyo bir taşıyıcı anneye transfer edilir. bu işlem sonucunda dünyaya gelen
çocukla istek sahibi aile arasında herhangi bir genetik bağ bulunmamaktadır.
11. Karı-kocaya ait embriyonun yine aynı kocanın ikinci eşine
transferi şeklindeki taşıyıcı annelik uygulamasıdır. Yani B’nin iki eşi
vardır. A’nın yumurtası bulunduğu halde rahmi çocuk taşımaya elverişli
değildir. B ve A’dan alınan üreme hücrelerinden oluşturulan embriyo 183
B’nin ikinci eşi olan H’nin rahmine yerleştirilmektedir.
İslam Hukuku açısından üreme hücresi döllendirilmesine üçüncü
bir tarafın karıştırıldığı bütün taşıyıcı annelik ve sun‘î ilkâh türleri ittifakla haramdır. Mesela üçüncü kişilere ait sperm ya da yumurta bağışı
böyledir. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin, evli olan başka
herhangi bir çifte ait embriyonun kiraladıkları bir taşıyıcı anneye transfer edilmesini talep etmeleri veya kocanın üreme hücresinin taşıyıcı
annenin yumurtasıyla döllendirilmesi de böyledir. Bazen de taşıyıcı
annenin kocasının üreme hücresi kullanılabilmektedir. Çünkü bu durumlarda çocuk sahibi olmak isteyen evli çift ile çocuk arasında genetik
bağ kopmakta ya da karışmaktadır. Üreme hücrelerinin yabancıya ait
hücrelerle karışımıyla (kokteyl) ya da herhangi bir tıbbi zaruret olmaksızın yapılanlarda caiz olmayan türlerdendir. Bu konuya İslam hukukçularının bakışı dört ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar taşıyıcı anneliğin bütün durumlarda haram olduğunu iddia edenler, taşıyıcı anneliğin eşlerin üreme hücrelerinden oluşmuş embriyonun taşıyıcı anneye
nakli şeklindeki uygulamanın caiz olduğunu iddia edenler, taşıyıcı anneliğin yalnızca evli çiftlerden oluşan embriyonun yine koca ile nikah
bağı olan ikinci eşin rahmine yerleştirilmesi durumunda caiz olabileceği iddiasında bulunanlar ve sperm bağışı veya yumurta bağışı şeklinde
üreme safhasına üçüncü şahısların dahil olduğu gerçekleşmesi muhte22

Erol, Yapay Döllenme, s. 53-54.
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mel embriyonun taşıyıcı anneye nakli şeklindeki uygulamayı ittifakla
haram kabul edenler şeklindedir.23
Mahremiyet Bağlamında Taşıyıcı Annelik
Taşıyıcı annelikle mahremiyet ilişkisi üç farklı açıdan incelenebilir.
Bunlardan ilki doğan çocuğun mahremiyetinin (nesep bağının) kiminle
kurulacağıdır. İkincisi ise taşıyıcı anneliğin bir tedavi olarak algılanmasının insan mahremiyetine engel teşkil etmesidir. Yani bu uygulama
zorunlu bir tedavi olarak görülmediğinde kadının mahrem yerlerini
doktorlara göstermesinin dini bakımdan sakıncalarıdır. Üçüncüsü ise
taşıyıcı anneliğin insan onurunu, dolayısıyla kadın onurunu zedeleyen
bir durum arz etmesidir.
Şimdi ilk olarak taşıyıcı annelik uygulaması neticesi dünyaya gelen
çocuğun mahremiyetinin kiminle kurulacağı konusunu ele alalım:

A. Çocuğun, Rahim Sahibi ve Yumurta Sahibi Anneyle Hukûkî
Bağı
Bu konuda farklı açılardan değişik görüşler mevcuttur.

184

Birinci Görüş: Yumurta sahibi olan kadın çocuğun gerçek annesi, rahminde taşıyan yani çocuğu doğuran kadın ise sütannesi hükmündedir. Bu görüşü savunanlar arasında Mustafa Ahmed ez-Zerkâ, Muhammed Nâim Yâsîn, Abdülhâfız Hilmî, Zekeriya el-Berrî, Muhammed
es-Sertâvî gibi âlimler yer almaktadır. Zerkâ şöyle demiştir: “Çocuğa
varis olacak olan ve çocuğun kendisine nispet edileceği anne yumurta
sahibi kadındır.”24
Bu görüş sahiplerinin delilleri şunlardır:
1. Embriyo, aralarında hukûkî/şer‘î bir evlilik bağı bulunan erkek
ve kadından alınmış üreme hücreleriyle oluşmuş bulunduğu için
hukûkî neticeler de buna bağlanır ve ceninin nesebi bu anne babaya
nispet edilir.
2. Cenine kalıtımsal (genetik) özellikleri veren sperm ve yumurtadır. Rahmin kalıtıma bir etkisi yoktur.

23

24

Konuyla ilgili delil ve tartışmalar için bk. Şimşek, “İslam Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelik”, s. 35-64; a.mlf., “İslam Hukuku Açısından Taşıyıcı Annelikte Meşruiyet Tartışmaları”,
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 24, 2014, s. 241-266.
Muhammed Amr el-Câbirî, el-Cedîd fi’l-fetâvâ eş-şer‘iyye li’l-emrâdı’n-nisâiyye ve’l-‘akim,
Dâru’l-Furkân, Amman, ts., s. 59; Lubnâ Muhammed Cebr Şaban es-Safedî, “el-Ahkâmü’şşer‘iyye el-müte‘allika bi’l-ihsâb hârice’l-cism”, Yüksek Lisans Tezi, Gazze İslam Üniversitesi, 1428/2007, s. 44.
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Meşrû bir evlilik olduğu sürece, böyle bir uygulama embriyoyu bir
tüpe koymakla aynı şeyi ifade eder. Rahim sadece gıda verir.
3. Sütanneliğe kıyaslandığında, nasıl süt emmesi sebebiyle sütanneye nesebi nispet edilmiyorsa, aynı şekilde rahim sahibi anneye de
nispet edilemez.
4. Rahmin çocuğun oluşumunda işlevsel bir rolü yoktur.25 Rahim
oksijen ve gıda vericisidir. Rahimdeki çocuk otelde kalan bir misafir
gibidir. Bitki için toprak ne ise çocuk için rahim odur.26
İkinci Görüş: Çocuğu doğuran rahim sahibi anne gerçek annesi,
yumurta sahibi ise sütannesidir.27 Yusuf el-Karadâvî bu görüştedir.28 Bu
görüş sahipleri nesebin ispatında doğumu esas alırlar.
Bu görüş sahiplerinin ileri sürdükleri deliller şunlardır:29
1. “Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır.”30 Burada Allah Teala anneliği doğurana hasretmiştir.31
2- “Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu.”32 “Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu 185
nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır.”33 Dolayısıyla gerçek anne olmaya
hak sahibi odur.
3. “Anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler.”34 Doğuran hakiki
anne olmasaydı Allah nasıl ona anne (vâlide) adını verirdi.
4- “Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay
vardır; ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay
vardır. Gerek azından, gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır.”35

25

26
27

28
29

30
31
32
33
34
35

Abdülhamid Osman Muhammed, Ahkâmü’l-ümmi’l-bedîle er-rahmü’z-zı’r beyne’ş-şerî‘atil’İslâmiyye ve’l-kânûn, Kahire 1440, s. 36.
Abdülhamid Osman, Ahkâmü’l-ümmi’l-bedîle, s. 42-44.
Ârif Ali Ârif, “Taşıyıcı Anne veya Kiralanmış Rahim Konusuna İslâmî Bir Bakış” (çev. Esra
Rahat Özer), İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 17, 2011, s. 404.
http://www.qaradawi.net/library/50/2387.html.
Ziyâd Ahmed Selâme, Etfâlü’l-enâbîb beyne’l’ilm ve’ş-şerî‘a, Beyrut: Dârü'l-Beyarik,
1996/1417, s. 136-138; Câbirî, el-Cedîd fi’l-fetâvâ, s. 59-62; Safedî, “el-Ahkâmü’ş-şer‘iyye”,
s. 46-48; Ârif, “Taşıyıcı Anne”, s. 405-409; Hüsnî Mahmûd Abduddâim, ‘Akdü icâreti’lerhâm beyne’l-hazri ve’l-ibâha, İskenderiye: Darü’l-Fikri’l-Camii, 2007, s. 263-269.
َّ ]إِ ْن أ َُّم َهاتُ ُه ْم إََِّّل
Mücadele (58), 2: {2 :الَّلئِي َولَ ْدنَ ُه ْم} [اجملادلة
Ârif, “Taşıyıcı Anne”, s. 405.
Ahkâf (46), 15; {15 :ض َعْتهُ ُك ْرًها} [األحقاف
َ ]َحََلَتْهُ أ ُُّمهُ ُك ْرًها َوَو
ِْ صْي نَا
Lokman, (31), 14: {14 :اْلنْ َسا َن بَِوالِ َديْ ِه َحََلَْتهُ أ ُُّمهُ َوْهنًا َعلَى َوْهنٍ} [لقمان
َّ ]وَو
َ
ِ]والْوال
ِ ْ َْي َك ِامل
ِ ْ َات يُر ِض ْعن أ َْوََّل َد ُه َّن َحول
Bakara (2), 233: {233 :ْي} [البقرة
د
َ
ْ
َ ْ ُ ََ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِيب َِِّا تَرَك الْوالِ َد ِان و ْاألََْ ربو َن ولِلن
ِ ِ ِ
Nisa (4), 7: {7 ::وضا} [النسا
ً يب َِّا تَ َرَك ال َْوال َد ِان َو ْاألََْ َربُو َن َِّا َ َّ َّ منْهُ أ َْو َكَُُر نَِيبًا َمْ ُر
ٌ َ ن:ِّسا
َ َ َُ َ
َ َ ٌ َ]ل ِّلر َجال ن
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Mirasta da çocuk, doğuran anneye mirasçı olmaktadır. Dolayısıyla yumurta sahibi değil, doğuran kadın gerçek annedir.
5. “Siz, hiçbir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.”36 “O, sizi
daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir.”37 “Sizi de annelerinizin
karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka
tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da (O'na kulluktan) çevriliyorsunuz?”38; “Hiçbir anne, çocuğu sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır.”39 Bu ayetlerde çocuğun yaratılış aşamalarının tamamı rahimde gerçekleşmektedir. Bu evrelerde yumurta sahibinin rolü yoktur. Annelik sadece kalıtımdan ibaret değildir.
6. “Çocuk döşek sahibinindir. Zina edene de mahrumiyet vardır.”40
Nesebin erkek açısından nikâhı altında bulundurmaya (firâş), kadın
açısından ise doğuma göre tespit edileceğini göstermektedir.

Çocuğun, Rahim Sahibi ve Yumurta Sahibi İki Annenin Kocasıyla Hukûkî Bağı

186

Bu konuda da İslâm hukukçuları tarafından iki görüş ortaya atılmıştır.
Birinci görüş: Bir kısım İslâm hukukçuları çocuğu karnında taşıyıp doğuran rahim sahibi annenin kocasının gerçek baba olduğunu ve
yumurta sahibi kadının kocasının çocukla bir bağının bulunmadığını
savunmaktadırlar.
İkinci görüş: Çoğunluk İslâm hukukçuları gerçek babanın yumurta sahibi kadının kocası olduğunu savunmaktadırlar. Yusuf elKaradâvî ve İslâm Fıkıh Akademisi bu kanaattedir.41 Aralarında şer‘î bir
evlilik bağı bulunan erkek ve kadının üreme hücrelerinden elde edilen
embriyo bu kişilere nispet edilir.42
36
37
38

39
40
41
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ِ َُخرج ُُم ِمن بط
Nahl (16), 78: {78 :َّ ِ َار َو ْاألَ ْفِئِ َد َة لَ َعلَّ ُُ ْم تَ ْْ ُُ ُرو َن} [النل
َّ ون أ َُّم َهاتِ ُُ ْم ََّل تَ ْعلَ ُمو َن َشْيِئًا َو َج َع َ َّ لَ ُُ ُم
َ ْالس ْم َع َو ْاألَب
ُ ْ ْ َ َ ْ ]واللَّهُ أ
َ
ِ ]هو أ َْعلَم بِ ُُم إِ ْذ أَنْْأَ ُكم
ِ ُض وإِ ْذ أَنْتُم أ َِجنَّةٌ ِِف بط
ِ
Necm (53), 32: {32 :ون أ َُّم َهاتِ ُُ ْم} [النجم
َر
األ
ن
م
ْ
ُ
ْ
ْ ُ َُ
َ ْ َ ْ َ
ِ ٍ ٍ
ِ ِ
ٍِ ِ ِ
ِ
Zümer (39), 6: { :َِرفُو َن} [الزمر
َّ ُْ ََّل إِلَهَ إََِّّل ُه َو فَأ
ُ ْمل
ْ ََُّ ت
ُ َيَْلُ ُق ُُ ْم ِف بُطُون أ َُّم َهات ُُ ْم َخ ْل ًقا م ْن بَ ْعد َخلْق ِف ظُلُ َمات ثَََّلث َذل ُُ ُم اللَّهُ َربُّ ُُ ْم لَهُ ال
6]
ِ
ِ
Bakara (2), 233: {233 :ود لَهُ بَِولَ ِدهِ} [البقرة
َ
ٌ ُض َّار َوال َدةٌ بَِولَد َها َوََّل َم ْول
َ ُ]َّل ت
Dârimî, “Nikâh”, 41; Ebû Dâvûd, “Talâk”, 34; Nesâî, “Talâk”, 48.
Yûsuf el-Karadâvî, “Kadâya ‘ameliyye tentazıru ahkâme’ş şer‘iyye,”
http://www.qaradawi.net/library/50/2387.html, 09.12.2012; Safedî, “el-Ahkâmü’şşer‘iyye”, s. 51.
Safedî, “el-Ahkâmü’ş-şer‘iyye”, s. 52.
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İki kadınla evli bulunma durumunda eşlerden birine ait yumurtanın her ikisinin de kocası olan kişinin üreme hücresiyle döllendirilerek
diğer eşe transferi şeklindeki taşıyıcı annelik işleminde babanın tespitinde bir zorluk bulunmamaktadır. O çocuğun babası, üreme hücresinin
sahibi evlilik bağı içinde dünyaya geldiği kocadır.43
Anne ve babanın çocuk ile hukuki bağı hukuki bağı konusundaki bu görüşler neticesinde çocuğun anne ve babayla olan mahremiyet bağını şu şekilde özetleyebiliriz:
Anne eğer yumurta sahibi kadın ise kan hısımlığı ile oluşan mahremiyet yumurta sahibi kadın ile kurulur. Taşıyıcı anneyle ise süt hısımlığı yoluyla mahremiyet oluşur. Asıl annenin taşıyıcı kadın olduğunu
düşenlere göre ise kan hısımlığı yoluyla olan mahremiyet taşıyıcı anneyle oluşurken, yumurta sahibi kadın ile süt hısımlığı nedeniyle mahremiyet oluşur. Her iki durumda da mahremiyet hem yumurta sahibi
anne, hem de taşıyıcı anneyle oluşmaktadır.
Bazı İslam hukukçuları ise doğuran gerçek anne olmakla birlikte
yumurta sahibinin hükmünün heder olduğunu ve çocukla hiçbir hukûkî
187
bağının bulunmadığını iddia eder.44
Doğacak çocuğun babası ile ilgili mahremiyetinde ise yine annenin
mahremiyeti neticesinde gerçek anne sayılan eğer yumurta sahibi ise
baba genetik baba olur. Hem nesebi hem de mahremiyeti, kan hısımlığından doğan mahremiyeti genetik babayla oluşur. Taşıyıcı annenin
kocası ile süt hısımlığı ile gerçekleşen mahremiyet oluşur.
Eğer taşıyıcı anneyi yani doğuran anneyi gerçek anne olarak düşünenlere göre ise kan hısımlığından doğan mahremiyet taşıyıcı annenin
kocasıyla oluşmaktadır.
Yumurta sahibi yani genetik anne ile süt yoluyla mahremiyet oluşanlara göre onun kocası ile süt hısımlığı yoluyla mahremiyet oluşur.
Burada konumuz embriyo oluşum aşamalarından birincisi ve on birincisidir. Yani evli çifte ait embriyo, farklı bir taraf olan taşıyıcı anneye
transfer edilmesi durumunda bu mahremiyet şekilleri gerçekleşir. Diğer
embriyo aşamalarında oldukça karışık bir tablo ortaya çıkar. Zaten
İslam hukuku açısından kabul edilemez durumlardır.
43
44

H. M. Abduddâim, ‘Akdü icâre, s. 254-255.
Ömer b. Muhammed b. İbrahim Gânim, Ahkâmü’l-cenîn fi’l-fıkhi’l-İslâmî, Cidde: Dârü’lEndelüs el-Hadra; Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2001/1421, s. 250;
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/engab/abdabaset.htm. (10.11.2012). Abdülaziz Bayındır da bu kanaati taşımaktadır:
http://www.youtube.com/watch?v=b2_RkbVQ0C0.
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Türkiye’de böyle bir uygulama yasal olmamakla birlikte gerçekleştiğinde çocuğun soybağı ve dolayısıyla anne-baba ile mahremiyeti şu
şekilde kurulur:
Türk hukukuna göre anne, çocuğu doğuran kadındır. Mahremiyet
doğuran anneyle kurulur. Ancak soybağı kurulurken kan bağı esas
alınmadığı için kan hısımlarının birbirleriyle evlenme riski oluşabilmektedir.
Evli çifte ait embriyo kullanılarak yapılan taşıyıcı annelik uygulamasında soybağı açısından üç durum ortaya çıkar:
aa. Taşıyıcı anne bekâr ise çocuk nesepsizdir. Çünkü çocuğun,
sperm ve yumurta sahibi genetik anne babayla doğrudan soybağının
kurulması hukuken imkânsızdır. Ancak genetik babanın çocuğu tanıması halinde onunla çocuk arasında bir soybağının kurulabileceği kabul
edilmiştir. Genetik anne ile arasında soybağı hiçbir şekilde kurulamaz.45
188

ab. Taşıyıcı anne evli ise çocuk evlilik birliği içerisinde doğmuş sayılacağından (TMK md. 280) çocuk sahih nesepli sayılır. Annesi doğuran kadın, babası da o kadının kocasıdır. Bu koca çocuğun nesebini
reddetmedikçe genetik baba çocuğu tanıyamaz; ancak reddettikten
sonra tanıyabilir (TMK md. 295/3).
ac. TMK’ya göre taşıyıcı annelik uygulamasında genetik anne-baba
olan embriyo sahibi evli çiftle çocuk arasındaki soybağı ancak birlikte
evlat edinmeleri ile mümkün olabilmektedir (md. 306).46 Ayrıca
TMK’da “Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl
süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır” (md. 305) hükmüne bağlı olarak taşıyıcı anne çocuğu doğurur doğurmaz evlatlık
vermek istese bile bu mümkün görünmemektedir.47
B. Tedavide Beden Mahremiyeti
Tıp etiği açısından mahremiyet oldukça önemlidir. Yapay döllenme
yöntemlerinden biri olan taşıyıcı annelik uygulamasında tıp uzmanları,
çocuk isteyen aile (anne-baba), taşıyıcı anne gibi birçok taraf bu süreçte yakın ilişki halinde bulunmaktadırlar.

45
46

47

Metin, “Yörüngesinden Çıkan Tabiat”, s. 45.
Özlem Yenerer Çakmut, Soybağının Belirlenmesi ve Ceza Hukukunda Çocuğun Soybağını
Değiştirme Suçu, Beta, İstanbul 2008, s. 64.
Nagehan Kırkbeşoğlu, Soybağı Alanında Biyoetik ve Hukuk Sorunları, İstanbul: Vedat
Kitapçılık, 2006, s. 80.
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Doktorlar bu süreçte evvela hangi aşamalardan geçecekleri hususunda tarafları bilgilendirmelidirler. Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan tarafı hasta kabul edersek, hastanın vücudu üzerinde yapılacak
işlemlerle ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.48
Sağlık hizmetlerinde beden mahremiyetinin korunmasında, hastahekim ilişkisinin gerektirdiği bedenin görünmesi ve bedensel temas gibi
konular öne çıkmaktadır. Bu nedenle sağlık personeliyle hasta ilişkisinde, tarafların cinsiyetleri, cinsel ahlakları tartışma konusu olmuştur.
İnsanlık tarihi incelendiğinde, öteden beri sağlık hizmetlerinde beden
mahremiyetinin korunmasına yönelik tedbirler alındığı görülür. Bu
alandaki sınırlamalar daha çok kadın hastalar ve ölü muayeneleriyle
ilgilidir. Eski Mısır ve Sümerlerde doğuma yardımı, daha önce doğum
yapmış deneyimli kadınların yaptığı tespit edilmiştir. Hintli hekimin
andında kocası veya velisi yanında bulunmayan kadını hekimin tedavi
etmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Eski Çin’de kadının nabzının kontrolü sırasında erkek hekimin elinin kadına temas etmemesi için işlem,
kadının bileğine ipek iplik konarak yapılırdı. Kadınlar bedenlerinde
ağrıyan yerlerini hekime teşhis bebekleri üzerinde işaretleyerek göste- 189
rirlerdi. Eski Yunan’da ise Platon, bir hekimin bir kadını muayenesi
esnasında kadının göbeğini sınır olarak belirlemiştir.49
Mahremiyet, kişiye özel bütün gizlilikleri ifade eden bir kavramdır.
Bununla birlikte konumuzla alakalı olanı, insan bedeninin başkasının
bakışlarından gizlenmesiyle ilgili olanıdır. Beden mahremiyeti, başkasının görmemesi gereken yerleri anlatır. İslami terminolojide bunu avret
kelimesi açıklar.50
Fıkıh terimi olarak avret, insan vücudunda görünmesi ve gösterilmesi günah sayılan, namazda ve namaz dışında örtülmesi farz ve başkalarınca bakılması haram olan yerlerdir. Gerek erkek gerekse kadının
avret yerlerini örtmesinin farz ve başkalarının avret yerlerine bakmanın
haram olduğuyla ilgili birçok âyet ve hadis bulunmaktadır. Erkeğin
avret yeri Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîler’in oluşturduğu cumhûru
fukahâya göre göbekle diz kapağı arasıdır. İslam âlimleri arasında ayrıntıda bazı görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Kadının örtmesi gereken
yerleri Hanefî, Mâlikî ve Şafiîler’le Hanbelîler’deki hâkim görüşe göre
elleriyle yüzü dışındaki bütün vücududur. Bununla beraber bu hükümlerin de bazı istisnaları vardır. “Zaruretler yasakları mubah kılar” kaide48

49
50

Gürkan Sert, “Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından Sağlık Hizmetlerinde Mahremiyet Hakkı
Kavramı”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2007, s. 137.
İzgi, “Etik Açıdan Yaşlı Mahremiyeti”, s. 154-155.
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sine göre doğum, sünnet gibi olaylarda, ayrıca tedavi vb. maksatlarla
bakılması zaruri olan yerlere ilgililerce bakılabilir.51
Yaygın taşıyıcı annelik uygulaması esnasında tıp uzmanları, çocuk
sahibi olmak isteyen evli çift ve taşıyıcı anne gibi birçok taraf sürece
dahil olmaktadır. Kadının mahremiyeti açısından meseleye bakıldığında
kanaatimizce bu tedavi bir zorunluluk içermemektedir. Her ne kadar
çocuk isteyen evli çift için bir zorunluluk olduğu düşünülse bile bunun
taşıyıcı anne için bir zorunluluk olmadığı açıktır. Böyle bir zorunluluğun olmadığı bir tedavide taşıyıcı annelerin bu sürece katılmaları kadın
mahremiyeti açısından doğru görünmemektedir.
C. İnsan/Kadını Onuru Bakımından Mahremiyet
İnsan onuruna saygı, insanın özel etik değerlere sahip olduğunu,
kişinin kendi ilgi, amaç ve tercihine göre davranabileceğini kabul etmeyi gerektirir. Bireyin fiziki çevresini kontrol edebilmesi de onun iradesi
dışından öteki tarafından özel alanına müdahaleyi engellemeyi içermektedir. Mahremiyetin korunması ilkesi, tarih boyunca tıp yeminlealmıştır. Bu da mahremiyet kavramının ahla190 rinde ve etik kodlarda yer
52
ki önemine bir işarettir.
Ahlâk, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan
manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu irade ve
davranışlar bütünüdür.53 Etik, basitçe ahlâk kuramı veya teorik ahlâk
olarak tanımlanabilir. Tıbbi etik ise tıp uygulaması içinde etkinlik gösteren ve tıptaki değer sorunlarının ele alındığı alandır. Tıbbi etiğin konu alanına tıp teknolojisinin son yıllarda alabildiğine büyümesi nedeniyle birçok problem girmiştir. Bunlar arasında amniyosentez54 sonucu
gebeliğe son verme, genel olarak kürtaj, yaşam desteği sorunu, yardımcı üreme teknikleri (kiralık veya taşıyıcı anne, tüp bebek, sperm bankaları…) ve genetik mühendisliğiyle ilgili problemler sayılabilir.55
Çocuk sahibi olmanın doğal yöntemi, evli çiftlerin tabii yollarla
bunu gerçekleştirmeleridir. Normal yolla çocuk sahibi olamayan aileler
için günümüzde birçok tedavi usulü ortaya çıkmıştır. Tedavi yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken, eşlerin dışında hiç kimsenin sperm ve
yumurtasının kullanılmamasıdır. Yani evlilik kurumunun dışına çıkıl51
52
53
54
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Mehmet Şener, “Avret”, DİA, 1991, IV, 125-126.
İzgi, “Etik Açıdan Yaşlı Mahremiyeti”, s. 75.
Mustafa Çağrıcı: “Ahlak”, DİA, 1989, II, 1.
Doğum öncesi fetüsün içinde yüzdüğü sıvıdan cerrahi müdahale ile bir miktar sıvı alma
işlemidir (bk. http://tr.wikipedia.org/wiki/Amniyosentez, 10.01.2013).
Berna Arda, “Tıbbi Etik, Temel kavramlar ve Mesleki Sorunlarımız,”
http://www.etik.gov.tr/BilgiBankasi.aspx?id=6, (14.01.2013), s. 155, 160.
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mamasıdır. Çünkü bu durumda nesebin karışma ihtimali vardır. Nesep,
erkek spermiyle kadının yumurtasının şer‘î/hukûkî çerçevede karışmasından ibarettir. Bu karışma gayr-ı meşrû olursa nesep olgusundan değil, mutlak anlamda bir yaratılmadan bahsedilebilir. Nesep aileyi ayakta tutan dayanakların en kuvvetlisidir. İnsan neslinin düzen ve nezahet
içerisinde sürmesi kişiler arasında şefkat, yardımlaşma ve dayanışmanın tecelli etmesi, medeni ve temiz bir çevrenin oluşması, toplumuna
ve ülkesine bağlılık gibi yüce duygular ancak nesebin sağlam olmasıyla
mümkün olagelmiştir. Bu sebeple aile hayatına girmemesi gereken
yabancı bir şahsı dahil etmek nesebin sahih dokusunun bozulmasına
neden olmaktadır.56
Aile üzerinden mahremiyet tanımlamasında, ailenin müstakil ve
diğerine kapalı bir bütünlük oluşturarak, her hangi bir harici belirlemeden bağımsızlığı söz konusudur. Bu alan kendi ilkeleri ve hiyerarşik
yapılanması ile bir bütün olarak mahrem bir alandır.57
Taşıyıcı annelik uygulamalarının ahlâkî açıdan sorunlarından birisi
de taşıyıcı olacak kadınların bunu maddi karşılık beklentisi içinde yapması ve belli meblağlar karşılığında gerçekleştirmesidir.58 Bugün dün- 191
yanın birçok yerinde 25.000 dolara sahip olan infertil (kısır) çiftler bu
miktarı aracı kişi ve kurumlara ödeyerek sözleşmeler aracılığıyla çocuk
sahibi olabilmektedir. Örneğin Hindistan’da kadınların yüzde yetmişi
ev almak için taşıyıcı anne olmayı kabul etmişlerdir.59 Bazı kadınların
bedensel ve ruhsal bir sorunun olmaması fakat mesleki gelişim açısından engel oluşturacağı veya estetik görünümünün bozulacağı gibi kaygılarla taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olma arzuları da ayrı bir
ahlâkî problem alanı olarak görülmektedir.60
Taşıyıcı annelikte maddi meblağ karşılığında gebelik hizmetinin
sunulması sosyal ve bireysel değerleri aşındıran bir durum olarak görülmektedir. Ayrıca bir kadının hamilelik müddeti boyunca bir nevi o
kişinin hizmeti altına girmesi bir nevi köleleştirmesi olarak algılanmaktadır. Bu durumda kadının adeta bir üreme kutusu haline gelmesi ve

56
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Sabri Erturhan, “Fıkhî Açıdan Biyolojik Annelik ve Babalık”, İslâm Hukuku Araştırmaları
Dergisi, sy. 15, 2010, s. 184-185.
İzgi, “Etik Açıdan Yaşlı Mahremiyeti”, s. 78.
Erdem Aydın, “Taşıyıcı Annelikle İlgili Etik Sorunlar”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Dergisi, 2006, c. III, sy. 1, s. 19-25.
Hürriyet gazetesinin 20 Ocak 2008 tarihli Ezgi Başaran tarafından hazırlanan Hindistan’daki taşıyıcı anne kasabası konulu haberi, http://www.nuveforum.net/933-kultureglence/34698-tasiyici-anne-kasabasi/, (03.01.2013).
Gözde Erkanlı Şentürk, “Donör Gamet Kullanımlarına Etik Açıdan Bakış,” Biyoetik Araştırmaları, Türkiye Biyoetik Derneği, İstanbul 2012, s. 262.
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üreme özelliğinin para karşılığında kullanılması onun kişisel kimlik ve
saygınlığına zarar veren bir durum olarak kabul edilmektedir.61
İslam düşüncesinde insan bedeni yüce Allah’ın rızası istikametinde
kullanılmak üzere insana verilen bir emanettir. İnsan kendisine bahşedilen bu kıymetli emaneti ölünceye kadar koruyup kollamak durumundadır. Bu nedenle insan organlarının satıma konu olması caiz görülmemiştir. Çünkü insan bedeni islama göre meta olarak görülemez.62
Batıda vücut bütünlüğü konusunda iki yaklaşım bulunmaktadır.
Bunlar, kişi merkezli ve beden merkezli yaklaşımlardır. Beden merkezli
yaklaşıma göre kişinin kendi bedenine karşı ahlaki sorumlulukları bulunduğu için, kendi bedeni üzerinde her istediğini yapma özgürlüğü
yoktur.63 Dolayısıyla bu yaklaşıma göre taşıyıcı anneliği değerlendirecek olursak taşıyıcı annenin bedenine farklı evli bir çiftin embriyosunun
konulmasına izin vermesi hakkın kötüye kullanılması olarak görülebilir.
Tıp etiği açısından taşıyıcı annelik kadının bedenini medikalleştirmesi nedeniyle kadın onurunu, dolayısıyla da insanlık onurunu çiğne192 mekle itham edilmiştir. Taşıyıcı anne, sözleşme gereği bedenine bazı
müdahalelere izin vermektedir. Mesela alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmamayı, cinsel ilişkiden kaçınmayı, işine ara vermeyi, periyodik kan
testleri yaptırmayı, bebeğin sağlıklı gelişmesi için gerekli vitamin, iğne
ve ilaçları almayı kabul etmektedir. Doğum öncesi ön tanı testleri, gerektiğinde kürtaj ve sezeryanı kabule zorlanabilmektedir.64 Buna rağmen bu zorlamanın hiç de etik olmadığını düşünen kuruluşlar yok değildir. Amerika’daki American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) adlı bir kuruluşta taşıyıcı annenin bir hasta olduğu prenatal testlerle ilgili müdahalelerde rızası alınması gereken tek taraf olduğu ileri sürülmüştür.65
Taşıyıcı annelik aynı zamanda aile içi ilişkiler açısından problemlere yol açan bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. Nitekim aile bütünlüğünü riske eden bazı sonuçlara götürdüğü batıdaki uygulamalarda
görülmüştür. Mesela çocuk arayışı içerisinde yıllarca yıpranan aile, bu
61
62
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Erdem Aydın, “Taşıyıcı Annelikle İlgili Etik Sorunlar”, s. 19-25.
İsmail Güllük, “Avret Mahremiyeti Prensipleri Açisindan Görüntü, Gerçeklik, Sanal Âlem
ve Cinsellik Üzerine Fikhî Bir Analiz”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 23, 2014,
s.108.
Nurten Zeliha Şahin, “İslam Hukuku ve Biyoetik (Sorumluluk ve Özerklik Ekseninde Biyoetik Tartişmalar),” yayımlanmamış doktora tezi, Isparta 2013, s. 92.
Metin, “Yörüngesinden Çıkan Tabiat”, s. 25.
Drabiak-Syed, Katherine, “Currents in contemporary bioethics”, The Journal of law, medicine & ethics : a journal of the American Society of Law, Medicine & Ethics, 39 (3): 559-564;
2011, s. 563.
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yöntemle çocuk sahibi olunca koca taşıyıcı annenin doğurganlığını bir
meziyet olarak algılayabilmekte ve ona eşinden daha fazla değer yükleyebilmektedir. Bu da aralarında olmaması gereken ilişkilere sebep olabilmektedir. Dolayısıyla ailenin dağılması yönünde bir tehlike arz edebilmektedir.66
Taşıyıcı annenin böyle bir işleme başvururken ne kadar gönüllü olduğu tartışmalı olmakla birlikte eğer sorulma fırsatı olsaydı çocuğun
böyle bir metotla dünyaya gelmeyi kabul edip etmeyeceği de ayrıca
düşünülmeye değerdir. Böyle bir durumda taşıyıcı anneliği çocuk satışı
olarak görenler de bulunmaktadır. Burada çocuk, başkalarının çocuk
edinme amaçlarına hizmet eden bir araç olarak görülmektedir. Bu durum taşıyıcı annenin, istek sahibi ailenin, doğacak çocuğun ve bu işlemin gerçekleşmesine izin veren doktor ve kurumların saygınlığını da
zedelemektedir. Gerek çocuk gerekse taşıyıcı anne böyle bir durumda
ticaret konusu haline gelmekte; insan alınıp satılan bir meta haline
dönüşmektedir.67
Üreme ve kadın sağlığı alanlarında etik çalışmalar yapmak üzere
1985’te kurulan Committee for the Study of Ethical Aspects of Human 193
Reproduction (FİGO) komitesinde taşıyıcı annelik uygulaması tartışılmıştır. Komite taşıyıcı annelik hakkında ciddi çekincelerinin bulunduğunu, sadece sınırlı ve özel durumlarda uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Taşıyıcı annelik uygulamasının aile değerlerine zarar vereceğini
düşünmektedirler. Bu uygulamanın kadının sömürülmesine yol açmaması için gereken tedbirlerin alınması gereğine de işaret etmişlerdir. Bu
sebeple ajanslar aracılığıyla yapılan ticari taşıyıcı anneliğe karşı olduklarını dile getirmişlerdir.68
Sonuç
Yapay döllenme bir başka ifadeyle sunî ilkah, tabii cinsel ilişki dışında bir metotla döllenmedir. Yapay döllenmeye genellikle kısırlık
nedeniyle bir tedavi olarak başvurulmaktadır. Taşıyıcı annelik de yapay
döllenme yöntemlerinden biri olarak modern tıpta yerini almıştır. Yapay döllenmede embriyonun oluşum ve nakil aşamaları taşıyıcı annelikte kullanılması bakımından da geçerlidir. Taşıyıcı annelik terimi kullanıldığında ilk akla gelen türü, evli kişilere ait embriyonun taşıyıcı anne
olan farklı bir kadına transfer edilmesidir. Diğer türleri ise embriyo
66
67
68

Erdem Aydın: “Taşıyıcı Annelikle İlgili Etik Sorunlar”, s. 19-25.
Metin, “Yörüngesinden Çıkan Tabiat”, s. 27-28.
Obstetrik ve Jinekolojide Etik Konular, çeviri editorü: İsmail Dölen, Türk Jinekoloji ve
Obstetrik Derneği Yayını, Ankara 2008, s. 53
(http://www.ismaildolen.com/kitap_yazilar/etik_konular.pdf).
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oluşumuna yabancı kişilere ait bir veya daha fazla üreme hücresinin
karışımını içerdiği için insan, aile ve çocuk mahremiyeti açısından kabul edilemez durumlardır.
İslam hukukunda taşıyıcı annelik uygulamasına yönelik dört grupta
değerlendirilebilecek bir bakış açısı mevcuttur. Bu görüşler şöyledir:
Taşıyıcı anneliğin bütün durumlarda haram olduğu; sadece eşlerin
üreme hücrelerinden oluşmuş embriyonun taşıyıcı anneye nakli şeklindeki uygulamanın caiz olduğu; yalnızca evli çiftlerden oluşan embriyonun yine koca ile nikah bağı olan ikinci eşin rahmine yerleştirilmesi
durumunda caiz olabileceği; üreme safhasına üçüncü şahısların dahil
olduğu gerçekleşmesi muhtemel embriyonun taşıyıcı anneye nakli şeklindeki uygulamayı ittifakla haram kabul edenler şeklindedir.
Taşıyıcı anneliğin mahremiyet ile bağlantısını üç açıdan değerlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki dinen ve hukuken meşru olmasa da
bu tarz bir uygulama sonucu doğan çocuğun nesep mahremiyetinin
kiminle kurulacağı meselesidir. Bu, kimin gerçek anne olduğu sorusunun cevabıyla doğru orantılıdır. İslam hukuku açısından yumurta sahibi
194 genetik anne ile kan bağı, taşıyıcı anne ile süt mahremiyet bağı kurulmasını öneren görüş isabetli görülebilir. İkincisi, taşıyıcı anneliğin bir
tedavi olarak algılanmasının insan mahremiyetine engel teşkil etmesidir. Yani bu uygulama zorunlu bir tedavi olarak görülmediğinde kadının mahrem yerlerini doktorlara göstermesinin dini bakımdan sakıncalarıdır. Tedavi sürecinde hem genetik annenin, hem de taşıyıcı annenin
beden mahremiyeti açısından müdahalelere açılması uygun değildir.
Üçüncüsü ise taşıyıcı anneliğin insan onurunu, dolayısıyla kadın onurunu zedeleyen bir durum arz etmesidir. Nitekim taşıyıcı anne olan
kadının bedeninin bir meta ve çocuk edinme kutusu olarak kullanılması
durumu ortaya çıkmaktadır.
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TASAVVUFİ TECRÜBELERİN
MAHREMİYETİ
Halil İbrahim ŞİMŞEK *

Mahremiyet meselesi dinî açıdan sadece İslam Hukuku (Fıkıh) bağlamında değil, psikolojik, ekonomik, diplomatik, siyasi, askeri, tıbbî,
manevi ve sair birçok yönden incelenerek tartışılması gereken bir konudur. Çünkü mahremiyet konusu sadece fiziki bir durumla ilişkilendirilerek açıklanırsa onun diğer boyutları eksik bırakılmış olur. Mesela
bugün sınırlı bazı kişi veya kurumlarla paylaşılan özel hayatlar, çeşitli
vesilelerle belli şahıslar arasındaki görüşmeler ve Allah ile insan (kul)
arasındaki yakınlaşmadan (yakîn, kurb) kaynaklanan kişiye özel birtakım tecrübeler gibi gizli kalması gereken hususların herkesin önünde
veya medya organları vasıtasıyla dünyanın her tarafına faş edilecek
şekilde aktarılması mahremiyet konusunun birçok açıdan tartışılmasını
gerekli kılmaktadır.
Bu tebliğin konusunu yukarıda sözü edilen alanlardan biri olan
“manevi hâl veya tecrübelerin mahremiyeti” oluşturmaktadır. Çeşitli
meselelere kendi zaviyelerinden bakan ve o doğrultuda görüşlerini
açıklayan mutasavvıflar mahremiyet meselesini de tasavvufî hayatları
esnasında tecrübe ettikleri manevi hâller ve makamlar açısından gündem yapmışlardır. Mutasavvıfların genellikle sır olarak değerlendirdikleri tasavvufî terbiyeleri sürecinde yaşadıkları bazı manevi tecrübeler ve
onların neticesinde kendilerine ihsan edilen hâllere ilişkin mahremiyet
algılarını inceleyerek tespit edip açıklamak gerekmektedir.
Tasavvufî düşüncenin teşekkül dönemi (diğer bir değişle zühd dönemi) ve sonrasında gerçekleşen sistemleşme sürecinden (diğer bir
değişle tasavvuf dönemi) itibaren mutasavvıflar tarafından kendi manevi hayatlarında yaşadıkları tasavvufî tecrübeler veya seyirlerinde
ulaştıkları hâller ve makamlar ile bunların neticesinde ortaya çıkan
*
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keşif veya müşâhedelerin mahremiyeti konusunda çeşitli görüşler öne
sürülmüştür. Genellikle tarihi süreç içinde bu konu hakkında mutasavvıflar arasında meydana gelen tartışmalar; sözü edilen içsel tecrübe
veya hâlleri yaşayan mürid ile ona rehberlik eden ve sülûküyle ilgili
onun her hâline vâkıf olan mürşidi dışındaki üçüncü şahısların yanında
sözlü olarak açıklanması veya herkese açık olan yazılı ortamlarda ifade
edilmesi vesilesiyle diğer şahıslara aktarılmasının doğruluğu, sözlü
dilin veya yazının imkânlarının böyle özel tecrübeleri açıklama konusunda yeterliği ve yapılacak bu eylemin vakıaya uygunluğu etrafında
gelişmiştir.
Dinî hayatın daha özel bir boyutta yaşanmasıyla oluşan tasavvufî
tecrübe ve hâllerin aktarılmasında meselenin içsel tabiatı gereği bazı
sıkıntı veya sorunlar ortaya çıkabilir. İşaret edilen sorunlarda şu üç
soruya cevap aranmaktadır:
1. Kişilerin manevi hayatlarındaki kendi tecrübelerini veya içinde
bulundukları hâlleri tam olarak ifade etmeleri mümkün müdür? Yani
söz veya yazı dilinin imkânları onları açıklamaya elverişli ve yeterli
198 midir?
2. Birinci soruya verilen cevap “mümkündür” şeklinde olsa bile
bunları yaşayan ile yaşanmasına rehberlik edenler arasında veya işin
ehillerine özel tutulmayıp herkese hitap edecek şekilde açıkça ifade
edilmesi doğru mudur?
3. İkinci soruya olumlu cevap verilmesi hâlinde şu soru sorulabilir:
Yaşanılan kişisel tasavvufî tecrübeler ve bunların neticesinde ihsan
edilen mahrem bilgiler kimlere ve nasıl aktarılabilir?
Genelde dinî özelde ise tasavvufî tecrübelerin tabiatları gereği onları açıklamaya ilişkin ifadelerin bilinen bazı doğrulama testleriyle değerlendirilmesi söz konusu değildir. Çünkü bu tecrübeleri yaşayanların
nezdinde onlar; duyu ve akıl dışı olarak nitelenemeyecek türde ama
bunların ötesinde kazanımlardır. Dolayısıyla bu ölçütlerin veya nisbeten fizikî diyebileceğimiz alanın sınırlarını aşamayan dilin imkânlarıyla
genellikle fizik ötesi (metafizik) boyutla alakalı bir şekilde gerçekleşen
tasavvufî tecrübelerin tam diğer bir değişle “efrâdını câmi ağyârını
mâni” bir anlatımla ifade edilerek henüz onları yaşamamış kişilere
(üçüncül şahıslara) aktarılması mümkün değildir.1 Fakat bunu söyler1

İbrahim Emiroğlu, Sûfi ve Dil: Mevlânâ Örneği, İnsan Yayınları, İstanbul 2002, s. 123;
Abdullatif Tüzer, Dinî Tecrübe ve Mistisizm: Felsefî Bir Yaklaşım, Dergâh Yayınları, İstanbul
2006, ss. 243, 246; Mehmet Demirci, “Hâl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.
15, s. 217.
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ken tasavvufî tecrübe ve hâllerin ifade edilmekten tamamıyla uzak olduğunu kastetmiyorum. Onlardan bazı unsurların anlaşılmasını sağlayacak birtakım aktarımlar elbette mümkündür. Ama burada mutasavvıfların yaşadıkları manevi tecrübeleri aktarmak için kendilerine has
kavramlar kümesi oluşturduğu, bunların tasavvufî düşünce çerçevesinde anlamlandırıldığı ve yönlendirmenin de ona göre yapıldığı dikkate
alınmalıdır. Çünkü sosyal nitelikli çalışmaların tasvir, açıklama, anlama, anlamlandırma ve yönlendirme şeklinde beş temel boyutu vardır.
Bir meselenin tasviri basit kelimelerle yapılabilir. Ancak aynı meselenin
açıklama düzeyine taşınması ve anlamlandırılması belli kavramların
kullanılmasını gerektirir.2
Yukarıda arz ettiğim sorularla ortaya konulan endişelerin benzerlerini dile getiren Abdulkerim el-Kuşeyrî (ö.465/1072) tasavvufî düşüncenin muteber kaynaklarından biri olarak kabul edilen er-Risâletü’lKuşeyriyye adlı eserinde sûfilerin bazı hâllerinin ehli olmayanlar tarafından istismarını önlemek ve bu anlayışı benimseyenlerin işin özünü
daha iyi anlayarak istikamet üzere olmalarını sağlamak için tasavvufî
tecrübelerin aktarılmasında birtakım kavramlar (ıstılâhât) kullanılma- 199
sının önemine dikkat çekmektedir.3 Kuşeyrî’ye göre iyi niyetli olmayan
bazı insanlar sözlü veya yazılı ortamlarda açıklanan tasavvufî tecrübelerin mahiyeti ve kapsamını tam olarak anlayamadığı için yanlış yorumlayabilmekte veya onları yaşıyormuş gibi görünerek istismar edebilmektedir. Bu sebeple Kuşeyrî, mutasavvıflar arasında mahrem olan söz
konusu tecrübeler ve onların bazı sonuçlarının ilgili-ilgisiz herkesin
anlayacağı şekilde değil, ancak ehlinin vâkıf olabileceği bazı terimlerle
ifade edilmesini önermektedir. Tasavvufî hâllere ilişkin sözü edilen bu
yaklaşımın benzerlerine Kuşeyrî’den önce yaşamış olan Ebubekir Muhammed el-Kelabazî’nin (ö.380/990) eserinde rastlanılmaktadır.4 Aynı
şekilde Kuşeyrî’nin çağdaşı olan Ali. b. Osman el-Hucvirî (ö.465/1072)
tarafından da hâller konusunda benzer bir tavır sergilenmiştir.5 Mutasavvıflar arasında böyle bir dilin oluşmasında veya onların kendi hâllerini ifade konusunda farklı yaklaşımların gelişmesinde biri psikolojik ve
diğeri sosyo-politik olmak üzere iki etkenin varlığından bahsedilebilir.6
2

3

4

5

6

Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları,
İstanbul 2001, s. 1.
Abdulkerim el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, tahk.: Ali Abdulhamid Ebu’l-Hayr, Maruf
Mustafa Züreyk, 3. Bs., Daru’l-Hayr, Beyrut 1997, s. 53.
Ebubekir Muhammed el-Kelabâzî, et-Taarruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, tahk.: Mahmud
Emin en-Nevavî, Mektebetü’l-Külliyati’l-Ezheriyye, 2. bs., Kahire 1980, ss. 105-107.
Ali b. Osman el-Hucvirî, Keşfü’l-Mahcub: Hakikat Bilgisi, haz.: Süleyman Uludağ, Dergâh
Yayınları, İstanbul 1982, s. 517.
Tahir Uluç, İbn Arabî'de Sembolizm, İnsan Yayınları, İstanbul 2007, s. 76.
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Özellikle yaşanan yoğun manevi tecrübeler neticesinde ortaya çıkan şathiyeler veya vecd hâllerinin açıklanması veya aktarılması sebebiyle bazı sûfilerin karşılaştığı sıkıntılı durumlar Kuşeyrî’nin dile getirdiği endişelerini haklı kılacak niteliktedir. Benzer endişeler daha sonraki dönemlerde yaşayan ve eserlerindeki yaklaşımları muarızlarınca sert
üslupla eleştirilen Muhyiddin Muhammed İbnü’l-Arabî (ö.638/1240)
ile Mevlânâ Celâleddin Muhammed er-Rûmî (ö.672/1273) gibi tanınmış mutasavvıf müellifler tarafından da dile getirilmiştir. Adı geçen bu
müellif sûfiler yazdıkları eserlerde açıklanan hususların ancak onları
keşfedenlerin anlayabileceği sırlar ve hakikatler olduğunu, anlatılanların onları tam olarak açıklamadığını, kendi ifadelerinin dilin ve yazının
imkânlarıyla sınırlı kaldığını belirtmektedirler. Sûfiler söz konusu bu
hakikatlerin gerçek mahiyetlerinin ancak bir mürşid rehberliğinde belli
hâlleri yaşayıp müşâhede ve keşf ehli olanlar tarafından doğru bir şekilde anlaşılabileceğini, ehli olmayanlar için bu konulara ait çeşitli boyutların mahrem olduğunu ifade etmişlerdir.7 Ayrıca tasavvufî seyir
esnasında istem dışı zuhur eden bazı şathiyelerin de ehli olmayan veya
henüz manevi tecrübeleri bunları anlayacak ve yorumlayacak seviyeye
200 ulaşmamış olanlar için mahrem olduğu ifade edilmiştir.8 Söz konusu bu
durum tasavvufî tecrübelerin kişinin kendi manevi hayatında gerçekleşmesi, onların her birinin belli seyir süreci olması, bu zaman zarfında
farklı tezahür ve neticelerinin meydana gelmesi, aynı vakıanın bir kişiden diğerine değişkenlik arz etmesi onları daha özel kılmaktadır.
Mutasavvıfların manevi terbiye süreci olan seyir ve sülûk esnasında
tecrübe edilen durumlara göre sâlikleri avâm (mübtedi, tâlib), havâs
(mütevassıt, sâlik, mürîd), ahassu’l-havâs (müntehi, muhakkik, insân-ı
kâmil) şeklinde üç derece ile ifade edilen değerlendirmeleri söz konusudur.9 Onlar bu ayrımla bir tasavvufî yola intisap ettikten sonra sâlikin
7

8

9

Ebu Nasr Serrac et-Tusî, el-Luma’, tahk.: Abdulhalim Mahmud, Taha Abdulbaki Surur,
Daru’l-Kütütbi’l-Hadise, Mısır 1960, s. 115; Muhyiddin Muhammed İbnü’l-Arabî, elFütûhâtü’l-Mekkiyye fî ma’rifeti’l-esrâri’l-mâlikiyye ve’l-mülkiyye, Daru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî,
Beyrut, ts., c. 1, s. 69; Mevlânâ Celaleddin Rûmî, Mesnevî, çev.: Derya Örs, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya 2007, , c. 1, s. 35.
Ethem Cebecioğlu, “Şatahât İbarelerinin Anlaşılmasına Doğru: Metodik Bir Deneme”,
Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2006, sayı: 17, ss. 14-15.
Tasavvufî hâl ve makamları üçlü derecelendirmeyle açıklayan ve her dereceyi idrak eden
sûfiyi avâm, sâlik (havâs) ve muhakkik (ahassu’l-havâs) şeklinde sınıflandıran kullanımlara ilk kaynaklardan itibaren rastlanılmaktadır. Mesela Cüneyd el-Bağdadî (ö.297/909)
tevhîdin üç derecesinden bahsedip onu tecrübe edenleri de avâm, havâs ve havâssu’l-havâs
şeklinde tasnif eder (Süleyman Ateş, Cüneyd-i Bağdadî: Hayatı, Eserleri ve Mektupları,
Sönmez Neşriyat, İstanbul 1970, ss. 154-155). İlk dönem sûfi müelliflerinden Ebu Nasr
Serrac et-Tusî’nin (ö.378/988) de tevhîd konusunu açıklarken avâm, ehl-i hakâik ve
havâssın tevhidi şeklinde üçlü bir tasnif yaptığı görülmektedir (Serrac et-Tusî, el-Luma’, ss.
50-51). Yine aynı eserde semâ konusu açıklanırken avâm, havâs ve havâssu’l-havâssın
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seyir ve sülûkünde alttan yukarıya doğru yükseliş sürecindeki seviyesine ve durumuna göre sıralama yapmışlardır. İlk aşamada olan sâliklerin yakîn düzeyleri, hâlleri, keşf ve şühûdları gibi durumlar ile ikinci ve
üçüncü evredekilerin yaşadıkları hâller aynı değildir. Bu sebeple her üç
aşamada olanlar o anda aynı şeyleri tecrübe etmedikleri için onların
muhatap olacakları zuhûrât, ulaştıkları mertebeler ve hakikatleri kavrayış düzeyleri aynı olmaz. Mesela tevbenin seyir ve sülûkün ilk aşamasındaki avâm açısından belli bir açıklaması ve kapsamı olmasına karşın,
aynı terime sâlik ve muhakkik derecesinde olanlar için daha farklı boyutlarda anlam verildiği görülmektedir.10 Kişinin sözü edilen bu aşamalardan geçip sonuca ulaşması idealini kendi başına yapacağı eğitim ve
okumayla gerçekleştirilmesi oldukça güçtür. Ancak bütün bu aşamalarda tecrübe edilenleri yaşayarak kemâle ermiş olan mürşid-i kâmillerin
rehberlikleri ile sâlikler için doğru bir yönlenme veya yol tutma gerçekleşebilir ve arzulanan sonuca ulaşma sağlanabilir.
Özellikle tasavvufî tecrübe ve hâllerin mahremiyeti meselesini akademik düzeyde ele alan Türkçe yazılmış çalışmanın sadece bu tebliğ
olmadığını belirtmem gerekir. Tasavvufî hâllerin aktarılma veya anla- 201
tılmasını çeşitli açılardan değerlendiren birçok akademik araştırma
mevcuttur. Burada sadece birkaçına değinmek bir kadirşinaslık olacağı
kanaatindeyim. Ahmet Ögke’nin tasavvufî düşüncede metaforik anlatım,11 Svitlana Nesterova’nın Mesnevî’deki metaforik anlatımın metafizik boyutları,12 İbrahim Emiroğlu’nun Mevlânâ örneğinde sûfi ve dil,13
Tahir Uluç’un tasavvufî düşüncede kullanılan sembolik dil (İbnü’l-Arabî
özelinde),14 Mustafa Çakmaklıoğlu’nun İbnü’l-Arabî’de dil hakikat ilişkisi15 ve yoğun tasavvufî tecrübelere ilişkin söylemin imkânı ve işlevselliği,16 Abdullah Kartal’ın tasavvufî tecrübelerin aktarılabilme imkânını17

10
11

12
13
14

15
16

17

semâı şeklinde üçlü tasnif söz konusudur (Serrac et-Tusî, el-Luma’, ss. 344, 349, 365). Ebu
İsmail Abdullah el-Herevî (ö.481/1089) ise tasavvufî hâl ve makamları on gruba ayırarak
bunların her birini kendi içinde onlu tasnif eder. Böylece toplamda yüzü bulan hâl ve
makâmların her birini kendi içinde üç derecede anlamlandırır. Abdullah el-Herevî,
Menâzilü’s-sâirîn, Matbaatu’s-Saade, Mısır 1908, s. 5.
el-Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, ss. 6-7.
Ahmet Ögke, Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik
Anlatım, Ahenk Yayınları, Van 2005.
Svitlana Nesterova, Mesnevî’de Örtülü Anlamlar, İnsan Yayınları, İstanbul 2012.
Emiroğlu, Sûfi ve Dil: Mevlânâ Örneği.
Tahir Uluç, “İbn Arabî'de Sembolizm”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2006,
sayı: 16, ss. 156-190.
Mustafa Çakmakoğlu, İbn Arabî’de Ma’rifetin İfadesi, İnsan Yayınları, İstanbul 2007.
Mustafa Çakmaklıoğlu, “Yoğun Tasavvufi Tecrübelere İlişkin Söylemin İmkânı ve İşlevselliği”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2014, c. 14, sayı: 1, ss. 85-122.
Abdullah Kartal, “Tasavvufi Tecrübe Aktarılabilir mi?”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 2007, c. 16, sayı: 1, ss. 97-120.
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inceleyen çalışmaları kayda değer araştırmalardır. Birçok çalışma içinden seçilerek birkaçı zikredilen bu araştırmalarda meselenin çeşitli
boyutlarını anlamamıza yardımcı olabilecek önemli tespitler ve değerlendirmeler yer almaktadır. Ayrıca sözünü ettiğim bu çalışmalar ve
benzerlerinin ülkemizde tasavvuf konusundaki akademik araştırmaların
özellikle İlahiyat Fakültelerinin Tasavvuf kürsüsünde yapılan çalışmaların ulaştığı düzeyi gösterme açısından oldukça önemli olduğunu belirtmek istiyorum.
Tasavvufî tecrübeler aktarılabilir mi? Sorusu burada tartışılan meselenin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Söz konusu bu meseleyi
makalesinde inceleyen Abdullah Kartal öncelikle tasavvufî tecrübenin
mahiyeti üzerinde durmaktadır. Ona göre tasavvufî tecrübenin özellikleri şu dört maddede açıklanabilir:18

dir.
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Yaşanan bir hâl olarak tasavvufî tecrübe bireyseldir.
Tasavvufî tecrübe doğrudan doğruya yaşanan vasıtasız bir tecrübe-

Birliğe ulaşmayı amaçlayan bu tecrübe aşkın bir tecrübedir ve dolayısıyla dilin imkânlarının ötesindedir.
Tecrübenin seyri esnasında sûfi, temel üç psikolojik durumda olur:
İlk olarak nefsin tezkiyesi ve zikir sürecinde sûfi irade sahibi ve aktif bir
haldedir. İkinci aşamada yani vecd ve fenâ halinde pasif ve edilgen bir
durumdadır. Sûfinin “ben” bilincini yeniden inşâ ettiği üçüncü aşamada
sûfi yeniden irade sahibi ve aktiftir.
A. Kartal’ın yukarıda alıntılanan tespitleri ve Nasr Ebu Zeyd’in İbnü’l-Arabî merkezli değerlendirmesine göre tasavvufî tecrübenin bireysel olmakla birlikte vasıtasız veya diğer bir değişle Allah tarafından
kendisine doğrudan ihsan edilen bazı hâlleri içeren, amacı itibariyle
dilin imkânlarının ötesinde olup mutasavvıfın benliğinin dönüşüm sürecini kapsamaktadır.19 Böyle bir tecrübenin sözlü veya yazılı ortamda
tam olarak aktarılabilmesi veya açıklanmasının imkânı elbette ciddî bir
meseledir. Burada yaşanılan hâli aktarmanın kendisi bir sorun olduğu
gibi yaşanılan tecrübenin sözlü veya yazılı bir şekilde iletildiği kişinin
onu anlayabilmesi de ayrı bir zorluk olarak görülmektedir. Çünkü aynı
hâli yaşamayan ve bir rehberin gözetiminde yola girmeyen kişi sadece
sözlü veya yazılı olarak kendisine aktarılan tecrübeyi nasıl tam olarak
anlayabilir? Bunun gerçekleşmesinin çok zor olduğuna dikkat çeken
mutasavvıflar böyle bir duruma işaretle “Tatmayan bilmez.” ifadesini
18
19

Kartal, “Tasavvufi Tecrübe Aktarılabilir mi?”, s. 108.
Nasr Ebu Zeyd, “Sûfi Düşüncede Hakikat-Dil İlişkisi Üzerine: İbn Arabî’de Dil, Varlık ve
Kur’ân”, çev.: Ömer Özsoy, İslâmiyât, Ankara 1999, c. 2, sayı: 3, s. 21.
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sıkça kullanmışlardır. Onların bu ifadeleri kullanmaları tecrübelerinin
mahiyeti açısından normal karşılanabilecek bir durumdur. Ancak mutasavvıfların yaşadıkları tecrübelerle eriştikleri veya kendilerine Allah
tarafından bahşedilen hâlleri; tarafsız ölçütlerle doğru veya yanlış şeklinde bir niteleme, test etme imkânı olmamasına rağmen açıklanan
meselelerin hepsi her zaman tecrübe edilmeden anlaşılamaz değildir.
Onların bazılarını doğru bir şekilde anlamak ve yorumlamak elbette
mümkündür.20 Eğer hepsinin anlaşılmaz olduğu iddia edilseydi; o zaman ilk dönemden itibaren yazılmış olan tasavvufî hâl ve makamları
açıklayan eserler, mutasavvıfların bazı tecrübelerini aktaran ve bu özellikleri sebebiyle kendilerine nispetle ekol oluşturulmuş sûfilerin manevi
hayatlarından bahseden önemli sayıdaki tabakât kitapları anlamsız
olurdu.21 Hâlbuki söz konusu edilen eserler yazıldıkları günlerden beri
mutasavvıf olsun veya olmasın birçok insanın bilgilenip bazı manevi
meselelerdeki incelikleri anlamasına katkı sağlamıştır. Aslında bazı kişi
veya toplumların kıssalarına yer verilerek belli konuların açıklanması;
Allah tarafından kullarına Kur’an-ı Kerim’de öğretilen bir yöntemdir.
Tasavvufî tecrübelerin aktarılmasında önemli bir mesele olan mari- 203
fetin ifadesi açısından dilin imkânları konusunu inceleyen Mustafa
Çakmaklıoğlu mutasavvıfların remizli veya sembolik bir dil kullanmasının asıl sebebinin tasavvufî tecrübe ve dilin bizzat kendileri olduğunu
ifade etmektedir. Çünkü tasavvufî tecrübenin mahiyeti dilin onu tam ve
yeterli düzeyde açıklamasını zorlaştırmakta, hatta belli anlarda
imkânsız kılmaktadır.22 Bu bağlamda marifetin ifadesinde sembolik dil
kullanılmasını savunanlarla marifetin gizlenmesini isteyenlerin benzer
amaçla hareket ettikleri belirtilmektedir.23
Bazen tasavvufî tecrübeyle ulaşılabilen bir hakikat mecazî (metaforik) bir anlatımla daha rahat ve anlaşılır bir şekilde ifade edilebilir. Bu
tür işaret dilinin kullanıldığı anlatımlar mutasavvıfların hem kendi hâllerini hem de metinlerde keşfettikleri bazı hakikatleri açıklamada sıklıkla başvurdukları yöntemlerdir.24 Mesela görme engelli bir kişiye
renkleri öğretmeyi isteyen kişinin durumu böyledir. Renkleri tarif edecek tecrübeye dayalı bir yöntemle onları doğrudan göremeyen kişinin

20

21

22
23
24

Kartal, “Tasavvufi Tecrübe Aktarılabilir mi?”, s. 109; Erol Güngör, İslâm Tasavvufunun
Meseleleri, Ötüken Neşriyat, 3. baskı, İstanbul 1989, s. 128.
Ramazan Ertürk, Sûfi Tecrübenin Epistemolojisi: Çağdaş bir Yaklaşım, Fecr Yayınevi, Ankara
2004, ss. 76-77.
Çakmaklıoğlu, İbn Arabî’de Marifetin İfadesi, s. 511.
Çakmaklıoğlu, İbn Arabî’de Marifetin İfadesi, s. 518.
Ögke, Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım, ss.
74-75; Nesterova, Mesnevî’de Örtülü Anlamlar, ss. 76-77.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

keşfini geliştirerek renkleri tanımasını sağlamak veya renkleri ona anlatmak mümkündür.25
Sonuç
Buraya kadar açıklanan hususlardan hareketle mutasavvıfların tasavvufî tecrübeleri veya diğer bir değişle yaşadıkları hâlleri ehli olandan başkasına aktarmayı ve açıklamayı uygun görmedikleri görülmektedir. Çünkü bu tecrübeler hem bir kişiden diğerine hem de aynı kişinin
seyir ve sülûkündeki başlangıçtan sona doğru gerçekleştirilen birçok
farklı aşamalara göre değişkenlik arz etmektedir. Bu manevi gelişim
sürecinin inceliklerini ve özelliklerini bilmeyen veya kişisel hayatında
böyle bir tecrübe yaşamamış olanların onları doğru bir şekilde anlaması, açıklaması ve yorumlaması oldukça zordur.
Mutasavvıfların kendi eserlerindeki hakiki şeyh/mürşid tanımlamasına bakıldığı zaman müride rehberlik etmesi gereken bu kişilerin
vazifelerini hakkıyla yapabilmeleri için mutlaka seyir ve sülûk merhalelerini tam bir şekilde tecrübe etmiş olmaları gerektiği vurgulu bir şekil204 de belirtilmektedir. Ayrıca tasavvufî hâl ve makamların neticesinde
meydana gelen keşf (mükâşefe), müşâhede veya bazen ortaya çıkan
şathiyeler (şatahât) ehli olmayanlar tarafından yanlış yorumlanacağı
endişesiyle mutasavvıflar mahrem olarak kabul edilmiştir. Eğer bu tür
hâller sözlü veya yazılı olarak aktarılacaksa o zaman mutasavvıflar
tarafından kendilerine has bir dilin tercih edilmesi, ifade etmede bazı
terimler ve remizlerin kullanılması önerilmektedir.
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MAHREMİYET KAVRAMININ FARKLI
ANLAM ALANLARI veya “FIKH-I BÂTIN”DA
MAHREMİYET ALGISI
Adem ÇATAK *
Özet
Mahremiyet kavramı sosyal bilimlerin hemen her alanıyla olduğu gibi, insanın Rabbi
ve diğer varlıklarla ilişkisinin mahiyet ve niteliğini inceleyen tasavvuf alanı ile de ilintilidir. Mahremiyet olgusu diğer sosyal bilimlerde kişinin toplumla ilişkisi temelinde
ele alınırken tasavvufî düşüncede öncelikle insanın Rabbi ile ilişkisi bağlamında incelenmiştir. Bu çalışmanın hedefi mahremiyet kavramının diğer ilim dallarınca genel
kabul gören anlam çerçevesinin dışında farklı anlam alanlarının da varlığının dikkatlere sunulmasıdır. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla tasavvufî düşüncedeki mahremiyet algısı, tasavvufî eserlerden örneklerle incelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Mahremiyet, Sır.


Different Meanings of Concept of Privacy or Privacy Perception in
“Fikh-i Batin”
Abstract
Concept of privacy is related to Sufism that examines the privacy relationship between people and God and other creatures as well as social science. Concept of privacy is considered in base of relation between people and society in social science; and
is analyzed in Sufism primarily in the context of relation between people and their
God’s. The aim of this study is to present the attention to different meaning apart
from meaning concept that well accepted from other science field. Concept of privacy
in Sufism will be examined and illustrated with sufistic works to achieve this goal.
Keywords: Sufism, privacy, secret.
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Mahremiyet kavramı hukuki, sosyolojik, psikolojik, felsefi ve antropolojik boyutlara sahip çok yönlü bir kavramdır. Bütün bu alanlarda
mahremiyet düşüncesi bireyin toplumla ya da diğer bireylerle ilişkisinde söz konusu edilen bir kavramdır. Bu çerçevede mahremiyet kavramı,
bireye özel alanların tamamı için kullanılabilir.
Mahremiyet kavramı bunlardan farklı anlam alanlarına da sahiptir.
Fıkh-ı bâtın diye nitelenen tasavvufî düşüncede bu anlam alanlarını da
görmek mümkündür. Tasavvufî bakış açısına göre mahremiyet kavramı
öncelikle insanın Rabbi ile ilişkisinin dış dünyaya aktarılmaması/gizlenmesi olarak algılanır. Bu anlam çerçevesine göre mutasavvıf,
zikir, dua, niyaz vb. türden Rabbiyle iletişim kurduğu vasıtalar aracılığıyla edindiği özel duyuş ve yaşadığı spesifik halleri başkalarıyla paylaşmamalıdır. Aksi halde gözetilmesi gereken mahremiyet ihlal edilmiş
ve insan, Rabbiyle ilişkisine ihanet etmiş olur.
Yine mutasavvıfların kendi aralarında oluşturdukları anlam dünyası da avam arasına çıkarılamayacak bir başka mahremiyet alanıdır.
Alan dışı olanları avam olarak niteleyen tasavvufi düşünce, müntesiple208 ri arasında bilinen/algılanılan/anlamlandırılan birçok konuyu mahrem
olarak niteler. Bu kabul, doğal olarak mutasavvıfların ağyar ile ilişkilerinde mahremiyeti, gözetilmesi gereken bir alan olarak karşımıza çıkarır.
Üçüncü olarak, mutasavvıfın deruni tecrübeler, rüya, riyazet ve
keşf gibi vasıtalarla elde ettiği özel bilgileri yahut irfanı da ancak belli
şartlar muvacehesinde başkalarıyla paylaşılabilir. Bu düşünce, mutasavvıfın elde ettiği özel bilgilerin ya da irfanın bir mahremiyet algısıyla
sınırlanması anlamını taşımaktadır.
Son olarak mutasavvıfın diğer insanlar ve eşya ile ilişkisinde keramet türünden yaşadığı hallerin açıklanmamasının da bir mahremiyet
alanı olarak kabul edildiğini ifade etmek gerekir. Bu bağlamda mutasavvıfın kerametlerini gizlemeyip açıklaması, onun kemalindeki noksanlığın ve sırrı faş etmeme edebine muhalefet ettiğinin bir delili olarak
görülür.
Bu çalışmada yukarıda zikredilen ana başlıklar altında tasavvufî
düşüncedeki mahremiyet algısı, tasavvufî eserlerden örneklerle incelenmeye çalışılacaktır.
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I.
Kulun Rabbiyle İlişkisinde Yaşadığı Özel Hallerini Başka İnsanlarla
Paylaşmaması
İnsan varoluşuyla birlikte var edenle bir ilişki içerisine girmiştir. Bu
ilişki varoluş süreci içerisinde birbirinden farklı birçok katmanlar içerir.
Var edenin var ettiği bir varlık olma seviyesi bu ilişkinin ilk katmanıdır.1 Var edenin nimetleriyle kendini fark eden insanın var edenin varlığını fark etmesi bu ilişkinin ikinci katmanıdır. Bu aşamada insanın
Rabbiyle ilişkisi var olduğunu idrak ettiği var edenin özelliklerini tanıma sürecine girer. Kendisine ulaşan vahiy ve var edenin elçileri vasıtasıyla edindiği bilgiler insanın rabbiyle ilişkisinde belirleyici rotayı oluşturur. Böylece insan nokta-i nazarında Rabbi ile ilişkisinde bilgi, iman,
idrak ve kulluk aşamaları bir bütünlük içerisinde süregider. Kulluk bu
süreçte muhabbet, teslimiyet, itaat ve rıza gibi birçok duygusal ve davranışsal nitelikler ihtiva eder.
Yüce Allah, var olan her şeyi rahmet ve sevgi ile yaratmış, bütün
varlıklara hareket kanunlarını bildirmiş ve onlar için gerekli olan bütün
209
imkânları hazırlamıştır. İnsan da kâinatın bütün özelliklerini kendi
bünyesinde toplayan küçük bir kâinat olarak varlık âlemindeki yerini
almış ve Allah'ın hazırlamış olduğu her türlü nimetten istifade edecek
donanıma sahip kılınmıştır. Doğal olarak bu durumda onun misyonu,
Rab sıfatıyla tecelli eden Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirmek
olmalıdır.2
Allah, insanlara diğer varlıklardan farklı olarak his, idrak ve bunların teminine zemin hazırlayacak uzuvlar vermiş ve buna mukabil kendisine karşı kulluk etmelerini istemiştir. Ancak bunu istemeden önce
kulluğun çeşitli yönlerini Peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla öğretip
şart ve sınırlarını da açıklamıştır.3 Yani bu dünyada yaşarken insanları
mükellef tutan Allah, dünyada yapılanların neticesinin ahirette görüleceğini haber vererek ahiret hayatıyla ilgili yerine göre müjdesini ve yine
yerine göre sakındırmasını da yapmıştır. Böylece Allah kullarına karşı
merhametini, onlara dünyada yaşayacakları ortamı sağlamak, daha
sonra da Allah-kul münasebeti çerçevesinde onlara kul olmanın yolları1

Ontolojik anlamdaki bu ilişki hakkında daha geniş bilgi için bkz.: Demirci, Muhsin
“Kur’ân’da Allah-Kâinât-İnsan İlişkisi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2002, sayı: 10, s.
92.
2
Demirci, agm., s. 96.
3 Daha geniş bilgi için bkz.: Sinanoğlu, Abdülhamit, “İslâm Düşüncesinde "İnsan-ı Kâmil"
Anlayışı ve Allah ile İlişkilendirilmesinin Teolojik Değeri” Kelam Araştırmaları, 6:2 (2008),
s. 99.
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nı öğretmek şeklinde göstermiştir. Bu da Allah’a kul olma yolunda insanların önünde hiçbir engelin bulunmadığını ortaya koymaktadır.
Böylece asilerin ve suçluların ileri sürecekleri herhangi bir bahane söz
konusu olmayacaktır.4
İnsanın yaratanla ilişkisinde iki yönden bahsedilebilir: Birincisi, Allah'tan insana doğru olan vahiy; ikincisi ise insandan Allah'a doğru olan
duadır. Vahiy, Allah'ın konuşması yani kendi iradesini dil vasıtasıyla
bildirmesidir. Bundan dolayı peygamber denen aracıya ihtiyaç söz konusudur. Allah'ın her insana vahyetmesi Allah açısından değil, insanlar
açısından imkânsızdır. Bu sebeple olmalı ki, Allah Teâlâ insanlar arasından seçtiği peygamberler vasıtasıyla onlara talimatlarını bildirmiştir.5
İnsanın Allah’la olan ilişkisi özel anlamda kendi olmaya dayanır.
İnancın, var olanı anlamlandırma, yüksek düşüncelere kaynaklık etme,
arayış içindeki insan ruhuna açık olma gibi amaçlarının yanı sıra insan
ruhunun kendi olma arzusunu tatmin etme gibi yüce bir amacı daha
vardır.6 İnanan kimsede dinî duygular, ilahi olan ile duygusal bağın
210 ifadesidir. İnsan Allah ilişkisi bütünüyle duygusal değildir fakat bu ilişki
duygular içinde vücut bulur.7
İnsanın Rabbiyle ilişkisi tek taraflı değil; karşılıklıdır. Örneğin Allah
Teâlâ’nın belli niteliklere sahip kullarını sevdiği Kur’an’da ifade edilirken aynı şekilde bu kulların da Rablerini sevdikleri belirtilir. (Maide54) Bu durum kulun Rabbiyle ilişkisinin karşılıklı oluşunun kulun bir
yanılsaması veya tahayyülü olmayıp aksine bir hakikat olduğunun ispatıdır.8 Aynı zamanda insanın yaratanıyla yaşadığı ilişki insanın diğer
tüm varlıklarla yaşadığı ilişkiden daha yüce ve daha özeldir. Daha özel
olmasının sebebi diğer tüm varlıkların da kendisi gibi yaratılmış varlıklar olmasıdır. Rabbi ise onu var edendir. Bu ilişki diğer varlıklarla ilişkisinde olmadığı kadar içsel ve samimidir. Diğer yönüyle bu ilişki en kutsal ile kurulduğu için diğer tüm ilişkilerden yücedir. Kulun Rabbiyle
ilişkisi diğer bir yönüyle de zorunlu bir ilişkidir. Var eden, kul istese de
istemese de; razı olsa da olmasa da onu var etmiş, içinden geçen bütün
4

5
6

7
8

Arpaguş, Hatice K. “Allah-İnsan İlişkisinde Rahmet ve Gazab” M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 29 (2005/2) ,s. 51.
Demirci, agm., s. 93.
Yasa, Metin, Din Felsefesi Açısından Yunus Emre Açısından Aşk- Yaradılış-Kendi Olma,
Ankara Okulu Yayınları, 2002, 68,69.
Yaran, Cafer Sadık, Tanrı İnancının Akliliği, Etüt yay. Samsun, 2000, 46-47.
Kul Rab ilişkisindeki muhabbet boyutu ile ilgili geniş bilgi için bkz.: Kasapoğlu, Abdurrahman, “Allah-İnsan İlişkisi Açısından “Muhabbet” / Sevgi Olgusu” Hikmet Yurdu, yıl: 3, sayı:
5 (Ocak-Haziran 2010), ss. 99-149.
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düşüncelere vakıf olmuş; insan ise varoluşunu devam ettirebilmek için
var edenin nimetlerine muhtaç olmuştur.9
Kulun Rabbiyle ilişkisinin merhalelerini ve niteliklerini kısaca izah
ettikten sonra esas konumuza dönebiliriz. Tasavvufî düşüncede insanın
Allah ile ilişkisi; 1. Avam, 2. Havas ve 3. Havassu’l-havas olmak üzere
üç temel kategoride değerlendirilir. Bu kategoriler aynı zamanda kulun
Allah ile ilişkisinin derinliği hakkında bilgi verir. İlk kategori olan avam
sınıfı genel olarak en düşük seviyede ilişki boyutuna sahip insanlardan
oluşur. Kul ile Rab arasındaki ilişki derinleştikçe insan avam sınıfından
havas sınıfına yükselir. Eğer ilişki çok daha özel bir konuma ulaşırsa
insan havassu’l-havas sınıfına yükselir. Hangi kategoride bulunursa
bulunsun insanın Rabbiyle var olan ilişkisi kendine özgü ve özeldir. Bu
ilişkiye başka bir varlığın herhangi bir dahli söz konusu olamaz.10
Tasavvufî düşünce, kulun Rabbiyle ilişkisini başkalarıyla paylaşılmaması gereken mahrem bir alan olarak nitelendirir. Hangi seviyede
olursa olsun bu ilişkinin mahremiyeti korunmalı ve ağyara açıklanmamalıdır. Nitekim Peygamber Efendimizden nakledilen bir rivayette
Onun Rabbiyle çok özel bir ilişki boyutuna sahip olduğu, bununla bir- 211
likte bu özel ilişki esnasında yaşadığı yüksek haller ve vakıf olduğu
yüce hakikatlere herhangi bir varlığın muttali olamayacağı bildirilir:
“Benim Cenab-ı Hak ile öyle anlarım olur ki, onlara ne bir mukarreb
melek ne de herhangi bir peygamber vâkıf olamaz.”11
Yine Hz. Peygamber’den “Ben Rabbimin katında gecelerim; O beni
yedirir ve içirir.”12 şeklinde rivayet edilen hadis-i şerif de başka insanların sahip olmadığı Peygamberimize has ve yüce bir ilişki boyutunun
varlığını ispat eder. Her ne kadar bu hadis-i şerifte Peygamberimiz,
9

10

11
12

İnsan Tanrı ilişkisinin zorunluluğu ve insanın özgürlüğünü hakkında geniş bilgi için bkz.:
Coşkun, İbrahim, “Matürîdî Düşüncede Allah-İnsan İlişkisi” Hikmet Yurdu, İmam Matüridî
ve Matürîdîlik Özel Sayısı, yıl: 2, sayı: 4 (Temmuz-Aralık 2009), s. 18 vd.
Hakk’ın, insana şah damarından daha yakın olduğunu belirten ayet (Kâf 50/ 16) işte bu
özel ilişkiye işaret etmektedir. Konevî, insandaki en üstün şeyin, kendisinde bulunan bu
özel yön olduğunu ısrarla vurgular. Zira o, Hakk’ın insanın hakikatine yerleştirdiği ilâhî bir
sırdır. Bu üstünlüğün bir sebebi de, insanın bu sâyede yaratıcısıyla, başka hiç kimsenin ortak olamayacağı son derece özel bir irtibata sâhip olmasıdır. Konevî, insan ile rabbi arasındaki bu özel alana peygamberlerin bile dâhil olamayacağını söyler. Çünkü kul ile rabbi
arasında bu özel vecih kapısı açıldığında, bunu Allah’tan başka sadece o veçhin sâhibi bilebilir. Geniş bilgi için bkz.: İmamoğlu, Sema Özdemir, “Sadreddîn Konevî’ye Göre Kelime/Logos Doktrini Çerçevesinde Tanrı-İnsan İlişkisi”, Ekev Akademi Dergisi, yıl: 15 sayı: 49
(Güz 2011), s. 27.
Münâvî, Feyzü'l-Kadir, IV, 8
Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s-Sahîh, Çağrı Yay., İstanbul 1992,
Savm, 20; Müslim, Ebu’l-Huseyn b. Haccac el-Kuşeyrî, el-Câmi‘u’s-Sahîh, Çağrı Yay., İstanbul 1992, Sıyâm, 57.
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Rabbinin kendini yedirip içirerek ağırladığını bildirmiş ise de ilişkinin
mahiyeti hakkında bir bilgi vermemiştir. Malum olduğu üzere bu açıklamayı, visal orucunu kendisi tuttuğu halde ashabına yasaklamasının
nedenini izah sadedinde yapmıştır.
Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin Allah Teâlâ ile ilişkilerinde
yaşadıkları özel haller anlatılır. Hz. Zekeriyya’nın oğlu olması için yaptığı gizli dua ve duanın kabulü müjdesine delil istemesi karşılığında üç
gün konuşamaması;13 Hz. Eyyûb’un hastalığının son raddesinde büyük
bir edep ve mahviyet içinde hastalığının şifa bulmasını imaen istemesi14; Hz. Nuh’un oğlunun inkârcı olması neticesinde Rabbine yakarışı ve
fakat olumsuz cevap alması15 vb. durumlar havassu’l-havas olarak nitelenen peygamberler sınıfının en üst düzeyde yaratanla yaşadıkları ilişkiye örnek olarak verilebilir. Bu örneklerin hemen tamamında peygamberler, yaşadıklarını özel anları başka insanlara aktarmamışlar, bu bilgiler bize ilişkinin karşı yönünde bulunan Allah Teâlâ tarafından iletilmiştir. Bu durum kul ile Rabbi arasında yaşanılan özel hallerin mahrem
olarak kabul edilmekle birlikte Allah tarafından kulun ölümünden son212 ra başka insanlara örnek olması kastıyla açıklanmasının mahremiyeti
ihlal sayılmayacağını ortaya koymaktadır.
Kul ile Allah arasında saklı ve gizli kalan hallere de sır denir. “Sırlarımız bakiredir; hiçbir kimsenin vehmi bu bekâreti bozamamıştır”
diyenlerin sözünü bu manada anlamak gerekir. Nitekim sûfîlerden Yusuf b. Hüseyin'in: “Hür kimselerin gönülleri, sırların mezarıdır” ve “Sırrıma düğmem bile muttali olsa, onu söküp atarım”16 şeklindeki sözleri
de bu anlama gelmektedir. Tasavvuf edebiyatının klasik dönem müelliflerinden olan el-Hucvirî'nin “muhabbet ve dostluk halini gizli tutmak”17
şeklindeki sır tarifi de bu manadadır.18
Melâmet ehlini tarif ederken meşhur sûfî Hamdun Kassâr, “Allah
ile aralarındaki sırdan, mahlûkat bir yana, kendi nefislerinin bile ha-

13
14
15
16

17

18

Meryem suresi, 19/10.
Enbiyâ suresi, 21/83.
Hûd suresi, 11/45-6.
Serrâc, Ebû Nasr, el-Luma’ fi’t-Tasavvuf, Matbaatü’s-Saade, Kahire 1960, s. 234; Kuşeyrî,
Ebu’l-Kasım Abdülkerim, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye fî İlmi’t-Tasavvufi, haz. Ma'ruf Zerrik, Ali
Abdulhamid Baltacı, Beyrut 1993, s. 88.
Ali b. Osman el-Cüllabi el-Hucviri, Keşfü'l-Mahcûb, Terc.: Süleyman Uludağ, (Hakikat
Bilgisi), Dergâh Yay., İstanbul, 1982, s. 536.
Ögke, Ahmet, "'Tasavvuf Düşüncesinde "Sır" Kavramı Ve Marmaravî’nin “Keşfu’l-Esrâr”
İsimli Risalesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, yıl: 2000, s. 2267.
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berdar olmadığı kimselerdir.”19 demektedir. Onun bu tanımında kulRabb ilişkisinin, “mutlak anlamda gizlilik” esası üzerinde durduğu görülür.
Kul ile Allah arasındaki ilişkinin başkalarına faş edilmemesi neticesinde Allah’ın kuluna birçok lütuflarda bulunacağını izah eden Ebû
Hafs Haddâd; “Onlar kurb ve ibadetler adına açığa çıkardıkları her
şeyden dolayı nefislerini kınarlar, halka kusurlarını gösterirler ve onlardan iyiliklerini gizlerler. O nedenle halk onların dış görünüşlerine
bakarak onları kınar. Onlar da batınlarındaki durumu bilerek kendi
nefislerini kınarlar. Allah da onlara bir takım sırlar ve gayb bilgilerini
verir ve onlara bazı lütuflarda bulunur. Onlar ise nefsi kınama ve ona
muhalefet etme gibi tutumları sebebiyle Allah’ın kendilerine göstermiş
olduğu lütufları da gizlerler. Böylece halk onlardan uzaklaşır, onlar da
Allah ile hâllenirler.”20 der.
II.
Elde Edilen/İlham Olunan Sırların/Bilgilerin İfade Edilmeyişi
Sır kelimesi tasavvufta “sadece Allah’ın bildiği ya da az sayıda in- 213
san tarafından bilinen özel bilgi” ve “ruhun bir idrak mertebesi” olmak
üzere iki anlamda kullanılır. Hz. Peygamber’in, “Benim bildiklerimi
bilseydiniz az güler, çok ağlardınız”21 mealindeki hadisi onun bazı özel
bilgileri kendisinde sır olarak sakladığını ve ashabına anlatmadığını
ifade etmektedir. Ayrıca Ebû Hüreyre’nin, “Resûl-i Ekrem’den iki ilim
aldım. Birini size anlattım; diğerine gelince onu anlatsaydım şu boyun
kesilirdi”22 şeklindeki sözü ile Resûlullah’ın Muâz b. Cebel’e söylediği
ve başkalarına anlatmasına izin vermediği özel bilgi hakkındaki rivayetler23, bazı ince ve anlaşılması zor bilgilerin idrak seviyesi yüksek şahsiyetler arasında eskiden beri muhafaza edildiğini göstermektedir.24
Tasavvuf hâl ilmidir. Bu nedenle tasavvufî hayat sübjektiftir, kişiseldir. Bu sübjektiflikten dolayı sahip olunan hâllerin, elde edilen irfanî
hakikatlerin başkalarına nakledilmesi neredeyse imkânsızdır. Tasavvufî
tecrübe anında yaşanan ilişkinin, günlük ilişki düzeyinin çok ötesinde
oluşu ve müteâl bir özellik göstermesi de bu zorluğun derecesini artırmaktadır. Bundan dolayı yaşanan hâlleri/edinilen sırrî bilgileri, kelime19

20
21
22
23
24

Sülemî, Ebu Abdirrahman, Risaletü’l-Melametiyye, Terc. Ömer Rıza Doğrul, İnkılap Kitabevi, İstanbul trs., 102 vd.
Sülemî, aynı yer.
Buhârî, “Küsûf”, 2; Müslim, “Salat”, 112.
Buhârî, “İlim”, 42
Buhârî, “İlim”, 49
Tosun, Necdet, “Sır”, TDVİA, cilt: 37, yıl: 2009, s., 115.
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lerin mahdut alanına dökmek ve bu hâli yaşamayan kimselere açıklayabilmek pek mümkün görünmemektedir.25
Sultan Veled’in şu ifadeleri sırrî hakikatlerin, sözcüklerle anlatılamayışının nedenini açıklar: “Onlar (hedeflerine) vâsıl oldular ve öteye
bile geçtiler; fakat kelime ve cümleye ancak bu dördüncü yüzünün manasını sığdırabildiler. Meselâ, bir insan karadan yola çıksa, kara yolunun menzillerini, şehirlerini, dağlarını, sahralarını ve çimenliklerini
anlatabilir, bunlar tasvire sığar; fakat bu adamın yolu gitgide denize
dayansa, bu deniz üzerindeki yolculukta gayeye vâsıl olduktan sonra
kat ettiği menzilleri, yolları nasıl anlatabilir?”26
İnce tasavvufî meseleleri avama açmamak, ilk sûfîlerden özellikle
Cüneyd el-Bağdâdî’nin (ö.297/909) önemle üzerinde durduğu bir husustu. O, tasavvufta gizlilik, daha doğrusu, ancak ehline açma taraftarıydı. O derin fikirlerin halk arasında yayılmasından hoşlanmadığı için
fazla eser yazmaktan kaçınmıştır.27
Yine Hz. Mevlânâ, gönle gelen gaybî hakikatlerin söylenmemesi
gerektiği
kanaatindedir. O, gayb âlemine ait hakikatlerinin gizli kalma214
sının daha güzel olacağını düşünür. Şöyle der: “Allah'a iman ve ibadet
ancak şimdi makbuldür, ölümden sonra gayb âlemi bütün güzelliği ile
meydana çıkınca; "Şimdi inandım." demek manasızdır. Mademki hakikatin, gizli, örtülü olması ve gaybe inanmak daha iyi, öyle ise ağzını
kapa, dudaklarını yum; yumuk dudaklar daha hoş... Kardeşim, sözden
sakın, hakikat sırlarını söylemekten vaz geç ki, ledün ilmini Cenab-ı
Hakk kendisi meydana çıkarsın.”28
Hz. Mevlânâ insanın sırlarının gönlünde gizli kalması gerekliliğini
beyan sadedinde “Her kim sırrını saklarsa çabucak muradına erişir.”29
hadîs-i şerifini rivayet etmiştir. Mevlânâ şöyle der: “Sırların gönülde
gizli kalmalı ki; o muradın çabucak hâsıl olur. Tohum toprak içinde

25

26

27

28

29

Erginli, Zafer, “Temel Tasavvuf Klasiklerinde Hâl Kavramına Toplu Bir Bakış”, Dinbilimleri
Akademik Araştırma Dergisi, VIII (2008), sayı:1, s. 154, 176 vd.
Sultan Veled, Maârif, çev. Meliha Ü. Anbarcıoğlu, Tercüman 1001Temel Eser, İstanbul
1984, s.134; Küçük, Hülya, “Hakk’ın Sırrını Fâş Etmeyen Sûfîler: Sultân Veled Örneği”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 18, s. 88.
Küçük, agm., s. 89; Süleymân Ateş, Cüneyd-i Bağdâd-i : Hayatı, Eserleri, Mektupları, Yeni
Ufuklar Neşriyat, İstanbul, ts., ss.127-34.
Mevlânâ Celaleddin Rûmî, Mesnevî, Terc. Şefik Can, Ötüken neşr., İstanbul 1997, c. 1, b.
3640-2.
Ebu Nuaym, Hilye, c. 5, s. 215; Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. el- Hüseyin, Şu‘abu’l-İmân,
Beyrut, 1990, s. 410.
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gizlenince onun gizlenmesi bahçenin yeşillenmesiyle neticelenir.”30, “Bil
fakat söyleme de rezil olmasınlar; erin güzelliği sır saklamadadır.”31
Bununla birlikte tasavvuf sahasında kaleme alınan birçok eserde,
sözcüklerin imkân sınırları içerisinde tasavvufî konular açıklanmaya
çalışılmıştır. Ne var ki bu çaba, her konuda konunun künhüne vâkıf
olacak nitelikte olamamıştır. Bazı konularda mutasavvıflar “Bu konuda
ancak bu kadar konuşulabilir, daha ötesini söylememek gerekir.” demişlerdir. Mutasavvıfların bu tavrının sebebi olarak konunun sözle ifade edilebilmesinin imkânsızlığı yanında muhataplarının anlatılan hakikatleri yanlış anlaması ihtimali de vardır. Bu sebepler sadedinde “İnsanlara akılları nispetinde konuşunuz.”32 emr-i nebevîsine ittiba etme
düşüncesi de sayılabilir. Yine dillendirilecek tasavvufî hakikatlerin şeriatın zahirine muhalif olma ihtimali de bu tavrın sebepleri arasındadır.
Tasavvuf tarihi şatahat denilen şeriatın sınırlarını zorlayan türde ifadelere yapılan eleştiriler ve bu eleştirilere verilen cevaplar etrafında temerküz eden tartışmalarla doludur. En meşhur olanı ise şüphesiz söylediklerinin bedelini canıyla ödeyen Hallâc-ı Mansûr olmuştur.
Aslında halka “tahalluk tasavvufu” diyebileceğimiz ahlâkî öğütler- 215
den ibaret bir tasavvuf anlatılıyor olmasına rağmen, tasavvufun bütün
meseleleri zâhir ulemâsı ile yapılan ilmî toplantılarda, münakaşalarda
ve tabiî kitaplarda ele alınıyor, böylece yine ehli olmayan kişilerin diline düşüyor ve fitneye sebep oluyordu. Bazı sûfîlerin idam edilmesine
kadar varan olayların perde arkasında bu tür “fitnelere sebep olma”
ithamları saklıdır. Sûfîlerin remiz ve sembollerle konuşarak maksatlarını nâ-ehil olanlardan saklamaya çalışmaları da bu tür fitnelerin ve sonuçlarının önüne geçmeye çalıştıklarını göstermektedir.33
Kulun Rabbi ile ilişkisi ne kadar güçlü ise sezgi ve ilham şeklinde
gaybî hakikatlere dair bilgi akışı da o kadar çok ve sürekli olur. Bu yolla
edinilen bilgiler “sır” olarak adlandırılır. Bu tür “sır” nitelikli “derinliği
olan bilgiler” avama olduğu gibi aktarılmaz. Yani her bilgi, herkesle,
olduğu gibi paylaşılmaz. Gaybî bilgiyi ehil olmayan kişiye vermek, birçok zararlara neden olabileceği gibi, “incileri domuzların önüne atmak” kadar abestir. Kime, neyi, nasıl vereceğini bilmek de ayrı bir incelik gerektirir. Bu inceliğe ve adaba dikkat etmemek, “kaş yaparken göz
çıkarmak” gibi istenmeyen bir duruma neden olabilir. Esa30
31

32

33

Mevlânâ, Mesnevî, c. 1, b. 175-8.
Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Mecâlis-i Seb’a, Çev.: Abdulbaki Gölpınarlı, Kent Basımevi,
İstanbul 1994, s. 66.
el- Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, Mısır, 1356, c. III, s. 378/ c. IV, s. 299; Ebu Nuaym el-İsfehâni,
Hılyetü’l-Evliyâ, Beyrut 1405, c. II, s. 300.
Küçük, agm., s. 89.
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sen “sır” nitelikli bilgiyi, akıl-gönül sahibi olmayan birey anlamaz. Ona,
onun realite düzeyinden hitap etmek gerek; bu yapılamıyorsa sözü
uzatmanın anlamı yoktur.34
Hz. Mevlânâ’nın, âriflerin gönülleriyle halkın gönüllerini kıyaslarken, “Ârifin kalbine nispetle, halkın gönülleri tenlere, bedenlere benzer.
Bu söz, çok örnek ister. Bu sözü şerh etmek, etraflıca anlatmak, açıklamak gerek. Fakat ham kişilerin vehme kapılıp ayaklarının kaymasından
korkuyorum. Yapmak istediğimiz iyilik, bizim için kötülük olmasın.
Yani, doğru yolu göstermek isterken sapıklığa düşürmeyelim. Hayır
yapalım derken, şer yapmayalım. Zaten, bu kadar söylemem de kendiliğimden değil, dileyerek söylemedim. Bunları kendimde olmadığım
için söylemiş bulundum.”35 demesi konu ile ilgili bir örnek olabilir. Bu
örnekten de anlaşılacağı üzere Hz. Mevlânâ, yapacağı açıklamanın ehil
olmayanlar tarafından yanlış anlaşılabileceğini; böylelikle bazı insanların ayaklarının kayabileceğini ve iyilik yapmak isterken kötülük yapılabileceğini izah eder. Aynı zamanda yaptığı bu kadarcık bir açıklamanın
bile bir vecd ve kendinden geçme neticesinde yapılabildiğini ifade eder.
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“Sen; kendi kendini kontrol eder de, bazı hatalarından, kusurlarından kurtulursan; manen arınır, temiz insan olursan; ey Hak yolcusu,
işte o zaman o iyiliklere, lütuflara nail olursun! Hakk’ın sırlarını ehli
olmayan kişilere söylemez, artık şekeri sineğin önüne koymazsın! Allah’ın büyüklüğünü, kudretini, yaratma gücünün sırlarını susam çiçeği
gibi yüz dili olduğu halde susan, dilsiz gibi duran kişi duyabilir.”36 derken de Hz. Mevlânâ yine arınma neticesinde nail olunan lütuflar mesabesindeki gaybî hakikatlerin ehli olmayanlara anlatılmaması gerektiğini
ifade eder.
Konumuza başka bir örnek olarak Zeyd b. Hârise’nin yaşadığı manevi hâlleri ve bu esnada vâkıf olduğu gaybî hakikatleri Hz. Peygamber
(s.) ve ashabına anlatışını ve Hz. Peygamber’in (s.) de, “Bu kadar yeter,
daha fazla anlatma!” demesini verebiliriz. Hz. Mevlânâ bu olayı şöyle
nakleder: “Hz. Zeyd böylece kendinden geçmiş bir halde kırık dökük bir
şeyler söyleyip duruyordu. Peygamber Efendimiz, mübarek eliyle, sus
demek ister gibi onun yakasını çekti. "Kendine gel, ey Zeyd!" diye buyurdu. "Atın gemini azıya aldı. Dizginleri çek. "Bu sözün sonu yoktur.
Ey Zeyd kalk söz burağını bağla. Artık konuşmasın. Bazı şeylerin bir
zaman gizli kalmasını, ehli olmayanların onları bilmemesini Allah da
34

35
36

Gerçeksever, Selman, “Mesnevi’ye Farklı Bakış Yüksek Ben (Dost) Kavramı”,
http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/gun/g58.htm. Erişim tarihi: 27.01.2015.
Mevlânâ, Mesnevî, c. 2, b. 839-44.
Mevlânâ, Mesnevî, c. 3, b. 20-21.
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ister, bu sebeple dilini tut, sırların yolunu kapat. Atını hızlı sürme, dizgini çek; sırların, hakikatlerin gizli kalması daha iyi. Herkesin kendi
zannı ile sevinmesi daha hoş.”37
Tasavvufî anlayışta her hakikatin herkese söylenemeyeceği de genel kabul gören bir prensiptir. Bu prensibin güzel bir izahını yine Hz.
Mevlânâ’da buluruz: “Çarpık ayağa, çarpık ayakkabı iyi gelir. Dilencinin
eli, daima kapıda gerek; o, evin içine giremez. Yani, ilahî sırlar herkese
açılamaz. Muhatabın istidadına, kabiliyetine göre söylenir.” Anlaşılacağı üzere çarpık ayak mesabesinde olan ham/nâ-ehil kişilere gaybî hakikatlerin açıklanması uygun değildir. Nasıl ki çarpık ayağa doğru ve
güzel bir ayakkabı verilmesi uygun değilse bu kişilere de tasavvufî hakikatlerin anlatılması münasip düşmeyecektir. Yine dilenci mesabesinde olan ham kişilerin, gayb hakikatlerini barındıran o mahrem eve girmesi uygun değildir.
Mevlânâ, Hz. Ali’den nakille sahip olunan yüce hakikatlerin halka
söylenmesinin doğru olmayacağını şöyle anlatır: “Ben ne yapıyorsam,
Allah içindir. Taklit değildir. Hayale kapılarak, zanna, şüpheye düşerek
iş görmedim. Ben görerek iş yaparım. Ben içtihattan, hüküm vermeden 217
ve araştırmadan kurtulmuşum. Gönlümle sıkıca Hakk'a bağlanmış, başka şeyler düşünmez olmuşum. Manen uçarsam, çıktığım yükseklikleri;
dönüp dolaşırsam, dönüp dolaştığım yeri görürüm. Mana yükümü,
nereye kadar çekip götüreceğimi bilirim. Ben Hak ve hakikat nuru ile
parlayan bir ayım. Önümde yol gösterenim Hz. Muhammed'in nurunun
güneşidir. Halka bundan fazlasını söylemek doğru değildir. Çünkü deniz bir ırmağın yatağına sığmaz. Bu yüzden herkesin anlayacağı, akıllarının ereceği derecede, basit bir şekilde söyleyeyim. Böyle söyleyiş, ayıp
değil, Peygamber Efendimizin emridir.”38
“Hakikat ilmini cana, sakın öğretme nâdâna
Ki sarraf olmayan vermez bahayı dürr u mercana
Pirimiz ehl-i irfandır, kaçan idrak eder hayvan
Erişmez her mecaz ehli kemal-i zat-ı irfana”39 diyen Kul Nesimi de
aynı manayı terennüm eder.
Tasavvufî hâllerin nâ-ehil kimselere anlatılmamasının nedenleri
arasında Kuşeyrî’nin ortaya koyduğu şu argüman da önemli bir yer
37
38
39

Mevlânâ, Mesnevî, c. 1, b. 3607-10.
Mevlânâ, Mesnevi, c. 1, b. 3806-11.
http://www.antoloji.com/hakikat-ilmini-cana-sakin-ogretme-nadana-siiri/ Erişim tarihi:
28.01.2010.
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tutar. Kuşeyrî, her ilim erbabının ancak kendilerinin anlayacağı bir
takım hususi kavramlar ihdas ettikleri gibi mutasavvifenin de ulaştıkları
yüce hâller ve makamları yalnızca ehline anlatabileceklerinden ağyar
tarafından anlaşılmamasını temin için kendilerine has bir terminoloji
oluşturduklarını ve böylece konuyu bilmeyenlerin yersiz ithamlarından
salim kaldıklarını ifade eder. Bununla birlikte kendisinin bu kavramları
açıklamaktaki amacının ise yine tasavvuf yolunu takip eden ve gerçek
mutasavvifenin izinde yürüyen kimselerden isteyenlerin bu kavramların
manalarına vâkıf olmalarını kolaylaştırmak olduğunu söyler.40
III.
Dervişin Gördüğü Rüyayı Şeyhinden Başkasına Anlatmaması
Tasavvufî düşüncede sâlikin gördüğü rüya da mahrem olarak kabul
edilir. Bu anlayışa göre sâlik, seyr u sülûk esnasında gördüğü rüyaları
sadece şeyhine anlatabilir. Şeyhinden başka bir kişiye rüyasını anlatması mahremiyeti ve sülûk adabını ihlal sayılır.
218

“Gördüğün rüyayı mürşidinden başkasına anlatmayasın, zira dervişlik mahrem bir haldir. Mürşîd ile mürîd arasında cereyan eder…
Seyr u sülûkta derviş, melekler vasıtası ile gösterilen rüyalara çokça
mazhar olur. Böylece ona bilmediklerini talim ettirirler. Sırlara agâh
olur. Cenab-ı Hakk’a vuslata, şahsına özel yollar bulur. İşte bundan
dolayı da bu sırrı fark etmeyen kişilere rüyasını açarsa emanete hıyanet
eder ve bu yolun hırsızlarına, sahtekârlarına kendi eli ile sermaye verip
kazandığını harç eder.” 41
Nevrekoplu Ahmed Rif’at Efendi’nin rüya ile ilgili tarikat adabını
anlattığı şu ifadeleri de konumuza örnek olarak verilebilir: “İşte bu
veçhile aşk ve şevk ve muhabbetle tarîk-ı hakka can ve baş feda ederek
memur olduğun zikrine ve fikrine meşgul olup gördüğün rüya ve zuhur
eden hâlât-ı zâhireyi asla ve kat‘a mürşîdinden gayri bir kimseye söylemeyip, rüya ve zuhurat her ne olur ise ziyade ve noksan etmeksizin
mürşîdine haber verip mürşîdine dahî bunun tabiri nedir diye sual
olunmaya. Tabir eder ise febihâ, etmez ise “Şeyhim rüyamı niçin tabir
etmedi?” diye şeyhe itiraz etmeyesin zira şeyhin tabir edip etmemesi
hayır ve hikmetten hâlî değildir.”42
IV.
40
41

42

Kuşeyrî, er-Risale, s. 34-35.
Ankâzâde Halîl Efendi Köstendilî’nin dervişi Tûti İhsan Efendi’ye yazmış olduğu mürşîdâne
mektupların ikincisidir. http://umutrehberi.com/tag/intisab/ Erişim Tarihi: 27.01.2015.
Nevrekoplu, Ahmed Rif’at Efendi, Risaletü Mu’îni’l-Mürîd, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A
2567, vr. 3b.
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Keramet Türünden Özel Hallerin Halka Açıklanmayışı
Sözlükte "ke-ra-me" kökünden gelen keramet kelimesi şeref, itibar,
ikram ve cömertlik gibi anlamlara sahiptir.43
Istılahta ise keramet, peygamberlik iddiası taşımaksızın ve açık bir
meydan okuma (tahaddi) şartı olmadan şeriatın zarurine sıkı sıkıya
bağlı, istikamet üzere bulunan üstün ahlak, takva ve sâlih amel sahibi
mümin kulun veli elinde zuhur eden olağanüstü hadise şeklinde tanımlanır.44
İslami öğretide harikulade olay bir nebi yahut peygamberin elinde
gerçekleşirse buna mucize, bir veli yahut zühd, takva, marifet ve istikamet sahibi sâlih bir müminin elinde zuhur ederse buna keramet, bir
yalancı peygamber yahut inkârcı bir kâfirin elinde ortaya çıkarsa buna
da istidrac denilmiştir.45 İslam düşünce tarihinde ilk defa İmam A'zam
Ebu Hanife'nin el-Fıkhu'l-Ekber adlı esrinde geçen keramet kavramı,
hicri II. yüzyıldan itibaren ulema tarafından kullanılmaya başlanmıştır.46
Salih amel işleyen, zühd ve takva sahibi, veli kuldan zuhur eden 219
harikulade hadise demek olan keramet, tıpkı mucize gibi, tabiat kanunlarıyla açıklanamayan, sıra dışı bir olaydır.47 Bu açıdan bakıldığında
keramet, mucizeden farklı değildir. Aralarındaki fark, yalnızca meydana geliş şekliyle alakalıdır. Mucize peygamberlerden, keramet bütün
benliği ile Cenab-ı Allah’a, yani O'nun emir ve yasaklarına sıkı sıkıya
bağlı olan veli kullardan sadır olur. Ancak peygamber gösterdiği olağanüstü hadiseyle meydan okur, peygamberliğini iddia eder ve peygamberliğini ispat için mucize gösterirken; istikamet üzere bulunan veli,

43

44

45

46

47

İsfehânî, er-Râğıb Ebû’l-Kâsım el-Huseyn b. Muhammed, Müfredâtü Elfâzi’l-Kur’an, tahk.:
Safvân Adnân Dâvudî, Dâru’l-Kalem, Dımeşk 1412, s. 707; Uludağ, "Keramet", TDVİA, c.
25, s. 265.
Seyyid Şerif Ali b. Muhammed el-Cürcanî, Kitâbu’t-Ta'rifât, Beyrut, 1990, s. 198; Özervarlı,
"Harikulade", TDVİA, c. 16, s.181.
Cürcanî, Ta'rifât, s. 37; Muhammed Ali et-Tehanevi, Keşşâfu Istılahati’l-Fünûni ve'l-Ulûm,
Beyrut, 1996, I/149-150; Hamidullah, Muhammed, “Mucize, Keramet ve İstidrac”, Terc.
Zahit Aksu, Hikmet Yurdu, Yıl: 2, sayı: 3 (Ocak-Haziran 2009), ss. 84-5.
Ebu Hanife, İmam-ı Azam’ın Beş Eseri, Çev. Mustafa Öz, İstanbul, 1992, s. 57; Ali el-Kârî,
Şerhu Kitâbi’l-Fıkhi’l-Ekber, Beyrut, 1984, s. 113; Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Kültüründe
Keşif ve Keramet, İstanbul, 2008, s. 63; Uludağ, Süleyman, "Keramet", TDVİA, İstanbul,
2002, c. 25, s. 265; Kubat, Mehmet,” İslami Öğretide Keramet”, Milel Ve Nihal İnanç Kültür
ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, c.,10, sayı:1, Ocak- Nisan 201 3, s.42.
Özbek, Durmuş, “Hârikulâde Olaylar (Mu‘cize İrhâs - Keramet - Meûnet - İstidrac İhânet/Hizlan)”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 7, s. 173.
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hiçbir iddiada bulunmadığı gibi, kimseye meydan okumaz ve bir şeyleri
ispat etmek için her hangi bir cehd ve çaba içine de girmez.48
Peygamber, mucizeyi izhar etmek zorunda olduğu halde, kerameti
saklı ve gizli tutmak veli üzerine vaciptir. Nitekim peygamber, mucize
sahibi olduğunu kati bir şekilde iddia ederken, veli keramet iddiasında
bulunamaz ve kendisinde zuhur eden hallerin keramet olduğunu aynı
kesinlikte söyleyemez. Zira velide zuhur eden olağanüstü hallerin keramet değil de istidrac olması da mümkündür.49
Keramet sahibi, başkalarına kerametini açmak suretiyle övünme
yoluna girmez. Bilakis bu kişide, Allah korkusu artar, Allah'ın kahır ve
galebesinden daha çok sakınır. Bu yüzden muhakkikler, en çetin musibetlerden korktukları gibi kerametten de korkarlar.50
En büyük keramet, Allah'ın istediği şekilde bir kul olmaktır. O'nun
murat buyurduğu şekilde "kul" hüviyetini kazanan birinin pek çok ibretli hadiselere mazhar kılınmasının lafı bile edilmez. Allah Teâlâ dilerse
böyle bir kulunu havalarda uçurabilir, ateşte yakmayabilir, sesini bin220 lerce kilometre uzaklara ulaştırabilir. Yeter ki kul, kulluk mertebesine
yücelsin, yeter ki Yaratan kulunu sevsin ve onun eliyle harikulade işleri
zuhura getirmeyi irade buyursun.51 Nitekim kudsî bir hadiste Rabbimiz
şöyle buyurur: “Her kim Benim dostumu incitirse, ona harp açarım.
Kulum, Bana, kendisine farz kıldıklarımı yerine getirmekle yaklaştığı
gibi başka bir vasıtayla yaklaşmamıştır. Kulum Bana nafile ibadetlerle
durmadan yaklaşır da Ben, onu severim. Kendisini sevdiğimde de onun
işiten kulağı, gören gözü, sağlam tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse, Bana sığınırsa hiç kuşkusuz kendisini korurum.”52
Keramet mümkün bir olaydır ama gaye değildir. Yani, Allah
Teâlâ'nın üstün dostluğunu kazanmış bir veli, gerektiğinde maddi herhangi bir sebebe başvurmadan alışılagelmiş hadiselerin dışında bir takım olayların zuhuruna sebep olabilir. Burada veliliğin fonksiyonu, o
harikulade olayın gerçekleşmesinde bir aracı olmasıdır. Hakikatte o işi
vücuda getiren Allah Teâlâ’dır. Bununla birlikte büyük zatlar rastgele
keramet izharından kaçınır, bunu yakın inancın zayıflığı olarak yorum-

48
49
50
51

52

Kubat, agm., s. 43.
Kuşeyrî, er-Risale, s. 379.
Özbek, agm., s. 173.
Gülle, Sıtkı, “Velîlik ve Keramet “, Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1998, cilt: I,
sayı: 3, s. 61.
Ahmed bin Hanbel, Müsned, Çağrı Yay., İstanbul 1992, c. VI, s. 256.
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lar, keramet gösterme sevdasını bir kadının hayız bezini teşhir etmesine
eşdeğerde abes sayarlardı.53
Ebu Amr, “Peygamberlerin mucize göstermeleri, velilerin ise kerametlerini gizlemeleri farzdır. Halk bu yüzden fitneye düşmesin diye.”
demiştir. İlk sûfîler kerameti ilahi bir ikram olarak görmekle beraber
öneminin abartılmasına da ısrarla karşı çıkmışlar, keramet gösterilerine
ve keramet satanlara (keramet-har, keramet-furûş) ağır eleştiriler yöneltmişlerdir. Çoğu vecd, sekr ve fetret/za'f halinde meydana gelen
kerametlere büyük sûfîler, hayzü'r-rical/erkeklerin hayzı nazarıyla bakarlar. Adet gören kadın bu halde iken Hak Teâlâ’nın huzuruna çıkamaz, namaz kılamaz, secdeye varıp O'na erme/ vuslat, ona en yakın bir
konumda olma halini yaşayamaz. Keramet ehli de kendisinden keramet
zuhûr ettiği halde aynen böyledir. Keramet mâsivâdır, onu görmek
Hakk'ı temaşaya engeldir. Bunun için büyük sûfîlerin gözü keramette
değil daha yukarılardadır.54
Sûfîler, asıl ve en büyük kerametin şeriatın öngördüğü edepleri uygulamak, güzel huy ve ahlak sahibi olmak, bütün farz, vacip vazifeleri
vaktinde yerine getirmek, sünnet ve nafileler üzerinde duyarlılık gös- 221
termek, hayır işlerine koşmak, gönüllerde kin ve haset bırakmamak,
kalbi her türlü yerilmiş sıfatlardan arındırmak, hâsılı Hakkın ve halkın
hukukuna riayet etmek olduğunu söylemişlerdir.55 Yine onlar, aslında
keramet olan bir hususu çevrelerine sanki keramet değilmiş ve sıradan
bir şeymiş gibi sunmuş ve yorumlamışlardır. İbn Arabi'nin de belirttiği
gibi mutasavvıfların avamı ve halk bu tür kerametlerin önemini abartmış, adeta bunlara hayran olmuş lakin sûfîlikte havas, havassu’l-havas
ve hassu’l-havas denilen yüksek irfan ve fazilet sahibi veliler bunları
fazla önemsememişlerdir. Bayezid Bistamî’nin ünlü tespitini burada
hatırlamakta fayda vardır: Bayezid'e demişler ki: “Falan kişi havada
uçuyor.” Bayezid Bistamî "Hiç önemli değil, leş yiyen kargalar da havada uçar.” demiş. “Filan kişi suda yüzüyor.” denilmiş, Bayezid, “Olabilir
ama önemli değil, balıklar da suda yüzer.” demiş. “Falan kişi bir gecede
Mekke'ye gidiyor.” dediklerinde ise Bayezid Bistamî, “Hak Teâlâ’nın
lanetlediği şeytan da bir gecede mağripten ta meşrika gidiyor." diye
cevap vermiştir. Benzeri bir menkıbe Rabia-Hasan Basri menkıbesinde
de geçer. Hasan bir gün Rabia'yı Fırat nehri sahilinde görünce seccadesini su üzerine serer ve "Rabia gel şurada iki rekât namaz kılalım" der.
Rabia ise seccadesini havaya sererek "Buraya gel de halkın gözünde
53
54

55

Gülle, aynı yer.
Uludağ, Süleyman, “Tasavvuf Kültüründe Keramet Anlayışı”, Bursa’da Dünden Bugüne
Tasavvuf Kültürü - 3, 2004, s. 36,
Aynı yer.
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görünmez ol" der ve ekler: “Üstat! Senin yaptığını balık, benim yaptığımı sinek de yapar. İş bunun ötesindedir.” Ebu’l-Hayr Teynati su üstünde yürüyen birine "Beri gel, karada yürü, yaptığın şey bidattir" demiş ve eklemişti: "Keramet-furûş/keramet satan kişi aldanmıştır. Onda
köpek sesi olmasa bile köpektir.”56
Tasavvufta keramet izhar edilmez, zuhûr eder, yani veli keramet
göstermez ama onda keramet görülür. Gayr-ı ihtiyari ondan harika
haller zuhûr edebilir. İbn Aliyyan, “Kerameti izhar eden müddei, kendisinde keramet zuhur eden velidir.” 57 derken bu hakikati ifade etmiştir.
Velîler kerametlerini başkalarına değil sadece kendi nefislerine delil olarak kullanıp itminan ve yakîne ermeye, iç sıkıntısı ve rızk endişesinden kurtulmaya çalışırlar. Bundan dolayıdır ki velîler, kerameti gizleyerek kulluk şartına bağlı kalmak durumundadırlar.58
Hz. Mevlânâ da kerametin gizlenmesinin gerekliliğini ve kerametin
Allah tarafından ortaya çıkarılmasının sebeplerini Mesnevî adlı eserinde
dağ başında inzivaya çekilen derviş hikâyesiyle anlatır. Hikâyede derviş
222 dağdaki ağaçlardan sadece yere düşenleri yiyeceğine dair Allah’a ahd
etmiş fakat uzun süre aç kalması neticesinde sözünü tutamayarak ahdini bozmuştur. Bu olayın hemen akabinde hükümdarın adamları, takip
ettikleri hırsızlardan biri sanarak dervişin de elini kesmişlerdir. Bununla birlikte dervişin eli, iş görürken bir keramet olarak yeniden kendisine
verilmektedir. Bir kişi dervişi ziyaret kastıyla yanına uğramış ve onu iki
eliyle iş yaparken görmüştür. Derviş, kendini ziyaret edene gizli gelmesi nedeniyle sitem etmiş ve kerametinin açığa çıkmasından ötürü rahatsız olmuştur. Mevlânâ şöyle anlatır:
“Şeyh ona; “Ey canımın düşmanı (yâni, ey istemediğim halde sırrıma vakıf olan kişi)” dedi. “Bu kuytu gölgeliğe neden seslenmeden,
haber vermeden girdin? Neden izin almadan hemen yanıma geldin?”
Adam; “Fazla sevgimden, fazla özleyişimden.” deyince Şeyh gülümsedi
de; “Peki!” dedi. “Öyle ise gel, fakat ey Hak dostu; bu sırrı gizle! Sakın
benim iki elimle zembil ördüğümü kimseye söyleme! Ben ölmedikçe bu
sırrı ne bir eşine dostuna, ne bir sevgiliye, ne de aşağılık bir adama
söyleme!”59
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Uludağ, agm., s. 24.
Uludağ, agm., s. 32.
Serrâc, el-Luma’, s. 311-312; Bardakçı, Mehmet Necmettin - Mehmet Saffet Sarıkaya,
Nejdet Gürkan “XIV. Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü’s-Serrâc’ın Velâyet ve Keramet Anlayışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013/2, sayı: 31, s. 94.
Mevlânâ, Mesnevî, c. 2, b. 1708-10.
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Hz. Mevlânâ, kulun istek ve dahli olmadan kerametin açığa çıkmasının nedenini ise şöyle açıklar:
“Şeyh “Allah’ım; bu işin hikmetini sen bilirsin!” dedi. “Ben bu kerameti gizlemeye çalıştım, sen açığa çıkardın.” Cenab-ı Hakk’tan ona
ilham geldi ki: “Elinin kesilmesi işinde, sana inanmayan bir kaç kişi
vardı. Senin için; “Hakk yolunda gösterişçi olduğu için Allah onu insanlara karşı rezil etti.” diyorlardı. Ben seni inkâr edenlerin kâfir olmalarını ve sapıklığa düşmelerini, kötü zanna kapılmalarını dilemem. Ben de
şu kerametini açığa vurdum: Tek elli olduğun halde iş gördüğün zaman
o sakat eli canlandırdım; sen çalışırken iki el sâhibi oldun. Böylece de o
kötü zanna kapılan biçârelerin, göklerden sürülmemelerini, yâni huzurumdan kovulmamalarını sağladım. Ben sana bu kerameti onlar, yâni
sana kötü zanda bulunanlar için verdim. Bu hidayet kandilini, onlar
için sana ihsan ettim.”60
Anlaşılacağı üzere kerametin verilişinin ve gayr-i ihtiyari faş olmasının nedeni, keramet sahibi hakkında vârit olabilecek kötü zanların
telafisidir. Bu açıklama Allah’ın, seçtiği kullarını, kerametler vererek
halkın kötü düşüncelerinden korumak ve onların hâllerinin salahına bir 223
burhan sunmak gayesini güttüğünü ortaya koymaktadır.
Sonuç
Mahremiyet kavramı hukuki, sosyolojik, psikolojik, felsefi ve antropolojik boyutlarının dışında tasavvufî bir boyuta da sahiptir. Ve tasavvufî bakış açısına göre kişinin Rabbiyle yaşadığı özel haller, vakıf
olduğu gaybî hakikatler, sahip olduğu kerametler ve gördüğü rüyalar,
saklanması gereken mahremiyet alanının içerisindedir. Kişi bu mahrem
durumları diğer insanlardan saklamalı ve ağyara açık etmemelidir.
Tasavvufî bakış açısına göre mahremiyet kavramı öncelikle insanın
Rabbi ile ilişkisinin gizlenmesidir. Kulun Rabbiyle ilişkisi, diğer varlıklarla ilişkisinden çok daha yüce ve özel olduğundan dolayı bu ilişki
diğer varlıklarla paylaşılmamalıdır. Nitekim peygamberler de, yaşadıklarını özel anları başka insanlara aktarmamışlar, Hz. Eyyub’un hastalığından şifa bulması için imaen ettiği dua gibi özel bilgiler de bize ilişkinin karşı yönünde bulunan Allah Teâlâ tarafından iletilmiştir. Bu
durum, kul ile Rabbi arasında yaşanılan özel hallerin mahrem olmakla
birlikte Allah tarafından açıklanmasının mahremiyeti ihlal sayılmayacağını ortaya koymaktadır.
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Mevlânâ, Mesnevî, c. 2, b. 1710-5.
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Ayrıca bir başka mahremiyet alanı da kulun, ilişkisini ağyar ile paylaşamadığı gibi tasavvufta ilerleyerek vakıf olduğu gaybî hakikatleri de
na-ehil kimselere anlatmamasıdır. Bu özel durumları gizlemek vacip
olduğu gibi, tasavvuf hal ilmi olduğundan dolayı kulun yaşadığı halleri
ve sahip olduğu gaybî hakikatleri başkalarına anlatması imkânsızdır.
Tasavvufî hayat sübjektiftir. Ayrıca tasavvufî tecrübe anında yaşanan
ilişki, günlük ilişki düzeyinin çok ötesindedir ve müteâl bir özellik gösterir. Bu da, özel halleri kelimelerin mahdut alanına dökmeyi ve bu hâli
yaşamayan kimselere açıklayabilmeyi zorlaştırır. Bunun yanı sıra mutasavvıflar, avam denilen tasavvufun dışında kalmış kişiler tarafından
yanlış anlaşılmaya veya fitneye sebep olabileceği için kendi aralarındaki
tasavvufî konuşmaları bile gizlemişlerdir.
Tasavvufî bakış açısına göre bir diğer mahremiyet alanı da dervişin
gördüğü rüyayı şeyhinden başkasına anlatmamasıdır. Tasavvufî düşüncede sâlikin gördüğü rüya da mahrem olarak kabul edilir. Bu anlayışa
göre sâlik, seyr u sülûk esnasında gördüğü rüyaları sadece şeyhine anlatabilir. Şeyhinden başka bir kişiye rüyasını anlatması mahremiyeti ve
224 sülûk adabını ihlal sayılır.
Bir başka mahremiyet alanı ise keramet sahibi velilerin kerametlerini gizlemeleridir. Peygamberlerin mucizelerini göstermeleri farzken
keramet sahibi kişilerin kerametlerini açıklamamaları vaciptir. Ayrıca
kişi olağanüstü hallere sahip olsa bile keramet sahibi olmayabilir. Çünkü yalancı peygamberler yahut inkârcı bir kâfir de olağanüstü hallere
sahip olabilir. Bu olağanüstü hallere istidrac denilmektedir.
Keramet sahibi velinin kerametini açıklaması, onun kemalindeki
noksanlığın ve sırrı faş etmeme edebine muhalefet ettiğinin bir delili
olarak görülür. Ancak kerametin zuhur etmesi, yani Allah tarafından
insanlara açıklanması bunun dışındadır.
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GAZZÂLÎ’YE GÖRE MAHREM TECRÜBE
Cenan KUVANCI*
Özet
Gazzâlî`ye göre, Varlık hakkında hakikî bilgi, mahrem tecrübe yoluyla elde edilir.
Mahrem tecrübeye dayalı bilgi, içeriden doğrudan ulaşılan bir bilgidir; dışarıdan değil. Gerçeği söylemek gerekirse, idrâkin mahalli kalptir. Kalp ile tüm organlarımızı
yöneten yönlendiren gayrı-cismânî bir şeyi kastediyoruz. Dünyamızı şekillendiren fikirlerin, sadece fikirden ibaret olduğunu farz edemeyiz; onların nereden geldiklerini
de önemsemeliyiz. Başka bilinç seviyelerine tahsis edilecek yerimiz dâima olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mahrem, Tecrübe, Kalp, Keşf, Husûlî Bilgi, Huzûrî Bilgi.


Abstract
According to Al-Ghazali the genuine knowledge is obtained by the intimate experience. The intimate experience-based knowledge is a directly accessed knowledge
from the inside, not the outside. If truth be told, the locus of cognition is the heart
(qalb). By the heart, we mean a non-material thing governing and directing all our
organs. We can not assume that the ideas shaping our world are just ideas; we should
also care about where they came from. Our place which will be allocated to other
levels of consciousness, should always be.
Keywords: Intimate Experience, Qalb, Unveil, Knowledge by Description, Knowledge by
Acquaintance.

Gazzâlî, insanların bu dünyada sahih bir Hakikat idrâkine sahip
olması; öte dünyada kurtuluşa ermesiyle ilgilenmiştir. Bu nedenle,
onun yazıları, yaşanmış mânevî bir deneyimin aracılık ettiği bir tavrı
telkin eder; tipik felsefî ve bilimsel incelemelerde olduğu gibi salt açıklayıcı ve bilgilendirici değildir. O, mütefekkirin yaşam biçimiyle doğrudan bağı olmayan nazarî tasvir ve ta`rifleri ıslah etmek istemiştir.
Taâkkul ve tefekkür`ün gayesi, olmaktır; daima kurgulamak değil. Kelimenin en açık anlamıyla, o, okurlarını İslamî mesajın ulaşılabilecek en
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üst kemâl noktasına adım adım götürmek istemiştir. Bu en üst kemâl
nokta, hakka`l-yakîn mertebesidir.
Gazzâlî`ye göre, kesin bilgiye ve imana (hakka`l-yakîn) ermek için
soyut delil ve ispatlar yeterli değildir. Delil ve ispatları yedeğe alarak,
ancak sezgi, keşf ve ilhamlarla yakîn elde edilebilir. “Kim hakikate sadece soyut delillerle erişilebileceğini zannederse, o, Allah`ın geniş
rahmetini daraltmış olur,” der Gazzâlî. Sezgi, keşf ve ilhamlar pek çok
bilginin anahtarıdır. Sezgi, keşf ve ilhamın mahalli kalptir.1
Kalbin bilinen hakikatlerle bağı, renkli sûretlerin ayna ile olan bağı
gibidir. Sûretler nasıl aynaya aksedip orada yansıyorsa, her bilinen
şeyin hakikati kalp aynasına yansır ve böylece açığa çıkar. Burada, üç
şey sözkonusudur: Kalp, eşyanın hakikati ve onun kalpte husûlü ya da
huzûru. Âlim eşyanın hakikatinin kendisinde yansıdığı kimsedir. Bilinen (malûm), eşyanın hakikatinden; bilgi ise, aynada misallerin
husûlünden ibârettir.2 Bilinen şeyin kendisi kalbe gir(e)mez. Sözgelimi,
bir kimse ateşi bildiğinde, ateşin kendisi onun kalbine girmez; ama
onun tanımı ve sûretine uygun hakikati girer. Ayna benzetmesi bu du228 rumu ifade etmek için çok uygundur. İnsanın kendisi aynaya yerleşmez; ona mutabık misal yerleşir.3 Daha açık bir ifadeyle, malûm ile
kalbin özdeşliğinden ve onun kalbe bizzat hulûlünden bahsedilemez.
Malûm, yani, gerçeğin sûreti (image) kalbe aksetmektedir sadece.4 Böylece, bilinenin hakikatine mutabık misalin kalbe yerleşmesine bilgi denir.
Gazzâlî`ye göre, bilginin kalbe yerleşmesi için, kalbin arındırılması/parlatılması, kalp ile hakikat arasındaki engellerin kaldırılması gerekir. Kalpte inkişâf ve bilginin husûlünün önündeki en büyük engel,
mezhep-meşrep nâmına geçmişte öğrenilen şeylerdir. Donuk inanç ve
kanaatler Hakikat`i keşfe mânidir. Bu nedenle, bilgi elde etmek için,
güç ve yetilerimizin hem maddî, hem de manevî olarak hazırlanması
gerekir.5
Bu bağlamda, Gazzâlî imanı üçe ayırır: Avâmın imanı, kelamcıların
imanı ve âriflerin imanı. Avâmın imanı, güvenilir kişilerin sözlerine
dayalı olarak gerçekleşen taklidî imandır. Bu, salt işiterek kalbin sükûn
1

2
3
4
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Ebu Hâmid el-Gazzalî, El-Munkızu Mine`d-Dalâl, (Tahk. Cemil Saliba, Kamil Ayyad),
Dâru`n-Nahas, Beyrut, 1967, s. 68.
Ebu Hâmid el-Gazzalî, İhyâu`Ulûmi`d-Dîn, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 2005, s. 888.
el-Gazzalî, İhyâu`Ulûmi`d-Dîn, s. 888.
Alexander Treiger, Inspired Knowledge In Islamic Thought: Al Ghazâlî`s Theory of Mystical
Cognition and Its Avicennian Foundation, Routledge, Oxon, 2012, s. 32.
el-Gazzalî, İhyâu`Ulûmi`d-Dîn, s. 890.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

ve itminâna ermesidir. Burada, hüsnü zan kabilinden bir durum sözkonusudur. Taklidî iman sahipleri mukarrebûndan değildir; çünkü onlarda, yakîn nuruyla meydana gelen keşf, basiret ve inşirah yoktur. Başkalarından işitilen şeylerde hata olma ihtimali dâima vardır. İnsanların
pek çoğu, kendi tahkik ve tetkikleriyle değil, başkalarının öğretmesiyle
hakikate inanır.
Rivayet ve nakil yoluyla gelen şeylerin doğruluğu, onun bizâtihî
bedâhetine değil, onu aktaranların otorite ve güvenilirliğine dayanır.
Menkûl bilgiler, fertler tarafından tahkik edilemez. Aksine, o, taklidî
bilgi olduğu için, salt itikât ve güvene dayalı olarak kabul edilmek durumundadır. Kelimenin hakikî anlamıyla, müslüman entelektüeller için,
hakikati bilmenin yegâne yolu, kendi nefislerinden yola çıkmaktır. Bir
şeyi, kendi nefsimize dayalı olarak bil(e)mediğimizde, menkûl inançlar
alanına girmiş oluruz. Bu tür inançlar rivayet ve mutabakata dayalı bir
dünya görüşünün parçasıdır.6 Burada, bir okula ya da üstada körü körüne bağlılık sözkonusudur; ki bu durumda insan, öğretilen bir şeyi
“ruhanî bir vukuf ve keşf yoluyla elde etmeden, sadece kabul eder.
Yani, sözkonusu inançlar, başkalarının ta`rif, tasvir ve tavsiflerine da- 229
yalı olarak oluşur; sözgelimi, bir evin içinde bir adamın bulunduğunu
bir kimsenin bize haber vermesi gibi. Bu düzeydeki imana, ilme`l-yakîn
düzeyinde iman denir. Allah`ın isim ve sıfatlarının anlamlarını sadece
dil ve gramer düzeyinde anlayan kimsenin derecesi düşüktür. Böyle bir
kimsenin halk arasında övünülecek bir meziyete sahip olduğu söylenemez. Çünkü lafzın işitilmesi, sesleri işiten işitme organının selâmetine
bağlıdır; bu hayvanlarda da olan bir özelliktir. Kelimelerin nasıl kullanıldığını da bilmek bir meziyet değildir; çünkü onu sıradan bedevî bir
Arap da yapabilmektedir.
İkinci düzeyde iman ise, evin içindeki adamın sesini evin arkasından işitmeye benzer. İşitilen ses, onun içerdeki varlığına delâlet eder.
Sözkonusu şahsın evin içinde bulunduğuna ilişkin bu tür bir iman ya da
tasdik veya yakîn, başkalarının sözlerine dayalı imandan daha güçlüdür. O şahsın evde bulunduğu bize söylendikten sonra, onun sesini
işitmek, yakînimizi artırır. Çünkü, o adamın sûretini zihnimizden geçirirken, sesini işitecek olursak, bu ses onun şekil ve sûretine daha açık
delâlet eder. Bu sesin o adama ait olduğuna böylece hükmederiz.7 Bu
düzeydeki imana, ayne`l-yakîn düzeyinde iman denir. Bu iman delile
dayalı imandır; ama buna da hata bulaşabilir.
6

7

William C. Chittick, Science of the Cosmos: Science of the Soul: The Pertinence of Islamic
Cosmology in the Modern World, Oneworld Publications, Oxford, 2007, s. 24.
el-Gazzalî, İhyâu`Ulûmi`d-Dîn, s. 891.
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İmanın üçüncü mertebesi, bizzat evin içine girerek içerdeki şahsı
görmektir. İşte bu, hakikî ma`rifet ve yakînî müşâhededir. En güçlü
iman budur. Bu iman, avâm ve kelamcıların imanını da içerir; onların
imanından daha derin ve kapsamlıdır. Bu, mukarrep ve sıddîkların
ma`rifetidir; çünkü onlar görerek iman ederler.8 Doğrusu, asıl bilme
düzeyi keşf ve müşâhede ile bilmektir. Bu tür bilgiye sahip olanlara,
Allah hakkındaki mânaların hakikatleri, içinde hata bulunmayan bir
burhanla açıklığa kavuşur. Allah`ın bu mânalarla muttasıf olduğu, açık
seçik bir şekilde görülür. Bu açık seçiklik, insanın bâtınî sıfatları yoluyla
gerçekleşen yakînden başka bir şey değildir. Daha açık bir ifadeyle,
insan sözkonusu anlamları bâtınî müşahedeyle idrâk eder; maddî ihsâs
ile değil. Bu tür bir iman ile anne-baba ya da öğretmenlerden alınan ve
takliden gerçekleşen itikat arasında önemli farklar vardır.9
Bu düzeydeki imana, hakka`l-yakîn düzeyinde iman denir. Bu
imanda hata bulunma imkân ve ihtimâli yoktur; çünkü sahih bilgi, âşina olduğumuz şeylere dayanır. Bizden bütünüyle farklı olanı bilebilmemiz, bizim için mantıken imkânsızdır. Bu imana sahip olanlar, bilgi
230 miktarları ve keşf dereceleri bakımından birbirlerinden farklılaşırlar;
çünkü herkes kendi nefsinden yola çıkarak hakka`l-yakîne ulaşmıştır.
Bu sezgi ya da algı, kozmolojik ve varoluşsal imkân ve ihtimallerin kavranmasına yarayan vasıtaları sağlar.
İnsanların keşf ve idrâk düzeylerindeki farka en güzel örnek, şiir
zevkidir, der Gazzâlî. Şiir zevki, oldukça özel bir zevktir. O, sınırlı sayıda insanın erişebildiği bir ihsâs ve idrâk biçimidir. Bu kâbiliyete sahip
olmayanlar, ölçülü nağmeleri, düzensiz seslerden ayıramazlar. Bazı
insanlarda bu zevk o kadar gelişmiştir ki, onlar, sırasında hüzünlendiren, coşturan, güldüren ve hatta öldüren şarkılar, şiirler ve destanlar
ortaya koymuşlardır. Bu zevke sahip olanlarda bu tesirler hayli güçlü
olur. Bu zevkten mahrum olanlar da bu sesleri işitirler; fakat onun tesiri onlarda çok zayıf olur. Onlar, vecde gelip bayılanlara şaşırırlar. “Zevk
sahibi tüm ukalâ, bu zevkin anlamını anlatmak için bir araya gelse bile,
bunu gerçekleştiremez,” der Gazzâlî.10 Çünkü burada açığa çıkan şeyler; hakikatler, ve tecellilerdir; duygular, zihin durumları ve eşyanın
sıradüzenindeki bir düzey değil. Sözkonusu idrâk bâtınî olduğu için,
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el-Gazzalî, İhyâu`Ulûmi`d-Dîn, s. 891.
Ebu Hâmid el-Gazzalî, El-Maksadü`l-Esna Şerhi Esmâillahi`l-Hüsnâ, (Ed. Mahmud Bîcu),
Matba`atü`l-Sabâh, Dimeşk, 1999, ss. 29-30.
Ebu Hâmid el-Gazzalî, Mişkâtü`l-Envâr, (Tahk. Ebû`l-Alâ el-Afifî), ed-Dâru`l-Kavmiyye
li`Tıbâtî ve`l-Neşr, Kahire, 1964, s. 78.
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onun konuları da “öte dünyanın sırları”dır.11 Bu nedenle, farklı zevk ve
idrâk düzeylerini peşinen reddetmeden önce bir düşünmek gerekir.
Çünkü anlayış ve kavrayış bakımından insanlar birbirinden farklıdır.
Nitekim, hakka`l-yakîn mertebesi, nefsin; sınırlı, parçalı özelliklerinden kurtularak birlik yani, fenâ`ya doğru bir yolculuğudur. Bu yolculuk hatırlama eylemine benzetilir. Ebedî olan (el-Bâkî), her şeyi ihâtâ
etmektedir. Her düzey bir alttaki düzeyi kapsar ve kuşatır. Hakka`lyakîn mikro ve makro düzeyde, Tanrı`nın her şeyi kuşattığının doğrudan farkına varmaktır. İnsan varoluşu, sadece yatay tarihsel bir özelliğe
değil, aynı zamanda dikey manevî bir özelliğe de sahiptir. Saf nazarî
bilgi yatay hatırlamadır: Zaman içinde bize öğretilen şeyleri hatırlarız.
Bu inanç düzeyinde herhangi bir yakîn bulunmadığı sürece, yatay`a
dikey bir unsur ilave edilmesi gerekir. Öte dünya hakkındaki yakîn`in
en küçük kırıntıları bile yukarıdan aşağıya inmelidir. Bu kırıntılar entelektüel sezgi ya da manevî aşktan başka bir şey olmayan dikey hatırlamanın verimidir; yatay hatırlamanın değil.12
Bütün ayrıntıları içinde, kalp, eşyanın hakikatlerine erişebilir. Tüm
hakikatler Levh-i Mahfûz`da mevcuttur. “Levh-i Mahfûz`dan kalp ay- 231
nasına hakikatlerin yansıması, bir aynadan karşısındaki diğer bir aynaya sûretlerin intibâ/izlenimlerinin aksetmesine benzer.” Tecellî ve aks
için perdelerin kalkması gerekir. Perdelerin kalkmasıyla, gayb perdesinin ardındaki bilgiler kalbe akseder. Bu, kesbî bir bilgi değildir.
Gazzâlî`ye göre, bu Tanrı`nın inâyetiyle olur.13 İnâyetin gerçekleşebilmesi için, nefs mücadelesi yapmak gerekir. Tanrı`nın kulun kalbine
hâkim olması için insanın tüm varoluşuyla O`na yönelmesi gerekir.
Bu bağlamda, Gazzâlî`nin mahrem/derûnî tecrübe yoluyla elde
edilen bilgi ile dolaylı olarak dışarıdan elde edilen bilgi arasındaki farkı
ifade etmek için kullandığı havuz örneğini anmak isabetli olur. “Bir
havuzu ele alacak olursak, ona iki yoldan su gelme ihtimâli vardır. Su
ya dışarıdan gelir ya da havuzun doğrudan içinden kaynayarak çıkar.
Havuzun altından fışkıran su daha temiz, devamlı ve bol olur. İşte, kalp
havuz; bilgi de su gibidir. Beş duyular dışarıdan havuza bağlanan su
kaynakları gibidir. Bilgiler haricî kaynaklardan itibâr ve müşahede yoluyla elde edilir. Ayrıca, halvet, uzlet ve gözleri dışarıya kapatarak ha11
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Fadlou Shehadi, Ghazali's Unique Unknowable God: a Philosophical Critical Analysis of Some
of the Problems Raised by Ghazali's View of God as Utterly Unique and Unknowable, E. J.
Brill, Leiden, 1964, s. 46.
Martin Lings, “The Symbol,” The Underlying Religion: An Introduction to the Perennial
Philosophy, (Edit. Martin Lings & Clinton Minnaar), A World Wisdom Inc., Bloomington,
2007, ss. 153-154.
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ricî kaynakları tıkayarak, kalbi temizleyip onun derinliklerine dalarak
ve kalbin önündeki perdeleri kaldırarak, bilgi, derin iç kaynaklardan
fışkırabilir. Gazzâlî`ye göre, gerçek saf bilgiye mahrem derûnî tecrübeyle böyle ulaşılır. Enbiya ve evliya`nın bilgisi bu türden bir bilgidir.14
Buna göre, gerçek bilgi nefsin dışından gelmediği gibi, duyu algısı ve
salt istidlâlî çıkarımlar yoluyla da elde edilemez. O, aklın en derin bölgesinden, yani, İlahî ruh ve insan fıtratının temelindeki akıldan kaynayan bilgidir.15 Tâbiri câizse, İlahî inâyete mazhar olan kimseler, gönül
testisinin içinde duyduğu basınç ve baskı nedeniyle, kaçınılmaz olarak
gönlünün içindeki anlamları kendi yalnızlığında açık ederler. Gönüldeki özgün anlamlar, rahimdeki çocuk ve açılmamış bir tomurcuk gibidir.
Bu esnada özne ve nesne aynıdır.16 Varlık ile akıl arasında epistemolojik bir mesafe olmadığı için, Varlık`ın keşfi herhangi bir akıl yürütme
olmaksızın gerçekleşir. Bu, mâruz kalınan bir hâl`in neticesidir; mücerret zihinsel bir çıkarımın değil.
Açıkça anlaşılacağı üzere, bir kimse eşyanın hakikat ve gerçekliğini,
ancak ilahî bir yardımla kendi nefsinde gerçekleşen birinci elden bir
232 tahkikle bilebilir. Eğer bir bilgi, otorite ve uzmanların sözlerine dayanıyorsa, o bilgi taklidîdir, tahkikî değil. Burada, otorite ya da uzmanın
kim olduğunun önemi yoktur.17
Gazzâlî, rivayete dayalı menkûl bilgi ile salt nazarî bilgiyi dolaylı
olmaları hasebiyle aynı kategoride değerlendirir; çünkü varoluşsal durumumuzdan kopartılmış kuramsal spekülasyonlar, Varlık`ın sadece
zihnî veçhelerini açığa vurur. Ancak, Varlık`ın gerçekliği, onu araştıran
adına bir eylemi gerektirir; ki bu durum yalnız teoloji ve ahlâkîliği değil, aynı zamanda ruhânîliği/maneviliği içerir. Varlık hakkındaki herhangi bir araştırma salt rasyonel spekülatif sınırların ötesine geçerek,
Varlık`ın her şeyi kuşatan gerçekliğini kavramak isteyen kişide varoluşsal bir dönüşüm meydana getirecektir. Varlık`a ilişkin doğrudan bilgi,
taâkkul (intellection) ile kazanılabilir; “salt empirik” ya da “rasyonel”
yollarla değil. Varlık`ın her şeyi kuşatan gerçekliği, ister istemez,
O`nun vecd halinde tecrübe edilmesine götürür; çünkü nihaî gerçeklik
olarak Varlık, tâbiri câizse, aşağıdan değil, yukarıdan tecrübe edilebilir.
Bu durum, Varlık`a ilişkin metafiziksel ve manevî/rûhanî tecrübenin
sadece psikolojik bir tecrübe olarak değil, fakat daha çok ilahî bir tecellî
olarak (et-tecellî`l-ilahî) vukû bulduğu anlamına gelir. Keza, şuna da
14
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el-Gazzalî, İhyâu`Ulûmi`d-Dîn, s. 896.
Chittick, Science of the Cosmos: Science of the Soul, s. 61.
Nasrullah Pürcevâdî, Can Esintisi: İslamda Şiir Estetiği, (Çev. Hicabi Kırlangıç), İnsan
Yayınları, İstanbul, 1998, ss. 104-105.
Chittick, Science of the Cosmos: Science of the Soul, s. 23.
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dikkat etmek gerekir ki, Varlık`ın (vucûd) vecd halinde tecrübe edilmesi, nefsi dönüştürür ve bağlar. Soy metafiziksel bilgi, mahiyeti gereği,
salt spekülatif ve dağıtıcı değildir doğrusu. Müslüman metafizikçilerin
ısrarla üzerinde durdukları gibi, Varlık`ın ne olduğunu gerçekten bilmek, ‘bilmek’ değil, ‘olmak’tır.18
Bilindiği gibi, Tasavvuf`un temeli, bilinenle bâtınî (mahrem) bir
bağ kurmadıkça, bilginin boş olduğu düşüncesine dayanır. Akıl, her
zaman için, dil ve kavramların aracılık ettiği, uzaktan bir bilgi anlamına
gelir; ama hikmet bilinenin mahremine girmek gibi bir durumu öngörür. Öyle ki, insan hikmet ve ma`rifet düzeyinde bildiği şeyi varlığın
bütün iç boyutlarıyla derûnî ve mahrem bir şekilde tecrübe eder. Burada, insan artık kendisi olarak kalamaz. İnsan kendi gözüyle gördüğü
duruma, yani yerleşik anlayışın otoritesine karşı mükâşefeye dayalı
tecrübenin önceliğine doğru giden entelektüel bir yolculuğa çıkar.19
Bu yaklaşıma göre, insan Hakikat`le küllî bir şekilde karşılaşır. Yaşanan tecrübe, tahlile imkân vermeyecek kadar yoğunluk, birlik ve bütünlük kazanır. Hakikat, insanın kendisine karşı durum aldığı bağımsız
bir düşünce nesnesi değildir. Bu nedenle, bir birlik-bütünlük tecrübesi 233
olmadıkça, hakikat tecrübesinden söz etmek mümkün değildir. Hakikat
tecrübesinin genel geçer doğrular içinde kavramsallaştırılmaya izin
vermeyen bir yaşantı; dış duyulardan bağımsız, ama onlar kadar doğal
bir iç aydınlanma ve varoluş tarzı olduğu sonucuna varıyoruz.20 Yani,
burada-olmanın hayret uyandırıcı ve vecde getirici hissi deneyimlenir.
Bu durumda, birey Varlık tarafından kuşatıldığını ve küçük bir karıncadan galaksilere varana kadar âlemin bir parçası olduğunu hisseder.
Varlık tarafından kuşatılmış olmak ya da Hakikat`e mâruz kalmak,
Bütün`e ait olma his, sezgi ve fikrini verir.
Öyle görünüyor ki, bilmenin gayesi olgu ve olaylar hakkındaki bilgileri depolamak, yani, bilgi hamallığı değildir. Gaye, insan idrâk ve
bilincini arındırmak, fizikötesine ayarlı hale getirmektir. Kevnî, beşerî
ve tarihî düzeyde bilgi elde ederek, nefsi dönüştürmek, ben merkezli
bir hayattan hakikat merkezli bir hayata geçiş içindir. Herkes kendi
bilgisini kendisinde bulabilir; çünkü kendi konumumuzu, doğrudan
kendimizden yola çıkarak öğrenebiliriz. Bilinebilecek her şey ancak
aklın eğitimi ve kalbin arındırılmasıyla bilinebilir. Burada, insan nefsi
18
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İbrahim Kalın, “Kayserî`nin Mukaddime Li-Fusûsu`l-Hikem`inde Hakikat ve Gerçeklik
Olarak Vücûd,” (Çev. Turan Koç), İbn Arabî Geleneği ve Dâvûd el-Kayserî, (Haz. Turan
Koç), İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, ss. 128-129. (121-130)
Gerald L. Burns, “Gazali`nin Tasavvufi Hermenötiği,” (Çev. Turan Koç), İslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 3-4, 2000, s. 422.
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anahtar konumundadır; çünkü o, tek başına Tanrı ve âlemi bilebilir.
Bunu o, derûnî güç ve yetilerini yani, “akıl” ve “kalp”i arındırıp geliştirerek yapar. Manevî değişim ve dönüşümle, entelektüel tekâmül
muvâzîdir. İnsanlar bu yetiyi arındırıp geliştirmek istiyorlarsa, öncelikli
olarak, ilgilendikleri nefsin ne tür bir şey olduğunu bilmeleri gerekir;
çünkü insan kim olduğunu uzmanlara danışarak öğrenemez. İnsan kim
olduğuna ilişkin bilgiye, sadece kendinden yola çıkarak erişebilir, başka
bir yerden değil. Bu nedenle, kendimizi içerden bilene kadar, kendi
hakkımızdaki bilgimiz taklidî olacak, tahkîkî değil.21 Çünkü başkalarının nazariye ve keşfiyâtına dayalı bilgi, taklidî ve tahminîdir. Nakil,
taklid, mutabakat ve tartışmaya dayalı bilgi, dolaylı ve gayrı şahsîdir.
Gerçekte, insanlığımız da, akıl ve kalbimizin derinlik ya da sığlığı kadardır. Aklî ve kalbî bilgide başkalarını taklit ettiğimiz ölçüde, fıtratımızı açığa çıkartmamız da zorlaşır.
Gazzalî`ye göre, hakikat zamansal olarak beşerî durum ve tecrübe
içinde kendini metaforik anlama düzeyinde ele verir. Bu yüzden, hakikatin kesinliği mantıksal söylemlerin kesinliğinden ziyade, yakînî tec234 rübelerde açığa çıkar. Başka bir ifadeyle, yakînî ya da sezgisel unsur,
kavramsal olarak algılanamayan şeydir. Hakikat`e ilişkin yakînî tecrübenin kavramsal bir kalıba dökülmesi ve ifadeye kavuşturulması bir
hayli zor olduğu için, o, nispeten konuşulamaz olarak kalır. Bundan
dolayı, oluşturulan kavramlar olsa olsa dogmatik ifadeler ve ahlâkî
takdirlerdir; tecrübenin kendisi değil, sadece yorumudurlar. Bu çok
özel bir idrâk halidir. İkna edici bu tür bilgi, Tanrı`yı samimî bir tevâzû
ve ahlâken yeterli bir ciddiyetle arayan herkes için, (Tanrı`nın tayin
ettiği bir zamanda) mümkündür.
Bu durumda, akıl`ın kendini ancak vahiyle gerçekleştirebileceği
rahatlıkla söylenebilir. Vahiy de ancak akıl ile açıklığa kavuşabilir. “Akıl
ile vahiy arasındaki ilişki bina ile temeli arasındaki ilişkiye benzer,” der
Gazzâlî. Bina olmadıkça, temel bir işe yaramaz; temel olmadıkça, bina
ayakta duramaz. Bu anlamda, akıl göz gibi, vahiy de ışık gibidir. Dışarıdan ışık gelmedikçe göz göremez; göz olmadan da ışık bir işlev görmez. Vahiy dışarıdan gelen akıl; akıl ise, içeriden gelen vahiydir. Onlar
birbirini destekleyip takviye ederler. Vahiy akıldan kopartılırsa, ondan
bir şey çıkmaz. Görme yetisi yitirilince, ışığın ziyasının zâyi olduğu gibi,
vahiy de zâyi olur. Akıl, vahiyle bağını kopardığında, ışık eksikliğinden
ya da yokluğundan dolayı gözün görememesi gibi, pek çok şeyi idrâk
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edemez. Akıl tek başına belli bazı küllî şeyleri bilebilir; fakat tekil durumların bazılarını idrâk etmede yetersiz kalabilir.22
Eşyanın hakikatini onları aşan bir ilkede arayan bu varlık tasavvuru, cemâdâttan, nebâdâta ve hayvânâta kadar tüm varlıkların zâtî bir
anlamının ve değerinin olduğunu kabul etmiştir. Her varlığın, fenomenal görünüşünden daha fazla bir hakikate sahip olduğu düşüncesi, İslam bilimine ve estetiğine önemli katkılar yapmış ve gerçekliğin tek bir
varlık düzeyine indirgenmesine engel olmuştur. Buna göre, maddî varlık âleminde karşımıza çıkan her nesnenin, ait olduğu metafizik bir atıf
çerçevesi vardır ve eşyayı anlamak, ancak bu metafizik atıf çerçevesini
anlamakla mümkündür. Her bir varlık, cisim ve mahiyeti ne olursa
olsun, bu aşkın ilkeye bağlı olduğu için bir “metafizik şeffaflık” hali
içerisindedir. Bir tarafta kendi varlığını ortaya koymakta, öbür tarafta
kendinden daha fazla bir hakikate işaret etmektedir.23
Açıkça anlaşılacağı üzere, gidilecek yeni bir yer, yapılacak yeni bir
iş ve birlikte olmak istenecek birisi vardır. Sadece şu anda bulunduğumuz yerde kalıp, görmekte olduğumuzu görmeye, duymakta olduğumuzu duymaya devam eder ve gerisini unutursak, ölüyor gibi oluruz 235
âdeta. Varoluşumuzun şuurunda olmaksızın alışkanlıkların yönlendirmesiyle bir tür yarı şuursuzluk içinde yaşanan günlük hayat ile yoğun
bir şekilde yaşanan “tecrübe bütünlüğü” arasında temelli bir fark vardır. Başka bir ifadeyle, herkes`in bulunduğu varoluş düzeyiyle hakikî
(authentic) ben`in bulunduğu varoluş düzeyi birbirine karşıttır.
Şu halde, olduğumuz yerden ötelerde, hayal edeceğimiz bir geleceği aramaya mecburuz; zira, idrâkimiz, uğrunda yaşanacak yeni bir
şey bulana kadar, bize eziyet eder durur. Çokluk, çaresizlik içinde eksikliğini hissedecek şeyler icat ederiz. Onlar sadece yalancı memelerdir.
Dünya bizi eksik hiçbir şeyin olmadığına ikna etmek için yalancı memelere boğuyor. Gene de hiçbir şey, içimizdeki boşluk hissini gidermeye
güç yetiremiyor. Bu yüzden, gölgesi hayatımızı kaplayan boşluk hissinden kurtulmaya çabalarken, sürekli bir şeyleri bir şeylerle değiştirmek,
onları başka kalıplara sokmak zorunda kalıyoruz. İçimizdeki boşluğu ne
kadar hissedersek, o kadar onu doldurma ihtiyacı duyarız. Onun yerine
geçecek yalancı memelere sarılırız, ama hiçbiri kalıcı olmaz. Başka bir
şeyi istemeye devam ederiz. Başka ihtiyaçlar ediniriz ki, yol almaya
devam edelim. Salt nazarî felsefe yalancı memeler bulmada pek usta22
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dır. Teklif eder; ama asla teslim etmez; çünkü gücü yetmez. Neyin teslim edilmesi gerektiğinin bilgisini dahi yitirmiştir; bu yüzden, sadece
yalancı memeler teklif eder. En önemli şey eksiktir ve eksikliği göz kamaştırmaktadır.24 Bunun için, anlama, algılama ve yorumlama alışkanlıklarının dönüştürülmesi; dikkatin yön değiştirmesi gerekir.
Gerçekten, insanlar Hakikate yeniden bağlanacaklarsa, onlar bunu
ancak kendi kendilerine ve kendi anlayışlarına dayalı olarak yapabilirler. Onlar sadece oldukları şeyi anlayabilirler. Eğer onlar ilahî olanın
izlerini bir şekilde izhâr edemezlerse, kendilerini Hakikat`e yeniden
bağlayamazlar. Geleneksel antropomorfik âlemde yaşayan insanlar,
onunla beşerî terimlere dayalı olarak ilgilenirler. Soyut bir âlemde yaşayanlar, eşya ve diğer insanlarla soyutlamalar olarak ilgilenirler. Mekanik bir âlemde yaşayanlar herşeye makine muamelesi yapacaktır.
Çünkü bilmek, bilinen şeyi bir tür ikincil bir düzeye indirgemektir.
Demek ki hakikat bilgisi bir seyirci sporu değildir. Aksine, o, bir
şahsın bütünüyle değiştiği, kutlu bir sürecin parçasıdır. Hakikat bilgisi,
sadece soyut akletme süreçlerine dayalı olmaktan ziyade, mahiyeti
236 gereği ahlâkî ve amelîdir. Başka bir ifadeyle, bu süreç bizim bakış açımızdan bakıldığında, salt sübjektif bir durum ya da eğilimden ziyade,
ahlâken dönüştürücü kişisel bir ilişkiye aktif bir katılımdır. Uzak olmaktan şikâyet eden seyirciler, gerçekte kendi kendilerini tecrit eden seçimlerinden dolayı uzak kalırlar.25 Sözgelimi, Tanrı`yı bilmek, uzaktan
yakına gelme çağrısına bireyin kulak vermesini ve Tanrı`nın her şeyi
kuşatan kurtarma programına şükranla katılmasını gerektirir. Bu plan,
filozoflara has salt entelektüel bir bulmaca değildir. Biz şekillendirilecek ve yaşanacak hayatlara sahibiz; sadece düşünülecek fikirlere ya da
çözülecek entelektüel bulmacalara değil. Bundan dolayı, Tanrı hakkında mahrem bilgi bizim en derin tutum ve kanaatlerimize kadar uzanır,
salt düşüncelerimize değil. Derinden bir dönüşüm geçirmeksizin, Tanrı
hakkında hakikî bilgiye sahip olabileceğimizi varsayarak, tehlikeli bir
küstahlık sergilemiş oluruz.
Bu bağlamda, Gazzalî, aklın rasyonel görünümlü metafiziksel söylemlere tutunarak Hakikat`e doğru tırmanamayacağını kabul eder.
Aklın zemini olan ontolojik gerçeklik (hakikat) daima aklı aştığı için,
salt rasyonel düşünceye kapalıdır. Başka bir ifadeyle, hakikat aklın ken24
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Peter Kingsley, Batı Hikmetinin Bilinmeyen Tarihi, (Çev. Onur Atalay), Etkileşim Yayınları,
İstanbul, 2007, ss. 37-39.
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di kavrayış sınırı ile hiçbir şekilde sınırlandırılabilecek ve böylece aklın
kendi rasyonel söylemlerinin mekânında istirahate çekilebilecek bir şey
değildir. Aklın yegâne işlevi, dilde ve fiziksel dünya içinde ortaya çıkan
mecâzî varlıkları (sûretleri) yorumlayarak, hakikate açılan kapıları keşfetmeye ve onun izini sürmeye çalışmaktır. Akıl kendisini dâimâ sûretgerçeklik arasındaki ontolojik farklılığın yol açtığı gerilim içinde bulur.
Bu nedenle, o, İlahî aklın bir sûreti olarak, kendi gerçekliğini anlamak
ve araştırmak durumundadır.26
Gazzâlî, hakikatin, metafiziğin rasyonel görünümlü söylemlerini
mütemâdiyen aştığını, yani, dilin ötesine geçtiğini iddia etmesine rağmen, bir nihilizme kapı aralamaz. Akıl, doğal olgu ve olaylar arasında
mantıksal-ontolojik zorunlu bir bağ nasıl kuramıyorsa, aynı şekilde, aklî
düşünme süreçleri ile bu süreçler sonunda ortaya çıkabilecek hakikat
arasında bir zorunluluk ilişkisi yoktur. Gazzâlî`nin bu yaklaşımı ile,
determinizme karşı tavrı arasında bir koşutluk vardır. Ona göre, hakikat zamansal olarak, beşerî durum ve tecrübe (hal) içinde kendini metaforik anlama düzeyinde açar. Bu yüzden, hakikatin kesinliği mantıksal söylemlerin kesinliğinden ziyade, yakînî tecrübelerde açığa çıkar.27 237
Doğrusu, yakînî tecrübelerde, benlik hesap-kitap unsuru, yani, salt
nazarî bir öğe haline gelmez. İrfanî bilgide, hem özne hem de nesne,
bilme eylemiyle değişir. Dolayısıyla, irfanî mahrem bilgi vusûl ve karşılaşmanın bir verimi olarak ortaya çıkar. Bizim katılımımız olmadan
kelimeler, salt kelimeler olarak kalır. Kelimelerin derinleşmesi ve boyutlanması, benliğimizin dönüşümüne eşlik etmelerine bağlıdır. Kelimeler, efsânevî, temsilî ve hayalî boyutlarıyla ele alınmalıdır; salt tabiî
değil. Çünkü kelimeler içlerinde kemal ve sürpriz barındırır ve insanı
her taraftan sarar.
Varlık ve idrâkin katları olduğu gibi, kelimelerin de farklı anlam
katları ve sınırları vardır: Kelimeler, hem bir anlam ifade ederler, hem
de etmezler. Kelimelerin öncelikle ifade ettikleri şey, zahirî anlamlarıdır. Onların bir de bâtınî (imâ ettikleri anlamlar) vardır. Bâtınî anlamlar, kültür, tarih, bağlam, yazar, okur, konuşan ve dinleyenden gelen
çağrışımların karışımıdır. Zâhirî anlam, olağan dil içinde ortaya çıktığı
için anlaşılabilir ve başkalarına aktarılabilir anlamdır. Onun temel özelliği taklide dayalı ve tek boyutlu anlam olmasıdır. Ne var ki, bu niteliğinden dolayı o, bireysel (mahrem) tecrübenin kendine özgülüğünü
yansıtamayacak kadar geneldir. Bireyin özel tecrübesi için açık bir se26
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Burhanettin Tatar, “Akıl,” Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 1, (Ed. Ahmet Cevizci), Etik Yayınları,
İstanbul, 2003, s. 195. (ss. 185-199)
Tatar, “Akıl,” Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 1, s. 195.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

mantik alan oluşturamadığından, Hakikat ve birey arasında özel bir
ilişkiye izin vermez. Kendisine atıfla iş gördüğü için, zâhirî anlam farklı
bireysel özelliklerden kaynaklanan farklılık ve çeşitliliğe karşı direnç
gösterir.28 Oysa, kelimeler, konuşan ve dinleyenin; yazarın ve okuyanın
hiçbir zaman beklemediği, belki de kaçınmayı arzu ettiği bâtınî çağrışımlar (yananlamlar) üretebilir ve daha derin ve geniş semantik bir
alan açabilir.
Denebilir ki, Gazzâlî kelimelerin semantik çerçevelerinin tek boyutlu düzanlam katına dayalı olarak belirlenmesine karşıdır. Bir kelimeyi
yalnızca dil ve mantık düzeyindeki düzanlamıyla sınırlamaya kalkışmak, hayat kaynağından koparmak demektir. Bu, anlamı bir açıdan
açık-seçik hale getiren bir tespit ve tayin olarak görülebilir; ama başka
bir açıdan ise, onu hadım eden, hayat damarlarını kurutan bir edim
olarak değerlendirilebilir. Şüphesiz, her kelime sınırlı bir semantik çerçeveyle kayıtlıdır; belli bir görüş açısına aittir. Bununla birlikte, onların
çağrışımlarının yok edilmesi, sonlarının gelmesi demektir. Hangi niyetle gerçekleştiriliyor olursa olsun, böyle bir girişimin olumsuz neticeleri
238 olur. Sözgelimi, filozofların açık-seçik fikirlere ulaşma arzusu, dil ve
mantık düzeyinde kesinlik tutkusuyla malûldür.
Gerçekten, yananlamlar (bâtınî anlamlar), düzanlama (zâhirî anlam) bir ruh, bir hamur, kendilerine özgü bir anlam ve gerçeklik kazandırır. Başka bir şekilde ifade edecek olursak, zâhirî anlamın sözcüğe
bir ışık verdiği; bâtınî anlamın ise, bir ateş, sıcaklık, duygusallık ve tutku kazandırdığı söylenebilir. Hem zâhirî hem de bâtınî anlamlar, mecaz
ve istiârelerin kuruluşuna katkıda bulunur. İki farklı insan, bir kelimenin aynı zâhirî anlamını tecrübe edebilir; ama bu sözcüğün bâtınî anlamlarını, ancak kısmen paylaşabilirler;29 zira, bâtınî anlam tâbiri, Varlık`ın anlamının söylenen anlamdan ibaret olmadığını ve söylenen kadar söylenmeyeni keşfetmenin; yani, geçmiş ve şimdinin sınırlarını
aşarak geleceğe yönelmenin gerekliliğini vurgular. Çünkü dil sadece bir
gerçekliği gösteren değil, aynı zamanda gösterirken gizleyen bir işleve
de sahiptir. Daha açık bir ifadeyle, dil gerçekliği her yönüyle sergileyen
bir şey değil, gerçekliğin belli veçhelerini ifşâ ederken, diğer veçhelerini
imâ eder. Bâtınî anlam tâbiri, imâ edilen şeyin zamansal ve mekânsal
yokluğu düşüncesini merkeze aldığından, bâtınî anlam, henüz tecrübe
edilmeyen, dolaysıyla teorisi mümkün olmayan bir anlam olmaktadır.30
28
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Burhanettin Tatar, “Gazali`de Metin-Yorum İlişkisi,” İslâmî Araştırmalar Dergisi, Cilt: 13,
Sayı: 3-4, 2000, s. 432.
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Bâtınî anlam, tadılması ya da tecrübe edilmesi gereken bir şeydir; bize,
bir buluş ve bulunuş tecrübesinin bir verimi olarak gelir. Bu anlam katına, kafanın doğrularının değil, kalbin hakikatlerinin peşinde koşanlar
erişebilir. “Şiirsel dilin imaj, îmâ, remiz, mecaz vs.`ye dayalı anlatımının durumun aydınlatılmasında ve bu tecrübe esnasında ne olup bittiğinin anlaşılmasında düzyazıya göre çok büyük bir üstünlüğü vardır.”31
Doğrusu, Hakikat hakkında konuşmak sözkonusu olduğunda temsilî ve
mecâzî diller salt kavramsal bir delâlet (gösterge) olmanın ötesine uzanır ve dinî tecrübe olma boyutunu da üstlenerek karşımıza çıkar.32
Sonuç olarak, gerçek taâkkul, tefekkür ve derûnî tecrübe, Hakikat`e doğrudan erişme niyetini taşır. Doğrudan erişim, erişilmek istenilen varlığın “hâzır ve nâzır” olmasını gerektirir. Bir şeyin hakkıyla idrâk
edilebilmesi için onun “huzur”da olması gerekir. Hakikat ve varlıkların
doğrudan tecrübe ve idrâk edilmesiyle elde edilen bilgiye “huzûrî bilgi”
denir. Bu tür bilginin oluşumunda, âlim ile mâlum; âkil ile makûl bir ve
bütündür. Burada, yarım mesaiye yer yoktur; zira, Hakikat bizden tüm
varlığımızı talep eder. Hakikat arayıcılarının, O`na dahil olması, Hakikat tarafından tüketilmesi; uzaktan onun üzerinde çalışan bir kimse 239
gibi değil, tam tersine, âdeta O`nun esiriymiş gibi etkisi altında kalması
ve O`nun tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Gaye, Hakikat`in yorumlanmasının ötesinde, bizâtihî tecrübe edilmesidir. Açıkça, huzûrî
bilgi dışındaki tüm bilgiler “husûlî bilgi”lerdir. Husûlî bilgi dolaylı bir
bilme şeklidir. Başkalarının öğrettiğini körü körüne taklit etmekten
daha kötü bir şey yoktur. Huzûrî bilgi zevk düzeyinde elde edilen bilgi;
husûlî bilgi ise dil ve mantık düzeyinde bilgidir. Sözgelimi, salt soyut
felsefî yaklaşım, sorgulamayı öngörür, dolayısıyla, Varlık`ı şüpheli bir
şey haline getirir. Çünkü felsefî bakış tarzı, kendi ontolojik zemininden
kendisini soyutlayarak, bakış açısının önüne ve sorgulamasının altına
yerleştirir. Fakat felsefî söylem, Varlık`ı insan varoluşundan uzak bir
şekilde ele almayı başaramaz; çünkü varlık bizi içten ve dıştan kuşatır;
dahası bizi teslim alır. Dolayısıyla, salt nazarî bakış, Varlık`ın içini açıp
boşaltamaz; çırılçıplak hale getiremez. Bu nedenle, ona katılmak ve
onda kaybolmak, dahası, onunla aracısız bir ilişkiye girmek gerekir.
Şu halde, insanın anlama kabiliyetinin sınırları, rasyonel düşünmenin metafizik alandaki erişim alanıyla kısıtlanamaz. Anlama, salt
rasyonel-mantıksal düşünmenin ötesine geçer. Rasyonel-mantıksal düşünme biçimi, karşılaştırma, tasnif, tefrik, analiz ve inşâ etme amacıyla
hareket eder. Bundan dolayı, husûlî bilgide huzurda olan, kavram ve
31
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tanımlar aracılığıyla soyut olarak idrâk edilirken, huzûrî bilgide bir
bütün olarak idrâk edilir. Bu iki bilgiden biri, varlığın kavramına; diğeri
ise, hakikatine dayanır. Bir varlığın hakikati, ona ilişkin kavram ve soyutlamalardan daha gerçektir. Kavram ve soyutlamalar tek boyutlu ve
donuktur. Gazzâlî`ye göre, gerçek bilgiye, Hakikat`in doğrudan tecrübe edilmesiyle erişilir, soyut kavramlarla değil. Daha açık bir şekilde
ifade edecek olursak, Hakikat`e ulaşmak hal ve sıfatları değiştirerek,
ancak zevk yoluyla mümkündür; dinleme ve tâlim yoluyla değil. Öncelikle, yerilen özelliklerden kalp arındırılır ve orada bir aydınlanma olur.
Bu aydınlanmayla, daha önceden ismini duyduğumuz; belirsiz ve genel
anlamlarıyla hayal ettiğimiz pek çok şey açığa çıkar ve görünür. Açığa
çıkan anlamlar, mecâzî ve temsilî dille ifade edilir, soyut felsefî dille
değil. Bu nedenle, kelimeleri Tanrı ya da Hakikat için kullanırken,
mümkün olduğu ölçüde, bir miktar semantik ve sentaktik kurallar gevşetilir.
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İRFÂNÎ MAHREMİYET
Cennet Ceren ÇAVUŞ*
Özet
Âriflere göre insanın varlık nedeni Allah’ı tanımaktır. Allah’ı tanımak ise ancak "kendi"ni tanımakla mümkündür. İnsanın en mahrem ilişkisi kendiyle olan ilişkisidir. Bu
mahrem ilişkiyi fark etmek, geliştirmek ve koruyup gözetmek, insanın varlık nedenini
gerçekleştirmesi için son derece önemlidir. Ârifler insanın Allah’la olan mahrem ilişkisinin farkına varmış ve Rablerini bu mahrem ilişki üzerinden tanımış kişilerdir.
Tasavvufî açıdan mahremiyetin üç anlamı vardır: yakınlık, içtenlik ve gizlilik. Âriflere
göre kişiye en yakın varlık Allah'tır. Allah bize bizden daha yakındır ki bu "daha yakınlık" (akrabiyyet) kurbiyetin ötesini, maiyyet'i ifade etmektedir. Her nerede olursak
olalım Allah bizimle beraberdir ve bu beraberliği idrak eden kişiye "ârif" denir. Mahremiyet aynı zamanda samimiyet ifade etmektedir. Kişinin mahremiyle ilişkisi oldukça samimi bir ilişkidir. Söz konusu samimiyet içtenliği, dürüstlüğü ve teklifsizliği
içermektedir. Ârifler Allah'la son derece içten, hatta bazen teklifsiz bir ilişki kurabilirler ki; bu onların yakınlığının göstergesidir. Tasavvufî açıdan mahremiyetin bir diğer
anlamı ise gizlilik'tir. İrfân mahrem bir bilgidir ve ehil olmayanlardan sakınılması gerekir. Mârifetullah sırdır ve sırrın saklanması son derece önemlidir. Dolayısıyla tasavvufî açıdan mahremiyet kavramı, başta yakınlık olmak üzere samimiyet ve gizliliği de
içermektedir. Bu çalışmada, söz konusu anlamları üzerinden irfânın mahremiyeti tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İrfân/Tasavvuf, Mahrem, Kurbiyet, Samimiyet, Niyâzî Mısrî.


Intimacy of Gnosis
Abstract
According to sufis, the reason of men's existance is "knowing God". The only way of it
is knowing "the self". The most intimate relation of human being is with himself.
Recognition of this intimate relation is vital in order to fulfil his reason of existance.
Sufis are the people who realize this intimacy and know God through this private relation.
From the sufistic point of view, intimacy has three meanings: closeness, sincereness
and privacy. According to sufis the closest being to man is God. He is not only closer
than us to ourselves, but also with us wheresoever we are. The one who realizes this
*
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unity is called "gnostic". İntimacy also embraces sincereness. This sincereness involves
honesty and informality. The informal expressions of sufis show their closeness. The
other meaning of intimacy is privacy. Gnosis is a private knowledge and it must be
protected from the unrelateds. It is a secret that should be kept strictly. In this paper
the intimacy of gnosis will be discussed through its meaings fo sufism; closeness, sincereness and privacy.
Keywords: Gnosis/Tasavvuf, İntimacy, Closeness, Sincereness, Niyâzî Mısrî.

"Mahremiyet" kelimesi belli bir kesime haram olanı ifade etmesi
üzerinden, başka bir kesime helal olanı ifade etmektedir. "Mahrem"
yakınlığında mahzur bulunmayandır. Dolayısıyla mahremiyet, doğrudan yakınlık'la ilgili bir kavramdır. Kavram aynı zamanda samimiyet/içtenlik ve gizlilik de ifade etmektedir. Kişinin mahremiyle ilişkisi
oldukça samimi bir ilişkidir ve "mahrem" nâmahreme gizli olandır. Dolayısıyla irfânın mahremiyeti; başta yakınlık olmak üzere, samimiyeti
ve gizliliği de içermektedir.
Tasavvufî açıdan mahremiyetin en önemli anlamı yakınlık'tır. Her
şeyden önce, insanın kendisini tanıması için Allah'la olan mahrem ilişkisini fark etmesi gerekmektedir. Marifete ermek için bu yakın ilişkiyi
244 idrak etmek, geliştirmek ve koruyup gözetmek, insanın varlık nedenini
gerçekleştirmesi için son derece önemlidir. Ârifler insanın Allah’la olan
mahrem ilişkisini fark etmiş, yakınlığı keşfetmiş ve Rablerini bu mahrem ilişki üzerinden tanımış kişilerdir.
Sûfîler insana en yakın varlığın Allah olduğuna inanırlar. Nitekim
Kuran-ı Kerîm'de Allah'ın insana şah damarından daha yakın olduğu1
(kurbiyyet), her nerede olursak olalım Allah'ın bizimle olduğu2 (maiyyet) ifade edilmektedir. Dolayısıyla bize bizden yakın olan Allah bizim
mahremimizdir. İnsanın en yakın, en mahrem ilişkisi Rabbiyle olan
ilişkisidir.
Sûfîlere göre insanın varlık nedeni Allah'ı tanımaktır.3 Allah'ı tanımanın yolu ise kendini tanımaktan geçer. İnsan kendini tanımak suretiyle Allah'ın yakınlığı keşfeder ve kurbiyet'in ileri derecesi olan maiyyet'e geçer. Nitekim tasavvufî anlayışta kişinin kendini bilmesi Rabbini
bilmesinden farklı bir şey değildir.4 Kişi "kendim" ya da "ben" dediği

1

Kâf Sûresi, 16.

2

Hadid Sûresi, 4.

3

“Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zâriyât 5/56) âyetindeki “ibadet etsinler” ifadesi, “tanısınlar” şeklinde anlaşılmıştır. Bkn. Hucvirî, Keşfu’lMahcûb, Hakikat Bilgisi, haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, İstanbul: 1996, s. 397.
“Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu” rivâyeti için bkn. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 2/262.

4
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varlığın Rabbi'nden başkası olmadığını fark ettiği anda varlık nedenini
gerçekleştirmiş, Allah'ı tanımıştır.
Tasavvufî açıdan mahremiyetin ikinci anlamı samimiyet'tir. Ârifler
Allah’la yakın, içten, samimi bir ilişki içinde olan kişilerdir. İrfân sahiplerine “evliyâ” yani dostlar denmesinin sebebi bu samimiyetleridir. Söz
konusu samimiyet yani içtenlik, hem dürüstlük hem de teklifsizlik anlamına gelmektedir. Ancak kendilerine, Rablerine karşı dürüst olanlar
O’nunla yakınlık kurabilmektedirler.
Tasavvuf literatüründe Allah'a hitaben söylenmiş çok içten sözlere
rastlanmaktadır. Allah'la senli-benli olan ârifler vardır. Bu kişilere "naz
ehli" denmektedir. Onların Allah'la ilişkileri öyle iyidir ki, Allah'a naz ve
sitem edebilirler. Sıradan insanlar Allah'la askeri, hiyerarşik bir ilişki
kurarken söz konusu ârifler çok rahattırlar. Çünkü Allah'la içten bir
samimiyet içindedirler. Bu samimiyetin eseri olarak söylenen sıra dışı
sözlere "şathiyye" denilmektedir. Şathiyye türü ifadeler son derece içten
ifadelerdir. Ârifler Allah'a olan duygularını dürüstçe ifade edebilmektedirler, çünkü onlar Allah'ın kalplerde gizli olanı da, açık olanı da bildiğini bilirler. Aslında bu dışa vuruşlar âriflerin kendilerine karşı dürüst- 245
lüklerini göstermektedir. Pek çok insanın yaptığı gibi içlerinden geçen
kural dışı sesleri duymazdan gelmek, inkar etmek ya da bastırmak yerine, onlarla yüzleşme cesaretini gösteririler çünkü yiğittirler. Tasavvuftaki "er" kelimesi de her ne pahasına olursa olsun doğruyu söyleyen
kişiyi ifade etmektedir. Zaten "Din samimiyettir" hadisi gereğince İslam,
müminlerinden dürüstlük ve içtenlik talep etmektedir. Kişi önce kendine, Rabbine ve sonra da tüm mahlukata karşı açık yürekli olmalıdır. Bu
gerekliliği en iyi bilen ve uygulayan kişiler olarak âriflerin Allah'la olan
ilişkilerindeki dürüstlükleri, içtenlikleri/samimiyetleri yani mahremiyetleri eserlerinde çok net bir şekilde gözlemlenebilmektedir.
Dürüstlük ve yakınlık birbirinin hem sebebi hem sonucudur. Ancak
dürüstler/sadıklar Allah'a mahrem olabilir ve ancak yakınlar yeterince
içten ve teklifsiz davranabilirler. Âriflerin Allah'a hitaplarındaki teklifsizlik, onların kurbiyetinin alametidir. Örneğin İbn Arabî bir nevi Allah'a sitem ederek;
Ey yalvarıp yakardığım!
Ne çok istersin beni engellemeyi
Kaç kez istedim sana ulaşmayı
Yalvararak ve ürpererek
...
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Ey zahirden zahir olan!
Daha ne kadar engellen diyeceksin!5
demektedir. Benzer şekilde Niyâzî Mısrî
Ey sanem n'oldun cana kasdın var
Bağrımı deldin kana kasdın var
Beni gör n'oldum sararıp soldum
Vasl umarken hicrane kasdın var
Bu vücudumu odlara yakdın
Ben de bildim biryane kasdın var
Onmadık başım gavgaya saldın
Padişahım seyrana kasdın var
Bu Niyâzî'yi ağlattığından
Anlanır kim ihsana kasdın var6

246

diyerek Allah'a açık yüreklilikle sitem etmektedir. Sûfînin bütün
derdi Rabbinden perdelenmektir. Allah'a ulaşmak isteyen aşığın ayrılığa tahammülü yoktur. Kendisini yakan hasret ateşini dindirmediği için
maşukuna sitem etmektedir:
Yeter hedef ettin mecaz okuna
Uzak mısın gel diyeyim yakına
Dağdağa içinde yoku yokuna
Bu yıl da kış oldu yazım ya Rabbi
Ezelden ahdimiz böyle mi idi
Beni yarat diye sana kim dedi
Seni gayba kardeş ah seni gidi
Kalmadı zerrece tozum ya Rabbi
Bir başka nazlı aşık da söyle demektedir:

5

6

İbn Arabî, Risaleler 2, ter. Vahdettin İnce, Kitsan, İstanbul, s. 108-110.
Niyâzî Mısrî, Dîvân-ı İlâhiyât, haz. Mustafa Tatçı, H Yayınları, İstanbul: 2015, s. 422.
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Yüz bin tamun olsa korkmam birinden
Rahmân ismi nâzil değil mi senden
Gaffârü'z-zünûbum demedin mi sen
Afv et günahımı yalancı mısın
Beni afveylesen düşen mi şândan
Şahlar bile geçer böyle isyandan
Ne dökülür ne eksilir haznenden
Afv etsen olmaz mı noksancı mısın
Şanına düşer mi noksan görürsün
Her gönülde oturursun yürürsün
Bunca canı alıp gene verirsin
Götürüp getiren kervancı mısın
Bilirsin ben kulum sen sultanımsın
Kalbde zikrim dilde tercümanımsın
Sen benim canımda cân mihmânımsın
Gönlümün yârısın yabancı mısın7
Allah ârifin yabancısı değildir; bilakis en yakınıdır, candan öte canıdır. Âriflerin ifadelerindeki teklifsizliğin sebebi budur; çünkü insanın
nazı en yakınındakine geçer. Âriflerin Allah'a karşı teklifsizlikleri yakınlık'larının alâmetidir.
Mahremiyetin tasavvufî bakımdan son anlamı sırların gizlenmesi'dir. Tasavvufî anlayışta esas olan marifet mahrem bir bilgidir, son
derece az kişiye açıktır. Mahrem bilgiler nâmahreme kesinlikle aktarılmamalıdır. Zaten bu bilginin, onu almaya müsâit olmayan yapılarca
anlaşılması mümkün değildir. Çünkü irfânî bilgi muhâtabından istidâd
talep etmektedir ve söz konusu istidâda sahip olmayanlara kendini
açmaz, gizlidir ve bu gizliliğin muhafazası son derece önemlidir.Mahremiyetin korunması için sırlar ancak onları muhafaza edebilecek kişilere verilir. "Kulûbu'l-ebrâr kubûru'l-esrâr" (iyilerin kalpleri sırların kabirleridir) deyişi, sır olan irfânî bilgilerin kabirdekiler gibi ulaşılamaz olduğunu ve ancak iyi kimselerin onları muhafaza edebildiğini
dile getirmektedir.
7

Cemal Kurnaz, Mustafa Tatçı. Türk Edebiyatında Şathiyye, Akçağ Yayınları, Ankara: 2001,
s. 112-3.
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Tasavvufî anlayışa göre âlem dereceli olarak var olur; dolayısıyla
âlem içindeki her unsur kademe kademedir. Ayrı ayrı her bir varlığın
Allah'la irtibatı vardır ve bu irtibatlar farklı farklıdır. Allah'ın çeşidi
boldur; bu âlemdeki çeşitlilik, çokluk, kesret; vahdete, Allah'ın birliğine
delâlet etmektedir. Dünya hayatı zıtlıklar üzerine kuruludur; iyilik ancak kötülükle, güzellik ancak çirkinlikle, doğru ancak eğri ile bilinebilmektedir. Bu sebeple vahdetin bilinebilmesi için kesret gereklidir. Bu
zıtlıklar kademeleri doğurmuş ve mahlukat adedince farklı ilişki biçimi
oluşmuştur. Allah bu ilişkilerin çeşitliliğiyle sonsuzluğunu sergilemektedir. Kademeler de Bâkî'nin (Allah'ın bekâsının) tezahüründen başka
bir şey değildir ve sayılamayacak kadar çok mertebe vardır. Varlığın
tabiatında bulunan bu ontolojik kademelendirme insanlar için de söz
konusudur. İnsanlar arasında çok farklı idrak dereceleri bulunmaktadır
ve birbirine yakın idrak seviyelerinde olmayanların bilgi aktarımında
bulunmaları çok zordur, çünkü seviye farkından ötürü bir uzaklık söz
konusudur ve uzaklık irtibat kurulmasını güçleştirmektedir. Ancak birbirine yakın seviyedekiler birbirlerini anlayabilirler.
248

Tasavvufta insanlar arasındaki derecelendirme -ki bu sınıflandırmada marifetullah'a ulaşma istidâdı esas alınır- en basit düzeyde üçlü
tasnife göre yapılmaktadır: avâm, havâs ve hassü'l-havâs. Avâm sıradan
halk tabakasını ifade eder. Bu tabakanın insanları günlük işlerle meşgul
olurlar ve marifetullahtan nasipleri yoktur. Havâs Allah'a yaklaşmak ve
iyi kul olmak isteyenler sınıfıdır. İyi insanlar olsalar da tam manasıyla
kurbiyet kesbedemezler. Hassü'l-havâs ise Hakk'a vasıl olma potansiyeline sahip olanları ifade etmektedir ve marifetullah bu gurubun nasibidir. Dolayısıyla avâm ve havâsın, hassü'l-havâsı anlamalarına imkan
yoktur. İşte irfânın mahremiyeti bu noktada devreye girmektedir. Marifetullaha ulaşan kimse bu bilgiyi, anlaması mümkün olmayanlardan
sakınmak durumundadır. Çünkü sözü edilen ilk iki gurup, yüksek
hakîkatleri anlamaya yapısal olarak müsait değildir. Bu sebeple sırra
dair söylenecek her söz ehil olmayanlarca yanlış anlaşılacak, ifsada
sebebiyet verecektir. Marifetullah sırdır ve bu sırrı fâş edenler şiddetle
cezalandırılır, tarih bunun örnekleriyle doludur. En meşhur örnek olan
Hallac-ı Mansûr vahdet sırrını gizlemediği için canından olmuştur.
Benzer şekilde Bedreddin Simâvî, Seyyid Nesimî, İsmâil Maşukî, Hamza
Bâlî gibi mutasavvıflar da kendilerini anlayamayacak seviyedekilere
yüksek hakikatlerden söz ettikleri için öldürülmüşlerdir. Söz konusu
mutasavvıfların, istidâdı olan kimselerin kendi sözlerinden nasiplenebilmeleri için kendilerini feda ettikleri ifade edilmektedir. Hatta tasavvufta bu türlü şehitlerin gerçek erler olduğunu, canlarına mal olacağını
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yenler de vardır. Niyazî Mısrî de benzer şekilde, çok yüksek hakîkatleri
oldukça net ve açık biçimde aktaran ifadeleri sebebiyle sürgünde vefat
ederek, bir bakıma insanlığın maslahatı için kendini feda eden Allah
erleri arasına girmiştir.
Mutasavvıfların insanların çoğu tarafından anlaşılamaması çok
normaldir. Nitekim Allah Teâlâ insanların çoğunun bilmediğini ifade
etmektedir: "ekserahum lâ ya'lemûn" (Duhân, 39) Dünya hayatı çeşitliliklerle doludur ve ancak çok küçük bir azınlık ilâhî hakîkatlere muttali
olabilecektir, özellikle ahir zamanda marifetullaha erişecek kimselerin
az olacağını Kuran'ı Kerim bildirmektedir: "ve kalîlun mine'l-âhirîn"
(Vakıa, 14) Bu sebeple ilâhî hakîkatlerin insanların çoğu tarafından
anlaşılamaması doğal karşılanmalıdır. Nitekim "ârifi ancak ârif anlar"
denilmektedir. Niyazî Mısrî yüksek hakîkatleri kimlerin anlayıp kimlerin anlayamayacağını şu şekilde ifade etmektedir:
Zât-ı Hakk'da mahrem-i irfân olan anlar bizi
İlm-i sır'da bahr-i bi-pâyân olan anlar bizi
Tasavvufî anlayışa göre Hakk'ın fiilleri, isimleri, sıfatları ve zatı
249
vardır. İslam inancında çok önemli bir yeri olan "tevhid" sırasıyla fiillerin, sıfatların ve zâtın tevhidi ile tamamlanır. La fâile illallah fiillerin, La
mevsûfe illallah sıfatların ve La mevcûde illallah ise zâtın tevhididir8 ki
tasavvufta en üst mertebe ilâhî zât mertebesidir. Bu, Niyâzî Mısrî'nin
"Zât-ı Hakk" ile ifade ettiği noktadır ve gerçek irfânın yeri burasıdır. Bu
anlamda irfânın mahremi olan kişi, Hakk'ın zâtının mahremidir. İlâhî
zâtın yakınıdır, yakînidir. Hatta zât mertebesinde ikilik ve dolayısıyla
yakınlık olamayacağından burada kurbiyyet (yakınlık) değil, maiyyet
(beraberlik) söz konusudur. Peygamberimiz'in mirâcından bahseden
âyetlerde "kâbe kavseyn ev ednâ" (Rabbine iki kaş arası kadar yaklaştı,
hatta daha yakın oldu) şeklinde ifade edilen kurbiyet ötesi durum maiyyet'tir ki, burası zât mertebesidir. İkiliğin, iki ayrı varlığın ve dolayısıyla yakınlık ve uzaklığın söz konusu olmadığı mertebe, artık kulun Allah'ta fâni olduğu ve Allah'la Bâki olduğu mertebedir. Bu âyetteki "ev
ednâ" ifadesi dahi ikilik içerdiğinden Hazret-i Niyâzî
Kâbe kavseyni ev ednâda ikâmet eyleme
Zât-ı baht nârına yan bul makâm-ı müntehâ

8

Muhammed Nur Arabî, Hakikat ve İnsan, haz. Rahmi Yananlı, Büyüyen Ay Yayınları,
İstanbul: 2013, s. 94-95.
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diyerek kurbiyetin ötesine, maiyyet'e işaret etmektedir. Zât-ı baht
sadece/sırf zât demektir ki bir önceki şiirde "zât-ı Hak" dediği budur.
"Makâm-ı müntehâ" yani son makam, birlik yurdudur. Mısrî "Kâbe kavseyni ev ednâda ikamet eyleme" derken "kurbiyette kalma, maiyyete
geç; Zât ile yan ve yoklukla varlık bul, yok olarak Var ol" demektedir.
Bu ilim sır ilmidir, ve bu sırrı ancak sır sahipleri anlayabilir:
İlm-i sır'da bahr-i bi-pâyân olan anlar bizi
"bahr-i bi- pâyân" sınırı olmayan deniz demektir, Hakk'ın zâtını
sembolize etmektedir. Tasavvufta fenâ ile bekâya ulaşmak, "katreyi
deryaya katmak" ile ifade edilir:
Ey Niyâzî katremiz deryaya saldık biz bu gün
Katre nice anlasın ummân olan anlar bizi
250

İnsan fâni varlığıyla Bâkî'yi anlayamaz. Bâkî'yi anlayabilmek için
fâni varlığın (katrenin) Hakk'ın zâtına (deryaya) katılması gerekir. Bu
birlik deryasına varamayan katrelerin, katrelerini deryaya salmış olanları anlamalarına imkan yoktur. Zirâ damlanın denizi kavraması ontolojik olarak imkansızdır.
Ârifin her bir sözünü duymağa insan gerek
Bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi
Ârifleri ancak gerçek insanlar anlar. Gerçek insan, tüm insani potansiyellerini gerçekleştirmiş, Allah'ın bütün isimlerinin taşıyıcılığı vazifesini idrak etmiş ve Allah'ın halifesi olmaya hak kazanmış insandır.
Tasavvufta bu insanın adı "insan-ı kâmil"dir. İnsan olarak doğan herkes
potansiyel olarak kâmildir, fakat bu potansiyel aktüalize edilmediği
sürece -ki tasavvuf bu bilkuvve insanı bilfiil insana dönüştürmenin adıdır- hayvandır, yani sadece hayat sahibidir. İnsanlık hakîkatini tahakkuk ettiremediğinden kendisine insan denilmesine layık değildir. İşte
bu insanî potansiyelini gerçekleştirip kemâle eren kişiye "ârif" denir ve
ârifi de ancak bir ârif anlar.
Burada akla âriflerin neden eser bıraktığı sorusu gelebilir. "Madem
ârifi ancak ârif anlayabilecektir, ârifler sözleriyle yeni bir bilgi vermemektedirler" demek mümkündür. Bu bir bakıma doğrudur. Ârifler sözleriyle bilgi aktarımında bulunamazlar çünkü bilgileri sözün sınırlarının
ötesindedir. Yüksek âleme ait bilgileri aşağı(dünya) âlemde ifade etmeye çalışmak tasavvuf ilminin en büyük handikapıdır. Denizi bardağa
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doldurmak mümkün olmadığından tasavvufî bilgiler hiç bir zaman sözel olarak ifade edilemeyecektir. O halde mutasavvıflar neden eser
bırakmaktadırlar? Mutasavvıfların eserleriyle yapmaya çalıştıkları bardağın içindeki su ile denize ulaşma isteği uyandırmaktır. Onların sözleri birer işarettir ve "Ârife yek işaret kâfidir". Mutasavvıfların sözleri,
kendisinde ilâhî hakîkatleri idrak etme kabiliyeti bulunan bilkuvve/potansiyel ârife bir işaret vererek, onu ilâhî hakîkatlere yönlendirir.
Mutasavvıflar istidâdı olan kimseleri uyarmak için eser verirler ve onların sözlerini de -henüz ârif olmasalar bile-, kendisinde ârif olma potansiyeline sahip kimseler idrak edebilir. Mutasavvıfların amacı herkes
tarafından anlaşılmak değildir, çünkü bu yukarıda ifade edilmeye çalışıldığı üzere imkansızdır. Âriflerin muhatapları yine kendileri gibi irfân
tohumu taşıyanlardır. Zaten âriflerin sözleri bu tohumu taşımayanlara
tesir etmemekte, onlar için bir anlam ifade etmemektedir. Hatta ârifler
söz konusu kişiler tarafından tenkit edilmektedirler. Bu sebeple irfânî
bilgilerin gizlenmesi gerekmektedir.
Hakîkat dilber-i ra'nâ gibidir
Anın zerrin libâsıdır şerîat
Sakın soyma anı nâmahrem içre
Yüzün suyu hayâsıdır şerîat
derken Niyâzî Mısrî hakîkati nâmahremden sakınmanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Çünkü hakikati, ancak ona varmış olanlar anlayabilmektedirler. Erenler de, hakikat gibi mahremdir. Bu sebeple "mana"
ve erenleri, ancak manaya erenler tarafından anlaşılır.9
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DİN, GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA

MAHREMİYET ALGILARI
II. OTURUM

TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA
DİNDAR KADIN KİMLİĞİNİN
DÖNÜŞÜMÜ
Mustafa TEKİN*

Kendisine ait bir çalışma alanı ve yöntemi olan Din Sosyolojisini,
klasik ilahiyat bilimlerinden ayıran nokta, Onun betimleyici olmasıdır.
Bu durum, onu sözgelimi fıkıhtan ayırmaktadır. Fıkıh bu anlamda bir
sorunun dini açıdan çözümlemesini ilkeler koyarak yapar. Her ikisi de
tüm boyutlarıyla topluma değen bu bilim dalları birbirleriyle birçok
noktada kesişirler. Ancak din sosyolojisi, bir gerçekleştirim olarak özelde müslüman toplumların dinin ete kemiğe bürünmüş formlarını kendisine konu edinir. Dolayısıyla otomatik olarak ilkeler (olması gerekenler) ile gerçekleştirimler (onun sosyal hayatta yaşanması) arasında
mesafeler oluşur. Diğer yandan din ve toplum arasında tek boyutlu bir
etkiden ziyade karşılıklı etkileşimlerden bahsederiz. Bu etkileşimin bir
boyutu dinin toplumu etkileme ve belirleme düzeyiyse, diğer boyutu
toplumsal değişemelerin din anlayışlarında meydana getirdiği değişimlerdir.
Başlıkta geçen “Tüketim Kültürü Bağlamında Dindar Kadın Kimliğinin Dönüşümü” ifadesi, daha çok içinde yaşadığımız aktüel durumda,
sosyal hayatın dindar kadın kimliğinde meydana getirdiği değişimleri
konu edinmektedir. Dolayısıyla tebliğimiz ağırlıklı olarak kadınların din
anlayışı, dindarlık, dindar kadın kimliğine dair değişimler gibi toplumun din üzerindeki etkileri üzerine odaklanacaktır. Aslında detaylarıyla birlikte bir problematik alan olan bu konuyu, daha çok gündelik sosyal tezahürleri çerçevesinde analiz etmeye çalışacağız.
Kavramsal Çerçeve:
Bu tebliğde kavramsal çerçeveyi sağlıklı oluşturabilmek için üç
anahtar kavram etrafında bir zemin oluşturmaya ihtiyacımız vardır.
Bunlar; Türketim kültürü, Dindar kadın ve kimliktir. Tebliğimizin baş*
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lığında bulunan bağımsız değişken Türketim kültürü olduğu için önce
buna dair birkaç şey söylemeliyiz. Türketim kültürü ve daha da ileride
Tüketimin toplumu, kapitalizmin geldiği yeni bir aşamayı işaretlemektedir öncelikle. Mal mübadelesinin ve akışkanlığın hızlandığı üretim ve
tüketimin yeni ve uluslar arası boyutlar kazandığı bir durumla karşı
karşıyayız. Küreselleşme ile birlikte klasik üretim ve fabrikasyon ilişkilerinin uluslar arası boyut kazanması, üretimi olduğu kadar tüketimin
mahiyetini değiştirmiş, ve onu besleyici ögeler olan reklam ve iletişimin
de yaygınlaşması ve hızlanmasını sonuçlamıştır. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde üretilen mallar, anında birçok ülkede tüketime sunulmaktadır. Tüketim, gıdadan giyime kadar her alanda insanın eşyayı
hemen yokedip, aynı işlemi hayatında istikrarlı biçimde yapmasıdır.
Belki tüketimdeki en istikrarlı boyut burasıdır. Nitekim bugün özellikle
teknolojik aygıtların söz gelimi cep telefonlarının ortalama 2 seneye
bile varmadan değiştirilmesi iyi bir örnek olabilir. Öte yandan uluslar
arası aktörlerin kısa süreli teknoloji tüketimlerine uygun konseptte
çalışmaları ve üretim yapmaları da söz konusudur. Meselâ; bir bilgisayarın sürekli teknolojisindeki yeniliklerle piyasaya sunulması sonucu,
256 iki sene sonra elinizdeki bilgisayarın yeni programları kabul etmemesi,
geri kalması söz konusu olmaktadır. Bu durum kullanıcıyı hemen “tüketici” pozisyonuna getirirken, herkesten geri kalma duygusu oluşturarak, dünya sisteminden “aforoz” etmektedir. Özellikle cep telefonlarında bu duygu, çok daha yoğun yaşatılmaktadır. Aforaza uğramak istemeyen hemen borçlanarak da olsa imkanlarını zorlayarak, hatta geleceğini ipotek ederek yenisini almaktadır. Bu durum, hiç şüphesiz sadece teknolojik aygıtlarda değil, giyim, kuşam, gıda vb. insanı kuşatan
tüm alanlarda görülmektedir.
Tüketimin konumuz bağlamında değinilecek bir başka boyutu da
markalardır. Markaların gündelik hayatta bir kimlik belirleyici öge haline geldiği günümüzde, insalarlaarası ilişkilerde başat bir değer olarak
yerini almaya başlamıştır. Elbiselerin, ayakkabıların, gıda ve teknoloji
ürünlerinin üzerine görünür biçimde vurulan markalar, kimlik unsurları haline gelmiştir. Elbiselere vurulan marka yazıları, başörtüsünün
arkasındaki markalar çok rahatlıkla arkadan okunabilmekte, zaten kişiye bir değer ve kimlik biçmek gibi fonksiyonunun da yerine getirmektedir. İnsanlar da bununla bir değer ve statü kazandığını düşünmektedir. Mağazaların ürünlerini alanlara verdikleri çantalar, sokakta ve
mahallede taşınırken , apartmana girerken aynı işlevi görmektedir. Bu
konuda mahremiyetle ilgili bir dönüşümü vermek üzere şu örnek oldukça uygun görünmektedir. Bundan 30-40 yıl önce , insanlar dışarıdan aldıkları gıda, giyim-kuşam vb.’ni mahalleye kapalı (dışarıdan içini
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göstermeyen) poşetlerde getirirlerken, temel endişeleri mahallede
alamayanları ajite etmemek ve kendi evine aldıklarının dışarıdan gizli
kalması. Ancak şu anda bunlar, muhafazakar camiada da bir gösterişin
konusu olarak yürürlüktedir. Hele sosyal medyadan statü ve prestij
unsuru olabilecek “gösterim”ler, oldukça belirleyici görünmektedir.
Dolayısıyla tüketim ve marka bu dönüşümün sağlanmasında birbirleriyle bağlantılı iki faktör olarak görünmektedir.
Tebliğimizin başlığında geçen “dindar kadın kimliği” ifadesi, özellikle gündelik hayatında dine referans veren, dinsel sembolleri ve söylemleri kullanan ve bir şekilde dinin hayatında merkezi bir yer işgal
ettiğini ifade eden bir kadın kategorisini tanımlamaktadır. Dindarlık
kavramına, çoğunlukla dini en yüksek düzeyde içselleştirme bağlamında içerik kazandırılmaktadır. Halbuki, dindarlık, olmuş bitmiş bir üst
düzeyi işaret etmez sadece. Yani herkes dini içselleştirme ve pratiklere
dökme oranında dindarlığın bir yerinde durur. Ancak tebliğimiz özelinde “Dindar kadın” yukarıda tanımladığımız çerçeve içerisinde ele alınacaktır. Dindar kadın kimliğinin tüketim toplumu içerisinde yaşadığı
dönüşüm bu tebliğin konusudur. Kimlik, insanın evren, dünya, insan ve 257
Tanrı’ya bakışta kendisini belirleyen ve bir kişinin tam da bu noktada
diğerlerinden ayırt eden bir kavramdır. Özellikle dindar kadının dönüşümü derken, bir şekilde dini gündelik hayatında merkeze alan kadının
insan, evren, dünyaya bakışında nasıl bir referans değişikliği olduğu;
İslam’ın bu bakış ve kimlikte hangi düzeyde ve konumda bulunduğu
irdelenecektir. Doğrusu bizim bu konudaki temel tezimiz özelde dindar
kadının kimliğinde tüketim ekonomisinin temel işlerliklerinin yürürlükte olduğuve dinin bu işleyiş ve dönüşümde hem bir meşruiyet kaynağı
hem de kısmi dirençler oluşturduğu şeklindedir.
Fakat bu dönüşümün hangi biçimde gerçekleştiği ayrıca tartışılmalıdır. Yani zikredilen dönüşüm, dindar kadın kategorisinin İslami kimliğin temel ögelerinden mesafe alması ve dünyaya artık başka referanslardan bakmaya başlaması mıdır? Yoksa İslami kimliğin dindar kadında
yeni formlarda görünür olması mıdır? Dolayısıyla dönüşümün bir normallaeşmeyi mi ifade ettiği sorusudur. Doğrusu benim kanaatim, her
ikisinin de bu dönüşümün belirli boyutlarını oluşturduğu yolundadır.
Ancak yine de bu dönüşümde referansların değişiminin önemli ölçüde
belirleyici olduğu gerçeğini burada belirtmeliyiz. Bu referans değişiminin tabii ki her halükarda bilinçli bir şekilde yapıldığını iddia edemeyiz.
Zaten dönüşümler de çoğu zaman böyle bir farkındalık düzeyinden
yoksun olarak gerçekleşmektedir.
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Tam da bu noktada dönüşümün hangi kanallardan ve nasıl gerçekleştiğine dair kısa bir analiz yapmalıyız. Bilhassa aile ve yakın çevreden
alınan (tevarüs edilen) kültür, toplumun yaşam pratiklerinde ciddi
belirleyici bir faktördür. Değerler, âdâb, davranış biçimleri hep bu kültür içerisinden diğer nesle aktarılır. Kültür, bu değerler, âdâb ve davranışlara dair kodları içinde barındırır. Yani uygulanan pratiklerin arkasında varolan kültür bir dünya görüşünü içermektedir. Öncelikle aile ve
yakın çevre bu dünya görüşünü hem yaşatan hem de aktaran iki önemli
unsurdur. Öyle ki, bu pratiklerden bir şekilde oluşacak sapmalar, aile
ve yakın çevre tarafından kınanmaya uğratılarak ve başka biçimlerde
kontrol edilir.
1980’lerden sonra bu kültürde ciddi dönüşümler meydana gelmiştir. Şimdi bu dönüşümleri hangi sosyolojik koşullar ve kanalların sağladığına değinmeye çalışalım. Birincisi, 1980’lerden sonra apolitikleş(tiril)en ortam ve dışa daha açık modernleşme politikaları.
1980’lerin kültürel iklimi, 1970’lerin siyasileşen ortamını esnetmeyi
öngörüyordu. Bunun için liberal politikalar devreye girdi. Bireysel öz258 gürlüklerin, tüketimin teşvik edildiği bir ortam oluştu. Doğrusu Turgut
Özel muhafazakarlığı bu liberal politikalarla tam da uyum içinde halkta
talepler yaratmayı ve sonra da bu taleplerin önünü açmayı bildi. Dövizin serbestliği, yabancı malların serbest girişi, bireysel özgürlüğe giden
yollar bu dönemde başladılar. Bu dönem aynı zamanda alt, alt orta ve
orta sınıf muhafazakarların yavaş yavaş sınıfsal yükselişine eşlik etti.
Bugüne gelinceye kadar muhafazakarların sınıfsal yükselişleri ve bürokraside etkin yer almaları devam etti. Şimdi bunların hayata ve dünyaya bakışla ilintili ciddi bir dönüşümü sonuçladığını belirtmeliyiz.
Türkiye’nin dışa daha açık modernleşme politikası, Özal’la birlikte
başladı ve hız kazandı. Bunun meydana getirdiği önemli sonuçlardan
birisi, gündelik hayata dair değişimlerdir. Öncelikle 1980 sonrasında
TRT’nin kanal sayısının çoğalması ve ardından özel ve uydu kanallarının yayına başlaması, batılı bir yaşam biçimi, kültür ve tüketim kalıplarının buraya aktarılması ve yeni taleplerin yaratılmasını sonuçlamıştır.
Hiç şüphesiz küreselleşen dünyada mal ve hizmet aktarımlarının ulusdevlet sınırlarını aşarak tüm dünyada dolaşıma girmesi, iletişim kanallarının artmasıyla eşzamanlı bir süreç izler. Öte yandan teknolojik aygıtların yoğun kullanımı ve hızı da 1980 sonrasında görünür olmuştur.
Teknolojik aygıtlar erkeklerin olduğu kadar kadınların da işlerini kolaylaştırmış; bu arada eskisine kıyasla kadınlara “artık vakit” sağlamaya
başlamıştır. Kadınlar için “artık vakitler” bilhassa 1990’lardan sonra
medya tarafından kontrol edilmiştir. 24 saat yayın yapmaya başlayan
televizyonlar, sabah, öğleden sonra ve akşam kuşağında yayımlanan
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programlarla ciddi bir kültürel dönüşüme zemin hazırlamışlardır. Gündüz kuşağında elbise, yemek, izdivaç, alışveriş vb. programlarla kadınların gündelik davranış pratiklerini dönüştürücü yeni talepler yaratıcı
işlevler görmüşlerdir.
Hiç şüphesiz bu süreç yeni bir kodlanmayı açık ve örtük biçimde
birlikte getirmiştir. Öyle ki, 1980’lerden bu yana islami görünümler ile
“kod farkları” hep tartışmaların konusu olagelmiştir. Tesettür defileleri,
makyajlar, kuaförler, medyada boygösteren muhafazakar kadınlar,
klasik algı ve kodları çözülmeye uğrattığı gibi yeni kimlik arayışlarını
da gündeme getirmiş ve mahremiyet algıları da değişmiştir.
Teknoloji bugün gelinen noktada dönüşümü farklı biçimlerde hızlandırıcı bir öge olma özelliğini hala korumaktadır. İnternet ve internetin telefonlarda rahatlıkla kullanılabilmesi, kültür ve taleplerin dönüşümünde de daha etkin görünmektedir. İletişim ve ulaşımın hızlanması,
klasik fıkıh algısı ve hükümlerini etkisizleştirmekte, âdeta tüketim toplumu kendi itikat, ritüel ve ahlakını yaratmaktadır. Nitekim sosyal
medya kullanımında klasik fıkıhtaki mahremiyet anlayışının nasıl uygulanacağı sallantıda durmaktadır. Bunun yerine insanlar sosyal medya- 259
nın her konudaki gerekirliklerini yerine getirmektedir.
1980 sonrası adım adım gerçekleşen bu sosyolojik değişim, farklı
bir iklim yaratarak Alışveriş merkezlerini şehrin ve hayatın merkezlerine yerleştirmiştir. Bir yandan şehirleşmenin (şehre göçlerin) giderek
artması, diğer yandan iletişim araçlarının propagandası ve yeni hayat
tarzı önerileri, alışveriş merkezlerinin hedeflerini tamamlayıcı ve ona
eşlik eden unsurlar olmuştur. Şehirleşmenin henüz tam anlamıyla içselleştirilmemiş olmakla birlikte, şehre göçle çevrenin tüketime olan “heves”lerini de diri tutan ve bu anlamda tüketim ekonomisinin toplumun
bütün sınıfsal düzeylerinde kendi üst eşiklerinde tutmaya çalışan yeni
ekonomi ve ahlak üretilebilmiştir. Hatta daha da ötede, özellikle alt ve
orta sınıfların geleceklerini ipotek altına alacak bir borçlanma ile tüketim, insanların “şimdi”sini geleceğine borçlu kılmaktadır.
Böyle muhtasar kavramsal bir alt yapı (resim) çizdikten sonra,
mahremiyet anahtar kavramını zihnimizde tutarak Türkiye’de dindar
kimliğindeki dönüşümleri sosyal tezahürleri içerisinde analiz edebiliriz.
Dindar Kadın, Mahremiyet ve Tüketim:
Mahremiyet bağlamında dindar kadın kimliğindeki dönüşümleri,
dört başlık altında sistematik biçimde ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Hiç şüphesiz konunun kapsamı geniştir ve bu başlıkların dışın-
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da da farklı sosyal tezahürleri incelemek mümkündür. Ancak bu başlıkların yeterli olabileceği kanaatini taşıyoruz.
Birincisi, bir fenomen olarak alışveriş merkezleridir. AVM’ler klasik
ihtiyaç satın alınan dükkanların ötesinde, bir bütün olarak tüketim
merkezli olarak oluşturulmuş yapılardır. Dolayısıyla klasik alışveriş
kavramının özgül ağırlığını aşan bir anlam ve içerime sahiptir. Küresel
ölçekte dolaşımda olan bütün markaları ve ürünleri bulabileceğiniz
toplu mekanlar olarak AVM’ler, her şeyden önce bir yaşam tarzı sunarlar. Satılan ürünler, kendi içerisinde çeşitlenmekle birlikte, aynı yaşam
tarzı ve trendlere referans yapmak bakımından ortaktırlar. Hatta
AVM’lerde yer alan fast-food ve resraurantların sunduğu yiyecekler de
bu yaşam tarzını tamamlayan ögelerdir. Bu bağlamda AVM’lerin insanı,
ihtiyaçları ve taleplerini karşılayarak kuşatan bir mekan olduğu görülür. Restaurantlar, tuvaletler, kafeler, her türlü ürünü sunan dükkanlar,
hatta mescidler ile bu kuşatılmışlık kendisini göstermektedir.
Muhafazakar camiada AVM’lere yönelik geliştirilen rezervler, genellikle mescidler üzerinden tolere edilmektedir. Bir başka deyişle,
260 mescidlerin varlığı AVM’lerin meşruiyetini sağlar görünmektedir. Gerçekte AVM’lerin asıl sorun edilmesi gereken yönü, onun sunduğu yaşam tarzıdır. Bir kere zihinlerde zaman ve mekan algısını dönüştürücü
bir işlev görmektedir. Şehrin en merkezi yerlerinde bulunuşu, uzaktan
bakınca derhal farkedilişi, ve buluşma adresleri haline gelişi, belleklerde mekana dair sabitelerin yerinin değişmesine sebep olmaktadır. Hatta ibadet mekanlarının bile AVM’lere boyun eğişi, minarelerin binalar
arasında kayboluşu, geleceğe yönelik şehir silüetlerinde AVM’leri öne
çıkarmaktadır.
AVM’lerin bir buluşma mekanı olduğunu belirtmiştik. Özellikle hafta sonu ve akşamları AVM’lerde buluşmanın bir trend haline geldiğini
görmekteyiz. Sabahtan akşama kadar bütün ihtiyaçlarını bu mekanda
karşılayan insanlar, tüketim ekonomisinin öngördüğü biçimde yeni
davranış ve ahlak tarzını içselleştirmektedirler. Özellikle dindar kadınların da hatırı sayılır oranda gittiği bu mekanlar, bir buluşma yeri olarak erkek-kadın ilişkisi ve mahremiyet anlayışında bir dönüşümü de
bize göstermektedir. Zira 1970 ve 80’li yıllarda bu kadınların dışarıda
bir mekanda erkelerle buluşmaları hem zordu, hem de mahalle ve çevrenin baskın kontrol sistemi vardı. Kadın-erkek ilişkileri açısından da
kınanmaya uğramaktaydı. AVM’lerdeki Restaurantlar, kafeler, sinemalar ve ortak gezme mekanları erkek-kadın ilişkilerinde yeni formları da
gündelik hayatın içine sokmaktadır. Özellikle tüketim kültürünün gösterişçi boyutu, makyajlı, dar elbiseli, bol takılı erkek-kadın karşılaşmaORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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larını bize sunmaktadır. Yeni trend gençliğin rahat tavırları, ayak ayak
üzerine atmaları, kadınların klasik mahremiyet çzigilerinin ötesinde
hareket ettiklerini göstermektedir.
AVM’ler sürekli tüketimin yapıldığı mekanlar olarak tüketim üzerinden prestij kazanma algısını üretmektedir. Reklamlarla propaganda
edilen ürünlerin, tüketicilere statü ve prestij göndergeleri ile birlikte
ulaşması, AVM’leri ortak tercih mekanları haline getirmektedir. Özellikle kadınların bu propagandaya daha fazla maruz kalışı, tüketim nesneleri üzerinden bir mahremiyet dönüşümünü tetiklemektedir. Meselâ;
Yemekteyiz, Stilim, ne Giysem vb. türünden programlar dindar kadınların öznel taleplerini yükseltmekte, kadınların kendilerini sunuş biçimine etki etmekte; bu ürünler ve propagandalarda içkin olan ilişki biçimlerini kadınlara dikte etmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak,
AVM’ler mahremiyet anlayışlarını dönüştüren ürünlerin satıldığı mekanlar olarak dindar kadınların da öncelikli tercihleri arasına girmişlerdir. Öte yandan alışverişin kadınlar üzerinde rahatlatıcı ve rehabilite
edici etkisi, bu tercihlerin dindar kadınlar arasında da yaygınlaşmasını
sonuçlamaktadır. Zaten yakın ve uzak çevre, alışverişi sürekli kışkırtıcı 261
bir işlev görmektedir. Böyle bir ilişki ve yaşam tarzının içselleştirilmesi
ya da eskisinden farklı olarak dönüşümünde öne çıkarılan dini argümanların da yorumlanma biçimi, buna meşruiyet sunar düzeydedir.
Hiç şüphesiz tam da bu noktada, dindar kadınların da, dinin temel
metinlerine yaklaşımları ve onlarla ilişki kurma biçimleri, yeni sınıfsal
konumları, değişen yaşam tarzları ve kendisini çerçeveleyen zihni bakış
açısı ile yakın ilintiler taşımaktadır. Bu bağlamda, dini metinlerin nasıl
yorumlandığını da özel bir çalışma ile görmek ilginç doneleri önümüze
getirebilecektir.
Özellikle 1980 sonrası kamusal alandaki gelişmeler bağlamında da
dindar kadın kimliğinde bir takım dönüşümler yaşanmıştır. Bunlardan
en önemlisi kamusal alanın farklı mekanlarda değişen kadın-erkek ilişkileridir. Türkiye’de kadının çalışma hayatına atılması, genel anlamda
devlet düzeyinde bir politika olarak teşvik edilmiş, hatta Türkiye modernleşmesi sürecinde çalışan kadın oranı önemli gösterge olarak kabul
edilmiştir. Özellikle 1980 sonrasında gerek eğitim gerekse çalışma hayatında kadınların artan oranı, kamusal mekanlardaki kadın-erkek ilişkilerini de dönüştürmüştür. Bu bağlamda, işyerlerinde öncelikle kılıkkıyafet, davranış, üslup olarak eskisine göre farklılaşmalar yaşanmıştır.
İşyeri arkadaşlıklarının eski kadın-erkek arasında mahremiyet üzerine
kurulu mekansallığı kaldırması, bu arkadaşlıkların işyeri dışında da
çeşitlenerek yayılması söz konusu olmuştur. Kadınların kamusal alana
yoğun katılımları arttıkça, geleneksel kadın-erkek ilişkileri farklılaşmış,
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kamusal alanda bu değişimlere paralel yeni mekanlar oluşmaya başlamıştır. Nitekim yeni kafeler, pastaneler, parklar, özelde dindar kadın
kimliğinde de eskisine göre dönüştüğünü bize gösteren mekanlardır.
Bu mekanlarda başörtülü kızların da erkek arkadaşlarıyla oturdukları
ve ilişkiler geliştirdikleri gözlemlenen bir durumdur. Halbuki 30-40 yıl
önce bu tür ilişkilerin çevre tarafından kontrolü ve kınanması söz konusuydu. Benzer şekilde evin salonlarında oturuşlar, Pazar alışverişlerinde
davranışlar ve okulda arkadaşlıklar da mahremiyet bağlamında özelde
dindar kadın kimliğinin dönüşümüne şahitlik edilmiştir. Hiç şüphesiz
bu dönüşümlerin önemli bir kısmı, din anlayışlarının değişmesiyle ilintilidir. Dolayısıyla eskiden varolan mahremiyet algıları dindar camiada
sınıfsal, kültürel, sosyal gelişmelere paralel olarak değişmiş görünmektedir.
Yine bir başka kamusallık olarak radyo, televizyon ve internet gibi
iletişim araçlarının gündelik hayatımızda tuttuğu yer ve davranış tarzı
ve hayata bakışta yarattığı değişimlerdir. Mahremiyet, dindar kadın ve
iletişim araçları üçgenindeki ilişkilerde konumuzla ilintili olarak temel262 de iki boyutu gündeme getirebiliriz. Birincisi, kısmen yukarıda da bahsedildiği üzere iletişim araçlarının bizzat dindar kadın kimliği üzerinde
meydana getirdiği değişimlerdir. Söz gelimi; tv programlarını ele aldığımızda, 1980’lerin sonunda itibaren kanal sayısının çeşitlenmesi ve
uydu kanallarına geçilmesi; aynı zamanda yayın saatinin 24 saat sürekli hale gelmesi ile etkisini bilhassa kadınlar üzerinde artırdığını söyleyebiliriz. Tv programlarını birkaç düzeyde ele almalıyız. Bunlar; moda,
sağlık, gündelik hayat gibi sabah kuışağı; izdivaç, yemek ve giyim gibi
öğleden sonra kuşağı; diziler, filmler ve yarışmalardır. Özellikle gündüz
programlarının temel hedefinin kadınlar olduğu ve ortalama televizyon
süreleri göz önüne alındığında, burada hem din anlayışının hem de
gündelik hayata dair tez, üslup ve bakış açısının referanslarında ciddi
değişimler olmasını bekleyebiliriz. Meselâ; kimi yarışmalar ve kadın
programlarının evlilik ve aile mahremiyetlerini deşifre edici, itirafçı
doğası, kadınların bunlara dair bireysel ve öznel taleplerinin değişmesini sonuçlamaktadır. Nitekim 1980’lerde doğum günü, sevgililer günü
gibi günlerin dindar kimlikli insanlarda rezerv konularak eleştiriye tabi
tutulmasının ardından, bugün bunlar meşruiyet sorununu aşmış görünmektedirler.
Öte yandan kadınların tv ekranlarında görünürlüklerinin artması
da bir başka değişim tezahürü olarak ortaya çıkar. Daha önce anonimleşmiş, cinsellik göstergelerini arkaplanda bırakan kamusal alan tecrübesi, gelinen noktada başka boyutlara evrilmiş görünmektedir. Yine
“sesin haramlığı” gibi bir fıkıhtan, tv ekranlarında şarkı söyleyen ve ve
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bu tarz programlar yapan dindar kadınların bulunduğu pratiklere geçilmiştir. Diğer yandan özellikle tv tecrübesi, “cinsellik” göstergelerinin
(makyaj, ince ve dar elbise vb.) artık saklanmadığı bir durumu ortaya
çıkarmıştır. Yine ekranlarda görünür olmayan ancak geç saatlere kadar
erkek arkadaşlarıyla çalışan ve evine dönen kadın pratikleri de değişimin bir başka tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır.
Burada kadın kimliğinin dönüşümünde internet faktörünü ele alırken üçüncü başlığımıza da geçmiş bulunuyoruz. İnternetin televizyona
nispetle daha interaktif bir katılımı zorunlu kılması söz konusu olduğundan, burada da hem yeni kamusallıklar oluşmakta, hem de etkil(enmel)er daha küresel boyutlu olmaktadır. Belki internet üzerinden
konumuzla bağlantılı olarak üzerinde duracağımız önemli nokta sosyal
medya kullanımıdır. Burada sosyal medya arkadaşlığının ve paylaşımların söz gelimi facebook’taki paylaşımların) mahremiyet bağlamında
bazı sorunsalları gündeme getirdiğini görebiliriz. 1980’li yıllarda mezuniyet yıllıklarında kadınların resim vermemesi ve bu konuda çekinde
göstermeleri sözkonusu idi. Şu anda facebook’ta bu konuda birkaç pratik vardır. Öncelikle sanallık kadın-erkek arkadaşlığının daha kolay 263
içselleştirilebilme düzeyini artırmakta ve meşruiyet sağlayabilmektedir.
Yani herkes facebookta sanal olarak karşılaşmaktadır. Ancak facebooktaki paylaşımlardan başlayarak gündelik hayata taşan ilişkiler bunların
daha reel düzlemde de gerçekleştiğini göstermektedir. Zaten facebookun “arkadaş” kelimesi üzerinden kurduğu konsept, paylaşılan resimlerin içeriği ve kelime kadroları ilişki biçimlerini dönüştürmektedir. Facebookta profil sayfalarında dindar kadınların bazıları kendi resimlerini
cepheden, kimileri yan profilden vermekte, kimileri de kendi fotoğrafları yerine başka bir resim koymaktadırlar. Bu durum, mahremiyet algıları ve pratikleri açısından bir çeşitliliği göstermektedir. Özellikle kimi
başörtülü dindar kadın ve kızların cinsellik göstergeleri olarak yorumlanabilecek üslupta fotoğraflarını yaımlamaları izlediğimiz fenomenlerden birisidir. Bunlar dini tartışmalar içerisinde ağırlıklı bir yer tutan
kadın-erkek ilişkileri ve sınırlarını, pratiklerin aştığını göstermektedir.
Diğer yandan Facebookta mekana aidiyetler, temsiller, özdeşleştirmeler
gibi anahtar kavramlar etrafında tartışılabilecek paylaşımların, eski
mahremiyet algılarında dönüşümü işaretlediği söylenebilir. Prestijli
mekanları ziyaret, statüsü yüksek insanlarla fotoğraf, yediklerini paylaşma, bu gösterişin farklı göstergeleri olarak devreye girmektedirler.
Dindar kadın kimliğindeki bir başka dönüşümü beden üzerinden
takip etmek mümkündür. Beden sosyolojisi, son dönemlerde Türkiye’de
de ilgi çeken sosyoloji dallarından birisi haline gelmiştir. Dolayısıyla
beden özellikle post/modern zamanların dinle de bağlantılı olarak ilORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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ginç bir izlek alanıdır. Günümüzde her şeyden önce yeni bedenler üretilmektedir. Yeni beden üretimi, bir yandan bedenin anlamını değiştirirken, diğer yandan bedene dair algıları dönüştürmektedir. Ruh/beden
dualitesi seküler mentalite içerisinde post/modern zamanlarda bedenin
öne çıkarıldığı bir yaşam pratiğini beslemektedir. Dikkat edilirse Türketim kültüründe başat unsurlar olan markalar, elbiseler, tüketim, yaşam
tarzları bedenin öne çıkarılması ve yeniden sunumuyla yakından ilintilidirler. Yeniden üretilen bedenler, özellikle dindar kadınlar söz konusu
olduğunda klasik mahremiyet anlayışıyla oldukça mesafeli pratikler
üretmektedir. Bilindiği gibi fıkhın da önemli bir arkaplan oluşturduğu
ancak kültürel ve sosyal formlar içerisinde görünürlük kazanan bu
mahremiyet anlayışında kadın bedeni cinsellik görünümü ve göndergelerinden uzak, erkekler ile mekansal düzenlemeler üzerine kurulu ve
bedenin “setr” edilmesine dayanmaktaydı. Bu konuda klasik fıkıh kitaplarına baktıüğımız zaman, kadının sesinden, elbise, ibadet ve teganniye
kadar çok geniş bir alanda özelde kadın bedeninin mahremiyet düzenlenişini görmekteyiz. Bu anlayışlar bugün için oldukça değişmiş görünmektedir.
Her şeyden önce şimdi kadınların bedenlerine dair algı ve ilgilerinde “bedenin sahipliği” anlayışı baskın ve etkili görünmektedir. Bunun
anlamı; kişinin kendi öznelliğini ve bu öznelliğin taleplerini gerçekleştşirmek üzere bedeninde tasarruf etme hakkını kendisinde görmesi demektir. İslam’ın dünya görüşü açısından “bedenin emanetliği” bir tezse,
bedenin sahipliği seküler feminist dünya görüşünün tezidir. Oluşan
pratikler dindar kadın kimliğinin de “beden sahiplik” ve bu bağlamda
öznelliklerin yükseltilmesi üzerine kurulu görünmektedir.
Yeniden tanımlanan kadın bedeni belirli formatlara sahiptir. Bugün
kadın bedeni üzerindeki temel politikanın onun zayıflığı üzerine dikkat
çekmesi söz konusudur. Bu açıdan 90X60X90 ideal kadın bedeni ölçüleri olarak medyada sürekli, gündemde tutulmaktadır. Buna bağlı olarak kadın bedeni üzerine yapılan oynamalarda bu ölçüleri gerçekleştirmeye yönelik tedbirler olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim kadınlar
çoğunlukla diyettedirler. Kimi zaman sağlığı bozma pahasına bu diyetler sürdürülür ve hatta zayıflama hapları ve içecekler ile bu süreç beslenir. Yine kadını ideal ölçülere oturtabilmek için açılan Fitness Centre’lar ve yağ aldırma operrasyonları ek tedbirler olarak devreye girerler.
Diyetin görünür sonucu dar elbiselerin içine girebilmektir.
Giyim sektörünün bizzat kadın bedenini belirleme noktasında faşist
bir yönelim izlediğini söyleyebiliriz. Özellikle bugün alt, orta ve ortaüst sınıfların alışveriş yaptığı mağazalardaki elbise modelleri, bedenleri
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ve stillerine burada dikkat çekilmelidir. Elbiseler daha çok ideal ölçülere yakın kadınlar için bulunurken, şişman kadınlar sistemden aforoz
edilirler. Diğer yandan modeller de, mahremiyet anlayışında mesafeli
bir tarzı dayatabilmektedir. Kozmetik sanayide kadın bedeninin sunumunda bir başka faktör olarak devreye girmektedir. Dindar kadınların,
özellikle kozmetik kullanımı üzerinden klasik mahremiyet algılayışlarında dönüşümler yaşamışlardır. Diğer yandan estetik operasyonların
yine yoğunlukla kadın bedeni üzerinden yapılması, daha çok kadının
görünürlüğünü önplana alan bir zihniyeti deşifre etmektedir. Bu bağlamda belirtilmelidir ki, aslında kadın-erkek eşitliği üzerine kurulu olduğu söylenen mevcut dünya sistemi, çoğunlukla eril bir bakış açısıyla,
eril merkezli ve kadını da bu “eril”lik çerçevesinde düzenlemeye çalışan
anlayışa dayanmaktadır. Kadınlar bu süreçte erkek beğenilerinin nesnesi haline getirilmiş görünmektedir.
Sonuç Yerine:
Üretim/tüketim ilişkisi, dengesi ve mekanının değişmesi, bir çok
sosyal fenomeni olduğu gibi özelde dindar kadın kimliğinin de dönüşümünü sonuçlamıştır. Kapitalime geçişin bir aşaması olarak “ev”in 265
üretim mekanı ve merkezi olmaktan çıkması, sanayileşme, kitlesel üretim ve tüketime geçiş, küreselleşme bu konuda önemli eşik noktalarıdır. İçinde bulunduğumuz durumda, tüketim toplumu yoğun etkilerini
göstermeye devam etmektedir.
Bu tebliğdeki analizler çerçevesinde dindar kadın kimliğinin ve
mahremiyet anlayışının büyük oranda değiştiğini belirtmek gerekir. Hiç
şüphesiz bu değişimin sadece kadınlar üzerinde olduğunu söylemek
doğru değildir. Ancak konumuz kadınla sınırlı olduğundan, sadece
buna değiniyoruz. Böyle bir değişimi ortaya çıkaran bazı koşulları şöyle
ifade edebilirz. Birincisi, uzun zamandır yaşadığımız batılılaşma
ve/veya modernleşme süreci zaten önemli oranda bir zihniyet dönüşümü meydana getirmiştir. Bununla bağlantılı olarak Batı modernliğinin
küreselleşme, postmodernlik ve tüketim toplumu gibi yeni süreçlerle bu
zihniyet dönüşümüne yoğunluk ve hız kazandırdığını görmek gerekir.
Dünya ile yakın temas malların mübadelesi ve hızı, artan görece ekonomik refah, tüketimin de seyrini ve arkaplanını belirlemektedir.
Bu gelişmelerin karşısında özelde dindar kadınların belirli sabiteler
üzerinden kendi kimliklerini sağlıklı geliştirebilmelerinin imkanı olan
dini ve fıkhi argümanlar, açıkçası hayatın hızı ve diline yetişmek konusunda sorunlu duruma düşebilmektedir. Dindar kadınların “dini” olanı
ne kadar hayatlarının referansı olarak aldıkları problemine girmiyorum.
Ancak içinde yaşadığımız “hayat”ı karşılayabilen, onunla yüzleşebilen
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ve kendisini yeniden dinamiklerinden üretecek dini tartışma ve argümanlara ihtiyaç olduğu âşikardır.
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PİYASA EKONOMİSİ ve MAHREMİYET:
1980’LERDEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN
TOPLUM ve MAHREMİYET ALGISI
Cemal ÖZEL*
Özet
Türkiye’de toplumun tarihi bir bakıma modernleşmenin de tarihidir. Moderniteye dair
algı, söylem ve pratiklerimizin nasıl değişip dönüştüğünü tespit etmek, toplumsal dönüşümlerimizin de hangi yönde ilerleyeceğini tahmin etmemizi kolaylaştırır. Bu ön
kabulden hareketle mahremiyet algılarımızın da moderniteye bağlı olarak dönüşüme
uğramakta olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre günümüzde, mahremiyetin biri yapısal; diğeri konjoktürel olmak iki üzere iki temel problemle karşı karşıya olduğunu düşünüyoruz. Yapısal sorun mahremiyetin doğası ile ilgilidir. Doğası gereği mahrem
üretilen değil, korunan, korunma altında tutulması gereken bir şeydir. Bu özelliği
mahremi modernite karşısında savunmasız kılmaktadır. 1980 sonrası gelişmelerin tesiriyle oluşan konjoktürel durum ise dindarların kapitalist sistem karşısındaki çaresizliğinden kaynaklanıyor. Kapitalist sistem, İslami kurumları ve anlayışları, tüketim
dünyasının bir parçası haline getirebilmek için yeterince güçlüdür. Dolayısıyla İslami
yaşam biçimi ve tabi ki mahremiyet algılarımız için doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. Geleneksel değerleri ve mahremi dışlayarak yok etme, değersizleştirme stratejisi
güden klasik modernizmin aksine, postmodern sistem onları içine çekerek dönüştürmektedir. Mahremiyetin yorumlanmasında şekilden çok fonksiyon öne çıkarılmadıkça; yeniden üretilmesinde ise aktör olamayıp savunmacı pozisyonda kaldıkça sorun
devam edecek gibi görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Piyasa Ekonomisi, Toplumsal Değişme, 1980 Sonrası
Türkiye


Market Economy and Privacy: Changing Society from 1980s and
the Perception of Privacy
Abstract
In Turkey, the history of society can be read as the history of modernity. To locate our
perception of modernity and to define the changes in our discourse and experience
about it can be helpful to guess the direction of our social transformation. From this
perspective it can be implied that the perception of privacy can change according to
the modernity. We think that there are two main problems in terms of the perception
of privacy; one of them is structural and the other is cyclical. Structural problem is
about the nature of privacy. Naturally, privacy is not producible but a perception to
protect. This feature of modernity can lead an undefended condition for privacy. The
cyclical position which was mainly shaped after 1980s is based on the hopelessness of
*
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religious groups against the capitalist system. Capitalist system transforms Islamic institutions, ethics and esthetics as it does to whole world so it is a threat for Islamic
way of life and perception of privacy. Different from classical modernism which excludes and vulgarizes traditional values and privacy Postmodernism transforms them
by absorbing them. Unless the function be prioritized over form in the interpretation
of privacy, and as long as we try to protect it and not become an actor in its revitalization, the problem seems to persist.
Keywords: Privacy, Market Economy, Social Transformation, Turkey after 1980.

İnsanlar babalarından ziyade zamanlarına benzerler…
2014 yılı Ağustos ayının sonlarına doğru medyaya, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresinin sona ermesi nedeniyle verdiği
resepsiyonda, eşi Hayrunnisa Hanım’ın bir erkek gazetecinin elini sıkmadığı yönünde haberler yansıdı. Yazılanlara göre Hayrunnisa Gül,
haklarında yapılan haberlerden dolayı erkek gazetecinin elini sıkmamıştı, yani bu sakınma ‘dünyevi’ bir gerekçeye dayanıyordu. Ve dindar
kesim dahil medyada, kadınlarla erkeklerin el sıkışmasının dini veçhesi
268 üzerine neredeyse hiç durulmadı. Oysa aynı kadronun siyasete adım
attığı yıllarda, bu tür olaylarda kadınların erkeklerin elini sıkmaması
değil, sıkması konuşulurdu. Dindarlar arasında çoğu kez -biraz mahcup
bir edayla- tokalaşmanın zaruri gerekçeleri izah edilmeye çalışılırken1
seküler kesim ise bunu modernlik ve meşruiyet testi olarak görür ve
dayatırdı.
Tokalaşmanın sembolik bir önemi vardır, zira örtünmeden farklı
olarak hem kadın hem de erkek için eşit bir mahremiyet durumu söz
konusudur. Semboller üzerinden yapılan tartışmaları takip etmek, bir
bakıma o sembolün temsil ettiği değerin geleceği hakkında tahmin yürütmemizi kolaylaştırabilir. Örnek olay üzerinden gidersek, nasıl oldu
da hiç kimse bu olayın dini veçhesi üzerine durmadı? 20 yıl önce yaptığımız açıklamalarımıza bugün neden ihtiyaç duymuyoruz? Aslında bu
meselenin ilki psikolojik, diğeri sosyolojik olmak üzere iki boyutu var.
Psikolojik boyut, insanoğlunun adaptasyon yeteneği ve kanıksama becerisi ile ilgilidir. Buna sebep olan ortam ise sosyolojik değişimlerdir.
İşte psikolojik boyuttaki bu tutum değişikliğini anlamak için yaşadığımız toplumsal dönüşümlere bakmak gerekir.
Türkiye üzerine çalışan sosyal bilimciler, toplumun 1980’lerden itibaren yepyeni bir zaman dilimine girdiği hususunda hemfikirdirler.
Sonuçları politik, toplumsal ve kültürel hemen her düzeyde gözlemle1

Örnek açıklama için bkz. http://www.nuriyeakman.com/node/1741.
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nebilen bu yeni dönemde, değişimin en belirleyici unsurunun uygulamaya konulan piyasa ekonomisi olduğu söylenebilir. Piyasa ekonomisi
sayesinde insanlar bol ve kolay parayla tanışmış, yeni bir tüketim kültürü ortaya çıkmıştır. Ayrıca siyasi ve kültürel gelişmeler dünyaya açılmaya, yeni değerleri tanımaya vesile olmuştur. Bu değişimden dindar
kesim de etkilendi. Serbest piyasa ekonomisi yeni Müslüman orta sınıfları ortaya çıkardı. Bu yeni sınıfların talepleri ve öncelikleri de farklı
oldu. Neticede yeni İslami üsluplar, pratikler, üretim tarzları ve tüketim
kalıpları oluştu. Bu süreçte dindarlar siyaset, medya ve kültür alanlarında bir hayli başarılı oldular, kamusal alanda daha fazla görünür hale
geldiler. Kamusal alanda başarılı olmak toplumun taleplerini ciddiye
almayı ve bu doğrultuda politikalar üretmeyi, yani -bir nevi- idealleri,
öncelikleri, değerleri, yaşam biçimlerini topluma ve koşullara göre tekrardan güncellemeyi zorunlu kılar.
Bu çalışmada 1980’lerden günümüze toplumsal dönüşümlerin algılarımıza etkisi sorgulanmaya çalışılacaktır. Öncelikle mahreme dair
tanımlamalar ve sınırlamalar yapılacaktır. Sonrasında piyasa ekonomisinin özellikleri ve bu özelliklerin dönüştürücü gücüne değinilecektir. 269
Bu çerçevede toplumsal yapıda, rol ve statülerde ama özelikle modernite anlayışlarındaki dönüşümlere bakılacaktır. Ayrıca küreselleşme,
kentleşme, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, kanaat önderleri ve
siyasilerin tercihlerinin toplumsal dönüşüme katkılarına değinilecektir.
Sonrasında bu dönüşümlerin dindarların zihin ve yaşamlarındaki tesirleri ve bu tesirlerin mahrem algılarımıza etkisi üzerinde durulacaktır.
Mahremiyetten neyi anlıyoruz?
Mahremiyet algısının kişi, toplum ve zamana göre değişkenlik arz
etmesi kavramın tanımlanmasını ve sınırlarının belirlenmesini zorlaştırıyor. Bu özelliği mahremiyet tartışmalarında iki soruyu önemli hale
getirmektedir: sorulardan ilki tanımlamaya dair, mahremiyeti kim tanımlıyor, sınırlarını kim çiziyor? Bu konuda yetki kimde? İkincisi ise
değişime dair, mahremiyet algılarımızın değişmesinde kim, hangi faktörler etkili? Konumuz özelinde cevabını aramaya çalıştığımız soru ise
şudur: Mahremiyet algılarımızı kimler, neler belirliyordu ve 1980 sonrası gelişmeler bunlara nasıl tesir etti?
Konuya girmeden önce kavramsal çerçeveyi çizmekte yarar görüyoruz. Kelime kökenleri bize kavramın içeriği hakkında bazı ipuçları
verir. Mahremiyet, Arapça h-r-m kökünden türetilmiş ‘mahrem’ kelimesine mastar eki olan -iyyet eklenerek üretilmiş bir isimdir. Yasak, mahrem olma durumunu anlatır. Gizliliğe, aile hayatına, kadının sahasına,
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yabancının bakışlarına yasaklanan şeye ilişkindir.2 Westin’in tanımıyla
mahremiyet, bireylerin, grupların veya kurumların kendilerine dair
bilgileri ne zaman, nasıl ve ne ölçüde diğerlerine aktarabileceğini kendilerinin belirleme hakkıdır.3 Parent için ise mahremiyet, birisinin, bir
başkası hakkında dökümante edilmemiş kişisel bilgiye ulaşma hakkının
olmamasıdır.4 Bu durumda mahremiyet, insanların, belli zamanda,
kendileri hakkında neleri açıklayıp açıklamamayı tercih ettikleriyle
ilişkilidir. Hyman Gross da bu yaklaşıma benzer şekilde mahremiyeti,
bireyin kendi kişisel tanıklığı üzerindeki kontrolü olarak tanımlar. Buna
göre iradeyle ve bilerek yapılan açıklamalar, ifşalar mahremiyet kaybı
sayılmaz, çünkü bu kontrol kaybı değil, bir kontrol uygulamasıdır.5
Bu tanımlamalara göre özetle mahremiyet, özeli yani kamusal olmayanı işaret eder. Ancak İslam söz konusu olduğunda mahremiyet
bireysellikten öte bir şeydir. Nitekim kelime kökünün birincil anlamı,
İslam dinine göre bazı kişiler için mekânda ve ilişkilerde getirilen yasaktır.6 Örneğin İslam’ın Mekke, Medine gibi kutsal yerleri vardır. Bu
bölgeler Müslüman olmayanlara kapalı oldukları için Haremeyn diye
270 adlandırılır. Hz. Peygamber’in resmedilmesinin yasaklanması örneğinde
olduğu gibi, yasağın kapsamı bazen o dinin mensuplarını bile kapsar.
Benzer şekilde, kadın erkek ilişkilerinde de bazı yasaklar söz konusudur; örneğin kadın baba, kardeş, dayı gibi evlenemeyeceği kişiler için
mahrem; evlenebileceği kişilere göre na-mahrem’dir. Yasaklanan kişi ve
mekânlar saygı duyulmak durumunda olduğu için, h-r-m kökünün anlamları arasında saygı da vardır. Nitekim hürmet kelimesi de bu kökten
türemiştir. Bu yönüyle mahremiyet gelenekle de ilişkilidir. Geleneksel
olanda gizlilik söz konusu olmasa bile hürmet söz konusudur. Mahremin gelenekle ilişkisi çözmek önemlidir, zira geleneksel olan çoğu kez
dinle ilişkilidir. Allah’a kulluk etmeye vesile olan, saygı gösterilmesi ve
korunması gereken, duyularla algılanabilen belli ibadet, işaret ve semboller olarak tanımlayabileceğimiz şeair de bu çerçevede ele alınabilir.
Mesela Dihlevi’ye göre en büyük dört şiar Kuran, Kâbe, Peygamber ve
namazdır. Bunlara saygı göstermek Allah’a saygı göstermek, saygısızlık2
3

4

5

6

Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis Yayınları, İstanbul, 2010, s.20.
Alan Furman Westin, Privacy and Freedom, Atheneum, New York, 1967, s.7.; Aktaran,
Sevgi Kesim Güven, ‘Gözetim Toplumu Olma Sürecinde Mahremiyet Yoksunluğu’, Folklor/Edebiyat, c. 14, sayı, 56, s.87.
Parent, P., Privacy, Philosophical Issues in Journalism, Oxford University Press, New
York1992,; Aktaran, Sevgi Kesim Güven, ‘Gözetim Toplumu Olma Sürecinde Mahremiyet
Yoksunluğu’, Folklor/Edebiyat, c. 14, s. 56, s.88.
Hyman Gross, Privacy and Autonomy, 1971, s. 334; Aktaran, Sevgi Kesim Güven, ‘Gözetim
Toplumu Olma Sürecinde Mahremiyet Yoksunluğu’, Folklor/Edebiyat, c. 14, s. 56, s.88.
İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara, 2006, s.997.
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ta bulunmak O’na saygısızlık yapmak hükmündedir. Elmalılı ise
mekânları da şeaire dâhil eder, mesela namazın yanında mescidi hatta
minareyi de şeairden sayar.7 Doğrudan bir yasaklama söz konusu olmasa da ibadet mekânlarında bazı konularda hassasiyet beklemek bununla
ilişkilidir. Son yıllarda yaşanan karikatür krizleri de bu çerçevede değerlendirebilir.
Mahremiyet bireysel ya da dini olanla sınırlı değildir, alanı daha da
genişletilebilir. Türkiye özelinde ele alırsak, başka mahremler de söz
konusudur. Saha çalışmaları Türkiye’de, dini görüşlerin yanında siyasi
görüşlerin de mahrem olarak nitelendirilmekte olduğu göstermektedir.8
Atatürk’ü de bu bağlamda ele alabiliriz. O, yasalarla korunma altına
alınmış, bir nevi mahreme çekilmiştir. Aslında her kültürde bu tür mahremleştirme örneklerine rastlanılabilir.
Bu çalışmada kavramın geniş anlamdaki kullanımları esas alınmıştır. Bu çerçevede mahremiyeti, kişinin inançları doğrultusunda, kendi
iradesiyle bedeni ve değer verdiği şeylerin etrafına çizdiği, rızası dışında müdahalelere sıcak bakmadığı ‘görünmez duvarlar’ olarak görebili271
riz.
Piyasa ekonomisi
Finans sözlükleri piyasa ekonomisini, birbirinden bağımsız hareket
eden çok sayıda tüketici ve üreticiden meydana gelen,9 sunum ve istem
güçlerinin işleyişine dayanan,10 üretimin bir plana göre değil, isteğe
göre yapıldığı, fiyatların arz ve talebe göre belirlendiği ekonomi, planlı
ekonomi karşıtı sistem11 olarak tanımlamaktadır. Ancak piyasa ekonomisi sadece ekonomik bir tavırdan ibaret değildir. Yapılan tanımlarda
ve değerlendirmelerde bu vurguyu görürüz. Bu sistemi savunanlara
göre piyasa ekonomisi, kişisel çıkar arayışı içindeki insan fikrinden ziyade, kendi bilgi ve imkânlarını kendi ilgi çerçevesinde kullanan insan
fikrine dayanır.12 Mesela Norman Barry piyasayı; “bireyler tarafından
arzularının etkili biçimde tatmininin bir mekanizması olarak kendili-

7
8

9
10
11

12

M. Sait Özervarlı, Şiar Maddesi, DİA, cilt 39, s. 124.
Örnek çalışma için bkz. Nalan Çelikoğlu, Mahremiyet, Kişiye Ait Özel Alan Tartışmaları,
İskenderiye Yay, İstanbul, 2008.
Erhan Arda, Ekonomi Sözlüğü, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2002, s. 346.
Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, TÜBA, Ankara, 2011, 960.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.549129f
5f307b7.44847006
Atilla Yayla, ‘Piyasa Ekonomisi: Medeniyetimizin İktisadi Temelleri’, Piyasa Medeniyeti
içinde, Derleyen Atilla Yayla, Liberte Yayınları, Ankara, 2004, s.8.
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ğinden geliştirilen sosyal bir kurum” olarak tanımlar.13 Barry’e göre
piyasa çoğu kez, eşyaların ve hizmetlerin nisbî fiyatlarına bağlı olarak
mübadele edilmesiyle ilişkilendirilir, ancak, fikirler ve değerlerde de
pekâlâ piyasalar olabilir. Onlar da piyasaya sürülür, ihtiyaç ve işlevlerine göre haklarında değer biçilir. Fiyat, ihtiyaç ve itibar birbirinden bağımsız değildir. Ayn Rand’a göre ise piyasa, durağan kalamayan, her
insandan en iyiyi (akılcı olanı) talep eden ve insanı buna uygun olarak
ödüllendiren yönü yukarıya doğru olan bir süreçtir.14
Piyasa ekonomisi meşruiyetini ve sürekliliğini, büyük ölçüde liberal
öğretilere dayandırır. Klasik liberalizmin ilkeleri piyasa ekonomisinin
de temel ilkeleridir. Bu perspektiften baktığımızda sınırlı devlet, özel
mülkiyet, bireycilik, rekabetçilik ve özgürlükçülük piyasa ekonomisinin
temel özellikleri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle özgürlük piyasa ekonomisinin ayrılmaz parçasıdır. Özgürlük, elbette sosyalizmden faşizme
nerdeyse tüm sosyal teorilerin benimsediği, savunduğu bir değerdir.
Ancak detaylara inince her bir teorinin özgürlük anlayışının faklı olduğunu görürüz. Piyasa ekonomisi negatif özgürlük prensibine dayanır.
272 En yetkin ifadesini Isaiah Berlin’de bulabileceğimiz negatif özgürlük,
bir şeyden özgürlüktür.15 (freedom from something) bu anlayışa göre
birey, faaliyetlerinde herhangi bir kişi veya kurumun engelleyici keyfi
müdahalesiyle karşılaşmadığı oranda özgürdür. Thomas Hobbes’a göre
de özgürlük dış engellerin yokluğudur. Onun ifadesiyle özgür bir insan,
gücü ve zekasıyla yapmaya muktedir olduğu şeylerde, istediği şeyi
yapması engellenmemiş olan kişidir.16
Kusursuz bir sistem değil elbette ama veriler, piyasa ekonomisinin
uygulandığı ülkelerde refah düzeyinin, şeffaflığın ama özellikle de özgürlüklerin diğer ülkelere oranla yüksek olduğunu gösteriyor.17 Savunucularına göre, piyasa ekonomisinin negatif özgürlük anlayışının uzun
vadede siyasal, toplumsal ve bireysel negatif özgürlüğün sosyolojik
altyapısını da güçlendirici bir rolü vardır. Zira piyasa ekonomisi iktisadi
gücün temerküzünü değil dağılmasını sağlar. Oysa devletin tek veya en
büyük iktisadi güç olduğu devletçi ekonomik sistemlerde bireyler üretimde yeterince aktif olamadıklarından etkisizdir, neredeyse hiç hükmündedir. Devletçi ekonomilerde tek patron devlettir ve hayatını sür13

14
15

16
17

Norman Barry, ‘Piyasa’, Çev. Atilla Yayla, Piyasa Medeniyeti içinde, Derleyen, Atilla Yayla,
Liberte Yay., Ankara, 2004, s.73
Ayn Rand, ‘Kapitalizm Nedir?’ Liberal Düşünce Dergisi, Kış, 2005, s. 177.
Isaiah Berlin, ‘İki Özgürlük Kavramı’, Çev. Mustafa Erdoğan, Liberal Düşünce, Sayı 45-46,
Kış-Bahar, 2007, s. 69-83.
Thomas Hobbes, Leviathan, Çev. Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993, s.155.
Örnek bir çalışma için bkz. Mustafa Acar, ‘Serbest Ticaret, Ekonomik Özgürlükler ve Refah’, Bilig, Bahar, 2010, sayı, 53.
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dürebilmek için herkes ona/onda çalışmak zorundadır. Böyle bir şeyin
mümkün olabilmesi resmi görüşlerin, ideolojilerin benimsenmesine ve
dayatılan hayat tarzının kabulüne bağlıdır.18 Buna karşılık ekonomik
gücün niteliği siyasal gücün niteliğinden farklıdır, piyasa ekonomisi
aynı anda birden fazla iktisadi gücün varlığına imkan tanır. Büyüklüğü
ne olursa olsun hiçbir iktisadi birim siyasi gücün özelliklerine zaten
ulaşamaz, bireylerin özgürlüklerini siyasal sistem kadar kısıtlayamaz.
Aksine, varlığı buna bağlı olduğundan, müşteri olarak gördüğü bireylere devletin vatandaşlarına yaptığından daha fazla saygı duyar ve onları
küstürmez. Özellikle hizmet sektöründe çok sık karşılaştığımız özel
sektör-devlet kıyaslamalarını bu çerçevede değerlendirebiliriz. Bu hemen her alanda böyledir.
Özgürlüğün yanında konunun kapsamı açısından, piyasa ekonomisinin üzerinde durulması gereken iki önemli özelliği, dışa açılımcılığı ve
bireyciliğidir. Dışa açılımcı özelliği piyasa ekonomisini barış yanlısı,
uzlaşmacı bir sistem yapar. Mal satmak istediğiniz kişi veya toplumlarla
kavga yapmak mantıklı değildir. Serbest ticaret uzak mesafelerden ve
farklı kültürlerden insanları bir araya getirir ve iktisadi mübadelenin 273
ötesine geçen ilişkilere kapı aralar. Hem tarihte hem de günümüzde,
ticari hayatın yoğun olduğu bölgelerin aynı zamanda zengin bir kültürel birikimi barındırmakta olduğunu görmekteyiz. İyi yönetildiği takdirde çeşitlilik, insanın alternatif bilgi kaynaklarına erişmesini sağlar,
böylece kendini sorgulamasına ve güncellemesine imkân tanır. Aşırılıkları törpüler. Din ve ifade özgürlüğü gibi öteki temel insan haklarının
geliştirilmesini teşvik eder. Yerel otoritelerin, hükümetlerin gücünü
tartışmaya açar, onları sınırlandırır. Bu da kişinin içinde bulunduğu
toplulukla ilişkilerini yeniden düzenler, uzun vadede bireyselliği güçlendirir.
Piyasa ekonomisi ve 80’lerdeki değişimlere etkisi
Yukarıda öne çıkarılan özellikleri, piyasa ekonomisini modernitenin de asıl unsurlarından biri yapmaktadır. Nitekim komünist bloğu
ülkelerin uyguladıkları devletçi ekonomik model nedeniyle yıllarca
‘tam’ modern ülke kategorisine alınmamaları bu nedenledir. Romanya,
Bulgaristan gibi bir dönem komünist rejimle yönetilen ülkelerde, AB
süreciyle birlikte hayata geçen reformlarla birlikte gözlenen değişimler,
piyasa ekonomisinin dönüştürücü gücünü göstermesi bakımından
önemlidir. Türkiye’de piyasa ekonomisi uygulamaları aslında 80 öncesinde de gözükmektedir. Ancak Modernitenin öngördüğü seviyedeki
örnekler yakın dönemlere, 80 sonrasına aittir. Bu nedenden ötürü piya18

Atilla Yayla, Piyasa Ekonomisi, s.30.
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sa ekonomisinin algı ve uygulamaları dönüştürücü yönüne, 80 sonrası
Türkiye özelinde bakmakta yarar vardır.
1980’li yıllar ve sonrasında Türkiye’de toplum aşırılıkları gördü,
zıtlıkları bir arada yaşadı. Dışarıda bir yandan SSCB’nin dağıldığı, Berlin duvarının yıkıldığı yani siyasi alternatiflerin çökmesiyle siyasal açıdan tekilleşen; öte yandan TV, internetle kültürel açıdan çoğullaşan bir
dünya kaşımıza çıktı. Batı medeniyeti denilince Avrupa’dan çok Amerika akla gelmeye başladı. İçeride ise darbenin etkisiyle bir yandan ‘siyasal söz’ bastırılırken, kitle iletişim araçlarının tesiriyle her türlü ‘sivil
söz’ patlaması yaşandı.19 Askeri darbenin ardından ahlaki gerekçelerle
Bülent Ersoy’a sahne yasağının getirildiğine şahit olurken, hemen ardından televizyonlarda kontrolsüz bir biçimde müstehcenlikle karşılaştık. Modernitenin temel göstergeleri sanayileşme, kentleşme, burjuvanın yükselişi bu dönemde daha da hız kazanırken; Batıdaki post modern eğilimleri de takip ettik. Yani modernite ve post modeniteyi aynı
anda yaşadık. Tüm bu yaşadıklarımız algı ve pratiklerimizi dönüştürdü.
274

Piyasa ekonomisinin adem-i merkeziyetçi tesirini göz önünde tutarsak 80’lerden sonra en önemli dönüşümlerden birinin kamusal alanın devletten özerkleşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Esasen çok partili
hayata geçiş, sanayileşme hamleleri, kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi gibi örneklerle görüleceği üzere bu yöndeki gelişmeler 50’lerde
başlamıştı, 80 sonrası daha da netleşti. Ekonomik düzeyde başlayan
özerkleşme diğer alanlara da yansıdı. Bu kopuş önemlidir, zira devlet
ve ideolojisi, yıllarca sadece ekonomik hayatımızı düzenlemekle kalmamış, anlam dünyamızı şekillendirmede de başrol oynamıştı.
Bir diğer gelişme ise insanların kolay ve bol para ile tanışmış olmalarıdır. Para içinde yaşanılan zamanı değerli hale getirir. Nitekim öyle
de oldu, 1960’ların ve 1970’lerin geleceğe ve kolektif bilince dayalı
ütopyaları, keskin ideolojik söylemleri düşüşe geçti.20 İnsanlar an’a
odaklandı, içinde bulunulan zamana odaklanmak kendinizi, pratiklerimizi, düşüncelerinizi ‘merkez güce’ göre yeniden güncellemek demekti.
Nitekim bu da yaşandı, hayatımızı anlamlandıran unsurlar içerik değişimine uğradı.
Asıl değişme moderniteye bakış açılarımızda yaşandı. Piyasa ekonomisi sadece mali durumlarımızı değil, modernite algılarımızı da kökten değiştirdi. Modernleşmenin bu coğrafyadaki serüveni elbette yeni
19

20

Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi, Metis Yay., İstanbul, 1993,
s. 16
Nilüfer Göle, Melez Desenler İslam ve Modernlik Üzerine, Metis Yay., İstanbul, 2011, s. 7.
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değildir. Bununla birlikte 80’lerden itibaren süreç yepyeni bir boyut
kazanmıştır. Türk modernleşmesi 1980 sonrasında hem biçim hem de
içerik olarak değişime uğramıştır. Biçim değişikliği iki noktada kendini
gösterdi. İlki devlet/bürokrasi eliyle yürütülmeye çalışılan sert ve tepeden inmeci modelin aynı biçimde sürdürülme imkânının olmamasının
anlaşılmasıdır. İkincisi ise zamanlama probleminin belli ölçüde aşılmasıdır. Şöyle ki, Türkiye Tanzimat’tan itibaren çağdaşlaşma anakronizması yaşamaktadır. Bu, Batının ürettiği zihinsel, siyasal ve toplumsal
kurumları eşzamanlı değil, gecikmeli olarak uygulamak veya onları
ikame edecek mekanizmaları ihtiyaç anında doğru olarak üretememek
demektir.21 1950’lerden itibaren burjuvanın, sanayileşmenin, demokratik ortamın ve kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle değişmeye başlayan
bu süreç 80’lerden sonra hız kazanmış ve ara hızla kapanmaya başlamıştır. Aranın kapanması sadece kurumsal açıdan değil zihinsel açıdan
da gerçekleşmiştir. 1950 öncesinde modern değerleri benimsemiş, örneğin bir doktorun, subayın zihin yapısıyla ortalama bir Anadolu insanının zihin yapısı, moderniteye bakışları arasındaki fark, bugün aynı
değildir. Aradaki fark bugün çok daha azalmıştır.
İçerik açısından en önemli değişim, Türk modernleşmesinin zihinsel altyapısını oluşturan sabitelerin 1980’lerden itibaren ciddi biçimde
sorgulanmaya başlamasıdır. Batı modernizmi rasyonalist ve pozitivist
değerlerin yanında bireye dayalı liberal değerleri oluşturarak daha özgürlükçü, çoğulcu bir yapıya ulaşmıştır. Devlet dışında bireye, sivil topluma, piyasaya özerk alan tanımayan Türk modernleşmesi ise, medeniyetçilik, sekülerizm ve milliyetçilik ilkeleri üzerine inşa edilmiş, ‘milli
çıkarlar’ adına piyasa ekonomisine ve her türlü çoğulculuğa şüpheyle
yaklaşmıştır. Kemalist modernleşme projesinde gerçek anlamda özgürlük vaadi olmadı. Türk modernleşmesi farklılaşma ve çoğulculuk üzerinde yükselen sivil toplumun girişimci gücü üzerine kurulmamıştır.
Aksine yerel örüntülerin ve geleneksel değerlerin dışlandığı bir medeniyet projesidir.22 Esasen modernite, kendisiyle öteki arasındaki zıtlıkların, gerilimlerin üstüne kuruludur. Bu çerçevede geleneksel olanın konumu modernizmin en önemli sorunlarından birini teşkil etmektedir.
Yaşanan tartışmalara ve uygulamalara bakılırsa modernitenin, bir anlamda, gelenekle girişilmiş bir çatışma olduğu bile söylenebilir. Burada
çatışmadan kastedilen geleneğin yok sayılması değil, onun belli bir
eleştiriye tutularak aşılması, aşındırılmasıdır. Kültürel düzeyde çoğu
kez bu süreç geleneksel olana sırtını dönmeden, ondan beslenerek ger21

22

Hasan Bülent Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, Agora kitaplığı,
İstanbul, 2007.
Göle, Modern Mahrem, s. 171.
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çekleşir. Yani bir nevi modern/yeni olanın geleneğe eklemlenmesidir.
Ancak özellikle siyasal modernite/modernizmin geleneğe yaklaşımı
oldukça katıdır ve dışlayıcıdır. Zira kendini geleneksel olanın yetersizliği, değersizliği üzerinden meşrulaştırır ve güçlendirir. Devrimci nitelik
taşıyan siyaset felsefelerinde bu süreç rahatça gözlemlenebilir; devrimler ütopiktir, yeni bir gelecek inşası idealiyle toplumsal bilincin zorla
yeni bir aşamaya taşınmasıdır.23 Bu anlamda belli birikimlerin bu süreçte dışarıda bırakılması doğaldır. Türk modernleşmesinde uzun yıllar
siyasal karakterin ağır bastığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle
geleneksel olana karşı uzlaşmaz bir tavır içine girilmiştir. İşte 80 sonrası gelişmeler bu anlayışın sürdürülmesini imkânsız hale getirmiştir. Batı
60’larda işçiler, göçmenler gibi kendi içindeki 3. dünyayı keşfetti, biz
bu keşfi 80’lerden sonra yaşadık. Geleneksel olanla kısmen barıştık,
Anadolu/İslam kültürü önemli hale geliverdi. Büyükşehirlerdeki memleket dernekleri, TV’lerdeki yerele ait kanallar, diziler, programlar bu
keşfin göstergeleridir. Bu değişimi post modern değerlere ve tüketim
stratejilerine borçluyuz. Postmodern kültür yerelliğin çeşitliliğin serbestçe dolaşımını, iletişimini ifade etmektedir. Sanayi kültüründen
276 farklı olarak evrenselliğe değil, yerelliğe daha fazla pirim vermektedir.
Modern çağın tüketim stratejisi ise, ‘kar’ odaklı bir sistemdir, hemen
her şeyi tüketim malzemesi yapmakta sınır tanımamaktadır.
Gelenekle yaşanan bu ‘kısmi’ barışmanın modernizmin ideolojik
değerini ve denetim gücünü de zaafa uğrattığını söyleyebiliriz. DoğuBatı, geleneksel-modern gibi zıtlıklar üzerine kurulu olması nedeniyle
modernizm kimlik gibi bir sorun yaratmaya mecbur ve muhtaçtı.24 Geleneksel olanla girişilen mücadele bununla ilişkilidir. Oysa postmodern
kimlik anlayışına göre kimlikler tarihseldir ve toplum tarafından verilir.
Yani aslında birçok kimliğimiz vardır ve ihtiyaca göre bunlardan birini
seçer ve uyarız. Kimlik kurma amacına bağlı olarak modernitenin geleceği şekillendirme iddiası hep olmuştur. 80 sonrası gelişmeler bunu da
değiştirdi. Çünkü postmodern düşünce gelecekten ziyade bugüne yoğunlaşır. Bugün metinlerin, fikirlerin, doktrinlerin geleceğe endeksli,
insanın hayatını tümden kuşatıcı nesnel anlatımları oluşturmak gibi bir
dertleri ya da güçleri artık yok sanki. Böyle bir vazgeçme farkında olmadan bir uzlaşma kültürünün gelişmesine neden oldu. Karşıt kutupluluklar azaldı, kişiler ve kurumlar katı, uzlaşmaz bir taraftar olmaktan
çıktı. Bugün laiklikle din, liberalizmle devletçilik, batı ile doğu eskisi
kadar çatışmacı değildir, aralarındaki bariyerler azalmıştır. Çoğulcu ve
eşitlikçi eğilimler güç kazanmıştır.
23
24

Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, s, 30.
Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, s,45.
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Modernite algılarımızın yanında piyasa ekonomisi gündelik hayatımızı da değiştirdi. Giderek bir tüketim toplumuna dönüştük. Tüketimin, özellikle gösterişçi türünün, modern dünyanın sınıf kriteri haline
geldiğini söylemek yanlış olmaz. Tüketici eğilimlerin belirleyiciliği arttıkça üretim kökenli yaklaşımlar geriledi.25 Modernizm dâhil ideolojilerin eski güçlerini yitirmelerini bu bağlamda da okuyabiliriz. Moda devreye girdi. Şehirleşme hız kazandı, niceliksel bir hal olmaktan çıkıp
niteliksel bir hal aldı. Bugün toplumun nabzı artık şehirlerde atıyor.26
Modern mimariye dayalı şehirlerimiz, binalarımız geleneksel mahrem
anlayışlarını sürdürmemize imkan vermiyor. Moda ve şehirler gösterişçi
tüketim ekonomisinin kalbidir; Simmel, büyük şehirlerde insanlar arası
ilişkilerin ayırt edici özelliğinin, gözün kulağa üstünlüğü olduğunu
belirtir.27 Gerçekten de bugün şehirlerin mimari yapısı, hareketliliği
birbirimizi tam anlamıyla tanımaya imkan ve zaman vermemektedir,
göze hitap etmekten, görünür olmaktan fazla şansımız yok gibi görünüyor. Bunda yeni medya araçlarının reklam ve pazarlama stratejilerini
ayrı bir noktaya taşımasının da rolü vardır. Bugün hemen her şey reklam ve pazarlama konusu yapılabiliyor. Cinsellik hiç olmadığı kadar
söze döküldü ve göze hitap etmeye başladı. Her türlü kültürel değer 277
piyasaya ‘tabi’ oldu. 80 sonrası gelişmeler içtenliğe de zarar verdi, artık
ideolojik şarkılar, marşlar dinlenmiyor. -İstenilen bir şey değil elbetteama arabesk dinlerken artık kimse kendine falçata atmıyor.
Tüm bunlara bağlı olarak statü değişikliği de yaşandı. Örneğin
Osmanlıda statüyü belirleyen öğe devlete hizmetti. Toplum tüccar bir
toplum olmadığı gibi, para statü kazandıran bir obje değildi.28
50’lerden beri uygulanan ekonomi politikalarının bir sonucu olarak
80’lerde bu değişti, artık statüyü belirleyen asıl unsur paradır. Nitekim
niceliksel araştırmalar, piyasa ekonomisinin bu tesirinin toplumda kabul gördüğünü teyit ediyor.29 Doğal olarak bu değişim etkisini en çok
gençler üzerinde gösterdi, bugün gençlerin hayallerini sade hayatlar ya
da mütevazi devlet memurluğundan ziyade yüksek kazançlı işler, büyük firmalarda yöneticilikler süslüyor.
80 sonrasında iletişim alanında da devrimler yaşandı. Devletin, rejimin bu alandaki tekeli kırıldı. Yeni medya, küresel kitle iletişim araç25
26

27

28
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Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, s,44.
Tayfun Atay, Din Hayattan Çıkar Antropolojik Denemeler, İletişim Yay., İstanbul, 2004, s.
73.
Georg Simmel, On İndividuality and Social Forms, Chicago, 1971; Aktaran, Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak, Metis Yay., İstanbul, 1993, s.28.
Şerif Mardin, İdeoloji, İletişim Yay, İstanbul, 2013, s.116
Örnek bir araştırma için bkz. Demet Lüküslü, Türkiye’de Gençlik Miti 1980 Sonrası Türkiye
Gençliği, İletişim Yay, İstanbul, 2009.
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ları devreye girdi. Kemalist modernitenin veremediği özgürlük vaadini
bir bakıma medya üstlendi. Böylece dini olanı dahil her türlü bilginin
otorite aracı oluşu kısıtlandı. Modernizm yıkıcı bir ideolojidir. Bu özelliğini küresel düzeyde kitle iletişim araçlarının etkisi ve ifade hürriyetinin gelişmesine bağlı olarak 80 sonrası toplumda daha net gördük.
Tabular yıkıldı, özellikle gençler, artık din dahil hiç bir şeyi tabu olarak
görmeme eğilimindeler. Konumuz açısından bakarsak bu da büyük
ölçüde özelin, mahremin önce bilgiye, sonra tüketime konu olması ile
sonuçlandı. Başta yapılan tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere mahremin gücü, cazibesi biraz da giz’li olmasından kaynaklanır. Oysa bugün nerdeyse her türlü mahrem, tabu, incelenebilen, konuşulabilen bir
şey haline gelmiştir. Bir şeyin incelenmeye tabi tutulması, yeniden tanımlanması iktidar değişikliğine işaret eder. Modernitenin en önemli
dayanaklarından biri olan keşif ve keşif hırsı, küresel iletişim araçları ve
modern tüketim stratejileriyle buluşunca daha başka bir boyut kazandı.
Özel hayatlar itirafa çağrıldı, sadece özel hayatlar değil, her türlü mahrem sistematik bir şekilde bilginin nesnesi haline dönüştürüldü. Kamu
kurumlarına verilen bilgiler gibi ister harici faktörlerin eliyle, ister bi278 reylerin kendi tercihleriyle olsun özel hayat hiç olmadığı kadar kamusallaştı. TV veya sosyal medyada başta sanatçılar olmak üzere hemen
herkes tüm özelini kamuya açma yarışına girmiş görünüyor. Bilimsel
çalışmalar bir yana, sadece fotoğrafın yaygınlaşması ve sosyal medya
bile özel hayat/mahrem ve kamusal hayat arasındaki dengenin bozulması için yeterli oldu. Bugün cep telefonlarımızdaki sosyal medya uygulamalarında başkalarına ait özel fotoğrafları, o fotoğraf sahipleri
bundan 15-20 yıl önce görselerdi, muhtemelen sorun olurdu. İnsanoğlu
kendi iradesiyle yapınca bunu sorun etmiyor, oysa mahremiyet sadece
deşifre ile değil ‘teşhir’ ile de zarar görür.
Değişen dindarlık algıları ve mahremiyet
Toplumsal alandaki bu dönüşümler dindarları da etkiledi. Dindar
kesim ekonomik ve kültürel açıdan çeşitlendi. Günümüz toplumlarında
sınıf kriterinin tüketim olduğunu dikkate alırsak dindarlar da bundan
bağımsız kalamadı. Tüketim kültürü kabul gördü. Artık dindarlar arasında ‘Bir lokma bir hırka’ prensibinden çok, zenginliği ve gücü öne
çıkaran ilkeler daha çok ilgi görüyor.
80 sonrası Türkiye’de mahremiyet açısından en önemli gelişmenin
inisiyatif ve otorite değişikliğinde yaşandığını söyleyebiliriz. Mustapha
Khayati sözcükleri partizanların silahına benzetir. Ona göre sözcükler
savaş alanında terk edildiklerinde karşı devrimin eline geçer ve savaş
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esirleri gibi angaryaya tabi tutulurlar.30 Akabinde yeni iktidar tarafından kavramların içi boşaltılır, değiştirilir, yeni anlamlar yüklenir. Yani
artık yeni iktidarın hizmetine girmiştir. Mahrem de böyle bir süreç yaşadı. Bugün mahremiyet algılarımızın sınırları, geleneksel değerlere
sahip kişilerden ziyade kurumlar tarafından çiziliyor gibi görünmektedir. Yani bir nevi otorite değişikliği yaşadık. Kamusal ya da pratik boyutta bu otorite siyaset olurken; zihinsel boyutta geleneksel değerlerin
yerini modern ‘gereklilikler’ aldı.
Kamusal alandaki değişimlerin gerekçelerini ve yönünü anlamak
için Türkiye’nin kamusal alanının tarihine bakmak gerekiyor. Bilindiği
üzere Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlet ideolojisi olarak sekülerizm
ve milliyetçilik temelleri üzerine kuruldu.31 Bu süreçte devlet başta
eğitim ve bürokrasi olmak üzere sahip olduğu tüm imkan ve araçlarla
bu ilkelere dayalı milli bir kimlik oluşturma amacı güttü. Uyguladığı
sekülerizm politikalarıyla toplumun tamamını dönüştüremedi belki
ama dönüştürdüğü kesimi alenen kayırarak onların güç ve iktidar sahibi olmalarını sağladı. Cumhuriyet kendi seküler seçkinlerinin yanında
seküler mekânlar da yaratmıştı. Ordu, merkezi bürokrasi, resmi medya, 279
üniversiteler ve hatta eğlence ve tatil mekânları seküler kesime tahsis
edilmiş görüntüsü veriyordu. Seküler kesim, devlet eliyle örülen fiziksel
ve psikolojik duvarlarla bu mekanlara sorunsuz bir şekilde hâkim oldu.
Ancak 80 sonrası gelişmeler dengeleri değiştirdi. Kamusal alan her
kesimden halka açıldı ve giderek devletten özerkleşti. Ekonomik ve
siyasal gelişmeler devletin ve devlet eliyle büyütülen seküler kesimin
tekelini kırdı ve imtiyazlarının sorgulanmasına yol açtı. 1950’lerde çok
partili döneme geçişle birlikte siyasal hayatın önemli bir parçası haline
gelen dindarlar, 1980’lerden sonra düşünce alanında, ekonomik ve
sosyal hayatta da gözükmeye başladılar. Kamusal alanda başarılı birer
aktör haline geldiler.
İşte dindarların mahremiyet algılarını temelden dönüştüren asıl
unsurların, kamusal alana açılırken yaşadıkları adaptasyon sürecinde
aranması gerektiğini düşünüyoruz. Modern toplumun en önemli göstergelerinden biri iş bölümüdür. İş bölümü gerçekleşirken de kurumsal
kurallar esas alınır. Türkiye’de kamusal alan büyük ölçüde sekülerdir ve
bir ideoloji olarak sekülerizm işlevini hala devam ettirmektedir. Dindar
kesim için de böyle oldu. Dindarlar, seküler zihin ve kurumlar tarafından dizayn edilen, yürütülen kamusal alana dahil olurken, onun kurallarına uymaktan başka çareleri yoktu. Özellikle modern siyasetin gerek30
31

Mustapha Khayati, ‘Esir Alınmış Sözcükler’, Çeviren: Nurdan Gürbilek, Defter, Sayı 4, s. 59.
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leri geleneksel mahremiyeti harcadı. Cumhuriyetin ilk yıllarında şapka
takmamak için direnenler olmuş, ancak Demirel’in etkisiyle bu direnişte
kırılmalar yaşanmıştı. Benzerini bugün de yaşıyoruz. Normalde mahrem sayılan ve bir başkası tarafından yapıldığında eleştiri alan unsurlar
dindar siyasetçilerin eliyle değiştirildiğinde hemen bir izah bulunuyor.
Hatta yorumlar bazen sınırları bile zorlayabiliyor.32
Öte yandan bir şey kamusal alana çıkarken sahiciliğini yitirir. Kamusal alan bizim gerçek irademiz dışındaki bir zorunluluğa, hatta bazı
durumlarda katlanmamız gereken görevler alanına işaret eder. Burada
yaptıklarımız belli roller içinde davranmayı, yani bir bakıma gerçek
yüzümüzü saklamayı gerektirebiliyor. Dindarlar söz konusu olduğunda
bu durum daha da dramatik bir hal alıyor, zira bizde kamusal alan nötr
değildir; bir rengi, dinin ve geleneğin verdiğinin tam karşısında duran
kimliği, üstelik yaptırım gücü vardır. Kamusal alanda görev üstlenme
söz konusu olduğunda dindarların özel hayatları daha da kurcalandı.
Çünkü dindarların kamusal alandaki meşruiyetleri, o alana kabul edilmeleri bir bakıma özel hayatları üzerinden sağlandı.33 İlginç bir denet280 leme mekanizması işledi ve normalleşme adı altında bazı değerlerden
vazgeçilmesi istendi. Bu alana girmek isteyen dindarlar, tıpkı uzay aracının yükseldikçe modül bırakması gibi, bazı değerleri atmak zorunda
kaldı. Normalde başörtüsü takan hanımların mecliste, resmi davetlerde,
törenlerde bundan vazgeçmesi, özel hayatlarında uzak durdukları halde resmi ortamlarda tokalaşmaları, bir dönem erkeklerin sakaldan uzak
durmaları bu vazgeçişlere örnektir.
İlk zamanlarda kitleleri ürkütmemek, seküler elitlerden ‘mürteci
değildir’ beratını almak için yapılan, meşru görmeyip yapmaya mecbur
kaldığımız örnekleri açıklamak için başvurabileceğimiz çeşitli kavramsal araçlar var. Bunlardan ilki Michel de Certau’nun Gündelik Hayatın
Keşfi adlı kitabında zayıfların sanatı olarak adlandırdığı taktik kavramı.
Certau kitabında otorite tarafından dayatılan her türlü baskının, o baskıya maruz kalan kişiler tarafından olduğu gibi mi yoksa dönüştürülerek mi uygulandığını tartışır. Certau’ya göre otorite strateji belirler ve
faillerin bu stratejilere doğal olarak uymalarını bekler. Peki, otoritenin
bu beklentisine failler nasıl karşılık verir? Certau’ya göre gündelik hayatın uygulayıcıları otoritenin stratejileri karşısında pasif, savunmasız
değildirler; kendilerince direnişleri, geliştirdikleri bir ‘taktik’leri vardır.
32

33

Dindar kesimin saygı duyduğu kadın yazarlardan Emine Şenlikoğlu, eşi AK Parti’den
milletvekili olunca çarşafını çıkarıp döpiyes etek giyen bir arkadaşını eleştirdiği bir TV konuşmasında, iki First Lady’nin kıyafetlerindeki değişimlerden şikâyet ederken ‘belki onlar
da üzülerek yapıyorlardır’ diyor. https://www.youtube.com/watch?v=FDgaCxDHlR0
Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Şov ve Mahrem, Timaş Yay, İstanbul, 2006, s. 153-157.
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Taktik zayıfın sanatıdır.34 Çünkü otoritenin major rasyonel stratejileri
karşısında takınabileceği ve kendini savunabileceği tek yöntemdir. Taktik kavramı içinde bulunduğumuz koşulları iyi karşılıyor. Modernite,
otorite-iktidar konumunda olarak bize bazı dayatmalar yapıyor ve biz
de kendimizce geliştirdiğimiz taktiklerle bunu aşmaya çalışıyoruz. Bu
da normalde mahrem kabul ettiklerimizden tavizler vererek gerçekleşiyor. Özellikle siyasi alanda buna dair pek çok örnek görmekteyiz. Bir
diğer kavram Demet Lüküslü’nün gençlik üzerine yaptığı çalışmalara
dayanarak kullandığı ‘zoraki konformizm’.35 Lüküslü’nün gençlerin
başka çareleri olmadıkları için yapmak zorunda kaldıkları durumları
ifade etmek için kullandığı kavram, dindarların özellikle kamusalsiyasal alandaki yerini göstermede oldukça faydalıdır. Başka çaremiz
yok, uyumlu olmak zorundayız. Yoksa dışlanıyoruz.
Uyum ve adaptasyon adına mahrem saydığımız şeylerden vazgeçme sadece siyaset alanıyla da sınırlı kalmadı. Gündelik hayatımızda
bunun pek çok örneklerine rastlamaktayız. Örneğin artık eskisi gibi sert
faiz tartışmalarına girmiyoruz. Modern tüketim stratejileri her türlü
dini değeri rahatça ticari meta haline dönüştürebiliyor.36 İslami medya 281
ise başlı başına bir turnusol kağıdı işlevi görmektedir. Çocukluğumda
evimize giren dindar gazetelerde futbolcuların giydikleri şort nedeniyle
açık kalan bacaklarında, diz üstü kısımlarının üzerlerinin çizilmiş olduklarını hatırlıyorum. Banka reklamlarına ise rastlamak mümkün değildi. Bugün İslami medyada aynı hassasiyetin bulunduğunu söylemek
pek mümkün değildir. Sosyal medyada paylaşılan resimler ise dindar
kesimin mahremiyet algı ve pratiklerinin geldiği noktayı iyi özetliyor.
Zihinsel açıdan değişim ise modernite algılarımızda yaşandı. Modernite, bugün dindarların zihninde 80 öncesindeki kadar negatif, uzak
durulası bir şey değildir. Dindar kesimin konuşmalarında bu değişimin
‘itiraflarını’ rahatlıkla görürüz.37 Bunda dindarların yaşadıkları tecrübeler kadar, modernitenin geçirdiği dönüşümler de elbette etkili oldu.
Kemalist modernleşme dışlayıcı bir karaktere sahipti. Post modernite
ise uzlaşmacıdır. İlki dindarlara, hatta Kürt,Alevi, Marksist vs. kendisi
gibi olmayan herkese ‘bana yaklaşma’ diyordu, diğeri ise ‘gel ama benim koşullarımla’ demektedir. Bu davet karşılıksız kalamadı.
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Michel De Certeau, Gündelik Hayatın Keşfi, Çev. Lale Arslan Özcan, Dost Kitabevi, Ankara,
2009, s. 114.
Lüküslü, Türkiye’de Gençlik Miti 1980 Sonrası Türkiye Gençliği, s. 192.
En
son
ve
biraz
uç
örnek
‘kabir
azabından
koruyan
kefen’;
http://www.milliyet.com.tr/cubbeli-nin-yakmayan-kefen--gundem-2013114/
Örnek itiraflar için bkz. http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=107171
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

Kadın erkek rollerinde değişimler yaşandı ve bunların da mahremiyet algılarımıza etkileri oldu. İslam cinsler arası ilişkilerde kadını
doğrudan kısıtlamaktan çok kadın erkek birlikteliğini düzenler. 38 Kadınların çalışma hayatında, daha doğrusu kamusal alanda daha görünür hale gelmesi mahrem algılarımızın sınırlarını yeniden çizdi, çizmek
zorunda bıraktı. Kadın ve erkek arasında maddi manevi sınırların yok
edildiği bir dönemden geçiyoruz. Artık dindar gençler arasında bile
dokunma, konuşma, şakalaşma hususundaki hassasiyetler eskisi gibi
değildir. Bu hususta İslami hareketlerin büyük payı vardır. Pek çok dini
hareket kadının geleneksel roller içerisinde kalmasını, evinde durmasını yeterli görmemekte ve ona dışarıda aktif roller vermektedir. Kadının
ev dışında toplumsal kimlik kazanabilmesi –belli meslekler bir kenara
bırakılırsa- cinsel kimliğinden arınmasıyla mümkündür.39 Bu da okumuşluk, meslek sahibi olma, üretime katkı sağlama gibi kamusal alanda
itibarı olan şeylerle sağlanabiliyor. Yani kadın kamusal alanda yükselebilmek için geleneksel erkek rollerini, değerlerini benimsemek zorunda
kalıyor. Üstüne ek yükler biniyor. Barbarosoğlu’nun ifadesiyle erkek
eksilte eksilte, kadın arttıra arttıra sosyalleşiyor.40 Gelenek kadının an282 neliğini önemserken; modernite çalışmasını, kariyer yapmasını, güzellik
ve bakımına dikkat etmesini, rahatça seyahat etmesini vs. öne çıkarıyor. Yani modernitenin ve geleneğin kadına biçtiği roller çatışıyor. Piyasa ekonomisi sisteminde modernite baskın geliyor, geleneğin yücelttiği değerler önemsiz hale geliyor.
1980 sonrası toplumda zıtlıkların yaşandığından, hatta zirve yaptığından bahsetmiştik. Dindarlar da bundan nasibini aldı. Tesettür modası gibi, (tesettür ve moda değil) normalde bir arada kullanılması
düşünülemeyecek kavramlar artık birlikte kullanılabiliyor. Tesettür bir
şeyleri örtmeyi, gizlemeyi; moda ise ifşa etmeyi, göstermeyi ifade ediyor. Bu iki zıt kavramın bileşmesiyle oluşan bu yeni kelimede tesettüre
mi yoksa modaya mı ait içerik daha baskındır ona bakmak lazım. Sadece bu örnek bile bize mahremiyetin, en azından kadının özel alanına ait
kısmının, ‘modern gereklilikler’ karşısında nasıl dönüşüme uğradığını
gösteriyor. Örnekleri çoğaltabiliriz, mesela ramazan eğlencesi. Ramazanda üstelik teravih vaktinde, Sultanahmet ya da Eyüp gibi tarihi camilerin dışının içerisinden daha kalabalık olduğunu görmekteyiz. Bugün çoğu, dindar kişilerce yönetilen belediyeler tarafından düzenlenen
ramazan şenliklerinin Ramazan’a mı yoksa tüketim endüstrisine mi
hizmet ettiği tartışmalıdır.
38
39
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Göle, Modern Mahrem, s. 101.
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80 ve 90’lara damgasını vuran ve geleneksel mahremiyet anlayışlarımızı önemseyen, savunan kadın dergilerin etkin konumlarını kaybetmeleri otorite değişikliğini anlamada önemli bir göstergedir. Bugün en
etkili İslami kadın dergileri denince artık Kadın ve Aile, Mektup gibi
mütevazi muhafazakar dergilerden ziyade; Ala, Aysha, Hesna gibi tüketimi ve gösterişi öne çıkaran dergiler akla gelmektedir.
Sonsöz Yerine
Bireyin zihin dünyası içinde bulunduğu toplumdan bağımsız değildir. Türkiye’de toplumun tarihi bir bakıma modernleşmenin de tarihidir. Moderniteye dair algı, söylem ve pratiklerimizin tarihi süreç içerisinde nasıl değişip dönüştüğünü tespit etmek, toplumsal dönüşümüzün
hangi yönde ilerlediğini ve ilerleyeceğini tahmin etmemizi kolaylaştırır.
Bu tespitlerden hareketle mahremiyet algı ve pratiklerimizin de moderniteye bağlı olarak dönüşüme uğramakta olduğunu düşünebiliriz.
Bu çerçeveden bakıldığında günümüzde mahremiyetin biri yapısal;
diğeri, konjoktürel olmak iki üzere iki temel problemle karşı karşıya
olduğunu düşünüyoruz. Yapısal sorun mahremiyetin doğası ile ilgilidir.
283
İlk kısımda geçen örneklerden anlaşılacağı üzere mahrem üretilen bir
şeyden ziyade; korunan, korunma altında tutulması gereken bir şeydir.
Bugün dini açıdan mahrem olarak kabul ettiğimiz değerlerin hiç birinin
bu yüzyılda üretilmemiş olması bunu göstermektedir. Bu özelliği mahremi modernite karşısında savunmasız kılıyor. Mahremiyete ilişkin geleneksel değerler tükeniyorken yerine yenileri üretilemiyor. Dolayısıyla
savunma refleksiyle hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bu tür bir savunma yaklaşımı yenilerinin üretilmesine engel olduğu gibi, form’a
aşırı vurgu yapılmasına neden oluyor. Oysa öz ve özellikle fonksiyon
olmadan, uzun vadede, formun da dayanması çok zordur. Mahremi,
bizatihi kendisi üzerinden değil, fonksiyonları üzerinden tekrar gündemimize taşımanın daha faydalı olacağını düşünüyoruz.
Konjoktürel durum ise dindarların, günümüzün hakim paradigması, otoritesi kapitalist sistem karşısındaki çaresizliğinden kaynaklanıyor.
Piyasa ekonomisi dindarlara yeni, geniş hareket sahaları açtı elbette,
ancak onları, yeni bir kültür kazandırarak kendi kurallarıyla hareket
etmek zorunda bıraktığı dünyasına soktu. Kapitalist sistem, tüm
dünyayı dönüştürdüğü gibi, İslami kurumları, ahlâk ve estetik anlayışlarını, tüketim dünyasının bir parçası yapmak
için fazlasıyla güçlüdür. Dolayısıyla İslami yaşam biçimi ve
tabi ki mahremiyet algılarımız için doğrudan bir tehdit
oluşturmaktadır. Klasik modernizm geleneksel dini değerleri ve mahremi dışlayarak yok etme, değersizleştirme straORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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tejisi güderken; tüketim stratejilerinin de desteklediği post
modernizm ise onu içine çekerek dönüştürmektedir. Dindar
kesimde ilkine karşı göreli de olsa bir direnç söz konusu
olmuştu; örneğin çocuklarımızı laik eğitim sisteminden
uzak tutmaya çalışmış, bazı seküler alanlara girmemiştik.
Ama 80 sonrası gelişmeler artık buna imkan tanımıyor. Dahası, artık modernite kamusal alanla sınırlı değildir; modern iletişim
araçları sayesinde özel alanlara girmenin yollarını bulmuştur. Bazı
‘şüpheli’ alanlardan uzak durmak yeterli olmuyor. Örneğin kadın çalışmayıp evde kalsa, sadece çocukları ile meşgul olsa da, artık o eski kadın olamamaktadır. İşin daha kötü tarafı, dindar kesim bu yeni
halinden pek de şikâyetçi gözükmemektedir. İşler yolunda giderken
kimse ‘esaslı’ sorgulamalara ihtiyaç duymaz. Kısacası yaşadıklarımız
geleneksel mahremiyet algı ve pratiklerimizin korunması hususunda
pek ümit vermemektedir. Mahremiyetin yeniden üretilmesinde
aktör olamayıp savunmacı pozisyonda kalarak korumaya
çalıştığımız sürece de sorun devam edecek gibi görünmektedir.
Kaynakça
Alan F. Westin, Privacy and Freedom, Atheneum, New York, 1967.
Atilla Yayla, ‘Piyasa Ekonomisi: Medeniyetimizin İktisadi Temelleri’, Piyasa Medeniyeti içinde,
Derleyen: Atilla Yayla, Liberte Yayınları, Ankara, 2004.
Demet Lüküslü, Türkiye’de Gençlik Miti, 1980 Sonrası Türkiye Gençliği, İletişim Yay, İstanbul,
2009.
Erhan Arda, Ekonomi Sözlüğü, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2002.
Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Şov ve Mahrem, Timaş Yay, İstanbul, 2006.
Hasan Bülent, Kahraman, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, Agora kitaplığı, İstanbul, 2007.
Isaiah Berlin, ‘İki Özgürlük Kavramı’, Çev. Mustafa Erdoğan, Liberal Düşünce, Sayı 45-46,
2007.
İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara 2006.
Michel De Certeau, Gündelik Hayatın Keşfi, Çev. Lale Arslan Özcan, Dost Kitabevi, Ankara
2009.
Mustafa Acar, ‘Serbest Ticaret, Ekonomik Özgürlükler ve Refah’, Bilig, Bahar, 2010, sayı, 53.
M. Sait, Özervarlı, Şiar Maddesi, DİA, cilt 39.
Mustapha Khayati, ‘Esir Alınmış Sözcükler’, Çeviren: Nurdan Gürbilek, Defter, Sayı 4, 1988.
Nalan Çelikoğlu, Mahremiyet, Kişiye Ait Özel alan Tartışmaları, İskenderiye Yay, İstanbul,
2008.
Nilüfer Göle, Melez Desenler, İslam ve Modernlik Üzerine, Metis Yay, İstanbul, 2011.
Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Medeniyet ve Örtünme, Metis Yay, İstanbul 2010.
Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi, Metis Yay, İstanbul, 1993.
Norman Barry, ’Piyasa’, Çeviren: Atilla Yayla, Piyasa Medeniyeti içinde, Derleyen, Atilla Yayla,
Liberte Yay., Ankara, 2004.
Patrick Haenni, Piyasa İslamı, İslam Suretinde Neoliberalizm, Çeviren: Levent Ünsaldı, Özgür
Üniversite Kitaplığı, İstanbul, 2011.
Rand Ayn, ‘Kapitalizm Nedir?’ Liberal Düşünce Dergisi, Kış, 2005.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

Sevgi Kesim Güven, ‘Gözetim Toplumu Olma Sürecinde Mahremiyet Yoksunluğu’, Folklor/Edebiyat, c. 14, sayı 56.
Şerif Mardin, İdeoloji, İletişim Yay, İstanbul, 2013.
Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü, TÜBA, Ankara, 2011.
Tayfun Atay, Din Hayattan Çıkar, Antropolojik Denemeler, İletişim Yay, İstanbul, 2004.
Thomas Hobbes, Leviathan, Çev. Semih Lim, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993.



285

ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

BEDENİNİ KENDİ MÜLKÜ SAYAN
ZİHNİYETİN ÖZGÜRLÜK ALGISI ve
BU ALGININ DOĞURDUĞU
PROBLEMLER
İbrahim COŞKUN*
Özet
Şüphesiz Yüce Allah her şeyi güzel yaratmıştır. Ancak insanı daha güzel bir suretteyaratmıştır. İnsan esasen akıl, tefekkür, estetik zevk, inanmak ve güzel ahlâk sahibi olmak gibi rühî-manevî kabiliyetleri sebebiyle yaratılmışların en şereflisi olma payesini
kazanır. O halde insanın ‘bu beden bana aittir. Ben istediğim şekilde yaşarım bana
kimse karışamaz’ diyerek insanlık tarihinin başından itibaren peygamberlerin öğrettikleri mahremiyet ölçülerini ve ahlâkî değerleri yok sayamaz. Çünkü insan bedeni,
onun benliğine sunulan bir emanettir. O hem madden hem de manen bu emaneti korumakla yükümlüdür. Manen korumanın yollarından biri de mahremiyet ölçülerine
uymaktan geçmektedir.
İnsan iradeli dolayısıyla özgür bir varlıktır. Ancak o sınırsız bir özgürlüğe sahip değildir. Allah’a kulluk ekseninde yeryüzünü imar etmek ve üstün medeniyetler kurmak
üzere sorumlu kılınan insanın, cinsel özgürlük adına enerjisini heba etmesi savunulamaz. İnsanların çoğu cinsellik konusunda sınavını kaybetmektedir. Onun içindir ki
Kur’an ve sünnette bu konuda bireyleri hataya düşmekten muhafaza edecek geniş malumat verildiğini görmekteyiz.
Biz tebliğimizde özgürleşme adına bedeniyle ilgili her türlü tutum ve davranışı kendi
özgür iradesiyle kararlaştırıp uygulayacağını savunan daha çok materyalist, pozitivist
ve varoluşçu ateist düşüncelerden beslenen feminist gurupların fikirlerinin arkaplânını İslam düşüncesi doğrultusunda değerlendirecek ve bu zihniyetin yol açtığı problemleri irdeleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Cinsel Özgürlük, Feminizm, Kadın Bedeni, Ahlâk, Din.


Freedom Perseption of the Mentality Thiking One’s Body is His/Her
Own Possession and the Problems Caused by This Perseption
Abstract
There is no doubt that Allah created everything beautifully and human is created in
the most beautiful form. Humans gain being the most graceful of the creation by the
capabilities like wisdom, thought, esthetic taste, faith and morals.
One cannot neglect the religious, moral disciplines of Allah, stated by all the prophets
since the starting of humanity by claiming “This body is my own belonging, I can live
however I want, it is nobody’s business to tell me what to do.” One’s body is a custo*
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dial of Allah, left to his/her responsibility. It is the job of the person to protect this
custodial both physically and spiritually. A subset of spiritual protection is to obey the
rules and limits of sexual privacy.
A person is a self-conscious creature yet he/she is free. However he/she does not
have a limitless freedom. In the axis of servanthood to Allah, he/ she is responsible of
improving, constructing this world and establishing great civilizations. It is untenable
to legitimize wasting the precious human energy for the sake of sexual freedom. Most
of the human kind is losing the test of Allah on sexuality. For this reason we see wide
variety of information and guidance in Qur’an and Sunnah, to protect humans from
falling in traps of sexuality.
In this paper, under the light of Islamic thinking, we will examine the background of
the ideas of the feminist groups that are guided by materialist, positivist, existentialist-atheist ideologies which claim that every behavior and choice about the body can
only be done by the free willpower of woman, and study the problems arise from it.
Keywords: Sexual Freedom, Feminism, Woman Body, Moral, Religion.

Batı’da Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte başlayan değişim ve dönüşüm 19. Yüzyılın ortalarından itibaren modernizm olarak
isimlendirildi. Fransa'da ortaya çıktığı kabul edin bu düşüncenin temelinde geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve günlük
288 yaşam biçiminin artık zamanını doldurduğu ve bu yüzden bunların bir
kenara bırakılıp yeni bir kültür icat edilmesi gerektiğidir. Buradan hareketle modernizm, ticaretten felsefeye her şeyin sorgulanmasının gerekliliğini savunur. Bu süreçte öne çıkan en önemli konulardan biri
insanın özgürlük arayışıdır. Bu anlamda modernizm bir aydınlanma
projesi olarak ortaya çıkmış ve zaman içinde bazı değişmeler göstererek
postmodernizm olarak yoluna devam edip günümüze kadar gelmiştir.
Aydınlanmacılığın esasen akılcı bilim anlayışıyla XVIII. yüzyılda insan
düşüncesini dinin baskısından kurtararak özgürleştirdiğine inanılır.1
1789 Fransız ihtilalinde öne çıkan sloganlardan biri “ne tanrı ne
efendi” sözüydü. Uzun süre sömürülen ve köleleştirilen halk yığınları
bir taraftan krallara ve aristokrat sınıfa diğer taraftan da onlarla işbirliği yapan kilise babalarına karşı hak arayışını başlattı. Bu alanda gösterilen çabalar ve oluşturulan kurum ve kuruluşlarla inan hakları ve demokrasi alanında önemli mesafeler alındı.Bu süreçte otaya çıkan akımlardan biri de feminizmdir. Feministler, doğuştan özgür doğan insanlık
idealine karşın, sonradan köleleştirildikleri ve erkek iktidarının bir parçası haline getirildikleri iddiasıyla kadınların özgürleşmelerinin yollarını açmak için örgütlenmişlerdir. Onlar kadının özgürleşmesinin önünde

1

Ahmet Cevizci,Felsefe Sözlüğü,Ankara 1997, s.74-75, 483-485; Bedia Akarsu, Felsefi Terimler Sözlüğü, İnkılâp Yayınları, İstanbul 1998, s. 26; Süleyman Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, s. 317-318.
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en önemli engelin bedenleri ile ilgili dini ve toplumsal algı olduğunu
iddia ederek bunun değişmesi için mücadele etmeye başlamışlardır.2
Türkiye’de feminizm, her konuda olduğu gibi yine Batı’yı körükörüne taklit etme kaygılarının bir ürünü olarak, batıcı çevrelerce yerini
bulmuştur. İlerici, çağdaş ve aydın olmanın gerekliliklerinden bir gibi
gösterilmeye çalışılan feminizmin belli çevrelerde yankısını bulduğunu,
oluşturdukları platformlar, kurdukları dernek ve vakıflarla özellikle
bazı medya organlarıyla kamuoyu oluşturduklarını görmekteyiz. Türk
feministlerin önemli bir faaliyet alanı da çeviri faaliyetleridir. Ne yazık
ki bizdeki feministler, yeterince İslam Kültür ve düşüncesinden haberdar olmadıkları için, Batılı feminist yazarların eserlerindeki din karşıtlığını aynen tekrarlayarak din adına Kilisenin kadına reva gördüğü olumsuzluğun İslam dininde de olduğunu varsaymaktadırlar.3
Modern çağda Batı’da insan hakları ve demokrasi konusunda ciddi
kazanımlar elde edildi. Fakat Malik b. Nebi’nin de ifade ettiği gibi bu
süreçte kazanılması gereken haklar öne çıkarılırken vazifeler göz ardı
edildi. İnsan için özgürlüğün sınırları iyi belirlenemedi.4 Bunun sonucunda insan fıtratına aykırı bir takım düşünce ve uygulamalar ortaya 289
çıktı. Bu durum genel olarak böyle tezahür ettiği gibi feministlerin özgürlük arayışlarında da aynı şekilde tecelli etti. Feministlerin elbette
haklı oldukları konular vardı. Ancak bu hak arayışında bazı konularda
insan fıtratına taban tabana aykırı olan dolayısıyla insanın şeref ve haysiyetini ayaklar altına alan istekleri de söz konusu oldu. İnsan bedeninin Allah tarafından insanın benliğine sunulan en büyük emanetlerden
biri olduğu göz ardı edildi. Bu gerçeği, özgürlük adına feministlerin
ortaya attığı düşüncelerden ve bu düşüncelerin pratiğe aktarılması için
verdikleri mücadelelerden anlamamız mümkündür. O halde şimdi onların bu konudaki temel düşüncelerini inceleyebiliriz.
1. Özgürlük ve Eşitlik Konularında Feministlerin İddiaları:
Feminizm, kadınların dünyaya erkeklerin gözleriyle ve onların çıkarları açısından bakmayıp kendi gözleriyle bakmasını savunmak isteyen bir düşünce akımı olarak tanımlanabilir. Feminizm, kadın haklan
savunuculuğu anlamıyla ilk defa Paris'te 1892 yılında ifade edilmiştir.
Fransız ihtilâlinin yaşandığı dönemlerde bile Fransa'da kadının insan
2

3
4

Cihan Aktaş, Kadının Serüveni, Girişim Yayınları, İstanbul 1986, 63; Bolay, a.e., s. 241242.
Aktaş, a.e., s. 171-172.
Malik b. Nebi,Çağdaş Temel Konular, çev. Veysel Uysal, Bir Yayıncılık, İstanbul 1983,
s.112.
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olup olmadığı tartışılıyordu. 17.yüzyılın sonlarından itibaren bilinçli bir
siyasal ideoloji olarak başlayan “feminist sorgulama”, eşit yurttaşlık
hakkı için tarihteki yerini almıştır.5Mithcell’e göre, eski düzene meydan
okuyan devrimci burjuva nasıl ki tüm ezilenler adına yola çıkmışsa, ilk
feministler de bütün kadınlar adına evrensel bir dille özgürlük ve insanlık kavramları için mücadele etmeye başlamışlardır. Milett’e göre ise
kadınların eşit yurttaşlık yolundaki mücadeleleri sonucu kazanımları,
bugün ve yarın bu alanda çalışacak olanların üzerine kurabilecekleri bir
temel meydana getirmiştir. Ataerkil öğreti ve toplumsallaşmanın altyapısına yeterince işleyememekle beraber politik ekonomik ve yasal üst
yapının en öndeki kurumlarına saldırmış ve vatandaşlık hakları, kadın
hakları eğitim ve çalışma alanlarında büyük reformlar sağlamıştır. Tarihin bütün devirlerinde en ufak özgürlükten yoksun olan kadınlar için
bu reformların başarılması bir tek yüzyıl içinde ulaşılabilecek büyük bir
başarı noktasıdır.6
Feministlere göre kadın modern çağ da dâhil olmak üzere her zaman aklın dışında tutulan ve ev içi/özel alana hapsedilerek, yaşamı gibi
290 bedenleri de erkek kontrolüne verilmiştir. Kadın bedeni, kadının özgürleşmesi açısından hep sorun oluşturmuştur. İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar kadın, erkekle aynı dünyayı paylaşmasına
rağmen, aynı toplumsal koşulları paylaşamamıştır. Fiziksel güçle değil
rasyonel akıl ilkeleriyle kurumsallaşan modern toplumsal yaşamda,
kadınlar erkeklerle eşit statü elde ede edebilmek için çoğu zaman bedenlerini geri plana itmiş ya da erkek egemen değerlere göre biçimlendirilişlerdir. Kadının taşıdığı bedenin erkeğe göre daha az fiziksel güce
sahip olduğu kurgusu, onun korunması, kollanması da fikrini beraberinde getirmektedir. Bu kurgu, kadının özne olarak yaşamı inşa etmesinin/özgürleşmesinin önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. Kadın, erkekle aynı akla sahipken, aynı özgürlüğü yaşayamamaktadır. O,
öncelikle annedir, bir erkeğin eşidir. Yaşamı kendisinden ziyade, kendinden başka herkesindir. Yaşamındaki bu çoklu sahiplenme ve bu
yöndeki toplumsal beklentiler, kadının kendisi üzerine düşünmesini ve
kendi tasavvurlarını hayata geçirmesini engellemektedir. Bedensizleşen
erkek aklı karsısında kadın, bedeni dolayısıyla akıldan uzakta tutulmaktadır.7
Feministlere göre kadın, düşünce tarihinde, toplumsal yaşamda,
erkeğin olumlanan özelliklerinin karşında olumsuz özelliklerle tanım5
6
7

JulietMitchell, AnnOakley, Kadın ve Eşitlik,çev. Fatmagül Berktay, İstanbul 1992 s. 60.
Kate Millett, Cinsel Politika, çev. Seçkin Sevil, İstanbul 1987, s.110.
Derya Şaşman Kaylı, Kadın Bedeni ve Özgürleşme, İlya Yayınları, İzmir 2011, s. 19.
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landığı ve bu kavramlarla erkin, gücün dışında tutulduğu için, bu günü
ve geleceği inşa eden süreçlerin denetiminden mahrum kalmıştır. Bu
nedenle, erkek gözüyle, erkek düşüncesiyle öngörülmüş bir yaşamda
kendisi için değil, erkek için yaşaması beklenmiş ve bu beklentilerle, ön
yargılarla, kabullerle daha doğar doğmaz biçimlendirilmeye başlanmıştır. Bu şekillendirme sürecinde, bir yük ve bir arzu nesnesi olarak, bedeninin kendisi için bir tehlike olmasının dışında, bedenini olumlayabilmesi ve özgür bir yaşamın kapılarını aralaması, içine doğduğu yapıları dönüştürebilmesiyle mümkün görünmektedir. Kadının özgürleşmesinin önünde, kökleri tarih ötesine kadar uzanan bu kabulleri dönüştürmek uzun, yorucu bir o kadar da sistemli ve bilinçli mücadele sürecini gerektirmektedir.8
Feminist hareket doğuşundan bir müddet sonra kendi içerisinde
metot ve gerçekleştirmek istedikleri hedefler bakımından farklı isimlerle bilinmeye başlanmıştır. Günümüzde bilinen ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren başlıca feminist oluşumlar şunlardır: Aydınlanmacı liberal
feministler, kültürel feministler, radikal feministler ve sosyalist feministler. Yukarıda söylenenler genel olarak tüm feminist gurupların or- 291
tak görüşleriydi. Şimdi farklı isimlerle bilinen bu feminist gurupların
feminizm ile ilgili öne çıkan görüşlerini özetleyebiliriz:
a) Aydınlanmacı Liberal Feministler:
Aydınlanmacı liberal feministlere göre kadının özgürleşebilmesi
kuskusuz bedeni üzerindeki denetim hakkının sahipliğiyle mümkündür.
Fakat bedeni içine hapsedilen kadın için öncelikli problem özgürlüğün
tüm perspektiflerinin inşa edilebileceği bir alt yapının gerekliliğidir.
Onlara görekadınlar ancak ve ancak rahat bir düşünme olanağına sahip
olup kendini erkekten kurtarınca bağımsızlığını elde eder.Kadınlar ev
içi özel alana sıkıştırılmadan ekonomik hayatın içine girmeli, ekonomik
bağımsızlıklarını kazanmak için erkek alanı olarak kabul edilen tıp,
akademi ve iş dünyasına girmeli ve erkeklerin kullandığı fırsatlar kadınlara da sunulmalıdır. Kadınlar da “yurttaş baba” gibi “yurttaş anne”
olmalıdır.9
b) Kültürel Feministler:
Kültürel feministler olarak bilinen kesim ise kadın hakları konusunda eleştirel düşünmenin yanında, toplumsal yasamın kültürel dönüşümünün gereğine odaklanmışlardır. Onlar ayrıca kadınla erkeğin benzer özelliklerini değil, kadının farklılıklarını ortaya koymayı hedef hali8
9

Kaylı, a.e, s. 16.
Aktaş, a.g.e., s.90; Kaylı, a.e., s.20.
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ne getirmişlerdir. Kültürel feministler, kadının cinsiyetinden dolayı
toplumsal yasamdaki iktidar ve güç alanının dışına itilerek, iktidarın
kendini dayattığı birincil alanlar olan aile, cinsellik, din gibi kurumları
sorgulayarak alternatif yapılar yaratmayı düşündüler. Onlara göre erkek tasarımı dünyada, anneliği, doğurganlığı, besleyici, iyileştirici, üretici özellikleri nedeniyle kadınlar, kültürün dışında bırakılmaktadırlar.
Kadını farklı kılan özelliklerin daha adil, daha huzurlu ve daha eşit bir
biçimde toplumsal yasamı dönüştürebilmesi için, bu özelliklerin ortaya
çıkarılması gereklidir.10
Kültürel feministlere göre zamana en direngen kalıplar, kadınlık ve
erkekliği belirleyen roller olmuştur. Kadınlık ve erkeklik birbirini dışlayarak kurulmuştur. Tarihsel süreç içinde kadınlar yönetilmeye çalışılmış fakat yönetmeye ehil görülmemişlerdir. Bu noktadan hareket eden
kültürel feministler, annelerinin uzak bir geçmişte bir zamanlar yönetici güç olduklarını bilmelerinin erdem duygularını ve öz saygılarını yeniden kurmalarına yardımcı olacağı fikrindedirler. Bu fikir, kendi yeteneklerinin, farklılıktan doğan gücün, ellerinde tutan kadınlara ilham
292 olacak ve savaşların hastalıkların, huzursuzluğun, eşitsizliğin yaşandığı
ataerkil dünyaya karşı, barışın, bolluğun, iyiliğin hayat verici ilkelerin
hâkim olduğu bir kadın dünyası tasarlanabilecektir.11
Kadın dayanışmasının çok önemli olduğu sıkça vurgulayan kültürel
feministlere göre annelik, doğurganlık kadın için, güçsüzlükten ziyade
bir güçtür. Kadın bedenini farklı kılan bu nitelikler, kadında farklı özelliklerinin oluşmasına, gelişmesine neden olabilir. Eril düşüncenin birbirinin karşıtı olarak tasarladığı özel alan ve kamusal alan ikiliği bu özelliklerle yeniden dönüştürülmelidir. Kamusal alanın yegane özellikleri
olan, rekabet, sonuçları düşünülmeden yapılan tüketim, sömürü, savaş
aslında erkek tasavvurlarıdır. Eril düşüncenin kurguladığı dünyada
aslında acı çeken, aşağılanan, ezilen sadece kadın değildir. Yaşamın
tüm özelliklerini, sistematik ve bütünlüklü bir şekilde, çıkarlar uğruna
birinin diğerine rağmen, yasamasıyla değil, ortak insanlık çıkarlarıyla
koşulların dönüştürülebileceği, kadınların tasarladığı dünyalar düşünürler.
Simone De Beauvoir, feministlerin hem ideolojik hem pratik olarak
yollarını çizen “kadın doğulmaz, kadın olunur” tespitiyle dişi cins olarak doğmuş bir insanın, yıllar içinde nasıl eğitilip ‘kadın’ olduğuna ilişkin görüşler ileri sürmektedir. O doğal olan ve doğumla beraber belirlenen cinsiyet ve doğduktan sonra aile ve toplumun etkisiyle şekillenen
10
11

Kaylı, a.e.,s. 22.
Kaylı, a.e., s.23.
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toplumsal cinsiyet (gender) kavramını feminist sorgulamaya açmıştır.
De Beauvoir’e göre her ay yenilenen aylık rahatsızlıklarıyla, erkeğin
aktifliği karsısında pasif edilgenliğiyle, aşkınlığın önündeki en büyük
engel olması nedeniyle, kadın bedenidir. Beden, kadın için edilgin bir
yüktür; gebelik kadının tek basına oynadığı bir dram olarak kadının
kendisine yabancılaşmasıdır. Ayrıca kadın, erkeğin kurduğu, yalnızca
erkeğe özne olma koşulları tanındığı bir dünyada hiçbir zaman özne/belirleyen olamamıştır. Evlilik, annelik, çocuk büyütmek, hizmet
gibi alanlar, kadınlar için yegane varoluşsal alanlar olarak tasarlandığı
için kadınlar aşkınlıktan alıkonulmuştur.12
Feministlerin en çok kullandıkları kavramlardan biri de “toplumsal
cinsiyet “ kavramıdır.13 Toplumsal cinsiyet, cinsiyetli bir bedene zorla
kabul ettirilmiş bir toplumsal kategoridir. Biyolojik cinsiyet de toplumsal cinsiyetin bir sonucudur. Üremeyle sınırlandırılmış anatomik farklılıklar, erkeği ve kadını karşıt iki kutba yerleştirmiş, iki cinsin birbirini
dışladığı ortaklıklarının bastırıldığı bir ikiliğe yöneltmiştir.14Delphy’e
göre, toplumsal cinsiyet, cinsiyetten önce gelir. Cinsiyet, tarihsel ve
toplumsal olarak değişken olmasına rağmen hala doğallıkla ilişkili algı- 293
lanmaktadır. Böyle bir kabul, çocuk bakımında kadının, ilk ve tek sorumlu görülmesinin altında yatan doğallık kabulüdür.15Tarihsel süreç
içinde eril söylem üzerinden kurulan mitler, masallar, ninniler, gelenekler, görenekler, ahlak sistemleri, din ve devlet aygıtları tarafından
erkeğin karsısında, ondan aşağı, rasyonel akıldan uzak tasarlanan ve bu
tasarıyı taşıdığı bedenden dolayı kadına dayatan ve uygun sınırlamalarla, özel alana hapsedilen kadın için özgürleşme, temel problem olarak
feminist hareketin sürekli gündeminde olmuştur.16
c) Radikal Feministler:
Radikal feministlere göre ataerkil sistemle şekillendirilmiş toplumsal yaşamın tüm dinamiklerinde, kadınlık özelliklerine karşı takınılan
olumsuz tutum nedeniyle kadınlar bir yandan bedensel özellikleri sebebiyle toplumun dışına itilirken, diğer yandan yeniden doğurganlık
özellikleri sebebiyle yüceltilmiştir. Kadının annelik özelliğinin kutsandığı söylem, içinde önemli çelişkiler barındırmaktadır. Kadın, birçok
şeyde olduğu gibi kendi doğurganlığı üzerinde söz sahibi değildir. Çok
12

13

14
15
16

Bkz. Simone de Beauvoir, Kadın “İkinci Cins” Bağımsızlığa Doğru, çev. Bertan Onaran,
Payel Yayınları, İstanbul 1993.
Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarih, Diyalektik Bir Feminizm için, Kanat Yayıncılık,
İstanbul 2004, s. 239.
Savran, a.e., s. 279.
Savran, a.e., s. 280.
Kaylı, a.e., s. 30-31.
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özel olan, bu alanın denetlenmesi ve kontrolü erkeğin elindedir. Radikal feministler, eril düşüncenin, kadın bedenini bu şekilde kullanamayacağını, kadınların bedenleri üzerindeki her türlü kontrolün, kadınlara
ait olduğunu vurgulayarak, cinselliği, heteroseksüelliği ve kadın bedenini odağa alarak ‘Bedenimiz bizimdir’ sloganıyla kadınlık kalıplarına
karsı çıkmışlardır.
Radikal feministler, cinselliğin, kadın bedenine yönelik kontrolün
ve hâkimiyetin, ataerkil cinsiyet sisteminde gömülü olduğunu bunun
mutlaka değişmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Onlar kadınlara yönelik baskının, evrensel olarak erkeklerin kadınların cinsel ve doğurgan
kapasitelerini kontrol altına almalarında kendini göstermektedir. Onlara göre kadın bedeninin denetimi ve kontrolü üzerinden işleyen toplumsal baskının kaynağı ve kadınların ikincilleştirilmelerinde en önemli
konu cinselliktir. “Cinsellik gibi bir konuda hâkim erkek ve pasif kadın
norm haline gelince, aynı normlar hayatın diğer alanlarına da yansımaktadır. Kadınların cinsellikleri erkeklerin cinselliği aracılığıyla yorumlandığı sürece, kadınlar erkeklerle siyasi, ekonomik, sosyal açıdan
294 eşit olamayacaklardır.Radikal feministlere göre, kendi bedeni üzerindeki denetime sahip olmayan ve onu kontrol edemeyen hiçbir kadın
özgür değildir. Hooks’un ifadesiyle kadınlar bedenlerimizle ilgili seçme
hakkına sahip olmazlarsa yaşamın diğer alanlarında da haklarımızdan
vazgeçme riskiyle karşılaşacaklardır. Özellikle 1960’lı yılların ortalarında kadınların bedenleri üzerindeki bu seçme hakkı, doğum kontrolü ve
kürtaj hakkı taleplerine dönüşmüştür.17
d) Sosyalist Feministler:
Sosyalist feministler, Marksist düşüncenin cinsiyet körü olduğunu,
kadınlara, kadınlıkları nedeniyle yapılan baskının tek nedeninin ekonomik temelli olmadığını düşünürler. Bir kadının aile içindeki koşulları
ekonomiyle biraz iyileştirilebilir fakat kadının birincisi; biyolojisi nedeniyle toplumla ilişkisi, ikincisi; bu ilişkinin kadına ve erkeğe farklı dayatılan bir de ideolojik yönü vardır. Ataerkinin kapitalizmle beslenen bu
iki yönü değiştirilmeden baskının kaynağı kurutulmaz. Sosyalist feminist AlisonJaggar kadınların, cinsellik, annelik, iş yasamı, ev yaşamı
gibi parçalanmışlığını açıklamak için yabancılaşma kavramını kullanmaktadır. Ona göre “bir ücretli isçi nasıl ki çalıştığı işte yaptığı üretimden ayrı kalmış ya da yabancılaşmışsa, kadın da yaptığı işteki üretiminden yani vücudundan yabancılaşmıştır.”18 Bir kadının giyimiyle, makya17

18

BellHooks, Feminizm Herkes İçindir, çev. Ece Aydın-Berna Kurt-Şirin Özgün-Aysel Yıldırım,
Çitlembik Yayınları, İstanbul 2002, s. 29
Hooks, a.e., s.291
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jıyla, yaptırdığı estetikle, belirli bölgelerinde biriken yağdan kurtulmak
amacıyla yaptığı diyet ve eksersizlerle kendi vücuduna verdiği biçim,
kendisi için değil erkek içindir. Çünkü vücudunun nerde nasıl kullanılacağı konusunda kesin bir fikre sahip olamaz. Her an bir tecavüz, taciz, seyretme gibi farklı eylemlerle vücudu kendisinin olmaktan çıkar.
Annelik de kadın için yabancılaştırıcı bir süreçtir. Eril tıp bilimiyle anneler üzerindeki baskı o kadar fazladır ki kadınlar ideal doğum için,
ideal çocuk yetiştirme yöntemleri için didinip dururlar. Aynı zamanda
kadınlar kendi entelektüel kapasitelerinden de yabancılaşmışlardır.
Kadına o kadar güvensizlik hissettirilmiştir ki, kendi düşüncelerinin
değersiz olduğundan korkarak, düşüncelerini kamu önünde söylemeye
tereddüt eder. Bilginin gerçek sahibi değil taklit edici olacağından korkarak üniversitelerin kutsanmış koridorlarında bir aşağı bir yukarı gider
gelir.19
Kısaca özetleyecek olursak feminist yaklaşımlar özgürleşme sorunsalını farklı çerçevelerden ele alarak ataerkil düzeni kadın lehine dönüştürme savaşı verdiklerine inanmaktadırlar. Onlara göre kadının
özgürleşme yolculuğunda sahip olduğu bedeni üzerinde denetim hak- 295
kına sahip olmadan, tam bir özgürleşme mümkün olamaz.
2. Müslüman Bakış Açısıyla Kadının Özgürlüğü ve Feministlerin Yanılgıları:
a) Feministlerin Özgürlük Algılarındaki Yanılgıları:
Özgürlük, insanı üstün ve farklı kılan temel özelliklerden biridir.
Fakat insan sınırsız ve sorumsuz bir özgürlüğe sahip varlık değildir.
Sınırsız ve sınırsız iradesiyle seçip yaptıklarından sorumlu olmayan tek
varlık alemlerinRabbi olan Allah Teala’dır. Öyle olunca erkeğiyle ve
kadınıyla her insan özgürlüğünün nerede başlayıp nerde bittiğini kendisine verilen irade hürriyetinin ne gibi mükellefiyetler getirdiğini bilmelidir.
“Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar.Zira sorumluluğundan korktular, ama onu insan yüklendi. İnsan (bu emanetin hakkını gözetmediğinden)cidden çok zalim, çok
cahildir.”20Müfessirlerin çoğuna göre ayette belirtilen emanet,insana
verin irade hürriyetidir. O kendisine verilen irade, akıl ve eylem yapabilme yetenekleriyle yeryüzüne Allah’ın halifesi olarak gönderilmiştir.21
19

20
21

RosemariePutnamTong, Feminist Düşünce, çev. Zafer Çilingiroğlu, Gündoğan Yayınları,
İstanbul 2005, s. 294
Ahzab, 33/72.
Bakara, 2/30.
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İnsan bu yeteneklerini ya Allah tarafından kendisine teklif edilen hayat
programı çerçevesinde kullanır ya da bu gün modernizmin ve onun bir
uzantısı olan feminizmin özgürlük olarak dayattığı hazza dayalı, bir
yaşam tarzını benimseyebilir.
Aslında feministlerin özgürlük adına kadınlar için mahremiyeti koruyan ölçüleri yok saymaları insanı “nefsi emare”nin (şiddetle emreden
nefis) tasallutuna bırakmak anlamına gelir. Nefsi emarenin güdümündeki insanın ilahı artık “heva”sıdır. Hevanefsin bedene yönelik arzularını temsil eden kötü ve ilkel eğilimleridir:“Sen hiç kendi heva ve hevesini tanrılaştıran (birini) düşündün mü? İmdi böyle birinden sen mi sorumlu olacaksın?”.22 Nefsin, kötü isteğe olan yönelişi olarak ifade edilen
heva, ayette görüldüğü üzere canının her istediğini yapan, onu elde
etmede hiçbir sınır tanımayan ve heva denen bu arzusunu putlaştıran
insanın, psikolojik halini karakterize etmektedir. Hevasını bu noktaya
getirmiş kimselerde şeytanın da devreye girişini Allah (cc) şöyle haber
veriyor: “O, size ancak kötülüğü, çirkin ve Allah hakkında bilmediğiniz
şeyleri söylemenizi emreder”.23 Şeytanın batılı gerçek, kötülüğü de iyilik
296 gibi süsleyerek göstermesi, insanın hayal ve kuruntusuna sunmakla
heyecanlandırması ve teşvik etmesi, emir vermeye benzetilmektedir.
Nitekim nefs-i emmarenin şiddetli arzuları konusunda halk arasında
kullanılan “nefsim bana böyle emrediyor” sözü bu gerçeği ifade ediyor.
Ayetin işaret ettiği bir başka husus ise şeytanın vesvesesine kapılan
kimsenin, onun emrine uyan bir memur konumuna düşüşüdür.24
İnsanın iç dürtüleri at gibidir. At, insanı bir noktadan başka bir
noktaya götürecek binektir. Ata ilk binildiği zaman hayvan, üzerindeki
biniciyi atmaya çalışır. Eğer binici onu doğru bir şekilde ehlîleştirirse at
belli bir süre sonra biniciyi kabul etmeye başlar. Ama evcilleştiren kişinin yetersizliği durumunda at, biniciyi kendi istediği yere götürür. İşte
insanın da atı ehlîleştiren bir binici gibi saldırganlık cinsellik ya da yaşam enerjisini yani temel iç dürtülerini dizginleyip eğitmesi gerekir.
Dürtülerimizin bizi bir amaca taşıması ancak bu şekilde mümkün olacaktır, yoksa cinselliği bir tabu gibi görüp kutsayarak değil.
O halde özgürlüğün sınırlan iyi çizilmelidir. Bir insanın, canının istediği her şeyi yapması özgürlük olamaz. O halde insanın içgüdüleri
göz önüne alınmalı, insanı içgüdülerin esiri yapacak istek ve davranışlar özgürlük adına savunulmamalıdır. Aynı zamanda toplum yaşamının
kurallı bir ortam olduğu kadınıyla erkeğiyle bu kuralların yaşatılması
22
23
24

Furkan,25/43.
Bakara,2/169.
İbrahim Coşkun, İslam Düşüncesinde İnkâr Problemi, Konya 2014, s. 81.
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sağlanmalıdır. Özgürlükle adına kuralsız bir ortamın doğmasına müsaade edilmemelidir. İlahi dinlere göre insanlar bireydir, özgürdür, ama
aynı zamanda kuldur. Sosuz hürriyete sahip değildirler. S. Freud libidinal özgürlükten bahsederek insanların istediklerinde sınırları kaldırıp
duvarları yıkarak arzularını yaşaması gerektiğini söylemektedir.Psikiyatristlerin Freud'a dayanarak savundukları bu görüş, cinsel
özgürlük konusunda bilimsel temel olarak kabul edildi. Bu fikre göre,
nevrozların sebebi, cinsel dürtüyü bastırmaktı ve insanın ruh sağlığı,
cinsel arzularından kaynaklanan enerjiyi boşaltamadığı için bozuluyordu.25 Ruh sağlığının iyi bir şekilde yürüyebilmesi için de, cinsellik istenilen şekilde yaşanmalıydı. Psikiyatri ofislerindeki uzmanlar bu düşünceyi halka tavsiye ettiler.Yukarıda ifade ettiğimiz gibi radikal feministler bu düşünceyi özgürlük adına savunmuşladır. Daha çok kadınla beraber olmak için bu düşünceyi destekleyen vekullanan erkeklerde olmuştur. Fakat bugün bu düşüncelerin ne gibi bireysel ve toplumsal
problemlere yol açtığı daha net bir şekilde görülmektedir.
b) Fıtrat ve Feministlerin Cinsiyet Farkını Kaldırma İstekleri:
Kur’an’da insanın yaratılışını ifade eden “fıtratullah” kelimesi, yaratılışın ilk tarz ve şeklini ifade etmektedir. Söz konusu fıtrat,“...Allah’ın
İnsanları üzerinde yarattığı”26kaydı ile her ferdin kendine has cüzi fıtratı değil; bütün insanların, insan olmaları hususiyetiyle yaratılışında esas
olan ve insanların hepsinde müşterek bulunan külli fıtrattır.27 “İnsanlar
madenler gibidirler...”28hadisinde de işaret edildiği gibi, hususi karakterler bakımından insanlar madenler gibi farklı yapılara sahip olsalar
da genel yapı bakımından aynı fıtrata sahiptirler. Nasslarda geçen şekli
ile bu kelimeden anlaşılması gereken esas mana, insanın özgün yaratılışını ifade etmesidir. Mahiyeti itibariyle insanın maddi varlığından önce
bulunan; onun geleceğini ve gerçekleştireceği fiillerini yönlendirecek
olan insanî özdür. Öyle olunca fıtrat tabii genel karakterleri ve eğilimleri aşan, onları özgün ilahi yaratılış çizgisinde tutan, bir yönlendirici
fonksiyona sahiptir. İnsan olması bakımından kadın ve erkek aynı fıtrata sahip olmakla birlikte hem fizyolojik hem de psikolojik donanım
25

26
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Sigmund Freud, Cinsiyet ve Psikanaliz, çev. SelehaddinHilav, İstanbul 1967, s.60; Nevzat
Tarhan, Kadın Psikolojisi, Nesil Yayınları, İstanbul 2005, s. 42.
Rum,30/30.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,Eser Neşriyat İstanbul 1971,c.IV,
s.3822; Ebu’l-Faal Cemaluddin MuhammedİbnManzur,Lisanu’l-Arab, Kahire, ts. c.V,s. 5556.
Ebu Bekir Abdurrahman b. EbiBekrCelaleddin es-Suyutî,el-Camiu’s-Sağir, E. Munavi’ninKitabuKünüzi’l-Hakaik, hamişi ile birlikte) Mat. Hayriyye-Amire, Kahire 1321, c. II,s.
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itibariyle kadın ve erkek arasında bariz bir takım farklılığın olduğu
izahtan varestedir.
Feministlerin kadın için cinsel kimliğin erkek egemen kültürün dayattığı toplumsal bir yapı olduğunu iddia etmesi doğru değildir. Sosyal
öğretiler çağlar içerisinde gelişip değişmektedir. Bu değişime paralel
olarak iletişimin hızlı yaşandığı, insanların birbirleriyle kolayca haberleştiği bu yüzyılda, kadınla erkeğin çok yakın teması neticesinde cinsiyet rollerinin tartışma alanları da kaymıştır. Feminizm bize, erkek ve
kadının cinsel kimlik sınırlarını kaldırmayı önermektedir. Hâlbuki kişilik yapılarındaki farklılıklar kadın erkek arasında oldukça belirgindir.
Bu durum doğaldır ve genetik algoritmanın bir gereğidir. İki cinsin de
karşı tarafın kendisinden farklı olması gerektiğini bilmesi, ilişkinin sağlıklı olması için ilk adımdır. Aksi takdirde bizim hissettiğimizi onun da
hissetmesini veya bizim istediğimizi istemesini arzularız. Bu ise ne
mümkündür, ne de doğru ve gerekli. Çünkü insanlar tek tip yaratılmamışlardır.29
298

Hümanist psikologlardan Maslow, "psikososyal ihtiyaçlar" teorisinde, insanın sevmek ve sevilmek, değer vermek ve değer verilmek, önem
vermek ve önem verilmek, toplumda kabul görmek, güvenilir olmak,
kendini gerçekleştirmek gibi ihtiyaçları olduğundan bahseder. Bu ihtiyaçlardan birisi de cinsellikle ilgilidir. Cinselliğin hem biyolojik hem de
toplumsal boyutu vardır. Onu sadece sosyolojik, biyolojik ya da başlı
başına psikolojik bir durum gibi değerlendirmek yanlış olur. Cinsellik,
sosyobiyopsikolojik bir hadisedir. İnsanın, biyolojisi gereği, kadın ve
erkeğin kendine has cinsellikle ilgili hormonları vardır.30Cinsel kimlikle
ilgili tartışmaların bugün geldiği nokta, biyopsikososyal modeldir. Bu
gerçek insanın doğasına uygun politikayı üretme anlamına gelmektedir.
Kadın ve erkek cinsiyetleriyle ilgili imkân ve potansiyellerin açığa çıkarılması, dünyanın daha yaşanır hâle gelmesinde kimsenin itiraz etmeyeceği hususlardır. Etkinlik, verimlilik politikası olarak her iki cinsin de
güçlü ve zayıf taraflarıyla var olmaları, isabetli yönlendirmeler ve teşviklerle desteklenmeleri son derece önemlidir.
Erkek çocuklarının genlerine doğuştan yazılan sertlik, dikbaşlılık,
kolay yola gelmeme ve heyecanlanma ket vurma gibi farklı özellikler
görülür. İncelemeler, kız ve erkek çocuklarındaki bu farklıkların biyolojik yapıyla ilgili olduğunu ve buna bağlı olarak oyun çeşitlerinin de
değiştiğini göstermektedir. Kız çocuklarının romantik duygularını daha
çok ön plâna çıkaran bebeklerle evcilik oyunları oynamaları, erkek ço29
30
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cuklarının ise daha çok saldırganlık içeren oyunlar oynamaları, biyolojik faktörlerle açıklanmaktadır. Ergenlik döneminde kız ve erkek çocuklarında oluşan hormonal canlanma sonucunda cinsel dürtü ve güdüler
ön plâna çıkmaktadır. Bulûğ çağındaki çocukta ruhsal yapı tam olarak
oluşmadığı için iki tarafın da birbirine zarar verebileceği durumlar ortaya çıkabiliyor. Asırlardır gelen birikim neticesinde, olabilecek riskleri
azaltmak maksadıyla korunması gereken psikolojik sınır mutlaka oluşturulmuştur.31 Kız çocuklar ile erkek çocukları arasında herhangi bir
sınırın bulunmamasından, en çok kız çocuklar zarar görmüştür. Meselâ
aynı sınıfta okuyan kız ve erkek çocukları arasında, kız çocuklarının
kendilerini istedikleri gibi ifade edemedikleri görülmüştür. Amerika'da
yapılan bir araştırmada, karma sınıflarda okuyan kız öğrenciler, kendilerini baskı altında hissettiklerini söylemişlerdir. Erkeklerin bakışlarından ve incelemelerinden rahatsız olup, duygularını bastırmak zorunda
kaldıklarını söylemişlerdir. Fakat bu durum her iki cinsin birbirinden
tamamen ayrı büyümeleri anlamına gelmez. Kızlarla erkeklerin belli
alanlarda sınırlı bir şekilde bir araya gelmeleri, en doğru yöntemdir. Bu
konuda hassas çizgilerin olması, kız ve erkek çocukların kişilik sınırlarının birbirine karışmasına engel olacaktır. İki cinsin içgüdüsel olarak 299
birbirlerine yönelme eğilimine bir de teşvik eklenirse, ilerde yaşanacak
evlilik zedelenebilmektedir.32
c) Cinsel Özgürlük ve Doğurduğu Olumsuz Sonuçlar:
Modern çağda hazcı özgürlük anlayışlarıinsanlara sadece bu dünyada özgürleşmeyi ve zevk peşinde koşmayı önerdi. Bunun sonucunda
özgür, ama yalnız insanlar çoğaldı. Yalnızlığa karşı en duyarlı kişilik
kadında vardı. Çünkü iletişimde erkek bilgi aktarımını önemserken
kadın paylaşmayı ve yalnızlığı gidermeyi önemsiyordu. Kadının psikolojik ihtiyacını göz önüne almayan feminizm, kadının duygusal ihmaline
zemin hazırlamış oldu. Ayrıca aşkın erotik duygulardan ibaret olduğu
vurgulanırken, romantik duygular ikinci plâna atıldı. Cinsel mutluluğu
hayatın merkezine alma iddiası, insan doğasına aykırıydı. Fakat bu
durum, erkek egemen kültürün şekil değiştirerek daha çok kadınla beraber olmasını netice verdi. Bu konuda tarihteki medeniyetler, büyük
bir ibret tablosu olarak karşımızda duruyorlar. Bilhassa Roma'nın son
dönemlerindeki toplumsal yaşantı, ürpertici bir nitelik taşımaktadır.
Roma, yaşadığı dönemin tek süper gücüydü. Bunu anlatmak için "PaxRomania" deniliyordu. Fakat aristokratlar çok yiyorlardı. Taşlara açtık31
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ları deliklere hindi tüyü koyuyorlar ve bununla yediklerini kusuyorlar
ve tekrar yiyorlardı. Cinsellik sınırsızca yaşanıyordu. Ailenin çöküşü söz
konusuydu. Bugün insanlık bu yöne gidiyorsa, kadın politikalarını gözden geçirmek gerekir. Kadın erkek arasındaki güç çatışmasının bedelini
daha fazla ödemek istemeyen kadınların, kendi kimliklerini koruyarak
var olmayı sağlayan biyososyal modele ihtiyaçları var.33
Batının şu anda en büyük sıkıntısı cinsel tacizlerdir ki, bunların çoğu aile içidir. Hatta Amerika Anayasa Başsavcılar Yüksek Kurulu, "Cinsel özgürlük ile cinsel suçlar arasında sebep sonuç ilişkisi vardır." kararını aldı. Büyük tartışmalar yaşansa da, bu sonuç, ciddî bir sosyal birikimin neticesinde varılan noktadır. Cinsel mutluluk, kadın erkek ilişkilerinde en özel duygudur. Bu özel ve önemli duygu insanın özel ve
önemli gördüğü kişiyle, yani eşiyle paylaşılmalıdır. Özgürlük adına
cinselliğin eşin dışında biriyle paylaşılması aile sadakatine zarar verdiği
için insanın psikolojik doğasına aykırıdır. Bugün ABD'de açık evlilik
kulüpleri kurulmuş, kadın ve erkek evliliklerine rağmen bir sevgili
edinmelerine rağmen çocukları için bir arada olmayı sürdürmektedir300 ler. Ancak bu tip evlilikler, ilerleyen yıllarda dağılmayla sonuçlanmıştır.34
Evlilikte ve aile nizamında ilahi ölçüyü kabul etmeyenlerin durumu
her yönüyle perişanlıktır. Allah’ın kitabında bu durum bir benzetme ile
ne güzel anlatılıyor!“Allah’tan başka (varlıkları ve güçleri) sığınak kabul
edenlerin durumu, kendisine ağ ören örümceğin durumuna benzer. Çünkü
barınakların en zayıfı örümcek ağıdır. Keşke anlasalardı.” 35ayettegeöen
“beyt” kelimesi aile nizamı olarak da açıklanmaktadır.36 Öyle olunca
kaynağını vahiyden almamış aile yapıları, hiçbir koruması olmayan son
derece basit bir örümcek ağına benzetilmektedir.37 Maddî refaha ulaştıkları dönemlerde dahi islami aile nizamından mahrum oldukları bencil bir hayat yaşadıkları için bulundukları topluluklarda ve aile düzenlerinde maddî, özellikle de manevî dayanışmayı sağlayamamışlardır.
Huzurlu bir toplum ve aile düzeni kuramamışlardır. Böyle toplumlarda
sevgisiz, şefkatsiz ve menfaate dayalı aile düzeni içerisinde ihtiyar anne
ve babalar, köşede bucakta yalnız yaşayan örümcekler gibi yapayalnız
kalmaktadırlar.
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Cinsel özgürlüğün güncel bir uydurma ve evliliğin doğasına aykırı
olduğu, bugün acı tecrübelerle doğrulanmaktadır.38 Cinsel özgürlük en
o sıcak tertemiz duyguların yaşandığı çocuklar için ilk eğitim ocağı olan
aile nizamını yok etmektedir. Bunun olumsuz neticeleri Batı’da her
geçen gün daha da belirgin hale gelmektedir. İngiliz Sosyolog B. Berger, adeta bu gidişatı 1970’lerde görmüş ve Avrupa’ya göç etmiş Müslüman ailelerden yola çıkarak 1983 yılında yazdığı TheWarOvertheFamily (Aile Üzerinde Savaş) adlı kitabında çözüm önerisi olarak şöyle
diyordu:
“ABD’nin ardından Avrupa kıtası da cinsel devrim girdabına kapılmış durumda. Fakat Avrupa’da yaşayan misafir işçiler, özellikle Türkler,
bu girdaba, sağlam manevi yapıları sayesinde düşmemektedirler… Batı’da, aile kurumundan başlayarak diğer sosyal müesseselere sirayet
eden çözülme vetiresini ancak Türkler değiştirebilir. Bu itibarla Türk
aile yapısı batıda emsal alınmalı ve taklit edilmelidir. Avrupa’nın manevi kalkınmasının reçetesi buradadır…”39
Cinsellik, sınırları belli olmadan yaşandığında, ailelerdeki boşanmalar da artıyor. 1955 yılında Amerika'daki boşanma oranı %10 civa- 301
rındayken, 40 sene sonra 1990'larda %52'ye çıkı. Yani %400 oranında
arttı. Ayrıca yakın zamana kadar bir hastalık olarak kabul edilen eşcinsellik, son yıllarda sadece "cinsel kimlik tercihi" şeklinde algılanmaya
başlandı. Bu durum insan neslinin geleceği açısından ciddi bir tehlikedir. Kişi psikolojik olarak böyle bir tercih yapsa bile bu seçim sosyolojik
düzlemde asla doğru değildir. Meselâ yapılan bir araştırmada California'da yaşayanların %30'u kadın, %30'u erkek iken üçüncü cinsel kimlik de bu oranlarla başa baş gitmektedir. Eşcinseller, evlerinin balkonlarına astıkları gök kuşağı şeklindeki bayraklarla cinsel kimlik tercihlerim
ifade etmektedirler. Hatta Amerika ve Hollanda'da, seçimi etkileyecek
derecede lobilere sahiptirler. Evlenebilmenin yasal yollarını arayan
homoseksüeller, bununla da kalmayıp, evlâtlık olarak çocuk almak ve
bu çocuğa bakabilmek için hukukî mücadelelere girişmişlerdir. Eşcinsellik, dünyanın değişik ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de hızla
yayılmaktadır. Eşcinsellik, bilhassa gençler arasında özgürlük gibi zannedilse de, özgürlük değil, bazı değerlerin yok olmasıdır.
Cinselliği dilediği şekilde yaşayan geyşa ya da fahişelerin serbest
olması özgürlük gibi gözükse de, bu tür kadınlar ideal kadın tipinden
oldukça uzaktır. Geyşanın özgürlüğü, dağda yalnız gezmeye benzer.
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Her türlü tehlikeye karşı "Ben özgürüm!" diye yola çıkmak hürriyet
değildir. Birileriyle beraber yürünüyorsa dağda, kişiyi dış tehlikelerden
koruyan, ihtiyaçlarını temin eden birisi varsa, özgürlüğü kısıtlı gibi
gözükse bile, hayatın zorluklarına karşı mücadele gücü üstün olur. Tek
başına olmak kadının menfaatine mi, değil mi, ona bakmak icap eder.
Fahişelerle ilgili yapılan araştırmalarda, hiçbirisinin yaşadığı hayattan
memnun olmadıkları, bu yaşam tarzını onaylamadıkları görülüyor.40
Geleneksel aile tipini, özgür olduğunu düşündüğümüz hayat kadınları
da istiyorlar. Hiç tanımadığı insanlarla cinsel beraberlik yaşayan kadının hayatına "özgürlük" demek hiç gerçekçi değildir. Ayrıca bu durum,
kadınlığın kötüye kullanılmasıdır.
Cinsellik, teşvik edilmeye ve özel hatırlatmalara gerek olmayan bir
dürtüdür. İçgüdülerin fazla uyarılması cinselliğin sınırsız bir biçimde
önünü açar ve bu da bizi sonucu kestirilemez kötü sonuçlara götürür.
Cinsellikle ilgili ölçülü davranmanın en önemli yolu, sosyal sınırların
olmasıdır. Ayrıca cinselliğin toplumsal kabul çizgilerini aşması ve bu
konuya çok fazla vurgu yapılması, kadının cinsel kimliğine saygısızlık302 tır. Kadını kadın yapan, duyguları, düşünceleri, insanlığıdır; dişilik, çok
sonra gelen bir özelliktir. Kadının toplumsal konumunu dişiliği üzerinden yürütmesi erkeklerin ilgisini çekip onların zevklerine hitap etse de
kadına zarar verir. Fizikî cazibesi sebebiyle abartılı iltifatlar alan kadının iş verimi olumsuz yönde etkilenir. Kısacası, cinselliğin toplumsal
ifadesi sınırsız değildir ve cinselliği ön plâna çıkaranların etik davranmaları gerekmektedir.41
d) Mahremiyeti Koruyucu Bir Öge Olarak Ailenin Önemi:
Kur’an’da kadın-erkek ilişkileri ve evlilik ile ilgili hükümler öyle bir
atmosfer içerisinde sunuluyor ki, insan kalben ilahi sistemin temelini
oluşturan i'tikad esaslarıyla karşı karşıya olduğunu farkediyor. Her şeyin Allah'ın inayeti ve mürakabesi altında olduğunun farkında olan
mümin aynı kuralların aile hayatı için de geçerli olduğunu anlıyor. Öyle
olunca İslamın aile nizamında erkek ve kadının hayatlarında ilk
değer ölçüsü cinsi temayül değildir. Bu, yani cinsi temayül sadece
bunların birleşmelerini sağlayan bir vasıtadır. İslamın aile nizamında ev bir rahat ve huzur yeridir orada kişiler karşılıklı sevgi, şefkat ve
acıma duygularıyle birleşirler. Orada güzellik, temizlik ve tesettür hakimdir. İşte böyle bir ortamda yetişir çocuk denilen fidan. Şefkat duyguları burada kazanılır dostluk ve tesanüt bağları burada atılır. Bunun
40
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için aile yuvasıyle ilgili bağlılıklar çok ince ve dokunaklı tasvirlerle canlandırılıyor. Bu tasvirlerden bile bir şefkat meltemi esiyor, bir huzur
gölgesi dağılıyor. Tatlı bir duygu etrafa yayılıyor: “Size kendi cinsinizden, kendileriyle ısınıp kaynaşacağınız (sekinet bulacağınız) eşler yaratması ve aranıza sevgi (meveddet) ve merhamet (rahmet) koyması O’nun
varlığını gösteren delillerindendir. Şüphesiz ki bunda, düşünen bir toplum
için nice ibretler vardır.”42 "Onlar sizin için bir örtüdür, siz de onlar için
bir örtüsünüz”.43Şu 'halde buradaki münasebet bir nefsin bir diğeriyle
olan münasebetidir. Buradaki bağlılık huzur ve emniyet bağlılığıdır.
Burada sevgi ve şefkat hakimdir. Bunun yanı sıra aile münasebetlerindeki bağlılığın ana gayesinin soyu devam ettirmek olduğu da belirtmeliyiz. İşte "kadınlannız sizin için bir tarladır44" diye buyurulurken bütünüyle bu soyun devamı çoğalıp gelişmesi gözönünde bulundurulmuştur.
Gerek Kur'an'da, gerekse hadisi şeriflerde aile yuvasıyle ilgili prensiplere ve aile yuvasının bulunduğu durumlarla alakalı hükümlere göz
atanlar bu konunun doğrudan doğruya Allah'a bağlandığını görenler
İslam nizaınında aile yuvasının ne kadar büyük bir mükemmellikle ele 303
alınıp bu meselenin Allah katında ne kadar büyük önem ifade ettiğini
bu yuvanın kutsal bir yuva olduğunu tamamen idrak edebilirler.
Aile yuvasına bu derece önem verilmesi ilahi takdirin hayatı temelden aile yuvası üzerine kurmayı taktir etmesiyle alakalıdır. Çünkü ilahi
kader beşer denilen varlığın yeryüzüne indiği ilk canlının Hz. Adem ve
eşinden ibaret bir aile yuvası halinde cereyanını uygun bulmuş ve insanların bu iki canlıdan çoğalıp gelişmelerini murat etmiştir. Halbuki
yüce Allah dileseydi milyonlarca insanı bir defada yaratabilirdi. Fakat
insan denilen bu mahlukun hayatında aile yuvasının son derece büyük
bir ehemmiyeti olması sebebiyle gizli bir hikmete binaen takdiri ilahi
böyle cereyan etmiş ve insaın fıtrat ve kabiliyetlerinin aile yuvasında
gelişmesini, şahsiyetinin orada olgunlaşıp faziletlere ermesini, hayatındaki en derin tesirlerin aile yuvasında hemdem olmasını dilemiştir. Ve
böylece yeryüzünde Allah'ın en son nizamı olan İslam nizamı da daha
başından beri insanın yaratılışına hakim olan kaderi ilahi ile aynı paralelde yürüyerek aile yuvasına son derece önem vermiştir.45
Şüphesiz ki İslam insan fıtratının gereklerine karşı savaş açmaz. Allah’ın insan fıtratına koyduğu evlenme arzusunu hor görmez. Bilakis
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fıtratın gereklerini temiz duygular içerisinde düzene sokarak hayvani
seviyesinden yükseltir. Ve üstün bir mertebeye erdirerek ruhi ve içtimai
prensiplerin bir çoğunun üzerinde dönüp dolaştığı bir ana mihver haline getirir. Cinsi alakaları da iki ruhun ve kalbin birleşmesi olarak kabul
edip çok üstün insani duygular esası üzerine yerleştirir. Evliliği iki insanın birliği olarak kabul eder aralannda ortak bir hayat bağı kurar. Müşterek emeller ve müşterek tasalar ile birbirine raptederek ortak bir gelecekte beklenen bir nesil halinde birleştirir. Ve bu ortak yuvada doğacak olan yeni nesli gözetlemeye başlar. Öyleki bu doğan yeni neslin
üzerinde anne ve baba birbirinden ayrılmaz iki bekçi olarak büyük vazife yaparlar. Onlar manevi açıdan da sorumluluklarının farkındadırlar.
“Her çocuğu annesi fıtrat üzerine dünyaya getirir. Onun bu hali konuşma
çağına kadar devam eder. Sonra anne-babası onu Hıristiyan, Yahudi veya
Müşrik yapar.”46 Onlar yavrularının fıtrat dini olan islam üzere hayatlarını sürdürmeleri için ellerinden geleni yaparlar.
İslam evliliği bir temizlik yücelik ve korunma vasıtası kabul eder.
Bunun için de İslam ümmetinin hayatının arınıp yücelmesi için zarunlu
304 olan bu vasıtanın gerçekleşmesine engel olacak maddi engeller çıktığı
zaman engellerin giderilerek bekarların evlendirilmesi için özel çaba
sarfedilmesini ister.Nitekim "İçinizdeki bekarları, kölelerinizden ve Cariyelerinizden iyi olanları evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları Lütfu
ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olan ve hakkıyla bilendir."47 Yine islam
evliliği bir korunma vasıtası sayar.Mü'min gönüllerde korunmadan
kalmanın çok kısa bir süre içinde olsa Allah'ın rızasına medar olmayacağı duygusunu yerleştirir. Nitekim Hz Ali peygamberin kızı Fatıma
(r.a.) nın vefatından sonra çabucak evlenmiş ve "Allah'a evlenmemiş
olarak mülaki olmaktan korktum" demiştir. Buna göre mü'minin nazarında evlilik onu Rabbine yaklaştıran ilahi emre itaat sayılır. Mü'minin
Rabbinin emirlerine itaat etmesini sağlayan bir amil olduğu için de
kendi iç dünyasında evlilik bağı mukaddes bir yer işgal eder.
Şüphesiz ki aile münasebetlerinde asılolan kararlılık ve sürekliliktir. Bunun için işte İslam, aile münasebetlerinin kararlı ve sürekli olmasını sağlayan teminat unsurlannı da birlikte getirir. Bunu gerçekleştirmek için aile münasebetlerini ibadet mertebesine çıkarır. Evlenecek
olan kadın ve erkek fakirlere devlet malından yardım edilmesini belirtir. Hayasızlığı ve fitneyi engelleyecek ruhların emin olarak karara ermesi, gönüllerin çarşıda sokakta çırılçıplak gezinen fitne avcılanna iltifat etmemesi için gerekli terbiyeyi yerleştirir. Evlere girerken ev sahip46
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lerinden izin alma hükmünü bildirerek evlerin mahremiyetini korur.
Aile münasebetlerini kesin prensiplere bağlar. Ve aile hakimiyetini iki
ortaktan en güçlüsüne vererek anarşiyi, kargaşayı ve çatışmayı önler.
İşte daha burda saymakla bitiremeyeceğimiz yığınlarca koruyucu hükümleri ve teminat esaslarını vaz ederek aile yuvasını şefkat yuvası
haline getirdiği gibi sarsıntılardan da korur.48 Hepsinin üstünde de aile
bağlılığını Allah’danittika etmeye ve O’nun murakabesine rapteder.
Sonuç:
İlahî vahyin aydınlığından mahrum kalmış her toplumda kadın
aşağılanmış pek çok hakkı da elinden alınmıştır. Düşünce plânında
daha çok varoluşçu filozoflardan esinlenen feminist düşünürler ve aktivistler, kendilerine ikinci sınıf olmayı öneren erkek egemen kültüre
karşı, kadın erkek savaşlarını teşvik ederken yanlışı yanlışla düzeltme
gayretinde kantarın topunu kaçırmışlardır. Cinsel özgürlük, kılık kıyafet
konusunda hiçbir ölçü kabul etmeme vb. durumlar daha çok kadınının
aleyhine gelişmeleri beraberinde getirmiştir.
Bu durumda hem kadın hem de erkek için çözüm insan fıtratına
305
uygun hayat tarzından geçmektedir: “O halde sen, batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü, hak din olan İslâm’a yönelt. Yani Allah’ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah’ın bu
hilkatini kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların
ekserisi bunu bilmezler, anlamazlar.”49
Kadının toplumsal statüsü tarih boyunca çok fazla iniş çıkışlar yaşamış olmasına rağmen bu konuda ciddî bir gelişme olduğunu söylemek güçtür. Halkların kadına bakış açısı, sahip oldukları kültürel değerler ışığında farklılık göstermiştir. İlahi vahiyden beslenmeyen kültürlerde kadın ifrat ve tefrit arasında hep gidip gelmiştir. Ya cinselliği öne
çıkarılmış ona tapılmış ya da her türlü hakkı gasp edilerek köleleştirilmiştir.
Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşid’indönemleri başta olmak üzere İslam tarihinin ilk dönemleri Kadın haklan açısından insanlığın zirveye
ulaştığı bir dönemlerdir. Bu dönemlerde kadınların çok aktif olduklarını,başta Hz. Aişe, olmak üzere pek çok kadının toplumda son derece
etkin olduklarını farklı alanlarda insanlara hizmet ettiklerini görmekteyiz. Bu dönemde kadınlar muhatap olarak kabul edilmişler, söz hakkınasahip olmuşlar, ilim öğrenme ve miras hakkı gibi pek çok temel insan
haklarına kavuşmuşlardır. Bu hakların verilmesi sonucunda insanlık
48
49

Kutub, a.e.,c. I, s. 487.
Rum,30/30.
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tarihinde kadının toplumdaki rolünün en hızlı gelişim dönemi başlamıştır. Ancak çevre kültürlerin ve farklı dini yorumların etkisiyle bu
sürecin olumlu yönde geliştiğini söylememiz mümkün değildir.Elbette
İslam kültürüne sonradan karışmış kadın hakları aleyhine kimi inanç ve
uygulamalara karşı kadınıyla ve erkeğiyle toptan mücadele verilmelidir.
Ancak Müslüman kimliğe sahip olan kadınların, kilisenin kadını insan
yerine koymayan her türlü hakkını elinden alan tutumları karşısında
ortaya çıkan feminist hareketleri taklit etmesi kabul edilebilir bir durum değildir.
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TOPLUMSAL DEĞİŞME
ve MAHREMİYET ALGISI
Olgun GÜNDÜZ*
Özet
Mahremiyet algısı, toplumların düşünce, tutum ve davranış örüntülerini biçimlendiren ve kavrama atfettikleri değerle ölçülen netameli bir olgudur. Bu algı üzerinde,
toplumların değer sistemi, normları gibi geleneksel yapıyı biçimlendiren unsurlar belirleyicidir. Toplumsal değişme içinde bu yapının değişmesi ile birlikte mahremiyet
algısı da farklılaşır. Her toplumun mahremiyeti düzenleyici kuralları mevcuttur. Bunlar çoğunlukla yazılı olmayan kurallardır.
Bununla birlikte her sosyal yapının kendine has mahremiyet algısı, eşiği, ölçüsü olduğu gibi toplumun içindeki her toplumsal birimin de kendine özgü bir mahremiyet sınırı vardır. Son 20 yıl içinde, teknolojik araçların çoğalması özellikle internetin kullanımının yaygınlaşması toplumsal değişme üzerinde ivmelendirici bir etki sağlamıştır.
Bu etkinin önemli bir kısmı mahremiyet gibi değer sistemine ait temel unsurları dönüştürmüştür.
Sosyal medya kanallarının yaygınlaşması, etkileşim ve paylaşımın çoğalması ile birlikte neyin ne kadarının bireyin özeline ait kabul edileceği, ne kadarının açık edilebileceğinin önündeki sınır da ortadan bir anlamda kalkmış özel hayat alenileşmiştir. Bu
gelişmeler literatürde ‘mahremiyetin ölümü’ kavramını tartışmaya açmıştır. Bu çalışma, bir yandan toplumsal değişme dinamiklerinin mahremiyet algısı üzerindeki dönüştürücü etkilerini ortaya koymayı diğer yandan geleneksel toplumsal yapıya dair
değerlerin hangi açılardan değişime uğradığını ve bunun toplumsal sonuçlarını irdelemeyi hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet Algısı, Sosyal Merak, Alenileşme, Toplumsal Değişme,
Dijital Mahremiyet.


Social Change and Perception of Privacy
Abstract
Perception of privacy is a dubious phenomenon that forms the attitudinal and behavioral patterns of societies. It is measured by the values societies attribute to it. Societal elements such as the values system and norms that form the traditional structure
play a determining role on the perception of privacy. This traditional structure itself
not only changes within the general process of social change, but it also causes a dif*
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ferentiation in the perception of privacy. Every society has got its own rules that regulate privacy. These are mostly non-written rules.
Furthermore, every social structure has got its own unique perception of privacy,
threshold and measurement. Likewise, each social unit within the society at large has
got its own specific border of privacy. The increase in, and proliferation of, technological devices within the last 20 years, and especially the spread of the use of the Internet, have created an accelerating impact on social change. A substantial part of this
impact has transformed the basic elements, such as privacy, that belong to the system
of values.
With the spread of the use of the social media, and thus with the increase in social interaction and sharing, the borders defining to what extent what will be accepted as
belonging to the private sphere of the individual, and to what extent it will be made
public, have in a way disappeared. As a result, the private life has largely become
public. These developments have opened to debate the concept which is known in literature as the "death of privacy". This article aims at discerning the transformatory effects of social change dynamics on the perception of privacy, on the one hand; while
on the other hand, it seeks to analyze how the values that belong to the traditional
structure have undergone a transformation, and the social consequences of this process.
Keywords: Perception of Privacy, Social Curiosity, Publicization, Social Change, Digital
Privacy.
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“Bundan otuz, kırk sene evvel insanlar, sadece iş
veya eğlence için bir yere gelmezlerdi. Hatta asıl birleştirici
olan şey, bunlar değil ibadetti. İman dediğimiz duyguyu
içinde duysun veya duymasın herkes evinden çıkarken
onun kisvesine bürünürdü. İman, sadece bizi Allah’a bağlayan bağ değil, müşterek kıyafet, yüz ifadesi, muaşeret
şekli, hulasa cemiyet hayatında nezaket ve merasim dediğimiz şeylerin, yani karşılıklı münasebetlerin tek kaynağıydı.”
Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s. 21.

Modernleşme tartışmaları Türkiye için gündelik hayatın değişimi
üzerinden okunduğunda Tanzimat’tan başlayıp Cumhuriyet’in ilk dönemlerine kadar devam eden hızlı bir Batılılaşma sürecinin yaşandığı
ve bu sürecin değişik alanlarda ortaya çıkardığı farklılaşma dinamiklerinin olduğu görülür. Bu dönemin gündelik hayat üzerinde en belirgin
değişim alanlarından biri özel hayat ve adab-ı muaşeret kurallarındaki
farklılaşmadır (Meriç, 2000: 25-33). Cumhuriyet’le birlikte gündelik
yaşamın eski seyrinde devam etmemesine neden olan düzenlemeler ve
değişiklikler; alışkanlıklar, algılar, tutum ve davranışlar üzerine belli
ölçülerde değişime neden olsa da 1950’lerden sonra kırdan kente göç,
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kentleşme, gecekondulaşma gibi birçok faktör bu değişim sürecinde
etkili olmuştur (Karpat, 2003: 100-103). Bu hızlı toplumsal dönüşüm
seyri 1980 sonrası merkezinde teknolojinin yer aldığı yeni bir takım
gelişmeler eşliğinde hızlanarak devam edegelmiştir. 2000 sonrası milenyum çağı- ise tamamen Türkiye’nin internetle tanıştığı yıllar olarak kamusal alan-özel alan geriliminin ürettiği tartışmaların adab-ı
muaşeretten mahremiyete doğru yön değiştirdiği yeni bir dönemi gündeme taşımıştır.
Gündelik hayatın değişim dinamiklerini anlamak önemli ölçüde
modernizmi ve modernlik süreci içindeki değişiklikleri anlamayı zorunlu kılmaktadır. Giddens’ın işaret ettiği haliyle “Modernlik on yedinci
yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı
etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret
eder” (Giddens, 2012: 9). Bu sürecin en belirleyici özelliği Batı temelli
bir yaşam algısının yaygınlaşmasına imkân veren gelişmelerin merkezden çevreye doğru yayılmasıdır. Modernleşme tartışmalarını Türkiye
özelinde Modern Mahrem kitabı ile kadının örtünme pratiği üzerinden
okuyan Nilüfer Göle’ye göre örtünme pratiği “kadınların bedenleri ve 309
cinselliği Batı modernliğinin siyasal ve toplumsal eşitliğe yönelik, türdeştirici güçlerine karşı direnen bir farklılığın siyasal bir mevzii olarak
sahneye çıkmaktadır” (Göle, 2001: 11). Her ne kadar örtünme pratiği
açısından bu doğru olsa da mahremiyet algısı açısından sınırların bu
kadar keskin ayrıldığından bahsetmek mümkün gözükmemektedir.
Türkiye’de mahremiyet gibi değer sistemine ait konuları tartışmak
bir şekilde dini ve din içindeki kadının konumunu ele almayı zorunlu
kılmaktadır. Ancak bu çalışmanın temel konusu mahremiyet algısının
toplumsal değişme içindeki değişimini göstermek olduğundan, çalışmada dinin mahremiyete bakışı, kadın mahremiyeti gibi konulardan
çok gündelik yaşam ritmi içinde mahremiyet algısının geçirdiği dönüşümü göstermek hedeflenmektedir. Elbette mahremiyet algısının muhafazakâr çevreler açısından Türk toplumu için önemli bir referans kaynağı din ve gelenektir. Bu anlamda dinin modernleşme projesinin dönüştürücü etkisine bir tür direnç alanı geliştirdiği söylenebilir. Öyle ki
“dinin modernleşme projesinin temel ‘kurucu dışarısı’ (consitutive other) olduğunu iddia eden” okuma biçimleri de bulunmaktadır (Akşit,
Şentürk vd., 2012: 97). Ancak toplumsal değişme ile birlikte mahremiyet için bu referans kaynağının kuşatıcı özelliği zayıflamış, bir yandan
küreselleşme, tüketim kültürü ve kapitalist değer sisteminin yaygınlaşması gibi olgular diğer yandan internet olanaklarını artıran teknoloji
yaygınlığı ile birlikte mahremiyet bireyin özel alanında tanımladığı,
algıladığı ve sınırlarını kendi belirlediği bir noktaya çekilmiştir.
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Bununla birlikte post-modern dönemin yaşandığı günümüz toplumlarında küreselleşme sürecinin artan hızı ve kitle iletişim araçlarının
yaygınlaşması, bir yandan toplumlar arasında kültürel örüntülerin benzeşmesi olgusunu yaratırken diğer yandan toplumsal değişme süreçlerinin benzer eğilimlerini de ortaya çıkarmaktadır. Bu durum modernlikle başlayan küreselleştirici eğilimlerin gündelik yaşam bağlamında
mahremiyetin dönüşümü üzerindeki etkilerini açık etmektedir (Giddens, 2012: 100).
Küreselleşme, farklı toplumların birbirleri ile teması ve batı kaynaklı bir kültürel etkinin dünya ölçeğinde yaygınlaşmasına hizmet
ederken, kitle iletişim araçları içinde özellikle internet kullanımı ve
sosyal medya, sosyal ilişkilerdeki mesafe ve samimiyet duvarını da
önemli ölçüde aşındırmaktadır.
Türkiye’de özellikle 2000’lerden sonra yaygınlık kazanan internet
ve sosyal iletişim kanalları, bir anda birbirlerini tanımayan bireylerin
internet yolu ile gündelik hayattan daha fazla birbirleri hakkında bilgi
alacak derecede yakınlaşmalarının önünü açtı. Daha sonra kullanılması
310 yaygınlaşan facebook, instagram ve twitter hesapları bu yakınlaşmanın
ve paylaşımın had safhaya ulaştığı kanallar oldu.
Bugün çok sayıda kişinin kullandığı sosyal medya kanalları, akıllı
cep telefonu uygulamaları ile bireylerin duygu ve düşüncelerini, çektikleri resimleri anında başkaları ile paylaşabilecekleri bir alan sağlamış
durumda. Bu olanakların varlığı ile birlikte bu kanalların yönetilmesi
de önemli bir sorun olarak ortaya çıkmış gözüküyor. Bu kanallarda,
herhangi bir filtreleme sitemi olmaksınız hemen her şeyin paylaşılabiliyor oluşu, bireyin kendi özeline ait kısmın ne olduğu, ne kadarının
paylaşılmasının kabul edilebilir olduğu gibi soruları da tartışmaya açmış durumdadır.
Mahremiyet Algısı
Gelenek, örf, norm ve değer sistemi gibi unsurlar tarafından önemli ölçüde belirlenen toplumsal yapı, toplumda makbul sayılan davranış
ve tutumları gösterdiği gibi uygun görülmeyen tavır ve davranışları da
işaret eder. Mahremiyet, toplumsal yapı içinde önemli ölçüde başkalarının da tutum ve davranışlarını bilmeyi varsayar. Bu açıdan bakıldığında mahremiyet Giddens tarafından “ öteki tarafından özümsenmek
değil, onun özelliklerini bilmek ve kendi özelliklerini açıkça ortaya
koymak” şeklinde tanımlanır (Giddens, 2010: 89). Mahremiyet de bu
yapı içinde toplumsal uzlaşının kabul ettiği sınırlar çerçevesinde benimsenip sergilenir. Şüphesiz toplumsal değişme dinamikleri içinde topORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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lumsal yapıya ait unsurların da farklılaşması mahremiyet algısının da
tarihten bugüne değişmesine ve toplumdan topluma da farklı değişkenlik ivmesi ve örüntüsü göstermesine neden olmaktadır.
Mahremiyet gibi önemli ölçüde algı düzeyinde kabul edilen ve düşünce, davranış ve tutumun belirlenmesinde referans kabul edilen bir
değerin toplumsal yapı içindeki konumu durağan değildir. Bir döneme
ait mahremiyet sınırları başka bir dönemde genişleyebilmekte, önceleri
yapılması ayıp, mahsurlu ya da yadırgatıcı sayılabilen pek çok davranış
örüntüsü bir başka dönemde kabul edilebilir ve sıradan görülebilmektedir. Bu durum özellikle toplumsal değişme olgusunun hızlı seyrettiği
günümüz toplumlarında, kitle iletişim araçları ve özellikle internetin
yaygınlık kazanması ile mahremiyet algısı üzerinde hızlı bir değişim ve
dönüşüm sürecini beraberinde getirmektedir.
Türkiye gibi geniş ölçüde geleneksel yapının muhafaza edildiği bir
toplumda toplumsal davranışın kabul edilebilirliği önemli ölçüde değer
sistemi tarafından çerçevelenmektedir. Bu değer sistemi üzerine din
olgusu geleneğin içinde temel bir referans kabul edilmektedir. Dini
kodlar, mahremiyet algısı üzerinde günah, ayıp gibi durumların neler 311
olabileceğini göstermesi bakımından genel ölçüler sunabilmektedir.
Ancak bu ölçüler içinde dahi mahremiyetin sınırlarının neler olacağı
sorusu kendine geniş bir alan bulabilmektedir. Özellikle bireysel alanın
sınırları içinde yeniden tanımlanan mahremiyet algısı, dini kodların
farklı değerlendirilmesine ve tercihler söz konusu olduğunda değişik
kesimler arasında yorum farklılıkları ortaya çıkarmaktadır.
Akşit ve arkadaşlarının yürüttüğü Türkiye’de Dindarlık adlı çalışmada Türkiye’de tecrübe edilen dini yaşam üzerine iç içe geçmiş beş
temel gerilim aksı saptanmıştır. Bunlar sırasıyla, Gündelik olan ile uhrevi olan arasındaki gerilim, Geleneksel değerlere karşı modern değerler, Kamusal alana karşı özel alan, Kitabi İslama’a karşı yaşanan İslam,
Dinsel bilgiye karşı bilimsel bilgi (Akşit, Şentürk vd., 2012: 74-75).
Bu durum, içinde mahremiyet algısının da bulunduğu dini yaşam
pratiğinin gündelik yaşam döngüsü içinde etkilendiği değişkenleri ve
gerilim alanları göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
Çalışmanın başında yer verilen alıntının da gösterdiği gibi özellikle
Osmanlı devleti döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumsal
bilincin bireyin düşünce ve tutumları üzerindeki temel belirleyici etkisi
din referanslıdır. Osmanlı kültürü ve gündelik yaşam üzerine çalışan
Suraiya Faroquhı bunu bir adım ileri taşıyarak “kentlerden yaşayanlar
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kendilerini bir kentin hemşerisi olmaktan önce bir dini cemaatin mensubu olarak görüyorlardı” demektedir (Farouquhi, 2002: 164).
Ancak Cumhuriyet dönemi ile birlikte dinin özel alana ait bir olgu
olduğu, modern değerlerle dinsel değerler arasında bir kopuş olduğu ve
bu yüzden de dinin modernleşen gündelik hayatın dışında tutulması
gerektiği sürekli dile getirilmiştir (Subaşı, 2004: 78). Bu durum, din,
sosyal çevre gibi mahremiyet üzerindeki kuşatıcı referans kodlarının
giderek zayıflamasına neden olmuştur.
Mahremiyeti Düzenleyici Kurallar
Toplumsal yapı üzerinde belirleyici unsurlar olan din, gelenek, örf,
norm, değer sistemi gibi pek çok öge, bireyin sosyalleşme sürecindeki
kazanımlarına referans oluşturmaktadır. Bu yapının birey tarafından
edinildiği ilk yer ailedir. Sosyalleşme süreci toplumsal yapının fark
edilmesinde, o yapı içinde yürürlükte olan düzenleyici kuralların neler
olduğunun öğrenilmesinde önemli bir dönemdir. Özellikle çocukluk
dönemi bu sürecin en etkin olduğu evredir. Aile içinde kazanılan bilgi312 ler mahremiyetin de belirli ölçülerde verildiği bir eğitim dönemidir.
Bunu okul ve sosyal çevre izler.
Aile yapısının güçlü olduğu durumlarda çocuğun aile tarafından
öğretilen veya gösterilen mahremiyet duygusunu edinmesi daha kolaydır. Ancak bu yapının zayıf olduğu veya olmadığı durumlarda devreye
sosyal çevre ve medya girebilmektedir. Sosyal çevre, çocuğun gelişiminde önemli bir referans çerçevesidir. Arkadaşlık ilişkileri ve bu düzeyde kurduğu bağlar, tutum ve davranışlar üzerinde belirleyicidir.
Özellikle çocukların internetle erken yaşlarda tanışmaları, düşünce
ve davranış referanslarını büyük oranda internet ortamından edindikleri bir süreci de beraberinde getirmektedir. Küçük yaşlarda açılan facebook, instegram ve twitter hesapları bu ortamın tüm getirilerine filtresiz maruz kalmak anlamına gelmektedir.
Özellikle başkalarının paylaşımlarının önemli bir referans kabul
edildiği bu ortamlar, diğer bireylerin de bu yönde paylaşımlar yapmalarına neden olabilmektedir. Referans noktasının başkalarının tercihleri
olması herkesin kendi paylaşımındaki kabul edilebilirliği başkalarının
paylaşımları üzerinden meşrulaştırmaya çalışması bu seviyenin giderek
aşınmasına neden olmaktadır.
Önemli ölçüde görsel paylaşımların yapıldığı bu sitelerde özel hayatın hemen her alanında fotoğraflar dolaşıma girebilmektedir. Sözel
olarak bakıldığında ise argo ve küfür beraberine bozuk bir Türkçeyi
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getirmekte ve internet dili denilen kalıp cümleler dolayımında bir iletişim şekli gerçekleşmektedir. Bu açıdan bakıldığında mahremiyet algısının referans merkezi sosyal ortamdan çıkmış ve sosyal medya ortamına
doğru ağırlık kazanmıştır denilebilir.
Toplumsal Değişme ve Mahremiyet
Mahremiyet algısının toplumsal yapı içinde nasıl farklılaştığı, gündelik yaşamdaki ilişkiler, iletişimde kullanılan dil ve kıyafet kodları gibi
değişkenler üzerinden izlenebilir. Gündelik yaşamın ritmi, insanlar
arası ilişkilerin seyri, komşuluk ilişkileri, iş arkadaşlıkları ve daha birçok unsur sosyal alanda gözlem konusu edilebilir. Bu değişimi anlamak
açısından iki temel olguya değinmek isabetli olur. Bunlardan ilki toplumsal yapının içinde bireyin önem kazanmasına neden olan modernite
süreci ve yaşam tarzının etrafında örgütlendiği tüketim kültürüdür.
Modernite ile birlikte birey merkezli bir yaşamın yaygınlık kazanması, insanların, mahremiyet anlayışları üzerine düzenleyici toplumsal
kod sisteminden giderek uzaklaşması sonucunu doğurdu. Bu durum
aynı zamanda bireysel seçimlerin belirlediği bir mahremiyet çeperini de
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işaret etmektedir. Artık insanlar sosyalleşme sürecini, sadece içinde
yaşadıkları toplumsal yapının imkân verdiği sınırlar dâhilinde değil,
teknoloji ile birlikte yakaladıkları erişim imkânları çerçevesinde gerçekleştirmekteler. Bu durum bireye, içinde yaşadığı toplumsal yapının
özelliklerinden farklı bir bireysel gelişim ve tercih olanağı sunabilmektedir.
Diğer yandan tüketim kültürü özellikle 1980 sonrası etkisini gösteren, sadece tüketim kalıplarını, alışveriş alışkanlıklarını değil aynı zamanda yaşam tarzı, kimlik gibi bireyin ontolojik konumlanmasını etkileyen olguları da radikal bir şekilde değiştiren bir süreçtir (Bocock,
1997: 36-41). İçinde mahremiyetin de yer aldığı pek çok algı farkı,
tüketim kültürü içinde yeniden şekillenmiştir denilebilir.
Burada en temel değişken yaşam tarzlarında yaşanan farklılaşmadır. Yaşam tarzı insanları birbirinden farklı kılan davranış kalıpları şeklinde tanımlanabilir. Bu şekilde insanların neler yaptıklarını, niçin yaptıklarını ve bunu yapmalarının kendileri ve başkaları için ne anlama
geldiği anlaşılmış olur (Chaney, 1999: 14). Özellikle yaşam tarzı açısından tüketim kültürü, içinde bireysellik, kendini ifade etme şekli ve
belli tarza sahip bir öz bilinç gibi çeşitli çağrışımlar uyandırmaktadır.
Bireyin vücudunun, giysilerinin, konuşmasının, boş zamanlarını değerlendirme şeklinin, yeme içme tercihlerinin ve bunun gibi diğer seçimle-
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rinin tüketicinin bireysel zevk ve stil duygusu hakkında fikir veren unsurlar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir (Bocock, 1997: 39).
Türkiye deneyimi söz konusu olduğunda tüketimin dini değerleri
ve ölçütleri korumakla birlikte, bu ölçütleri modernizm içinde tüketim
kültürüne entegre ettiği görülmektedir. “Örneğin örtü/tesettür ele alındığında, bir taraftan temel değer olarak kadınlar örtünme öğretisini
yerine getirirken, diğer taraftan örtünün biçimi rengi ve giyim tarzı
olarak modern alternatifler ortaya çıkmıştır” (Orçan, 2004: 240).
Tüketim kültürünün ortaya çıkmasından daha çok gelişmesine
hizmet eden teknolojik yenilikler olmuştur. Teknoloji ile birlikte gündeme gelen en önemli konuların başında insan üzerindeki denetleyici
ve yönlendirici etkisi gelmektedir. Söz konusu teknoloji internet dolayımında kullanımda olan kanallar olunca bu denetimin ve yönlendirmenin etkisi daha da artabilmektedir.
Sosyal medya kullanımının yaygınlığı göz önünde alındığında, akıllı telefon gibi teknolojik aygıtların bu yaygınlığı bir müptelalık hatta
314 bağımlılığa doğru zorladığı söylenebilir.
Mahremiyetin Alenileşmesi
Tanımı gereği bireyin özeline ait olması gereken mahremiyet, kitle
iletişim araçları, internet ve teknolojik yeniliklerle birlikte giderek daha
yakından izlenebilir, takip edilebilir bir hal almaktadır. Mahremiyet
hakkında Göle’nin söyledikleri kavramın gizlilikle olan bağına işaret
etmektedir: “Mahrem sözcüğü gizliğe, aile hayatına, kadının sahasına,
yabancının bakışlarıyla yasaklanan şeye ilişkindir. Aynı zamanda bir
erkeğin ailesi anlamına gelir. Mahrem kavramı batılı kaynaklara dayandırıldığında özel alan anlamında kullanılmaktadır” (Göle, 2001:
20).
İnternette bırakılan izler, kredi kartları, cep telefonu bilgileri, bulunulan yeri, gidilen yerleri anında bildiren akıllı telefon uygulamaları
ile bireyin özel alanı herkesçe bilinebilir ve takip edilebilir hale geldi.
Bununla birlikte kullanıcıların kendi fotoğraf ve bilgi paylaşımları ile
özel alana ait olan pek çok konu alenileşti. Ayrıca bireylerin kendilerinin özel alanlarına ait paylaşımlar yapmaları, artık gizlemek saklamak
tutumlarının terkedildiği daha çok bu tür paylaşımları bir statü aracı
haline dönüştüğünü de göstermektedir.
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Bu durum artık mahremiyetin ölümünü ilan edildiği günlerde olduğumuzu haber veren yaklaşımları gündeme getirmektedir1. Mahremiyet olgusuna dair bu karamsar yaklaşımın dayandığı üç temel zeminden bahsedilebilir. İlk olarak bireyciliğin yükselmesi, bireyin çıkar
ve isteklerinin merkezde olduğu bir yaşam tarzı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum yalnız, kendi dünyasının sınırları içinde yaşayan bencil
bir insan profiline işaret etmektedir. Sosyal medya kanallarının bu tür
bireyler için elverişli ortamlar oldukları bilinmektedir.
İkincisi, kapitalizmle birlikte hemen her şeyin bir pazarlama nesnesine dönüşmüş olmasıdır. Bunun da en önemli nedenlerinden biri kapitalist sistemin yarattığı rekabet kültürüdür. Bu kültür sadece iş hayatında, piyasa koşullarında değil insan ilişkileri için de diğerleri arasında
ayrıcalıklı bir pozisyon kazanmak, görece avantajlı hale gelmek gibi
nedenlerle içselleştirilen bir kültür haline gelmiştir. Dolayısıyla sosyal
medya kullanımı için oluşturulan profil hesapları bu rekabet kültürü
içinde kendine dair özel unsurları birer statü haline dönüştürmek üzere
kullanıma sunmaktadır. Diğer yandan promosyon ve reklam kültürü
kültürel türdeşleşmeye hizmet etmekte imajların dolaşımda olduğu 315
küresel bir pazar ortamı sunmaktadır (Wernick, 1996: 281-283). Bu
düzlemde sosyal medya, kullanıcıların kendi reklamlarını yaptıkları bir
alan olarak çekici hale gelmektedir.
Üçüncü neden iletişim teknolojilerinin hızla yükselmesi ve internet
olanaklarının ve akıllı cep telefonu gibi aygıtların hemen herkesçe edinilebilir olmasıdır. Bu durum sosyal medya kanallarında daha uzun
süreler kalınmasına ve herkesin hemen her saatte erişilebilir olmasına
imkân vermektedir.
Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, insanların artık kendi özellerine ait daha çok unsuru sosyal medya aracılığı ile başkaları ile paylaştıkları, bu paylaşılan şeylerin sınırı ve ölçüsü konusunda kendileri ile
birlikte diğer paylaşılanları referans kabul ettikleri görülmektedir. Bu
durumun sonuçları açısından bakıldığında: “Mahrem olan ile olmayan,
kamusal ile özel alan arasındaki ayrımların giderek muğlaklaştığı böylesi bir toplumda insan için, kendi varlığının ve mahreminin sınırlarını
çizmesi o ölçüde güçleşir. İnsan, artık gerçek bir amacı ile sonucu olan
eylemlerinin ya da düşüncelerinin ürettiği bir varlıktan çok, gösteri
haline gelen hayatının yayıncısı haline dönüşür “ yargısı haklı görülmektedir (Aydın, 2013: 135).
1

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz ‘The death of intimacy’ Jacques, Martin, The
Guardian, Saturday 18 September 2004.
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Dijital Mahremiyet
Mahremiyetin sınırlarının en fazla zorlandığı alanların başında
şüphesiz sosyal medya ortamı gelmektedir. Bu ortamlar görece erişimin
herkese açıklığı ve iletişim olanaklarının fazla olduğu ortamlardır. Bu
ortamlarla birlikte kimlik-kişilik inşa etme, geliştirme kaygısının yerini
giderek profil oluşturma çabasına bıraktığı görülmektedir. Bu profiller,
kullanıcının isteği doğrultusunda yapılandırılmakta ve kendi özel alanına dair unsurlar da bu alanda profilin çekiciliğini ve ayırt ediciliğini
sağlamak açısından kullanılabilmektedir. Diğer yandan bireyin kendini
internet ortamında böyle var etmesi, gerçek dünyadan bir anlamda
kopmasına ve yaşadığı gerçekliği dışarıda bırakmasına yol açabilmektedir (Özdemir, 2009: 373).
Özellikle rekabet kültürünün sert sonuçlarının izlendiği günümüz
dünyasında bir diğerinin önüne geçmenin araçsal bütün fırsatları bireyler tarafından kullanılmaktadır. Sosyal medya hesapları bu açıdan incelendiğinde önemli bir var olma ve rekabet alanıdır.
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Sosyal medya hesapları ile birlikte dikkati çeken bir diğer olgu,
akıllı cep telefonlarının kullanıcılara sunduğu uygulamalardır. Öyle ki
internet paketleri ile ya da kablosuz internet erişimi ile 24 saat kesintisiz sosyal medya ortamında erişime açık olmak mümkün hale gelmiştir.
Yine sosyal medya ile birlikte kullanıcı hesaplarının popülerliği, takip edilme oranı, hesabın sahibinin sanal ortamda sağlayacağı avantaj
ve bilinilirlik açısından önem arz etmektedir. Burada yapılan paylaşımların takipçiler tarafından izlenmesi, değerlendirilmesi başkalarının
referans kaynağı olduğu yeni bir ‘sanal sosyal ortam'ın varlığını tanımlamamızı gerektirmektedir.
Önceleri düşünce, davranış ve tutumlar üzerinde belirleyici temel
referans toplumsal yapı ve değer sistemi iken sosyal medya ortamında
bu referans yerini sanal sosyalliğe bırakmış durumdadır. Sosyal medya
ile birlikte gündeme gelen bir diğer olgu ‘sosyal merak’tır. İnsanların
birbirlerinin hesaplarını yakından izlemeleri, yapılan paylaşımları takip
etmeleri yakın bir ilgi ve merak duygusunu artırmaktadır. “Bir kişiyi
zaman içerisinde tanıyarak öğrenebileceğimiz bilgilerin -kişisel beğenileri ve zevkleri, ev içi yaşantısı, ailesi vb.- kullanıcılar tarafından sosyal
medya mecralarında kolaylıkla paylaşılması ile kişinin kendisinin ve
gündelik hayatının bilinirliği artarken bir yandan birey, başkalarının
ilgi nesnesi olur, bir yandan da başkalarının kendisi için bir ilgi nesnesi
haline dönüşmesini izler” (Aydın, 2013: 134).
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İnsanların birbirlerinin özeline dair paylaşımların sosyal medya
kanallarında daha sık yapılması sosyal merak duygusunu artırsa da,
sosyal merak toplum içinde eskiden beri var olagelen bir olgudur. İnsanların eski zamanlarda da birbirlerinin yaşamlarını merak ettikleri ve
başkasının özeline dair konuları bir tür dedikodu ile aldıkları ve yaydıkları bilinmektedir. Bu durumun Türk edebiyatında pek çok örneğini
bulmak mümkündür. Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri kitabında
geçen ‘Komşu Namusu’ hikâyesi bu duruma güzel bir örnektir (Karay,
2009: 120-130). Hikâyede iki arkadaşın aynı memuriyette çalışan mesai arkadaşlarının özel hayatı ile ilgili bir şüpheyi yayarak nihayetinde
muhataba duyurmaları ve bunun neticesinde yaşanan gelişmeler anlatılmaktadır. Özel hayatı, arkadaşlarınca merak konusu olan Baki Efendi’nin bu merak karşısında söyledikleri konunun doğası hakkında
önemli tespitler içermektedir: ”Bu işe karışmak hakkını ona kim veriyordu? Bu komşusuna, kalemdeki arkadaşlarına ait bir mesele, umumi
bir mesele miydi? O zaman düşündü ki insanlar yalnız kendi saadetlerini iyice duymak için yalnız başkalarının felaketlerini arar ve hodbinliklerinin böyle bazı nevilerine fazilet unvanı vererek mesela aldatılan
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bir kocayı ikaz etmeyi ‘ahlak’ addederler” (Karay, 2009: 126).
Her ne kadar sosyal medya ile birlikte sosyal merak öne çıkmışsa
da bu durumun yeni olmadığı daha önceki zamanlarda da toplumda
görülen bir husus olduğu açıktır. Ancak bu durumun kendi isteği ile
kendi mahremiyetini ifşa etme demek olmadığı da bilinmelidir. Sosyal
medya ile yeni olan belki de insanların kendi istekleri ile kendi özellerine dair paylaşımları istedikleri sınır ve ölçüde yapmalarıdır. Bazı durumlarda kişinin anonimleşmiş profili bu paylaşımları yapmasının
önündeki sosyal baskıyı da bir anlamda azaltmaktadır.
Sosyal medya kanallarında yapılan özel paylaşımlar elbette bazı
riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu paylaşımların herkesin eline
kolayca geçebilme ihtimali, kötü niyetli kullanıcılar tarafından birer
tehdit veya şantaj unsuru olarak kullanıldığı durumları ortaya çıkarmaktadır. Yine bu durum, özel hatayla ilgili mahrem bilgilerin ve fotoğrafların kaydedilmesi, kopyalanması ve para karşılığı satılması gibi ihtimalleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu durumda artık internetin
ve özellikle de sosyal medyanın sınırlarının hemen herkes için bir güvenlik riski oluşturduğu da bilinmelidir.
Sonuç
Bugünün dünyasında, teknolojik gelişmelerin, internetin, hızın, küresel düzlemde dolaşımın oldukça fazlalaştığı bir gündelik yaşam döngüsünü yürürlüktedir. Bu yaşam döngüsünde insanların gündelik yaORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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şamlarında erişilebilirlik açısından internet ve sosyal medya hesapları
radikal farklılıkları beraberinde getirmiştir. İnsanların aidiyet duyguları, kimlik algıları, içinde yer aldıkları toplumsal yapıdan daha çok iletişim ağı içinde şekillenmektedir.
Diğer yandan tüketim kültürü içinde yaşıyor olmak, bireysel bir
hayatın yaygınlık kazanması, yaşam biçimlerinin bir yandan birbirleri
ile benzeşmesine diğer yandan ayırt edici kodların da yine aynı sistem
içinde aranmasına neden olmaktadır.
İnternetin ve sosyal medya hesaplarının bireyin gerek iş gerekse
özel yaşamında erişim, hız ve kolaylık açısından oynadığı rol büyüktür.
Bu durumda teknolojik olanakların dışında bir yaşam telakkisi mümkün
görülmemektedir.
Bununla birlikte interneti ve sosyal medya hesaplarını kullanıyor
olmanın beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuz yönler bulunmaktadır. Kendi kariyerini görülebilir kılma, daha kolay erişim sağlama, başkalarına daha kolay ve hızlı ulaşma gibi açılardan bu hesaplar önemli
318 avantajlar sunmaktadır. Ancak aynı vasıtalar üzerinden özel hayatın
başkalarının takibine ve merakına açık hale gelmesi mahremiyetin sınırlarını zorlamakta ve belli durumlarda mahremiyet ihlallerini beraberinde getirmektedir.
Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, etkileşim ve paylaşımın
çoğalması ile birlikte neyin ne kadarının bireyin özeline ait kabul edileceği, ne kadarının açık edilebileceğinin önündeki sınır da ortadan bir
anlamda kalkmıştır. Bu durum mahremiyetin maruz kaldığı dönüşüm
sürecini ve bu algının sınırları ve ölçüsü konusunu yeniden düşünmemizi gerekli kılmaktadır.
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HZ. PEYGAMBER'DEN ZAMANIMIZA
İSLAM SANATININ OLUŞUMU ve
GELİŞİMİNDE MAHREMİYET
ALGISININ ROLÜ
Ahmet Ali BAYHAN*
Özet
Hz. Peygamber’in Arap yarımadasında, İslam dinini insanlara tebliğinitakiben çok
uzun olmayan bir süreçte oldukça geniş bir coğrafyada bu yeni dinin kültürünün, medeniyetinin ve sanatının hızla oluşmaya ve gelişmeye başladığına şahitlik edilir. Bu
kültür/medeniyet/sanatın tekâmül süreci gözden geçirildiğinde, İslam sanatlarının
belli başlı bazı faktörlerin tesiriyle ortaya çıktığı ve biçimlendiği görülür. İklim ve coğrafi şartlar, komşu ve eski kültürlerle temas, milli/mahalli ve şahsi estetik anlayışlar
ile teknolojik gelişmeler ve tecrübe yanı sıra Kelami, Fıkhi ve Tasavvufi olmak üzere
İslam dininin kendi bünyesinden doğan faktörler sanatın şekillenmesinde belirleyici
unsur olmuştur. Diğer taraftan aile içerisinde ya da dışarıda, toplum içerisinde kadınerkek ilişkileri İslam dininin belirlediği mahremiyet kuralları çerçevesinde düzenlenmiştir. Fıkhi faktörler çerçevesinde değerlendirilebilecek ‘mahremiyet algısı’nın da sanatı/mimariyi/kültürü etkileyen hususlardan birisi olarak önem taşıdığını söyleyebiliriz. İslam şehri ile bunların muhteviyatında yer alan camiler, medreseler, tekke/zaviye/dergâhlar, han/vekâle/kervansaraylar, ribatlar, kaleler, evler ve saraylar,
bu anlayışla gelişmiş mimarlık örneklerindendir.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet Algısı, İslam Şehri, İslam Mimarisi, İslam Sanatı,
İslam Kültürü


Abstract
Not long after the announcement of Islam in Arabian Peninsula by Prophet Muhammad, it is witnessed that the culture, civilization and art of this new religion started to
originate and develop rapidly in a considerably wide area. When development period
of this culture/civilization/ art is looked over, ıt is observed that Islamic arts has originated and formed via the influence of some principal factors. The factors arising
from Islam such as Kalam (Science of Discourse), Figh (Islamic Jurisprudence) and
Sufism (Islamic Mysticism) has been determining factors in development of art besides climate and geographical conditions, communication with neighbours and old
civilizations, national/regional and individual sense of aesthetics and technological
developments. On the other hand, man-woman relationships inside family or outside,
within society has been arranged within the scope of privacy rules determined by Islam religion. Moreover, it can be said that the concept of privacy which would be
evaluated within the frame of Figh (Islamic Jurisprudence) is one of the significant
factors that has affected art, architecture and culture. The Islamic City and its con-
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tents such as mosques, madrasas, khanqas/zawiyas/dargahs (Islamic Monasteries),
lodgings /dervish lodges/ caravanserais, ribats (border posts), castles, houses and
palaces are the architectural examples of this concept.
Keywords: Concept of Privacy, Islamic City, Islamic Architecture, Islamic Art, Islamic Culture

Hz. Muhammed’in Mekke ve Medine’de İslam dinini insanlara vazetmesinin ardından çok uzun olmayan bir süreçte oldukça geniş bir
coğrafyada bu yeni dinin kültürünün, medeniyetinin ve sanatının hızla
gelişmeye başladığını görürüz. Bu kültür/medeniyet/sanatın oluşum ve
gelişim süreci gözden geçirildiğinde, İslam sanatlarının belli başlı bazı
faktörlerin tesiriyle ortaya çıktığı ve tekâmül ettiği görülür. İklim ve
malzeme gibi coğrafi faktörler, Müslümanların egemen oldukları
yerlerde kendilerinden önce ve aynı zaman diliminde etkili olan ‘çağdaşkomşu ve/veya eski kültürlerle temas’ve ‘milli, mahalli
ve şahsi estetik anlayışlar’ın yanı sıra tecrübe ve teknolojik
gelişmelerle birlikte İslam dininin kendi bünyesinden doğan
faktörler, bu sanatın gelişiminde müessir olan unsurlar olarak dikkat
322 çeker.İslam dininin kendi bünyesinden doğan faktörler içerisinde de
sanatı şekillendiren unsurlar bakımından, Kelâmî, Fıkhî ve Tasavvufî
faktörlerden söz edebiliriz.1
Ele aldığımız ‘İslam Sanatının Oluşumu ve Gelişiminde Mahremiyet
Algısının Rolü’ konusu, yukarıdaki girişte değindiğimiz faktörlerden
İslam dininin kendi bünyesinden doğan Fıkhî faktörler çerçevesinde
değerlendirilebilir.
Allah, Kur’an-ı Kerim’de insanlığı kadın ve erkeğe dayalı olarak tesis ettiğini beyan eder.2 İslam’da kadın erkek ilişkilerinin biricik meşru
şekli evliliktir.3 Bunun dışında ister aile içerisinde, isterse dışarıda, toplum içerisinde kadın-erkek ilişkileri İslam dininin belirlediği mahremiyet kuralları çerçevesinde düzenlenmiştir.
Kadının ferdi olarak ya da toplu biçimde meskende (ev, konak ve
saray v.s.), çarşıda (şehir, mahalle, sokak ve pazar v.s.) ve mabette
(cami ve mescit v.s.) ikamet etmesi/bulunması/ibadet etmesi, İslam
mimarisinin ve sanatının biçimlenmesinde rol oynayan unsurlardan
birinin de mahremiyet algısının olduğunu ortaya koyuyor. Cami ve
pazarlardaki genel mahremiyet, evin sınırları içerisindeki özel güvenlik,
tam manasıyla bir sükûnet ve denge ve sınırlara gösterilen ihtimam,
1
2
3

N. Çam, İslâmda Sanat Sanatta İslâm, Ankara, 1997, s. 82-99.
Kur’an-ı Kerim 30:21.
İ. R. el-Faruki-L. L. el-Faruki, İslam Kültür Atlası, İstanbul, 1999, s. 169.
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İslam mimarisinin tarihinde insanın yeri konusundaki yüksek duyarlılığı ifade eder.4 Yani İslam mimarisi/sanatı/kültürü/medeniyetinin şekillenişinde, Yüce Yaratıcının yeryüzündeki halifesi olarak kadını ve erkeğiyle insan merkezli ve insan ölçekli bir anlayışın etkili olduğunu söyleyebiliriz.
İslam Şehri’nin Teşekkülünde Mahremiyet Algısının
Rolü: Kamusal Alan
XX. Yüzyılın ilk yarısında Batı’daki Şarkiyat çalışmalarının bir parçası olarak ortaya atılan ve antik şehre veya Ortaçağ’da Batı’daki şehirlere kıyasla ve olumsuz bir bakış açısıyla ve ön yargıyla tanımlandığından düzenli bir yapı göstermediği, kendi haline terk edilmiş, düzensiz,
hatta anarşik bir yapı şeklinde tasvir edilen İslam şehri, daha sonra
yapılan tarihi (arşiv) ve Arkeolojik sonuçlara göre, iktisadi faaliyetlerin
yürütüldüğü mekânlarla yerleşim ve yaşam alanlarının ayrı planlandığı
bir yapıya sahiptir. Bazı İslam kentlerinde ‘Medine’ adıyla ayrı olarak
anıla gelen ve Büyük cami-medreseler ve dini yapıların etrafında toplanan çarşı/han/vekale/kervansarayların şehrin merkezini teşkil etmesi,
kadını ve erkeğiyle Müslüman toplumunun mahremiyet ölçüleri çerçe- 323
vesinde bir arada bulunduğu bir kamusal alanın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Erken İslam devrinde şekillenen Basra, Kufe ve Fustad,
Emeviler döneminden Vasıt ve Abbasiler döneminden Bağdat ile İslam
dünyasının önde gelen kentlerinden Halep, Kahire, Tunus, Kayrevan ve
Fas gibi şehirler bu karaktere haiz yapılarıyla dikkat çekerler. Şehir
merkezinin çevresinde meskûn mahaller vardı. Etrafında kapılar bulunan bu semtlerde (havme, hâre, mahalle) yer alan çıkmaz sokakların
bir ucu ticaret yapılan şehir merkezine açılırdı.5Anadolu’da mahalle
içlerinde hala varlığı tespit edilebilen çıkmaz sokaklar, o yerleşim alanının mahremiyet alanı gibi faaliyet göstermiştir. Şehrin önemli unsurlarından biri olan mahalle, Osmanlı kentlerinde bazen farklı din ve
milliyetten, ama çoğunlukla aynı din ve etnik kökenden olmak üzere
birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirinin davranışlarından sorumlu, sosyal
dayanışma içinde olan ailelerden meydana gelen bir topluluk ve hukuki

4
5

G. Haydar, Şehirlerin Ruhu, İstanbul, 1991, s. 37.
O. Grabar, İslam Sanatının Oluşumu, İstanbul, 1998, s. 168-175; Y. Can-R. Gün, Ana
Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul, 2006, s. 314-320; A. Raymond, “Şehir-İslam Şehri Kavramı” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 38, İstanbul, 2010, s. 449-450; a.mlf., Osmanlı Döneminde Arap Kentleri, İstanbul, 1995, Muhtelif
Sayfalar.
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birlik özelliği taşır.6 Bu niteliğinden dolayı mahalle de şehrin diğer bölümlerine göre bir mahremiyet alanı olarak tasvir edilebilir.
Alan, Çevre ve Form Etkisi: Müstakil Bir Bina Elde Etme

324

İslam mimarisinin teşekkülünde alan, çevre ve form önem taşır.
Mimari dizaynın amacı, şekle anlam verme ve alan değerlendirme işlemidir. Özel bir süreci desteklemek veya özel bir anlamı aktarmak için
yapılan alan düzenlemeleri tüm mimarların dolaylı ve ince metotlarına
temel teşkil eder: Genel kapsam, kısmi içerik, nüfuz etme, kademelendirme, şeffafla şeffaf olmayanın etkileşimi. İslam mimarisinde form
alanı izler ve alan fonksiyonlara adapte edilir. Alan şeffaf olmayan farklı yoğunlukların katmanları tarafından çevrelenir. Ancak o kendisi içerisinde onu çevreleyenlerden anlamlı bir bağımsızlığa sahiptir.7 Coğrafi
bölgelere göre farklılık arz eden bir avlu etrafında, ihtiyaca ve işleve
binaen şekillenen muhtelif yapılardan meydana gelen camiler, medreseler, tekke/zaviye/dergâhlar, han/vekâle/kervansaraylar, ribatlar,
kaleler, evler ve saraylar, bu anlayışla gelişmiş mimarlık örneklerindendir.
İslam Ev-Konut Mimarisinde Mahremiyet Algısının Etkisi: Aileye Mahsus Bir Ev (Hücre/Beyt/Daire) ve Haremlik-Selamlık Düzeni
İslam’da özellikle sivil mimari üsluplarının şekillenmesinde şeriat
hükümlerinin ortaya koyduğu hayat tarzının etkisi inkâr edilemez. Namahrem erkek ve kadınların birlikte oturmamaları, buluğ çağına gelen
çocukların yatak odalarının ayrılması, komşuların havasını kesecek
şekilde yüksek bina yapılmaması, israftan kaçınma, temizlik v.b. ilkeler,
Müslümanlığı kabul eden toplumların zevk ve anlayışları, sahip oldukları kültür mirası, coğrafi şartlar ve maddi imkânlarla birleşerek değişik
yörelerde farklı mimari üslupların doğmasına ve gelişmesine yol açmıştır.8
İslam dinindeki mahremiyet algısı, evlerin mimari bakımdan da şekillenmesinde belirleyici ana etken olmuştur. Hz. Peygamber’in Medine’deki evi, Mescid-i Nebevi’nin doğu duvarı boyunca sıralanmış 10 x 7
zirâ (yaklaşık 5 x 3,5 m.) ölçülerinde başlangıçta iki, sonraları ilave
edilenlerle birlikte dokuz hücreden ibaretti. Temeli taş, duvarları kerİ . R. el-Faruki-L. L. el-Faruki, İslam Kültür Atlası, İstanbul, 1999, s. 175-176; İ. Şahin,
“Şehir” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 38, İstanbul, 2010, s. 449.
7
G. Haydar, Şehirlerin Ruhu, İstanbul, 1991, s. 39-40.
8
N. Bozkurt, “Ev” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul, 1995,
s. 505.
6
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piçten olan ve tavanları elle dokunulabilecek yükseklikte bulunan bu
odalar, servi ağacından dikmelere tutturulmuş bir perdeyle ikiye ayrılmıştı.9Bu verilerden hareketle her hücrenin müstakil bir hane olarak
düzenlendiği ve her birinin Hz. Peygamber’in bir hanımına tahsis edildiği anlaşılabilir. Aynı anlayışın tarih boyunca farklı coğrafyalarda örneklerine rastlanılan avlulu, eyvanlı ve kubbeli ev tiplerinde de sürdürüldüğüne şahit olunur.Bu verilerden hareketle her hücrenin müstakil
bir hane olarak düzenlendiği ve her birinin Hz. Peygamber’in bir hanımına tahsis edildiği anlaşılabilir. Aynı anlayışın tarih boyunca farklı
coğrafyalarda örneklerine rastlanılan avlulu, eyvanlı ve kubbeli ev tiplerinde de sürdürüldüğüne şahit olunur.Samerra ve Fustad evlerinde
karşımıza çıkan dışa kapalı, doğrudan sokağa açılmayan bazen revaklı
bir iç avlu etrafında dizilmiş odalardan oluşan ev mimarisi, İslam yaşam biçiminin etkisiyle gelişmiştir.10 Aynı uygulamalara Kuzey Afika’daki Tunus evlerinde de rastlamaktayız. Bağdat evlerinde, üst katlardaki yaşama mekânlarında selamlık ve haremlik ayrımı söz konusudur. Geniş ve büyük evlerde bu ayrımın yatayda gerçekleştirildiği ve
böylece dışa açık özel iki ev grubunun bir arada düşünüldüğü görülür.
Her birinin kendi bölümünün merkezi olan bir avlusu vardır. Daha 325
küçük evlerde düşeyde gerçekleştirilen bu ayrımla misafirler üst katlarda kabul edilmekte ve böylece hanımların beyin misafirlerine görünmeden diğer kesimlerde bulunmaları sağlanmaktadır. Mısır ve Suriye
konutlarına has ‘Kaa’ tipi, sayıları birle üç arasında değişen eyvanların
açıldığı üzeri örtülü merkezi bölümden meydana gelir ve bu kaaların
sayısı ev sahibinin mali durumuna bağlı olarak değişmekle birlikte bunlardan en az birisi haremlik olarak düzenlenmiştir. Türk evi olarak tanımlanan Anadolu ve Rumeli’deki konutlarda da Osmanlı aile yapısına
uygun biçimde haremlik ve selamlık bölümlerine yer verildiği görülmektedir. Günlük hayatın çok canlı biçimde sürdürüldüğü ve ataerkil
aile yapısının egemen olduğu bu konak tipi evlerde, yaşama mekânlarını ihtiva eden üst katlar, sokağı ve manzarayı olabildiğince geniş görebilecek biçimde planlanırken, buna karşılık dışarıdan bu kata bakış
kafes, kepenk v.s. öğelerle sınırlandırılmıştır.11 Bu da mahremiyet algısının mimarideki tezahürlerinden sayılır.

9

10
11

K. A. C. Creswell-J. W. Allan, A ShortAccount Of EarlyMuslim Architecture, Cairo, 1989, s.
4-5; J. Pedersen, “Mescid” Maddesi, İslam Ansiklopedisi, C. VIII, İstanbul, 1993, s. 3; N.
Bozkurt, “Ev” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul, 1995, s.
504; N. Çam, İslâmda Sanat Sanatta İslâm, Ankara, 1997, s. 167-168; Y. Can-R. Gün, Ana
Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul, 2006, s. 85.
S. K. Yetkin, İslam Mimarisi, Ankara, 1965, s. 63.
N. Akın, “Ev-Tarihî Gelişim” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 11,
İstanbul, 1995, s. 507-512.
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Devletin Evi Olan Saray’ın Şekillenmesinde Mahremiyet
Algısının Rolü: Harem
Mahremiyet algısının şekillendirdiği İslamî mimarinin örneklerinden biri de saraylardır. İslam mimarisinde ilk saray örneği, Hz. Osman
devrinde Suriye Valisi Muâviye b. EbûSüfyân’ınDımaşk’ta ‘Kubbetü’lHadrâ’ adıyla anılan binayı yaptırmasıyla ortaya çıkmış ve onu takiben
Emeviler devrinde valiler tarafından muhtelif şehirlerde yaptırılan
‘Dâru’l-‘İmâre’ veya ‘Kasru’l-‘İmâre’ denilen saraylar ile Suriye ve Ürdün
çöllerinde, şehir merkezlerinin uzağında bulunan müstahkem av ve
sayfiye kasırları gelişmiştir.12 Bu yapıların içerisinde devlet işlerinin
görüldüğü bir yönetim bölümünün yanı sıra İslamiyet’in mahremiyet
kuralları çerçevesinde yaşama ünitelerinin oluşturulduğunu görüyoruz.
Örneğin Kasru’l-Müşettâ, Kasru’t-Tûbâ, Kasru’l-Hayru’l-Garbî, Kasru’lHayru’ş-Şarkî, Kuseyru’l-Hallâbâd, Hırbetü’l-Minye ve Hırbetü’l-Mefcer
gibi saraylarda genellikle avluya açılan bir kapıdan ulaşılan, çoğunlukla
da merkezi bir salonun iki yanında beş, altı, yedi v.s. odadan müteşekkil müstakil ‘beyt’ler, bu türden oluşumlardır. Halife Mansûr’un Bağ326 dat’taki ‘Kubbetü’l-Hadrâ’sı, Kerbala’nın 48 km. batısındaki Kasru’lÜhaydır, Kasru’l-‘Atşân, Samerra’da Halife Mu’tasım Billah’ın yaptırdığı
Cevzâku’l-Hâkânî (836), Belkuvârâ Sarayı ile el-Cezire yaylasında inşa
ettirilen Kasru’l-Aşk gibi Abbasi saraylarında, ana girişten itibaren sırasıyla muhafız odaları, tören avlusu, tören eyvanı ve taht odasının yer
aldığı orta eksenin iki yanında, devlet işlerinin görüldüğü diğer birimlerle birlikte ‘harîmüdâri’l-hilâfe’ denilen haremkurumsallaşmıştır.13Fatımî, Mervânî, Selçuklu, Memluklu ve Bâbürlü saraylarında da
12

13

H. Z. Ülken, İslam Sanatı, İstanbul, 1948, 61-84; S. K. Yetkin,İslam Mimarisi, Ankara,
1965, s. 20-31; a.mlf.,İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul, 1984, s. 105-111; K. A. C.
Creswell-J. W. Allan, A ShortAccount Of EarlyMuslim Architecture, Cairo, 1989, s. 10-14,
91-126, 131-216, 222; N. Çam, İslâmda Sanat Sanatta İslâm, Ankara, 1997, s. 187-192; O.
Grabar, İslam Sanatının Oluşumu, İstanbul, 1998, s. 137-168; A. E. Beksaç, “Kasrü’lMüşettâ” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 24, İstanbul, 2001, s. 57779; a.mlf., “Kasrü’l-Hayr” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 24, İstanbul, 2001, s. 576-77; a.mlf., “KuseyruAmre” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 26, Ankara, 2002, s. 461-62; Y. Can-R. Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları
ve Estetiği, İstanbul, 2006, s. 98-99; V. Enderlein, “Suriye ve Filistin: Emevi HalifeliğiMimari”, İslam Sanatı ve Mimarisi (Haz.: M. Hattstein-P. Delius), 2007, s. 72-79;Z. T. Ertuğ, “Saray” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul, 2009, s.
117.
A. Özaydın-N. Bozkurt, “Harem” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 16,
İstanbul, 1997, s. 133. Abbasi sarayları için ayrıca bkz. H. Z. Ülken, İslam Sanatı, İstanbul,
1948, 84-99; S. K. Yetkin,İslam Mimarisi, Ankara, 1965, s. 60-63; a.mlf.,İslam Ülkelerinde
Sanat, İstanbul, 1984, s. 113-114; Ş. Yetkin, “Abbasiler-Sanat” Maddesi, Türkiye Diyanet
Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul, 1988, s. 49-56; K. A. C. Creswell-J. W. Allan, A
ShortAccount Of EarlyMuslim Architecture, Cairo, 1989, s. 248-259, 271-278, 333-344,
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benzer örneklerine rastlanılan bu yapı, Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet zamanındaki teşkilatlanmayla birlikte, erkeklerin yetiştirildiği Enderûn’a paralel olarak sarayda kadınların, en alt kademe olan
cariyelikten son mertebe olan ustalığa kadar yükselmelerine imkân
sağlayan bir eğitim kurumu halini almıştır.14 Osmanlı saraylarının en
önemli örneklerinden birisi olan ve avlular etrafında müstakil binalardan oluşan Topkapı Sarayı’nda harem ikinci ve üçüncü avluların sağ
tarafına yaslanan ayrı bir mekândı. Burada başta kurumun en itibarlısı
olan valide sultanla padişahın eşleri, kız kardeşleri ve kızları yaşardı.
Padişahın yakını olan bu kadınların maiyeti sonraları gittikçe kalabalıklaşmıştır. Şehir hayatına katılmayan bu hanımların sarayda eğitim,
eğlence, giyim kuşam, yeme içme gibi hususlarda başka insanlara da
ihtiyaçları vardı. Ayrıca Enderun’a gelen devşirmeler gibi Harem’e de
savaş esirleri veya cariye olarak satın alınan kızlar getiriliyordu. Bunlar
Enderun’da olduğu gibi hem çeşitli hizmetlerde bulunuyor, hem de
eğitim alıyorlardı.15Aynı kurumsal yapı,Batıllılaşma devriyle birlikte
ortaya çıkan ve Avrupa sarayları özelliğinde ancak bir bütün halinde
tek bir ev gibi düzenlenmiş olan Dolmabahçe Sarayı ile daha esnek ve
şehir dokusuna uyum sağlamış bir yapı sergileyen Yıldız Sarayı gibi 327
binalarda da devam ettirilmiştir.
Kadın-Erkek İlişkisinin Cami Mimarisine Katkısı:
Kadınlar Kapısı ve Kadınlar Mahfili
Günde beş vakit namazı cemaatle kılmayı önceleyen İslamiyet’te,
bu işin icra edildiği mekânlar olan cami ve mescitlerin mimarisinde
zamanla mahremiyet prensiplerine uygun biçimde ibadet edilebilecek
düzenlemelerin geliştiğini görüyoruz.
Başlangıçta batı tarafında Bâburrahme, doğu tarafında Bâbucibrîl
ve güney tarafında Bâbulcenûbî olmak üzere üç kapının yer aldığı Medine’deki Mescid-i Nebevi’de, Hz. Ömer devrindeki tadilat ve genişletme çalışmaları esnasında bu kapıların sayısı altıya çıkarılmıştır ve bunlardan birisi de, hem Hz. Peygamber’in hanımlarının hücrelerine ulaşım, hem de cemaate iştirak etmek için gelen kadınların kullanımına

14

15

si, C. 24, İstanbul, 2001, s. 579; Y. Can-R. Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul, 2006, s. 111; S. Blair-J. Bloom, “Irak, İran ve Mısır: Abbasiler-Mimari”, İslam Sanatı ve Mimarisi (Haz.: M. Hattstein-P. Delius), 2007, s. 96-102.
M. İpşirli, “Harem-Osmanlı Devleti’nde Harem” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi, C. 16, İstanbul, 1997, s. 135; G. Necipoğlu, 15. Ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı, Mimarî, Tören ve İktidar (Çev.: R. Sezer), İstanbul, 2007, s. 208-236.
Z. T. Ertuğ, “Saray” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 36, İstanbul,
2009, s. 120; a.mlf., “Topkapı Sarayı” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,
C. 41, İstanbul, 2012, s. 259-260.
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imkân sağlayan Bâbu’n-Nisâ’dır.16Bu durum, İslam dünyasında sonraları kadınların ibadet mekânına giriş çıkışı için camilerin kapılarından
birisinin belirlenmesine zemin oluşturmuştur.
Diğer taraftan kadınların cemaatle namaz kılarken erkeklerin arkasında durmalarının fıkha ait bir hüküm olması, zamanla camilerin içerisinde ‘kadınlar mahfili’ adıyla anılan bir arkadın yapılması sonucunu
doğurmuştur.17 Aslında pek çok ahlakçının istememesine karşın, ‘camiye gelmelerinde hiç bir fitne bulunmadığı takdirde, kadınları camiye
girmekten alıkoymamak lazımdır; fakat koku sürmemeleri icap eder’
mealindeki hadislerden hareketle kadın ve erkeklerin aynı bina içerisinde ibadet etmelerine imkân sağlamıştır. Mescid-i Nebevi’de kadınların ibadet etmeleri için ayrı bir bölüm mevcut değildi. Muhtelif rivayetlerden anladığımız kadarıyla kadınlar erkeklerin arkasındaki bir yerde
saf tutuyorlar; namaz biter bitmez de erkeklerden önce mescidi terk
ediyorlardı.18Kaynaklarda rastlanılan “H. 256 / M. 870 senesinde Mekke
Valisi, Mescid-i Haram’da sütunlara ip gerdirerek kadınlara ait yeri erkeklerin ibadet ettiği diğer kısımlardan tecrit etmesi ve Kudüs’teki Mescid328 i Aksa’da H. 300 / M. 913 yılında kadınlara tahsis edilmiş üç
‘maksûre’nin bulunduğu” bilgisi19, cami ve mescitlerde mahfil uygulamasının zamanla yaygınlık kazandığını göstermektedir. İkinci halife
Hz. Ömer’in camide şehit edilmesi üzerine emirü’l-mü’minînin hayatını
güvenli hale getirmek amacıyla ilk defa Hz. Osman’ın Medine’deki
Mescid-i Nebevi’demaksûre olarak adlandırılan, zemini yükseltilmiş
ve çevresi kuşatılmış bir mahalde namaz kılmayı adet edinmesiyle İslam mimarisine girmiş olan ‘mahfil’in cami mimarisindeki bir örneği
de kadınlar için düzenlenenidir. Özellikle Osmanlı cami mimarisinde
giriş duvarının iç kısmında bir arkad üzerine konumlandırılmış olarak
yaygın biçimde örneklerine rastladığımız ‘kadınlar mahfili’nin Anadolu Türk mimarisindeki ilk tatbikatının, Beylikler devrinin en eski
örneği, Eşrefoğullarının merkezi olan Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii’nin
(1299) kuzey tarafında kapalı son cemaat yerinin üstünün kadınlar için
fevkani mahfil olarak değerlendirilmesi ile karşımıza çıktığını20 söyle16

17
18

19
20

Mescidin doğu duvarında başlangıçta Babucibril adıyla anılan kapı, Hz. Peygamber’in ve
hanımlarının kullanımına ait olduğu için sırasıyla Babunnebi, BabuAişe ve nihayet Babunnisa adlarıyla anılagelmiştir. N. Bozkurt-M. S. Küçükaşçı, “Mescid-i Nebevi” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 29, Ankara, 2004, s. 286; Y. Can-R. Gün, Ana
Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği, İstanbul, 2006, s. 83.
N. Çam, İslâmda Sanat Sanatta İslâm, Ankara, 1997, s. 85.
J. Pedersen, “Mescid” Maddesi, İslam Ansiklopedisi, C. VIII, İstanbul, 1993, s. 16;N. Çam,
İslâmda Sanat Sanatta İslâm, Ankara, 1997, s. 171.
J. Pedersen, “Mescid” Maddesi, İslam Ansiklopedisi, C. VIII, İstanbul, 1993, s. 16, 28-29.
M. B. Tanman, “Mahfil” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 27, Ankara,
2003, s. 333.
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yebiliriz. Caminin taç kapısından kuzey tarafındaki son cemaat ön bölümüne ulaşılır. Çinilerle kaplı girişin üzerinde yer alan kadınlar mahfili, yarıya kadar kâgir, yarıdan sonra ahşap kafesli olarak yapılmıştır ve
ahşap işçiliği açısından dikkat çekicidir.21Cami ve mescitlerde kadın ve
erkeklerin imama tabi olarak aynı anda ibadet etmelerine imkân sunmak gayesiyle oluşturulan mimari uygulamaların en ilginç örneklerinden birine Topkapı Sarayı’nda rastlamaktayız. Padişahın ve maiyetindekilerin ibadet ettikleri mescidin arka tarafına yerleştirilen mekânda
Valide Sultan ve beraberindekiler ibadet ediyorlardı. Ara duvarın orta
kısmına yerleştirilen kafesli bölüm, hem burada ibadet edenlerin görünmesini engelliyor, hem de imamın sesinin arka kısma ulaşmasına
imkân sağlıyordu. Böylece mahremiyet prensipleri dairesinde sarayda
yaşayanların beraberce ibadet etmeleri mümkün oluyordu.
Mahremiyet Algısının El Sanatlarına Yansıyan Güzel Bir
Örneği: Kapı Tokmakları
İşlev bakımından bazı el sanatı ürünlerde de mahremiyet algısının
ve kadın kimliğinin belirleyici olduğunu müşahede ediyoruz. Hz. Peygamber’in ashabına eve girerken izin istenmesine yönelik emirleri, özel- 329
likle Anadolu’da, evlerin kapılarında kadınların ve erkeklerin gelişlerini
hane sahibine bildirmek için çaldıkları tokmakların zuhuruna sebep
teşkil etmiştir.22Kapı kanadı üzerinde rastlanan çift tokmaklardan büyük olanını eve gelen beyler, küçük olanını hanımlar kullanırdı. Büyük
olan daha kalın ve tok, küçük olan ise daha ince ve zayıf ses çıkartırdı.
Bunun anlamı, evin içerisinde ya da avluda, hanımlar serbest ve rahat
bir şekilde (kadınların kendi kendilerine olduklarında davrandıkları
biçimde) bulunuyorlarsa, çalınan büyük tokmak sesi dışarıdan gelenin
bir erkek olduğunu içerdekilere ifade ederdi. İçerde oturan beylere bir
uyarı da küçük tokmak sesiyle olurdu. Bir hanımın eve geldiğini fısıldardı. Kapı açılana dek beylerin toparlanmaları sağlanırdı.

21

22

D. Yavaş, “Eşrefoğlu Camii” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 11,
İstanbul, 1995, s. 480; H. Karpuz, Türk Kültür Varlıkları Envanteri: 42, C. II, Ankara, 2009,
s. 1368.
C. E. Arseven, “Kapı Halkası”, “Kapı Tokmağı”, Sanat Ansiklopedisi, II, İstanbul, 1947, s.
949-951; E. B. Şapolyo, “Kapı Tokmakları”, Önasya, 56, 1970, s. 13-14; H. Çal, “Şanlıurfa
Kapı Tokmakları”, Şanlıurfa, Ankara, 1997, s. 101-106; a.mlf., “Osmanlı Kapı Halkaları ve
Kapı Tokmakları”, Osmanlı, 11, Ankara, 1999, s. 275-284; a.mlf., “Afyon Şehrinin Kapı
Tokmakları”, Vakıf ve Kültür Dergisi, 2 (6), Ankara, 1999, s. 50-53; K. Olşen, “Trabzon’da
Kapı Tokmakları”, Trabzon, 2, 1988, s. 102-103; M. Kartal, “Eski Kayseri’de Kapı Tokmakları”, İlgi, 53, 1988, s. 25-27; Ö. Ataoğuz Çal, “Kastamonu Şehri Kapı Halkaları Ve Tokmakları”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim 2004, Cilt:12, No:2, s. 485504;M. Denktaş, “Divriği’nin Kapı Tokmakları Ve Kapı Halkaları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 19, 2005/2, Kayseri, 2005, s. 113-139.
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Mahrem Duyguların İfade Aracı: Halı-Kilim v.b. El Sanatları Motifleri
El sanatları ortaya çıktığı andan zamanımıza kadar geçen süre zarfında çeşitli işlevler üstlenmiştir. Başlangıçta insanların sadece var olmak adına, doğaya karşı korunmak içgüdüsüyle, bir ihtiyaç olarak zuhur etmiştir. Muhtelif lif, bitki ve kemikten üretilen el sanatı örnekleri
bunlardandır. Yerleşik kültürün yaygınlaşması ve buna paralel yaşam
standartlarının yükselmesiyle birlikte el sanatları artık süsleme ve süslenme ihtiyacına yönelik bir işlev kazanmıştır. Zamanla el sanatlarında
kullanılan motifler bir iletişim aracı olarak algılanmaya başlanmıştır. El
sanatlarındaki motifler, nakışlar ve renkler duyguları ifade eden semboller halini almıştır. Anadolu’da halılar, kilimler, oyalar, el dokusu
çoraplar, keçe ürünler gibi birçok el sanatı üründe, insanların sevinçlerini, özlemlerini, kayıplarını, dileklerini ve hayal dünyalarını ifade etmişlerdir. Anadolu kadını, yazarak veya dillendirerek ifade edemeyecekleri, yani mahrem duygularını, birbirinden farklı renkteki ürünlere
bilinçli olmasa da anlamlar yükleyerek muhataplarına aktarmak için bir
330 araç olarak kullanmıştır.Çocuk sahibi olmak isteyen ve evine bereket
getirmeyi arzulayan kadının doğurganlığın sembolü ‘eli belinde’ motifini, evlenmek isteyen genç kızın ‘saç bağı’, ‘küpe’, ya da ‘sandıklı’ motiflerini kullandığı gibi, askerdeki eşi/oğlu/nişanlısına duyduğu özlemi
asker oyası, bebek bekleyen yeni gelinlerin durumu ifade için elma
çiçeği oyasını, hayatından memnun olan ama bu durumu ifade edemeyen kadınların ‘kızılcık oya’ işleyerek ya da takarak duygularını veya
hallerini karşı tarafa aktardıkları görülmektedir.23
Kadın Kimliğinin Somut Bir İfadesi: Osmanlı Kadın
Mezar Taşları
Son olarak kadın mezarlarında karşımıza çıkan, baş ve ayak şahideleri olarak tanımlanan mezartaşlarının mahiyeti hakkında da birkaç
cümle söylemek isterim: Türk toplumunda Orta Asya’dan Anadolu’ya,
hatta egemen oldukları diğer pek çok coğrafyaya kadar kadınlara ait
mezarların başlıkları hemen her dönemde farklılık göstermiş; döneme,
modaya ya da statüsüne göre değişik başlık çeşitleri kullanılagelmiştir.
Erkek mezar başlıklarında rastlanılan serpuşun yerine çoğunlukla kadını simgeleyen süs unsurlarına (gerdanlık, broş, çiçek v.b.) yer verilmiştir. Yani kadın mezar taşları, hanımların incelik ve zarafetini en güzel
23

B. Er-Z. Sarıkaya Hünerel, “Bir İletişim Aracı Olarak El Sanatları”, Batman University
Journal of Life Sciences [Batman University International Participated Scienceand Culture
Symposium (18-20 April 2012, Batman)], Volume 1, Number 1, Batman, 2012, s. 169177.
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biçimde ortaya koyan motifler (çiçekler, buketler ve bahar dalları v.s.)
ile tezyin edilmiştir. XVIII. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle
batılı süsleme anlayışının tesiri ile bu gelenek terk edilmiş ve kendi öz
benliğinden uzak, aşırı derecede ve abartılı biçimde süslemeli kadın
mezar taşları yapılmaya başlanmıştır. Başlık türü olarak da Osmanlı
hanımlarının günlük hayatta başlarına taktıkları ve ‘hotoz’ adı verilen
başlıkları mezar taşlarında görmek mümkün hale gelmiştir. Hatta bu
hotozun altında hanımların alınlarına veya boyunlarına taktıkları altın
sarısı kolye ve alınlıklar, aynen mezar taşlarına da işlenmiştir. Evlenmemiş genç kızların mezar taşları duvak şeklinde karşımıza çıkmakta,
hatta bu mezarların ayak taşında kırılmış bir gül goncası işlendiği görülmektedir. Bazı hanım mezar taşlarında da yıldız şeklinde armalara
rastlanabilmektedir.24
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MAHREMİYET ANLAYIŞININ
MİMARİYE YANSIMASI
Kemal ÖZKURT*
Özet
Mimari eserler dünyanın hemen her yerinde aynı üretim sürecinden geçerek oluşurlar. Maddi imkanlar, çevrede bulunan malzeme, mimari birikim, usta ve sürecin diğer
çalışanları, mimari zevk ortaya çıkacak eserin kalitesini belirleyen unsurlardır.
Üretilecek esere üretenlerin inanç ve kültürel değerlerinin katılması ile mimari kimlik
kazanır. Bu anlamda mahremiyet anlayışı, İslam mimarisinin oluşumunu etkileyen en
önemli bileşenlerden biridir denebilir.
Anahtar Kelimeler: Mimari, Mahremiyet, Mesken, Kültür, Değer.


Abstract
Architectural structures consist with the same process in every country. Financing,
current material, architectural tradition, masters and other workers of process, architectural discrimination are decisive influences that determine the quality of the artistic production.
Architecture gains a special value and identify with adding the beliefs and the cultural features. As such privacy perception is one of the key concepts of formation process
of Islamic architecture.
Keywords: Architecture, Privacy, Residence, Culture, Value.

Mimari süreçte öncelikli amaç insanlara, içinde barınacakları, ibadet edecekleri, bazı sosyal faaliyetleri yürütecekleri mekânlar üretmektir. Bu mekânların meydana gelme hikâyesinin, maddi imkânlar, süreci
yürütecek yönetici, usta ve diğer sanatçılar, mevcut inşa malzemesi,
mimari zevkler gibi birçok bileşeni vardır.
Her toplumda, belli yapıların varlık sebebi aynıdır ve yaklaşık benzer inşa süreçlerinden geçerler. Ancak kültürel değerler ve inanışların
mimariye katılması ile inşa edilen yapılar kimlik bulur ve kendileri
*
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olurlar. Bir yapıyı, dünyanın farklı coğrafyalarındaki aynı türden diğer
yapılardan ayıran şeyler, bazen doğrudan karşımıza çıkarken çoğu kez
de dolaylı olarak kendilerini belli ederler.
Sosyal bilimlerin birçok konusunda olduğu gibi, kültürlere göre
değişen tanımı, dönemlere göre kapsadığı alanda daralma ve genişleme
bulunmakla birlikte değişmeyen şey, hemen her toplumda bir mahremiyet anlayışının bulunduğudur.
Denebilir ki, insanın kıyafetlerinden sonra ikinci önemli mahremiyeti sağlama aracı mimaridir. Zira elbisenin, istenmeyen bakışlar (gözler) için oluşturduğu engelin bir benzerini, mimari mekânlar oluşturur.
Burada mimari sadece fizik anlamda görme ve duyma gibi duyuların
ötesinde hislere de sınırlar getirir.
Mahremiyet anlayışının İslam sanatı özelinde mimarideki tezahürünü, bazı yapılarla örneklendirmek istendiğinde şu türler öne çıkmaktadır.
Cami
334

Cami mimarisinde erken dönemde, kadın ve erkekleri birbirinden
ayıran mimari elemanların bulunmadığı görülmektedir.1 Başlangıçta
kadınların namaz kılmaları için, erkeklerin arka tarafında, çocuk safının
ardındaki kısım kadınlara tahsis edilmişken2, zamanla camilere daha az
devam etmeleri, bunun yerine namazlarını evlerinde kılmaları tercih
edilir bir durum olmuştur. Farklı dönem ve coğrafyalarda camilerde
kadınlara ait özel mekânlar bulunmakla birlikte, Osmanlı dönemine
gelindiğinde, Kadınlar Mahfili uygulaması yaygınlaşmıştır.3 Son dönemlerde ise bazı camilerde son cemaat mahallinin bir kısmının kadınlara tahsis edildiği görülmektedir (Fotoğraf 1).
Cami mimarisinde mahremiyet kadın ve erkeklerin birbirlerine
olan mahremiyeti şeklinde tezahür etmekte ve iki cinsin namaz kılacağı
mekânın bir bölme ile ayrılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Burada
bölme bir perdeden başlayıp bir duvara kadar çok farklı şekillerde olabilmektedir. Günümüzde inşa edilen bazı camilerde kadınların abdest
alma ve ibadet mahallerinin ayrı katlarda olması gelinen son noktayı
göstermektedir.4
1
2
3

4

Semavi Eyice, “Cami-Mimari Tarihi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 57-59.
Ebu Davud, Salat, 54.
Bu konuda geniş bilgi için bkz., Kemal Özkurt, “Cami Mimarisinde Kadınlara İlişkin
Mekânlar”, İslâm ve Sanat Tartışmalı İlmi Toplantı, 7–9 Kasım 2014, Antalya.
2013 yılında inşaatına başlanan ve büyük ölçüde tamamlanan İstanbul Çamlıca Camii,
konuya örnek oluşturmaktadır.
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Mahremiyet anlayışının cami mimarisindeki bu uygulamasının bir
benzerine, coğrafyamızdaki diğer din mensuplarının mabetlerinde de
rastlamak mümkündür. Örneğin genelde iki katlı olarak inşa edilen
İzmir havralarının üst katları, kadınlara ayrılmış mekânlar olan Mehizah5 bölümlerinden oluşmaktadırlar. Bu bölümlere çıkış, bazı örneklerde içten merdivenlerle, bazılarında ise avludan sağlanmaktadır.6
Saray (Harem)
Saray mimarisinde, halka açık olan, devlet işlerinin görüşülüp yürütüldüğü bölümlerin dışında, sultanın ailesine mesken olan kısım harem olarak adlandırılır.7
Genel kanının aksine saraylardaki harem, sadece sultanın eşleri
olan ve olacak insanlardan meydana gelen bir yapı değil, devlet adamları ve toplumda belli bir konuma sahip insanların evlenecekleri, yetişmiş ve çevresine örnek olan insanların bulunduğu bir kurumdur. Saraylarda valide sultanlar ve orada ikamet edenlerin günlük ihtiyaçlarını
karşılayacak kimseler de bulunmaktadır.8
Mahremiyet anlayışının devlet sarayına yansıyan şekli olarak ha- 335
remler karşımıza çıkmaktadır. Bu bilinen birçok İslam sarayında vazgeçilmez bir birimdir. Saray kadınlarını yabancı gözlerden korumaya yönelik bu yapıya, sadece yabancı erkekler değil, yönetimin izni olmadan
bayanlar bile girememektedir (Fotoğraf 2).
Saraylardaki haremde, mahremiyetin sadece erkek-kadın değil,
“yabancı” tanımı da ön plana çıkmakta, birçok sırrı içeren bu mekâna,
bu sırlara vakıf olmaya yeltenecek herkesin yabancı ve na-mahrem olduğu bir durum ortaya çıkmaktadır. Zira burada kadın ve erkeğin birbirlerine olan mahremiyetlerinin ötesinde, devletin işleyişine ilişkin
olan bazı bilgilerin saray ehlinden de olsa kadınların bilmemesi gereği
ortaya çıkmaktadır. Devletin özel bilgilerinin, konuyla ilgisiz harem
ehline ulaşmaması, sarayın dışındaki farklı niyetlerdeki kimselerin hiçbir şekilde saray mensuplarına ulaşamamaları gibi gerekçeler karmaşık
bir harem anlayışını ortaya çıkarmıştır.

5

6
7

8

Rabbi Monique Susskind Goldberg, The Mehitzah in the Synagogue, Jerusalem 2004, p. 1617.
Mine Tanaç, “İzmir Havraları”, Ege Mimarlık, 2001/2-3, 38-39, s. 42.
Irak Selçuklularında harem için, “Saray-ı Zenân” da denmektedir. Erdoğan Merçil, Selçuklularda Saraylar ve Saray Teşkilatı, İstanbul 2011, s. 47.
Ahmed Akgündüz, İslam Hukukunda Kölelik Cariyelik Müessesesi ve Osmanlı’da Harem,
İstanbul 2006, s. 266 vd.
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Emevi döneminden Mişattâ9, Abbâsîler’den Uhaydir10, Gaznelilerin
meşhur Leşker-i Bâzâr kompleksi,11 Anadolu Selçukluları’ndan
Kubâdâbâd Sarayı,12 Osmanlı döneminden Topkapı,13 İshakpaşa Sarayı14 gibi yapılar, içlerinde haremi barındıran saraylara örnek oluşturmaktadırlar.
Tarikat Yapıları (Dergâhlar)
Geniş anlamda çoğu dergâhlar için, başlangıçta değilse de, zamanla kurumsallaşma süreçlerini tamamlamaları sonrasında, külliyenin bir
bölümünü haremlerin oluşturduğu söylenebilir.15
Müslüman toplumların mahremiyet anlayışının mimariye yansıma
örneklerinden biri de Mevlevihanelerdeki haremlerdir.16 Çok sayıda
örneği günümüze gelememekle birlikte bu yapı türünde yer alan haremler,17 konutlardaki haremleri hatırlatmakla birlikte fonksiyon olarak
daha çok saraylardaki haremlere benzemektedir.
Mevlevihanelerdeki harem dairesi, sadece hane sahibinin kullanımına ait değil, buraya gelen bayanların, şeyh efendinin eşi tarafından
336 ağırlanması, onların eğitimi, abdest alıp ayinleri izleme için hazırlık
mekânı olmak gibi ilave işlevleri de bulunmaktadır. Böylece, devlet
yönetiminin merkezi olan saraydan sonra, ailenin ikamet yeri olan evlerle birlikte, sivil toplum örgütleri olan tarikat yapılarının merkezleri
(yöneticiler bakımından mesken) olan dergâhlarda da harem dairelerine rastlanması anlamlıdır. Mevlevihanelerin, yapılan sema ayinini izlemek üzere bayan misafirlere tahsis edilen bölümlerde, kafes şeklindeki bölme de bu konuda gösterilen hassasiyetin mimarideki en güzel
tezahürlerinden biridir (Fotoğraf 3).

9
10
11
12

13
14

15

16

17

Suut Kemal Yetkin, İslam Mimarisi, Ankara 1965, s. 26-29.
Yetkin, a.g.e., 59-61.
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1989, s. 48-50.
Rüçhan Arık, “Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, ed. Doğan
Kuban, İstanbul 2008, S. 268-273.
M. Çağatay Uluçay, Harem, İstanbul 2011, s.204 vd.
Hamza Gündoğdu, Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı, Kültür Bakanlığı yay. Ankara 1991, s.
47-58, Çizim 5-6.
Örnekleri için bkz., Abdurrezzak Tek, “Bursa’da Kadirî Tekkeleri”, Uludağ Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, 2010, s. 152.
Ş. Bârihüdâ Tanrıkorur, Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya 2000, s. 94.
Örnekleri için bkz., Nuri Şimşekler, Günümüze Kadar Ulaşan Mevlevîhâneler, Konya 2012,
s. 10, 18, 23, 30, 42, 49.
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Çilehane
Camilerde özellikle Ramazan aylarında, kendilerini beşeri arzulardan uzak tutup ibadet etmek isteyen kimselerin itikâfa çekilmeleri söz
konusudur.18 Burada mahremiyetin çok özel bir boyutu ortaya çıkmaktadır. İnsanların kendilerini başkalarından kısmen soyutlayarak, tefekküre dalacakları bir ortamın oluşturulması bu uygulamanın temelini
oluşturmaktadır. Bazen camilerde bir köşede bir perde çekilerek veya
mevcut bulunan bir odaya çekilmek suretiyle bu süreç tamamlanır.
Kendini belirli bir süre için cami başta olmak üzere bir mekânda
bulunmaya ve birçok insani isteklerden uzak tutmaya adamanın bir
ileri boyutu da, çilehanelerde gerçekleşmektedir. “Halvet, halvetgâh,
halvethâne” gibi isimlerle de anılan çilehaneler, büyük ölçüde dışa kapalı mimari yapılardır.19
Gerek i’tikaf gerekse çilehanelerde asıl vurgu, insanların üst birtakım duyguları tecrübe edebilmek için, kendilerine özgü, başkalarının
ulaşamayacağı, bakışları ve konuşmaları ile sürdürülen bu tecrübeyi
bozamayacakları mahrem bir alan oluşturmaktır. Bu anlamda çilehane337
ler, mahremiyetin mimarideki en önemli temsilcilerinden biri olarak
görmek mümkündür.20
Ev
Mahremiyet anlayışının en yoğun olarak temsil edildiği mimari yapılar şüphesiz evlerdir. Geleneksel iş bölümünde erkeklerin ev dışı,
kadınların ev içindeki hizmetleri üretmeleri gibi bir anlayışın olması ve
kadınların zamanlarının çoğunu evlerinde geçirmeleri bu durumu zorunlu kılmaktadır.
Evi oluşturan birimler merkeze alınarak yapılacak bir tahlilde ortaya şöyle bir durum çıkmaktadır:
Geleneksel konut mimarisinde genellikle rastlanan harem-selamlık
ayrımında harem, ev sahibinin sadece ailesinden bayanların ve çocukların bulunduğu mahrem alanı olmanın ötesinde, eve gelen bayan misafirlerin geçici kullanım alanı olmak gibi bir işlevi de vardır.21

18
19

20

21

Mehmet Şener, “İ’tikâf”, DİA, c. 23, İstanbul 2001, s. 458.
M. Baha Tanman, “Halvethâne”, DİA, c. 15, İstanbul 1997, s. 388; Ayla Ödekan, “Çilehane”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul 2008, c.1, s. 361.
Anadolu’daki örnekleri için bkz., İsmail Fakirullah Çilehanesi, Ali Boran vd., Tillo’daki
Tarihi Eserler, Siirt Valiliği yay., İstanbul 2013, s. 37-41.
Sedad H. Eldem, Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul 1968, s.. 25-26. Bu durum, saylarda ve
dergahlardaki haremlerde de benzer şekilde uygulanmaktadır.
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Saray, yalı, köşk, konak gibi zenginlere ait meskenler başta olmak
üzere, maddi durumu yeterli olan orta seviyedeki insanların inşa ettikleri evlerde de harem bölümü bir şekilde yer almaktadır.22 Buna karşın,
geleneksel mimari ile ifade edilebilecek dönemlerde inşa edilen ancak,
gerek maddi sınırlılıklar gerek bölgesel kültürlerin baskınlığı dolayısıyla
haremin yer almadığı evler de bulunmaktadır.
Birden çok katlı evlerde genellikle alt katlarda servis mekânları, üst
katlarda ise yaşama mekânları yer almaktadır.23 Bu durum, alt katların
dışarıdan gelenlerin ilk karşılaştıkları yer olması, yoldan geçenlerin ve
yakın çevredekilerin ilk etapta rahatlıkla görebildikleri ve nihayet bir
şekilde evde hizmet üreten çalışanların daha çok alt katta olmaları ile
izah edilmektedir.
Gösterişli evlerin tasvib edilmediği, “Nafaka olarak harcanan her
şey Allah yolunda harcanmıştır, bina için harcanan müstesna, onda
hayır yoktur”24 anlayışındaki İslam kültüründen ve konut olarak asırlarca çadırın kullanıldığı Türk kültüründen25 başlayan bir süreçten,
evlerin en ince teferruatına kadar planlandığı ve en yetkin örneklerinin
338 verildiği süreç aslında mahremiyet anlayışının evrelerini de anlatmaktadır.26
Osmanlı dönemi uygulaması olarak “Müteehhilin Odaları” ve
“Bekâr Odaları” gibi terimler bize mahremiyetin mimariye yansımasında ayrıntıları anlatır. Geleneksel şehir hayatında aile ve kadınlara gösterilen hassasiyet dolayısıyla yabancı ve bekârların mahalle içinde varlıkları bir sakınca olarak görülmüş onlara mahalle dışında sadece
bekârların yaşadıkları evler olan bekâr odalarının bulunduğu semtler
tahsis edilmiştir.27

, مقایسه تطبیقی خانه در حمله مسلمانان: "تأثری فرهنگ دینی بر شکلگریی خانه, حسام کمالی پور, سید جمید هامشی طغرجلردی,غالم حسنی معماریان
.1-25  ص ص,1389  تابستان,2  مشاره, دوره سوم, فصلنامه حتقیقات فرهنگی,"زرتشتیان و یهودیان کرمان
23
Karpuz, Haşim. Türk İslam Mesken Mimarisinde Erzurum Evleri, Ankara: Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları, 1993, s. 10.
24
خری فیه
َ النفقةُ كلَها يف سبیل اهلل إالَّ البناءَ فال, İbn Mâce, Zühd: 13.
25
Hunlar ve Göktürklerde farklı meskenler bulunmakla birlikte yaygın olan mesken tipi
çadırdır. Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatı, İstanbul 2007, s. 158-159.
26
Mustafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977, s. 10.; Değerlerin konut mimarisine yansıması konusunda bkz., Hafsa Alomari, “The impact of ordinances and rules of Islamic House on the Criteria of House Design and Execution”, Al-Rafidain
Engineering Vol.16 No.1 2008, pp. 1-23.
27
Osman Nuri Ergin, Türkiye’de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri,
İstanbul 2013, s. 115-117.
22
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Avlu
Çamaşır vb. ev eşyalarının nerede yıkandıklarına bakıldığında, bölge, iklim şartları, maddi imkânlar ve mimari geleneğe bağlı olarak evin
durumu vb. bileşenlerden hareketle farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Ancak geniş anlamda ele alındığında ev ortamında, özellikle sıcak mevsimlerde çamaşırların avluda yıkandığı görülmektedir.28 Ancak avlunun
sadece bu amaçla kullanılmayıp, bir ihata duvarıyla çevrilip, evin dıştan
gelecek bazı tehlikelere ve yabancı bakışlara karşı korunmasından, misafirlerin ön karşılama mekânı oluşlarına, dinlenme, mevsime göre bazı
gıdaların kurutulması, yemek hazırlama, sohbet etme, küçük çocukların
oynamalarına kadar bir dizi fonksiyonu olduğu anlaşılmaktadır.29 Bu
durum özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerimizde, günümüzde kısmen de olsa sürmektedir. Sayılan fonksiyonların, çoğunluğu
kadınlar tarafından kullanılması dolayısıyla30 avluya, salt kadınlara ait
değilse de, kadınlar tarafından kullanımı öncelikli mekânlardan biri
olarak bakabiliriz.
Kapı - Pencere
Geleneksel mimari anlayışında kapı ve pencerelerin hangi yöne açılacağı konusunda, evin o biriminin hangi mevsimde kullanılacağı, güneşe göre konumu, komşu evlerinin insan yoğunluklu kısmına bakıp
bakmadığına ve yola göre konumuna kadar birçok etken bulunmaktadır. Burada dikkat edilirse coğrafi belirleyiciler kadar çevre ve mahremiyet anlayışı da ön plana çıkmaktadır.
Kapı Tokmağı
Kapı, toplumun en küçük birimi ailenin ikamet yeri olan “ev”e açılan bir öge olması dolayısıyla, gerek avluya açılan dış gerek eve açılan
iç kapıda ayrı bir önem verilmiştir. Kapılarda, günümüzdeki kapı ziline
denk düşen bir öge olarak kullanılan kapı tokmakları, kadın ve erkeklerin kullanımına uygun olarak farklı şekil ve büyüklükte olarak tasarlanmışlardır. Yapılarına bağlı olarak farklı sesler çıkaran tokmakların
gelen misafirin erkek mi kadın mı olduğunu anlamaya yönelik bir işlevi
bulunmaktadır.31
28
29

30

31

Erken Türk sanatında avlunun şekil ve kullanımı için bkz., Cezar, a.g.e., s. 49.
Avlunun erken dönem uygulaması için bkz. Yılmaz Can, İslam Şehirlerinin Fiziki Yapısı,
Ankara 1995, s. 137-140.
Dinlenme ve kısa vadeli misafir ağırlama gibi işler için şüphesiz erkekler tarafından da
kullanılmaktadır.
Osmanlıcada kapı tokmağı anlamında “Mi'tede” ( )معتدةkelimesi kullanılmaktadır. Metin
Sözen, Uğur Tanyeli, Sanat Kavramı ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2011; Osmanlı dönemi uygulamaları için bkz., Stefan Heidemann, “Late Ottoman Door Knockers from Syria”,
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Sahanlık
İran’da özellikle ev mimarisinde, giriş kapısının önünde heştî “”هشتی
olarak adlandırılan bir sahanlık bulunmaktadır. Giriş holü şeklindeki bu
mekân, özellikle eve gelen yabancıların doğrudan ev ortamına girmeleri yerine, evdeki bayanların gelen yabancıdan haberdar olup kıyafetlerini düzeltmeleri veya kendilerine ait mekâna gitmeleri için zaman
kazanmalarını sağlamaktadır.32
Cumba
İslam tarihinin erken döneminde, Hz. Peygamber’in yüksek evlere
ve evlerin dışa taşıntılı balkon pencere vb. elemanlarını hoş karşılamadığı bilinmektedir.33 Bu duruma, öncelikle gösteriş ve israf sebep olmuş
olmakla birlikte, etkenlerden biri olarak da daha aşağı seviyedeki evlerinin avlularında, serbest kıyafetlerle bulunan insanların mahremiyetlerinin korunması görülmektedir.34
Ancak zamanla değişen şartlarda, örneğin cumbalar, dışarıyı gözetleme değil, serbest kıyafetleri ile dışarıya bakarken dinlenme anlayışın340
daki insanların (özellikle bayanlar) çevredeki zararlı bakışlarla rahatsız
edilmemeleri, mahremiyetlerinin korunmasına hizmet eder hale gelmiştir.
Dönme Dolap
Dönme dolap, geleneksel anlayışta inşa edilen evlerin tümünde yer
almamakla birlikte, farklı bölge ve çok sayıda örnekte, harem ve selamlık bölümleri arasında, ekseni çevresinde dönerek, haremden başta
yemek olmak üzere farklı şeylerin içine konarak döndürülerek selamlıktan alınmasını (veya tersi bir akışı) sağlayan bir tür dolaptır. Bu kullanımın, birbirlerine na-mahrem olan kadın ve erkeklerin birbirlerini
görmelerini engellemeye hizmet ettiği bilinmektedir.35
Banyo-Tuvalet
Kamu tuvaletlerinin özel durumu yani, kadınlar ve erkeler tuvaleti
şeklindeki ayrımın evlerde uygulanmasının zorluğu dolayısıyla böyle
bir ayrıma gidilmemiştir. Ancak harem ve selamlık uygulamasının bu-

32

33
34
35

Facts and Artefacts Art in the Islamic World Festschrift for Jens Kroger on his 65th Birthday,
Edited by, Annette Hagedorn - Avinoam Shalem, Leiden-Boston 2007, pp., 153-184.
, معماری و شهرسازی-  نشریه هنرهای زیبا," "طراحی خانه در بافت سنتی شهر مطالعه موردی طرحی در بافت سنتی قم,غال مرضا اکرمی _ فائزه رارع
.61. ص,1392  تابستان,2  مشاره,18 دوره
Ebu Dâvud, Kitabu’l-Edeb, 5237.
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri, İstanbul 1983, c 1, s. 310.
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, “Dönme Dolap”, İstanbul 2008, c.1, s. 422.
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lunduğu evlerde bu durum kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İslam
toplumlarında mahremiyetin mimariye bir farklı yansıması olarak da
tuvaletlerin ev içindeki konumları gösterilebilir.
Helaların kıbleye doğru veya 180 açıyla değil, 90 açıyla konumlanması, o anda yüzünü veya sırtını o yöne dönmekten hayâ eden bir
anlayışın ürünüdür. Mahremiyetle olan bağı da oldukça incedir.36
İmkânların elverdiği durumlarda, Anadolu konut mimarisinde yer
yer rastlanan misafir odasının içinde küçük bir banyonun (yıkanma
ünitesi) bulunması, bir yönüyle ev sahiplerinin kullanımındaki banyonun misafirlerce görülmesini engellerken (mahrem boyut), diğer yandan misafirin ihtiyacını rahatlıkla giderebilmesine imkân tanımaktadır.
Oda
Türk konutunda merkezi kavram olarak sofayı görmek mümkündür. Konut tiplerini belirlemede sofa merkezi rol oynar. Evde yaşayanların sosyal statülerine uygun olarak odalarına giriş çıkışlarında önemli
rol oynayan sofa ayrıca, mahremiyetin sağlanmasına da büyük katkı
341
sunmaktadır.37
Evde yaşayan insan sayısı, birbirlerine olan mahremiyetleri, buna
göre odalarına giderken birbirlerini görme ihtimalleri gibi bileşenler
sofanın şeklini ve nihayetinde odaların sıralanma biçimini belirlemektedir.
Oda bağlamında, sadece hayatta iken değil öldükten sonra da,
kendisini diğer insanlardan soyutlama, mesafe koyma ve mahrem alan
oluşturma bağlamında mezarların da bir tür oda görevi gördükleri gibi38 mahremiyet anlayışını daha geniş bir alana yayan anlayışlar da
bulunmaktadır.
Çadır
Türk mimarisinde mahremiyet anlayışına ilişkin olarak, bütün tarih
boyunca ortak ve tek bir uygulama bulunmayışına örnek olarak Türk

36

37

38

Burada, vücudunun belli yerleri açıkken kutsal kabul ettiği yöne dönmeyi mahremiyetin
ihlali sayan bir anlayışla karşı karşıyayız.
Önder Küçükerman, Anadolu Mirasında Türk Evleri, İstanbul 1995, s. 30-34.; Cengiz Bektaş, Türk Evi Turkish House, İstanbul 2007, s. 31-33.
Gülçağ Konçe, Sanatta Mahremiyet Alanı Olarak “Oda” Kavramı, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Işık Üniversitesi, İstanbul 2014, s. 33.
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Çadırları verilebilir. İslam’ı kabullerinden önce ve sonrasında Türkler,
yaygın konut türü olarak çadırı tercih etmişlerdir.39
Çadırda geleneksel anlamda mahremiyeti sağlayacak fiziki bir yapıdan söz etmek mümkün değildir. Nitekim bilinen çadır örneklerinde
iç mekânda, bir tarafta erkekler, diğer tarafta kadınlar oturmaktadır.
Dairesel formdaki çadırda kalan diğer mekânlar, gündelik hayatta kullanılan bazı eşyaların konduğu bölümler olarak değerlendirilmektedir.
Erkek ve kadınların birbirlerini görmelerine engel bir öge bulunmamakla birlikte, çadır içinde ev sahipleri ve misafirlerin karışık değil
kadın-erkek gruplar halinde ve karşılıklı oturmaları, kısmen de olsa
mahremiyeti çağrıştırmaktadır.
Okullar
İslam toplumlarında erkek ve kız çocuklarının belli bir yaştan sonra
birlikte eğitim görmeleri sakıncalı bulunmuş, bu sebeple doğrudan kız
öğrencilerin eğitimine ve bunlara öğretmen yetiştiren çok farklı türde
okullar oluşturulmuştur. Anadolu’da bu yapılara örnek olarak Kız Rüş342 tiyeleri, Kız İdadisi, Kız Sanayi Mektepleri, Dâru’l-Mu’allimât, İnâs
Dâru’l-Funûnu, İnas Sultânîleri gibi okullar gösterilebilir.40
Bu okullarda erkeklerden ayrı olarak verilen eğitimde, kız çocuklarının o günkü toplumun ihtiyacına göre bilmeleri gereken aile ekonomisi, çocuk yetiştirme ev ve mutfak işleri gibi bilgiler önemli rol oynamakla birlikte, erkek öğrencilerden farklı bir mekânda eğitim almaları
da mahremit ve mimari anlamında farklı bir bakış ortaya çıkarmaktadır.41
Osmanlılarda kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda eğitim görmeleri durumu sadece Müslümanlar arasından değil, Gayri Müslim

39

40

41

Küçükerman, a.g.e., s. 42; Kur’an- Kerim’de çadıra işaret eden ifadeler, konunun sadece
Türkler değil, Araplar arasındaki önemini de ifade etmektedir. Nahl, 16/80.
Yahya Akyüz, Türk eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2014, Ankara 2014, s. 182, 275.; Cavit
Binbaşıoğlu, Başlangıcından Günümüze Türk Eğitim Tarihi, Ankara 2000, s. 181-183.
Dönemin bu konudaki anlayışını Mehmet Akif Ersoy’un şu şiiri özetlemektedir.
Hani “Nâ-mahreme ben söyleyemem kızlarımın,
Karımın ismini... Hem öldürürüm, sorma sakın!”
Diye, tahrîr-i nüfûs istemeyen er kişliler!”, Mehmet Akif Ersoy, “Hakkın Sesleri”, Safahât,
Ankara 2008, s. 183; bu konuda aynı dönemden zıt bir bakış açısı için bkz., Abdullah Cevdet, “Medeni Mesken Buhranı”, İctihad Felsefî, İctimaî, Edebî, İktisadî Mecmua, 15 Ağustos
1925, s. 3685-3687.
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cemaatler arasında da yaygındır42 ve bu durum özel anlamda günümüzde de sürmektedir.
Hamam
Mahremiyetin mimarideki izdüşümlerinden biri de şüphesiz hamamlardır. Hamamlar bilinen birçok toplumla birlikte, İslam toplumlarının mahremiyet anlayışının en önemli mekânlarındandır.43
Hamam yapılarında mahremiyeti korumaya yönelik doğrudan uygulamaları şu alt başlıklarla ele almak mümkündür:
Çifte Hamam
Kadın ve erkeklere hizmet veren ayrı (Kadınlar Hamamı - Erkekler
Hamamı) hamamlar olduğu gibi, haftanın belli günlerinde veya günün
belli saatlerinde kadınlara hizmet veren hamamlar da bulunmaktadır.
Bir başka uygulama da, bir bölümü erkekler, diğer bölümü ise kadınlar
tarafından kullanılan çifte hamam mimarisidir.44
Kadın ve erkeklere hizmet veren çifte hamam uygulamasında kadınlar tarafının kör sokaklara açılması gibi tedbirlere yer verilmiştir. Bu 343
durum da yine, elbisesi üzerinde olsa bile, gideceği yerin mahremiyetini öncesi ve sonrasında koruma çabasıdır. “Neden kadınların da alışveriş yaptığı pazarların kadınların giriş çıkış için kullandığı kör sokaklara
açılan kapıları olmaz da, hamamların olur” sorusu bu durumu açıklayıcıdır.
Aydınlatma Ögeleri
Hamamlarda mahremiyet şartlarını oluşturmanın önemli unsurlardan biri de aydınlatmada görülmektedir. Diğer yapı türlerinde iç
mekânı aydınlatmaya yönelik olarak cephelerde açılan pencerelere
karşılık hamamlarda kubbe vb. Üst örtü ögelerine açılan ışık sağlama
ögelerine yer verildiği görülmektedir. Zemin seviyesi veya insan boyunda yan duvarlara pencere yerine, insan boyunun yukarılarına taşınması durumu, doğrudan elbiselerinden arınmış insanların dışarıdan
42

43

44

Rum cemaati örneği için bkz., Oya Dağlar Macar, “Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (2) • Bahar / Spring 2010 • 784 vd.
Türk toplumundaki yeri için bkz., Tuncer Baykara, Türk Kültür Tarihine Bakışlar, AKM
yay. Ankara 2009, s. 101; İbrahim Çeşmeli, Antik Çağ’dan 13. Yüzyıla Kadar Orta Asya ve
Karahanlı Dönemi Mimarisi, İstanbul 2007, s. 38-42.; Emevi dönemi örneği için bkz., K. A.
C. Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture, Revised and Supplemented by
James W. Allan, Aldershot, 1989, Scholar Press, p. 106,
Cağaloğlu, Gedikpaşa, Çemberlitaş gibi hamamlar bu türün İstanbul’daki örnekleridir.
Mehmet Mermi Haskan, İstanbul Hamamları, İstanbul 1995, s. 86, 97, 150.
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görülmelerinin engellenmesidir. Aydınlık fenerlerinin, hamam yapılarının üst tarafına konması öncelikle, günışığının günün her saatinde
alınmasına yönelik olmakla birlikte ikinci bir amaç da ışığı, insan bakışlarının uzanamayacağı bir noktadan almaktır.45
Halvet
Hamamlarda yer alan önemli birimlerden biri de halvetlerdir. Burada genel adabı muaşerete uygun örtüler içinde bulunan insanların
geçici olarak, daha mahrem yerlerini açmaları ve yıkanmalarının sağlanması söz konusudur. Bu anlamda halvet ögesi hamamın zaten geniş
anlamda mahremiyet sağlayıcı özelliğine ikinci bir mahremiyet tabakası
oluşturmaktadır.
Çamaşırhaneler
İslam dininin geniş anlamda temizliğe değer vermesinin ötesinde,
özellikle namaz gibi bazı ibadetlerin yapılması için abdest almak, beden
ve elbiselerin temizliği öne çıkmıştır. Türklerin Müslüman olduktan
sonra inşa ettikleri yapılar arasında geniş anlamda su mimarisi diye
344 adlandırılan ve içinde hamam, tuvalet ve çamaşırhanelerin de yer aldığı
temizlikle ilgili yapılar ayrı bir önem kazanmıştır.
İslam toplumu bakımından, aile bireyleri için günlük hayata ilişkin
olarak adı konmuş bir görev dağılımı bulunmamakla birlikte, “teamül
olarak”46 çamaşır yıkamanın “kadınlara ait bir iş” olarak algılandığı
görülmektedir.47
Özellikle çamaşır yıkanırken mahremiyeti korumanın zorluğu göz
önünde bulundurularak, kadınların bu işle meşgul olabilecekleri daha
rahat bir ortamın temin edilmesi için başlı başına bir mimari yapı türü
ortaya çıkmıştır.
Konut mimarisinde normal şartlarda banyolar (hamam), evin avlusu gibi yerler, çamaşır yıkamak için de değerlendirilen ortak kullanım
mekânları olmakla birlikte, başlı başına bu işe tahsis edilen mekânlar
olarak çamaşırhaneler görülmektedir. Çamaşırhaneler, yöredeki kadın-

45
46

47

Yılmaz Önge, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Hamamları, Ankara 1995, s. 63-64.
Teamül, öteden beri olagelen muamele, yerleşmiş olan örf, âdet, Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1992.
Konuya ilişkin XVI. yy’da Saraydan çıkan bir fermanda, bazı kadınların çamaşır yıkamak
için tutulan dükkanlarda bulunmalarının fesada sebebiyet vereceğinin ifade edilmesi ve
yasaklnması bu durumu açıklar. Ahmet Refik Altınay, Onuncu Asr-i Hicrîde İstanbul Hayatı,
Haz. Abdullah Uysal, Ankara, 2000, s. 70.
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ların, belirli usullerle getirdikleri çamaşırları yıkadıkları mekânlardır.48
İşlevleri aynı olmak üzere Anadolu’nun farklı bölgelerinde “Yunak”,
“Geysi Evi” gibi isimlerle de anıldığı olmaktadır (Fotoğraf 4).49
Çankırı şehir merkezinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan çamaşırhane, Türkiye’de çamaşırhane türünün az sayıdaki örneği arasında en büyüğü olarak bilinmektedir.50 Aynı yapı türünün ülkemizdeki
bir önemli örneği olan Safranbolu Yörük Köyü Çamaşırhanesi, günümüzde Sanat Evi olarak kullanılmaktadır.51
Çamaşırhaneler, sadece İslam toplumlarında değil, örneğin Anadolu’daki diğer din mensupları tarafından da kullanılan yapı türleridir.
Bazı yerlerde Yunak olarak da adlandırılan çamaşırhanelerde, mahallenin kadınları çamaşırlarını yıkamakta, onların kurumasını beklerken bir
yandan çocuklarını yıkamakta ve nihayet akşam işleri bitince kapıları
kapatıp kendileri de duş almaktadır.
Mahalle
Geleneksel mimari anlayışında Mahalle çoğu kez benzer din ve kültürü paylaşan insanların oluşturduğu iskân birimidir. Günlük hayatla- 345
rında, farklı kültürler mensuplarının şahit olmasını istemedikleri şeyleri
yaşayabilecekleri bir alandır. Mahalleler geleneksel toplumların geniş
anlamda mahremiyet alanlarıdır. Çoğu kez karşılaşılan çıkmaz sokaklar
tamamen kendini dışarıya, yabancıya kapatan düşüncenin yansımasıdır. Ancak buradaki tecrit, kendinin toplumdan koparmak değil, zararlı
eylemlerden korunma anlamındadır.
Osmanlı kentlerinde (İstanbul, Bağdat, Şam, Halep, Kudüs, Kahire
vs) Yahudi, Hıristiyan ve Ermeni mahalleleri bulunduğu bilinmektedir.52
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49

50
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52

Marmara Bölgesi’nde Gökçeada örneğinde, çamaşır yıkayan kadınların, sonrasında çamaşırhanenin kapılarını kapatarak kendilerinin de yıkandıkları yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dündar, M. (2012). Gökçeada - Osmanlı devri mimarisi. International Journal of
Human Sciences, Cilt 9, sayı 2, Yıl, 2012, s. 561.
Konya’nın Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi’nde bulunan yapı yunak olarak da anılmakta, eski dönemde her mahallede bir Geysi evi bulunurken bugün yalnız Subaşı Hamamı önünde Çaysuyu Çeşmesi bitişiğindeki Geysi evi kalmıştır. Rahmi Erdem vb., “Sille, Bir
Koruma Geliştirme Planı Ve Sonrası” S.Ü. Mühendislik‐Mimarlık Fakültesi Dergisi, c.25,
s.2, 2010, Sayfa 33.
Fikret Tuna, “Çankırı’nın Coğrafi Özelliklerinin Şehirsel Gelişim Potansiyeli Yönünden
Değerlendirilmesi”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 21, ocak - 2010, s. 234.
Mehmet Ali Tunç, ve bşk., T.C. Karabük Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Karabük
2011 İl Çevre Durum Raporu, Karabük 2012, s. 126.
Ali Murat Yel - Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Mahalle”, DİA, 27, Ankara 2003, sayfa, 323-326.
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Değerlendirme
İnsanın özgürleşme serüveninde zirveyi zorladığı günümüzde aslında kitle iletişim araçlarının da kullanımıyla mahrem alanın (privacy)
gittikçe azaldığı bir duruma sürüklenmeden söz edilmektedir.
Yukarıda özetlenen uygulamaların bir kısmı İslam toplumunun
kendine özgü uygulamaları olmakla birlikte, benzeri mimari etkinliklere birçok farklı ülke ve kültürde rastlanmaktadır. Mahremiyet anlayışı
din, inanç ve kültürü ne olursa olsun, farklı düzey ve yoğunlukta da
olsa insan topluluklarında görülen güçlü bir durumdur.
Kadın öncelikli olarak, erkek için de kurallar koyan geleneğin mahremiyet anlayışında, sadece karşı cinslerin birbirleri ile birlikteliğinde
değil dahası, kadın olsun erkek olsun, insanın kendilerine karşı da
mahremiyetinin sınırlarını çizmiştir.
Buradaki kurallar ve sınırlar hep yasak ve engel üretmemiş, Peygamberinin yüzünü resmetmeyi mahremiyeti ihlal olarak gören anlayış
onu ifade İçin adına bir “Hilye” dediğimiz bir sanat türünü geliştirmiş346 tir.
Günlük hayatta mimaride karşımıza çıkan öge ve uygulamaların bir
kısmında asıl amaç, inşâî ve teknik gereklilikten öte mahremiyet anlayışının bir sonucudur.
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ŞER’İYYE SİCİLLERİNDE
KADIN-ERKEK MÜNASEBETLERİ
Nevzat ERKAN*
Özet
Osmanlı Devletiyle ilgili sosyal ve kültürel sahada araştırma yapmak isteyen araştırmacıların vazgeçilmez kaynakları arasında bu mahkeme kayıtları, yani şer’iyye sicilleri gelmektedir. Fetva kitaplarında verilen hususların pratik uygulamasını, arşivde yer alan
devletin gönderdiği ferman ve buyrulduların ne derece uygulandığını mahkeme kayıtlarından takip etmek meseleler hakkında daha sağlıklı yorum yapmamıza vesile olmaktadır. Zengin bir muhtevaya sahip bu kayıtlar Osmanlı toplumunun mahremiyet algısını
yansıtmaktadır. Mesela, Erkek-kadın münasebetleri, müslüman kadınların gayrimüslim
erkek ve kadınlarla olan münasebetleri, giyim-kuşam gibi konularında mahremiyeti
merkeze alan belgeler mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Şer’iyye Sicilleri, Kadın-Erkek Münasebetleri, Mahremiyet.


Abstract
This court records between resources indispensable for researchers who want to do
research in the related social and cultural fields with the Ottoman Empire, which means
the register of Sharia. Fatwa books on the subject of practical application, send the
state in the archive and follow the edicts of the court records of the extent applicable
buyruldu matters is our opportunity to make healthier review. This record has a rich
content reflects the perception of privacy Ottoman society. For example, the male-female relations, the relations with Muslim women Muslim men and women, privacycentered issues such as clothing of documents are available.
Keywords: Court Records, the Male-Female Relations, Privacy.

Osmanlı toplumu ile ilgili toplumsal cinsiyet ve Osmanlı kadını üzerine son dönemde yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu araştırmalarda dolaylı da olsa mahremiyet anlayışında dair bilgiler bulunmaktadır.1 Bunun
*
1

Yrd. Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı
Örnekler için bkz. Ronald C. Jennings, Studies on Ottoman Social History in the Sixteenth
and Sevententh Centuries: Women, Zimmis and Sharia Courts in Kayseri, Cyprus and Trabzon,
İstanbul 1999; Yvonne J. Seng, The Üsküdar estates (tereke) as records of everyday life in an
Ottoman town, 1521-1524.(Yayınlanmamış Doktora Tezi), The University of Chicago 1991,
Leslie Peirce, Ahlak Oyunları: 1540-1541 Osmanlı’da Ayntab Mahkemesi ve Toplumsal Cinsiyet, (trc. Ülkün Tansel), İstanbul 2005; Betül İpşirli Argıt, Manumitted Female Slaves of The
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yanında konuya girmeden önce şer’iyye sicillerinde mahremiyet konulu
hükümlerden hareketle yapılmış iki çalışmadan bahsetmek gerekecektir.
Bunlardan ilki Fikret Yılmaz’ın ağırlıklı olarak Edremit sicillerinden derlediği ve değerlendirmeye aldığı çalışmadır.2İkinci olarak zikredilecek
çalışma Nil Tekgül’ün modernite öncesi mahremiyet algılarına yönelik
makalesidir.3 Yılmaz, Makalesini kamu/özel alan üzerinden temellendirmeye çalışırken, Tekgül, daha çok araştırmalar üzerinden konuyu yorumlamaya çalışmış şehir mimarisi ve Osmanlı toplumunda cinsiyet üzerinde yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak Leslie Pierce’den mülhem
iç/dış, mahrem/namahrem ve iç/taşra kavramlarıyla açıklamaya çalışmıştır. Tekgül, mahremiyet halkalarını ev-ev kümeleri-mahalle-şehir olarak sistematize etmeye çalışmıştır.
Modern dönem öncesi klasik değerlerin hâkim olduğu Osmanlı Devleti’nde kadın-erkek münasebetleri ve mahremiyet değerlerinin neler olduğu konusunda önemli kayıtlardan birisi mahkeme kayıtlarıdır. Bu tarihi vesikalar sayesinde Devletin konuya dair bakışını, toplumsal ilişkilerin ne boyutta olduğu daha da önemlisi o devirde yaşayan insanların zi350 hin dünyalarını kısmen de olsa kavramış bulunmaktayız.
Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde biz de bu çalışmayı, öncelikle Devletin bakış açısını yansıtması hasebiyle merkezden gelen ferman ve buyruldular perspektifinde açıklamaya çalışacağız. Daha sonra
şehirlerde bulunan kadı ve görevlilerin konuya dair tutumlarını ele alacağız. Son olarak Müslüman ve gayrimüslim tebaadan olan sıradan insanlar arasında meydana gelen mahremiyet ve kadın erkek münasebetlerini yansıtan belgeleri değerlendirmeye tâbi tutacağız. Ana kaynak olarak 18. Yüzyıl Üsküdar sicilleri ve bunun yanında erken dönem yayınlanmış İstanbul sicillerinden konuyla ilgili örnekleri meseleyi vuzuha kavuşturmak için ele alacağız.
Mahremiyetle ilgili Merkezden Gelen Emirlerin
Değerlendirmesi
Payitahttan gelen emirlerin başında Üsküdar özelinde meseleye baktığımızda ilk göze çarpan husus hamamlar ile ilgili kayıtlardır. Bir temiz-

2

3

Ottoman Imperial Harem (Sarayis) in Eighteenth Century Istanbul.(Yayınlanmamış Doktora
Tezi), Boğaziçi University 2009.
Fikret Yılmaz, “XVI. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Mahremiyetin Sınırlarına Dair”, Toplum ve
Bilim, 2000 say. 83 s.92-108.
Nil Tekgül, “Modernite Öncesi Osmanlı Toplumunda Mahremiyet Halkları” ,Özer Ergenç’e
Armağan, s. 410-432.
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lenme yeri olarak hamamlar Osmanlı toplumunda önemli bir yer tutmaktaydı. 18. Yüzyıl Üsküdar’ında hamam bulunan evler çok sayıda idi. Bunlar ağırlıklı olarak orta ve zengin tabakadan insanlar idi.4 Bu yüzden hamamlar toplumun temizlik ihtiyacını gidermede önemli bir fonksiyon
icra etmekteydi. Aynı zamanda hamamlar mahremiyet konusunun dikkat edilmesi gereken yerlerinden birisi idi. Hamamları işletenler ve veya
kiralayanların güvenilir insan olması istenmekteydi. Nitekim, konuyla ilgili Suriçi İstanbul’da cerayan eden bir dava kaydında;5
Mahmiye-i İstanbul’da vâki‘ İbrahim Paşa hamamının müste’cir-i olan
Hızır Beşe b. İlyas nâm yeniçeri[yi] ehl-i mahalle meclis-i şer‘a ihzâr ettiklerinde, fahrü’l-cüyûş Halebli Mehmed Çavuş ve Kasım Halîfe b. Pîrî elimâm ve Rüstem b. Veli ve Mustafa Efendi b. Hasan ve Osman b. Musa elmüezzin ve sâir ehl-i mahalle bi’l-muvâcehe takrîr-i kelâm edip, mezbûr
Hızır Beşe hevâ üzredir ehl ü iyâlimiz hamama vardıkca müte’ezzî olurlar,
şahs-ı mezbûr mü’temen değildir, birkaç kere avratlar hamamı kapısında
nisvân içinden çıktığını gördük, haremât-ı Müslimîn ile muhtelit olur, sâbıkan dahi Hayreddin Paşa hamamından bu töhmet ile ihrâc olunmuşdur,
töhmet-i sâbıkası vardır ve bi’l-cümle mezbûrun hamamcı olduğu marzîmiz 351
değildir dediklerinde, merkūm Hızır Beşe isnâd ettikleri etvâr-ı nâ-hemvâr
ile ittisâfı inkâr edip, bana iftirâdır dedikden sonra bi’t-tav‘ ve’r-rızâ ben
hamam-ı mezbûrdan fâriğ olup, icâreyi fesh ederin, hemen bana hamama
bir tâlib bulsunlar bana ziyâde ve cânib-i vakfa zarar ve hüsrân müterettib
olmasın dedikde, mütevellî-i vakf olan fahrü’lakrân Mahmud Bey b. Abdi
meclise ihzâr olunup, cânib-i vakfa zarar ve noksan ve mezbûre gadr-i fâhiş
ve hüsrân gelmemek üzre bir müste’cir-i sâlih bul deyû tenbîh olundukda,
kaziyye bi’t-taleb ketb olundu. denilerek mahalle halkı hamamın kiracısının değişmesini talep etmiştir.
Hamamlar ilgili mahremiyetin başka bir veçhesi Müslüman kadınlar
ile gayrimüslim kadınların yanı aynı vakitte hamama girmelerini engellemeye yönelik ferman ve buyruldulardır. Müslüman kadınların Yahudi
ve Hıristiyan kadınlar ile hamamda beraber olmamaları ve farklı günlerde hamama gidilmesi emredilmesine rağmen buna uyulmadığı için
h.1117 (m1705-6) tarihli buyrulduda, hamamcılar kethüdasına tembih

4

5

Nevzat Erkan, 18.Yy’ın İlk Yarısında Üsküdar‘da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri –Şeriyye Sicilleri ve Müdevvel Kaynaklar Işığında- (Basılmamış Doktora Tezi) M.Ü. S.B.E. İstanbul
2012, s.126-144.
İstanbul Kadı Sicilleri İstanbul Mahkemesi 3 Numaralı Sicil (H.1027/ M. 1618), (haz. Yılmaz
Karaca vdg) İstanbul 2010, s.430-431, (Hüküm no 657)
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yapılıp Müslüman kadınlar ile gayrimüslim kadınların farklı günlerde hamama gitmesi emredilmiştir.6 Konuyla ilgili 13 Şevval 1119 (7 Ocak
1708) tarihli bir buyrulduda, bu defa Müslüman erkeklerin gayrimüslim
erkekler ile aynı günde hamama girmemeleri konusunda uyarılar olmasına rağmen buna dikkat edilmediği vurgulanmıştır. Gün olarak Pazar ve
Salı günleri Yahudi ve Hıristiyanlara tahsis edilmiş, diğer günlerde Müslümanların hamama gitmesi gerektiği bildirilmiştir. Aynı belgede Müslüman kadınların hamamlarda setr-i avret konusuna özen göstermediğine
dikkat çekilmiş, kadın hamamcılardan konuya gerekli hassasiyeti göstermeyenlere ceza verileceği uyarısı yapılmıştı.7 Bahsi geçen belgeden on
ay sonra, hamamlara girişle ilgili olarak, günler üzerinde bir düzenleme
yapılmıştır. Pazar gününün Hıristiyanlar için münasip olmayıp, Yahudilerin Salı ve Pazar Hıristiyanların ise Salı ve Cumartesi günleri hamama
gitmeleri yönünde bir emir çıkartılmıştır.8
Konuyla ilgili son olarak 25 Receb 1148 (11 Aralık 1735) tarihli buyrulduda Müslüman kadınların Hıristiyan ve Yahudi kadınlar ile karışık
hamama girmelerinin “nice hücnet ü bâdi-i ism olur halde” yani birçok
352 ayıp ve günahın sebebi olduğunu belirtilmektedir. Bu yüzden hamamların bir gayrimüslimler için geri kalan günler için müslüman kadınlara
tahsis edilmesi istenmiştir. Buyruldunun devamı olan hamamcıların arzında, Üsküdar merkezde bulunan hamamcılar Hıristiyan ve Yahudi kadınların Salı günü hamama gitmesinde ittifak ettiklerini arz etmişlerdir.9
Buraya özetlemeye çalıştığımız merkezden Üsküdar kadısına gönderilen
emirlerde, devlet eliyle toplum içine bir düzenlemenin yerleştirilmeye
çalışıldığını görmekteyiz. Amaç ise toplumdaki mahremiyet anlayışının
bozulmamasını sağlamaktır. Zira İslâm Dini’nin mahremiyet anlayışına
göre zimmî kadın Müslüman kadına yabancı erkek hükmündedir.10
Merkezden gönderilen emirlerin ikinci türü de, erkeklerin camiye
devamı konusunun yanı sıra Müslüman kadınların giyim-kuşamlarına
dikkat edip Müslüman olsun, zimmî olsun dükkânlarda alışverişin dışında oturup sohbete dalmalarının uygun olmadığı belirtilmiştir. Bu gibi

6
7
8
9
10

Üsküdar Şer’iyye Sicilleri, no.334, vr.164a.
ÜŞS, no.336, vr.53a.
ÜŞS, no.337, vr.77b.
ÜŞS, no.394, vr.98b.
İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülaziz ed-Dımaşkî, Reddü’l-Muhtar ale’dDürri’l-Muhtar: Şerhu Tenviri’l-Ebsar , trc. Mehmet Savaş, İstanbul 1985, II,116.
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durumlarda esnaf kethüdasının ve dükkan sahiplerinin gerekirse uyarılması istenmektedir.11 Bunun yanında asıl işi odun, kömür ve zahire taşımak olan arabacıların bu işleri yapmayıp bağlara ve Çamlıca gibi teferrüçgâh yerlerine kadınları götürüp fesada sebep olduğu için Üsküdar naibi uyarılmıştır.12
Dikkat çeken buyruldulardan birisi de tabip odalarıdır. Buraların
mahremiyete uygun olmasının yanı sıra bu mekanları gayri meşru ilişkiler için kullanan insanların uyarıldığını görmekteyiz. Sur içi İstanbul’un
yanı sıra Galata Üsküdar ve Eyüp kadılarına gönderilen emirde şöyle denilmektedir:13
“Tabîb olan müslim ve kefereden ekseri derûn-i mefâsid-i meşhûnlarında olan envâ‘-ı mefâsidin. icrâ içün dükkânlarında nisâ tâifesine mahsûs
birer oda ve dükkânları önlerine cam perdeden gayri zemînden yukaru yarımşar kepenk peyda eylediklerinden bî-pervâ fevâhiş makūlesin dahi
dükkânlarına getürüp mel‘anetlerini icrâ ederek ehl-i ‘ırz tâifesinden ‘illet
sebebiyle dükkânlarına varanlara dahi dest-i dırazlık eylediklerin
mevsûku’l-kelim ve vukûfu olanlar haber vermeleriyle bu makūle fesâdın
men‘ ü def‘i ehemm ü vâcibâttan olmağla, İstanbul, Galata, Üsküdar ve 353
Eyyûb’da her ne kadar tabîb dükkânı var ise içlerinde ve üzerlerinde olan
odalar ve perdeleri hedm, dükkânlar önünde tahtadan olan perdeler ancak
yarımşar arşun olmak üzerine ziyâdesi kat‘ cam çerçevleri kaldurup, fî mâ
ba‘d dükkalarına cam çerçeve ve vaz‘ etmemeleri içün cümleye tenbîh ve
te’kîd bu memnû‘atın birer dükkânlarına görülmek ihtimâli olur ise itâ‘ati fermân-ı ‘âli eylemedikleri içün ‘ukūbât-ı meşrû‘adan haklarına îcab eden
icrâ olunacağını ifhâm ve bu husûs müstakillen size sipâriş olunmağla
tâife-i merkūmeden gerek müslim ve gerek kefereden birine bu ehl-i ‘ırz
makūlesindir deyü ruhsat verilmek ihtimâli olur ise mes’ûl ve mu‘âtab olacağınızı ber-mukarrer bilüp ana göre basîret ve intibâh üzere hareket ve
hilâfında be-gāyet tevekkuf u mücânebet eyleyesiz deyü buyruldu.”
Mahremiyetin ihlaliyle fitneye sebep olur düşüncesiyle merkezin
emir gönderdiği bir husus da bayram günleridir. Üsküdar ve muzafatını
içine alan buyrulduda kadınların bayram günleri süslenip sokaklarda
gezmelerinin fitne fesada sebep olduğu, bu nedenle bayram bitinceye
kadar evlerinde oturmalarının uygun olduğu vurgulanmıştır.14
11
12
13
14

ÜŞS, no.337, vr. 77a.
ÜŞS, no.400, vr.85b.
ÜŞS,no.378, vr.91a.
ÜŞS, no.400, vr.94b; no.418 vr.89a,97b.
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Siyasi içerikli bir konu da yabancı ülke elçilerinin geldiği zaman takınılan tavırdır. Üsküdar mekan itibariyle Devletin doğu tarafından gelen elçilerin son uğrak yeri idi. Bostancıbaşıya gönderilen buyrulduda,
İran elçilerinin geleceği günlerde Eyüp, Sütlüce, Hasköy, Kasımpaşa, Galata, Beşiktaş, Üsküdar, Kuzguncuk, Kadıköy, ve Boğaz içlerinde kadınların kayıkla seyahat etmelerinin uygun olmayacağı, bu konuda kayıkçılar kethüdasının uyarılması hem karada ve hem denizde kadınların dışarı
çıkmamaları gerektiği, evlerinde oturmalarının muktezay-ı diyânet kendilerini himayet ve sıyanet için uygun olacağı belirtilmiştir.15
Şehir halkı Arasında Mahremiyetle İlgili Davalık
Hususlar
Payitaht’tan gönderilen emirleri uygulamak için mahremiyet meselesinin şehir merkezinde kontrol etmeyen çalışanlar başta kadılar veya
onların yerine gönderilen naipler, subaşıları, ve mahalle yasakçıları idi.
Herhangi biri yerde mahremiyet sınırlarını zorlayan bir hadise olduğunda kadı emriyle bu kişiler şikayet edilen kişileri yaklar ve kadı huzu354 runa getirirdi. Nitekim, Üsküdar/Yenimahalle subaşısı Abdi Beşe, Reis
Mahallesi’nde Nazlı bint Krikor adlı gayrimüslim kadınla Gevher bint
Abdullah adlı Müslüman kadının evlerine kendilerine namahrem olan
İsmail ve Ahmed adlı Müslümanları almalarıyla subaşı “nehy-i
‘ani’lmünker murâdımdır” niyetiyle ilgili kişilerin mahkemeye celbini
sağlamıştır.16
Mahremiyet konusunun bir boyutunu ehl-i namus kadınlara yapılan
töhmetle ilgili kadı huzurunda ne gibi işlemlerin yapıldığıdır. Konuyla
ilgili bir dava kaydında;17
“Medîne-i hazreti Ebâ Eyyûb el-Ensârî -dâme fî rıdvâni’l-Bârî-’de vâki‘
Fethi Çelebi mahallesinde müezzin olan Ahmed Çelebi b. Mehmed nâm kimesnenin zevcesi râfi‘atü’l-vesîka Ayşe bt. Mahmud nâm hâtuna meclis-i
şer‘de yine mahalle-i mezbûre sâkinelerinden Musa b. Ramazan nâm kimesne mahzarında üzerine takrîr-i da‘vâ edip mezbûr Musa gıyâbımda benim için mezbûr Müezzin Ahmed Çelebi hamama gittikçe beni mezbûre
Ayşe içeri alıp benim ile mu‘âmele üzredir merkūme Ayşe ile bu vech üzre
mu‘âmeledeyiz deyû benim ırzımı hedm etmişdir suâl olunup mûceb-i
15
16
17

ÜŞS, no.402, vr.75a, 87b.
ÜŞS, no. 350, vr. 11a.
İstanbul kadı sicilleri Eyüb mahkemesi (Havass-ı Refia) 74 numaralı sicil (H. 1072 - 1073 /
M. 1661 – 1662), haz. Hüseyin Kılıç vdg, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi
(İSAM), İstanbul 2011, hüküm no.59.
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şer‘iyyesi icrâ olunmak matlûbumdur dedikde gıbbe’s-suâl ve akībe’l-inkâr
isre’l-istişhâd mahalle-i mezbûre sükkânından Halil Beşe b. Mehmed ve Süleyman b. Mahmud nâm kimesneler li ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘a hâzırân
olup istişhâd olunduklarında, fi’l-hakīka mezbûr Musa merkūme Ayşe ile
mu‘âmelem vardır. Zevci mezbûr Ahmed Çelebi hamama gittikçe beni menziline alıp benim ile mu‘âmele üzredir deyû bizim huzurumuzda ikrâr etmişdir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz, şehâdet dahi ederiz deyû her
biri edâ-i şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinde şehâdetleri hayyiz-i kabulde vâki‘
olup mûceb-i şer‘îsi icrâ olundukdan sonra müdde‘iye-i mezbûre Ayşe
Hâtun meclis-i şer‘de i‘âde-i kelâm edip keyfiyyet-i hâlim mahalle-i mezbûre
ahâlîsinden istihbâr olunup haberleri tahrîr olunmak matlûbumdur deyicek mahalle-i mezbûre imâmı İbrahim Efendi b. Mustafa ve ahâlî-i mahalleden Mustafa Çelebi b. Abdülbâkī ve Mehmed Çelebi b. Mehmed ve el-Hâc
Hasan b. Mehmed ve el-Hâc Hüseyin Bey b. Yusuf ve Mustafa Beşe b. Hanefi
ve Sefer b. Hüseyin ve Hüseyin b. Veli nâm kimesneler li ecli’l-ihbâr meclisi şer‘a hâzırûn olup istihbâr olunduklarında, fi’l-hakīka mezbûre Ayşe
Hâtun kendi hâlinde ve mestûre hâtundur bu âna değin nâ-mahrem ile
kat‘â alâkasına ve sâir hâline vukūfumuz yokdur deyû her biri mezbûre 355
Ayşe Hâtun’un hüsn-i hâlini ihbâr ettiklerinde mâ hüve’l-vâki‘ alâ vukū‘ihî
ketb olundu.” şeklinde ifade edilerek, Müslüman ehl-i namus bir kadının
sıfatları, tesettürüne dikkat eden namahreme olan insanlarla bir arada
bulunmayan ve kendi halinde olarak sıralanmıştır. Konuyla ilgili Üsküdar’da meydana gelmiş bir olayda şu ifadeler yer almaktadır:18
“Mahrûse-i Üsküdar za‘îmi olan fahrü’l-akrân Müstedâm Bey mahfil-i
kazâya mahrûse-i mezbûrede vâki‘ merhûm-ı mebrûr Rüstem Paşa hazretlerinin vakıf odalarında sâkin olan Mustafa b. Cafer nâm kimesneyi ihzâr
edip mezbûr Mustafa’nın zevcesi Hümâ bt. Durali nâm hâtunu zikr olunan
odalardan çıkarın ve illâ ateşe vururum deyu mektûb bırakmışlar mezbûre
Hümâ’nın ahvâli Müslümanlardan tefahhus olunup vukû‘ı üzre tahrîr
olunmasın taleb ederim dedikde bî-garaz Müslümanlardan kıdvetü’l-cüyûş
Lütfi Çavuş ve Sefer Reis b. Abdullah ve Ömer Subaşı b. Veli ve Cafer b.
Abdullah ve Ahmed Çelebi b. Kasım ve Mustafa b. Seyfullah ve Süleyman
Beşe b. Abdullah ve diğer Mustafa Beşe b. Abdullah ve Pîrî b. Hüseyin ve
Kasım b. Abdullah ve Anber b. Abdullah ve sâir Müslümanlardan cemm-i
gafîr ve cem‘-i kesîr mahfil-i kazâya hâzırûn olup mezbûre Hümâ mestûre
18

İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı Sicil (H.999-1000/ M.1590-1591),
haz. Rıfat Günalan, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul
2010, hüküm no.342.
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hâtundur bu âna gelince yaramaz ef‘âlini görmedik ve işitmedik bir
harâmzâde bir mektûb bırakmış lâkin kat‘â bu fakīrenin yaramaz ef‘âli
olduğu için değildir anlarız deyu haber verdiklerinde mâ vaka‘a bi’t-taleb
tahrîr olundu.”
Mahkeme kayıtlarında mahremiyet konusunda titiz olan kadınların
iftiraya uğradıklarında şehrin ileri gelenleri tarafından temize çıkartıldığı
gibi, evlerine namahrem erkekleri alan ve gayri meşru ilişkilerde bulunan kadınlar için “Namahremden perhizi olmayup” veya “namahremden
tehâşileri olmayup” gibi tanımlamalarla ifade edilmekteydi. “Medîne-i
Hazret-i Ebâ Eyyûb el-Ensârî -dâme fî rıdvâni’l-Bârî-’de zâbitü’l-vakt olan
Seyfullah Bey b. Ramazan târih-i kitâb günü meclis-i şer‘a gelip takrîr-i
kelâm ve ta‘bîr ani’l-merâm edip medîne-i mezbûrede vâki‘ Zeyneb Hâtun
mahallesinde Yusuf Ağa nâm kimesnenin menzilinde müste’cire olan Ayşe
bt. Mehmed nâm hâtun hâlâ kendisine nâ-mahrem olan iki nefer âdem ile
menzil-i mezbûrda oturup mu‘âmele-i fuhuş üzre oldukları mesmû‘um olmağla cânib-i şer‘den üzerine varılıp vâki‘ müşâhede ve mu‘âyene olunmak
matlûbumdur deyicek savb-ı şer‘den üzerine mevlânâ Mehmed Efendi b.
356 Hasan irsâl olunup o dahi zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî olan müslimîn
ile menzil-i mezbûra varıp husûs-ı mezbûr tefahhus olundukda, fi’l-hakīka
mezbûre Ayşe Hâtun sâkine olduğu menzilde kendisine nâ-mahrem hâssa
helvacılarından Yusuf b. Mehmed nâm helvacı ahz olunup suâl olundukda,
mezbûr Yusuf cevâbında ben mezbûre Ayşe Hâtun’un zevci gāib ani’l-meclis
Ahmed Ağa’nın karındaşıyım deyicek mahalle-i mezbûre imâmı Veli Efendi
b. Mustafa ve müezzin olan Abdülkādir Halîfe b. İbrahim ve ahâlî-i mahalleden Eyüb Çelebi b. Süleyman ve İbrahim Çelebi b. Mustafa ve Derviş Çelebi
b. Hüdâverdi ve Mehmed Çelebi b. Behram ve Hasan Beşe b. Mustafa ve
Yusuf b. Torbalı nâm kimesneler meclis-i mezbûrda, merkūm Ayşe her bâr
nâ-mahrem kimesneler ile muhtelit olup nâ-mahremden perhîzi olmayıp
nâ-ma‘kûl fi‘l üzre idiği ma‘lûmumuzdur merkūme Ayşe bu hâl üzre birkaç
gün dahi kalır, menzil-i mezbûrda bu fesâd olmak üzre mukarrerdir. Hattâ
biz nice def ‘a bu makūle işinden fâriğa ol deyû tenbîh eylediğimizde mütenebbih olmamışdır deyû her biri mezbûre Ayşe’nin sû-i hâlini haber verdiklerinde vâki‘ü’l-hâli mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr olundu.”
şeklinde kaleme alınmış mahkeme kaydında ismi geçen kadının durumunun araştırılması istenirken, şayet bu kötü ahlakı sürekli bir davranış
haline getirenler olduğu takdirde bu kişilerin ya tazir cezasına uğramaları ya da yaşadığı mahelleden ihracı istenmekteydi.19
19

Örnekler için bkz. ÜŞS, no. 403 vr.4a; no.420, vr.24a.
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Kadı sicillerinden gördüğümüz kadarıyla mahremiyet konusunda
hassas davranmayan erkekler için de benzer uygulamalar geçerliydi. Örneğin Üsküdar/Debbağlar Mahallesi’nde Kız Ahmed adlı birisinin Hava
adlı bir kadının kendisine mahrem olan kadınlarla bir arada oturup, tanbure çalıp içki içerken yakalanmış kadı huzuruna getirilerek tazir cezasına çarptırılmıştır.20
Mahremiyet ihlal edildiği hususlardan birisi de evlerde açılan pençelerdir. Başka bir evin mahremiyetini ihlali durumunda şehir kadısın
görevlendirdiği yetkililer tartışma konusu olan yerde bir araştırma yapar
eğer bir ihlal söz konusu ise yapılan pencerelerin yıkılması yönünde karar verilirdi. Böyle bir mesele Müslümanlar arasında dava konusu olduğu
gibi21 gayrimüslimler arasında da davalık bir husus olabilirdi. Üsküdar/Pazarbaşı Mahallesi’nde yaşayan Karabet v. Krikor adlı bir ermeni
komşusu olan Agob v. Haçok adlı bir ermeniye evine yeni pencereler açtığı için davacı olmuştur. Açılan pencerelerde şikayet sebebi olarak makarr-ı nisvan olan yerin görünüyor olmasıdır. Yani kadınların oturma
yerlerinin mahremiyetinin ihlal edilmesidir. Mahkemeden gönderilen
357
20
21

ÜŞS, no. 423, vr.19a.
Örneğin Sur-içi İstanbulda iki Müslüman arasından meydana gelmiş biri dava kaydında
şöyle denilmektedir: “Husûs-ı âti’z-zikrin mahallinde keşf ve tahrîri için bâ fermân-ı âlî savbı şer‘den bi’t-taleb irsâl olunan Mevlânâ Ebûbekir Efendi b. Abdülkerim [ve] hâssa mi‘mârlarından üstâd Ahmed Halîfe b. ( ) ve Ali Halîfe b. Mustafa ile Mehmed Çelebi b. Ali ve vâlidesi
Fâtıma bt. Abdülkerim’in merhûm Baba Nakkāş vakfından ale’l-iştirâki’s-seviy mutasarrıf olduğu mahmiye-i İstanbul’da Çelebioğlu mahallesinde vâki‘ menzile varıp zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf eyledikde mezbûrânın zikr olunan
menzilleri etrâfında sâkin el-Hâc Osman ve el-Hâc İbrahim b. Abdülmennân ve Ahmed Ağa b.
Abdullah ve el-Hâc Mahmud b. Mahmud meclis-i ma‘kūd-ı mezbûrda, mezbûrân Mehmed Çelebi
ve Fâtıma Hâtun mahzarında her biri takrîr-i da‘vâ edip mezbûrânın menzillerinin tabaka-i
ulyâsında bundan [akdem] binâ ve ihdâs olunan işbu köşkün pencerelerinden bizim atîk menzillerimizin makarr-ı nisvân olan mahallerine havâlesi olmağın ba‘de’n-nazar suâl olunup
havâlesini def‘ine mezbûrâna tenbîh olunmak matlûbumuzdur dediklerinde [35a] mi‘mârân-ı
mezbûrân ve sâir vukūfu olan bî-garaz müslimîn ile nazar olunmağın fi’l-hakīka zikr olunan
köşkün üç penceresinden mezbûrân el-Hâc Osman ve el-Hâc İbrahim’in menzillerinin makarr-ı
nisvân olan mahallerine ve tarîk-i âm tarafında def‘-i havâle için mukaddemâ vaz‘ olunan tahta
perdenin iki aded tahtası noksân olmağla andan mezbûr el-Hâc Mahmud’un penceresine
havâlesi olduğu mütehakkik olmağın gıbbe’s-suâl mezbûrân dahi kaziyye vech-i meşrûh üzre
olduğunu ikrâr ve i‘tirâf etmeleriyle mûcebince Mevlânâ-yı mezbûr Ebûbekir Efendi vech-i muharrer üzre havâlesini def‘a mezbûrân Mehmed Çelebi ve Fâtıma’ya tenbîh ve vâki‘ hâli mahallinde tahrîr edip ba‘dehû ma‘an ba‘s olunan Mustafa b. Ahmed ve Mehmed b. Abdullah ile
meclis-i şer‘a gelip alâ vukū‘ihî inhâ ve takrîr etmeğin mâ hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu.
Fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşer min şehri Recebi’l-ferd li sene seb‘a ve tis‘în ve elf.” (İstanbul Kadı Sicilleri
Bab Mahkemesi 46 Numaralı Sicil (H. 1096 - 1097 / M. 1685 - 1686). / hazırlayanlar Sabri
Atay, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul 2010, Hüküm
no.246)
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ehl-i vukuf kimseler olayı yerinde incelemişler olayı davacı Karabetin anlattığı gibi olduğunu teşhis edip pencerlerin yıkılması için Agob’a tenbihde bulunmuşlardır.
Sonuç
Buraya incelemeye çalıştığımız kayıtlardan hareketle öncelikle söylenmesi gereken, Devlet yöneticilerinin mahremiyet konusuna ne denli
verdikleridir. Mahremiyetin en çok ihlal edildiği hamamlar konusunda
sık sık emirlerin gelmiş olması bu manada hiç şaşırtıcı değildir. Dini gerekçelerin yanı sıra siyasi bir olay olan elçilerin karşılanması konusunda
bile kendi mahremlerini koruma konusunda himayeci bir mantık içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Toplumda yaşayan gayrimüslimlerin de
Müslümanlar gibi kendi mahremlerini koruma konusunda benzer hassasiyetlere sahip olduğu belgelere yansımıştır.

358
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Ekler

1. İran elçisi geleceği için kadınların dışarı çıkmaması için gelen
buyruldu (ÜŞS, no.402 vr.75a.)
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2. Evine yeni pencereler açıp mahremiyeti ihlal ettiği gerekçesiyle
Karebet adlı ermenin açmış olduğu dava(ÜŞS,no333, vr.66a)
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AFGANİSTAN’DA MAHREMİYET ALGISININ
SOSYAL YAŞAMDA YANSIMALARI
Nasiruddin MAZHARİ*
Özet
Afganistan siyasi ve toplumsal birçok değişikliğe uğramasına rağmen mahremiyet algısı hala eski gelenek ve göreneklerin esasına dayanmaktadır. Siyasi, toplumsal ve
ekonomik evrimler, Afgan toplumunun derin ve köklü olan gelenek ve göreneklerini
değiştirememiştir. Afganistan halkı islamiyeti kabul etmelerinden sonra islami değerlerin tümünde olduğu gibi mahremiyet konusunda da çok katı ve tavizsiz davranmışlardır. Bu tavizsizlik ve hassasiyet yaklaşık bir asır önce hükümetin kıyafet değişikliği
resmi kanunu karşısında toplumsal ayaklanmaya sebep olmuş ve yönetimin devrilmesine yol açmıştır.
Afganistan toplumunda mahremiyet algısını; kırsal kesimde mahremiyet ve şehirlerde
mahremiyet algısı şeklinde iki kategoriye ayırabiliriz. Kırsalda mahremiyet algısı o
kadar hassastır ki çoğu zaman erkek ve kadının normal hayatını bile zorlaştırır. Bazen
bu hassasiyet kadınların eğitim ve öğretimini de engeller. Şehirden uzak yerlerde genellikle halk geniş aile şeklinde yaşamaktadır. Bireyler geniş ailede birlikte yaşamalarına rağmen, mahremiyet konusuna dikkat ederler. Bu nedenle de kadınlar giyim kuşam ve günlük yaşamlarında mahremiyet hassasiyetine riayet ederler. Bu kesimin
nezdinde kadının bütün cismi, sesi ve hatta ismi bile mahremdir. Evlenirken mahremiyet adı altında kendisine eş seçemez, hatta nişanlanırken bile nişanlısıyla rahat görüşüp konuşamaz. Hal böyle olunca resmi yerlerde erkeklerle aynı ortamda asla çalışamaz, hiçbir toplumsal etkinliklere katılamaz ve hatta zaman zaman eğitim ve öğretim hakkından da mahrum bırakılıp uzaklaştırılır.
Afganistan’ın şehirleri siyasi ve ekonomik değişikliklerin merkezi olması, aynı zamanda farklı dil ve ırkların yaşadığı ortak mekan olması itibariyle toplumsal hayatta mahremiyet algısı daha esnek bir tablo sergilemektedir. Şehirlerde, eski memur aileleri ve
yurt dışından gelenler nezdinde mahremiyet algısı gevşektir. Yukarıda saydığımız hususların hemen hemen hiç birisi şehirlilerin toplumsal hayatında görülmez. Ancak son
zamanlarda kırsal bölgelerden gelen göç nedeniyle şehirler büyük köy havasına bürünmüş olup göç edenler mahremiyet konusunda hassasiyetini sürdürmüşlerdir.
Afganistan halkı genel anlamda dini değerler, köklü gelenekler ve göreneklerle yoğrulmuş ve bunlar halkın ailevi ve toplumsal hayatında derin izler bırakmıştır. Hatta
Afganistan komünist partisinin üst düzey kurucuları ve bürokratları kendilerini teorik
olarak iştiraki nizama bağlı saysalar da dini ve toplumsal değerlerden kendilerini kurtaramamışlardır. Bu hususta örnekler çoktur.

*

Yrd. Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı, nmazhari@kmu.edu.tr

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

Burada önemli olan soru şudur: Acaba Afganistan’ın ailevi ve toplumsal hayatının ne
kadarının dinden kaynaklandığını söyleyebiliriz? Mahremiyet algısı konusunda toplumun gelenek ve kültürel yapısının ne kadar payı vardır? Doğrular nerede ve yanlışlar nerededir? Bu analize tebliğ metninde yer verilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Afganistan, Din, Mahremiyet, Örf, Gelenek.


Perception of Privacy in Afghanistan
Abstract
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Although Afghanistan experienced many political and social changes, its perception of
privacy still based on the old tradition and customs. The political, social and economic evolution could not change the Afghan society’s deep-rooted tradition and customs.
Afghan peoples have behaved very strict and uncompromising in privacy as well as all
Islamic values after the accepting of the Islam religion. This sensitivity has caused social unrest and led to overthrowed the government which made a dressing law about
one century ago. It is possible to divide the Afghan society’s perception of the privacy
into privacy in the urban and privacy in the rural. Perception of privacy in the countryside is so sensitive that it makes often very difficult the normal life for men and
women. Sometimes this sensitivity also prevents women’s education and training. Despite the people generally live as extended families in urban, they pay attention to
privacy issues. Therefore the women respect the sensitivity of privacy in their clothes
and daily life. According to these people the whole body of the women and her voice
even her name is confidential. Under the name of privacy they cannot choose their
spouses and even can’t meet and talk to their husband’s candidates after the engagement. Therefore the women can not work in the official office in the same environment with the men, can not participate in any social activities and even sometimes
they are deprived of their education and training rights.
Afghanistan's cities as they are the centers of political and economic changes, in the
same time to be lived as a common space of different languages and races, exhibits a
more flexible perception of privacy statements. Also the privacy perception is loose
according to former officers and those Afghan families who lived in abroad countries.
The matters mentioned above hardly seen in the social life of the urban people; just
due to the recently migration from rural areas, the cities disguised in the large village
and the people who came from the urbal areas continues their self-sensitivity about
the privacy in the cities too.
In the general, Afghan people kneaded with the religious values, deep-rooted traditions and customs and they left deep traces in the family and social life of the Afghan
people. Even the founder and senior officials and bureaucrats of the communist party
although in theoretical they were connected to the subsidiary regulations, there are
numerous examples showing that they could not extricate themselves from religious
and social values.
The important question is here that: How much of the social and family life style is
stemming from the religion in Afghanistan? What is the role of the structures of the
society’s traditions and cultural on the privacy perception. What is right and what is
the wrong? This analysis will be given in the notification text.
Keywords: Afghanistan, Privacy, Perception, Religion, Tradition.
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Peygamberimiz (s.a.v.)’in insanlık âlemine getirdiği medeniyetin ve
dinin temelinde mahremiyet anlayışı vardır. Bu da bireyin kendisinden
başlayıp, halka halka, safha safha enginleşen ve genişleyen bir mahremiyet anlayışıdır. Kişinin davranışına, oturuşuna, kalkışına, giyimine,
kuşamına, odasına, evine, sokağına, sanatına, şehrine ve ülkesine varıncaya kadar her yere ölçü veren bir anlayışın müntesipleri olan müslümanlar kul hakkı katagorisine giren mahremiyet ve iffete daha çok
ehemmiyet vermişlerdir. Allah’ın korusu ve sınırı, haram kıldıkları şeyler olduğu gibi,1 insanların da kendilerine özel hemen hemen her alanda koru ve mahremiyet alanları vardır. Mahremiyeti sadece birkaç hususa indirgemeyip daha geniş bir pencereden bakacak olursak, nispi de
olsa her konuda mahremiyetin varlığını hissetmek ve görmek mümkün
olacaktır. Mahremiyet sınırı ve çizgileri alt üst olmuş bir toplumda ilk
olarak ahlaki ve toplumsal çözülme başlar, daha sonra kültür ve değerlerin yozlaşmasıyla toplum çöküşe mahkum olur.2
Mahremiyetin sözlük anlamı “helal olmayan, yasaklanan şey” demektir. Fıkıh terimi olarak kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış
bulunan belli derecelerdeki akrabayı ifade etmektedir. Farsça bir terkip 363
olan namahrem ise aralarında evlenme yasağı bulunmayan kişiler demektir. Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen mahrem kelimesinin hadislerde
hem sözlük hem terim anlamında kullanıldığı görülmektedir.3
Mahremiyet algısının İslam’ın gelişiyle ve hicabın farz oluşuyla birlikte daha da ehemmiyet kazandığını söylemek mümkündür. Cahiliye
toplumunda mahremiyet algısı nispeten mevcut ise de İslamiyet’ten
sonra vahyin gelişiyle bu algı arındırılmış, daha düzgün hale getirilmiştir. Bedevilerin yaşayışındaki sadelik, tekellüfsüzlük ve ilkellik onları
mahremiyet âdabına riayetten uzak tutan faktörlerden sayılabilir.
Kur’an Hz. Peygamber (s.a.v) etrafında bulunan toplulukları her alanda
olduğu gibi âdab-ı muaşeret ve mahremiyet konusunda da eğitimi ve
arındırmayı amaçlamıştır. Kur’an’ın hemen her suresinde mahremiyet,
ahlak ve adâbın riayeti, uygulanması özellikle de mahremiyetin yerleştirilmesiyle ilgili âyet bulabilmek mümkündür. Hatta bazı surelerde
mahremiyet konusu geniş bir şekilde ele alınmış, aile ve toplum hayatının sınırları, çizgileri ve mahrem konuları yeterince anlatılmıştır.
Kur’an zaman zaman Müslümanlar için Hz. Peygamber’in (s.a.v) belirt-

1
2

3

Buhari, “İman” 40; Müslim, “Müsakât” 1599.
Ahmed Şevki’nin ifadesiyle: )“( وإذا أصيب القوم يف أخالقهم فأقم عليهم مأمتا وعويالMilletin ahlakı bozuldu mu,
artık onlara ağıt oku”Ahmed Şevki: Eş-Şevkiyât, Kahire, 2011, s. 248.
Öğüt, Salim, “Mahrem Maddesi”, DİA, c.XXVII, İstanbul, 2003, s.388-389.
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tiği mahrem alanları üzerinde durmuş ve Müslümanlardan bu çizgiyi
gözetmelerini istemiştir.
Örnek olarak mahremiyet konusunu ele alan âyetlerden şunları
zikretmek yerinde olacaktır:
“Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini
beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber'in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber'i rahatsız etmekte, fakat o sizden
de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin
hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle
davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha
temizdir. Allah'ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra
hanımlarını nikahlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah
katında büyük bir günahtır.”4
1- Afganistan’da Mahremiyetin Kısa Tarihçesi
364

Horasan bölgesi İslamiyetten önce adeta Orta Doğu’nun göbeği ve
uğrak yeri olduğundan çeşitli kültürlerin, geleneklerin ve anlayışların
merkezi mesabesindeydi. Onlarca kültürün akımına uğrayan Horasan
bölgesi; Hint kültürü, Yunan kültürü ve daha sonra İslam kültüründen
geniş çapta etkilenmiş ve onları etkilemiştir.5 İslamiyetin ortaya çıkışına
denk Afganistan’ın güney batısı Sasanilerin dini ve kültürel egemenliği
altındaydı. Dinleri Zerdüştlük, dilleri de Pehlevice idi. Afganistan’ın
orta ve güney kısmı ise Pakistan’ın Sind eyaletine kadar Budizm ve
Brahmanizm dinine mensup idiler.6
Hz. Osman (r.a) döneminde Afganistan çok çetin savaşlardan sonra fethedildi. Yaklaşık 70 sahabenin şehit düştüğü ve halen kabirlerinin
bulunduğu Afganistan’da İslamiyet çok hızlı bir şekilde yayıldı. Çok
geçmeden Afganistan ilim ve irfan merkezi haline geldi.7 Çeşitli alanlarda dünya çapında meşhur bilginler yetiştiren bu münbit diyarın Herat, Belh, Gazne gibi şehirleri adeta Horasan’nın nabzı atan kalbi gibiydi.8 Stratejik konumuyla tarih boyunca İskender, Cengiz Han ve Timur’un, daha sonra da İngiliz, Rus ve komünist kalıntılarının saldırılarına maruz kalmış ve hala da terörist gruplarının saldırılarına sahne
4
5
6
7
8

Ahzab/ 53
Abdulhay, Habibi, Tarih-i Muhteser-i Afganistan, 1980, Kabil, s. 116,.
Abdulhay , Habibi, a.g.e, s. 109.
Abdulhay, Habibi, a.g.e, s. 118.
Abdulhay Habibi, Endişe’i Câmi, nşr, Merkez-i Tahkikât-i Allâme Habibi, 2005 Kabil, Afganistan, s. 5.
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olan Afganistan, tesettür ve mahremiyet alanında da çeşitli uygulamalara şahit olmuştur.
Şehirlerde yaşayan Afgan kadını özellikle on dokuzuncu asrın sonlarından itibaren toplumdaki değişik siyasi ve mezhebi ifrat ve tefritten
dolayı ikilemde kalmış vaziyettedir. Batı felsefesi ve batı düşüncesini
benimseyen gruplar, Sovyetler Birliğinde eğitim görmüş olan kesimler,
kadın erkek eşitliğini savunan feminist oluşumları, insan hakları temsilcileri, din ve geleneğine sımsıkı bağlı olan Afgan kadınını her türlü
özgürlüğe çağırırken, gelenekçiler de neredeyse onun bütün haklarını
iptal edip onu evde kapatma ve bütün haklarından mahrum bırakmaya
yönelmişlerdir.
Mahremiyet ve tesettür konusunda ifrat ve tefrit uçlar zaman zaman görüşlerini halka dayatmaya da kalkışmışlardır. Nitekim Şah
Amanullah Han Avrupa turundan sonra ülkeye döner dönmez başörtüye savaş açmıştır. Afganistan tarihinde bir ilk olarak açık eşiyle birlikte
meclislere ve törenlere katılmıştır.9 Kralın; toplumun mahremiyet, iffet
ve geleneğine aniden karşı çıkması halkın ayaklanmasına sebep olmuş
365
ve kral Afganistan’ı terketmek zorunda kalmıştır.
Komünistlerin her türlü özgürlüğü kadınlara sağlayıp, dini değerleri ve aile yapısını ortadan kaldırmak ve iştirâki bir anlayışı temellendirmek amacıyla kadını her ortamda erkeklerle birlikte çalışmaya davet
etmeleri de halkın tepkisini çekmiş ve onların hüküm sürmeleri de kısa
olmuştur. Sovyetlerin kalıntılarının yıkılışından ardından mücahitlerin
merkezlerde yaşamasıyla birlikte kadınlar için ortam biraz daha değişmiştir.
Prof. Rabbani ve diğer bilinçli mücahitler dünyanın şartlarını ve
toplumun yapısını gözeterek kadınların eğitim-öğretim, çalışma ve sosyal faaliyetlerine engel olmayıp; tesettür, mahremiyet ve diğer konularda orta yolu takip etmeye çalıştılar. Mücahitlerden sonra gelen Taliban zihniyeti kadınları her bakımdan sıkıştırıp onlara çok zor günler
yaşattılar. Ekonomik, toplumsal ve siyasi baskı gören Afgan kadını için
bu dönem tam bir kabusa benzemiştir. Kadının ismini, resmini, sesini,
sözünü hatta gölgesini bile avret ve mahrem gören bu anlayıştan dolayı
yüzbinlerce bayan ve kız çocukları; eğitim, öğretim ve iş hayatından
çekilip evde oturmak zorunda kalmıştır.10 Taliban örgütü kadını bir
günah keçisi görüp, toplumda gördükleri bütün olumsuzlukları kadınla
irtibatlandırmış ve mahremiyeti koruma adına şiddet uygulayarak ka9
10

http://basijnews.ir/social/1392/07/15/index.html:id=801 ,( 16 Ocak 2015).
http://www.nca.af/women-taliban-f2013124014.html, 16 Ocak 2015.
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dının onurunu ve mahremiyetini çiğnemiştir. Bu şiddet ve baskı sonucunda milleti o hale getirmişlerdir ki, millet bunlardan kurtulma pahasına her şeye ve her akıma kucak açıp merhaba demeye mecbur kalmıştır.
Kanaatime göre Taliban örgütünün uyguladığı şiddet ve baskı diğer
milletler üzerinde uygulanmış olsaydı; din, iman ve İslam’dan hiç bir
eser kalmazdı. İyi ki Afgan halkı dinin gerçeğiyle kötü temsilcileri arasında ayırım yaptı ve bu uygulamalar onları dinden soğutmadı.
2- Kadının İsmi
Kadının isminin saklanması, mahrem telakki edilmesi Afganistan’da çok eski zamanlardan beri özellikle de kırsal kesimlerde süre
gelmiştir. Kadın isminin dile alınması ayıp olarak karşılanmaktadır.
Hatta bu gelenek resmi evraka bile yansımış ve nüfus cüzdanında kişinin baba adı varken annesinin adı yazılmamıştır. Bazı kesimler nezdinde bu gelenek o dereceye varmıştır ki birisine kaç kardeşsiniz diye sorduğunda sadece erkek kardeşlerini sayıp, kız kardeşlerini görmezlikten
366 gelmektedir. Kız kardeşlerini hesaba katmayan bir anlayışa sahip olan
kesim acaba onun ismini mahrem saymaz mı? Birçok Afgan erkeği
kendi telefonlarında bile hanımlarının ve annelerinin ismini yazmayıp
(Ev) diye kayıt yapıyorlar.11 Bu örnek bu konudaki hassasiyetin ne kadar derin olduğunu gösterme açısından önem arzetmektedir.12 Kuşkusuz böyle bir uygulama İslam ve şeriat ile hiç bir yönden bağdaşmamaktadır. Olsa olsa hoş olmayan bir gelenekten öteye geçmez.
Afgan liderlerinin %99 nun hanımlarının ismini ve fotoğrafını kimse görmüş değildir. Röportaj için giden kadın gazetecileri bile onlarla
görüşme ve konuşma izni alamamışlardır. İlk defa Afganistan cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin hanımı Rola Gani seçimden önce kameraların
karşısına geçip konuşmuş ve eşiyle birlikte seçim faaliyetlerini yürütmüştür.13 Böylece yıllarca süren geleneği de bozmuştur.14

11

12

13
14

http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/12/141210_l09_barefoot_woman_kabul, (3
Ocak, 2015)
Bu yaygın anlayışa bir örnek olarak şu hatıramı zikretmeye uygun gördüm. 2003 yılında
Türkçe öğrenirken bir hocamız Afganistan’nın kırsal kesiminden gelen bir arkadaşımızın
babası, annesi ve kardeşlerinin ismini sordu. Arkadaş babasının ve erkek kardeşlerinin ismini söyledi, fakat annesinin ve kız kardeşlerinin isimlerini söylemedi. Hocamın ne kadar
ısrar ettiyse de o arkadaş söylememeye direndi ve sonunda hocamız ısrarından vazgeçti.
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan (27 Ocak 2015).
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=21509 (27 Ocak 2015).
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3- Başörtüsü
Bilindiği üzere İslâm'da kadının tesettürü; el hariç bilekten, ayak
hariç ayak bileğinden itibaren ve yüz hariç diğer her tarafını örtmek
tarzında olmalıdır. Fıkıh kitaplarında, fitne bahis konusu olduğunda
yüzüne de peçe takarsa iyi olur diye de bir hüküm vardır. Orası mecbur
değil ama fitne çıkacaksa, bakılma ve sataşılma gibi durumlar muhtemelse örtmesi iyi olur denmiştir. Mevdudi bu gibi gerekçelerle Pakistan’da kadınların peçe takmasını gerekli görmüş ve bu yönde fetva da
vermiştir.15Afganistan’da da “burka” yı İslami hicap görüp fetva veren
alim az olmamıştır.
Hicab konusunda Afganistan halkı eskiden beri titiz bir anlayışa
sahiptir. Ara sıra bazı yönetimler dayatmayla hicabı kaldırmak yolunu
izlemişlerse de, İslami düşünce ve yaşayışından yoksun az bir kesim
hariç, bu zorlamaya kimse boyun eğmemiştir. Yönetimler zorlamayla
hicabı kaldıramadıkları gibi, zorla taktırmayı da başaramamışlardır.
Maalesef Afgan kadını her iki durumu da yaşamıştır.
Taliban döneminde burka denilen, kadının baştan aşağı her tarafını
367
hatta gözlerini bile kapatan, Çin’de üretilen bu örtü dini simge haline
getirildi. Burka giymeyen bayanlar sokak ortalarında herkesin gözü
önünde kırbaçlandı. Kadının yüzü, gözü ve her tarafını mahrem sayan
bu mefkûre, dayatma ve zorbayla kadınları çok zor durum ile karşı
karşıya bırakmıştır. Bu dönemde kadınlar çok yakın mahremleri olmadan çarşı ve pazardan zaruri ihtiyaçlarını bile gideremez hale geldiler.
Bazen çok yakın mahremleriyle birlikte oldukları halde sorguya çekildiler. Çarşıda yanında mahremi olmayan kadınlar darp edildi. Mahremiyeti koruma adı altında kadınların onurlarını kırdılar, mahremiyetlerini
çiğnediler. Bu zorlama sadece kadınlara yönelik değildi; sakal bırakma,
okullarda sarık takma, namazları cemaatle kılma gibi birçok dayatma
ve zorlama erkeklere karşı da yapılmaktaydı.
Her zorlama ve dayatmanın kötü sonucu olacağı gibi, bu dayatmanın sonucu da çok kötü oldu. Kabusun ortadan kalkmasıyla birlikte
binlerce kişi bir günde sakallarını tıraş ettiler, sarıklarını fırlatıp namazlarını terkettiler. Yine de Afganistan halkı çok köklü ve derin bir İslami
zihniyet ve geleneğe sahip olduğundan genel olarak istikametini kaybetmeden İslami değerlere sahip çıktı, eski çizgiyi devam ettirdi.
Başörtüsünü gereksiz gören ve ona karşı ara sıra protesto olsun diye açık bir şekilde dışarıya çıkan bazı kadınlar varsa da bu kadınlar da
halkın amansız tepkisiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Nitekim en son
15

Mevdudi, El-Hicâb, Dâru’l-Fikir Dımeşk, 1964, s. 304.
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bir ay önce bir kadın Afganistan’ın başkentinde başı bacağı açık bir
şekilde dışarıya çıktığında fotoğrafı bir günde bütün sosyal medyayı
sardı ve halkın çeşitli tepkisiyle karşılaştı.16 Böylece çevre baskısı, geleneklere olan bağlılık ve toplumsal tepki camiada hicabı süregelen bir
dini değer haline getirmiştir.
4- Erkeklerle Olan İlişkisi
Afganistan’da mahremiyet algısı erkek merkezli olduğu için iffet,
namus, utanma ve mahremiyet hep kadın üzerinden tartışılmaktadır.
Mesela Afganistan toplumunda bir kadın dini değerlere, örfe, geleneğe
ters düşen bir eylemde bulunursa, tepki çok sert ve acımasız olacaktır.
Tam tersine aynı kabahati erkek işlediğinde erkekliğine binaen o kadar
tepkiye maruz kalmaz, hatta bazen tabî bile karşılanır. Hâlbuki dinimiz
dini, vicdani ve ahlaki değerleri her iki cinsten aynı seviyede istemektedir. Ahlaksızlık ve dini değerlerin çiğnenmesi karşısında dini yaptırımların her iki cinse aynı olması bu hususun en belirgin kanıtıdır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a): “Ey diliyle iman etmiş fakat kalplerine iman
ulaşmamış topluluk! Müslümanları gıybet etmeyin, onların ayıplarını
368 araştırmayın, zira kim kardeşinin ayıbını araştırırsa Allah’ta onun ayıbını takib eder, ve evinin ortasında dahi olsa onu rezil eder”.17 Mahremiyet
konusunun riayeti her iki tarafın karşılıklı sorumluluğu olup, dini metinlerde herhangi bir ayırım görmek mümkün değildir.
Afganistan toplumunda kadın erkek ilişki sınırlarının belirlenmesinde din ve örfün etkisi büyük olmuştur. Şehirler ve kırsal kesimde bu
ilişki nispeten farklılık gösterse de, hâkim olan düşünce ve zihniyet
hemen hemen bütün etnik kesimin nezdinde paralellik arz etmektedir.
Zaman zaman mahremiyet gerekçesiyle namahrem erkeklerle kadınlar
arasındaki ilişki çok katı, müsamahasız bir hal alabilmektedir. Muhammed Esed, Afganistan ziyareti sırasında kadın erkek arasındaki bu
gibi katı ve sert uygulamaya şahit olmuş ve kitabında bu hususu dile
getirmiştir.18
Din, gelenek ve örfi uygulamalarla tarih boyunca süregelen kadın
erkek ilişkisinin müspet yönleri olduğu kadar menfi yönleri de elbette
vardır. Bu titizlik ve hassasiyetin sağlam aile yapısının korunması,
utanma duygusunun muhafaza edilmesi, iffetin korunması ve dini değerlerin heba edilmemesinde çok büyük rolü olmuştur.
16

17

18

http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2014/12/141210_l09_barefoot_woman_kabul. (29
Ocak 2015).
Ebu Dâvud, “Edeb” 40; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 420; Beyhakî, Sünen,X, s. 247; Ebû
Ya’Lâ: Müsned, XIII, s. 419.
Muhammed, Esed, Mekkeye Giden Yol, Çev, Cahit Koytak, İstanbul, 2014, s. 325.
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Hatta köylerde genç kızların utanma ve mahremiyet duygusu o kadar hassastır ki kendi baba ve kardeşlerinin yanında bile bol elbise ve
büyük başörtü takarlar. Ergenlik çağına gelmiş genç kızlar, ana baba ve
kardeşleri görmesin diye göğüslerini büyük başörtüyle kapatarak, kambur şekilde yürüyebilmektedir.
Taliban “kadının bütün vücudu avret ve mahremdir” anlayışından
hareketle bütün kadınları “çaderi” (burka) tek tip başörtüsü takmaya
zorlamıştır. Bu da kadınları çok zor bir durum ile karşı karşıya bırakmış. Bu dönemde bir yandan otorite baskısı, bir yandan da toplumsal
baskı nedeniyle kadınlar burkasız sokağa çıkamaz olmuştur.
Mahremiyet algısının ifrata kaçtığı noktalardan birisi de kadınlara
camilerde yer ayırılmamasıdır. Büyük şehirlerinde bile mescitlerde kadınlara yer tahsis edilmemesi dikkat çekicidir. Hal böyle olunca kadınlar cemaat, Cuma vaazları, bayram namazları, kısaca bütün dini ibadet
ve münasebetlerden mahrum kalmaktadırlar. Bilindiği üzere bu gelenek de İslam’ın öğretilerine ters bir uygulamadır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde kadınlar camilerde erkeklerle beraber namaz
kılıyor, dini bütün münasebetlerde erkeklerle beraber faaliyette bulu- 369
nuyorlardı. Hatta kadınları camiye gitmekten alıkoyanlara karşı Hz.
Peygamber (s.a) şiddetle karşı çıkmış ve şöyle buyurmuştur: “Allah'ın
kadın kullarını, Allah'ın mescitlerine (gidip ibâdet etmekten) alıkoymayın!”.19
5- Medyanın Mahremiyet Üzerindeki Etkisi
Taliban döneminin sınırlayıcı, baskıcı, zorlayıcı ve şiddet içeren yıllarının ardından millet kendini kafesten kurtulmuş kuş gibi hissetti. Bu
kurtulmanın hem iyi hem de kötü yanı vardı. İyi yönü, milletin zorba
altından kurtulması; kötü yönü ise, kapalı olan toplumun aniden teknolojik materyallerle karşı karşıya bırakılmasıdır. Taliban devrinde merkezlerde televizyonlar kırıldı ve teyplerin kasetlerinin sarması ağaçlarda asıldı. Televizyonu ve müziği bahane ederek milletin mahremiyetine
girdiler, gece gündüz demeden insanların evlerine izinsiz baskın düzenlediler, binlerce gencin onurunu, haysiyetini, mahremiyetini ayaklar
altına aldılar. Evlerin çatısından antenler, çanaklar indirildi. Bodrumlarda bulunan gizli saklı tek tük televizyonlar bile çıkartılıp kırıldı. Bu
proje dış güçlerin gelişine zemin hazırlamak için bilinçli bir şekilde
yürütüldü ve maalesef büyük oranda da başarılı olundu.
Teknoloji, iletişim araçları, internet ve medya bu kapalı kapının
ardından adeta ağzını sonuna kadar açmış bir ejderha gibi bekliyordu.
19

Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, s. 192; VI, s. 69; Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, V, s. 248.
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Bu şekilde teknoloji araçları Afganistan halkını hazırlıksız yakalayıp
binlerce, belki milyonlarca insanımızın hayata dair bakış ve istikametini
değiştirdi. 2000-2001’e kadar radyo, teyp ve birkaç televizyon dışında
başka hiç bir teknolojik malzemeyi görmeyen ve eline almayan toplum,20 2004-2005’e kadar onlarca özel televizyon kanalı, uydu, milyonlarca cep telefonu ve internet gibi teknolojinin akımıyla karşı karşıya
kaldı.
1996 ta ilk defa bir bayan Afganistan milli televizyon kanalına çıkıp şarkı söylediğinde kadın sesinin mahrem olup olmadığıyla ilgili
birçok tartışma yaşanmıştı ve devlet televizyonu çok tepki almıştı.21
Ama şu an o hale geldi ki Türkiye’de bile izlenilmeyen bazı diziler dublaj edilip yayınlandı ve hala da yayınlanmaktadır.
Ufak tefek tepkiler sebebiyle belli başlı diziler yasaklansa da yayınların önünü kesmek ve sansür etmek imkansızlaştı. Özellikle medyanın
gelişmesi ve özgür kalması konusunda Batı’nın rolü büyüktü.
Her yerde olduğu gibi Afganistan’da da teknolojik ve iletişim araçlarının
çoğalmasıyla; bireyin, ailenin, ilmin, siyasetin kısaca her şeyin
370
mahremiyeti zedelendi. Öyle ki geleneksel düşünce taşıyan evlerde
perdeler ne kadar çekili olsa da, Windowslar, yani pencereler sonuna
kadar açılmış durumda. Eski nesil bu akımlara karşı direniş gösterse de,
yeni nesil bu tsunami karşısında asla direnemez durumdadır. Yeni neslin bir çoğu Facebook ve Twitter sayfalarında mahremiyet adına ailelerin fotoğraflarını paylaşmasalar da, yemek sofralarının paylaşımında bir
sakınca görmüyorlar.22 Bu da bir çeşit kültürel yozlaşma ve mahremiyetin kademeli olarak kayboluşunun göstergesidir.
Afganistan’ın anayasasının 37. maddesinde telekomünikasyon ve
diğer iletişim araçlarının mahremiyeti konusunda çok açık ve net hükümler vardır. Bu madde de kişiler arasında geçen telefon konuşmaları,
mektuplaşmalar ve diğer iletişim araçlarının mahrem ve dokunulmaz
olduğu, hatta devletin bile bunların ihlali konusunda hiç bir hak ve
yetkiye sahip olmadığını vurgulanmaktadır. Ancak bir kaç ay önce
Amerikalıların kurdukları gelişmiş cihazlar vasıtasıyla Afgan sivil halkın
20

21
22

1999-2000 yıllarında Pakistan’da öğrenim gören bir çok Afganistan’lı öğrenciiletişim araçlarının bulunmaması nedeniyle seslerini kasetlerde kayıda alıyor veailelerinegönderiyorlardı.Bu kasetlerin yüzde beşi bile ailelerine ulaşamıyordu. Çünkü genelde yolda arama sırasında Taliban örğütünün eline geçiyordu. Onlar bu kasetlerin içini incelemeden kırıyor
ve taşıyanlarını da derp ediyorlardı. Veya da götüren kişi Taliban’nın korkusuyla kaseti
yolda bir yerlerde atıp götürmüyordı.Ben şahsen defalarcaböyle sahnelere şahit olmuştum.
http://www.farsi.ru/doc/170.html (24 Ocak 2015)
Afgan kültürümüzde sofra da bir nevi mahrem sayılır ve misafir dışında kimseye gösterilmez. Hatta birisine: falan kişinin evinde ne yedin?şeklinde sormak bile bazen ayıp sayılır.
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bütün telefon konuşmalarını dinlemeye yönelik teşebbüste bulundukları ortaya çıktı.23 Amerikalılar terörle mücadele bahanesiyle bunu yaptıklarını söyleseler de Afganistan devletinin tepkisi sert oldu. Bunun
yanı sıra bazı büyük şehirlerin semalarında devlete ait normal büyüklükte bir uçak hacminde, 24 saat havada duran casusluk amacıyla kurulan balonlar vardır. Bu balonlar ilk defa 2004 yılında Amerikalılar tarafından tecessüs amacıyla Irak’ta kullanıldı. 2007 yılında da Afganistan’a
getirildi. Bu balonlar günde 1500 defa göz kırpma, sınırsız bir kapasiteyle fotoğraf çekme, video kayıt etme kabiliyetine sahip olup; yukarıdan halkın bütün hareketlerini net bir şekilde gözetlemektedirler. Bazı
şehirlerde Afganlar sıcak havalarda damlarda yatarken, artık semalarda
yüzen casusluk balonları sebebiyle yatamaz hale geldiler. Bu apaçık
toplumsal mahremiyetin ihlalidir.24
Afganistan büyük güçlerin istihbaratı, savaş alanı olduğundan
mahremiyet ihlali açısından sadece Afganlar mağdur olmamış, yabancı
güçler de özel mahremiyet ihlaline uğramışlardır. Onlarca Alman askerlerinin ailelerine gönderdikleri özel mektuplar da Afganistan’da bilinmeyen kişiler tarafından açılmış ve okunmuştur.25 Son olarak bu konu- 371
yu Breckendridge’in sözüyle bitirmek isabetli olacaktır: “Hızlı bir şekilde
mahremiyetin olmadığı bir çağa giriyoruz. Herkes, her zaman gözetime
açıktır. Hükümetten saklanabilecek hiçbir sır kalmamıştır. Hükümet tarafından mahremiyete yönelik aşın ihlaller, geometrik diziyle artmaktadır.
Herhangi bir etkin yasal ve yargısal denetim olmaksızın, telefon dinleme
ve gizli kayıt faaliyetleri önlenemez yaygın bir hal almaktadır. Hükümet
birimlerindeki gizli gözetleme birimlerinden endüstri alanındaki kapalı
devre televizyon devrelerine ve dinlenme odalarına kadar uzanan gizli
gözetleme, ortak bir karakter taşımaktadır. Hükümetin selameti bakımından; bürolar, konferans salonları, otel odaları ve hatta yatak odaları
bile gizli olarak dinlenmektedir”.26

23
24
25
26

http://www.roushd.com/newsIn.php?id=19014 (29 Ocak 2015).
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=19014 (29 Ocak 2015).
http://www.dw.de ( 20 Ocak 2015).
Yüksel Mehmet,” MahremiyetHakkı ve Sosyo-TarihselGelişimi” Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, sa. 58, Ankara, 2003, s. 183.
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Sonuç
Afganistan’da mahremiyet algısı din ile birlikte örf, gelenek ve görenekle iç içe bir hal almıştır. Bu algının birçok yönü İslam’ın öğretileri
ve değerleriyle örtüşse de uygulama alanında bazı yönleri salt gelenekten kurtulamamıştır. Bazen geleneğin tesiri o kadar ağır basmıştır ki,
dini öğretiler gölgede kalmıştır. Bu durumda da kadınlar İslam’ın kendilerine tanıdığı haklardan doğru ve gerçek bir şekilde yararlanamamışlardır.
Mahremiyet, başörtüsü ve tesettür konusunda Afganistan’da hakim
olan bazı yönetimlerin katı ve zorlayıcı dayatmalarından dolayı zaman
zaman kadınlar ikilemde kalmışlardır. Katı bir şekilde geleneğe bağlı
olan zihniyet ve toplum baskısı onları eve kapatırken; insan hakları,
güçlü medya baskısı ve feministik hareketler onu kendine ait olmayan
başka bir kültürün kucağına atmaya zorlamaktadır. Bu ikilem ve krizden onları kurtarmak, dininden ve kültüründen haberdar olan Afgan
aydınlara düşmektedir. Mahremiyeti, ifrat ve tefritten kurtarıp, kadının
elini kolunu bağlayan geleneklerden ve ithal edilmiş ibahî görüşlerden
372 arındırmak Afgan aydınların en büyük dini sorumluluklarındandır.
Yaşanmış toplumsal tecrübelerden hareketle şunu söylemek mümkün olabilecektir. Afgan halkı mahremiyet konusunda din çizgisinin
dışına çıkan, ifrat tefrit yapan dayatmacı yönetimleri asla kabul etmemiştir. Onlara karşı ayaklanarak yönetimden uzaklaşmalarına sebep
olmuştur.
Afganistan uzun yıllar savaşı yaşamasından dolayı devletin toplumsal ve siyasi mahremiyeti de zedelenmiştir. Terörle mücadele bahanesiyle büyük istihbarat güçleri halkın günlük konuşmalarının yanı sıra,
devletin mahremiyetini de ele geçirmişlerdir. Bu bağlamda güvenliğin
olmadığı, çeşitli istihbarat güçlerinin kol gezdiği; aynı zamanda terör
örgütlerinin cirit attığı ülkede toplumsal, siyasi ve ferdi mahremiyetten
söz etmek mümkün değildir.
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MAHREMİYETİN ÖLÜMÜNDEN
ÖLÜMÜN MAHREMİYETİNE
Muhammet ALTAYTAŞ*
Özet
Batı’da, haram ve yasak kavramlarına da temel teşkil eden tabiatüstü, aşkın boyutu
reddeden Reform, Rönesans ile başlayan Aydınlanma ile devam eden ve nihayetinde
modernliğe varan süreç, bir taraftan mahremiyetin ölümüne diğer taraftan da ebediyetin ve aşkınlığın kapılarını aralayarak insanı varoluşuna yönelten amillerin başında
gelen ölümün örtülmesine, unutulmasına ve deyim yerindeyse mahremiyetine de vesile olmuştur. Biz tebliğimizde İslâm itikâdı zâviyesinden bakarak Batı’da, mahremiyetin ölümünden ölümün mahremiyetine varan bu süreci tasvir ve tahlil etmeye gayret ettik.
Anahtar Kelimeler: İslâm İtikadı, Modernlik, Aşkınlık, Mahremiyet, Ölüm.


From Revealing of ‘Mahremiyet’ to Concealing of Death
Abstract
The term Haram, or forbidden by İslam, stems from transcend which was denied by
the reform started with Renaissance, developed by the Illumination ,and in the end,
resulted in modernity which was on the one hand caused the death of ‘mahremiyet’ ,
on the other caused the concealing the death which leads human to open the doors of
eternity. In so doing, it caused ‘mahremiyet’ of the death. In this article, we tried to
identify this process with respect to İslam belief.
Keywords: Islamic Creed, Modernity, Transcendence, Mahremiyet, Death

Canlılar âleminde izine dahi rastlanamayacak haram/mahrem, yasak ve tabu kavramları gibi ölüm şuuru da insana mahsustur. Bilenebilen en eski çağlardan bu yana insan hayatının ayırıcı vasfı olan tabiatüstü, aşkın bir boyut, dini/manevî bir otorite algısı, haram ve yasak
kavramlarına da temel teşkil etmiştir. Batı’da Reform, Rönesans ile
başlayan ve Aydınlanma ile devam eden ve nihayetinde modernlik dediğimiz safhada, belki de tarihte ilk defa, insan kendisini aşan her türlü
akıl ve tabiatüstü dini/manevî otoriteyi, haddi-hududu ya reddetmiş ya
*
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da kendisini bunların da ölçüsü haline getirmiştir. İşte ölçü olarak insanın merkezde olduğu, aşkınlığın reddedildiği bu homo-sentrik anlayışta, haram/mahrem, yasak kavramları ve ölüm şuuru zeminini yitirmeye
başlamıştır. Mahremiyetin ölümüne ortam hazırlayan bu süreç, insana
bir taraftan dünyevî ve bedenî varlığının geçiciliğini hatırlatan öte taraftan ebediyetin ve aşkınlığın kapılarını aralayarak onu varoluşuna
yönelten amillerin başında gelen ölümün örtülmesine, unutulmasına ve
deyim yerindeyse mahremiyetine de vesile olmuştur. Biz tebliğimizde
İslâm itikâdı zâviyesinden bakarak Batı’da, mahremiyetin ölümünden
ölümün mahremiyetine varan bu süreci tasvir ve tahlil etmeye gayret
edeceğiz.
a. Mahremiyet, Aşkınlık ve İnsan Fıtratı
Sözlükte “yasaklanan, men edilen, helâl olmayan, hürmet,
mahrûmiyet, saygı” gibi manalara gelen, zıttı helâl olan, “haram” kelimesinden türetilen, çoğulu “mehârim” olan “mahrem” kelimesi, İslâmî
literatürde en genel manada şeriat tarafından yasaklanmış, haram kılınmış şeyler manasına gelir. Bu yasak ya doğrudan ilahi/şer’î, ya da
376 ilâhî kaynaklı nassı yorumlama ve uygulama mevkiinde bulunan müctehit ve emîr misâlinde olduğu gibi, aklî, beşerî süreçlerin de dâhil olması sebebiyle dolaylı olarak şer’î kaynaklı olabilir. Haram kavramı
âyetlerde daha ziyâde Allah’ın yasaklaması manasında kullanılır.1
Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen mahrem kelimesinin hadislerde hem sözlük hem terim anlamında kullanıldığı görülür. Fıkıh terimi olarak ise
mahrem kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış bulunan belli derecelerdeki akrabayı ifade eder. Farsça bir terkip olan na-mahrem ise
“aralarında evlenme yasağı bulunmayan kişiler" demektir.2
Türkçe lügatlere bakıldığı vakit haram kelimesinden mülhem olarak, “yasak/haram kılınmış şey” manasına ilaveten mahremiyet kelimesinin “herkese açılmayan, söylenemeyen gizli, sırlı hâl” manasında kullanıldığını da görüyoruz. Bu manasıyla mahremiyetin zıttı, Arapça
“ayıp, noksan ve kusur” manasına gelen “hücnet” kelimesinden türetilmiş ve “edep, hayâ duygularıyla bağdaşmayan, ahlâka aykırı, açık-saçık
söz, neşriyat, sahne” manalarına gelen, “müstehcen” kelimesidir. Yani
mahrem olması sebebiyle gizlenmesi gerekenin açılmasının ayıplığı
müstehcen kelimesiyle ifade edilmiştir.3 Bu nedenle, kültürümüzde
1

2
3

Râğıb el-İsfehânî, el-Müfredât, fî garîbi’l-Kur’an, Beyrut 2005, “Haram” md. Ayrıca bkz.
Mütercim Asım Efendi, Kâmûsu’l-muhît tercümesi, haz. M. Koç, E. Tanrıverdi, İstanbul
2013, c. V, s. 4914, 4915.
Bkz. Sâlim Öğüt “Mahrem”, DİA, XXVII, s. 388, 389.
Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki : Osmanlıca - Türkçe ansiklopedik lugat, hazırlayanlar Raşit
Gündoğdu, vd., İstanbul 2011, “Mahrem”, “Müstehcen” md.; Ferit Devellioğlu, Osmanlıca ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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mahrem sözcüğü öncelikle, aile hayatının ve kadının sahasının yabancının bakışına karşı gizlenmesini, yasaklanmasını4, müstehcen kelimesi
ise bu yasağın çiğnenmesi ve gizli olması gerekenin fâş edilmesini ifade
eden bir muhtevâya sahiptir. Mahremiyetin öncelikle cinsel çağrışıma
sahip, özel alanı akla getirmesi, cinselliğin toplumsal kurumların temeli
olan aile ile yakın irtibatı sebebiyledir. İnsanın belli değerler etrafında
üremesinin ve terbiyesinin temel unsuru olarak özel ve mahrem bir
alan olan ailenin modern zamanlarda zaafa uğraması, parçalanması ile
cinselliğin kamusallaşarak müstehcen hale gelmesi, ayağa düşmesi
birbiriyle yakından alakalıdır.5
Kur’an-ı Kerim’e bakıldığı vakit bizzat insanın yaratılış kıssasında
“haram/yasak, mahrem, aşkınlık/ebediyet” kavramlarının insanın varoluşundaki ehemmiyetine işaret edildiğini görüyoruz: Hz. Adem ile Havva cennete yerleştirildikleri vakit, Allah Teâlâ tarafından kendilerine o
ağaca yaklaşma yasağı konulmuştu. Kendileri için vaz’edilen ilâhî yasağı çiğnemeleri için harekete geçen şeytan, “örtülmüş olan çirkin yerlerini”6 yani mahremiyetlerini ihlâl etmeleri için, onları ebediyet fikriyle
kandırmıştı. Yasağı çiğnediklerinde mahrem yerleri de kendilerine açıl- 377
dı.7 Nihâyetinde işledikleri bu günah, insanın cennetten kovulmasıyla
sonuçlandı. Yeryüzünde insanlığı başlatan, insanın ortaya çıkışının ve
deyim yerindeyse tarihe girişinin eşiği olarak kabul edilebilecek hadisenin merkezinde, “yasak, mahremiyet ve ebediyet (hulûd)” kavramlarının yer alması, bu kavramların hem birbiriyle irtibatı hem de insan
varoluşundaki yeri bakımından dikkate şayandır.
Tarihî veriler en ibtidâî kültürlerlerden bu yana, akıl ve tabiatüstü
kaynağa dayanan “yasak, tabu, haram” kavramlarının canlılar arasında
insana mahsus bir gerçeklik olarak var olageldiğini göstermiştir. Yasaklanmış şeyi (mahrem) ifade eden “tabu” kavramının kosmozun; “kutsal/aşkın ve kutsal dışı/tabiî (profan), temiz ve kirli, insanın mevcudiyetini tehlikeye atan nesneler ve varlığının devamına katkıda bulunan
nesneler” gibi kategorik olarak yorumlanması fikrine dayandığı ifade
edilmiştir. Tabunun en önemli fonksiyonu çizdiği sınırlar ve koyduğu
yasaklarla, insanın aşkın güçler, hemcinsleri ve tabiat ile arasındaki

4
5
6
7

Türkçe ansiklopedik lugat: yay. haz. Aydın Sami Güneyçal, Ankara 2004, “Mahrem” ve
“Müstehcen” md.; İlhan Ayverdi, Misalli büyük Türkçe sözlük Kubbealtı lugatı A-G. İlhan
Ayverdi; redaksiyon Ahmet Topaloğlu ; yay. haz. Kerim Can Bayar, İstanbul 2005, “Mahrem”, “Müstehcen” md.
Nilüfer Göle, Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme, İstanbul 2001, s. 20.
Bkz., Mazhar Bağlı, Modern Bilinç ve Mahremiyet, İstanbul 2011, s.258.
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ilişkiyi düzenlemeye katkıda bulunan kurallar üretmesidir. İnsanın fıtrî
bir gerçekliği olan tabu duygusu, dini, ahlâkî plandaki inanç, değer ve
kurallara zemin teşkil etmiştir. İbtidaî insan, tabunun yöneldiği nesnedeki sır (mysterium) tarafından ihlâl edenin cezalandırılacağına inanırdı.8 İlâhî kaynaklı dinlerde ise belâ getiren bu sır, ilâhî güçlere atfedilmiş, tabunun yerini ise haram kavramı almıştır. Özetle gerek Hinduizm, Zerdüştîlik, Taoizm ve Şintoizm gibi gayri ilâhi ve etnik dinlerde
gerek Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi ilâhî kayaklı dinlerde gerekse İslâm
dininde, ister tabu ister haram olarak ifade edilsin, mutlaka aşkın ve
kutsal olanla irtibatlı olarak “yasak/sınır” kavramlarının mevcut olduğu
görülmektedir.9 İşte bütün din ve kültürlerde farklı şekillerde de olsa
bulunan kurban, kült, yasak, tabu, mukaddes, lanet gibi kavramlar,
insan için sır ve mahrem olan öteki dünyaya aittir. İslâm’da nihâî manada hem insan’a hadd hudut koymaya yetkili, meşrû’ tek merci’ hem
de insanın hadd ve hududa riâyetinin meyvesi olan iffet, haya, gibi
ahlâkî erdemlerin maksadı Hâlik-ı Mutlak olan Allah Teâlâdır.
İnsanî ve fıtrî bir gerçeklik olan iman alanı da gaybdır, yani sırdır.
378 Her ne kadar insanın, hissî ve aklî kabiliyet ve faaliyetlerine istinat
eden bir tarafı varsa da nihâyetinde iman, insanın kalbî bir sıçrayışla
duyu ve aklının sınırını aşmayı zorunlu kılar. Bu manada iman her kulun Allah ile arasındaki şahsî tecrübesine dayalı bir sırdır ve mahremdir.10 Modern anlayışta olduğu gibi akıl ve hissin kuşattığı, sırrın olmadığı varlık anlayışında hakiki manada imana da ahlâka da yer yoktur.
İnsan aklının ve bilgisinin sınırlarındaki bir tanrıya iman ancak şirkin
bir türevi olabilir. İnsanın ihata ettiği bir tanrı nihayetinde ancak bir
put mesabesinde olabilir. Allah Teâlâ ancak sebep sonuç ilişkilerinin
yok olduğu yerde bulunabilir. Kendisine verilmiş sırrın kıymetini bilmeyenin kalbi körelir, ona başka da sır verilmez.
Başlanlangıcından beri insan hayatının ve fıtratının bir parçası olduğu anlaşılan mahremiyet olgusunun, hayvanlar arasında izine dahi
rastlanmamaktadır. Bu manada içgüdüleri istikametinde şekillenen
hayvan hayatının, tabiat ve akıl üstü denebilecek manevî bir boyuttan
ahlakî değerden ve inançtan mahrum, tamamen menfaate, ihtiyâca
8

9
10

Bu nedenle meselâ bir topluluk akarsuyun kıyısında yaşıyor ve taşkınlara maruz kalıyorsa
bu felâketten emin olmak için doğaya egemen olduğunu varsaydığı akarsuya tapınır buna
karşı totemler geliştirir ve kurbanlar sunardı. (bkz.Mazhar Bağlı, a.g.e., s. 170)
bkz. Kürşat Demirci, “Haram”, DİA, XVI, s. 97-100
Müsned bir hadiste rivâyet edildiğine göre Nebi aleyhisselâm, Cebrail aleyhisselâmdan, o
da Hak Teâlâ hazretlerinden naklen şu haberi vermiştir: “İhlas benim sırrımdan bir sırdır.
Onu kullarımdan sevdiğim bir kulun kalbine tevdi ederim (veya tevdi ettim)” (bkz. Abdulkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, çev. Süleyman Uludağ, İstanbul 1978, s. 306. Bu kudsî hadis Zeynuddin Irâkî, el-Müğnî an hamli’l-esfâr, c. IV, s. 364’ten naklen verilmiştir.)
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göre şekillenen maksada uygunluk timsali rasyonel bir hayat olduğunu
görüyoruz. Buna mukâbil İnsanın aklâ ve maksada muhâlif aşkın inançları, değerleri, ahlâkı, tabuları, ibadetleri vardır. Tarih öncesi insanın
hayatında olduğu kadar medenî insanın hayatında bulunan din, ibâdet,
kurban, büyü, tabu, ahlâki yasak gibi kavramların hayvanlar âleminde
izine bile rastlanmaz. Bedenî ve biyolojik tarafı bir yana insanın mümeyyiz vasfı tamamen tabiat ve akıl üstü ve anlaşılmaz oluşudur. Böyle
olmadığı takdirde insan, insan olarak mevcut değildir.11 Bilim insanlığın nispeten yeni bir faaliyeti iken dinî ve sanatsal fenomenler insandan hiç ayrılmamıştır.12
İnsanı alçaltan onu dünyaya hapseden her şey aslında gayri insanidir. Bu zâviyeden bakıldığında tabiatla iç içe yaşayan, gördüğünü mağarasının duvarlarına resmeden, aşkın olan öteki dünyaya uzanarak
yaşayan “ibtidaî” insanın, günümüzde modern şehirlerde, tabiattan
kopuk, beton kafes yığınları arasında aşkın bir öte dünya inancından
mahrum yaşayan materyalist insana göre hakiki insana daha yakın
olduğu iddia edilebilir. 13
b. Mahremiyetin Ölümü
Haram/mahrem kelimesinin anlam dünyasını incelediğimizde başlıca iki unsur görüyoruz: İlki yasak, diğeri gizlilik ve sır. Aslında iki
mefhumun birbirinin mülâzımı olacak derecede birbiriyle irtibatlı olduğu söylenebilir. Şöyle ki, haram da bir yasaktır fakat dünyevi yasaklardan farklı olarak bu yasak nihâyetinde mertebe bakımından insandan
üstün ve insanın bilgi imkânlarıyla ihata edemeyeceği aşkın bir kaynağa dayanır. Eğer insanın aklının ve bilgisinin sınırlarını aşan bir kaynak,
dolayısıyla bir sır yoksa haramdan/mahremden de bahsedilemez. Sırrın
ihâtası veyahut ifşası mahremiyetin varlık zeminini yitirmesine ve nihayetinde ölümüne/yok olmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla mahremiyetin ihlâli insanın haddini aşması “ilâhi buyruklarla çizilen sınırın” ihlâli
manasına da gelir. Zirâ mahremiyetin kaynağı bireyin muhtariyetini
aşan ve ilâhi belirleyiciliğin hâkim olduğu gaybî alana uzanır. Dolayısıyla insanın mahremiyet alanındaki bilgi ve hâkimiyet iddiası aslında
mahremiyetin kaynağını ve otoritesini yok sayması ve onun yerine kendini yetkili vehmetmesi manasına gelecektir. Bu manada mahremiyetin
ifşâ edildiği zannı, mahremiyetin kaynağı olan gaybın inkârı, dolayısıy11

12
13

Beethoven en kıymetli eserlerini tamamen sağır olduktan sonra vermiştir. Buradan anlaşılıyor ki müziği veya resmi yapan kulak veya el değil ruhtur. (bkz. Ali İzzetbegoviç, Doğu ve
Batı Arasında İslâm, İstanbul ts., s. 34.)
bkz. Ali İzzetbegoviç, a.g.e., s. 34-43.
Ali İzzetbegoviç, a.g.e., s. 45.
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la mahremiyetin ölümü, en azından yok olma sürecine girmesi olarak
da tanımlanabilir.
Bugün yaşadığımız modern hayatta şahit olduğumuz mahremiyetin
ölüm sürecinin, 15. ve 16. yüzyıllardan başlayan en az 5-6 yüzyıllık bir
tarihi güzergâhı vardır. Batı’da Rönesans, Reform ile başlayan Aydınlanma Felsefesi, Fransız İhtilâli ve Sanayi Devrimi ile devâm eden ve
nihayetinde modernlik dediğimiz süreçte belki de tarihte ilk defa insan
kendisini aşan her türlü akıl ve tabiatüstü dini/manevî otoriteyi, haddihududu tanımayı reddetmiş, kendisini bütün hakikatin ölçüsü olarak
vehmetmiştir. XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Hıristiyanlığa sırtını
çeviren Batı Avrupa Medeniyeti, hayat kaynağını tabiatüstü pınardan
temin etmeyi reddetmesi ve vahiy nev’inden doğa ötesine uzanan bağları kesmesi gibi husûsiyetleri bakımından, tarih sahnesine çıkan ilk
medeniyet idi. 14 Bu süreçte insan, her türlü aşkın/manevi kaynağı gereksiz saymış, kendisini Tanrı, tabiat ile insan arasındaki irtibatı izaha
tek yetkili merci olarak görmüştür. Böylece ne zaman ve ne şekilde
evrene müdâhâle edeceği kestirilemeyen mutlak kudret ve irade sahibi
380 bir Tanrı inancı başta olmak üzere, diğer aşkın inanışlar ya bir hurafe
yığınına indirgenmiş ya da insan aklının sınırları çerçevesinde yeniden
yorumlanmış ve tanımlanmıştır. Artık tabiata, gökyüzüne Tanrı’nın bir
âyeti veya inanılan manevî güçlerin bir tecellisi olarak; acziyet, hayranlık, ürperti, hayret içeren bir nazar yerini, eline uygun boyutlarda bir
sırık ve destek bulup dünyayı kaldıracağına kanaat getirecek kadar
kibir ve özgüvenle yüklü bir bakışa bırakmıştır.15
Dünyanın, sebep sonuç ilişkilerinin câri olduğu maddi ve mekânik
bir yapıdan müteşekkil olduğu ve bu yapıyı aşkın bir kaynağa ihtiyaç
duymadan kendi bilgi imkânlarıyla insanın bilebileceği ön
kabûlü/inancı üzerine kurulu modern bilimin bu sürece önemli katkıları olmuştur. Kopernik (ö. 1543), Bacon (ö. 1626), Kepler (ö. 1630),
Galileo (ö. 1642) gibi isimler bu tarihe kadar doğanın kendini ele vermeyen sırrını, mahremiyetini kendilerince, zorla elinden alıp ifşa ettikleri kanaatinde idiler. Bundan başka da bir varlık ve bilgi alanı tanımayan bu anlayış, sosyal bilimler, din bilimleri dâhil, bütün varlığı ve
onun meselelerini ele alırken doğa bilimlerinin yaklaşımını esas aldı.16
İşte bu manada mahremiyetten arındırıldığı farz edilen maddi, mekanik ve rasyonel tabiat tasavvuru, öteden beri peşine düşülen, görünen tabiatın ardındaki hakikat fikrine yabancılaşmıştır. Artık arka plan14
15
16

bkz. Teoman Duralı, Çağdaş Küresel Medeniyet, İstanbul 2000, s. 60.
bkz.Mazhar Bağlı, a.g.e., s. 208.
bkz. Mazhar Bağlı, a.g.e., s. 18-22.
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daki hakikate ulaşma hedefi yerine, görünen maddi tabiatın işleyişini
daha da ifşâ ederek, onu azâmi ölçüde istismar/istimal etme eğilimi ön
plana çıkmıştır.
Bilgi ve varlık anlayışında yaşanan bu keskin dönüşüme paralel
olarak mahremiyet algıları dinin, sanatın siyâsetin kısaca hayatın bütün
alanlarında kendini göstermiştir. Bu noktada meramımızı ifade bakımından birkaç misâl vermek yerinde olacaktır.
Dini alanda, gizemin ifşası endişesiyle kilisenin Latince dışında bir
dile çevrilmesine itiraz ettiği İncil, bu süreçte Martin Luther (ö. 1546)
tarafından Almanca’ya çevrildi. Böylece İncil’in din adamlarına ve kiliseye mahsus olarak addedilen sırrının ifşa edilmesiyle, dinin anlam ve
yorumu kendine mahsus alanından artık mahremi olmayan tartışmalı
kamusal alana çekilmiş oluyordu. Dinler her ne kadar muhatabı itibariyle kamusal alana ait iseler de kaynağı itibariyle aşkın/manevî/ilâhî
bir sırra istinat ederler. Dinin yorumu belli bir zümreye has olmasa
bile; itikâdî, ahlâkî, ilmi bir liyâkati gerekli kılar. Anlam ve yorumu
kamusallaştırılan dinin, siyâsetten ticârete, medyaya kadar kamunun
bütün kesimlerinin söz sahibi olduğu ve dolayısıyla yönlendirebileceği, 381
istismar edebileceği bir araç/nesne haline dönüşmesinin yolu açılmış
oluyordu.
Öte yandan diğer alanlar gibi dinin de “bilimsel” analizlere, aklî ispat ve izahlara icbâr edilmesi onun, kaynağı ve ana referansları itibariyle aklın erişemediği gaybî alana uzanan mahremiyetini, kutsiyetini
yitirmesine vesile olan bir diğer âmil olmuştur. Böylece insanın sınırlı
aklı ve bilgi imkânlarıyla yeniden şekillendirilen din, insanı şekillendiren ilâhî bir mertebeden insanın şekillendirdiği beşerî bir konuma düşmüş oluyordu.
Bu süreçte mahremiyetin ifşâsının en bariz olarak gözlenebileceği
sahalardan biri de sanattır. Sanatçılar tarafından yapılan heykeller ve
resimlerle bedenin mahremiyeti sınırsızca ifşâ edildi. İnsanın kendini
gerçekleştirebileceği yüce etkinliklere mani olmaması gerektiği öne
sürülen ahlâkî değerlere karşı, insanın yaşayabileceği en yüce coşkunluk olarak görülmek sûretiyle kutsanan sanat, ahlâk ve değer dünyasının da üzerinde bir yere konumlandırılmıştır. Büyüsünden ve sırlarından arındırılmış, mahremiyeti kalmayan evren tasavvuruna paralel
olarak, bu dönemde bedene indirgenmiş insan da bütün çıplaklığı ve
müstehcenliğiyle resmedilmiştir.17 Bu çağa kadar insan, kendini hakîkî
ve tarihî olarak konumlandırdığı yeri, dini, mezhebi, felsefesi, edebiyatı
17

bkz. Mazhar Bağlı, a.g.e., s. 197-200.
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yani şahsiyeti ve cemaati ile varlığını ifade ediyordu. Bu dönemde ise
artık insanın, şahsiyeti geri plana itildiği ölçüde bedeni ön plana çıkarılmış ve teşhir edilmiştir. Bugün gelinen noktada kamusal alanda, boyalı basında, bilhassa sanal ve karesel ekranda, kadının derûnî duygularının insani bir aynası olan yüzüyle değil, daha ziyâde dişiliğini ön
plana çıkaran fiziğiyle, çoğu zaman bir meta olarak, görünür kılınmasının temelleri atılmış oluyordu.18 Dinin, ahlâkın, geleneğin mahremiyet
algısı ve kuralları insan özgürlüğünü kısıtlayan gereksiz sınırlamalar
olarak görülmeye başlanmış19, “ne kadar müstehcenlik o kadar özgürlük” fikrini benimseyen hiç de azımsanmayacak bir kesim türemiştir.
Elbette bu süreçte modern insanın tamamen mahremiyetten, kuraldan
ve yasadan müstağni olduğunu iddia ediyor değiliz fakat bu çağda
mahremiyetin hudut-suzluğ-u, âdetâ nefsânî arzularını tanrılaştıran
insana havâle edilmiştir.
Rönesans sanatçıları da hâlâ dini şahsiyetleri ve motifleri resmettiler. Ancak bu defa dini figürler bağlamlarından koparılıp dünyevileştirilmek suretiyle ele alındı. Artık peygamberlerin ikonları dahi anadan
20
382 üryândır. Doğu ve İslâm dünyasında batının aksine tasvir ve resim
sanatının gelişmemesi sadece yasak görülmesi ile alakalı değildir; dinin
ve sanatın soyut olana, görünenin ardındaki hakikate yönelen tabiatının aksine tasvirin, resim ve heykelin görünene odaklanması ile de
yakından alakalıdır.
Mahremiyet ve ilgili semboller, Batı medeniyeti ile İslâm kültürü
arasındaki farkı tebarüz ettiren unsurların başında gelir. Meselâ hiç bir
sembol İslâm ile Batı arasındaki farkı tesettür kadar çarpıcı olarak orta18

19
20

Maksadımızı ifade bakımından şu misâl dikkate değerdir: Batı sanatında aşkın sembolü,
dış görünüşünün güzelliği ile dikkati çeken kuğu iken, İslâm sanat ve edebiyatında bakışının derinliği ve güzelliği sebebiyle ceylandır. Hatta birçok şiirde, şarkıda sevgili “ceylan/ahu gözlüm” ifadeleriyle tasvîr edilir ki, ceylanın gözlerinin husûsiyeti derin bakışlarında gizlidir.
Mazhar Bağlı, a.g.e., s. 224.
Bunların en meşhurlarından biri Michelangelo’nun Dâvut heykelidir. Heykel anadan doğma çıplak ve yalnız baş, beden, el ve ayak adalelerinin değil, en mahrem vücut parçalarının bile dikkatle taşlaştırıldığı son derece güzel ve uyumlu bir vücuttur. Bu heykel Avrupa
kültüründe kutsalla birlikte mahremiyetin ölümünün en belirgin göstergelerinden biridir.
Rönesans’ın insana ve sanata bakışını yansıtan bir diğer önemli eser ise Leonardo’nun
meşhur Mona Liza’sıdır. Bu tablo insanın dış görünümünün ötesinde, doğasında bulunan
duyguların “gülümsemenin” ve “ağlamanın” resmedilmesidir. Kutsalın, mahremiyetin,
ahlâkî değerlerin kovulmasıyla bedeni hazlar ve cinsellik ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu
süreçteki değişimi izlemek bakımından Meryem Ana tasvirleri de ilginç bir misaldir. Rönesans öncesi Meryem ana tasvirlerinde masûmiyet, semâvî bir hal, melekî bir ifade ve manevî bir güzellik ön planda iken sonrasında Meryem, tabiî dünyaya indirgenerek onun kutsal mahremiyeti yerine, çevredeki güzel kadınlara benzetilerek dış güzelliği resmedilmeye
başlanmıştır. (bkz. Mazhar Bağlı, a.g.e., s. 200-214.)
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

ya koymaz.21 Batı medeniyet modelinde liberal felsefeye paralel olarak
prensip, özel yaşamın, mahremiyetin daha ziyade gün yüzüne çıkarılması ve kamuya mâl olmasıdır. Foucault’nun (ö. 1984) da işaret ettiği
üzere Batı medeniyeti itiraf üzerine kuruludur. Suçlar, günahlar, dertler, aile ilişkileri… her şey itiraf edilir. Müslüman toplumlarda ise bütün bunlar Allah ile kul arasında veya aile ve yakın akraba arasında câri
olan, kamudan gizlenen mahrem hususlardır. Bu sebeple Müslüman
toplumlarda aile ve onun direği mesabesindeki kadının mahremiyetini
ve mahrem alanları terk etmesi Batı’ya yönelişin mihenk taşı olarak
görülmüş ve ısrarla teşvik edilmiştir.22
Başından beri tasvîr ettiğimiz Batı’nın kendi tarihi tecrübesinin
hâsılası olan ve mahremiyeti ifşâ eden modernleşme, parlak vaatleri ve
söylemleriyle İslâm ve Doğu toplumlarının otantik anlayışı üzerinde de
tesirini göstermiştir. Öncelikle modern eğitim almış aydınlar üzerinde
tesirini hissettiren bu modern bakış, geniş halk kitleleri üzerindeki yaygınlığını, etkinliğini, son on yıllarda bilhassa teknoloji, iletişim organları ve tüketim araçlarının taşıdığı modern kültür vasıtasıyla arttırmıştır.
Batı dışı toplumlar çoğu zaman imrenerek meftunu oldukları ve kısmen 383
kutsadıkları teknolojinin büyüsüyle başına geleni teşhis etmekte dahi
başarısız olmuşlar ve her geçen gün köklerinden uzaklaşmaları sebebiyle olanı anlama imkân ve kabiliyetlerini de yitirmektedirler.
Mahremiyetin buharlaştığı ve insanı kendine mahsus alanlarında
güçlü tutan sınırların çözüldüğü bir vasatta, modern bilgi üzerine kurulu bu değerler manzumesi karşısında müslüman, mahrem ile nâmahremi kendi itikadına uygun olarak tanımlama ve buna muvâfık
kendi kültürünü, kurumlarını ve değerlerini yeniden üretme hususunda
yeterli çabayı ve başarıyı gösterememiştir. Dinin ve hakikatin kendine
mahsus yerinden sürgün edilmesine bağlı olarak aklîleşme, dünyevileşme süreci ve mahremiyetin yitimiyle en yüce insanî değerler olarak
addedilen iman, aşk ve ölüm de insan nezdinde mana kaybına uğramıştır. Modernite imanın, aşkın ve ölümün sonsuzluğu/ebediyeti çağrıştıran büyüsünü yok etmiştir. Artık insan varoluşunun temelini teşkil
eden bu yüksek değerler, mevzilerinden edilerek tahrife uğratılmış,
çoğu zaman geleneksel simgelerle ambalajlanmış bu değerler, moda,
tüketim nesnesi gibi farklı bağlamlarda dönüştürülerek yeniden ‘piyasa’ya sürülmüştür.23

21
22
23

Nilüfer Göle, a.g.e., s. 11.
Nilüfer Göle, a.g.e., s. 76.
bkz. Cihan Aktaş, Mahremiyetin Tükenişi, İstanbul 1995, s. 12, 13.
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Mahremiyetin ölümünün tesirinin en açık gözlenebileceği alanlardan biri de kadındır. Giyim kuşamda mahremiyetin hududunun aşılmasıyla erkeğin bakışını daha ziyâde cezbeden kadın, varlığını “kendisine
bakıldığını seyretme” mevkiine konumlandırılmıştır. Bu durum yalnızca
kadınla erkek arasındaki ilişkileri değil, kendi içinde kadının varolma
biçimini de belirlemiştir; kadın kendisine biçilen seyirlik bir görüntü
nesnesi olma durumuna rıza gösterince, ancak nazarları celbedeceği bir
formda varlığının doğrulandığını hissedecektir. Bu algı sebebiyle modern kadın, kamusal alanda şahsiyetinden ziyâde, bedeni görünüşü ve
cinsî câzibesiyle görünmeye mahkûm olmuş ve değer kaybına uğramıştır.24 Aslında mahremiyetin kaybı kadını nesneleşmekten ve metalaşmaktan koruyan kalkanın düşmesi olarak da değerlendirilebilir.
Bir diğer açıdan mahremiyet, bireyin kendi varoluşsal zemininin
maddi ve manevî hudutlarını tanıması ve koruması olarak da izah edilebilir. Elbette bu asgari sınırlar milletlere ve kültürlere göre farklılık
gösterebilmektedir. Müslüman açısından bu sınırlar insanın kendi iradesiyle iman ettiği vahiyle belirlenir. Modernlik, başta vahiy olmak
384 üzere bütün manevî referansları dışlayarak, mahremiyetle ilgili sınırları
yeniden tanımlamış ve hakiki manasıyla mahremiyeti tüketmiştir. Ancak fıtratı gereği insanın mahremiyete, gizemli olana duyduğu gizli ya
da açık ihtiyaç, eski mahrem sembollerin metalaştırılarak bu defa farklı
bir zeminde moda veya tüketim malzemesi olarak seküler bağlamlarda
yeniden gündeme gelmesine imkân hazırlamıştır. Modern anlayışta
tesettür nesnelerinin –mesalâ eşarbın- modanın bir aksesuarı olarak
yeniden konumlandırılması bu duruma misal teşkil edebilir.25 Aslında
aşkın bir kaynaktan ve kutsaldan arındırılan bu dönemde, yeni seküler
kutsallar, mahrem alanlar icâd edildiği dahi söylenebilir. Nihâyetinde
bir yönetim tekniği olan demokrasi, hukuk ve özgürlük gibi kavramların modern dönemde dinin dahi üzerinde âdetâ kutsal bir referans kaynağı gibi normatif bir değerler manzumesi olarak sunulması bu gerçeğin tezâhürü olsa gerektir.
Mahremiyetin ölümü ile ölümün mahremiyetini aynı başlık altında
ele alacak kadar birbirine yaklaştıran ortak taraf, her ikisinin de modernleşme sürecindeki sır, mahrem ve aşkın alanın reddinin bir sonucu
olmasıdır. Öte yandan mahremiyetin ölümü de ölümün mahremiyeti de
insanın ve insânî değerlerin düşmesi, gerilemesi sonucunu doğurmuştur. Yani bu iki vakıa arasında hem kaynağı hem de sonuçları itibâriyle
böyle bir yakınlık olduğu kanaatindeyiz. Hem meramımızı hem de mo24
25

bkz. Cihan Aktaş, a.g.e., s. 185.
bkz. Cihan Aktaş, a.g.e., s. 12.
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dern süreçte mahremiyetin ölümüyle ölümün mahremiyeti arasındaki
alakayı ifade bakımından İngiliz Sosyolog Geoffrey Gorer’in (ö. 1985)
misali kayda değerdir. Eskiden, nereden geldiklerini soran çocuklara,
“leylekler tarafından getirildikleri” gibi mahrem bir ifadeyle cevap verilirken, onlar ölmekte olan kişinin yatağı çevresinde düzenlenen büyük
veda sahnesinde yerlerini almaktaydılar. Bugün ise erken yaşlardan
itibaren cinselliğe dair birçok mahrem bilgiye sahip olan, görüntüye
şahit olan çocuklar dedelerinin yok olduğunu fark edip merak ve şaşkınlıklarını dile getirdiklerinde onlara, “dedelerinin güzel bir bahçede
çiçeklerin arasında olduğu” gibi mahrem bir ifadeyle cevap verilmektedir. 26 İşte bu süreçte bir taraftan mahremiyet ifşâ edilirken öte yandan
ölüm tabu hale getirilmiş ve ölüm şuurunun üzeri örtülmüştür.
c. Ölümün Mahremiyeti
İnsan olmanın esasını teşkil eden varlık şuurunun ağır bir bedeli
vardır; yokluk ya da ölüm şuuru. Esasında ölümünün şuurunda olan
insan için hayat ve ölüm, birbirine ardışık olarak değil aynı anda yaşanan varoluşsal hakikatlerdir. Yazılı düşüncenin bidayetinden bu yana
varoluşuna ciddiyetle yönelen, bu konuda düşünce serdeden bütün 385
şahsiyetler ölümü hayatın bir parçası olarak görmüşler, ölüm şuurunun
hayatı zenginleştirdiği kanaatine varmışlardır.
Aslında bizler doğduğumuz zaman ölecek kadar yaşlanmış sayılırız. Zamanını bilmediğimiz ölüm, hayatımızın her anını tehdit eden bir
imkân ve ihtimal olarak hep önümüzde durmaktadır. Aldığımız her
nefes hem bir nefes hayat hem de bir nefes ölüm demektir; zirâ aldığımız her nefes aynı zamanda sayılı nefeslerimizden birini harcamamız
sebebiyle ölüme doğru atılmış bir adımdır.
Eğer hayatımız, ardımızda doğum, önümüzde ölüm gibi bizce muamma olan iki sınır ile çerçevelenmiş olmasaydı, hayatın bizzat kendisi
esas ve amaç olarak kabul edilebilir ve hayata akıl sınırlarında bir anlam yüklenebilirdi. Ancak insanın bu iki muammayı, bilhassa her an
hayatını tehdit eden ölüm muammasını kendi bilgi imkânları ile çözme
konusundaki acziyeti, hayat ve ölüme aşkın/manevi bir muhteva katmayı zorunlu kılmıştır. Bu nedenle her ne kadar “ölümün fizikselliği
insanı tahrip etse de ölüm şuurunun insanı dirilttiği”27 ifade edilmiştir.
İnsanlık tarihinin başından beri bütün ilgi ve isteğine rağmen, sırrını
26

27

Jhon Hick, “Değişen Ölüm Sosyolojisi”, trc. Turan Koç, E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Kayseri: 1990, sy. 7, s. 235; Philippe Aries, Batılının Ölüm Karşısında Tavırları, trc. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara 1991, s. 91, 92.
Bkz., Irvin Yalom, Varoluşçu Psikoterapi, trc. Zeliha İyidoğan Babayiğit, İstanbul 1999, s.
52, 53.
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çözmek ve baş etmekte çaresiz kalınan ölüm aynı zamanda insan için
bir korku ve endişe kaynağı olagelmiştir. Kendisi kadar sonrası da ilgi
ve tedirginlik konusu olan ölüm şairlere şu mısraları ilham etmiştir:
“İki mânası var ölümün:/ İki mânası var, onlar da fakat/ Birbirinin
tam zıttı!/…/Ya uyanmak şu yalan rü’yadan,/ Yahut da,/ Ebediyyen uyumak!”28
“Eller gidip ben kalıcak/ Sinde yalınız olıcak/ Münker’le Nekir gelicek/ Acep nola benim halim”29

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız üzere insan bilgisinin sınırlarını
aşan bir muamma/sır anlayışını reddeden, sırrı ifşâ ettiği/edeceği iddiasında olan modernlik, insanı varoluşu üzerine düşünmeye, ebedi ve
aşkın bir boyuta sevkeden ölüm muammasını bu çerçevede çözemeyince onu hayattan uzaklaştırmayı ve örtmeyi tercih etmiştir.
Modernliğe uzanan süreçte varlık ve bilgi anlayışındaki değişim ve
bunun hayattaki yansımalarını, insanın varoluşsal kaygılarının temelini
teşkil eden ölüm şuuru/algısı üzerinden takip etmek en az mahremiye386 tin ifşâsı kadar dikkate değer ve bir o kadar da isabetli olacaktır.
Yapılan çalışmalar bu süreçte insanlığın ölüm karşısında eski çağlardan bu yana geliştirmiş olduğu tavırlarda keskin bir kırılma yaşandığını ortaya koymuştur. Batı’da Ortaçağ’da ölü, kilisenin şefkatine emanet edilirken, 18. yüzyılda bu durum tamamen değişme yoluna girmiş,
1760’ların “aydınlanmış” zihinlerinde ölülerin kiliselerde veya küçük
kilise mezarlıklarında yığılmalarına tahammül edilemez olmuştur. Yüzyıllardan beri normal karşılanan bir uygulama çeşitli gerekçelerle birdenbire şiddetli eleştirilere konu olmuştur: Bu çağa kadar hayatı zenginleştiren ölümün hayatı zehirlediği kanaati belirmiş ve hayatın ölüme
karşı saygısını gösterme biçimini laikleştirmesi istenmiştir. Bir taraftan
ölümün aşkın/ebedî mana ve sembollerinin üzeri örtülürken öte yandan ölünün dünyevî kalıntılarına, mezarına ilgi artmıştır. Eskiden kiliseye emanet edilen ölü ceset, artık tamamen ölüye ve varisi olan ailesine ait olması arzulanır hale gelmesiyle, mezar yerleri de mülkiyet konusu haline gelmeye başlamıştır.30 Ölüm şuuru örtülürken ölünün kutsallaştırılması, Philippe Ariès’in (ö. 1984) de işâret ettiği gibi, zannedilenin aksine Hıristiyanlığa değil pozitivist anlayışa dayanır.31 Bu deği28

29

30
31

Orhan Seyfi Orhon, “Var Olmak Yok Olmak Meselesi”, Ahmet Sezgin–Cengiz Yalçın, Türk
Edebiyatında Ölüm Şiirleri Antolojisi içinde, İstanbul 1993, s. 117.
Yunus Emre’nin bu mısraları için bkz., Ahmet Sezgin – Cengiz Yalçın, Türk Edebiyatında
Ölüm Şiirleri Antolojisi, İstanbul 1993, s. 43.
Philippe Aries, a.g.e., trc. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara 1991, s. 69, 70.
Bkz., Philippe Aries, a.g.e., s. 79.
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şimin en önemli gerekçelerinden biri, ölümün artık “başka bir dünyaya
geçiş” olarak değil yalnızca bu hayatın sonu olarak anlaşılması dolayısıyla, dikkatin ötelerden bu dünyaya çekilmesi ile alakalı görülmüştür.32
Bu minvâl üzere devam eden süreçte, 20. yüzyılın bilhassa ikinci
yarısından itibaren geleneksel ölüm tecrübesine zıt, sert bir devrim
yaşanmıştır.33 Geçmişte her yerde hâzır ve nâzır, oldukça aşina olan
ölüm, artık utanılan bir yasak, bir tabu haline gelmiştir. Bu devrim esas
olarak ABD’de ortaya çıkmış ve buradan İngiltere’ye, Hollanda’ya, endüstrileşmiş Avrupa’ya yayılmıştır.34 Bugün artık modernleşme yolunda
kat ettiği mesafe oranında dünyadaki bütün milletler bu değişimden
payını almıştır.
Ölümün hayattan kovulması, unutturulması ve âdeta yok sayılması
hiç şüphesiz modern hayatın hususiyetlerindendir. Octavio Paz (ö.
1998), modern kültürü “ölümü unutan uygarlık” olarak tanımlar ve bu
tanımlama aynı zamanda onun bir makalesinin başlığını oluşturur. Ona
göre, modern kültür bize ölümü hatırlatan hemen her şeyi yok etmek
ya da örtmek istemektedir. Modern insan her ne kadar teknik olarak
öleceği bilgisine itiraz etmiyorsa da, kalbinin derinliklerinde ölümsüz 387
olduğunu hissetmekte, öleceğine inanmamakta ya da ölmeyecekmiş
gibi yaşamaktadır. 35 Çağdaş dünyada ölümün, artık aşkın ve öteki değerlere katkı sağlayan tarafı büyük ölçüde budanmıştır. Ölüm, doğal bir
sürecin kaçınılmaz sonucundan öte bir şey değildir; olgular dünyasındaki sayısız olaydan yalnızca biridir. Aslında doğal yaşamımıza tamamen aykırı olan ve onu yok eden ölümü ilerleme felsefesi, bir büyücünün elindeki parayı yok etmesi gibi ortadan kaldırdığı vehmine kapılmıştır.
Rönesans sonrası dönemde ölüm teması, önce felsefe ve sanattan
sonra hayattan büyük ölçüde silinmiştir. Aydınlanma dip dalgası insanın gelişmesine duyduğu umutla, tarih karşıtı eğilimi ve matematik
bilimine beslediği güvenle ölümün doğurduğu endişenin geri plana
itilmesine katkıda bulunmuştur. Zira ölümün bilimsel çözümleme için
uygun bir konu olduğu söylenemez. Bu tavrın belki de tek istisnası 20.
yüzyıldaki varoluşçu filozof ve şairlerdir. Meselâ Karl Jaspers (ö. 1969)

32
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Ivan Illich, Sağlığın Gaspı, trc. Süha Sertabiboğlu, İstanbul1995, s. 124.
John Hick, a.g.m., s. 235.
Philippe Aries, a.g.e., s. 85.
Octavio Paz, “Ölümü İnkâr Eden Uygarlık” NPQ Türkiye, trc. Özden Arıkan, c. II, sy. 8,
İstanbul 1994, s. 32.
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ve Martin Heidegger (ö. 1976) ile birlikte ölüm, insan varoluşuna dair
yapılan yorumların merkezine yerleşmiştir.36
Modernliğe giden süreçte ölüm din adamlarından, toplumdan ve
kamusal alandan alınarak mahrem bir alana, hastanelere ve
tıbbî/teknik bir heyete devredilmiştir. Biyolog hekimden beklenen ölüme hâkim olmasıdır.37 Yaşamın uzatılmasının hekimlerin yeni görevi
olduğuna ilişkin ilk yorumlar Francis Bacon’dan gelir. Bacon tıbbın
görevini üçe ayırır: Sağlığın korunması, hastalığın iyileştirilmesi, yaşamın uzatılması. Ona göre bu sonuncu görev konusunda henüz yolun
başında olunmasına rağmen, bu tıbbın en soylu görevidir. Tıp çevreleri
uzun süre bu görevi üstlenmeyi aklından bile geçirmemiş, ancak yaklaşık bir yüz yıl sonra sermayenin de meseleye dâhil olmasıyla, bu hususta kolları sıvamaktan da geri durmamıştır.38
Aslında bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde modern bilim ve
teknolojiye verilen aslî görevin ölümün muamma olan aşkın tarafını
örtmek, ölümü tedavi etmek ve onu dünyevileştirmek olduğu görülecektir. Akabinde ölümün örtülen aşkın mahremiyeti bu defa dünyevi
388 seviyede kutsanan tıp bilimi ve onun mümessili olan doktorlara tevdi
edilmiştir. Böylece modern dönemde ideal ölüm beşerî yasaklara, kurallara uyan, tabiî ölümdür; yani ileri yaşta, henüz elden ayaktan düşmeden, yoğun bakım üniteleriyle donatılmış bir hastanede tıbbi gözetim altında, hatta tıp heyetinin kararıyla fişin çekilmesiyle gerçekleşen
ölümdür.39 Bu nedenle gençlerin ya da sağlıklı insanların ölümü “erken,
yersiz, zamansız” olarak vasıflanmıştır. Önceleri Tanrı’nın çağrısı, takdiri veya Tanrı’ya kavuşma olarak görülen ölüm, artık doktor tarafından belgelenmiş bir takım hastalıkların tabiî bir sonucu olarak izah
edilmiştir.40
Böylece ölümle ilgili her çeşit yetki başta ölmekte olan şahsın kendisinden olmak üzere, ailesinden, akrabalardan, din adamlarından ve
toplumdan alınarak mahrem bir sahaya, hastaneye ve teknik bir heyete
devredilmiştir. Artık bu heyetin vazifesi, geride kalanların canını sıkmadan, toplumun akıp gitmekte olan yaşamını kesintiye uğratmadan
makbul bir ölümü gerçekleştirmektir. Buna mukabil geride kalanların
da uymaları gereken kurallar vardır: Onlar da hem hastanede hem de
36
37
38

39

40

Schopenhauer, Ölümün Anlamı, çev., Ahmet Aydoğan, İstanbul 2012, s. 10, 11.
Ivan İllich, Sağlığın Gaspı., 135.
Ivan Illich“Yeni Biyokrasi: Ana Karnından Mezara Sağlık Hizmetleri”, trc. Özden Arıkan,
NPQ Türkiye, c. II, sy. 8, İstanbul 1994, s. 113.
Ivan Illich, “Ölüme Karşı Ölüm”, trc. Efe Çakmak, Cogito, İstanbul 2004, sy. 40, s.107;
Illich, Sağlığın Gaspı, s. 121.
Bkz., Ivan Illich, “Ölüme Karşı Ölüm”, ay., s. 115; Illich, Sağlığın Gaspı, s. 132.
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kamuya açık diğer alanlarda duygularını dışa vurmamalıdırlar. Hiç
kimse, mahremiyeti dışında acısını, üzüntüsünü, uluorta sergileyerek,
feryad-ı figân ederek, ölümün dehşetini hatırlatmak sûretiyle başkalarının yaşamlarının tadını kaçırma hakkına sahip değildir. Hatta insanın
ailesi içinde, mesela eşinin, çocuklarının önünde dahi duygularını koy
vermesi, ağlaması ayıp karşılanır olmuştur. Bütün bu prensipler cenaze
merasimlerine de yansımıştır.41
Söz gelimi ölüm ve ölüme dair her şeyden uzaklaşmayı yeğleyen
Amerika’da, başsağlığı dileklerini kabul etmeye varıncaya kadar, bütün
cenaze merasimlerini organize etmek, böylece insanlara sessiz sedasız
ölmeleri için yardım etmek ve ailenin olası kusurlarını örtbas etmek
üzere “Funeral Industry” adı altında bir meslek ve bu mesleği icra etmek üzere şirketler zuhur etmiştir.42 Böylece, aynı zamanda ölüm de
verimliliğin hedeflendiği işletmeler arasına katılmıştır. İşte bu uzmanlaşmış kuruluşlar sayesinde gerek hastanede ölüm gerekse ölüm sonrası
cenaze safhası, tanıksız ve gizlilik içinde, sanki hiç olmamış gibi örtbas
edilme imkânına kavuşmuştur. Amerikan toplumunda yakını ölen bir
kimseye Türkçe’de olduğu gibi söylenebilecek bir kalıp ifade bile yok- 389
tur; “üzgünüm” ifadesi kullanılır. Aynı ifade çoğu zaman “affedersiniz”
yerine de kullanıldığından pek bir anlam taşımaz. Zira bu toplumda,
ölüm konusu hemen hemen hiç konuşulmadığı gibi, evinde, rahat döşeğinde ölen kimseye de ender rastlanılır.43
Bu süreçte sağlık hizmetleri, tedâvî giderleri, ilâç sanayi ile ekonomik alanın bir parçası haline getirilmesi sonucunda ölüm, sigorta adı
altında bir hastalık olarak sağlık güvencesi altına alınmış ve bir nevi
sosyal hizmete dönüştürülmüştür.44 Böylece muhasebenin yani niceliğin konusu yapılan ölüm bir tüketim malzemesi olarak hem işlevselleş41
42

43

44

Bkz. Philippe Aries, a.g.e., s. 87, 89.
Bkz., Shneidman, Death: Current Perspectives, California: 1976, s. 82-91; Faruk Karaca,
“Ölümle İlgili Davranış Örüntüleri Açısından Modern Batı ve Türk İslâm Kültürü” Türkiyât
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sy. 12, Erzurum: 1999, s. 67.
Doğan Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı, İstanbul 1998, s. 367, 368. Türkiye’de de bilhassa
modernleşen çevrelerde hayatın içinde ölümü hatırlatan her şey tepkiyle karşılanır hale
gelmeye başlamıştır. Buna örnek olması bakımından, bir gazete köşe yazısındaki şu eleştirel ifadeler dikkate değerdir: “İstanbul’un en itibarlı kabristanı sayılan Zincirlikuyu’nun
önünden geçerken yüreğiniz buz keser, çünkü kapının üstünde kocaman harflerle "Her
canlı ölümü tadacaktır" yazılıdır.” (Bkz. Oktay Ekşi, 27.01.2007 tarihli Hürriyet Gazetesi.)
Bu durum, ABD’deki “İntihar Motelleri” hikâyesine benzemektedir. Yapacağınız uygun bir
ödeme karşılığında bu motellerde size en hoş şekilde ölme koşulları sunulmaktadır. Verilen bu hizmet kusursuz olup her şey düşünülmüştür, zevk almanızı sağlayacak her türlü
ayrıntı planlanmıştır. Sonunda da odanıza usul usul gaz verilerek sıkıntı çekmeden ölmeniz sağlanmaktadır. Üstelik bu hizmetlerin karşılığı sigortadan sağlanacaktır. (bkz. Baudrillard, Jean, Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, trc. Oğuz Adanır, İstanbul 2002, s. 280)
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tirilmiş hem de kontrol altına alınmış olmaktadır. Bu bağlamda İsmet
Özel’in şu mısraları dikkat çekicidir: “Ölümle şaka olmaz diyenler/ kıyasıya yanıldılar bu çağda/ Taksitle Ölüm diye bir roman yazıldı artık/
Önce öl/ Sonra öde denilmek sûretiyle/ Aşılıp geçildi bu roman da.”45
İnsan ölür fakat tedavi masrafları ölümünden sonra peşinden ödenmeye devam eder.
Korktuğu için ölüme sırt çevirmek isteyen insan, çoğu zaman
ölümden yüz çevirmekle hayattan da yüz çevirdiğini fark etmez. Zira
ölüm ile hayat bütün karşıtlıklarına rağmen birbirini tamamlamaktadır.
Aslında ölüm nazarımızı tek boyutuna sabitlediğimiz hayatın göz ucuyla dahi olsa bigâne kalamadığı öteki yarısı gibidir. Bu gerçeği Rainer
Maria Rilke (ö. 1926) şu dizeleriyle dile getirir: “…ölüm, bizden öteye
dönük olan,/ bizim aydınlatamadığımız yüzüdür hayatın…”46 İşte bu
sebeple hayatın bizim aydınlatamadığımız öteki yüzünün, mahrem
tarafının inkârı ile apaçık bir hakikat olan ölümün inkârı veya hayattan
uzaklaştırılıp mahrem hale getirilmesi aynı sürecin sonuçlarıdır.
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Hayatı ve ölümü birbirinin mülazımı olarak gören anlayışın Doğu’da olsun Batı’da olsun köklü bir geleneği olduğu bilinmektedir. Victor Hugo’nun (ö. 1885) işaret ettiği gibi, bir süreden beri yadsınan ve
mecrasından saptırılan ölümün aslında hayata bulaştığı görülmektedir.
Başka bir deyişle yaşamın arıtılması ve makyajlanması ona ölümü bulaştırmakta ve hayatı öldürmektedir.47 Birçok sanatçı ve edip gibi Lev
Tolstoy (ö. 1910) da bu gerçeğe şu ifadeleriyle temas etmiştir: “Ölümle
savaşmak öldürür hayatı, çünkü bu hayatla savaşmak demektir. İşte
gerçek ölüm budur.” Bu hakikati anlamayan kimse yaşamı ölümle,
ölümü de yaşamla kirletir.48
Nihâyetinde Aydınlanma süreci, ardından endüstri devrimi ve
onun teknolojik sonuçları, insanların hayatındaki ölüm tecrübesini değiştirmiştir. Gündelik hayatın dolaysızlığı ve sıradan meşgaleleri içinde
varlığı üzerine düşünmeyi unutan modern birey kendisine benliğini ve
bütünlüğünü hatırlatan ölümü de tahrif etmiştir. Modern hayatın
hâkim rengi olan tüketim ve eğlence kültürünün de katkısıyla modern
toplum hayatı sanal bir gösteriye dönüşmüştür. Kitle iletişim araçlarının, eğlence ve tüketim endüstrisinin hâkimiyetinde, sessizliğin erdeminin gürültünün hâkimiyetine feda edildiği modern toplumda şahsi45
46

47
48

İsmet Özel, “Üç Firenk Havası”, Erbain, İstanbul 2004, s. 202.
Rainer Maria Rilke, Seçme Mektup ve Şiirler, der. Melahat Toygar, trc. Can Alkor, İstanbul
1994, s. 84.
Bkz.,Jean Baudrillard, a.g.e., s. 290.
Bkz., Selim Badur, “Ölüm Üzerine Tıbbi Çeşitlemeler,” Cogito, İstanbul 2004, sy. 40, s. 93106.
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yetleri örtülmüş, ancak rollerini oynayarak varolabilen insanlar biyolojik hayatlarını sürdüren sıradan canlılar kümesi haline gelmiştir. İnsanın varlığını derinlemesine sorgulama ihtiyacını küllendiren modern
kültür, bireye vaktini düşünmeden geçirmesini sağlayacak binlerce araç
ve imkân sunmayı da ihmal etmemiştir.49
Søren Kierkegaard’ın (ö. 1855) anlattığı bir hikâyeye göre dalgının
biri, kendisini bizzat kendi yaşamından o kadar soyutlar ki neredeyse
yaşadığının farkına bile varmadan güzel bir günün sabahında ölüverir.50 Bu hikâyenin günümüz açısından özel bir anlamı var, çünkü içinde yaşadığımız bu çağda Kierkegaard’ın kahramanının kaderine benzer
şekilde, kendi varoluşumuzun kökenleriyle yüzleşmeden bir sabah kendimizi ölü olarak bula-maya-biliriz.
Modern kültürün ölüm ve hayat karşısındaki tavrının vardığı yeri
çarpıcı bir şekilde yorumlayan T. S. Eliot’ın (ö. 1965) şu mısralarıyla bu
bölümü tamamlayabiliriz:
“Yaşamakla kaybettiğimiz hayat nerede?/ Bilgide kaybettiğimiz bilgelik nerede?/ Bilişimde kaybettiğimiz bilgi nerede?/ Yirmi asırda
Cennetin çevrimleri/ Tanrı’dan uzaklaştırıp toza yaklaştırıyor bizi.”51

Sonuç:
Mahremiyet de ölüm de tabiatüstü aşkın alanda, kendine mahsus
bir bilgi ve değer anlayışında kökünü ve manasını bulur. Modernleşmeye varan süreçte geliştirdiği yeni bilgi ve varlık anlayışıyla insan, haddini aşarak aşkın/gaybî alanın varlığını reddetmesi veya bu alana kendi
usûlünce yönelmesi mahremiyetin de ölüm şuurunun da neş’et ettiği
zeminin örselenmesine; mahremiyetin ifşa edilmesine ölümün ise örtülmesine ve böylece her ikisinin de insan hayatındaki varoluşsal manasını kaybetmesine vesile olmuştur.
Biz tebliğimizde insanın mahremiyet ve ölüm algısının tebdîl ve
tahrifi ile sonuçlanan bu sürecin sonucundan evvel tarihi ve felsefî zeminini teşhis, tahlil ve tasvir etmeye gayret ettik. Günümüzde Müslümanlar felsefi, itikadî ve tarihi zemininden ziyade dikkatlerini modernliğin, bilhassa şekli/lafzî olarak kendi referanslarıyla tenakuz arzeden,
bazı sonuçlarına teksif etme eğilimindedirler. Modernliğin, itikâdî ve
ahlâkî bakımdan değer yüklü olmayan insanlığın ortak birikiminin hâsı49

50
51

Krş., Yaşar Çubuklu, “Ölüm Üzerine Spekülatif Düşünceler”, Defter Dergisi., İstanbul 1987,
sy. 2, s. 74.
William Barrett, İrrasyonel İnsan, trc. Salih Özer, Ankara 2003, s. 9.
Bkz., Ivan İllich, “Yeni Biyokrasi: Ana Karnından Mezara Sağlık Hizmetleri”, s. 12.
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lası evrensel bir olgu olduğu, şeklindeki Batı merkezli propaganda büyük ölçüde Müslümanlar tarafından da benimsenmiş görünmektedir.
İşte bu anlayış lâyık-ı vechile sorgulanıp teşhis edilmediği takdirde,
modernliğin dini inanç ve anlayışları, ahlâkî değer ve yargıları tümüyle
reddetmese bile kendi felsefî temellerine göre yeniden şekillendirerek
tahrife uğratmaya, muhtevâsını boşaltmaya devam edeceği söylenebilir.
Hakk Teâlâ, insanlara örtünmek üzere elbise yaratmış fakat takvâ elbisesinin daha hayırlı olduğunu ifade etmiştir.52 Ayette bahsi geçen
takvânın Allah’a iman ve O’dan haşyet gibi itikadi; itaat, tevâzu, iffet,
hayâ gibi ahlâkî hasletlere delâlet ettiği ifade edilmiştir.53 Şimdi Batı’nın kendi tecrübesinin hâsılası olan modern kültür ve medeniyetinin
dini, felsefî ve tarihi temelleri İslâm itikadı ve müslümanın tarihteki
yeri nokta-i nazarından topyekün sorgulanmaya tabi tutulmadan, onun
İslâm fıkhı/hukukuyla doğrudan çelişen bazı sonuçlarının reddedilemeyeceği hususunun canlı şâhidi müslüman toplumlarda hali hazırda
vaki olan modernleşme tecrübeleridir.
Kendi tarihi, dini ve felsefi referanslarından neş’et etmesi itibariyle
392 Batı toplumlarına, -görece- maddî/dünyevi bir başarı temin eden bu
yeni bilgi ve varlık anlayışı üzerine inşa ettiği değerler manzumesi,
müslüman toplumlar başta olmak üzere, Batı-dışı toplumların tarihi,
dini ve kültürel referansları, zihin ve değer yapısı ile uyum sağlamamış,
zorladığı zihniyet dönüşümü sebebiyle de bu toplumların kendi değer
sistemlerinin tahrip olmasına yol açmıştır. Öyle ki, bu toplumlarda yozlaşmanın tesiri ve şiddeti trajik boyutlara ulaşmıştır. Nihâyetinde mahremiyetin ölümünden ölümün mahremiyetine vesile olan modern sürecin, insanın düşüşüne, değerlerin tahrip ve tahrifine vesile olduğunu
söyleyebiliriz.
Bugün yaşadığımız dünyada her şeyden evvel, mahremiyeti ve
ölümü hayatımızın merkezinden sürüp çıkarmamızın insan şahsiyetine
ve dünyaya neye mâlolduğunu fark etmek ve bu kavramların manasını
kaybetmekle neyi kaybettiğimizi hatırlamak durumundayız. Eğer mahremiyetin ve ölümün şuuruna varırsak, o vakit bu kavramları hangi
yolu takip ederek tahrîf ve zayî ettiğimizi teşhis etmekle, aslında onları
yeniden hayatımıza dâhil etmenin yolunu da keşfetmiş oluruz.

52
53

A’raf 8/26
bkz., Ayıntâbî Mehmed Efendi, Tibyân Tefsiri, Derseâdet Matbaâsı, 1320, c. II, s. 62, 63;
İsmâil Ferruh Efendi, Tefsir-i Mevâkib, İstanbul 1320, II, s. 62, 63.
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AKLIN MAHREMİ:
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MAHREMİYETİN
METAFİZİK TEMELLERİ
Mehmet ULUKÜTÜK*
Özet
Bu tebliğde modern rasyonel bilincin akıl ve metafizik arasında yaşadığı gerilimi İslam düşüncesindeki mahrem(iyet) kavramını metafizik ufku bağlamında ele almaya
çalışacağım. Şu sorular etrafında meseleye tetkik etmeye çalışacağım: Acaba aklın
mahremiyetinden söz edebilir miyiz? Daha doğrusu aklın girmesinin mahrem olduğu
alanlardan söz edebilir miyiz? Mahrem kavramı etrafından bu kadar çok konuşulurken, modern dönemlerde mahremiyetten özellikle bireysel insan yaşamındaki gizlilik
ve sırlar bağlamında söz edilirken aklın kendisine mahrem olduğu alanlardan bahsetmek ne anlama gelir? Özellikle Aydınlanma ile birlikte epistemoloji merkezli bir
felsefe ve bilim anlayışı neşv’ü nema bulurken, epistemolojide başat rolün akla verilmesi ne anlama geliyordu? Bu, aklın düstursuz ve fütursuzca her alana gireceği ve
orada tek söz söyleyeceği anlamına mı geliyordu? Aklın da kendisine mahrem bir alanından söz etmek aklı işlevsiz ve anlamsızlaştırmak anlamına gelir mi? Aklın her
alanda ve her düzlemde hâkim olduğunu iddia etmek, sorgulanamaz ve hesap verilemez bir varlık olduğunu iddia etmek akılcılığın vazgeçilmez bir amentüsü müdür?
Böyle bir amentüye sahip olanların aklın ahlaki iradesini hiçe sayarak onu iradesiz ve
ahlaksız bir niteliğe dönüştürdüklerinin ne kadar farkındalar acaba? Zira mümkün
varlık düzleminde yer almak, irade sahiplerine yaratılışları gereği ahlakî bir varoluş
imkânını aramalarını zorunlu kılar? Mümkün varlık olmak, yaşamla ilgili ahlakîkriterleri kendisinin koymasının mümkün olması anlamına gelir ki tam da bundan dolayı
ahlaki bir varlık olma imkânı da elde eder. İnsanın ahlakîliğinden söz edilebileceği
yerde insanî olan ve insana ait olan şeylerin de ahlakîliğinden söz etmenin yine ahlakî
bir gereklilik olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bir insanın nasıl kendine ait mahremi
varsa insan aklının ve dilinin de bu sadece ama sadece kendi ahlaki iradeleri gereği
bir mahreminin, girmemesi gereken varlık alanlarının olduğunu düşünmek durumundayız. Tebliğde aklın epistemik mahreminden söz ederken bu epistemik mahremiyetin tam da aklın ve dilin ahlakî iradesinin varlığından yola çıkarak temellendireceğim.
Bu temellendirmeyi İslam düşüncesinden aklın ve felsefenin epistemik ve dilsel mahremine işaret ettiğini düşündüğüm Gazzâlî üzerinden yapmaya çalışacağım.

*

Yrd. Doç. Dr., Gazi Antep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü,
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Mahremiyet, Gösteriş ve Hakikat
Modern insan için “rasyonel düşünce” gerçek anlamına insanın özgürleşmesi hedefine yönelik olarak işlev gördüğünde erişmektedir. Hegel’de gördüğümüz “gerçek aklidir, akli olan gerçektir” parolası rasyonel düşüncenin sonuçta mutlak ruh (Geist) formunda insanın özgürlüğüne tarihin diyalektik süreci içinde yönelmişliğini dile getirmektedir.
Geçen yüzyıldan itibaren rasyonel düşüncenin iki genel formu olarak
ele alınmakta olan “anlama” (understanding) ve “açıklama” (explanation) insanın varlığının özgürlüğe açılan iki yolu olarak tasarlanmaktadır. Rasyonel düşüncenin her iki formu, Hegel’in özgürlüğe koşan tarihsel diyalektiği açısından bakıldığında, insan bilincinin doğal belirlenmişliğin ve metafiziksel önyargıların ötesinde kalan “açıklığını” garanti altına almaya çalışmaktadır. Daha özlü olarak söylersek, modern
bilinç kendi özgürlük macerasını sürdürebilmenin zorunlu şartı olarak
kendi “açıklığını” veya “açık uçluluğunu” görmektedir.1
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Bu makalede modern rasyonel bilincin akıl ve metafizik arasında
yaşadığı gerilimi mahrem(iyet)2 kavramını mahremiyet kavramı bağ1

2

Tatar, Burhanettin, “Mircea Eliade’ın Modern Rasyonel Düşünceyi Eleştirisi”, Bilimname
Düşünce Platformu, sayı: II, 2003/2, s. 75.
Mahremiyet, Arapça “haram” kelimesinden gelir ve “haram olma hali” demektir.
Herhangi bir şey yasaklanmışsa onu yapmak haramdır. Bu haram olan şey için “mahrem”
veya “muharrem” kelimesi de kullanılır. Yasaklılık haline ise “mahremiyet” denir. Bir anlamda dokunulmazlık da diyebiliriz.Haram, mahrem ve mahremiyet kelimeleri, dinî hükümlerle ilgili olarak yasak olan her şey için kullanılmıştır. Mahremiyet kelimesi ile karşıladığımız privacy kelimesi, bugün sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında, özellikle hukuk, çevre sosyolojisi ve çevre sosyal psikolojisi veya ekolojik psikoloji alanında yoğun bir incelemeye tâbi tutulmakta olan bir kavramdır. Shorter Oxford Dictionary’de 1450 yılında kullanılmaya başlandığını gördüğümüz kelime, bugün, Webster's New World Dictionary of the
American Language adlı sözlükte, bünyesinde pek çok tarif içeren bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, göreceğimiz üzere kelime, teknik kullanımlar da kazandırılmak
suretiyle kavramlaştırılmıştır. Lâtinceprivatus sıfatından üretilmiş olan privacy, private
(Fransızca privé) kelimesinin soyut özelliğine işaret etmektedir. Alenî olmaya, herkes tarafından bilinmeye karşı kapalı olmayı, uzak kalmayı içermektedir. Algılama açısından baktığımız zaman, kelime, söz konusu yer, kişi ve olayların mümkün olduğu kadar az bilinmesi veya belirli kişiler tarafından bilinmesi olayına işaret etmektedir. İngilizce-Türkçe sözlüklerimiz, bu kelimeyi, özel olan, bireysel olan, kamu ile paylaşılmayan anlamına gelen
private olma anlamında bir kelime olarak tarif etmektedirler. Kelime, yabancı nazarlardan
uzak kalma arzusunu ifade eden yalnızlık, inziva, uzlet, halvet, “kişisel dokunulmazlık”,
gizlilik ve mahremiyet kelimeleriyle de karşılamaktadır. “Gizliliğe, aile hayatına, kadının
sahasına, yabancının bakışlarına, yasaklanan şeye ilişkin” olan mahrem sözcüğü, aynı zamanda “samimi, içli dışlı, herkesçe bilinmemesi icap eden, söylenmeyen, gizli şey” anlamlarına gelmektir. Nilüfer Göle, Modern Mahrem, Metis Yay. İstanbul 2001, s. 20,128. Mahremiyet Arapçada ise mahrem kökünden gelir. Bir şeyin gizli hali, gizli yönü demektir.
Özel alandan daha kapsamlı bir anlamı ifade eden mahremiyetin, içerdiği anlamda dini bir
hava olduğu gözden kaçmamaktadır. Bunun nedeni kelimenin Arapça olması değil, ilahi
buyruklarla çizilen sınırların ihlali olmasındandır. Yani mahrem olan alanın belirlenmesinde salt bireysellik yoktur, ilahi belirleyiciliğin de egemen olduğu bir alandan söz edilmekORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

lamında ele almaya çalışacağım. Acaba aklın mahremiyetinden söz
edebilir miyiz? Daha doğrusu aklın girmesinin mahrem olduğu alanlardan söz edebilir miyiz? Mahrem kavramı etrafından bu kadar çok konuşulurken, modern dönemlerde mahremiyetten özellikle bireysel insan yaşamındaki gizlilik ve sırlar bağlamında söz edilirken aklın kendisine mahrem olduğu alanlardan bahsetmek ne anlama gelir? Özellikle
Aydınlanma ile birlikte epistemoloji merkezli bir felsefe ve bilim anlayışı neş’ü nema bulurken, epistemolojide başat rolün akla verilmesi ne
anlama geliyordu? Bu, aklın düstursuz ve fütursuzca her alana gireceği
ve orada tek söz söyleyeceği anlamına mı geliyordu? Aklın da kendisine
mahrem bir alanından söz etmek aklı işlevsiz ve anlamsızlaştırmak
anlamına gelir mi? Aklın her alanda ve her düzlemde hâkim olduğunu
iddia etmek, sorgulanamaz ve hesap verilemez bir varlık olduğunu
iddia etmek akılcılığın vazgeçilmez bir amentüsü müdür? Böyle bir
amentüye sahip olanların aklın ahlaki iradesini hiçe sayarak onu iradesiz ve ahlaksız bir niteliğe dönüştürdüklerinin ne kadar farkındalar
acaba? Zira mümkün varlık düzleminde yer almak, irade sahiplerine
yaratılışları gereği ahlakî bir varoluş imkânını aramalarını zorunlu kılar? Mümkün varlık olmak, yaşamla ilgili ahlakî kriterleri kendisinin 397
koymasının mümkün olması anlamına gelir ki tam da bundan dolayı
ahlaki bir varlık olma imkânı da elde eder. İnsanın ahlakîliğinden söz
edilebileceği yerde insanî olan ve insana ait olan şeylerin de ahlakîliğinden söz etmenin yine ahlakî bir gereklilik olduğunu kabul etmek
gerekiyor. Bir insanın nasıl kendine ait mahremi varsa insan aklının ve
dilinin de bu sadece ama sadece kendi ahlaki iradeleri gereği bir mahreminin, girmemesi gereken varlık alanlarının olduğunu düşünmek
durumundayız. Rasyonalite bizim düşünce, niyet ve eylemlerimize belli
sınırlamalar getirir. Aklın kendisine sınır koyması insanın rasyonel ve
ahlaki varlık oluşunun temel unsurlarındandır.3 Akıl, neyi nasıl göreceğini bilmek için de kendi sınırlarını bilmek durumundadır. Hakikat,
sadece aklın ve dilin imkanlarıyla ifade edilemeyecek kadar engin ve
geniştir.4
Gazzâlî: Aklın ve Felsefenin Sınırları
Gazzâlî’nin yer aldığı İslam düşüncesinde adına Meşşaî denilen filozofların temel iddiası, varlık alanına ilişkin soruşturmanın gerçekliği
ele alan üç yöntem yani sofistik, diyalektik ve apodeiktik yöntemlerle

3
4

tedir. Mesela mahrem kelimesinin kendisine saygı duyulan şey, yani “kadın” anlamını da
içermesi, özel olarak “kadın” olgusuna dair bir ilahi belirleyiciliği de içerir. Mazhar Bağlı,
Modern Bilinç ve Mahremiyet, Yarın Yay. İstanbul, 2011, s.184.
Kalın, İbrahim, Akıl ve Erdem, Küre Yay. İstanbul 2014, s. 94.
Kalın, a.g.e. s. 300.
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yapılabileceğidir. Metafiziğin ilk ilkeleri verirken temele koyduğu mantıksal örgü, gerçekliğin yalnızca kesin öncüllerden kurulu apodeiktik
yani burhanî akıl yürütmeler ile elde edilebileceği biçimindedir.5 Metafiziğin ilkeler bilimi oluşunun Gazzâlî ve diğer kelam bilginleri tarafından yadsınması, metafiziğin salt aklın ilkeleriyle ilahiyat alanına ait
söylemde bulunmaya kalkmasından dolayıdır. Çünkü metafizikçiler,
gerçekliği salt aklın verileriyle kavrayabileceklerini öne sürmüşler, bu
anlamda burhanî yöntemi kullanarak bütün bir varlığı anlamada tek
geçerli yolun mantıktaki apodeiktik kıyaslar olduğunu öne sürmüşlerdir. Gazzâlî’nin yaptığı şey, bu filozofların biricik yöntem olarak gördükleri burhana ilişkin tutumlarını ilahiyat alanında sürdürememelerini
göstermek için birtakım soruşturmada bulunmaktır.6 Gazâlî transandantal alana ilişkin bilgileri elde etmede metafizikçilerin kullandığı
yöntemin pek tutarlı olmadığını, metafizikçilerin bizzat kendilerinden
örnek vererek çürütmeye çalışır. Gazzâlî’nin iddiası, felsefecilerin metafizik konusunda apodeiktik yönteme başvurmadıkları, daha doğrusu bu
işi uygulayamadıklarıdır. Zira apodeiktik yöntemde bir orta terimin
bulunması zorunlu iken metafizikçiler bunu yapmamalardır. Örneğin
398 Tanrının bilgisinin zorunlu oluşunu belirten bir orta terim bulunmamakta ve filozofların söylemleri kendi kendilerini yalanlamaktadır.7
Bunun yanı sıra ruh ve özgürlük konuları da metafiziğin temel konuları
arasında yer alır. Gazzâlî’ye göre filozoflar insan aklının gücünün yetmeyeceği bir alan olarak nitelediği metafizik hakkında filozofların öne
sürdükleri görüşler çoğu durumda yanlıştır. Çünkü metafiziğe ait bilgileri ancak metafizik alana hâkim olan bir şey verebilir ki, o da Tanrının
kelamıdır. Meşşaîlerin kullandıkları apodeiktik yöntem ancak görünen
varlıklar arasında yani tabiat bilimlerinin konusuna dâhil olan varlıklar
arasında genel geçer bir hüküm verebilir. Oysa fizikötesinin bilinmesi
görünen varlıklara ilişkin kıyasın bu alana uygulanmasıyla bilinemez.8
Gazzâlî, Tehâfütü’l-Felâsife’de, değişmeyen öncüllerle kati bir münasebet yoluyla yapılan burhânî kıyas tarifinin gerektirdiği aklilik şartlarının İlâhiyâta dair meselelerdeki akıl yürütmelerde bulunmadığını
öne sürmektedir. Gazali'ye göre, aklın anlamakta aciz kaldığı esas alan
tabiat ötesi (ilahiyat-metafizik) alandır. Gazali metafizik alanda aklı
kullanmayı bir tahta parçası üzerinde denize açılmak gibi tehlikeli bir
macera olarak görür. Böyle bir maceraya atılan kimsenin kurtulma
5
6
7
8

Gazâlî, Tehâfutu’l-Felâsife, [3, s.131-132].
Gazâlî, Tehâfutu’l-Felâsife, [6, II. mukaddime]
Gazzâlî, Tehâfutu’l-Felâsife, [5, Bölüm 2, s. 7.]
İlyas Altuner, “Transandantal Diyalektik: Gazâlî ve Kant Felsefelerinde Metafizik Eleştirisi”, Felsefe ve sosial-siyasi elmler, 2011, No: 1, s.52-53.
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şansının da az olduğunu belirtir. Akıl, ahlakla ilgili konularda, özellikle
de ilahiyatla (metafizik) ilgili konularda yetersiz bir bilgi aracıdır. Allah'ın din ve peygamber gönderme hikmeti de bu noktada yatar. Dinlerin de özellikle ahlak ve ilahiyatla ilgili hususları kendilerine konu
edinmelerinin hikmeti de budur.9
“Bilmen gerekir ki, akıl kendi kendine az yeterlidir. Akıl, bir şeyin tikellerinin değil, sadece tümellerinin bilgisine erişir. Sözgelimi Hakk’a inanmanın, doğru söylemenin ve iyi davranmanın,
ölçüyü ve tartıyı düzgün kullanmanın, iffete sarılmanın iyi olduğunu genel tarzda bilir. Şeriat ise, bir şeyin tümellerini de tikellerini de bildirir ve tek tek şeylerle ilgili inanılması gereken ölçüyü ve dengeyi açıklar. Kısaca akıl, dinin ayrıntılarına götürmez.
Din, bazen aklın değişmez yargılarını yerleştirmek için gelir; bazen gafili uyarmak ve bilginin doğruluğunun (hakikü’l-marife)
farkına varıncaya kadar delil göstermek için gelir; bazen akıllı
kimseye unuttuğunu hatırlaması amacıyla hatırlatmak için gelir;
bazen de öteki dünyanın hallerini ayrıntılı olarak öğretmek için
gelir. Buna göre din, sağlam inançlar, düzgün iş ve ameller düzenidir ve dünya ve ahirette işe yarar şeyleri gösterir”.10

Gazzâlî’ye göre, felsefeciler, metafizik ve kısmen doğal bilimlerde
kesin bilgiye (burhâna) sahip değillerdir. Metafiziğe dair düşünceleri
varsayıma dayanmaktadır. Yukarıdaki alıntıda da geçtiği üzere, metafizik konusundaki görüşleri varsayıma/tahmine dayanmıyor olsaydı,
burhâna dayanıyor olsaydı, görüş ayrılıkları içinde olmazlardı.
Tehâfüt’te genel olarak Aristoteles’i ve onların görüşlerini en iyi şekilde
nakledip inceleyen Fârâbî ve İbnSînâ’yı felsefeciler/filozoflar olarak
adlandıran Gazzâlî, on altı metafizik problem ve dört doğabilimlerine
ait problemde felsefecileri, genel olarak, tutarsız olmakla suçlar.
Gazzâlî, felsefecileri üç kısma ayırır: 1) Materyalistler, 2) Naturalistler,
3) Metafizikçiler.İçinde metafiziğin de yer aldığı felsefî bilimleri ise
altıya ayırır: Matematik,mantık, fizik, metafizik, siyaset, ahlâk.11
Metafizik biliminde mantık biliminin kullanımının anlam ve önemi
nedir? Ona göre,12 filozofların, delil getirmede zorlandıkları bir problemle karşılaşınca, en büyük oyunlarından biri, bu metafizik bilimi ka9

10
11
12

Gazzali, el-Munkızumine'd-Dalal ve Tasavvuf İncelemeleri, çev. S. Uçan, İstanbul, 2008, s.
337, 342,385.
Gazzâli, Meâricü'l-Kuds fi MedariciMâ'rifeti'n-Nefs,Daru'l-Kutubu'l-İlmiyye, Beyrut, trs. s. 74.
Gazzali, el-Munkızumine'd-Dalals. 300-345.
Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, s. 10.
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palı ve gizlidir; zeki zihinler için bile en zor bilimlerdendir, demeleridir.
Onlara göre, bir kişi bu zorlukların üstesinden ancak matematik ve
mantığı öncelemekle gelebilir. Tabii bir kişi matematik ve mantığın
kalkan olduğu metafizik bilimi hakkında sorunla karşılaşınca ki onları
küfürleri konusunda taklit etmektedir, filozoflar hakkında iyi bir zan
besler ve der ki;
“Şüphesiz onların bilimleri bu zorluğun çözümünü içermektedir;
fakat matematik ve mantıkta uzman olmadığım için bu zorlukları kavramam zorlaşıyor.”

Sonuç olarak, Gazzâlî’ye göre, süreksiz niceliğin yani aritmetiğin
incelenmesinden ibaret olan matematik ile metafizik arasında hiçbir
ilişki yoktur. Dolayısıyla metafiziğin anlaşılması için matematiğe ihtiyaç
vardır düşüncesi, Gazzâlî açısından saçmadır. Gazzâlî aslında Tehâfüt’e
baktığımızda, metafizik konular hakkında konuşmayı yasaklamamakta;
sadece aklın belli bir noktadan sonra yeterli olmadığını iddia etmektedir. O, bu nedenle, felsefecilerin, Allah’ın âlemin yaratıcısı olduğu gö400 rüşlerinin aldatmaca olduğunu, âlemin yaratıcısının varlığını delillendirme konusunda aciz oldukları,13 Allah’ın bir olduğu konusunda delil
getirmekten âciz kaldıklarını, Allah’ın cisim olmadığı konusunda delil
getirmekten âciz oldukları, âlemin bir yaratıcısı ve sebebi olduğu konusunda delil getirmekten âciz oldukları vb. gibi konularda “konuşur”.
Onun Tehâfüt’teki amacı14, önceki felsefecilerin metafiziğe ilişkin inançlarının “tutarsız” ve “çelişik” olduğunu açıklayarak reddetmektir. O, bu
eserde pozitif bir argüman sunmamıştır. Felsefecilerin görüşlerindeki
güçlüklere karşılık verirken, felsefecilerin ortaya koyduğu bu güçlükleri
çözmemiştir. “Biz bu kitapta kendimizi, sadece, onların öğretilerini
bulandırmak ve tutarsızlıklarını gösteren çeşitli delillerini bozmakla
sınırlı tuttuk. Bunu yaparken belli bir öğretiyi savunma yoluna gitmedik. Böylece bu kitabın amacını aşmadık ve [âlemin] hudûsunu gösteren delillerle ilgili söyleneceklerin hepsini söylemedik. Çünkü amacımız
onların ezelîlikle ilgili iddialarını geçersiz kılmaktır.”15
“Biz bu kitapta [yanlışları] düzeltmek üzere meselelerin derinliğine dalan [bir kimse] gibi davranmadık. Amacımız sadece filozofların tezleri hakkında şüphe uyandırmaktır.”16 Gazzâlî’nin
amacı, felsefeciler hakkında iyimser olan ve yöntemlerinin çeliş13
14
15
16

Gazzâlî, Mi’yarü’l-ilm, Beyrut 1990, s. 243.
Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, s. 3.
Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, s. 46-47.
Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, s. 78.
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kisiz olduğunu sananları, onların tutarsızlıklarını çeşitli yönlerden açıklayarak uyarmaktır. “Bunun için ben, bir tez ortaya atarak değil, sorgulayarak ve reddederek onlara karşı çıkacağım.
Felsefecileri, çeşitli şekillerde sıkıştırarak, kesinliğine inandıkları
şeyleri geçersiz kılacağım.”17

Öyleyse onun Tehâfüt’te yapmak istediklerinden biri metafizik ve
kısmen doğal bilimlerde felsefecilerin çelişkilerini açıklamaktır.18
Gazzâlî’nin eleştirilerinin en temel amaçlarının başında gelen şey,
metafizikçilerin Tanrının bildirdiği ilâhî yasaları açıklarken kendi akıllarına güvenerek ilâhiyat alanını kuşkularla doldurmalarıdır. Filozofların görüşleri vahyin bildirdiği hakikati gizleyerek kendi kuşkulu görüşleriyle insanları kandırdığını öne süren Gazâlî, salt aklın sınırları dâhilinde ilâhiyat alanında konuşulamayacağını belirtmektedir.19 Bilindiği
gibi, Gazâlî’ye göre, felsefeciler, metafizik ve kısmen doğal bilimlerde
kesin bilgiye sahip değildirler. Metafiziğe ilişkin düşünceleri varsayıma
dayanmaktadır. Eğer onların metafizik konusundaki görüşleri varsayıma dayanmıyor ve burhâna dayanıyor olsaydı, görüş ayrılıkları içinde
olmazlardı. Tehâfut’ta genel olarak Aristoteles’i ve onların görüşlerini 401
en iyi şekilde nakledip inceleyen Fârâbî ve İbnSînâ’yı tutarsız olmakla
suçlar.20
Çünkü Gazzâlî açısından ilâhiyat alanına giren konuların çözümü
salt akılla ya da burhânla yapılamaz. Düşünürün bu konudaki genel
tutumu, dinin pozitif gerçeklerine dair doğruların ne kanıtlanabileceği
ne de yadsınabileceği yönündedir. Başka türlü davranmak, filozofları
açık bir yanlışlığa, doğrusu saçma ifadeler kullanmaya götürmektedir.21
Gazzâlî’nin bu tutumu Kant’ın metafizik çözümlemeleri ve Wittgenstein’ın açıklamalarında görülür: Söylenebilir ne varsa açıkça söylenebilir, üzerine konuşulamayan konusunda susmak gerekir.22
Bu bağlamda sonuç olarak ifade etmek gerekirse; Sadık Türker’in
önemli bir değerlendirmesiyle ifade etmek gerekirse;

17
18

19

20

21

22

Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, s. 9.
Kemal Batak, “Gazzâlî versus Mantıksal Pozitivizm: Metafizik Bakımından Bir Karşılaştırma”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 35, 2008, s. 96.
İlyas Altuner, “Gazâlî’nin Felsefeye Bakış Tarzı Üzerine Bir Soruşturma”, Iğdır Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 1, Nisan 202, s. 55.
Kemal Batak, “Gazzâlîversus Mantıksal Pozitivizm: Metafizik Bakımından Bir Karşılaştırma”, s. 94.
M. Said Şeyh, “Gazzâlî”, Çev. Mustafa Armağan, Klasik İslâm Filozofları ve Düşünceleri, ed.
M. Muhammed Şerif, İstanbul: İnsan Yayınları, 1997, s. 167.
Ludwig Wittgenstein, TractatusLogico-Philosophicus, s. 27.
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“Gazzâli’nin düşünce tarihinde gerçekleştirdiği en büyük devrim,
duyusal alanın sınırlarını ifade eden salt imkânın mutlak şartları
zaman ve uzay dışında, dolaysız bir felsefi bilgi arayışının akli
imkânsızlığını ortaya koyarak, felsefenin ayaklarını yere bastırması ve onu siyasi bir manipülasyon aracı olmaktan çıkararak
bilgiyi siyaset-dışılaştırması ve felsefeye iade-i itibarda bulunması (kaybettiği şerefli konumu gerivermesi) olmuştur. Felsefeyi ve
akılcılığı katletmek gibi gerçek dışı bir bahane yerine, belki de
dürüstçe Gazzâlî, aradan geçen dokuz yüz yıla rağmen Müslümanların halen anlamaya bile hazır olmadıkları bir devrimin, yutulamamış büyük bir lokma gibi İslâm’ın boğazında kalmasına
neden olduğu için veya İslâm siyasetinde kemikleşmiş siyasî statükoya karşı bir devrim önerdiği için suçlanmalıydı”. 23
23

402

Türker, Sadık, “Gazzâlî’nin Üçüncü Dünyâ’sı: Bilim, Siyasî ve Metafizik Boyutlarıyla”,
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 21, 2012; Gazzâlî’nin felsefe ve akıl eleştirileri ile
ilgili özellikle şu çalışmaların tetkik edilmesinde fayda mülahaza ediyoruz; Altuner, İlyas,
“Critique of Metaphysics in the Philosophy of Ghazaliand Kant”, Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences,5(2),
2012;
Ayık, Hasan, “Gazâlî’nin Eleştirileri Felsefeyi Bitirdi mi?”, Dinbilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, 9(2), 2009. Batak, Kemal, “Gazzâlî versus Mantıksal Pozitivizm: Metafizik Bakımından Bir Karşılaştırma”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 35, 2008;
Gazâlî, El-Munkızu mine’d-Dalâlve’l-Musfıhbi’l-Ahvâl, thk. Semîh Dugaym, Beyrut: Dâru’lFikri’l-Lubnânî, 1993; Gazâlî, Makâsıdu’l-Felâsife, thk. SuleymânDunyâ, Kahire: Dâru’lMaârif, 1961; Gazâlî, Mihakku’n-Nazar fi’l-Mantık, thk. Refîk el-Acem, Beyrut: Dâru’lFikri’l-Lubnânî, 1994; Gazâlî, Mişkâtu’l-Envâr fî Tevhîdi’l-Cebbâr, thk. SemîhDugaym, Beyrut: Dâru’l-Fikri’l-Lubnânî, 1994; Gazâlî, Mîzânu’l-Amel, thk. SuleymânDunyâ, Kahire:
Dâru’l-Maârif, 1964; Gazâlî, Tehâfutu’l-Felâsife, thk. Mâcid Fahrî, Beyrut: Dâru’l-Maşrık,
1990; Griffel, Frank, Al-Ghazālī’s Philosophical Theology, Oxford U. Press, Oxford2009;
Şeyh, Toktaş, Fatih, İslâm Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, Klasik Yay. İstanbul 2004; Türker, Sadık, “Gazzâlî Felsefesi Üzerine Bazı Tespitler: Psikoloji, Salt Akıl ve Metafizik”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 21, 2012; Tekin, Mustafa, “Gazâlî: Soyut Okumalar
ve Kalıp Yargıların Ötesinde”, TYB Akademi: Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,
cilt: I, sayı: 1, Gazâlî özel sayısı, s. 31-50; Tatar, Burhanettin, “Akıl”, Felsefe Ansiklopedisi,
(Ed. Ahmet Cevizci), Etik Yayınları, İstanbul 2003; Sarıoğlu, Hüseyin, “İbn Rüşd’ün Bakışıyla Gazzâlî ve Felsefe”, İlmî Araştırmalar, 1996, sayı: 3, s. 87-100; Özdemir, Muhammet,
Gazzâlî’ninTehâfütü’l-Felâsife Adlı Eserinde “Üç Mesele”nin Ele Alınışı ve İbnSînâ’nın Görüşleriyle Mukayesesi, (Marmara Ü. SBE, Doktora Tezi), İstanbul 2012; Özdemir, M. “Alternatif
Gazzâlî Epistemolojisi Okumaları İçin Bir Deneme: Toplumsal Koşullu Bir Bağlamda ‘Cedel’ ve ‘Keşf’in Anlamı”, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16, (2011) 253-275; Macit, Muhittin, “İmkân Metafiziği Üzerine -Gazzâli’nin Felsefî Determinizmi Eleştirisi”, Dîvân: İlmî
Araştırmalar, 1997/1, cilt: II, sayı: 3, s. 93-141; Koshul, Basit Bilal, “Ghazalî, Ibn Rushd
and Islam’s Sojourn into Modernity Comperative Analysis”, Islamic Studies, 43/2, 2004; s.
207-225; İmamoğlu, Tuncay, “Din ve Modern Düşünce Üzerine”, Muhafazakâr Düşünce
Dergisi, Sayı: 27, 2011. Duralı, Teoman Şaban, “Felsefe-Bilim Geleneğimizin Nirengi Noktası Ebu Hamit Gazali”, Kutadgubilig: Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2011, sayı: 20, Ebu Hamid Gazali Vefatının Dokuzyüzüncü Yıldönümünde, s. 17-40; Deniz, Gürbüz, “Gazali’yi
Anlamanın Usulü”, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi], 2011, cilt: XLVII,
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Sonuç:
Bu makalede aklın ve felsefenin, epistemik ve dilsel mahreminden
bahsetmeye çalıştım. Mahrem bir durumun varlığı ahlakî bir durumun,
ilkenin, ahlaklılığın olduğunun göstergesidir. Ahlak da iradenin varlığıyla kaim olabilir ancak. Aklın ve felsefenin epistemik ve dilsel bir
mahreminin olması onları iradeye sahip ahlakî özneler haline getirir.
Kanaatimce Gazzâlî’nin dile ve felsefeye sınır çizme kaygıları, söylenebilen ve söylenemez olan arasında farklar inşa etmeye çalışmaları aklın
ahlaki iradesi bağlamında da yeniden okunabilir. Meşşai filozoflarının
gerçekliğin yalnızca kesin öncüllerden kurulu apodeiktik yani burhanî
akıl yürütmeler ile elde edilebileceğine karşılık bir sınır ve mahrem
durumdan bahseden Gazzâlî ile modern felsefede yaşanan dilsel dönüş
(linguistic turn) akımına dilde söylenemeyeni söyleme çabası da belirttiğimiz bağlamda yeniden okunabilir. Böylelikle modernliğin ahir zamanında yaşadığımız şu günlerden hayatın hemen hemen her alanında
iyiden iyiye hâkim söylem haline gelmeye başlayan rasyonel bilinç,
rasyonel hayat, rasyonel bilim, rasyonel din gibi söylemlerin aslında
nasıl bir mahremsizliğe ve edepsizliğe açık açık bir davetiye olduğu da 403
görülebilir. Kierkgaard’ın da Heidegger’in de sıklıkla biz modern zihinlere söylediği şu ifade de belki bu bağlamda anlaşılabilir: Tanrı İbrahim’in, İsmail’in ve Yakub’un tanrısıdır, filozofların değil.
Niceliğin egemenliği altında gerçeklerle boğuşan insanların imaj
perdesinin gölgesi altında görmeye ve gösterilmeye muhtaç halde yaşadıkları günümüz dünyası modernliğin ve özgürlüğün patladığı, tüm
temsil ve karşı temsillerin göklere çıkarıldığı bir dünyadır. Bu dünyanın
insanları içinde yaşadığı hayatın ‘niçin’i bilmeden zahirdeki esbabın
/nedenselliklerin esareti altında, ‘hayat’ını unutmuş yaşamının biyolojik
sayı: 3, s. 7-26; Çapak, İbrahim, “Gazzâlî Mantığında Burhân”, 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. İstanbul, 2012, s. 739757; Aydınlı, Yaşar, “Gazali’de Mistik Tecrübe ve Akıl”, Diyanet İlmi Dergi [Diyanet İşleri
Başkanlığı Dergisi], 2011, cilt: XLVII, sayı: 3, s. 147-154; Atay, Hüseyin, “Gazzâlî ve İbn
Rüşd Felsefesinin Karşılaştırılması”, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2003, cilt: I, sayı: 2, s. 348; Arkan, Atilla, “Bir Meşşâî Filozofun Gazzâlî Algısı: İbnRüşd’ün Gözüyle Gazzâlî”, 900.
Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.
İstanbul, 2012, s. 653-666; Alper, Ömer Mahir, “Gazzâlî’nin Felsefî Geleneğe Bakışı: O
Gerçekten Bir Felsefe Karşıtı mıydı?”, İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 4, s.
87-107; Binsaid, Said, “el-Ğazali ve’l-Felsefe: Mütahatu’t-Te’vil”, Nedvetü Ebu Hamid elĞazali: Dirasatun fi Fikrihi, ve Asrihi ve Te’sirihi, Ribad, 1988, s. 85-102; Abu, Shanab, R.
E., “The Philosophical Significance of al-Ghazali”, Iqbal Review, 13 (1), 1972, s. 51-70;
Macdonald, Duncan B., “Meanings of the Philosophers by al-Ghazali”, ISIS, 25, 1936, s. 915; 27, 1937, s. 9-10; Tomeh, G. J., “The Climax of Philosophical Conflict in Islam”, Muslim World, 42, 1952, s. 172-89; Iysa A. Bello, The Medieval Islamic Controversy Between
Philosophy and Orthodoxy: Ijma and Ta’wil in the Conflict Between Al-Ghazali and Ibn
Rushd, Leiden, E. J. Brill, 1989.
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sürekliliğine mahkûm olmuştur. Bu insanların oluşturduğu sözde toplumlar gösterilerin uçsuz bucaksız evreninde dolaysız yaşanmış her şey
gibi yerini bir temsile bırakmıştır. Temsiller ise gündelik hayatın tüketim mekanizması içinde her an tüketilmek için yeniden üretilen bir
endüstri halini almaktadır. Bu durum kaotik bir dünya tasavvuru doğurmuştur. Bu kaotik dünya, hakikatin ve hakkın değil imajların gölgesi
altında görmenin ve gösterilmenin şehvetiyle oluşan gösterişler dünyasıdır.
Gösteriş yani görünür olma arzusu ve hevesinin ayyuka çıktığı bir
ruh halinin bugün hakka ve hakikate yönelik en büyük tehdit olduğu
aşikârdır. Gösteriş bir kez bir karakter dahası ethos haline gelince madde ile suret, suret ile tasavvur birbirine karışır. Müslüman düşünürlerin
ve özellikle klasik Osmanlı ulemasının ısrarla vurguladığı varlık mertebeleri arasındaki ontolojik hiyerarşi gösteriş dünyasında yok olup gider.
Zira varlık mertebeleri arasında gözetilen hiyerarşi temelde dış dünyadaki varlık, zihnî varlık, kitabî varlık ve lisanî varlık arasındaki hassas
dengeye dayalıdır. Ancak gösteriş kültürü, zihnî varlığın ürettiği imaj
404 perdesinin hakikatin üstünün örtülmesine/kapanmasına neden olur.
Hakikatin ve hakkın tevhidi/birliği yerini imajların tekasürüne/çokluğuna bırakır. Postmodern dünyanın hakikat oyunları arasında
yapmaya çalıştığı siyasal ortam neticede insanları hakikat ekonomisiyle
baş başa bırakır. Artık hakikatin haklığı ve haklılığı yerini zihin dünyasının ürettiği vehimlerle malul sözde hakikatler arasındaki fayda/menfaat ilişkisine bırakır.
Hakikatin haklığının ve haklılığının imajlar perdesinin ürettiği gösteriş kültüründe bir anlamının ve iddiasının kalmayacağı malumdur.
Gösterişin ve imajın hakikatin kendi mahreminde de bir deprem yarattığı ise çoğu zaman göz ardı edilen bir husus olmuştur. İmajlar hakikat
haline gelince hakikat imajlardan bir imaja dönüşmüş, gösterişler dünyasına kurban edilmiştir. Gösteriş ise en çok mahrem olana zarar verir.
Zira mahrem bir kutsalı olanların kendilerine haram saydıkları bir alana delalet eder. İlahî buyruklarla çizilen sınırların ihlal edilmemesi,
ihtiram, muhterem ve hürmet dengesinin yitirilmemesi demektir. Mahrem ve mahremiyet insanların imanlarıyla keşf ettikleri ama asla ifşa ve
iğfal etmemeleri gereken bir duruma göndermede bulunur. Tam da bu
bağlamda Cenab-ı hakkın azâmetinin ve kudretinin imanla keşfedilmesi
ama bunun keyfiyetinin ifşasından içtinab edilmesi keşf ve ifşa dengesinin en güzel ifadesi olarak okunabilir. Ancak gösterişler dünyası külli
olarak Cenab-ı hakkın hak ve hakikatinin yerine onun sahte cüz’i imajlar perdesi ile üstünü örter. Onu niceleştirmek suretiyle görünür ve
ölçülebilir bir tüketim nesnesi haline getirmeye çalışır.
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Peki, mahremiyet salt bir yasaklamaya ve kısıtlamaya mı çağırır
özgür insanı? Bilakis hakikatin mahremiyet olarak tezahürü kısıtlanmış
bir özgürlük durumuna değil, özgürlüğün ahlakla tekâmülüne göndermede bulunur. Özellikle rasyonel bilinçlerin sınır tanımaz metafizik
ifşalarının karşısına özgürlüğün mahremiyetine yönelik keşfedilmeyi
bekleyen ahlaki hakikatler çıkarır. Ancak günümüz dünyasının sınır
tanımaz saf rasyonel bilinçlerin ilk tahribatı mahremiyetin metafiziği
alanında başlamakta, aklın mahremiyetini kaybetmesiyle sonuçlanmaktadır.
Peki, acaba aklın mahremiyetinden söz etmek ne anlama gelir?
Daha doğrusu aklın girmesinin mahrem olduğu alanlardan söz edebilir
miyiz? Mahrem kavramı etrafından bu kadar çok konuşulurken, modern dönemlerde mahremiyetten özellikle bireysel insan yaşamındaki
gizlilik ve sırlar bağlamında söz edilirken aklın kendisine mahrem olduğu alanlardan bahsetmek ne anlama gelir? Özellikle Aydınlanma ile
birlikte epistemoloji merkezli bir felsefe ve bilim anlayışı neşvü nema
bulurken, epistemolojide başat rolün akla verilmesi ne anlama geliyordu? Bu, aklın düstursuz ve fütursuzca her alana gireceği ve orada tek 405
söz söyleyeceği anlamına mı geliyordu? Aklın da kendisine mahrem bir
alanından söz etmek aklı işlevsiz ve anlamsızlaştırmak anlamına gelir
mi? Aklın her alanda ve her düzlemde hâkim olduğunu iddia etmek,
sorgulanamaz ve hesap verilemez bir varlık olduğunu iddia etmek akılcılığın vazgeçilmez bir amentüsü müdür? Böyle bir amentüye sahip
olanların aklın ahlaki iradesini hiçe sayarak onu iradesiz ve ahlaksız bir
niteliğe dönüştürdüklerinin ne kadar farkındalar acaba? Zira mümkün
varlık düzleminde yer almak, irade sahiplerine yaratılışları gereği ahlakî bir varoluş imkânını aramalarını zorunlu kılmaktadır. Mümkün
varlık olmak, yaşamla ilgili ahlakî kriterleri kendisinin koymasının
mümkün olmaması anlamına gelir ki tam da bundan dolayı ahlaki bir
varlık olma imkânı da elde eder. İnsanın ahlakîliğinden söz edilebileceği yerde insanî olan ve insana ait olan şeylerin de ahlakîliğinden söz
etmenin yine ahlakî bir gereklilik olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bir
insanın nasıl kendine ait mahremi varsa insan aklının ve onun tezahür
ettiği dilinin de kendi ahlaki iradeleri gereği bir mahreminin, girmemesi gereken varlık alanlarının olduğunu düşünmek durumundayız.
Günümüz dünyasında mahremiyetin metafizik dönüşümü tam da
aklın kendi mahremini unutmasıyla başlamaktadır. Mahremiyetini kaybetmiş gösterişler dünyası her şeyi görmeye, göstermeye ve gösterilenler üzerinden gösterişler üretmeye çalışmaktadır. Gösterişler dünyası
aklı da tahakkümü altına almaya çalışmakta, bir bakıma her şeyi akılla
görmeye ve göstermeye çalışmaktadır. Kur’an bir mahremiyet ölçüsü
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altında gayba imanı, kâinatı anlamayı, eşyanın hakikati üzerinde akletmeyi, yaradanı tefekkür etmeyi salık verir. Geçmişte Gazzâlî’nin
Meşşaî filozoflara yönelik metafizik eleştirisinin, modern dönemlerde
özellikle Heidegger’in ‘rasyonel bilince’ yönelik eleştirilerin altında
mahremiyet ölçüsünün toz duman olduğu ortamda aklın kendi ahlaki
sınırlarına çekilmeye yönelik kaygılarının yer aldığını söylemek mümkündür. Mevlana da Mesnevi’sinde mahremiyetini kaybetmiş, ilahî olan
karşısında sorumluluklarını unutmuş, her şeyi bileceğini, açıklayabileceğini zanneden, kibrine yenik düşmüş akla karşı irfan diliyle tenkitlerde bulunur. Bu yaklaşım aynı zamanda, bugün en fazla okunan ve kabul gören modern batı felsefesinin başat figürlerinden olan Descartes’in
cogitoergosum (düşünüyorum o halde varım) ifadesiyle hakikatin tek
ölçüsü olarak insan aklını gösteren tutumuna da en ciddi eleştiri olarak
okunabilir.
Artık şu hakikati teslim etmek gerekir ki, eşya ve hadiselerin hakikatlerinin peşine düşmüş, mahremiyetlerinin ahlaki hudutlarının bilincinde olan hikmet yolcusu ile eşya ve hadiselerin zahirine aldanmış,
406 hakikati görünür olana kurban etmiş gösterişler dünyasının tüketici
öznesi arasında azim bir fark vardır. Her türden mahrem alanın tahribata uğradığı zamanımızda, mahremiyetin özel, kişisel yaşamlardaki
sınırsız ifşalarından çok önce metafizik düzlemde başladığı, imaj ve
gösterişlerin fütursuz akılla inanç dünyasının metafizik bir yıkıma uğrattığı hususu artık fark edilmelidir. İnsanın diğer canlılar arasında
akılla tefrik edilebilmesi onun mahreminin de evvel emirde akılda tezahür ve tecessüm etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
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MAHREMİYET KAVRAMININ
TÜKETİMSEL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE
POSTKOLONYALİST-FELSEFİ
BİR ÇÖZÜMLEME
Muhammet ÖZDEMİR *
Özet
Bu çalışmada arkeolojik okuma yöntemi Türkiye’de veya Türkçede yeni tartışılmaya
başlanan mahremiyet kavramına uygulanmaktadır. Arkeolojik okuma yöntemi, postkolonyalist bir felsefi tutum için esas alınmaktadır. Postkolonyalizm ile felsefe Avrupa-merkezci bir tarih yazımının reddi bakımından bir araya gelmektedir. Metin içinde
postkolonyalizm, arkeolojik yöntem ve felsefe ayrıntılı bir şekilde açımlanmaktadır.
Mahremiyetin İngilizcedeki hangi kavramın karşılığı olduğu kesin değildir. Bu kavram
kendi doğal anlam evriminde bugüne taşınmış gibi görünmemektedir. Böylece gerçekten de bir taciz veya gizilliğin ifşası bağlamında değil de ancak bir tüketim konusu
olmak bakımından varolmaktadır. Mahremiyetin hukuk, din ve ahlak felsefesinden
hangisinin kapsamına girdiği de belli değildir. Bu durum kavramın kullanımlarındaki
bilinçsizliğin bir ürünüdür. Söz konusu bilinçsiz durum, tecrübî özne olamamanın ve
varlıkla geç tanışmanın getirdiği bir durumdur. Çalışma bu şekilde mahremiyet örneğinde kavramsal alışkanlıklarımızı teşhis etmektedir. Böylece mahremiyetin Türkiye’de nasıl varolduğu bu çalışmanın temel sorunu olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, Felsefe, Postkolonyalizm, Tüketim Toplumu, İnsan.


The Postcolonial-Philosophical Analyzing on the Consumptional Metamorphosing of Concept of Privacy
Abstract
In this study, it is carried reading method of archaeology in to practice with example
of concept of privacy which has been discussed in Turkey or Turkish newly. The reading method of archaeology is considered as a basis of postcolonialist-philosophical attitude. The post-colonialism and the philosophy come together in terms of rejection of
Eurocentric historiography. In the text, the post-colonialism and archaeological method and philosophy are elucidated exhaustively. It is not certain for the concept of privacy translating from which concept in English. It is not seemed to be a natural evolution for this concept in terms of moving today. So it really does not exist in the context of harassment or disclosure of secrecy, but it exists as a subject of consumption.
It is unclear for privacy whether it belongs to the extent of law or religion or ethic.
This situation is a product of awareness in the use of concept. This unconscious situation is a condition which has brought about by not being subject and meeting wealth
lately. With this interpretation the study identifies our conceptual habits in the especial of privacy. So, how privacy exists in Turkey is main problem of this study.
*
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Bu çalışmanın amacı, anlamsal içeriği ve muhtemel kullanım alanları geride sürekli işleyen Avrupa-merkezcilik tarafından belirlenen
mahrem kavramına arkeolojik yöntemi uygulamak ve mahremin koşulladığı olası anlamlardan hareketle Türkiye’deki felsefi özerkliklerin
önemli bir kısmının aslında birer bağımlılık yarattıklarını deşifre etmektir. Avrupa-merkezcilik ile mahrem kavramı arasındaki zorunlu ilişkilendirmenin gerekçesi, mahremin de –insan ilişkileri üzerinde tahlilden
doğan diğer kavramlar gibi- her seferinde aydınlanma, bireysellik ve
moderniteye bağlanan bir tarihsel kavrayışı gerektiriyor oluşudur. Geriye doğru dönüşü başka bir tarih üzerinden süreklileştiren böyle bir
kavrayış alışkanlığı, düşünen insana fazladan çıkardığı psikolojik maliyetlerin yanı sıra çözüm bekleyen hâdiselerin ihtiyaca göre tüketilebilmesinin lüzumu bakımından da sakıncalıdır. Bu yazgının mahrem özelinde ne kadar geçerli olduğu soruşturulacak ve her defasında aydınlanma, bireysellik, sekülerlik ve modernlik gibi kavramlar üzerinden
410 eldeki bir insani tecrübeyi çözümlemenin muhtemel sorun alanlarına
yer verilecektir.
Postkolonyalizm ve Arkeolojik Okumanın Felsefedeki
Önemi
Türkçede icra edilen akademik faaliyetlerde görece pek tanınmıyor
oluşu gerekçesiyle öncelikle postkolonyalizmin ve arkeolojik okumanın
tarif edilerek Türkiye ve felsefeyle ilişkilendirilmesi faydalı olacaktır.
Söz konusu tarif ve ilişkilendirmelerin bizzat araştırmamız açısından
doğurabileceği felsefi sakıncalara da ayrıca temas edilmesi gerekmektedir. Belki biraz da bu nedenle bazı yorumlarımızda felsefi özerkliği
bir imkân olarak kullandığımızı belirtmemiz lüzumu varittir. Çünkü
yorum, bir hak veya imkân olarak öznenin kendi tarihselliğinde içerilmiş insani durumların yarattığı bir neticedir.1
Seküler kuşatılmışlığın modern büyüsünü bütün yönleriyle –Batılı
bir kavramsallaştırmanın sınırları içerisinde- deşifre etmeye çalışan

1

Martin Heidegger ve Theodor Adorno’nun sosyal bilim tarihselliğine ilişkin kavrayışları
böyledir. Öznenin durumu, hem bir objektiflik imkânı bakımından avantaj olarak, hem de
aşılamayacak bir sübjektivite bakımından dezavantaj olarak yorumlanabilir. Herhalde özne
tarihtedir ve bir kültürün parçası olarak yorumu olanaklı kılmaktadır. Hubert L. Dreyfus,
Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, The University of
Chicago Press, Chicago, 2. Basım, 1983, s. 165-166.
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Modern Enchantments adlı eserin yazarı2 ve kültürel çalışmalarda
önemli bir araştırmacı olan Simon During’in tarifine göre, “postkolonyalizm, sömürgeciliğin kurbanları olagelmiş milletler ve toplumsal kesimler için, evrenselci veya Avrupa-merkezci kavram ve imgeler tarafından kirletilmemiş bir kimliği başarma ihtiyacıdır.”3 Postmodern kuramın modernizme karşı yarattığı görece samimi eleştirel söylemi, sömürgenin meydana getirdiği ilişkiler ve “öteki”ne dair anlatılar bakımından daha samimi bir kapsamda yeni bir tarihsel eleştiri olarak üreten “postkolonyalizm” terimindeki “postkolonyal” isimlendirmesi, ilk
defa 1980’lerde The Empire Writes Back adlı eserde4 ve 1955 yılında
Bandung Konferansı’nda kullanılmış “Üçüncü Dünya” isimlendirmesinin yerine ikame edilmek üzere tercih edilmiştir. İşlevsel olarak, Batı
tarafından icat edilmiş yetersiz terimler ve kavramlara karşı dünya tarihinin yeniden düşünülmesini ifade eden postkolonyalizm, esas itibariyle, klasik sömürgecilik sonrası dönemde sömürgeci güçlerin, siyasi
egemenlik ve müdahaleden vazgeçtikleri coğrafyalardaki entelektüel ve
ahlaki rollerinin devam ettiğini savunmaktadır. IMF (International Monetary Fund) gibi sömürge dolayımını süreklileştiren küresel kurumların yanı sıra tamamen veya yarı sömürge durumundaki toplumlarda 411
Batılı ekonomi, teknoloji ve ideolojinin yürürlükte olduğu göz ardı
edilmemelidir. Böylece postkolonyalist kuramcılar, sömürge ve Batı
baskınlığı tarafından yaratılmış tüm bilgi ve toplumsal varoluşların
radikal bir yeniden düşünülmesini önermektedirler. Onlara göre, geride
daima askeri bir tehdit vardır.5
Postkolonyalist kuramcılar, postkolonyalizmin tarihini bir arka
plan fikri vermesi için, “temsil ve direnç” bağlamında, genellikle
Edward W. Said’in Orientalism adlı çalışmasıyla başlatmaktadırlar. Bu
tarihsel anlatıda daha sonra birbirlerini reddetmesi lüzumlu hale gelecek olan feminizm ile postkolonyalizmin oldukça güçlü bir ilişkiye sahip oldukları görülmektedir.6 Said’in eserinin postkolonyalizm bağlamındaki önemi, belki de onu bizzat yaratan bir metin olarak, “Doğu”nun Batı tarafından icat edilmiş bir bilgi nesnesi, içeriği ve proje
2

3

4

5
6

Bkz. Simon During, Modern Enchantments The Cultural Power of Secular Magic, Harvard
University Press, London, 2002.
Shaobo Xie, “Rethinking the Problem of Postcolonialism”, New Literary History, Vol. 28,
No. 1, Cultural Studies: China and the West, Winter 1997, s. 7. “the need, in nations and
groups which have been victims of emperialism, to achieve an identity uncontaminated by
universalist or Eurocentric concepts and images.”
Bill Ascroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, The Empire Writes Back Theory and Practice in
Post-colonial Literatures, Routledge, London and New York, 2. Basım, 2002, s. 1 vd.
Xie, “Rethinking the Problem of Postcolonialism”, s. 7-12.
Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin (ed.), The Post-colonial Studies Reader, Routledge, London, 2. Basım, 2003, s. 85-86.
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olduğunu açıkça deşifre eden, çığır açıcı bir eser olmasındandır. 7
Said’in eseri, daha ilk sayfadan önce, Karl Marx’a ait, “onlar kendilerini
temsil edemezler; [dolayısıyla] onların temsil edilmeleri zorunludur”
sözüyle başlar ve temsilin dil bilmeyenlerin dil bilenler tarafından dile
getirilişiyle icra edildiğini en iyi örnekleyen hayvanat bahçelerini çağrıştırır tarzda, bir oryantalistin hayvanlar âlemine ilişkin bir çalışmadan
önce Doğu üzerine odaklanmanın işe yarayacağını düşünmüş olduğunu
aktarır.8
Postkolonyalizmi tarih felsefesinin yeni bir türevi olarak böylece
betimledikten sonra arkeolojik okumayla kastedilen yönteme geçebiliriz. Postkolonyalistlerin metin, söylem, tarih ve insanı anlamak için bir
yöntem olarak tercih edip kullandıkları arkeolojik okuma, gerisinde
psikanalizin bulunduğu ve fenomenolojinin insanın her anına nüfuz
etmiş bir güç kavramı üzerinden yeniden düzenlendiği bir çeşit niyetleri ve gerçek anlamları ortaya çıkarma girişimidir. Bu yöntemin mucidi
olan çağdaş Fransız eleştirmen Michel Foucault, özellikle dilin, kavramların, terminolojilerin ve toplumsal alışkanlıkların soykütüğünü açığa
412 çıkarmak ve böylece hakikat olarak alımlanan her türlü dünyevi bilginin aslında güç tarafından organize edilmiş birer söylem ve pratik olduğunu deşifre etmek için arkeolojik yöntemi kullanmaktadır.9 Yani
Foucault’ya göre, örneğin “aydınlanma”, tüm insanları ve insanlık tarihini ilgilendiren bir olay değildir ve modern sosyal bilimler esas itibariyle bizzat Batılı gerçek insanların insani ihtiyaçlarını belirli bir anlamlandırma alışkanlığıyla çözümlemeye çabalayan bilgi dolayımlarıdır.10
Arkeolojik okuma sayesinde, dil, sözcük tercihleri ve alışkanlıkları, söylem, metin, pratikler ve her türden aydınlatma girişimine şüpheyle
yaklaşılmakta ve onların gücün dağıtımı veya edinilmesi bağlamında
edindiği yer deşifre edilerek bir soykütüğü çıkarılmaya çalışılmaktadır.
Bu soykütüğü, eldeki yapının nasıl varolduğunu ve bizzat iyi ve kötüyü
konuşarak varlık kavrayışlarını nasıl manipüle ettiğini açıkça ortaya
koymaktadır. Böylece mevcudiyet şartlarıyla ilgili bir aritmetiğe ulaşılmaktadır. Dilsel alışkanlıklar ve terminolojik gelenekler üzerinden in7

8

9

10

Sara Castro-Klaren, “Posting Letters: Writing in the Andes and the Paradoxes of the Postcolonial Debate”, Coloniality At Large içinde; ed.: Mabel Moraňa, Enrique Dussel, Carlos A.
Jáuregui, Duke University Press, Durham&London, 2008, s. 131-132.
Edward W. Said, Orientalism, Vintage Books, New York, 1978, s. 153. “They cannot represent themselves; they must be represented” ve “Cuvier found the Orient useful for his
work Le Règne animal (1816).”
Mark G. E. Kelly, The Political Philosophy of Michel Foucault, Routledge, London, New
York, 2009, s. 7-9.
Muhammet Özdemir, “Gazzâlî, Nietzsche ve Foucault’da Güç-Hakikat İlişkileri Analizi”,
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic, Volume 8/12 Fall 2013, Ankara, s. 1001-1003.
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sanların niyetleri deşifre edilerek bir anlamda psikanaliz geniş bir güç
kavramı üzerinden işletilmektedir. Buradaki niyet okumanın kişisel
yapılmadığını ve objektif bir güç kavramının sübjektif bir kavrayışla
yeniden yapılandırıldığını belirtmekte fayda vardır. Arkeolojik yöntem
ile dilin ve bilimin organize edilişinin ayrıcalıklandırılarak güçle garantiye alınmış arka planına erişmek mümkün olmaktadır. Bu yöntem yeni
bir oryantalizm başlatmasının ötesinde postkolonyalizm için tercih edilebilecek en az zararlı yöntemdi. Bu nedenle Edward Said de, Foucault’nun arkeolojik yöntemini bizzat sahiplenerek anmış ve Orientalism
adlı eserinde kullanmıştır.11
Postkolonyalizm ve oryantalizm eleştirilerine göre, Avrupamerkezci veya Batılı bazda evrenselci yaratılmış bir modern bilgi aritmetiği söz konusudur. Bu aritmetikte “gerçek insanlar” ile “yarı insanlar”12 farklı bilgi koşullarında konu edilmekte, farklı yöntemlerle kavranmakta ve incelenmektedirler. Arkeolojik yöntemle deşifre edildiğinde, antropoloji ve onun muadilleri olan kültürel çalışmalar, etnik çalışmalar ve Doğu çalışmaları gibi alanlarda incelenen toplumsal yekûnlar,
aslında gerçek bir disipliner çalışmanın konusu olmayan, anlaşılabil- 413
mek için sembolik bir başlangıca sahip tarihler içerisinde kavranan ve
gerçek bir tarihin konusu olmayan, bizzat kendilerine ne tür ve nasıl
insanlar olduklarının öğretilmesi gereken “yarı insanlar” olarak görülmektedirler. Said’e göre bunlar, “antropolojinin muhatapları”dır.13 Açık
bir deyişle, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve başka sosyal bilimler bunlar
için var değildir ve söz konusu insanların Avrupa-merkezci veya evrenselci bir terminolojiyle bile olsa felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal
bilimlerde ürettikleri ancak antropolojinin kapsamına girmektedir. Örneğin İslam felsefesinin olgusal olarak Batı’da, travmatik olarak ise
Türkiye’de felsefenin bir parçası olarak görülmeyişi böyle bir bilgi aritmetiği ve toplumsal arka plandan kaynaklanmaktadır.14 Türkiye’deki
felsefe ve sosyal bilim bölümlerindeki çalışmalar, Batı’da antropolojik
nitelikli bölümlerin dışında felsefe ve sosyal bilimlerin konusu olamayacağı gibi; İlahiyat Fakülteleri’nde İslam felsefesi, İslam hukuku, İslam
11
12

13

14

Said, Orientalism, s. 3-4.
Kavramsallaştırma ve bu şekildeki ayrım Amerikalı çağdaş düşünür Richard Rorty’e aittir.
Bkz. Ken Booth, Dünya Güvenliği Kuramı; çev.: Çağdaş Üngör, Küre Yayınları, İstanbul,
2012, s. 457-458. “…İnsanlar ile hayvanlar arasındaki çizginin basitçe tüysüz iki ayaklılar
ile tüm diğerleri arasındaki çizgi olmadığını düşünüyorlar…”
Edward Said, “Antropolojinin Muhatapları”, Kış Ruhu içinde; çev.: Tuncay Birkan, Metis
Yayınları, 2000, s. 43-68; krş. Renato Rosaldo, “Whose Cultural Studies?”, American Anthropologist, New Series, Vol. 96, No. 3, September 1994, s. 524-529.
Muhammet Özdemir, “Fârâbî ve İbn Sînâ’da Felsefe Tarihi Kurgusu ve İslâm’da Felsefenin
Konumu”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and
History of Turkish or Turkic, Volume 9/4 Spring 2014, Ankara, s. 905-907.
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tarihi, İslam edebiyatı, din sosyolojisi ve din psikolojisi gibi alanlarda
ders veren öğretim üyelerinin geneli de Batı’da antropolojik nitelikli
olmayan bölümlerden lisansüstü eğitim diploması alamazlar. Dolayısıyla Türkiye örneğinde gerçek birer felsefeci veya sosyal bilimciden söz
etmek mümkün değildir. Bunu anlayabilmek bakımından postkolonyalizm faydalıdır. Örnek olarak anılan söz konusu durum Türkiye’de genellikle bilinmediği veya okurlar ile öğrencilerden saklandığı için, fuzuli akademik problemler birincil insani sorunlar haline gelebilmektedir.
Antropolojik nitelikli çalışma alanları dışındaki sosyal bilimler gerçek
insanların ihtiyaçlarına hasredilmiş bulunmaktadır.
Postkolonyalizmin ve arkeolojik okumanın felsefeyle ilişkisi, “postkolonyal nesne” kavramının tartışılabilmesi ile ve G. W. F. Hegel’in
aslında Avrupa-merkezcilikten ibaret gördüğü tarihi yine onun yarattığı
tarih felsefesi bakış açısından hareketle reddederek mümkün olmaktadır. Modern felsefenin, ilişkilerin betimine yoğunlaşmasından hareketle
dünyadaki “yarı insanlar”ın “gerçek insanlar”ın kararlaştırdıkları bir
ilişkiler ağında görünebiliyor olmaları, yeni bir tarih ve insan kavrayışı414 na dair felsefi tartışmanın meşru dayanağı olarak alınmaktadır. Böylelikle bir çeşit görünümün ve bilgi aritmetiğinin hakikat olarak alımlanması arkeolojik okumaya tabi tutulmakta ve istikrarlıymış gibi verilen
yapılar sorgulanmaya başlamaktadır.15 Said’in Orientalism adlı eserini
kadınlar, azınlıklar ve ötekileştirilenlerin bilinçlenmelerinde bir devrim
olarak nitelendirmesi bundan dolayıdır. Said eserinin ilk baskısında
bizzat postkolonyalizmi anmamış da olsa, Avrupalıların ötekini tanımlamasına ve içeriklendirmesine ilişkin yetkisiz ve haksız durumu deşifre
etmiş ve “ötekiler”in bizzat konuşmalarını salık vermiştir.16 Ötekilerin
veya yarı-insanların bizzat konuşmaları, onca dilsiz geçen bir bilimsel
ilişkiler ağından sonra pek kolay olmasa da bizzat postkolonyalist eleştirinin kendisi bir bilinç ve tarih felsefesini dolaylamaktadır.17
Postkolonyalizm ve arkeolojik okumayı bizzat felsefenin içerisinde
uygulayan var mıdır? Felsefenin kendi içinde postkolonyalizme yönelik
bilinçlenme yeni olmasına rağmen önerdiğimiz eleştiri tarzını felsefi bir
yöntem olarak uygulayanlar bulunmaktadır. Türkiye’de tanınmış bir
örnek tecrübe bulunmamakla beraber Hindistan asıllı filozof Gayatri
Chakravorty Spivak, feminizm ve postkolonyalizmi bizzat kendi felsefe15

16
17

Bkz. Vijay Mishra, Bob Hodge, “What Was Postcolonialism”, New Literary History, Vol. 36,
No. 3, Critical and Historical Essays, Summer 2005, s. 385-387.
Mishra, Hodge, a.g.m., s. 375.
Öznellik, ötekilik ve bilinç üzerine güzel bir psiko-felsefi çalışma için bkz. Lorenzo Chiesa,
Subjeectivity and Otherness a Philosophical Reading of Lacan, Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, 2007.
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sinde kullanmaya çalışmakta ve alt kültürlerin de konuşmasının olanaklı oluşunu tecrübe etmeye girişmektedir. Namita Goswamy’nin Spivak düşüncesine ilişkin örnek çalışması burada anılmaya değerdir ve
Goswamy, felsefenin modern Batılı klişelerinin yerine geleceğin filozoflarını sorunlaştırmaktadır.18 Daha önce tarafımızdan yapılmış bir çalışma da, Avrupa-merkezci olmayan bir felsefi anlamlandırma girişimi
olması bakımından anılabilir.19 Anılan örneklerde Avrupa-merkezci
felsefe tarihinin bir çeşit felsefe tarihi olarak sergilenmesinin soy kütüğü açığa çıkarılmakta ve alternatif bir felsefi tasarımın psikolojik, felsefi
ve terminolojik koşulları üzerinde durulmaktadır.
Buradaki incelememizde postkolonyalizm, arkeolojik okuma ve felsefi anlamlandırmanın birlikte önemi, mahremiyet kavramının nasıl
varolduğuna ilişkin bir teşhisin daha yeterli yapılabilmesi kaygısıdır.
Bunun anlaşılabilir bir gerekçesi vardır. Yukarıda betimlenen modern
bilgi aritmetiğinde ve onun mümkün kıldığı toplumsal mevcudiyet koşullarında olası anlam dolaylamalarından en emin olduğumuzu sandığımız kavram veya terimlerin bile bizi nereye götüreceğini bilemeyebiliyoruz. Mahremiyet gibi anlamından çok emin olduğumuzu sandığımız 415
kavramların hangi tarihi ve aidiyeti alarak, bizim ilişkili olduğunu umduğumuz ne tür problemlerimizle bizzat bizleri nereye doğru sürüklediğinin bilincinde olabilmemiz için felsefi postkolonyalizm gibi çapraz
anlam ilişkilerini deşifre edecek okuma yollarına ihtiyacımız vardır.
Özellikle gösterilenlerle göstergeler –anlamlarla kavramlar veya sözcükler- arasındaki ilişkiye birçok güç değişkeninin ya da psikolojik çeşitliliğin müdahil olabildiği Türkiye gibi ülkelerde20 felsefi postkolonya18

19

20

Namita Goswamy, “Europe as an Other: Postcolonialism and Philosophers of the Future”,
Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy, Vol. 29, No. 1, Winter 2014, s. 59-74. Bir başka
örnek çalışma üzerine yapılmış review için bkz. Michael Niblett, “Contemporary Caribbean
Writing and Deleuze: Literature between Postcolonialism and Post-continental Philosophy”, Journal of Postcolonial Writing, 50:1, 2014, s. 118-120.
Bkz. Muhammet Özdemir, “Türkiye Özelinde Felsefenin Neliğine İlişkin Eleştirel Bir Soruşturma”, Birey ve Toplum, Güz 2011, Cilt 1, Sayı 2, s. 105-130.
Feroz Ahmad, Türkiye’nin “yarı sömürge” (“semi-colony”) bir ülke olup olmadığına ilişkin
çeşitli değerlendirmelerde bulunmakta ve ülkenin kurulmasından hemen önceki iradeyle
ülkenin kendi siyasi gelişim yöntemleri bakımından farklı yorumlar getirmektedir. Ona göre, modern Türkiye –Said Halim Paşa örneği üzerinden-, 1914 yılında “semi-colony” statüsünü reddetmiş ve özgür bir ülke (“sovereign state”) olmak yolunda kendini göstermiştir.
Kemalizm, kendini ileride özgür bir ülkeyi mümkün kılacak kadroyu yaratmakla göstermiş
ve böylece “üçüncü dünyacılık”ın ortaya çıkışı olarak yorumlanabilecek bir gelişme olmuştur. Ahmad’e göre Türk ulusal devrim hareketi, “semi-colony” statüsündeki Osmanlıların
yerini almıştır. Eski düzen “semi-colony” düzeniydi. Yeni dönem muasır medeniyet seviyesi
olacaktır. Bu arada Türkiye yarı-kapitalist veya tam kapitalist bir topluma sahip değildir,
kapitalizm öncesi bir toplumdur. Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, Routledge,
London and New York, 1993, s. 41, 65, 66, 78. Ahmad’in anlatımları sözgelimi “üçüncü
dünya” ile “tam sömürge” ve “yarı sömürge” (“colonized and semi-colonized”) ülkeleri birORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

lizm ve arkeolojik okuma, ihtiyaçlar, problemler ve çözümlere ilişkin
teşhislerin manipülatif gelişmemesi açısından önemlidir. Mahremiyet
kavramı örneğinde, bu kavramın Türkiye’deki hangi gerçek insani sorunu, dışarıdan ve hazır, Avrupa-merkezci bir anlam dolayımıyla birlikte alınarak manipülatif ilişkilendirilmeksizin çözüme kavuşturduğundan emin olabilmemiz ancak arkeolojik bir okumayla mümkün görünmektedir. Genellikle güncel Avrupa-merkezci anlamlarla Türkçedeki
yerleşik kavramlar hemen eşitlenebilmekte ve bu ikisi gerçekten de
şikâyet konusu haline gelen yerel insani problemlerin kaynağı olarak
gösterilebilmektedir. Felsefi postkolonyalizm ve arkeolojik okuma, anlamla adlandırma ve her ikisiyle bizzat olgu arasındaki ilişkilerin manipülatif olmayan tarihi için gereklidir.
Türkiye Tecrübesinde Mahremiyet Kavramının
Arkeolojisi
Felsefi bir incelemede kavramların tanımlanması ve buna göre bir
argüman içeriğinin meydana getirilmesi, felsefi postkolonyalizmde ise
araştırmanın yapıldığı dil veya kültürdeki mümkün anlam dolayımlarıy416 la sınırlı bir tanımlama ve argüman içeriğinden başlamak gereklidir.
Türkçede yapılan akademik çalışmalar çoğunlukla her defasında tarihsel olarak Avrupa-merkezciliğe geri dönüşü üretmesine rağmen bizim
varlığın herhangi bir olanaklılığı için onları göz önünde bulundurmamız faydalı olacaktır. Başka türlü bizzat varolan ile kavramlar arasındaki ilişkiye dair somut bir başlangıç tayin edilemeyecektir.
Farklı disiplinlerin inceleme alanına giren ortak bir kavram olmasından dolayı mahremiyeti çeşitli çalışmalardan izleme zorunluluğu
vardır. Sözgelimi Osmanlı klasik dönem saray kültüründe mahremiyet
ve haremle ilgili bir soruşturma kaleme almış olan Mine Baran, tarihsel
bir incelemeden evvel mahremin tanımlanmasına yoğunlaşmıştır. Bir
birine eşitleyen postkolonyalist Shaobo Xie’nin yorumlarına aykırıdır. “Üçüncü dünyacılık”ı
Avrupa-merkezciliğin dışına yerleştirdiğinizde –yani eğer Ahmad’in de belirttiği gibi Kemalizm aynı zamanda bir Avrupa-merkezciliğe başkaldırıysa- veya sömürgeciliği Avrupamerkezcilikle eşitlediğinizde modern Türkiye’nin yeri –postkolonyalizm bağlamında- “yarısömürge” statüsüne yakın duracaktır. Arif Dirlik’in postkolonyalizmi değerlendirirken Avrupa-merkezciliğin neliği ve nerede oluşu üzerine yaptığı tahliller de yakın bir netice vermektedir. Bkz. Xie, “Rethinking the Problem of Postcolonialism”, s. 10; krş. bkz. Arif Dirlik,
“Is There History after Eurocentrism? Globalism, Postcolonialism, and the Disavowal of
History”, History after the Three Worlds Post-Eurocentric Historiographies içinde, ed.: Arif
Dirlik, Vinay Bahl, Peter Gran, Rowman and Littlefield Publishers, New York, 2000, s. 2630. Türkiye demokrasisinin “semi-democratic political system” (“yarı-demokratik siyasal
sistem”) niteliğinde olduğuna dair bir kabul var gibidir. Bkz. Ali Resul Usul, Democracy in
Turkey the Impact of EU Political Conditionality, Routledge Studies in Middle Eastern Politics, London and New York, 2010, s. 9-10, 98. Bizzat Türk bir yazarın İngilizcede Türkiye’yi Ortadoğu’nun bir parçası olarak tahlil etmiş olması da önemli bir detaydır.
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tanımlamadan ziyade bir tarife benzeyen söz konusu anlatıma göre
mahremiyet, insanların gizlemek istediklerinin ve kendi arzusu dışında
göstermek istemediklerinin yarattığı sosyo-kültürel, sosyo-politik, hukuki, ahlaki ve psikolojik nitelikte bir sınır çizme yetkisinin kapsamına
karşılık gelmektedir. Baran’a göre, mekân tasarımından kültürel yapının rengine değin mahremiyet algıları, davranışları ve insan ilişkilerini
etkilemektedir.21 Sonraki örnek bir çalışma, Muhittin Tataroğlu’na aittir. Tataroğlu, mahremiyet sorunlarının önlenmesinde mahremiyet-etki
değerlendirmesine yoğunlaştığı incelemesinde, mahremiyeti, insanların
kendileri hakkındaki bilgilerin adil bir şekilde işlenmesi ve muamele
görmesi ile karşılamaktadır. Tataroğlu’na göre, mahremiyet bir insan
hakkıdır.22 Mahremiyeti, özgürlük ve bilişim bağlamında inceleyen S.
Gözde Dedeoğlu ise, bir tarif veya tanım yerine kavramın verili alınarak
ilişkilendirilmesini tercih etmektedir. Ona göre, özgürlük, mahremiyet
ve demokrasi iç içedir ve ahlaki bakımdan “iyi”dirler. Gelişen teknolojiyle kişinin paylaşmak istemediği bilgilerin elde edilebilmesi mümkün
olabilmekte ve bu durum, özgürlük ve demokrasiyi olumsuz etkilemektedir.23
Arkeolojik okuma bağlamında üç farklı incelemeye yaklaşıldığında,
dikkat çeken ilk durum, üç çalışmanın da birbirini çağrıştıran anlam
dolaylamalarını içerecek şekilde son yıllarda yapılmış olmalarıdır. Gizlilik olarak anlaşılan mahremiyet, ihlal edilebilen bir hak olarak alımlanmakta ve ya tarihin içerisinden günümüze taşınan bir olgu ile ya da
yeni kitle iletişim araçlarıyla ilişkili olarak tahlil edilmektedir. Her üç
çalışmanın da metafiziksel arka planında toplumsal varoluşun tüketimle ilişkisi önemli bir iş görmektedir. Biraz metaya dönüştürülme ihtimali ve biraz da merak çılgınlığının giderilerek yeni bir tüketim alanının
icat edilme ihtimali, gizli bilgilerin açığa çıkarılmasına yol açmakta ve
bu durum da sağlık, özgürlük, demokrasi, hukuk ve ahlak gibi insanı
ilgilendiren normatif kavramlara aykırı bulunmaktadır. Bu arada Türkiye, bireyselliğin yerleşiklik kazandığı bir ülke değildir ve söz konusu
kavramların modern mevcudiyet koşulları bireysellik tarafından anlamlandırılmaktadır. Çalışmaların son yıllarda yapılmış olmalarıyla mahremiyetin bir çeşit ifşa ediş olarak tüketimle münasebet halinde incelenmesi tesadüfi değildir. Çünkü Jean Baudrillard ve Zygmund Bauman
gibi pek çok modernizm eleştirmeni arasında, yeni toplumsal tarzın
21

22

23

Mine Baran, “Osmanlı Klasik Dönem Saray Kültüründe Mahremiyet ve Harem”, Milli
Folklor, 2012, yıl 24, Sayı 93, s. 169-170.
Muhittin Tataroğlu, “Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED)”, Yönetim ve Ekonomi, Yıl 2013, Cilt 20, Sayı 1, s. 263-264.
S. Gözde Dedeoğlu, “Özgürlük, Mahremiyet, Demokrasinin Değeri ve Bilişim Toplumunda
Maruz Kaldığı Tehditler”, Journal of Yasar University, 2014, 9 (34), s. 5887-5889.
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tüketim üzerine kurulu olduğu, tüketime endeksli toplumsal varoluşun
evrenselleştirilmesine küreselleşme denildiği, mahremiyetin de ihlal
edilen bir varoluşsal güvenlik ve tüketim konusu olduğu; ayrıca bu
gelişmenin bizzat kötülüğün kendini göstermesi olduğuna dair popüler
bir kabul meydana gelmiştir.24 Burada gizliliğin ifşası veya özel alana
ilişkin sınırların ihlali kapsamında bir mahremiyetin tükenişi, birkaç
farklı detayla birlikte Türkçeye kazandırılmaktadır. Birinci detay, küreselleşmeye koşut Batılı eleştirmenlerin toplumsal tarzı deşifre ettiği
kavramların varlığı ve önerilen terminolojilerdir. İkincisi, söz konusu
kavramlara ve terminolojilere uygun Türkçe karşılıkların tarihsel anlamlarından arınarak kazandıkları yeni anlamlardır. Üçüncüsü ise, bizzat Türkçe yazmayı lüzumlu kılan bir toplumsal birliktelik pratiğinde
görünür olan insani sorunların öncelik sırasında yeni anlamların statüsüdür.
Üç farklı detayın birbirinden uzak ve çeşitli tarihlere gönderme yapıyor oldukları göz ardı edilmemelidir. Birinci detay, güncel eleştirelliğin zamanına gönderme yapmaktadır. İkinci detay, birincisine göre
418 sürekli geriden seyreden edilgen bir zamana gönderme yapmakta ve
asıl tarih ya ertelenmekte, ya da daima güncelliğe göre dönüştürülmektedir. Üçüncü detay ise, düzen dışı ve güvenli olmayan bir zamana işarette bulunmakta ve gerçekte insanların tarihinin dışına atılmaktadır.
Mahremiyetin bir toplumda askeri nitelikli olmanın yanı sıra artık siyasi, hukuki, ahlaki ve dini bir ihlal konusu haline gelmesi, Avrupamerkezli tarihin devamında ortaya çıkmış ve günümüzde ABD üzerinden küreselleştirilmiş bir sorundur. Mahremiyetin yeni sermaye ilişkileri, bilginin pazarlanması ve kışkırtılmış merakların giderilmesi bağlamında ihlal edilmesi gerçek bir olgudur ve insanları ilgilendirmektedir.
Yalnız onun doğal gelişiminde kazandığı anlam yeryüzündeki tüm insanları bağlamamaktadır. Çünkü ne yaparsa yapsın gelişmiş insanlarınkine benzer anlamda mahremiyeti bulunamayacak insanlar yaşamaktadır. Görünür ve popüler olma merakının da mahremiyetin ihlaline eşlik
etmesi, ayrıca teşhirciliğin şaşkınlık veren yaygınlığı göz ardı edilme24

Krş. bkz. Jean Baudrillard, The Transparency of Evil Essays on Extreme Phenomena; çev.:
James Benedict, Biddles Ltd., London, New York, 1993; a.mlf., Tüketim Toplumu; çev.:
Hazal Deliçaylı, Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2. Basım, 2004; Zygmund Bauman, Küreselleşme Toplumsal Sonuçları; çev.: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,
4. Basım, 2012. Postkolonyalizme olanak veren bir eleştirel bağlam olduğu halde postmodern kuramcıların samimiyetleri de sorgulanması gerekenler arasındadır. Çünkü onların
esas rahatsız olduklarının insanlar arasındaki eşitsizlik ve hak ihlallerinden ziyade Avrupamerkezciliğin yeni Amerika Birleşik Devletleri aleyhine yaratılamaması olduğuna ilişkin
çeşitli şüpheler için yeterince sebep vardır. Almanya’nın II. Dünya Savaşı’nda aldığı yenilgi
ve Fransa’nın gözden düşerek sömürgelerini kaybetmesi, ayrıca Avrupa Birliği projesinin
ortaya çıkışı ve postmodernizm arasında tesadüfi olmayan bir ilişki vardır.
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melidir. Bu, geçiştirilmemesi gereken bir ayrıntıdır. İkinci detayı ilgilendirmek üzere, Ruby Lal’ın Mughal Hint-Türk Hanedanlığı örneğinden hareketle soy kütüğünü belirginleştirmeye çalıştığı “haram”dan
izlenebildiği şekilde, tarihsel gizilin gözetlenmesi ve açığa çıkarılması
anlamı ile yeni kullanımda mahremiyetin içeriğinin örtüşüp örtüşmediğinden emin olmak kolay değildir.25 Nitekim kamusal mahremiyet meselesi de mahremiyetin özel alana özgü bir sorun olmadığını göstermektedir.26 Özel veya kişisel alanın kamusallaşması önemli bir problem
olmakla beraber hem bunun iradi olup olmadığını ahlaki bakımdan
denetlemenin bir yolu bulunmamaktadır, hem de mahremiyet kavramı
kişisellik ve özel alanı kurtarmaya çalışan bir kavramdan ibaret görünmemektedir. Şimdi Baran’ın örnek olarak andığımız çalışmasındaki gibi
“harem” ile bu çeşit bir “mahremiyet” birbirine eşitlenebilir mi? Böyle
yapıldığında bir tarih başka bir tarihe kurban edilerek tüketim meşrulaştırılmış olmayacak mıdır? Tüketimle kastedilen biraz da olgusal parametrelerde bir paralellik olmadığı halde suni çözümlemelerle hayatın
sürdürülmesidir. Sözgelimi erken modern dönemde Paris’te mahremiyetin doğuşunu anlatan çağdaş bir çalışmada içerilen mahremiyetin
modern döneme olan aidiyeti ile koşulları büsbütün farklı başka tarih- 419
lerin mahremiyetleri buluşturulamamaktadır.27 Üçüncü detayla ilgili
olarak da neyin ihtiyaç olduğu ve hangi ihtiyacın öncelikli olduğuna
ilişkin saptama, öznenin tarihteki bilinçli, etkin ve anlamlı mevcudiyetiyle doğrudan ilişki halindedir. Bir çözümleme kendine has olgusal
koşullarda yeterince tecrübe edilmeksizin dışarıdan yeni kavramsal
önerilerin yapılması, bizzat tecrübeden elde edilecek mahsulün niteliğine de zarar verecektir.
İlk elde kapsamımız dışında bulunduğu izlenimi vermesine rağmen
kısaca pornografik durumla mahremiyet arasındaki ilişkinin mahiyetini
sorunlaştırmakta da fayda vardır. Zira Heidi Ramer Anderson, bir incelemesinde pornografiyi de anarak hukuki mahremiyet ile ahlaki mahremiyeti netleştirmeye çabalamakta ve Batılı alan paylaşımı özelinde
olmak kaydıyla bedenin mahremiyeti ile uzaysal mahremiyeti belirginleştirmeyi denemektedir. Anderson’un tahlilinden anlaşılabildiğine göre
ilişkilerden bağımsız olarak bizzat mahremiyet de bir haktır. Ayrıca
sözgelimi bir aileyi meydana getiren üyelerin evdeki gizillikleri veya
bazen kamuyu ilgilendirir hale gelen bilgileri özeldir. Sonra kamusal
25

26
27

Bkz. Ruby Lal, Domesticity and Power in the Early Mughal World, Cambridge University
Press, Cambridge, 2005, s. 24-49.
Baran, “Osmanlı Klasik Dönem Saray Kültüründe Mahremiyet ve Harem”, s. 170.
Bkz. Annik Pardeilhé-Galabrun, The Birth of Intimacy and Domestic Life in Early Modern
Paris; çev.: Focelyn Phelps, Polity Press, Cambridge, 1991, s. 13-19.
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görünürlükte mahremin sergilenişi gibi durumlar tartışmaya açıktır.28
Bizim Anderson’un çalışmasını anmamızın gerekçesi, onun interdisipliner bir kavram olarak mahremiyeti, bedenin ve ilişkisel olmayan felsefi
bir varsayım olarak tartışmış olması ve pornografi gibi hem özel hem
de bazen kamusal olan olguların durumunu gündeminde tutmuş olmasıdır. Mahremiyet Türkiye’de toplumun bizzat tabii mevcudiyetinin
ürünü olarak var değildir. Aşağıda da değinileceği üzere ancak tüketimsel bir arka plan üzerinden olgusallaşmaktadır. Bu arada “ayıp”
kavramı etrafında anlaşılabilecek bazı gizilliklerin internet üzerinden
veya özgür alan olarak görülmesi gereken parklarda görünür olmalarının nasıl değerlendirilebileceği göz ardı edilmemesi lüzumlu bir sorun
olarak vardır. Sözgelimi internet üzerinden şu veya bu kişisel amaçla
beden mahremiyetini paylaşan bir insan Türkiye’de memur olarak çalışabilir mi? Bedenin mahremiyeti aynı zamanda devletin de hukuki olarak müdahale edebileceği bir alan mıdır? Eğer bedenin mahremiyeti
kişiye özel ve sadece onun isteğine bağlı paylaşılabiliyorsa, burada istekliliğe endekslenecek bir düzenlemenin nesnel ölçütü nasıl temellendirilebilecektir? Anderson’un çalışması bir örnek olması açısından değil
420 –böyle alınırsa yeni bir oryantalizm ortaya çıkacaktır-; fakat yaşanılan
bir problemi gündemimize sokması açısından ilham verici görünmektedir. İşin burasında mesele bizim kapsamımıza girmektedir. Türkiye’de
laik bir hukukun yürürlükte olmasına rağmen kamusallıkta sergilenen
mahremiyet gibi konularda doğrudan dini veya kültürel yargılamaların
ahlaki değerlendirmeleri yönlendirmesi anlaşılabilir bir durum değildir.
Suni meselelerin kuramsal tartışılmasındansa böyle vakıa halindeki
meselelerin tartışılması ve çözümlenmesi gerekmektedir.
Kaos ve Düzende Tüketimin Doğası ve Mahremiyet
Türkiye’de “mahremiyet” iki açıdan tüketilen bir kavram olarak belirginleşmektedir. Birincisi, Çin gibi yarı-sömürge özelliği bulunan ülkelerde gözlemlendiği üzere Türkiye’de de sözde kapitalistleşme, sekülerleşme ve modernleşmenin bizzat kendi toplumsal gereksinimlerinin
yarattığı doğal bir süreç veya gelişme olarak değil de yeni sömürgeleştirmenin bir ürünü olarak varlıkla geç tanışmaktan kaynaklanıyor olmasıdır. Mahremiyet, bizzat olgusal karşılığı ve tarihsel anlamı bulunan
bir şey olarak değil de, Avrupa-merkezciliğin yeniden üretildiği çokkültürcü kapitalizm ve Batılı olmayanların Batılı kültüre kabul edilmeleriyle paylaşılan suç ortaklığı sayesinde görünür olan “üçüncü dünya hır-

28

Heidi Ramer Anderson, “Plotting Privacy as Intimacy”, Indiana Law Review, Volume 46:
311, August 2012, s. 311-341.
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sı”nın yeni toplumsal tarzına eklemlenmeye çalışılan bir sorun olarak
vardır.29
İkinci olarak, “mahremiyet”, özellikle son on yıl içerisinde gelişen
ve yayılan sosyal medya fenomeninde gözlemlenebildiği kadarıyla kendisinin kabul edilmiş mevcudiyeti sayesinde geçici statülerin elde edilebildiği bir kavram olarak tüketilmektedir. Örneğin bir sosyal medya
sitesinde pazarlanabilecek ve takip edilebilecek bir mahremiyetiniz
varsa, erişebileceğiniz çeşitli toplumsal kimliklerin ayrıcalığından söz
etme olanağımız ortaya çıkmaktadır. Sosyal medya kullanıcılarının ne
tür mahremiyetlerine veya gizli bilgilerine nasıl ulaşılabildiğine ve onların bilinçliliklerinin yeterli olmadığına ilişkin bilimsel çalışmalarla da
bu tüketimlerin meşruiyeti artırılmaktadır. Örneğin Lucia Tello Diaz’ın
bir sosyal medya sitesinin etik sınırlarına ilişkin yaptığı incelemede
değindiği bilinçlilik hali ve kişisel bilgilere erişim durumu böyle bir
meşruiyet yaratmaktadır. O, pek çok kullanıcının ilgili sitede sağladığı
sosyal erişimin yanı sıra kişisel bilgilerinin nasıl bir risk altında olduğunun farkında olmadığı yorumunda bulunmaktadır.30 Sosyal medyada
böyle bir riskin bulunması zaten varlıkla geç tanışmaktan ve yeni sö- 421
mürge koşullarından kaynaklanan bir mevcudiyeti bulunan mahremiyeti daha da gerçekçi bir boyuta taşımaktadır. Böylece kullanıcı saklaması
gereken bilgilere erişimi bazen amaçlamamış ve bilmiyormuş gibi yaparak yeni bir statü devşirebilmektedir.
Birinci tarz tüketimde mahremiyet, aslında bizzat mevcut olan bir
sorun olarak değil de sorunmuş gibi gösterilerek akademik çalışmalarda ve tartışma ortamlarında tüketilmesi gereken bir tema olarak işgörmektedir. Sosyal bilimciler mahremiyeti genellikle nasıl var olduğu
üzerinden değil de ihlal edilmemesi lüzumlu ve istikrarlı bir yapı olarak
almaktadırlar. Türkiye üzerine yapılan çalışmalarda modernleşme, modernlik, sekülerlik ve kapitalizm gibi tamamen Avrupa-merkezci kavramların kolaylıkla kullanılabilmesinin ve hatta sözgelimi pahalı bir
arabaya binme alışkanlığı edinen birine hemen kapitalistleşme üzerinden dolaylamalar yüklenmesinin arka planında bu vakıa etkilidir. Laiklik bizzat siyasi bir proje olarak takip edilebilirken diğer kavramların
benzer şekilde uyarlanabileceğinin düşünülmesi kolaycılıktır. Ayrıca
tüketilmesi lüzumlu popüler söylemlerin şartlarına göre bir taraftan
kapitalizm ve ilerleme “iyi” bulunuveriyor, diğer taraftan da şartlar
değiştiğinde “kötü” bulunuluyor. Türkiye’nin sözde aydınlarının tutar29
30

Xie, “Retkinking the Problem of Postcolonialism”, s. 12-13.
Lucia Tello Diaz, “Intimacy and “Extimacy” in Social Networks. Ethical Bounduries of
Facebook”, Scientific Journal of Media Education, Number 41, Volume XXI, s. 207.
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sızlıkları ve amaçsızlıkları bir yana, özellikle aydınlanmayı seven bazı
İlahiyatçıların günümüzün siyasi koşullarında kapitalistleşmekten
şikâyet etmeleri gayet bilinçsiz bir koşullanmanın dışavurumu ve belirtisi olarak alınmalıdır. Bu betimlediğimiz pratiklerin tamamı birer tüketimdir, yani konuşulmuş olsun diye konuşulmaktadırlar.
Türkiye’de mahremiyetin gerçek durumu söz konusu edilirse, belirtmek gerekir ki, Türkiye, Çin örneğindeki kadar belirgin bir “yarısömürge” özelliği sergilemese de,31 toplumsal sınırlılıkları ve ekonomik
potansiyellerinin küresel icazetlere bağlı olması bakımından edilgen bir
ülkedir. Bu edilgen ülkenin insanları, tıpkı Çin için teşhis edildiği gibi
önce 1980’lerle 2000’ler arasında, sonra da 2000’li yıllarda varlıkla
tanıştırılma olarak yorumlanabilecek tarzda hayatı çeşitli yaşamaya
başlamışlardır. Shaobo Xie’nin deyişiyle, sefalet ve politik acılarla dolu
yakın geçmişe dönük taze hafızaları dolayısıyla, sonradan varlıkla tanıştırılarak yeni sömürgeleştirilmeyi yaşayan Çinli insanlar, şimdiki
zamanın basit hazcı kazanımlarına dalma konusunda bile birbirleriyle
bilinçsiz bir yarış içerisine girmekten çekinmiyorlar. Bir taraftan da
422 popüler kültür Çinlilerin kungfusunu ve mistik unsurlarını pazarlayarak
onları onurlandırıyor ve varlıkla geç tanışmaktan kaynaklanan hırs
daha da artıyor.32 Türkiye’deki insanların Çinlilere olan benzerlikleri
muhakkak bir kurmacanın ve fazla eleştirel bir bakış açısının ürünü
olarak görülecektir; ama Xie’nin teşhisleriyle günümüzde Türkiye’de
tanık olduklarımız arasında bir örtüşme söz konusudur. Varlıkla geç
tanışma veya tanıştırılma durumundan kaynaklanan abartılı koşullanmanın yarattığı bir toplumsal mevcudiyette gizilliklerin tüketilmesi
anlamında gerçekten de mahremiyetin varlığından söz edebiliriz. Fakat
bu mahremiyet olarak Türkçeye çevrilen farklı İngilizce sözcüklerin
dolayladığı olgusal anlamların Türkiye’de de bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nitekim mahremiyetin yeni soy kütüğü ile eski soy kütüğü
birbirinden farklıdır. Mahremiyetin mevcudiyet tarzı, İlter Turan’ın
modern Türkiye’de “şehit” kavramı için saptadığı duruma biraz benzetilebilir:
Din uğruna verilen bir savaşta ölen bir kişi şehit olur ve doğrudan cennete gider. Artık bu simge dini sözcük dağarcığından alınıp kamu görevi yaparken ölen her türlü devlet memurunu tanımlamak için kullanılmakta ve böylece devlet hizmeti Allah davası katına yükseltilmektedir. Keza, Cuma hutbeleri vatandaşları
31

32

Çin hakkında yapılmış eski ve fikir verebilecek bir çalışma için bkz. G. Astafyev, China
from Semi-Colony to a People’s Democracy, People’s Publishing House, Bombay, 1950.
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hükümeti destekleyen eylemler yapmaya davet etmek için kullanılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı imamlara, vatandaşları,
sözgelimi vergilerini vermeye ya da silahlı kuvvetlere destek
amacıyla kurulmuş vakıflara katkıda bulunmaya teşvik eden örnek hutbeler göndermektedir.33

Çoğunluk, şehit kavramının ve Diyanet İşleri Başkanlığının işlevini
kabullenmeye eğilimli olmayacaktır. Mahremiyetle ilgili durumda da
benzeri söz konusudur. Şehitlik ve hutbeler nasıl tüketilerek anlam
kazanıyor ve ancak bu kadar dini vasıfları sürdürülebiliyorsa, mahremiyet kavramının gerçek mevcudiyeti de benzerdir. Dolayısıyla mahremiyet kavramının gerçek karşılığı olarak bir insani sorunun önümüzde mevcut olma şekli, bizim zihinlerimizdeki tarihsel anlam çağrışımlarıyla ilişki halinde değildir. Mahremiyet varlıkla geç tanıştırılmaktan
kaynaklanan bir açlığın bilinçsiz sonucu olarak, sosyal medyada statülere erişmek için paylaşılan suni bir gizillik olarak ve nihayet konuşmuş olmak için konuşulan bir şey olarak vardır. Bu durum aslında bir
çeşit düzen kavramından yoksun oluşun ve kelimenin tam anlamıyla
olmasa da biraz kaostan nasiplenmenin ürünüdür. Hayatınızı düzenle- 423
yen kurallı bir bütüncüllüğün bulunmadığı ve ancak güvensizlik dolayısıyla sürekli anlık kuralların icat edilebildiği bir sözde-düzenli (kaotik) dünyada böyle tüketerek varolabilirsiniz. Dünya bir düzenlilik
değil de bir kaos olarak algılandığında güven ve işbölümünü yaratan
bir sözleşme yerine her gereksinimin anlık giderilebileceği bir tüketim
doğası işlemeye başlar. Mahremiyetin Türkiye’deki tüketimi de akla
bunu getirmektedir. Kaotik doğanın veya yazgının en önemli etkeni
olmamakla beraber onu sürdüren kayda değer bir durum olarak Avrupa-merkezcilik yeniden anımsanmalıdır. Her seferinde sürekli başkasının tarihine dönmeyi gerektiren bir metafizik ve yöntem, hiçbir şeye
değilse de yüksek psikolojik ve toplumsal maliyeti nedeniyle düşünce
ile olgu arasındaki yakınlık ve örtüşmeyi bitirmektedir.
Sonuç
Çalışmada mahremiyet kavramının Avrupa-merkezci bir uyarlamaya ve güncellemeye dayanan arka planı deşifre edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bunu sağlamak üzere felsefi bir postkolonyalizm tutumu
benimsenmiş ve arkeolojik okuma yöntemi tercih edilmiştir. Önce
postkolonyalizm ve arkeolojik okuma yöntemi tarif edilmiş ve sonra
Türkiye’de icra edilen felsefi faaliyetle ilişkilendirilmiştir. Dilin, temsi33

Aktaran Andrew Davison, Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik; çev.: Tuncay Birkan, İletişim
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lin, anlamların, sözcüklerin, terminolojilerin, kültürün ve akademik
alışkanlıkların Avrupa-merkezcilik üzerinden evrenselleştirilmiş her
türlü tarzına bir karşı çıkışı imleyen postkolonyalist tutum ile onun
tüm dilsel yapıları, metinleri ve söylemleri Avrupa-merkezcilikle ilişkileri üzerinden ele veren arkeolojik okuma yöntemi yeni bir tür felsefi
bilinç yaratmak bakımından önemsenmiştir. Postkolonyalizm, Avrupamerkezci dünya tasarımına ve her türlü dünya veya insanlık tarihine
felsefi bağlamda karşı çıkmanın mümkün en iyi tarih felsefesi olarak
olumlanmıştır. Bizzat kendisinin de Avrupa-merkezci bir tarihin ürünü
olarak çevreden üretilmiş olması da göz ardı edilmemiştir. Böylelikle
mahremiyet kavramının Türkçedeki yeri ve mümkün kullanım alanları
ile onu kullanan öznelerin alıştırıldıkları işlevleri ortaya konulmuştur.
Mahremiyet kavramı bizzat İslam tarihinden ve insan anlayışından
türemiş bir kavram olarak Türkçeye gelmiş olmasına rağmen onun
hukuk, politika, etik ve sosyolojide kazandığı anlamlar başka bir soy
kütüğüne işarette bulunmaktadır. Bir sözcüğün veya terimin anlamı
onun dildeki kullanımından elde edilir ve arkeolojik okuma ile de su424 nulduğu anlamların masumiyeti güç-hakikat veya bilgi-iktidar ilişkileri
bağlamında analiz edilir. Mahremiyetin kullanım alanları ve belirli bir
zamandan sonra sorunlaştırılmaya başlanmış olması, onun Avrupamerkezci bir anlam dolayımından hareketle varolduğunu göstermektedir. Avrupa-merkezciliği burada uygunsuz kılan olgu, tecrübenin farklılığından kaynaklanan gerekçelerle bilinç zamanlarının ve insani gereksinimlerin farklı oluşudur. Mahremiyet, Türkiye’de bizzat bir problem
olarak var değildir. Onun problem oluşu, tartışılma tarzlarından da
anlaşılabildiği üzere, ancak varlıkla geç tanışmaktan kaynaklanan nedenlerle tüketilecek bir tema olarak hazır bulunmasındandır.
Felsefi açıdan düşünsel dilin bu koşullanma tarzı ve kadim bir
kavramın böyle bir işlev yüklenmiş olması, bilinç krizlerinin teşhisi
bakımından önemlidir. Mahremiyetin olgu, anlam ve kavram olarak
varolma tarzı, felsefeden daha yetkin olarak başka bir disiplinde ele
alınamazdı. Mahremiyetin olgusal temelleri, anlamsal dolaylamaları ve
bizzat tarihsel durumu üzerinden açığa çıkan felsefi yorumlar Türkiye’de üretilecek her türlü düşünce açısından bir örnek veya tecrübe
meydana getirmelidir.
Türkiye’de mahremiyet, tıpkı modernite, demokrasi, özgürlük, sekülarizm ve kapitalizm gibi tecrübî arka planları ihmal edilerek uygun
bulunan her olguyla ilişkilendirilebilen bir kavramdır. Günümüzde
Türkiye’de şahsi bilgilerin gizliliğine veya ailenin evde yaşadıklarına,
dini tecrübelerin mabedde kalmasına ve hatta bedenin bir kontrol nesORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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nesi olup olmadığına dair bir koruma problemi yeterince bulunmamaktadır. İnsanlarının birbirlerini aydınlatmaya ve bir şeyler öğretmeye alıştırılarak özendirildiği bir toplumsallaşma tarzında, belirli bir
zamandan sonra mahremiyetin bir sorun olarak kabul edilmeye başlanması, ancak edilgen bir uyarlama ve güncellemenin ürünü olarak
anlaşılmalıdır. Türkiye’de sözgelimi tacizin mahremiyetten ziyade başka kavramlarla ilişkisi vardır. Gizliliğin korunumu veya özel bilginin
paylaşılmaması gereği hemen ve kolaylıkla mahremiyet başlığı altında
ele alınmamalıdır. Kuşkusuz kişisel veya özel bilgilerin saldırı altında
olması veya izinsiz alışverişe konu olması bir problemdir ve göz ardı
edilemez. Bizim işaret ettiğimiz sorun başka türlüdür ve mahremiyetin
bu tarzda kullanımının hiç olmazsa önceden bilinmesini içeren bir
öneride bulunmuştur. En azından mahremiyeti akla getiren ihlallerin
değerlendirilmesi esnasında aslında başka türlü bir tecrübe üzerine
konuştuğumuzun bilincinde olmamız gerekmektedir.
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İSLAM DÜŞÜNCESİNDE
DİLİN AHLÂKÎLİĞİ ve ‘MAHREMİYETİ’
Tahsin YURTTAŞ*
Özet
Bu çalışmada, sözlüklerde; "korunmuşluk, dokunulmazlık, hayâ, yasak, mukaddes,
haram kılma, saygı sınırı, evlilik yasakları" anlamlarına gelen mahremiyyet kavramını
dille ilişkisi bağlamında ele almaktayız. Bu bağlamda dilin amaçları ve mahremiyet
sınırları, şeriatın gâyeleri ve dinin zarûrî saydığı ilkeleri ile belirlenmektedir. İslam
her ürünü ile temelde sözün/dilin ahlâkîliğine atıf yapmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dil, Ahlak, Mahrem, Mahremiyet.


Abstract
In this article, I examine that the concept of privacy having implication such as protecting, sacrosanct, shame, forbidden, sacred, respect limit, marriage bans, etxc. associated with language. In this sense, the objectives of the language and its limit of
privacy are determined by the aims of sharia such as the protection of nafs, religion,
reason, honuor and goods. In islamic thought, literature which is based on language
and derived from the concept, politeness, attributes basicly to the morality of
word/language with its all products.
Keywords: Language, Ethics, Privy, Privacy.

"Gördüğünü ört, görmediğini söyleme"
Hacı Bektâş-ı Velî

Giriş
Biz bu bildiride, İslam düşüncesinde dilin, hakikati beyanı gâye
edinen canlı bir araç olarak öncelikle dikey yönde (tenzil) ifade edilmiş
olduğunu ve insan/toplum tarafından kullanılırken bu aracın ilkelerinin Allah tarafından belirlendiğini söylüyoruz. Şöyle ki: İslam söz konusu olduğunda, vahiy, yüce bir buyruk olarak saf, korunmuş, kötü
niyetli insanlara ve cinlere karşı özel bir korumaya alınmış, seçilmiş
*
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peygamberlere verilen metafizik bir bilgi, hakikat ya da değer olarak
anlaşılır. Böylece ilahi sözün ahlâkî ve akıl üstü olan muhtevası, yine
belli bir 'mahremiyet' içerisinde bütün peygamberlere Cebrail vasıtasıyla
ulaştırılır. Bu durum, ilahi dilin ahlâkî muhtevası ve mahremiyetini
ifade eder. Din dilinin -tabi ki burada din olarak İslam'ı kast ediyoruzKurân bağlamında ahlâkî niteliklerini, Kurân'ın mahremiyet ilkelerini
doğrudan belirlediğini bu sebeple dilin keyfi olarak bu sınırları aşmaması gerektiğini ifade edeceğiz. Kurân tarafından belirlenen bu mahremiyet sınırlarının aynı zamanda dilin ahlâkî gâyeleri olduğunu söylüyoruz.
I Dilin Ahlâkîliği ve Mahremiyetinin Dikey Yönü
Dikey yön ifadesiyle; dilin ahlâkî nitelikleri ve mahremiyet ölçülerinin ilahi ve felsefi görünürlüğünü kastediyoruz. Bu bölümde AllahPeygamber iletişiminde ilahi sözün mahrem (gizli, kutsal, dokunulmaz,
özel ve sırlı) bir şekilde intikalini; ayrıca metafizik yapmanın felsefi
dildeki ahlaki kurallarını ele alacağız.
428

a) Allahtan Peygamber/lere Yönelen İlahi Söz: Vahiy
(Vahyin Mahremiyeti ve Ahlâkîliği)
Sözlüklerde ilham, gizli konuşma işaret, yazı, yazılmış olan şey ve
başkasına iletilen şey gibi anlamlara gelen1 vahiy, İslam dininin en temel kavramlarından birisidir. Bütün peygamberlerin Allah'la olan iletişimlerini temsil eden vahiy, Kurân'da kelamullah2 yani Allah'ın sözü
olarak da isimlendirilir. Kurân, ayrıca Allah'ın, peygamberin kalbine diğer tüm peygamberlerde olduğu gibi- Cebrail aracılığıyla vahyettiğinden bahseder.3 Allah'ın sözü olan vahiy, ilahi dilin muhtevasını temsil
eder. Bu en kutsal emaneti de vahiy meleği Cebrail taşır.
Bu genel açıklamalardan sonra ilahi söz olan vahyin mahremiyeti
konusuna geçebiliriz. Temel iddiamız ilahi sözün peygambere belli bir
mahremiyet içerisinde ulaştırıldığıdır. Burada, her türlü eksiklikten
münezzeh olan Allah'a, -hâşâ- insanlara özgü olan bir tür mahremiyet
isnadı düşüncesi kast edilmemektedir.
Daha önce mahremiyeti, genel olarak, "gizli olan, korunmuş, ihlal
edilemez, özel alana ait, dini anlamda haram kılınmış şey" şeklinde
tanımlamıştık. Kurân, vahyin iniş sürecini ifade ederken yapılan bu
vahiy tanımına tamamen uyan bilgiler vermektedir. Örneğin şöyle bu1

2
3

İbnManzûr, Ebu’l-Fadl Cemalü’d-Dîn, Lisânul-Arab, Dâr-u Lisâni’l-Arab, Beyrut, 1992 c.
17, s. 379.
Kurân: 2/Bakara 57, 9/Tevbe6, 48/Fetih 15.
Kurân: 2/Bakara 97.
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yurulur: "O, elbette değerli bir Kur'an'dır. ﴾77﴿ Korunmuş bir kitaptadır.﴾78﴿ Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir. ﴾79﴿ Âlemlerin Rabb'inden indirilmedir."4 Bu ayetlere göre vahiy kaynağından itibaren Allah'ın
korumasına alınmakta, muhafaza edilmektedir. Yani herhangi bir cinin,
şeytanın Allah ile peygamberi arasındaki bu iletişime ve ilahi söze müdahale etmesi mümkün değildir. Diğer bir deyişle peygamberin vahiy
alma süreci ve bunun keyfiyeti gayb alanına giren ve ilahi sözün dokunulmaz olan harim-i ismetini ifade etmektedir. İlahi sözün dokunulmazlığı, onun ulûhiyetini ifade eder; çünkü Allah'ın, hakkında bilgi sahibi
olmasını istemediği kişiler/varlıklar için kelâmullah, asla künhüne vakıf
olamayacakları gayba ait bir bilgidir.
"Kur'an'ın, Yüce Allah'ın insanların içlerinde bulunarak katıldıkları
gidişata, onların kullandığı bir dilde (Arapça) lisânî bir müdahelesi olması, O'nun kelamının (kelam-ı nefsi anlamında) kendinde ne olduğu
sorusunu söz konusu etmeksizin, bu kelamın insanlara ulaşmış olduğu
hali esas olarak, meseleyi insanın idrak ve tecrübe sınırları içinde ele
almayı mümkün kılmaktadır. Üç unsurlu bir ilişkiyi (vahyeden-vahiykendisine vahyedilen) ifade eden 'vahyetmek', kendinde Allah ile Pey- 429
gamber arasında gerçekleşen çok özel bir süreç olduğu için, bunun mahiyetini tesbit etmemiz -benzer bir tecrübeyi yaşamadığımız için-,
mümkün olmayacaktır. Ancak bu durum bizim 'vahiy' hakkında konuşmamızı imkan dışına çıkarmaz."5 Peygamberler, vahye muhatap olan ve
lisânî müdahale için özel seçilmiş insanlar olarak Allah'ın sırdaşları
olurlar.
Diğer taraftan Allah'ın peygamberlerle konuşmasının Kurân'a göre
ancak bir aracı, gizlilik ya da aradaki bir örtü/perde ile mümkün olması6gaybi bir iman alanı olarak ilahi dilin dikey yönlü mahremiyetini/gizliliğini ifade etmesi açısından son derece önemlidir. Vahyin geliş
şekillerinin ifade edildiği Şûra suresinin 51. ayetinde geçen hicâb kelimesinin Kurân'da, ezvâc-ı tahiratın toplumla iletişiminde gizliliği ve
mahremiyeti sağlayan örtü anlamında kullanılması,7 ayrıca günlük
dilde de bir mahremiyet ifadesi olarak "hicap duymak" şeklinde ifade

4
5

6

7

Kurân: 56/Vakıa 77-79.
Tahsin Görgün, "Dil; Kavrayış ve Davranış; Kurâ'nın Vahyedilmesi ve İslam Toplumunun
Ortaya Çıkışı", III. Kurân Haftası ve Kurân Sempozyumu, Ankara 1998, s. 137.
"Allah bir insanla ancak vahiy suretiyle veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi
gönderir; izniyle, dilediğini vahyeder. Doğrusu O yücedir, Hakim'dir." Kurân: 42/Şûra 51;
Bu ayete göre Allah'ın insanla konuşması doğrudan ve aracısız değil, tam tersi, belli bir
gizlilik ve aracı ile mümkündür. Bu da vahyin yani ilahi dilin mahremiyetini dikey yönde
ifade etmesi açısından önemlidir.
Kurân: 33/Ahzab 53.
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edilmesi8ve peygamberin vahyin geliş şekillerini anlatırken bunları ancak temsil ve teşbihlerle anlatabilmesi9 de ilahi dilin gizli ve mahrem
yönünü ortaya koyan son derece manidar örneklerdir.
Burada vahyin dokunulmazlığını, gizliliğini yani ilahi sözün mahremiyetini ifade eden ve kendisiyle Tevrat ve onun yasaları kast edilen
Nâmûs kavramını açıklamakta yarar görmekteyiz.
Arapça’daki nâmûs kelimesinin aslı “kânun-yasa” anlamındaki
Grekçe nomos tur. Ancak bazı Arapça sözlüklerde kelimenin “sır saklamak, gizli söz söylemek” mânasında kin-m-s masdarından isim olduğu
ve “sır ortağı; hile, tuzak; saklanılan yer” gibi mânalara geldiği, hayırlı
sırların ortağına nâmûs, kötü sırların ortağına câsûs denildiği belirtilmektedir.10Kurân'da geçen vahiy kelimesinin burada ifade edilen
nâmûs kavramının anlamlarıyla uyuşması da son derece önemlidir;
çünkü vahiy kelimesi, nâmûs kelimesiyle "işaret ilham, gizli konuşma
ve başkasına iletilen şey"11 vb. anlamları yönünden müşterektir. Bundan hareketle başkasına gizli olarak aktarılan her şeye vahiy denilmiştir.12 Bu da ileride işaret edeceğimiz üzere bütün peygamberlerin ilahi
430 bilgilere mahrem/gizli bir şekilde muttali olduklarını göstermektedir.
Bu yorum, hadislerde geçen ve Musa'ya inen Tevrat ve yasa anlamındaki Nâmûs kavramı için de geçerlidir.13
Nâmûs kavramıyla ister bazı İslam kaynaklarında geçtiği gibi Musa'ya vahiy getiren melek/Cebrail kast edilsin; isterse de bu kavramla
Yahudi ve Hristiyanların kullandığı şekliyle “iktidar, kanun, kural” an8

9

10
11
12
13

Hicâb kavramı ve örnekleri için bkz.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54b90d4
c8532c6.3752302416/11/2015.
"Haris bin Hişâm Peygamber Efendimiz´e (s.a.v.): "Sana vahiy nasıl geliyor?" diye sordu.
Peygamberimiz de buyurdu ki: "Bâzan çıngırak sesi gibi gelir, bana en ağır geleni de budur. Sonra vahiy benden kesilir, ben de bana söyleneni aynen alıp ezberlemiş olurum.
Bâzan da melek bana bir insan suretine temessül etmiş olarak gelir ve bana söyler, ben de
onun söylediğini aynen öğrenmiş olurum." Buhârî, Muhammed b. İsmail b. İbrahim,
el‐Câmiu’s‐Sahîh, el‐Mektebetü’l‐İslâmiyye, İstanbul, 1979 Bed’ü’l-Vahy, 1/2.
Fuat Aydın, "Nâmûs" Maddesi, DİA, c. 32, s.381.
İbnManzûr, Lisânul-Arab c. 17, s. 379.
Cemalettin Demirci, "Kelam İlminde Vahiy", Milel ve Nihal, yıl/sayı: 8/1, s. 121.
"Buhârî, Sahîh’inin daha önceki bölümlerinde geçmiş olmasına rağmen açıklama gereği
duymadığı bu kelimeyi, “Kitâbu’l-Enbiyâ”da ilgili hadisi naklettikten sonra: “en-Nâmûs:
Başkasından gizlediğine muttali kıldığı sır dostu (sırdaşı)” şeklinde bir şerh düşer. İbn Hacer de aynı kelime hakkında, “Bir kimsenin başkalarından gizlediği sırlarına ve işinin iç
yüzüne vâkıf kıldığı kimseye nâmûs dendiği gibi, Allah’ın başkalarından gizlediği gayba ve
vahye muttali kılması sebebiyle Cebrâil’e de aynı isim verilir. Ehl-i kitap, onu nâmûs-u ekber diye isimlendirmektedir” Bkz. Fuat Aydın, "Nâmûs Cebrail mi Tevrat mı? Bed'ülVahy
Hadisindeki Nâmûs Kavramı Üzerine" Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 12, yıl:
2003/2.
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lamında Eski Ahid'in Tevrat kısmı ve 'Yasa'ları kast edilsin her iki halde
de bu kavramın onun gaybi, gizli, korunmuş, kesin bir usul ve içerikle
Hz. Musa'ya vahyedilen ilahi bir söz olduğunu anlamaktayız. Ayrıca,
nâmûs kelimesinin sırdaş ve fısıldayan anlamını esas aldığımızda Cebrail'in Hz. Musa'ya (a.s.) hayırlı sırdaş olan bir melek olduğunu da söyleyebiliriz. Bu anlamda Cebrail sözün namusuna sahip çıkan, bu bilgiyi
saklayan, özel koruma altına alan bir melektir.
Dilimizde daha çok "Bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet"14 ırz, şeref, saygınlık, anlamlarında kullanılan nâmûs kelimesinin Tevrat/Yasa anlamıyla Yahudi dinsel geleneğinden İslami literatüre, buradan da anlam daralmasına uğrayarak dilimize geçtiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda "Nâmûs kelimesi muhtemelen
aslındaki “sır, gizlilik” gibi mânalarından dolayı Türkçe’de “kişinin
mânevî şahsiyetinin, aile şerefinin saygınlığı ve dokunulmazlığı, iffet ve
hayâ duygusu, doğruluk, dürüstlük” gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
İslâm ahlâk literatüründe ırz, iffet, edep, hayâ, istikamet gibi terimler
Türkçe’deki anlamıyla nâmûs kavramını da ifade etmektedir."15
Nâmûs kelimesi, ister Ehli Kitap literatüründe olduğu gibi Eski 431
Ahid'in Tevrat(Tora) kısmı için kullanılsın isterse de İslami kaynaklarda
geçtiği üzere Musa'ya vahiy getiren Cebrail anlamında kullanılsın her
iki durumda da bu kavram Musa'ya (a.s.) verilen vahiy, daha somut
şekliyle de Yasa/Şeriat anlamında kullanılmaktadır. Dilimizde kullandığımız "Nâmûs sözü" kavramının biz, başlangıçta, "Yasanın sözü" yani
"Kitabın sözü" anlamında, nâmus üzerine yemin etmeyi de, Kitap/Yasa
olarak tezahür eden ilahi söz üzerine yemin etmek şeklinde kullanıldığını; fakat zaman içerisinde bu kavramın bir mahremiyet tabiri olarak
insan şerefi, onuru ve izzeti şeklinde Türkçede anlam değişimine uğradığını iddia etmekteyiz. Yani günlük dilde insan onurunun en saf ve
dokunulmaz saygınlığı anlamında kullandığımız nâmûs kavramı etimolojik ve filolojik olarak bize dilin mahremiyet ifadelerini nihai noktada
Nâmûstan/Yasadan yani peygamberlere gelen vahiylerden aldığını
telmihte bulunmaktadır. Bu, dilin mahremiyetin dikey yönünü ifade
etmesi açısından son derece önemlidir. Açıklamalardan hareketle dilin
nâmusu tamlamasıyla da dilin yasa/larını (nâmûs/nevâmîs) kast ediyor
ve dilin bu kullanılma ölçülerinin akıl üstü olan vahiy/yasa tarafından
belirlendiğini söylüyoruz.

14

15

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54aaa
35a106e17.5283174705/01/2015.
Fuat Aydın "Nâmûs" Maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. 32, s.382.
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b) Felsefi Dilin Ahlâkî Kodlarından Arındırılması: Bir
Sofistlik Delil Olarak Mügâlata
Bu başlıkta özellikle dil-ahlak ilişkisini ele alacağız. Felsefi dilin
ahlâkî kodlarından arındırılması ile sofistlik delilleri ve mügâlatayı kast
ediyoruz. "Sofistlik, belli bir doğruya ulaşmak için değil de tartışmış
olmak için tartışma tavrı; aldatmayı, ikna etmeyi, sözün tesiriyle inandırmayı hedefleyen akıl yürütme tarzı; maddi çıkar sağlamak amacıyla
kandırma faaliyeti ve Sofistler tarafından kullanılan tartışma, incelikli
ve yanıltıcı argüman teknikleri için kullanılan terim. Buna göre doğruyu söylemeyi, doğruları ifade etmeyi değil de, yalnızca üstün çıkmayı,
kazanmayı amaçlayan tartışma türüne, görünüşte doğru olmakla birlikte, gerçekte, büyük bir dikkatle incelendiği zaman görülecek ince bir
yanlış içeren aldatma ya da en azından yanıltma amaçlı akıl yürütme
türüne sofistlik denir."16Sofistlik dilin mügâlata örneğine geçmeden
önce mügâlatayı tanımlamak yararlı olacaktır:"Mügâlata, galattan türemiştir. Galat ise nutuk ve kelamda yanılmak demektir. Bir mantık
terimi olarak mügâlata doğruya benzeyen yanlış öncüllerden veya
432 meşhûrattan olan yanlış öncüllerden yahut da yanlış olan vehmi öncüllerden kurulan kıyastır."17
"Örneğin:
"Her varlığın bir yeri ve yönü vardır;
Allah da vardır;
Öyleyse Allah'ın da bir yeri ve yönü vardır" kıyası İslam mantıkçılarına göre vehme dayalı öncüllerden kurulu bir kıyastır."18 Görüldüğü
gibi burada gerçekte böyle olmadığı halde sadece zahirde bir neticenin
çıkarıldığı bir muhakeme şekli vardır. Örnekte metafiziğin en temel
meselesi olan Tanrı hakkında konuşurken son derece yüzeysel ve sahte
bir dil kullanılmakta bu da dilin ahlâkî kodlarından arındırıldığını ve
sofistlik dilin/delilin metafiziğin mahremiyetini haksızca ve fütursuzca
tükettiğini göstermektedir.
İbn Sina'nın söylediği gibi, İslam felsefesinde felsefenin nihai amacı, ilk felsefe ve mutlak hikmeti temsil eden İlk İlkenin/Tanrı'nın bilgisine ulaşmak yani metafizik yapmaktır. Felsefenin en meşru ve en yüksek gâyesi budur.19 Kişinin filozof olarak bu en yüksek metafizik meselelere yoğunlaşmaya hak kazanması ancak felsefenin pratik boyutu
16

17
18
19

Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s.360; Ayrıca, Yunan sofistleri hakkında ayrıntılı bilgi
için bkz.:DawidDiwyerCorey, TheGreekSophis: Teachers of Virtue, M. A. LoisianaStateUniversity, May-2002.
İbrahim Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, Elis Yay., Ankara 2007, s. 244.
Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, s. 246.
İbn Sina Kitabu'ş-Şifa: Metafizik, Litera Yay., İstanbul 2013, c. 1, ss. 3-7.
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olan amelî hikmeti yani ahlakı içselleştirmesi ile mümkündür.20 "Bu
anlamda filozof safsatacıdan amacıyla ayrılır. Çünkü metafizikçi bizzat
hakikatin kendisini amaçlar; safsatacı ise filozof olmasa bile hakikati
söyleyen filozof zannedilmesini amaçlar."21 Bu tür bir sofistlik, zikredilen bilgiler ışığında ele aldığımızda, gâyeden sapması ve yanıltıcı bir dil
kullanması yönüyle Metafiziği ahlâkî bir krize sürükler. Dolayısıyla
safsatacı dil, felsefi dilin meşru dairesi ve ilk felsefe olan Tanrı'yı bilme,
varlığı varlık olması bakımından inceleme gibi yüce gâyeleri tahrif eden
bir yapıdadır. Bu sebeple safsata dili, hakikattenmiş gibi kendini gösterirken, aslında hakikati eğip büken ve onu sırf bir kazanç aracı olmaya
indirgeyen gayrı ahlâkî bir dil olmaktadır. Öyleyse klasik Aristo ve İslam felsefesine göre, dili ahlâkî kodlarından (ameli hikmet) arındırarak
tamamen kişisel çıkarlar ve yapmacık bir tarzda kullanmak, sadece
felsefi anlamda gayrı meşru değil aynı zamanda metafizik yapmaya
müstehak olmayan safsatacı ve mügâlatacı dilin ilk felsefenin yani metafiziğin harimine haksız bir tecavüzüdür. Çünkü safsatacı ve mügâlatacı dil - mantık yanlışlarından uzak durmak için işe yaramakla beraber- hakikati temsil kabiliyeti olmayan ve metafizikten tamamen arındı433
rılması gereken gayrı ahlâkî bir dildir.
II Dilin Ahlâkîliği ve Mahremiyetinin Yatay Yönü
Biz yatay yön ifadesiyle, dilin ahlâkî kodlarının ve bahsedeceğimiz
mahremiyet ilkelerinin İslam düşüncesindeki bireysel ve toplumsal
tezahürlerini; bunun din dilindeki yansımalarını ve tabi ki dil ve edebiyattaki görünürlüğünü kast ediyoruz.
A) Din Dilinin Ahlâkî Kodları ve Mahremiyet İlkeleri
Kanaatimiz odur ki; bütün dinler dünya kapsamında var olması
yönüyle dünyevidir. Kurân’da pek çok kez hayâtü’d-dünyâ22 ifadesi kullanılması bundandır. Şeriat, dünya hayatının kapsamında geçerliliğe
sahiptir. Ahirette şeriat yoktur. Yani dinin yaşam alanı dünya hayatıdır.
Bu sebeple dinler ve özellikle de İslam, dünya hayatını en insani ve
hakiki şekilde düzenleyen bir yaşam biçimini ifade eder. İslam’ın dünya
hayatını tanzim gâyesi ise ebedi olan ahiret hayatının kazanılmasıdır."Dünya hayatı Kurân’da genellikle ahiret hayatı ile birlikte anılmış,
çok kere ikisi arasında karşılaştırma yapılarak ahiret hayatının mutlak

20
21
22

İbn Sina, Metafizik c. 1, ss. 11-13.
İbn Sina, Metafizik c. 1, s. 14.
Bkz. Kurân: 3/85, 4/77, 6/32, 10/24, 13/26, 18/7-8, 29/64, 40/38.
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üstün olduğu vurgulanmıştır."23 Bu anlamda din dili fizikle metafiziğin
birleştiği bir alanda yani dünya hayatında meşruiyet kazanır.
a) Kurân Bağlamında Dilin Ahlâkî Kodları ve Mahremiyet İlkeleri
Kurân’da öteki hakkında konuşmanın ahlâkî sınırları nelerdir? Diğer bir deyişle dilin, hakkında söz tasarrufunda bulunup/bulunamayacağı mahremiyet ilkeleri ya da ölçüleri var mıdır? Bu
sorulardan hareketle dilin ahlâkî sınırlarının ve özgürlüğünün öncelikle
Kurân tarafından belirlendiğini ve özellikle haram kavramıyla belirlenen bu esasların Müslüman alimler tarafından zarûriyyât, maslahatmefsedet ve mekâsıd-ı şerîa başlıkları altında mahremiyet ilkeleri olarak
somutlaştırıldığını söylüyoruz. İslam hukukçularının genel uzlaşısına
göre zarûriyyât, -hepsinin korunması zorunlu ve gerekli- beş tümel ve
genel unsurdan meydana gelmektedir. Usulcüler arasında 'eddarûrâtu'l-hamse=beş zorunlu ilke' şeklinde ifade edilen korunması
öncelikli amaçlar şunlardır. 1.Dinin korunması 2. Hayatın (Canın) korunması 3.Aklın korunması 4.Neslin korunması 5.Malın korunmasıdır.24
434 Bu kavramlar mahremiyetin hem bireysel hem de toplumsal özelliklerini kapsar. Özet olarak iddiamız; dilin mahremiyet sınırlarının ve gâyelerinin bu beş ilke olduğudur.
Dilin, kalp gibi nötr oluşu ön planda olduğundan, kötü ve zararlı
amaçlar için kolaylıkla manipüle edilebilir olduğunu düşünmekteyiz.
Dilin insani ilişkilerde kullanılırken birinci olarak dikkat edeceği kural,
hakkında konuştuğu konu ya da kişinin mahremiyetini yani yukarıda
sayılan beş ilkeyi ihlal etmemesidir. Bu anlamda dilin mahremiyet ilkelerini ve sınırlarını ifade etmesi açısından mahrem/muharrem kavramlarını konumuza fıkhi bir temel olması açısından ele almak istiyoruz.
Mahrem/Muharrem: Sözlükte “helâl olmayan, yasaklanan şey”
anlamındaki mahrem kelimesi, fıkıh terimi olarak kendileriyle evlenilmesi dinen yasaklanmış bulunan belli derecelerdeki akrabayı ifade
eder. Farsça bir terkip olan nâmahrem ise “aralarında evlenme yasağı
bulunmayan kişiler” demektir. Fıkıhta mahremiyet, genellikle evlilik
yasakları şeklinde ele alınır ve bu muharremât kavramıyla ifade edilir.25
Yani kişinin mahremi ifadesiyle, kendisiyle arasında evlenme yasağı
olan kişi kast edilir. Bu anlamda Kurân bizzat mahremiyet yasaklarını
23

24

25

Mustafa Öztürk, "Kurân'ın Değer Sisteminde Dünya ve Dünyevi Hayatın Anlamı", Tasavvuf
İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7/2006, sayı: 16, s. 76.
Ali Pekcan, "Zarûriyyât Düzeyindeki Gâî Değerlerin Mahiyeti ve Evrensel Niteliği Üzerine",
İslami İlimler Dergisi, 2008, yıl:3, sayı 1, s.145.
Salim Öğüt, "Mahrem", DİA, yıl: 2003, cilt: 27, sayfa: 388-389.
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tesis edicidir.26 Fıkıh, nikah ve evlilik hayatının sınırlarını tespit etmeye
çalışırken doğal olarak Kurân'ın belirlediği bir mahremiyet alanı oluşur.
Kurân'ın belirlediği mahrem alan avret mahremiyeti için de geçerlidir.
Artık bu mahrem alanın içi, dışarıya nispetle dokunulmaz, özel, mukaddes ve hukuken korunmuş olur. Aile içi mahremiyeti bu ilkeler belirler. Fıkhın Kurân'dan aldığı haramlık delili mahremiyetin de delili
olur.
Modern hukukta mahremiyet, “genel olarak, kişilerin yalnız başına
kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla
hangi yer, zaman ve koşullarda ne ölçüde ilişki ve iletişim kuracaklarına bizzat kendilerinin karar verebildikleri bir alanı ve bu alan üzerinde
sahip olunan hakkı ifade eder”27 şeklinde tanımlanmaktadır. 'İradi
olarak korunan ve paylaşılabilen özel alan' yaklaşımını kabul etmekle
beraber bu tanımda mahremiyetin kaynağı dolayısıyla da ölçüsü beşeri
olarak gösterilmektedir. Biz mahremiyet ölçülerinde kişisel ve toplumsal olarak uzlaşımsal ve örfi niteliklerin de olabileceğini kabul etmekle
beraber; mahremiyetin ilahi ve nebevî kaynaklı oluşunu göz ardı etmemeliyiz.
435
Mahremiyet kavramı, fıkıh kitaplarında mahrem kavramı gibi teknik bir terim olarak kullanılmaktadır. Ancak şunu ifade etmek gerekiyor ki bizim “mahremiyet ilkesi” olarak ele alacağımız konular, sadece
fıkıh kitaplarında kullanılan ve dar anlamı ifade eden mahremiyeti
değil aynı zamanda geniş anlama sahip olan mahremiyeti de içermektedir.28'Mahremiyetin daha geniş anlamı'yla ise temel insan haklarının
ve toplumun mülkiyet ve zimmetinin muhafazasını kast etmekteyiz.
Yani bu kavramın hukuki bir içeriğini kabul etmekle beraber ahlakla
olan ilişkisini de ele alıyoruz. Bu bağlamda yukarıda Kurân'ın çizdiği
mahremiyet sınırlarının sadece evlilik ve aile hayatını değil aynı zamanda kişinin ve toplumun dokunulmazlarını yani ahlâkî olarak sadece
onun mülkiyeti/zimmeti kapsamında değerlendirilen 'canın/hayatın,

26

27

28

"Sizlere, analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin
kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren sütanneleriniz, sütkardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızın yanınızda kalan üvey kızlarınız
ki onlarla gerdeğe girmemişseniz size bir engel yoktur, öz oğullarınızın eşleri ve iki kız
kardeşi bir arada almak suretiyle evlenmek, -geçmişte olanlar artık geçmiştir- size haram
kılındı. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder." Kurân: 4/Nisa 23b
Mehmet Yüksel, “Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi SBF
Dergisi, 58-1, s. 182.
İsmail Güllük, "Avret Mahremiyeti Prensipleri Açısından Görüntü Gerçeklik Sanal Alem ve
Cinsellik Üzerine Fıkhi Bir Analiz", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, yıl: 2014, sayı: 23,
s. 50b
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dinin, aklın, neslin, ırzın-nâmusun ve malın korunmasını'29 da kapsadığını düşünmekteyiz.
Dilin mahremiyeti de bu anlamda, dilin, fıkhın zarûriyâttan30 saydığı bu dokunulmaz, özel, mukaddes alanın sınırlarına riayet etmesi ve
onları ihlal etmemesidir. Dil bu mahremiyet sınırlarını ihlal ettiğinde
insan onuru zedelenebilmekte, din tahrif edilmekte, toplumda güvensizlik ve fitne yaygınlaşmakta, gıybet, laf taşıma, iftira gibi ahlâkî düşüklükler çoğalmakta ve insanların malı, canı, dini ve nesli zarar görebilmektedir. Toplumun çekirdeği son mahremiyet kalemiz olan ailelerimiz ise bundan fazlasıyla etkilenebilmektedir. Şimdi dilin ahlâkî özellikleri ve mahremiyet ilkelerinin Kurân-ı Kerim'de nasıl ele alındığıyla
ilgili örnekler verebiliriz.
Dil ve Ahlak:
Dili ihlas ve iyi niyetle kullanmak gerekir: "Bedevilerin savaştan geri kalmış olanları, sana: 'Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu.
Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile' diyecekler. Dilleriyle, gönüllerinde
436 bulunmayanı söylerler; de ki: 'Allah size bir zarar gelmesini dilerse yahut
bir fayda elde etmenizi dilerse, O'na karşı kimin gücü bir şeye yeter? Kaldı
ki, Allah yaptıklarınızdan haberdardır.'"31
Dili, inançlara saygı32 esası üzerine inşa etmeliyiz: Dil
insanların en mahrem kutsallarından olan dinlerine karşı hassas olmalıdır. Kuran müşrik bile olsa onların putlarına dil uzatmayı bir mahremiyet ihlali olarak saymaktadır: "Allah'tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da cahillikle ileri giderek Allah'a sövmesinler. Böylece her
ümmete işini güzel gösterdik, sonra dönüşleri Rab'lerinedir. O, işlediklerini haber verir."33Bu anlamda bazı Müslümanların kendileri gibi düşünmeyen, farklı mezhep ve anlayıştan olan Müslümanları tekfir ederken
aslında İslam'a da zarar verdiklerini düşünüyoruz. Tekfirci dil, inançlara ve farklılıklara saygıyı esas alan Kurânî dille taban tabana zıttır. Nebevî dilin rahmetle donanmış hayat şekli olan sünneti ise tekfirci dilin
tamamen karşısında konumlandırabiliriz. Hz. Muhammed (s.a.v.) Müs29

30

31
32
33

Rahmi Yaran, "Karâfî’den Şâtıbî’ye Makâsıd/Maslahat Söylemi", Marmara Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, yıl: Eylül/2013, sayı: 45, s. 7.
"Zarûriyyât: İslâm dininin toplum ve bireyler için vazgeçilmez gördüğü değerlerin korunmasıyla ilgili düzenlemeler ve bunların sağladığı yararlar; dinin gözettiği gâye ve yararların zarûriyyât-hâciyat-tahsîniyyât şeklindeki üçlü ayırımında en üst dereceyi teşkil eden
beş temel değer anlamında fıkıh ve usûl-i fıkıh terimi" Ertuğrul Boynukalın, "Makâsıdü’şşerîa",DİA, yıl: 2003, cilt: 27, sayfa: 423-427.
Kurân: 48/Fetih 11.
Yani dinin zaruretlerinden olan dini koruma( )حفظ الدينtemeli üzerine.
Kurân: 6/Enam 108.
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lümanı tekfir etmeyi yasaklamıştır. Müslümanın dinden çıkması için
kendi azmi gerekir. Tekfir din hürriyetini yok saydığı ve zarûrât-ı
dîniyyeden olan "dini koruma" ilkesine aykırı olduğu için mahremiyet
ihlali sayılır.
Sözleri asli bağlam ve anlamlarından çıkarmak gayrı
ahlâkîdir:"Yahudilerden, sözleri yerlerinden değiştirip: 'İşittik ve karşı
geldik, kulak vermeyerek dinle' ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek: 'Bizi de dinle' diyenler vardır…"34 Yahudiler sapkın metin yorumlarıyla Tora'yı (Tevrat) yani Nâmûs'larını dilleriyle kirlettiler.
Örneğin, Tevrat'ta geçen on emirden (decalogue) biri olan "Hiçbir
zaman çalma!" (Mısırdan Çıkış: 20/15) emrini "Yahudi birinden hiçbir
zaman çalmayacaksın!" şeklinde yorumlayıp 'Yahudi olmayandan çalmak' izin verilen mubah bir davranış olarak sunulmuştur. Yani, Yahudi
olmayan birinden çalmak büyük günah değildir!35 Yahudilerin din dili,
Talmud'un talihsiz Tevrat tahrifleriyle maalesef dogmatik bir hurafeler
sistemine dönüşmüştür.36 İlgili ayette eleştirilen temel husus da Tevrat'ın asli bağlamından çıkarılarak tefsir edilmesidir.
Aklı çeldiren yanıltıcı söz söylemek zarûrât-ı dîniyyeden
olan "aklı koruma" ilkesine aykırı olduğu için mahremiyet
ihlali sayılır: "Ve işte böylece, biz, hem insanlar hem de görünmez varlıklar içinden zihin çelmeyi amaçlayan yaldızlı/parlak yarı hakikatleri
birbirine fısıldayan şeytani güçleri peygambere düşman kıldık. Ama Rabbin dilemedikçe onlar bunu yapamazlardı: o halde, onlardan ve onların
mesnetsiz hayallerinden uzak durun!"37Günümüzde aklı çeldiren, hakikatlere zıt bir şekilde algılar oluşturan aracın bazı medya araçları ve
modern medya dili olduğunu düşünmekteyiz.
Şerʻî olarak dilin haram-helal koyma yetkisi yoktur:"Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak «Bu helâldir, şu da
haramdır» demeyin, çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz.
Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler."38 Aşağıda
belirtileceği üzere insani dilin araçsallığı aynı zamanda onun meşruiyet
sınırıdır. Yani toplumsal hayatta, dilin haramlık tayin edici bir yetkilendirilişi söz konusu değildir. Bu anlamda dilin sosyolojik olarak, mahremiyet ilkelerini belirlemekten ziyade ancak bu ilkeleri ikrar ve tasdik
34
35

36
37
38

Kurân: 4/Nisa 46.
İsrael Shahak, Yahudi Tarihi Yahudi Dini, çev.: Ahmet Emin Dağ, Anka Yay., İstanbul,
2002, s. 75.
İsrael Shahak, Yahudi Tarihi Yahudi Dini, s.91.
Kurân: 6/Enam 112.
Kurân: 16/Nahl 116.
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etme görevi vardır. Fakat dilin bu işlevi basit bir madde seviyesinde
değil; aksine bizatihi bir varlık olarak hakikati en parlak şekilde ifade
eden bir canlı mesabesindedir.
Dil ve Mahremiyet:
Mahremiyetin fıkhi ve ahlâkî ilkeleri Kurân'da doğrudan
ve açık bir üslupla tayin edilir:
"Sizlere, analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt
anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe
girdiğiniz kadınlarınızın yanınızda kalan üvey kızlarınız ki onlarla gerdeğe girmemişseniz size bir engel yoktur, öz oğullarınızın eşleri ve iki kız
kardeşi bir arada almak suretiyle evlenmek, -geçmişte olanlar artık geçmiştir- size haram kılındı. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet
eder."39İslâm hukukunda mahremiyetle ilgili alanların belirlenmesinde,
kişilerin istekleri bütünüyle dikkate alınmamıştır. Şâri Teâla, kişilerin
mahremiyet sorumluluklarını belirlemiş ve mükelleflere birçok sorum438 luluk yüklemiştir. İslâm hukukuna göre mükellef, ilâhî irâdenin belirlemiş olduğu mahremiyet sınırlarını korumakla sorumlu olan kişidir.
Sorumluluğun ne olduğuna karar verip, bunu mükellefe yükleyen irâde
ise Yüce Yaratıcı ve Hz. Peygamber’dir (s.a.v.). Dolayısıyla, İslâm hukukunda mahremiyetin kaynağı, kanun koyucu ilâhî irâdedir.40
Vahiy, mahremiyet ilkelerini belirlerken tayin edici bir
üslup kullanır ve bu konuda bazen toplumun mahremiyet
algılarını kökten değiştirecek emirler41 ortaya koyabilir: Bu
hususa verilebilecek en ilginç örneklerden biri de Peygamberimizin
evlatlığı Zeyd'le ilgili ayettir: "Evlatlıkları babalarına nisbet edin, bu
Allah katında en doğru olandır. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşi ve dostlarınız olarak kabul edin.
İçinizden kastederek yaptıklarınız bir yana, yanılmalarınızda size bir
sorumluluk yoktur. Allah, bağışlar ve merhamet eder"42Evlatlık hakkında
inen bu ayet toplumda var olan "Evlatlık kendi evladın gibidir; öyleyse
39
40

41

42

Kurân: 4/Nisa 23.
İsmail, Güllük, "Avret Mahremiyeti Açısından Görüntü, Gerçeklik, Sanal Alem ve Cinsellik
Üzerine Fıkhi Bir Analiz", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2014, sayı:23, s. 107
Kurân: 33/Ahzab 37: "Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye: 'Eşini
bırakma, Allah'tan sakın' diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun. İnsanlardan
çekiniyordun; oysa Allah'tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd eşiyle ilgisini kestiğinde onu seninle evlendirdik, ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlarla evlenmek konusunda müminlere bir sorumluluk olmadığı bilinsin. Allah'ın buyruğu yerine gelecektir."
Kurân: 33/Ahzab 5.
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onların eşleriyle evlilik te haramdır" şeklindeki mahremiyet algısını değiştirmekte ve yeni ilahi bir mahremiyet ilkesi belirlemektedir.43 Peygamberimiz Zeyd'i evlatlık alırken şöyle demiştir: "Ey Kureyş topluluğu,
şahit olunuz ki Zeyd benim oğlumdur; o bana, ben de ona varis olacağım," diyerek, o zamanın geleneklerine göre onu evlat edindiğini ilan
etmişti.44 Bu bağlamda dil için belirlenen ilke ise "Evlatlık kişinin kendi
evladı olmadığı için ona, 'babasının çocuğu' veya 'Müslüman kardeş'
şeklinde hitap edilmelidir" şeklinde olur. Dilin mahremiyet ilkesi böylece doğrudan vahiy tarafından belirlenmiş olur. Kurân'ın çoğunluğun
'ayıp' ya da 'haram' olarak isimlendirdiği bir meselede toplumsal mahremiyet algısını dikkate almadan yeni bir paradigma ortaya koyduğunu
bu sebeple günümüzde Müslümanların da bu dilsel mahremiyet kodlarını tartışması gerektiğini düşünmekteyiz.
Dilin mahremiyeti, sözün edebini gerekli kılar: Bütün
mümin kadınlara örnek olan Peygamberin eşleri sözlerini edeple söylemelidirler: "Ey Peygamber eşleri! Siz (öteki) kadınlar gibi değilsiniz,
eğer Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine (hakkıyla) sahip olursanız.
O halde, edalı bir şekilde konuşmayın ki kalplerinde maraz olanlar 439
(size karşı) bir arzuya kapılmasın, daima yerinde ve uygun şekilde konuşun."45 Ayet, Müslümanın diğer insanlarla olan iletişiminde onu töhmet
altında bırakacak ve mahremiyet ihlaline sebep olacak söz ve yaklaşımlardan uzak durmayı tembihlemektedir. İletişimde Müslümanın dil
kalıplarının ölçüsünü vahyin bu mahremiyet ilkeleri belirler.
Kötü sözü ve iftirayı yaymak dilin, mahremiyeti ihlalidir:"Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında
bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu, Allah katında
çok büyük (bir suç)tur."46 İftira, insanın şahsiyetini rencide edici, onu
manevi olarak tahrip eden bir günahtır. Bu günah kamu hukukuna da
girer; çünkü toplumda infiale neden olur. Bir nevi manevi ölüm fermanıdır. Bu sebeple iftira İslam'da büyük günahlardan sayılmıştır. İlgili
ayet öteki hakkında zan üreterek konuşmanın ve dili iftira atmak için
kullanmanın ahlâkî sorumluluğundan ve cezasından bahsetmekte ve
ilkeyi belirlemektedir. Bu ayetlere göre mahremiyet ilkesi, insan onu-

43

44

45
46

H. İbrahim Acar, "İslam Hukuku Açısından Evlat Edinme ve Hz. Peygamberin Zeynep'le
Evliliği", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 7, Nisan/2006, s. 100.
Nurettin Turgay, "Kurân'a Göre Evlat Edinme Meselesi", Dicle Üniv. İ. F. Dergisi, 2005, cilt:
7, sayı: 2, s. 87
Kurân: 33/Ahzab 32.
Kurân: 24/Nur 15.
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runu/şerefini ayaklar altına alan ve onu toplumda tahkir ve tedhiş eden
sözlerin Müslümanın diline yasaklanmasıdır.
Dil gıybetten uzak ve masumiyet ilkesine göre söylenmelidir:"Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı
günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin;
hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz;
Allah'tan sakının, şüphesiz Allah tevbeleri daima kabul edendir, acıyandır."47Başkalarının gizli hallerini araştırarak sürekli bunları dile getirmek, kusurlarını ayıplarını ve gizli hallerini deşifre etmeye çalışmak, iki
kişinin konuşmasına kulak kabartarak onlar hakkında yanlış bir algı
oluşturmak büyük bir ahlaksızlıktır.48 İslam'a göre asıl olan kişinin suçsuzluğudur.49 Yani evrensel olan masumiyet ilkesi, İslam fıkhında da
önemsenir. Bu kişinin onurunu ve toplum içinde mahremiyetini korumak içindir. Diğer taraftan Müslümanlar birbirlerinin mahremiyetini
deşifre eden konuşmalardan da sakınmalı ve toplumda o kişi hakkında
kötü bir algı oluşturacak ifadelerden kaçınmalıdır.
440

Dil, ahlâkî gâyelere (canın, neslin, doğanın korunması
vb.) hizmet etmezse fesat ortaya çıkar:"Dünya hayatına dair
konuşması senin hoşuna giden, pek azılı düşman iken, kalbinde olana
Allah'ı şahid tutan, işbaşına geçince, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya,
ekin ve nesli yok etmeğe çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu sevmez."50 Dilin nihâi gayesi dünya hayatının nizamını sağlamaya
yardımcı olmaktır.
Dil, hüsnü zan, yani, "berat-ı zimmet asıldır" ilkesine
göre hareket etmezse mahremiyet ihlaline sebep olabilir:"Onu işittiğiniz zaman, erkek kadın müminlerin, kendiliklerinden
hüsnü zanda bulunup da: 'Bu apaçık bir iftiradır' demeleri gerekmez miydi?"51Bu ayetin iniş sebebi Hz. Aişe'ye (r.a.) atılan iftira ve dolayısıyla
ifk hadisesidir.52 Peygamberimizin pak eşi olan Hz. Aişe (r.a.) validemizin yaşadığı bu olay, İslam tarihinde mahremiyet ihlallerinden en ağır
bir imtihan olarak kabul edilir. Bu elim olayın yaşanma sebebi, dilin
kötü niyetli kişilerce toplumda bir ifsad aracı ve silahı olarak kullanılmasıdır.

47
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Kurân: 49/Hücurat 12.
Davut Aydüz, Hucurat Suresi Tefsiri, Akademi Yay., İzmir, 2010 s. 141.
Komisyon, Açıklamalı Mecelle, Hikmet Yay.,trsz., s. 18.
Kurân: 2/Bakara 205.
Kurân: 24/Nur 12.
Abdulfettah el-Kâdı, Esbâb-ı Nüzul, çev.: Salih Akdemir, Fecr. Yay., Ankara 1986 s. 268.
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b) Sünnette Dilin Ahlâkî Kodları ve Mahremiyet İlkeleri
"Ahlâkî davranışlar açısından "dil"in diğer uzuvlar içerisinde ayrı
bir yeri ve önemi vardır. Dil, diğer organlara nispetle daha büyük, derin, tesirli ve kalıcı fonksiyonlara sahiptir. Fonksiyonları büyük olan
"dil"insorumluluğu da o nispette büyüktür. "Dil"den sâdır olan her şey,
insanın lehinde veya aleyhinde neticeler doğurur. Resûlullah, (s.a.v.)
ahlâkî davranışlar içerisindeki yeri ve önemi büyük olan dil konusunda
pek çok ikaz ve tavsiyede bulunmuştur. Bir hadîste O (s.a.v.): "İnsan
sabahlayınca bütün organlar, dile yalvararak şöyle derler: Bizim haklarımızı korumakta Allah'tan kork. Biz ancak senin söyleyeceklerinle ceza
görürüz. Biz sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan, biz de doğru oluruz.
Eğer sen eğrilir, yoldan çıkarsan biz de sana uyar, senin gibi oluruz." buyurmuştur. Resûlullah (s.a.v.), kendisine "Benim için en çok korkulacak
şey nedir?" diye soran Süfyân b. Abdullah'a (r.a.) mübarek dilini göstererek "İşte budur!" cevabını vermiştir."53
Peygamberimizin söz, fiil, takrir ve vasıflarını ifade eden hadis54
kavramından farklı olarak sünnet, bir hayat şekli/yaşam biçimi olarak
vahyin serimidir. Hz. Peygamberin (s.a.v.) vahye dayanan nebevî dili - 441
sünnet olarak- dilin ahlâkîliği ve mahremiyetini ifade eden en insani ve
açık örnekliği teşkil eder. Dolayısıyla Hz. Peygamberin (s.a.v.) örnekliği
çerçevesinde kullandığı dil/söz tarzları yani nebevî dili, yukarıda bahsettiğimiz Kurânî dilin ahlâkî kodları ve mahremiyet ilkelerine göre
şekillenmiştir. Nebevî dilin mahremiyet eğitimi (tedib) Allah tarafından
icra edilmiştir diyebiliriz. 'Zira onun dili, her türlü keyfi ve niteliksiz
konuşmalardan arındırılmıştır.'55 Bu sebeple Peygamberimizin (s.a.v.)
dilin ahlâkî kodları ve mahremiyet ilkelerine dair buyurduğu her söz,
fiil ve takrirleri de bu ilahi referansın/vahyin teşahhus etmiş örnekliğidir.
Hz. Peygamber (s.a.v.) dilin ahlâkî kodlarını çok net belirler; yüce
ve örnek alınabilir ahlakıyla İslam'ı yaşarken dilin mahremiyet ilkelerini
de söyler. Biz bu kısımda Hz. Peygamber'in (s.a.v.) dilin ahlâkî temelleri ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde buyurduğu hadisleri birkaç alt
başlıkta sunmayı hedefliyoruz:
Dil ve Ahlak:
Dil, sadece ama sadece hakikati ifade etmelidir, yalandan sakınmalıdır: "İbniMes'ûd radıyallahuanh'den rivayet edildiğine
53
54
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Yusuf Güneş, "Hadîs-i Şerîflerde Dil Ahlâkı", Yeni Ümit Dergisi, sayı: 98 yıl: 25/2012 s.20.
İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Ü. İ. F. V. Yay., İstanbul, 1999, s. 27.
"O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz. Onun konuşması ancak,
bildirilen bir vahiy iledir." Kurân: 53/Necm 3-4.
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göre Nebî (s.a.v.) : "Sözlerinde mübalağa yapıp haddi aşan kimseler helâk
oldular" buyurdu ve bu sözü üç defa tekrarladı.56Başka bir hadis-i şerifte
de şöyle buyurur: "Şurası muhakkak ki (şaka da olsa) ben sadece hakkı
söylerim!" buyurdular."57
Hz. Peygamber başka bir hadisi şerifte sahte ve yapmacık bir dil
kullanarak hakikate sadakatsizliği yermektedir: "İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel
ahlâk sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun
konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve
bilgiçlik etmek için lugat paralayanlar ise en sevmediğim ve kıyamet günü
bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir."58Hz. Peygamber (s.a.v.)
dilini hiçbir zaman yaldızlı sözler söyleyerek abartılı bir şekilde kullanmamıştır. Nebevî dilin yegâne hedefi ilâhi ve fıtrî hakikatleri ifade
etmektir. O, bazı konuşmaların insanları büyüleyerek istenilen yere
çekmede kullanıldığını bilmektedir. Böyle konuşmalarla dil hakikatten
sapabilir. O, sözü az; anlamı çok olan sözler söylerdi. Nitekim kendisini
Cevamiu'l-kelîm olarak sıfatlandırması da bu yüzdendir.59 Az sözle çok
442 anlam ve hakikati beyan gâyesi dilin vazife ahlakının bir gereğidir.
Dilin şerrinden selamette/güvende olmak Müslümanın/Müminin dilinin ahlakındandır:"Ebu Hureyre'den rivayet
edilen bir hadis-i şerifte: "Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir; Mümin de diğer insanların onun hakkında canları ve malları hususunda emin olduğu kimsedir.""60
Dil, değerden arındırılırsa çıkar odaklı olarak kullanılan kolonyalist bir sömürü nesnesine dönüşür ve artık tehlikeli bir araç olur: "Sığırların dilleriyle yalayarak yediği gibi, dilleriyle geçimlerini temin eden birtakım insanlar ortaya çıkmadıkça kıyamet
kopmaz”61
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Müslim, Ebu'l-Huseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, el-Câmiu's-Sahîh, Çağrı Yay., İstanbul
1992, İlim: 7 .
Tirmizî, EbûÎsa Muhammed b. Îsa b. Sevre, es-Sünen, Çağrı Yay., İstanbul 1992, Birr: 57.
Tirmizî, Birr: 71.
Abdullah Özbek, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.), Selam Yay., Konya, 1988, s.
147.
Buhârî, Muhammed b. İsmail b. İbrahim, el‐Câmiu’s‐Sahîh,
el‐Mektebetü’l‐İslâmiyye, İstanbul, 1979. İman:3.
İman: 4; Müslim, İman: 64.
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Çağrı Yay., İstanbul 1992, 3/153.
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Dil ve Mahremiyet
Dilin hakkında konuşamayacağı konu/alan, insan onuru
ve nâmusudur: Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Yüce Allah
Müslümanın kanını, ırzını ve kendisine kötü zanda bulunulmasını haram
kılmıştır."62
İnsanların en mahrem hususiyeti olan ırzı ve onuruna
dil uzatmak büyük bir günahtır:“Muhakkak kebâirin (büyük günahların) en büyüklerinden birisi de, kişinin, Müslüman bir kişinin ırzına
haksız yere dil uzatmasıdır. Bir sövmeye karşılık iki kere (ard arda)
sövmek de büyük günahlardandır.”63“Azabı en çok arttıran günahlardan
birisi de Müslümanın ırzına (nâmus, onur ve haysiyetine) haksız yere dil
uzatmaktır.”64Hz.
Peygamber
(s.a.v.)
insanın
hürmetinin/mahremiyetinin Kabe'nin hürmetinden daha değerli olduğunu bize
öğretirken insan merkezli nebevî bir dil kullanır. Çünkü insan özü itibariyle değer yüklüdür.
İnsanların fıtri özellikleri hakkında alay etmek mahremiyet ihlalidir: "Âişe’den (r.a); O şöyle anlatıyor; Resûlullah’a (s.a.s.): 443
– Safiyye’nin şu şu kusurları (ve hele) boyunun kısa olması sana yeter,
dedim. Resûlullah (s.a.s.): – Öyle bir söz konuştun ki, (onun günahı
cisimlenip) denize atılsa, denizi bulandırır ve kokuturdu, buyurdu. Âişe
(r.a): – Yine Resûlullah (s.a.s.)’a bir insandan bahsetmiştim. Resûlullah
(s.a.s.): – Bana dünyalıktan birçok şey verilse de kimseyi kötülükle anmayı sevmem", buyurdular."65
Ölünün aleyhinde konuşmak bile mahremiyet ihlalidir:
"Âişe’den (r.a.); Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurur: “Arkadaşınız öldüğü
zaman onu bırakın, gıybetini yapmayın.”"66 Anadolu'da "ölünün arkasından konuşulmaz" sözü ölünün gizli ve sağlığında da paylaşılmasını
istemediği özel bilgilerinin o öldükten sonra da hassasiyetle korunacağı
ve onun mahrem alanının asla dile getirilmeyeceği kast edilir. Böylece
ölünün ayıpları örtülür. Bu temelde ahlâkî bir tavırdır ve onun mahremiyetine saygıdan kaynaklanır.
Sır saklamak sözün mahremiyetine sahip çıkmaktır:
"Sâbit el–Bünânî’nin rivayet ettiğine göre Enes İbni Mâlik ona şunları
söyledi:
62
63
64
65
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Müslim, Birr: 32.
Ebû Dâvud, Edeb, 40/4877.
Ebû Dâvud, Edeb, 40/4876.
Ebû Dâvud, Edeb, 40/4875.
Ebû Dâvud, 50/4899.
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Ben çocuklarla oynarken Resûlullah (s.a.v.) yanıma geldi, bize selâm
verdi ve beni bir işe gönderdi. Bu sebeple annemin yanına geç döndüm.
Eve varınca annem:
– Niye geç kaldın? diye sordu.
– Resûlullah beni bir işe göndermişti; onun için geciktim, dedim. Annem:
– Neymiş o iş? diye sorunca:
– Bu bir sırdır, dedim. Bunun üzerine Annem:
– Resûlullah’ın sırrını kimseye söyleme, dedi.
Enes bu olayı anlattıktan sonra Sâbit el-Bünânî’ye şunları söyledi:
– Şayet bu sırrı birine açacak olsaydım, vallahi sana söylerdim,
Sâbit!"67
Dilin mahremiyet eğitimi söz konusu olduğunda çocuklarımıza sır
saklamanın ona çok dost kazandıracağını ve sırrı sözün namusu olarak
444 emanet bilinciyle taşıması gerektiğini öğretmeliyiz.
Dil, eğitilmesi gereken bir mahremiyet organıdır: "Kim
iki çene kemiği arasındaki dilini ve iki budu arasında bulunan organını
(şerden korumayı) bana garanti ederse, ben de ona Cennet'i garanti ederim!"68
A) Edebiyat ve Dilde Ahlâkî ve 'Mahrem' Görünürlük
Dilin hayati araçsallığı, istenilen referanslara ve niyetlere göre kullanılabilmesini de beraberinde getirir. Dil-insan ilişkisi bağlamında onu
ahlaktan bağımsız ele almak imkansız olur. Bu sebeple ister ilmi ve
felsefi alanda, isterse dini ve sosyal hayatta olsun, dilin olgusallığı ve
araçsallığı onun ahlâkîliği tartışmasını zorunlu kılar.
Dilin ahlâkî referanslara atıfla kullanıldığı en önemli örneklerden
biri de İslam Edebiyatıyla dil arasındaki ilişkide açığa çıkar. Dolayısıyla
dilin ahlâkîliği İslami Edebiyatta en görünür halini alır. Kurân ve Sünnetin muhtevasından kök alan İslam Edebiyatı, dil ve sanatsal değerlerini de daha çok bu iki kaynağın ahlâkî içeriklerinden almıştır.69 Dil ve
edebiyat söz konusu olduğunda, bu iki araç ve olgunun İslam'ın ahlâkî
ilkelerinden bağımsız olarak gelişmesi söz konusu olamaz. Çünkü İslam
düşüncesinde dil her zaman kutsalla iç içedir. Yukarıda ayet ve hadis67
68
69

Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe: 145, 146.
Buhârî, Rikak, 23.
Necip el-Kîylâni, İslami Edebiyata Giriş, Risale Yay., çev.: Ali Nar, İstanbul 1988, ss. 24-44.
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lerden vermiş olduğumuz örnekler, İslam düşüncesinde ortaya konulan
edebi ürün ve dil çalışmalarının genel ahlâkî çerçevesini oluşturmuştur.
Bu bağlamda edeb kelimesi, İslam Edebiyatı tamlamasının etimolojik
kökeni ve, "bir toplumda örf, âdet ve kural halini almış iyi tutum ve
davranışlar veya bunları kazandıran bilgi anlamında kullanılan terim"70
olarak ahlâkî bir içeriğe atıfta bulunmaktadır.
Edep kelimesinin etimolojisi ve en eski anlamları hakkında farklı
görüşler vardır. “Ziyafete davet etmek” anlamındaki edb veya “zarif ve
edepli olmak” anlamındaki edeb masdarından isim olan kelimenin sözlüklerdeki başlıca mânaları “davet, iyi tutum, incelik ve kibarlık, hayranlık ve takdir” şeklinde gösterilir. Bütün Arap dilcileri edep kelimesinin e-d-b kökünden geldiğini kaydederler. Kökeni ne olursa olsun edeb
kelimesi, yayıldığı İslâm kültürü coğrafyasında olduğu gibi dilimizde de
birden çok ve zaman içinde genişleyen anlamlarda kullanılmıştır. Söz
gelimi, ilk zamanlarda “gelenek, görenek, ahlâk” gibi sade anlamları
taşımakta iken; zamanla “ferdî ve toplumsal ilişkilerde uygulanması
gerekli bilgi ve davranış tarzları” için kullanılan geniş kapsamlı bir terime dönüşmüştür71
445
Edeb, İslâm öncesi dönemden hicri ikinci asra kadar “güzel ahlâk”
anlamına gelmesine rağmen hicri ikinci asırda ilimler, din ve alet ilimleri diye ikiye ayrıldığında sarf, lügat, nahiv ve beyandan oluşan âlet
ilimleri arasında da yer almaya başlamıştır. Bu tür dil ilimlerinin dışında edeb kavramı, hicri üçüncü yüzyılda geometri, aritmetik, hukuk ve
tarih gibi mevzuları bile içine almaktadır. Bugün Arapçada edebiyat
için sadece edep kelimesi kullanılmaktadır.72
Edeb ve edebiyat kelimeleri hem lafız hem de anlam bakımından iç
içe geçmiş ve birlikte bir bütünlük arz eder hale gelmiştir. Bu iki kelime
iç içe geçip tek bir kelime olduklarında, her ikisinin ayrı ayrı (münferiden) taşıdıkları anlamlardan daha ulvî, daha derin, daha estetik bir
anlam arz etmektedir. Zira edebiyat, en genel anlamda “sözün edebi”dir. Edeple edebiyat arasında aynı zamanda dairevî bir ilişki olduğunu da söylemek mümkündür. Zira edebiyatın var olabilmesi için sözde
edep gerekir, edebiyat var olduğunda ise nezâket, zarâfet ve kültürlülük anlamındaki edep ortaya çıkar. Edebi alınmış bir edebiyat yani lafız
olarak ölçü taşısa bile anlam olarak edebi -burada ahlak anlamındabulunmayan bir edebiyat, insana ulvîliği öğretemeyeceği için zevk-i
selîmi uyandırma özelliğinden mahrum olacak ve misyonunu icra ede70
71
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Mustafa Çağrıcı, "Edep", DİA, yıl: 1994, cilt: 10, s. 413.
Mustafa Çağrıcı, "Edep", DİA, yıl: 1994, cilt: 10, s. 413.
Vildan Serdaroğlu, "Edeb Der Edebiyat", Dem Dergi, yıl: 1, sayı: 4, s.29.
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meyecektir.73 Söz ve dilde ahlâkî düşüklüklerden ve hatalardan uzak
durmayı ifade eden edebiyat, etimolojik olarak ahlaklı ve edepli olmak,
erdemler ve iyiliklerle bezenmek, eğitim ve öğretim, uygun kural ve
ilke gibi anlamlara gelen edep kelimesinden türediği için74 ortaya koyduğu her ürünle dil ahlak ilişkisini en açık bir şekilde göstermektedir.
Ayrıca dilimizde bu kelime, "edebini takınma", ve küfürlü ve argo konuşmanın zıddı anlamında "edepli söylemek" şeklinde dilin bir mahremiyet ifadesi olarak da kullanılmaktadır.
Bu örneklere benzer olarak edebin, insan bedeninin mahremiyetini
sağlayan giysi ve örtü anlamında kullanıldığı yerler de vardır. "Bu bağlamda edebin anlamları sıralanırken “elbise” “kıyafet” anlamına da yer
verilir. Nitekim edebin bu anlamı divan şiirindeki bazı beyitlerde edebin aldığı anlamla örtüşür:
"Edebdirtâc-ı Rabbâni komazlar her başa anı
Ola gör Gaybî ruhânî edeb gözle edeb gözle
Sun’ullah Gaybî
446

(Edep Allah’ın tacıdır onu her başa koymazlar.
Ey Gaybi sen de ruhani ol ve edebi gözet.)
Setr eder aybını insânın hep
Ne güzel câme imiş sevb-i edeb (Ziya Paşa)
(Her zaman insanın ayıbını örten edep, meğer
ne güzel bir elbise imiş!)"75
Şimdi Arap dilindeki morfolojik mahremiyet yapılarından olan müzekker ve müennes konusuna kısaca değinebiliriz. Kelimeler arasındaki
cinsiyet kategorisinin, insanların ve hayvanların erkekleriyle dişileri
arasındaki cinsiyet farkının ilkel insanın dikkatini çekmesi ve bunun
sonucunda diline yansımasıyla ortaya çıktığı belirtilir. Bu sebeple dünya dillerinde en yaygın tasnif, eril ve dişil kabul edilen öğeler için ayrı
kelimelerin kullanılması şeklinde görülür. Ancak bu durumun kelime
sayısının artmasına yol açtığının görülmesi üzerine birçok dilde aynı
kelime sadece takı ve alâmet farkı ile her iki cins için de kullanılmıştır.
Dillerde eril asıl, dişil onun bir unsuru olarak kabul edildiğinden takılar
73
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Vildan Serdaroğlu, "Edeb Der Edebiyat", s.29.
Mehmet Yalar, "Arap Edebiyâtı Bağlamında Edebiyât Kavramına Analitik Bir Bakış", Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: 14, sayı: 2, ss. 11-12.
Vildan Serdaroğlu, "Edeb Der Edebiyat", s.29.
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ve alâmetler dişil öğeye ait olur.76 Bu bağlamda dilin mahremiyetle
ilişkisine örnek olarak Arap dilinde müzekkerlik (erillik) ve müenneslik
(dişillik) konusunu verebiliriz:
Arapçada müzekker, insan ve hayvanların erkek olanını ve bazı
müfred cansızları gösteren isim olarak tanımlanır; ( –  حصان-اب – رجل
 عصفور – كتابgibi) İnsan ve hayvanların dişisini ( فاطمة- ام –اختgibi) ve
bazı cansızları ( صورة – كرةgibi) gösteren isimlere de müennes denir.77
Erkek ve dişi arasındaki cinsiyet ayrımı, diğer pek çok dilde olduğu
gibi Arap dilinde de belirgin bir şekilde vurgulanır. Her şeyden önce
"toplumsal" özelliğiyle dikkat çeken dil, bir toplumun inanç, kültür,
gelenek ve kâinata bakış açısı gibi sosyal ve düşünsel faktörlere paralel
olarak gelişmektedir. Dolayısıyla biz, Arap dilindeki müzekkerlik ve
müenneslik ayırımının da Arapların sosyal ve düşünsel hayat tarzları
doğrultusunda şekillendiğine inanıyoruz.78 Arapçadaki bu ayrımın sosyo-kültürel nedeni, varlıklarda bulunun erillik ve dişillik özelliklerinin
hakikatlerine uygun bir şekilde dille beyan etme hassasiyetinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Toplumda zaten var olan erillik dişillik
447
ayrımı bir mahremiyet ifadesi olarak dile de bu şekilde yansımıştır.
Konuyla ilgili müstakil eseri olan İbnFaris, ilim ehlinin müzekker
ve müennesi tanımaya muhtaç olduğunu belirtirken, müzekkeri müennes, müennesi müzekker yapmayı çirkin olarak nitelendirmektedir.79
Ayrıca İslam'ın gelişiyle, hayat ve varlıklardaki bu cinsiyet ayırımının,
dilin mahremiyet eğitiminin bir parçasına dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Hz. Peygamber cinsiyet ayrımını mahremiyet eğitimi olarak
önemsemekte ve erkek ve dişiliğin karışarak bu fıtri yapının bozulmasından sakındırmaktadır.80 Dolayısıyla dini kaynaklarda erillik ve dişillik olarak tezahür eden cinsiyet ayrımı Arap dilinde zaten belirgin olan
müzekkerlik ve müenneslik ayrımına dini bir muhteva da kazandırmıştır. Bu, İslam'ın mahremiyet eğitiminin dilbilime yansıması olarak da
görülebilir.
Sonuç
İslam düşüncesinde, dilin Batı düşüncesindeki dil anlayışından temelde -varlığa bakış açısı yönüyle- farklı algılandığını söyleyebiliriz.
76
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İsmail Durmuş, "Müzekker Müennes", DİA, yıl: 2006, cilt: 32, sayfa: 243-245.
Ahmet Yaşar, Arapçanın Temel Kuralları, İzmir, 1996, s. 41.
Kadri Yıldırım, "Arap Dilinde Müzekkerlik Müenneslik Ayrımına Dil Felsefesi Açısından Bir
Yaklaşım", Ekev Akademi Dergisi, yıl: 7/2003 sayı: 15, s.196.
Ahmed eş-Şarkavi İkbal, Muʻcemu'l-Maacim, Beyrut 1993, s.268.
“Rasulullah (s.a.v.), erkeklerden kadınlara benzeyenlere ve kadınlardan erkeklere benzeyenlere lanet etti.” Ebu Davud: 4/355.
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Dil, bizim geleneğimizde dikey yönde vahyin denetiminde olmuş, felsefi anlamda ise metafizik yapmanın ahlaki ilkeleri şeklinde kayıt altına
alınmıştır. Bu anlamda mügâlata felsefi dilin ahlaki kodlarından arındırılarak sahte metafizik yapmayı ifade eder. İslam Felsefesinde bu şekilde dilin sırf dünyevi çıkarlar için ahlaki kodlarından arındırılarak kullanılması mantığa aykırı kabul edilmiş ve mügâlata, bir mantık yanlışı
şeklinde değerlendirilmiştir. İslam düşüncesinde hem vahiy hem de
metafizik/felsefe, dilin dikey yönde olmazsa olmaz ahlaki ilkelerini
belirleyen iki kaynak kabul edilmiştir. Bu ilkeler ve gâyeler din dilinde
takvâ, maruf, muharremât kavramları ve mahremiyet sınırları olan
zarûrât-ı dîniyye ile görünür hale gelmiştir.
İslam düşüncesinde ahlâkî bir eğitim aracı ve hakikati beyan vesilesi olarak algılanan dil, modern dönemde bir tüketim aracı olarak soysuzlaşmıştır. Müslümanlar güncellenmemiş geleneksel dil kalıplarını
profanlaştırılmış bir tarzda dilden dile taşırken, aslında modernizminseküler içerikli kavramlarını içselleştirerek yaşamlarını sürdürmektedirler. Kanaatimizce biz çağdaş Müslümanların en popüler dilemması budur. Dini yaşarken çektiğimiz sıkıntıların temelinde dili yaşatırken içine
448 düştüğümüz kavramsal kaos vardır. Acaba Müslümanlar olarak bizzat
tecrübe etmediğimiz ve gelenekten beslenmeyen ithal edilmiş kavramları mı tüketmekteyiz?
Müslümanlar olarak bu tartışmayı sağlıklı bir şekilde yapabilmek
için de ilk önce dilin, din dilinin temel kaynaklarından çıkaracağımız
ölçülerini ve ilkelerini tespit etmemiz gerekir. Dilin mahremiyet ölçüleri
yukarıda bahsettiğimiz temelde ahlâkî; fakat sonuçları itibariyle hukuki
olan ilkelerdir. Bunlar dilin etki alanı içerisinde olmayan ve ancak kendisine izin verildiğinde girebildiği özel sahalardır. Yukarıda bu özel
alanları, korunması gereken beş husus olarak açıklamıştık. Dilin dokunulamaz, kutsal, mahrem ilkeleri bunlardır. Bu anlamda dil, şeriatın
gayelerine hizmet eden ve aynı gayelerle sınırlandırılan bir işleve sahip
olur.
İslam bize öz kaynaklarıyla -şimdi ve kıyamete kadar- ahlâkî sabiteleri belli, fakat mubah alanları sınırsız ve mahrem alanları sayılı olan
bir dilsel duruş önermektedir. Bu dilsel duruşun en mükemmel ve hakiki örnekliği Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nebevî dilinde ve dile dair ortaya
koyduğu örnekliklerde temsil edilir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) nebevî
dili, Kurânî dilin yaşama biçimini ifade eder. Bu müminler için en güzel
dil örneğidir. Hz. Muhammed'in (s.a.v.), toplumsal işleve sahip olan
dili, bir mahremiyet uzvu olarak, vahye dayanan ilkelerle sınırlandırdığını ve dil için, dinin olmazsa olmaz kırmızı çizgileriyle (muharremat)
bir mahremiyet eğitimi öngördüğünü ifade edebiliriz. Bu nebevî dilin
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mahremiyet eğitimidir. Bu dilsel duruşun ilkelerinin sayılı ve belirli
olmasının yanında, esnek manevra alanları da sınırsızdır. Dolayısıyla
İslam'ın öngördüğü dil, sonsuz ve meşru imkanlar içerisinde hayatın
her alanında herkese ve her zaman-zeminde kullanılabilir, yaşanabilir
bir yaşam biçimini ifade eder.
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MAHREMİYET ALGILARI
III. OTURUM

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN
HUKUKUN MAHREMİYETİ
KORUYUCU İŞLEVİ
Said Nuri AKGÜNDÜZ*
Özet

İslam hukukunun ahkâmının beş temel değeri korumaya yönelik olarak tesis edildiği,
bir şekilde bu beş esastan birine irca edilebileceği genelde üzerinde ittifak edilen bir
husustur. Bunlar, dinin, canın, aklın, malın ve neslin (ya da ırzın) muhafazasıdır. Dolayısıyla hukuk bütün dallarıyla ve kurallarıyla bu esasların muhafazasında bir teminat ve koruyucu işlevi görmektedir.
Diğer dalların yanı sıra, özellikle aile ve ceza hukuku dallarının mahremiyetin sınırlarını ve çerçevesini tayin etme, bunlara riayetsizlik ve aşma durumunda gereken medeni ve cezai müeyyideleri belirlemede öne çıktığı düşünülebilir. Bu tebliğ çerçevesinde daha çok bu iki hukuk dalına eğilmekle beraber, umumi olarak hukukun mahremiyeti korumadaki rolü ve etkisinden bahsedeceğiz.
Günümüzde özel hayatın gizliliği, korunması gereken bir temel değer olarak sıklıkla
vurgu yapılan bir ilkedir. İslam hukuku ise mahremiyeti sadece özel hayatın gizliliğine münhasır kılmamış, daha geniş bir çerçevede ve hem dünyevi hem de uhrevi boyutlarıyla meseleyi ele almıştır. Bu çerçeve, konulan ahkâmı da belirlemiş, tarih boyunca Müslüman toplumların birey, aile ve cemiyet olarak kendini güvende hissetmesini temin etmiştir. Bireyin özgürlüğünü her türlü değerin üzerinde gören aşırı özgürlükçü yaklaşımın yol açtığı sonuçlar üzerinde yeniden düşünülmeli, hukukun sadece
meydana gelen problemleri çözme değil, aynı zamanda bireyleri ve toplumu inşa edici ve koruyucu işlevlerine de vurgu yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hukuk, işlev, amaç, mahremiyet, müeyyide.


The Protective Functıon of Law for Privacy In Terms Of Islamic Law
Abstract
There is a generally accepted fact that the rules of Islamic law are established to protect “the five basic values” and they may be linked to one of these values which are
the religion, the soul, the reason, the property and the generation (or the honour).
Therefore, the law is a guarantee for protecting these principles.
Among other branches, particularly, family law and criminal law may be seen as two
pioneer disciplines in determining the limits and frames of privacy, and in setting civil
and criminal sanctions for whom violated these limits. During this paper, I focus on
these two branches of law and examine the law’s role and effect of protecting privacy.
This paper primarily deals with the rules of Islamic law, although, I trace the case
with respect of the comparative law.
*
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Today, protecting the right to respect for private life is a principle which stressed on
frequently. However, the needed care about applying this principle, is sometimes neglected. As for Islamic law, it doesn’t restrict the privacy to protecting private life, but
also deals with this notion more comprehensive, both worldy and hereafterly (spritually).
Keywords: Law, function, goal, privacy, sanction.

1. Mahremiyet Kavramına Genel Bir Bakış
Mahremiyet kavramına dair yapılan çalışmalara baktığımızda,
mahremiyetin özel hayatın gizliliği manasında ele alındığını görmekteyiz. Mahremiyetin temel İslami kaynaklar ve ilimler açısından incelemesine geçmeden önce, bugün özellikle modern hukuk bağlamında
nasıl görüldüğüne bakmakta yarar vardır.
Mahremiyeti, özel hayatın gizliliği olarak ele alan yaklaşımlarda,
bireyin bir kişilik hakkı olarak özel hayatına saygı duyulmasını isteme
ve bu hayatının korunmasını bekleme hakkı ve ihtiyacı olduğu temel
454 esasından hareket edilir. Dünyevi hukuk anlayışına göre bu hak, tarihsel süreç içerisinde bireyin, din, toplum vb. kaynaklı çeşitli baskı gruplarına direnerek ve onlarla mücadele ederek elde ettiği kazanımlardan
birisidir. Bu anlayış doğrultusunda mahremiyet, “kişilerin yalnız başına
kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla
hangi yer, zaman ve koşullarda ne ölçüde ilişki ve iletişim kuracaklarına kendilerinin karar verebildikleri bir alan ve bu alan üzerinde sahip
oldukları hak”1 olarak tarif edilir.2 Birey, modern toplumun bir ürünü
olarak görülür. Dolayısıyla modern öncesi toplumda, kişilik hakları ve
özel hayatı olan ve bu hayatın gizliliği konusunda bilinçli bir bireyden
söz etmek mümkün değildir.3 Mahremiyet hakkının gelişimi ve bir hak
olarak tanınıp kabul edilmesi de, modernleşmeyle birlikte yükselen
birey, bireycilik ve bireysel alan gibi kavramların bir değer olarak görülmesinin sonucudur.4 Yine de, mahremiyetin tanımı ve kapsamının

1

2

3
4

Mehmet Yüksel, “Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ankara 2003, c. 58:1, s. 182.
Diğer bazı tanımlar için bkz. Ersan Şen, Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması, Kazanç Kitap,
İstanbul 1996, ss. 5-9; Abdullah Kahraman, İslam Hukuk ve Ahlak İlkeleri Işığında Özel Hayatın Gizliliği (Mahremiyet), Ebabil Yayıncılık, Ankara 2008, ss. 61-62.
Yüksel, a.g.m., s. 189 vd.
Yüksel, a.g.m., s. 197.
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belirlenmesi ve bunlar neticesinde takınılacak tutumların tayininde
birbirinden farklı yaklaşımların var olduğunu söylememiz gerekir.5
Fıkıh kültüründe, doğrudan özel hayatın gizliliği kavramı ve buna
dayanarak sevk edilen hükümler olmadığı müsellem bir husustur. 6 Bununla birlikte, özel hayatın gizliliği manasında mahremiyet mefhumunu İslam hukuku ve ahlakı ilkeleri ışığında tarif etme çabalarına da
tanık olmaktayız. Bu tariflerden birisi Hüsni Cündî’ye aittir:
“İslam’da insanın özel hayatını şu şekilde tarif edebiliriz: İnsanın
kişisel ve ailevi hayatının, kendi rızası olmadıkça, başkalarına açılıp
dökülmeden uzak bir şekilde korunmasıdır.”7 Cündî, daha sonra bu
tanımı açıklamaktadır.8Abdullah Kahraman ise, bu tarifin yetersiz olduğunu söyledikten sonra, modern hukukçuların tarifinin İslam hukuku
için de geçerli olduğunu kabul etmenin daha isabetli olacağını belirtmektedir.9 Mahremiyet konusunda bir makale kaleme alan İsmail Güllük ise, İslam hukuku kaynakları ışığında mahremiyetin, “Şâri’in insanın özel hayatı ile ilgili hususlarda başkaları ile kuracağı ilişkiler hakkında taraflara yüklediği hak ve sorumluluk alanları şeklinde tanımla455
nabileceğini” söyler.10
Bu ve benzeri tanımların her birinde isabet payı olmakla beraber,
burada önemli olanın mahremiyet tabiriyle neyin kastedildiğini belirlemek olduğunu düşünüyoruz. Eğer mahremiyet ile sadece, bugünkü
hukukun ve sosyal bilimlerin “özel hayatın gizliliği” şeklinde bir içerik
belirledikleri kavram kastediliyorsa bunun değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ancak, biz mahremiyetin “özel hayatın gizliliği”nden daha geniş bir
manası olduğunu düşünüyoruz. Kelimenin kökünden gidersek, mahremiyet yasak olma, dokunulmaz olma durumunu anlatan bir terimdir.
Buna, kelimenin anlamından bahsedeceğimiz aşağıdaki satırlarda değineceğiz. Burada da kısaca ifade edelim ki, İslam dininin temel nassları
çerçevesinde mahremiyet, Allah’ın dokunulmaz ve yasak kıldığı bütün
5

6

7

8
9
10

Farklı mahremiyet yaklaşımları için bkz. Mehmet Yüksel, “Mahremiyet Hakkına ve Bireysel
Özgürlüklere Felsefi Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi,
Ankara 2009, c. 64:1, ss. 275-298.
Servet Armağan, İslâm Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, Ankara 2004, s. 104; Abdullah Kahraman, Özel Hayatın Gizliliği (Mahremiyet), s.
5.
Hüsni Cündî, Damânâtu hürmeti’l-hayâti’l-hâssati fi’l-İslâm, Dâru’n-nahdati’l-Arabiyye,
Kâhire 1993, s. 46.
Cündî, a.g.e., s. 46.
Kahraman, a.g.e., ss. 61-62.
İsmail Güllük, “Avret Mahremiyeti Prensipleri Açısından Görüntü, Gerçeklik, Sanal Âlem
ve Cinsellik Üzerine Fıkhî Bir Analiz”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya 2014, sy.
23, s. 106.
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alanları ifade eder. “Dikkat edin, Allah’ın kendi toprağında içine girilmesini istemediği korusu, mehârimidir, yani yasak ve dokunulmaz kıldıklarıdır” hadisi11 de buna işaret etmektedir. Yine, “bir Müslümanın
kanı, malı ve ırzı diğerlerine haramdır” diyen hadiste12 de bu mana
mevcuttur. Tebliğimizin çerçevesini elbette ki bu kadar genişletecek
değiliz. Ne var ki, burada vurgulamak istediğimiz husus, mahremiyetten kastettiğimiz şeyin, bireysel özgürlük mücadelesi neticesinde elde
edilmiş bir kişi hakkı olmaktan ziyade, insanın mükerrem olarak yaratılmış olmasının sonucu insana Allah tarafından bahşedilmiş olan her
türlü saldırıdan korunmuş olma hakkıdır. Bu bahşedilme, insanın avret
denen ve örtülmesi gereken yerlerini kapaması, başkalarına göstermemesi tavrında olduğu gibi fıtridir. Mahremiyetin bu türüne beden mahremiyeti de denilmektedir. İşte insanın kendine özel kalması gereken,
başkalarıyla paylaşmaktan fıtri olarak çekindiği ve sakındığı hallerine
mahremiyet diyebiliriz. Bu bir haktır ve hukuken de korunmuştur.
Buraya kadar tanımlamaya çalıştığımız mahremiyete “zorunlu
mahremiyet” de diyebiliriz. Yani insanın yaradılışı gereği saklamak ve
456 gizlemek istediği hususları yine Allah’ın emrinin bir gereği olarak saklı
ve dokunulmaz kılması mahremiyetin zorunlu kısmını oluşturur. Buna
karşılık bir de “ihtiyari mahrem” alanından söz edebiliriz. Şöyle ki, aslında bir insanın başka insanlara açması helal olmakla beraber, bir şekilde gizlemek istediği veya sadece belli insanlarla paylaştığı halleri,
resimleri, sesi vs. olabilir. Bunların o kişinin isteği rağmına elde edilmesi, paylaşılması, duyurulması ise bu ihtiyari mahremiyet alanı sınırlamasının bir ihlali sayılır. Tartışılması gereken, bu mahremiyet tesisinin
hukukça tanınmış olup olmadığı, dolayısıyla korunmaya değer bir hak
olup olmadığıdır. Meseleye bu açıdan da bakmaya çalışacağız. İslami
ilimler arasında, hakların tanınması ve korunması meselesi en ziyade
fıkhı ilgilendirdiği için biz fıkıh zaviyesinden konuya temas edeceğiz.
2. Mahremiyetin Sözlük ve Terim Anlamı
Arapça “ha-ra-mim” kökünden mastar veya ism-i mekân olarak türetilmiş olan “mahrem” kelimesinin bu kök manasına baktığımızda
yasak olma mefhumunu görürüz. Bu kökten, yasak olmak, yasaklamak
gibi fiiller türetilmiştir. “Harâm” kelimesi, yasaklanmış şey anlamına
gelir. Aynı şekilde “mahrem (çoğulu: mehârim)” ve “harîm” de yasak
kılınmış şey demektir. Araplar, Kâbe’nin ve etrafının dokunulmaz, kirli
11
12

Buhârî, İman, 40.
Müslim, Birr, 32.
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elbise vs. ile girilmez manasında “haram” olduğuna inandıkları için
oraya “harem” veya “harîm” derlerdi. Hatta giydikleri kıyafetlerin bir
şekilde maddi veya manevi olarak kire bulaşmış olma ihtimaline dayanarak “harem”e elbiselerinden soyunmuş halde girmeyi ve Kâbe’yi çıplak olarak tavaf etmeyi tercih ederlerdi. Bu yüzden Kur’an’da, “Ey
Âdemoğulları, her mescide girdiğinizde ziynetlerinizi takınız (yani elbiselerinizi giyiniz)” (7/A’raf, 31) denmiştir. el-Beledu’l-harâm, elMescidu’l-harâm, el-Eşhuru’l-haram tabirlerinde de bu dokunulmazlık,
saygıdeğer oluş ve yasaklanmışlık manaları mevcuttur. Haram aylardan
birisinin adı da “Muharrem”dir. Yani, savaşmanın ve saldırının yasaklandığı ay anlamına gelmektedir. Hacc ve umre ibadetlerindeki ihrama
girme ile namazdaki başlangıç tekbirini ifade eden “tahrîme” de aynı
kökten gelmekte ve bu ibadetler sona erene kadar bazı davranışların bu
ibadeti ifa eden kişiye yasak olması anlamlarını vermektedir. Bir kişinin
“hurma (çoğulu: huram)”ı ise, onun ailesi ve özellikle kadınları demektir. Ayrıca “mahrem”, akrabalıkta rahim sahibi, yani aynı rahimden
doğup çıkmış kişi demektir ki, evlenilmesi yasak olan akraba anlamına
gelir. Bu derece yakın erkek için “zû rahim mahrem”, kadın için “zâtu
457
rahim mahrem” denir.13
Kur’an-ı Kerim’de “ha-ra-mim” kökünden türeyen kelimelere baktığımızda, bunların yasak olma, yasaklama, mahrum etme gibi fiil şeklinde ya da bu fiil kökünden türeyen isimler olarak kullanıldığını görmekteyiz. En çok kullanılan “harrame=yasakladı” manasındaki fiildir.
Bu fiil kalıbı çeşitli sigalarda gelmiş ve fıkhî ıstılah manasında haram
kılma manasını ifade etmiştir. Bu fiil birçok yerde Allah’a izafe edilirken, kimi yerlerde ise inanmayanların ve müşriklerin ağzından “biz
yasakladık” veya onlara izafetle “yasak saydılar” manasında kullanıldığı
da görülmektedir.14 İsim olarak ise “haram” kelimesi, genelde sıfat olarak kullanılmıştır. eş-şehru’l-harâm, el-Mescidu’l-harâm gibi terkipler
içinde yer alan haram kelimesi, saygınlık, hürmet, dokunulmazlık manalarını ifade etmektedir. Aynı şekilde, Allah’ın hürmet gösterilmesini
istediği esaslar manasında “hurumât” kelimesi de geçmektedir.15
Hadislerde “ha-ra-mim” kökünden türeyen birçok kelime geçmektedir. Ağırlıklı olarak yasak olma, yasaklama, yasak manaları ve buna
bağlı olarak ihram ve muhrim kelimelerini görmekteyiz.16 Bunların yanı
13
14
15

16

İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrut 1414, c. XII, ss. 119-130.
Mesela, 6/En’am, 148.
Muhammed Fuâd Abdulbâki, el-Mu’cemu’l-mufehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-kerîm, Çağrı Yayınevi, İstanbul 1987, (Mektebetu’l-Harameyn, Riyâd baskısından ofset), s. 198.
A. J. Wensinck, el-Mu’cemu’l-mufehres li-elfâzi’l-hadîsi’n-nebevî, Çağrı Yayınevi, İstanbul,
1986, c. I, 451-458.
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sıra konumuzla yakından ilgili bir kullanım olarak ise, mahrem (çoğulu: mehârim) kelimesinin hadislerde geçtiği yerlere bakarsak; fıkıhtaki
kullanımına kaynaklık edecek şekilde, kendisiyle evlenilmesi helal olmayacak derecede yakın akraba anlamının mevcut olduğunu görürüz.
Mesela şu hadislerde böyle bir mana mevcuttur:
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadına üç gün ve daha fazla yolculuğa çıkmak, yanında babası, erkek kardeşi, kocası, oğlu ya da
“zû rahim mahrem”i olmadıkça, helal değildir”.17
“Hiçbir erkek bir kadınla, yanında zû mahremi olmadıkça baş başa
kalmasın”.18
Ancak, mahremin çoğulu olan mehârim, bazı hadislerde Allah’ın
haram kıldığı şeyler anlamında umumi bir şekilde de kullanılmıştır.
Mesela şu meşhur hadisteki “mehârim”, bu manadadır: “Helal de bellidir, haram da bellidir, (…) Her melikin bir korusu vardır, Allah’ın korusu da mehârimidir, yani yasakladığı şeylerdir.”19
458

Bir fıkıh terimi olarak ise mahrem (çoğulu: mehârim); yakınlıktan
dolayı nikâhı haram olan kimse anlamına gelir.20 Mahremiyye (mahremiyet) ise, erkeğin kadına aralarında evlilik caiz olmayacak derecede
yakın olması anlamlarını taşır.21 Fıkıh literatüründe de mahrem kelimesi bu çerçevede kullanılmıştır. Genelde “zû rahim mahrem” tamlaması
içinde ve evlenilmeyecek derecede yakın olan akraba manasında bir
kullanım söz konusudur.
3. Genel Olarak Hukukun Mahremiyeti Koruma İşlevi
a. Hukukun Amaç ve İşlevleri
Burada genel olarak hukukun gayesi ve işlevine dair bir değerlendirme sunmaya çalışacağız. Konuya hukuk felsefesi hocası Orhan Münir
Çağıl’ın sözleriyle başlamak istiyoruz:
“Hukuk, mahiyeti itibariyle fonksiyonel ve teleolojiktir. Hukuk nedir suali hukukun gayesi nedir sualini de ihtiva ve ihata eder. Yani hukuk nedir sualiyle hukukun gayesi nedir suali birbirine bağlıdır. Burada
kastedilen gaye doğrudan doğruya ampirik beşerî hayattan doğan gaye17
18
19
20

21

Ebû Dâvûd, Menâsik, 2.
Buhârî, Cihad, 7, 37.
Buhârî, İman, 40. Benzer kullanımlar için bak. Wensinck, a.g.e., I, 458.
Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, Bilmen Yayınevi,
İstanbul 1968, c. II, s. 8.
Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005, s. 337.
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lerdir. Mesela faide, menfaat ve emsali gayeler! (…) Adalet de hukukun bir gayesidir, fakat hedef gayesidir. Doğrudan doğruya beşerî hayattan doğan gayeler ise vasıta gayelerdir. Binaenaleyh, hukukta gayeye uygunluk (veya maksada uygunluk) derken hukukun pratik gayeleri
anlaşılır. Faide ve menfaatlerle ilgili olarak hukuk, topluluğu, aynı zamanda münferit şahısları muhafaza ve idame etmeyi, onların mevcudiyetini, hak ve hürriyetlerini tehdit eden tehlikeleri bertaraf etmeyi,
devleti korumayı, beka ve selametini, istiklalini muhafaza etmeyi istihdaf eder. Bu kabil hayati hedefleri gözönünde tutarak ve hatta onları
esas ittihaz ederek milli ve tarihî varlığın gelişmesini terviç etmek ister,
mesela idari teşkilat ile iktisadiyatın pratik gayeye uygun şekilde işleyebilmelerini, davaların zaman ve masraf bakımından boş yere ziyan ve
heder olmasına meydan verilmeden yürümesini, suçlarla müessir şekilde mücadele edilmesini teminat altına almak gayesini güder.”22
Hukukun amacının ne olduğu konusunda genelde iki farklı görüş
meydana konmuştur. Bunlardan birincisi, hukukun amacı ideal hukuka
ulaşmaktır, derken,23 diğeri hukukun amacının somut çıkarlara hizmet
etmek olduğunu söyler. Bu ikinci görüşe göre, hukukun amacı soyut bir 459
kavram olan “salt adalet”i gerçekleştirmek değil, bireylerin çıkarlarını
korumaları için en uygun ortamı hazırlamak, çıkarlar arasında denge
sağlamaktır. Tabi ki, bu görüş de kendi içinde, kimin çıkarlarının korunacağı hususunda farklı eğilimler taşımakta, bu eğilimler bireyin ya da
toplumun çıkarına ağırlık verme yönünde birbirinden farklılık göstermektedir. Günümüzde, bireysel görüşlerin egemen olduğu ülkelerde
dahi, hukuk, sosyal adaleti gerçekleştirme yönünde çaba göstermektedir.24
Bu iki amaçtan, adaleti gerçekleştirme ya da ideal hukuka ulaşma
amacına daha ziyade doğal hukuk ekolü vurgu yaparken, pozitivist
felsefeye dayanan okullar ise hukukun somut çıkarları koruduğu görüşünü öne çıkarırlar.25
Hukuk, insan davranışlarına değer biçer (normatif). Bu değer biçme işleminin ise bir üst değere ve ilkeye dayanması zorunludur. Bu üst
değerin ve ilkenin adalet olduğunda şüphe yoktur. Dolayısıyla hukukun
kaynağı olarak adalet arayışı gösterildiği gibi, hukukun amacı olarak da
22

23

24

25

Orhan Münir Çağıl, Hukuk Başlangıcı Dersleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul
1963, ss. 28-29.
“Hukuk, ampirik gayelerden başlayarak nihai gaye olan adalete kadar gayelerin hakim
olduğu teleolojik bir fenomen ve bir sistemdir”, Çağıl, Hukuk Başlangıcı Dersleri, s. 9.
A. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara
2000, ss. 18-19.
Necip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara 1999, ss. 17-18.
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adaletin gerçekleştirilmesinden söz edilebilir. Hukuk, adalete yönelen,
onu kendi normları içeriğinde yansıtan ve yansıtması gereken kurallar
bütünüdür, denebilir.26 Adalet ilkesi, aşağı yukarı bütün hukuk felsefecileri arasında kabul görmekle beraber, adaletten ne anlaşılması gerektiği hususunda farklı yorumlar ortaya konmuştur.27 Adaletin doğrudan
eşitlik mi demek olduğu, yoksa başka türlü mü anlaşılması gerektiği
soruları etrafında dönen “denkleştirici adalet”, “dağıtıcı adalet”, “hakkaniyet” ve de “toplumsal adalet” kavramları ve bunların savunucuları
ortaya çıkmıştır.28
Hukuk düzeninin adaleti sağlama, sosyal yararları ve ihtiyaçları
karşılama, düzeni sağlama vb. işlevlerinin olduğu görülmektedir.29 Bu
işlevlerini yerine getiren hukukun barışı temin etmesi, güçlünün karşısında güçsüzü de koruyarak saldırılara izin vermeyip, haklıya hakkını
teslim ederek güveni sağlaması beklenir. Ve nihayet hukuk düzeni,
bireylerin de özgürlüğünün bir teminatıdır. Özgürlük ancak, hukuk
temeli üzerinde ve hukukun çerçevesi içerisinde var olma imkânına
sahiptir. Tabiatında bağlama, sınırlandırma ve daraltma olan hukukun,
460 nasıl özgürlüğün teminatı olabildiği başta bir çelişki olarak görünebilirse de, hukukun ve dolayısıyla düzenin olmadığı bir ortamda herkesin
birbirinin özgürlüğüne bir şekilde tecavüz edeceği, dolayısıyla vahşi ve
sınırsız bir özgürlüğün kimseye bir fayda sağlamayacağı ortadadır. Sonuç olarak, hukukun teminat altına aldığı özgürlük, meşru ve hukuki
özgürlüktür, sınırsız dilediğini yapabilme hakkı değildir.30
b. Hukukun Mahremiyeti Koruyucu İşlevi
Burada, hukukun mahremiyeti koruyucu hükümlerini inceleyerek
bu çerçevedeki işlevini tespite ve tasvire çalışacağız. Bu alanda hukukun iki dalı öne çıkmaktadır: Medeni hukuk ve ceza hukuku.
“Kişiyi daha doğmadan önce karşılayan, öldükten sonra da bir süre
izleyen”31 medenî hukuk, bu yapısıyla ferdi her yönden kuşatmış durumdadır. Dolayısıyla medeni hukukun mahremiyeti düzenleyen ve

26
27

28
29

30
31

Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992, ss. 43-46.
Farklı adalet tanımları için bkz. Niyazi Öktem-Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji,
Hukuk ve Devlet, Der Yayınları, İstanbul 2003, ss. 65-69.
Geniş bilgi için bkz. Aral, a.g.e., ss. 130-135; Öktem-Türkbağ, a.g.e., s. 69-73.
Orhan Münir Çağıl’a göre, hukukun dört fonksiyonu vardır: Adalet, gayeye uygunluk,
hukuki emniyet ve nizam, Çağıl, a.g.e., s. 12.
Aral, a.g.e., ss. 173-176.
Turgut Akıntürk, Medenî Hukuk, Beta Yayınevi, İstanbul 2004, s. 42.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

koruyan kurallardan sarf-ı nazar etmesi düşünülemez. Burada, öncelikle medenî hukuktaki hükümlere göz atacağız.
Bir kimsenin maddî (bedensel), manevî ve iktisadî bütünlüğü ve
varlıkları üzerindeki mutlak hakları “kişilik hakları” olarak tanımlayan
medenî hukuk, bir kimsenin şeref ve haysiyeti, ismi, resmi, hürriyetleri,
sırları, inançları vb. manevi haklarını koruma altına almıştır. Bu hakların, hem içe hem de dışa karşı korunması hukukun teminatı altındadır.
İçe karşı korumadan kasıt, bir kimsenin kişiliğinin bizzat kendisine
karşı korunması demektir. Türk Medenî Kanunu’nun 23. maddesi,
“kimse hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak
sınırlayamaz” demektedir. Bu maddenin ikinci fıkrası, özgürlüklerin
sınırlandırılabileceğini, ancak bunun hukuka ve ahlaka bir şekilde yapılamayacağını tasrih etmektedir. Kişiliğin dışa karşı korunması ise, başkalarından gelebilecek olan hukuka aykırı (haksız) saldırılara karşı
koruma altına alınması demektir. (TMK, 24 ve 25. maddeler). Bu koruma altına alma da, tespit, men, önleme ve maddi ya da manevi tazminat davaları açılmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Özellikle, manevi 461
tazminat davaları, kişilerin şeref, haysiyet ve itibarlarına yönelik saldırılarla uğranan zararı telafi etmede önemli bir işlev görmektedir.32
Hukuken kabul edilmiş yararları korumaya yönelik olarak yaptırım
gücü yüksek hükümler koyan ceza hukuku ise, bu yararların ihlal edilmesi durumunda verilecek cezayı tespit eder. Ceza hukuku, anayasalarda ifadesini bulan temel insan hak ve hürriyetlerinin ihlallerini birer
suç olarak belirleyip bunları cezalandırmak suretiyle önemli bir görev
ifa etmektedir. 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu da, bu çerçevede
mahremiyeti çeşitli şekillerde korumaya matuf hükümler içermektedir.
TC Anayasasının 21. maddesi “Konut Dokunulmazlığı”na dair temel esasları içermektedir.33 TCK’nun 116. maddesi ise “Konut Dokunulmazlığının İhlali” suçunu düzenlemekte ve bu hususta bazı müeyyi-

32
33

Akıntürk, a.g.e., ss. 145-156.
TC Anayasası madde 21: “Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni,
suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak
ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre
verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.”
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deler öngörmektedir.34 Burada korunan hukuki yarar, kişinin meskeninde huzur ve güven içinde yaşamasıdır.35
TCK, “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” bölümünde, “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini
isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” diyen Anayasa’nın 20/1. maddesi gereğince bu dokunulmazlığa ilişen suçları düzenlemiştir. TCK’nın 132. maddesi36 haberleşmenin
gizliliğini ihlal suçunu, 133. maddesi37 kişiler arasındaki konuşmaların
dinlenmesi ve kayda alınması suçunu, 134. maddesi38 ise özel hayatın
gizliliğini ihlal suçunu düzenlemektedir.
4. İslam Hukukunun Mahremiyeti Koruyucu İşlevi
İslâm hukukunun bir bütün olarak yöneldiği ve gerçekleştirmeyi
gaye edindiği hedeflerin olduğu hususunda pek bir tartışma yoktur. Bu
hedef ve gayelerin “makâsıdu’ş-şeri’a”, yani genelde dinin özelde de
fıkhî/amelî hükümlerin yani fıkhın maksatları ve gayeleri adı altında
462 bir terim haline geldiği görülmektedir. Bu konunun fıkhın tedvini ile
birlikte dile getirildiğini, bu alanda oldukça zengin bir birikimin oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu makasıd anlayışına göre, dinî hükümler beş temel değeri korumaya yönelik olarak vaz’edilmiştir. Bun-
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TCK madde 116- (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı
olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (…) (4) Fiilin, cebir veya tehdit
kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Durmuş Tezcan-Mustafa Ruhan Erdem-R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku,
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006, s. 314
TCK madde 132- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin
kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.(1)
TCK madde 133- (1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi
birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Katıldığı aleni olmayan bir
söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan
iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
TCK madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. (2) Kişilerin özel hayatına ilişkin
görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
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lar, dinin, canın, aklın, malın ve neslin (ya da ırzın) korunmasıdır.39
Bunlara zaruriyat-ı hamse tabir olunur.
Şer’î hükümlerin her birisi için bu gayelerden hangisini daha çok
gerçekleştirmeye yöneldiğine dair inceleme yapılabilir. Mesela, adam
öldürmenin yasaklanmasının canın korunması, hırsızlığın yasaklanmasının malın korunması ve zinanın yasaklanmasının neslin veya ırzın
korunması üst gayesine yöneldiği söylenebilir. Mahremiyetin korunmasını temine yönelik hükümlerin de bu üst gayelerden ırzın korunması
hedefini gözettiğini söyleyebiliriz. Buradaki ırz kelimesi ile kastedilen
mana şeref, itibar, haysiyet ve namus kavramlarının hepsidir. Gerçekten de, İslam hukuku, Allah’ın eşref-i mahlûkat olarak yarattığı insanın
saygınlığını ve değerli oluşunu, başta kendisi olmak üzere her yönden
gelebilecek ihlal ve tehlikelere karşı korumuş, bu saldırıları medeni ve
cezai müeyyidelerle cezalandırmıştır.
Şimdi, tespit edebildiğimiz kadarıyla fıkhî ahkâm içerisinde mahremiyeti korumayı hedefleyen hükümleri incelemeye çalışalım. Ancak,
hemen belirtmek gerekir ki, burada yapmaya çalışacağımız tespit ve
sıralama, sınırlayıcı bir özellik taşımaktan ziyade bazı misalleri vurgu- 463
lama kabilinden olacaktır. Dolayısıyla vereceğimiz misallere başkaları
da ilave edilebilir.
a. Tesettür ilkesinin vurgulanması
Tesettürün ilk insan olan Hz. Âdem’le beraber başladığını, başta
galiz avret yerleri olmak üzere vücudunun belirli yerlerini örtme, diğer
insanların görmesinden rahatsız olma duygusunun insan fıtratında
olduğunu Kur’an bize haber vermektedir (7/A’raf, 19-22; 20/Tâhâ,
118-122). Bu selim fıtrat bozulmadıkça bir insan avret yerlerinin başka
insanlarca görülmesinden rahatsızlık duyar. İnsandaki bu fıtri tepkinin
kaynağı da hayâ ve utanma hissidir. Bu duygu fıtri olmakla beraber,
örtünmeye dair emirler bu duygunun geliştirilmesi ve çerçevesinin belirlenmesini sağlamıştır. Kuran-ı Kerim’de ve hadislerde örtünmeye dair
teferruatlı bilgiler bulunmaktadır. Bu âyet ve hadisler ışığında fakihler
de fıkıh kitaplarının çeşitli yerlerinde bu konudaki ahkâmı beyan etmişlerdir. Fıkıh kitaplarının ibadetle ilgili bölümlerinden namazın şartlarından birisi olarak setr-i avret konusu, namaz süresince örtülü kalması

39

Bkz. Muhammed Tâhir bin Âşûr, İslâm Hukuk Felsefesi, çev.: Vecdi Akyüz-Mehmet Erdoğan, Rağbet Yayınları, İstanbul 1999, s. 139.
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gereken yerleri açıklarken,40 bu ölçüler aynı zamanda bir müslümanın
diğer insanlara karşı da nerelerinin gösterilmemesi gerektiğini, yani
mahrem olduğunu ifade etmektedir. Yine fıkıh kitaplarının helal-haram
konularını açıklayan “kerâhiyye/hazr ve ibaha” bölümlerinin bakma ve
dokunma açısından sınırların neler olduğunu beyan eden fasılları da
mahremiyet konusunda koruyucu hükümlere yer vermektedir.41
b. Nikâh kurumunun sağlamlaştırılması
İslam’da nikâh teşvik edilmiş, cinsel duyguların tatmini ve neslin
devamı için tek meşru yol olarak tanımlanmıştır. Bu konuda birçok âyet
ve hadisin işareti bulunmaktadır. Bunların yanı sıra fıkıh kitaplarında
nikâha dair hükümler en ince ayrıntısıyla işlenmiş, toplumun temeli
olan aile kurumunun en sağlam şekilde kurulup devam etmesi için tedbirler alınmıştır.42 Nikâh kurumu yaşatılmaz veya bu konuda gerekli
ciddiyet gösterilmezse, mahremiyet değerleri sarsılır, ancak karı koca
arasında yaşanmasına izin verilen duygu ve hallerin serbest, ölçüsüz ve
464 meşruiyet sınırları dışında yaşanmasına yol açılmış olur. Aile ayrıca bir
eğitim yuvası olduğu için, bu yuvada yetişen çocuklar mahremiyetin
sınırlarının ne olduğunu da yaşayarak ve büyüklerinin rehberliğinde
öğrenmiş olurlar. Mesela, 24/Nûr suresinin 58. ayetinde öncelikle anne
babalara hitap edilerek, çocuklarına mahremiyet konusunda ne şekilde
terbiye vermeleri gerektiğine dair tavsiyeler bulunmaktadır.
c. Boşanma süreci
İslam boşanmayı hoş karşılamamakla beraber, meşru bir çözüm
olarak tanımıştır. Evlilik hayatını sürdüremeyen kişiler en son çare olarak bu çözüme başvurabilirler. Ancak, bu yola başvururken dahi, evlilik
mahremiyetlerinin ve sırlarının fâş edilmemesi ve tarafların birbirine
zarar vermemesi esastır. Boşanmanın belli bir sürece yayılması, ama bu
sürecin de çok uzun sayılmayacak şekilde sınırlandırılması, iyilikle salıverme, karşılıklı borç ve alacak kalmaması (2/Bakara, 227-232) gibi
hükümlerle bu çözülme sürecinin sağlıklı işlemesi öngörülmüştür. Boşanma sürecinde karı-kocadan başka, tarafların yakınlarına ve hâkime

40

41
42

Mesela bkz., Ebû’l-Hasen Ali bin Ebî Bekr el-Merğînânî, el-Hidâye şerhu Bidâyeti’l-mubtedî,
Dâru Kahraman, İstanbul 1986, I, ss. 43-44.
Mesela bkz., el-Merğînânî, a.g.e., IV, ss. 83-87.
Mesela bkz., el-Merğînânî, a.g.e., II, s. 189 vd.; Bilmen, Kamus, II, s. 5 vd.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

de bazı görev ve yetkiler de tanınmış olmakla beraber43, aslolan boşama yetkisinin kocada olmasıdır. Dolayısıyla bu yetkinin tek kişide bırakılmasının bir hikmeti de boşama hadisesinin karşılıklı çekişme, mahkemelerde herkesin gözü önünde tartışılması ve böylece tarafların hak
elde edeceğim zannıyla elde edeceğini zannettiği haktan çok daha fazla
zarar görmesinin önüne geçilmiş olmaktadır. Ayrıca, hâkimi boşanmanın lüzumuna inandırmak için tarafların her ikisinin veya birisinin bütün gayretleriyle uğraşmaları ve delil olabilecek her türlü aile sır ve
mahremiyetini ortaya dökmeleri neticesinde elde edilecek bir boşama
hükmü, bir pişmanlık durumunda hukuken mümkün olsa da tarafların
barışmalarını ve yüz yüze bakmalarını zorlaştıracaktır.44
d. Zina yasağı
İslam bir taraftan evliliği teşvik eder ve kolaylaştırırken, diğer yandan evlilik dışındaki gayr-ı meşru yolları kapatma, bu yola girmeye
çalışanları cezalandırma tedbirlerini alarak mahremiyeti hem bireysel
hem de toplumsal olarak korumuştur. Zina yasak ve cezası ağır olmakla
465
beraber, zinanın gerçekleşmesinden daha tehlikelisi onun yaygınlaşması ve kanıksanmasıdır. O yüzden, toplum içinde zinanın engellenmesi
için dinî, milli, ailevi vs. tedbirler öncelikle pekiştirilmeli, fertler bu
büyük günahtan kaçar ve dehşetini hisseder duruma getirilmelidir. Bu
tedbirlere rağmen bu günaha düşen tek tük fertler olur ve bu bir şekilde gizli kalırsa hukuk düzeni yine devreye girmez, yani bu suçu işleyenleri ortaya çıkarıp cezalandırmanın peşine düşmez. Ancak özellikle
itiraf ve ikrar yoluyla bu suçun işlendiği ortaya çıkarsa ona ağır cezasını
vermekten de geri durmaz. Dolayısıyla İslâm hukukunun öngördüğü
düzende zina bir suç olmakla beraber, esas olan bu suçun işleneceği
ortamın yeşermesine izin vermemektir.
e. Teşhir ve gözetleme yasağı
Tesettürün İslam’ın bir emri olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu,
Müslüman bireylerin vicdanına seslenen ve onda makes bulması gereken bir sorumluluk olmalıdır. Bununla beraber bu buyruğu dinlemeyen
kişiler, diğer bir kişinin hakkına girecek şekilde mahrem kalması gereken yerlerini açığa vurur, gösterilmemesi gereken yerlerini teşhir ederse burada da bir yaptırım devreye girebilir. Nitekim bugünkü hukuk
43

44

Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, İz Yayıncılık, İstanbul, 1999, c. I, ss. 368375.
Geniş bilgi için bkz. Bilmen, Kamus, II, ss. 217-220.
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düzeni de teşhirciliği yasaklamakta, hatta cinsel özgürlüklere karşı bir
saldırı olarak nitelemektedir.45 Doğrudan fıkıh kitaplarında bu bir suç
olarak sayılmamışsa da, bu suç için bir ta’zîr cezası öngörülebilir.
Diğer yandan kişilerin, mahremiyetlerini muhafaza için normal
tedbirleri almakla beraber, bazı kişilerin bu tedbirleri bir şekilde aşarak
bu mahremlere muttali olma davranışları karşısında da ortada bir hak
ihlali mevcut olduğundan hukuk düzeni bu suçu işleyen kişilere ceza
verebilir. Nitekim bir eve girmeden önce izin alınması gerektiğine dair
âyetler (24/Nûr, 27-28) ve hadislerdeki buyruklar,46 ayrıca Peygamberimizin gizlice evini gözetleyen kişi için “onun gözünü çıkarırdım” şeklindeki tehdit sözü47 de bu konuda bir işarettir. Mesela dürbünle vs.
evlerin içini, uzaktan balkonları gözetlemeye çalışmak hem ahlaki olarak kötü bir davranış, hem de bir suç olarak görülmüştür.48
f. Özel hayatın gizliliğinin korunması
466

Doğrudan klasik fıkıh kaynaklarımızda tanzim edilmemiş olmakla
beraber özel hayatın gizliliğini ihlal eden durumlarda da ceza öngörülmesi ve yaptırımları uygulanması İslâm hukukunun ruhuna ve maksatlarına uygundur.49

45
46
47
48

49

Tezcan ve diğerleri, a.g.e., s. 255-258.
Buhârî, İstizân, 13.
Buhârî, İstizân, 11.
Burada şu ilginç örneği zikretmek istiyoruz: “Kuş besleyenlerin şahitliği kabul edilmez,
çünkü bu insana gaflet veren bir davranıştır. Yahut, kuş besleyen kişi kuşları uçurmak için
damlarda gezdiğinden kadınların gizli hallerini görebilir.”, Merğînânî, a.g.e., III, 123.
Özel hayatın gizliliği ve korunması ilkesinin İslam hukuku çerçevesindeki karşılığına dair
geniş değerlendirme ve örnekler için bkz. Servet Armağan, İslam Hukukunda Temel Hak ve
Hürriyetler, ss. 106-125; Abdullah Kahraman, a.g.e., ss. 131-229; H. İbrahim Acar, “Özel
Hayatın Gizliliği ve Korunması”, Türkiye Günlüğü, Ankara 2000, sy. 62 (Eylül-Ekim), ss.
93-110.
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MAHREMİYETİN SINIRLARINI
BELİRLEME ve KORUMADA
HUKUKUN İŞLEVİ:
İSLAM AİLE HUKUKU ÖRNEĞİ
Murat ŞİMŞEK*
Özet
Cenab-ı Allah bu âlemi en mükemmel surette halk eylemiş, bununla birlikte âlemin ve
insanın devamını sağlayacak ilkeleri en iyi şekilde tanzim etmiş ve bu nizamın kıyamet saatine kadar bu şekilde bekasını murad etmiştir. İnsan için bu devamlılık, neslin
kadın ve erkek arasındaki birliktelik ile devamına bağlanmıştır. Evlilik denen bu müessesenin Hz. Âdem’den bu güne kadar ki meşruiyeti bu ilahi nizamın bir parçasıdır.
İnsanı, diğer canlılardan (hayvanlardan) ayıran en önemli özelliklerden biri neslin
devamını, -hayvanlardan farklı olarak- belirli sınırları (mahremiyet) bulunan bir izdivaç ile gerçekleştirmesidir. Ki bu Allah’ın en mükemmel şekilde var ettiği nizama daha layık bir metot olacaktır. İslam aile hukukunda muharremât ile temel çerçevesi çizilen mahremiyet, insan bedeninin, kişinin özeli olarak başkalarının bakışlarından korunmasından, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığına, tecessüsün yasaklanmasından haince bakışların haramlığına kadar birçok konuyu içermektedir. Bu genel çerçeveyle birlikte geleneksel fıkıh tecrübesi bu ilkeleri insana yaraşır ve medeni bir şekilde
uygulamasıyla tarihteki vazifesini en iyi şekilde ifa etmiştir. Bu günün şartlarında klasikteki tecrübesiyle fıkıh, insanların özgürlük alanları, teknolojik gelişmelerin mahremiyetin sınırlarını zorlayan uygulamaları, örf adet değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan algısal sorunlar gibi özelde bireyi genel anlamda ise aileyi ilgilendiren problemlere çözüm önerileri sunabilecek potansiyeli taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mahremiyet, İslam Aile Hukuku, Makâsıd, Ahlak, Mesken Masuniyeti.


The Rule of Law for Determining and Protecting the Boundaries
of Privacy: Islamic Family Law Example
Abstract
Allah has created this World with the most perfect form. He issued the universe and
human principles in the best way. He asked the survivability in this way until the Day
of Judgment. This continuity for people is connected to proceed on cohabitation between men and women for generation. The legitimacy of this institution of marriage
from Prophet Adam to this day is a part of the divine order. One of the most important features that distinguish human and animal is marriage that continuation of
generation is specific limits (Privacy). The privacy in Islamic family law includes the
human body, the protection of the human body from the point of view other people;
privacy and inviolability of private life; prohibition of inquisitiveness, etc. The experience of traditional Islamic Law has fulfilled the task in the history with the principles
*

Doç. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı muratsimsek76@hotmail.com

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

implemented in a way that is humane and civilized. Islamic law is today also will be
able to offer potential solutions.
Keywords: Privacy, Islamic Family Law, Makâsıd, Morality, Inviolability of Residence.

Kavramsal ve Teorik Çerçeve
Arapça bir kelime olarak mahremiyet “el-hurm” kökünden türemiş
bir sınâî mastardır (el-mahremiyyetü). Çoğunlukla hürmet ve mahremet
kalıplarında ve “İşlenmesi/çiğnenmesi helal olmayan şeyler” anlamında
kullanılır. Allah’ın kulları için koyduğu kural ve sınırlara da mahrem (ç.
mahârim) denir. Bir hadiste “Allah’ın korusu (himallâh / çizdiği sınırlar), mahrem belirlediği alanlardır (mahârimuh)” buyurulmuştur. Nitekim kişinin mahremi (hürmetü’r-racül), ailesi (özel sınırı, dokunulmaz
ehli) anlamına gelir. “haram aylar” tabiri ise Arapların, kendisinde savaşmanın helal olmadığı ayları (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Recep)
yani kutsal ve dokunulmaz bir zaman dilimini kastettikleri görülür.
Yine “harîm” kelimesi de korunmuş, sınırları belirlenmiş, hukuku tayin
edilmiş anlamlarına gelmektedir. Araplar kuyu vb. şeylerin harîmi de470 diklerinde o şeye ait murafakat ve hukuku ifade etmektedirler. Yine
aynı kökten mahrûm kelimesi ise imkânlardan, bereketli şeylerden,
birikimden mahrum kalmış fakir kişi anlamına gelmektedir. Hz. Peygamber (a.s.s.) aynı kökten türeyen “el-hırmetü” kelimesini şehvetine
düşkün, hayâdan mahrum erkekler anlamında kullanmıştır. Kıyâmet
saatine ulaşan kişileri o zamanda çıkacak hayâ yoksunu şehvetine düşkün kişilere karşı uyarmıştır.1
Yine aynı kökten türeyen namazdaki iftitâh tekbiri (tekbîretü’lihrâm) ile hac ve umredeki niyet ve elbiseye “ihrâm” denmesi bu kişilere önceden helal olan şeylerin haram kabul edilmesi yani bir sınır belirlenmesi anlamındadır. Aynı şekilde füru fıkıhta evlenilmesi yasak olan
kişilere de mahrem denmiştir. Ayrıca aynı kökten türeyen “el-harîm”in
“ortak olmak” manası da bulunmaktadır. Dolayısıyla burada özel hayat
ve bilgilere ortak kılınan yakın akrabalar anlamına gelmektedir.2
Türkçede, mahrem sıfatı ve isminin iki anlamda kullanıldığı görülür. İlki, başkalarından saklanan, başkaları tarafından görülmesi, bilinmesi, duyulması istenmeyen, dinin yasak kıldığı şeyler (privacy) anlamındaki kullanımıdır. İkincisi ise teklifsiz, içli-dışlı olma, yakın-sıcak
ilişki içerisinde olma (intimate) anlamıdır. Bu anlam karı-koca, aile ve
1

2

Cevherî, es-Sıhâh, s. 227-228; Fîrûzâbâdî, Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Yakub b.
Muhammed (v.817/1415), el-Kâmûsu’l-muhît (haz. Halîl Me’mûn Şîhâ), Beyrut
1428/2007, s. 282-283..
Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-muhît, s. 282-283.
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yakın akrabaları ifade eder. Türkçede “bir kimsenin mahremine girmek” deyimi, onun sırlarına âşina olacak kadar yakın olmak demektir.3
Batılı araştırmalarda mahremiyet karşılığında iki ayrı kelime kullanıldığı görülür. Bunlardan ilki Latince privatus sıfatından türetilen privacy, private (Fr. privé) kelimesidir. Alenî olmaya, herkes tarafından
bilinmeye karşı kapalı olmak, uzak kalmak anlamında soyut bir anlam
taşıyan bu kelime söz konusu yer, kişi ve olayın mümkün olduğunca az
bilinmesi veya sadece belirli kişiler tarafından bilinmesini ifade eder.
İngilizceden Türkçeye çevrilirken de özel olan, bireysel olan, kamu ile
paylaşılmayan şeklinde tarif edilmiştir. Türkçede bu anlam, yalnızlık,
inziva, uzlet, halvet, kişisel dokunulmazlık, gizlilik ve mahremiyet kelimeleriyle de karşılanmaktadır. İkincisi ise intimacy kelimesi ile ifade
edilen sıcak ve yakın ilişkiler anlamındaki mahremiyettir. Çoğunlukla
bireysel mahremiyet ihtiyacına işaret eden bu kavram bir grubun kendi
aralarındaki maksimum seviyedeki kişisel ilişkiyi ifade eder.4
Mahremiyet anlamında privacy kelimesi günümüzde hukuk başta
olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında yoğun incelemeye tabi
tutularak kavramlaşmıştır. Batıda ilk olarak Shorter Oxford Dictio- 471
nary’de 1450’de kullanılan kelime, bugün akademik çevrelerde yoğun
tartışılarak teorik bir içerik kazanmış, bilimsel sözlüklerde bünyesinde
pek çok anlamı barındıran bir kavram halini almıştır. Ayrıca halk indindeki kullanımı da modern araştırmalara konu olmuş, M. Wolfe ve R.
S. Laufer tarafından gerçekleştirilerek 1975’te yayınlanan 4-19 yaş grubuna yönelik saha araştırmasında 39 farklı anlamda kullanıldığı tespit
edilmiştir. Yazarlar bu cevapların “habere/bilgiye ulaşmayı kontrol
etme”, “yalnız olma”, “insanın (benin) hiç kimse tarafından rahatsız
edilmemesi” ve “mekanlara nüfuz etmeyi kontrol etme” şeklinde dört
kategori altında toplanabileceğini söylemişlerdir. Benzer araştırmalarda
“istenilen şeyi yapmakta serbest olma” kategorisi de ifade edilmiştir.5
Mahremiyet kavramı sözlüklerde ve halk kullanımında gizlilik (secret) kavramıyla birbiri yerine kullanılmakta ve karıştırılmaktadır. Akademik anlamda bu iki kavramın ahlakî, hukûkî ve psikolojik boyutları
itibariyle farklı olduğu ileri sürülmüştür. Gizlilik, başkalarına ulaşmayı
reddetmenin ve erişilebilirliği engellemenin aşırı bir şekli olarak görülür. Gizlilik, grubun diğer üyeleri açısından karşılıklı rıza ve mutabaka3

4

5

Turhan Yörükan, Şehir, Konut ve Mahremiyet: Sosyolojik ve Sosyal Psikolojik Görüş Açısıyla,
Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 2012, s.271-2.
Yörükan, Şehir, Konut ve Mahremiyet, s. 271-2, 288. Ayrıca bk. Mazhar Bağlı, Modern
Bilinç ve Mahremiyet, İstanbul: Düşünce yayınları, 2011, s. 185.
Yörükan, Şehir, Konut ve Mahremiyet, s. 272-3.
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ta dayanmayan; gayr-ı meşru görülen şeyleri ve kabul görmeyen cinsten merakları gizlemeyi amaçlayan bir davranıştır. Mahremiyet ise ona
ulaşmayı engellemeyi meşru bir davranış olarak görmekte, aile gibi özel
grup üyeleri tarafından istenen korunmuş bir davranıştır. Ayrıca mahremiyet başkalarını tehdit eder gibi görünmeyen ve sosyal olarak meşru
olan bir davranış şeklini içermekte ve savunmaktadır. Hukuk terimi ile
mahremiyet bir hak ve yükümlülük iken, gizlilik böyle değildir.6
Mahremiyetin hukuki temeli üzerinde de kısaca durulabilir. Şöyle
ki, insanlar, başkalarının ne yaptığını bilmek istemekte ve bundan da
zevk duymaktadırlar. Bu duygu dedikodu gibi nispeten daha az zararlı
bir davranışla giderilmeye çalışılırken, bazen gizli dünyalara nüfuz
etmeye varan bir bilgi edinme işlemine dönüşebilmektedir. Bu sebeple
birey, grup ve toplumlar tecessüse varan bu ant-i sosyal gözetleme eğilimlerine karşı mahremiyeti korumak üzere bir takım hukukî normlar
ve sosyal ritüeller geliştirmişlerdir. İlkel toplumlarda bu, cinsel ve sosyal roller, tabular, ailevi yükümlülükler ve atalara saygı gibi sorumluluklar çerçevesinde oluşturulan mahremiyet anlayışıyla sağlanırken,
472 modern toplumlarda bazı geleneksel kısıtlamaların yanında medeni
hukuk ve ceza hukuku normlarıyla önemli yaptırımlar konularak mahremiyet ihlallerine karşı tedbirlerle korunmaya çalışılmaktadır. Modern
dönemde geleneksel aile yapısının yerini çekirdek aileye bırakması,
şehirleşmenin anonimliği ve dinî otoritelerin bireyler üzerindeki etkisinin zayıflaması gibi değişimler modern insan için mahremiyetin fizikî
ve psikolojik olarak daha önemli hale gelmesine neden olmuştur. Ancak
bu süreç mahremiyeti zedeleyen ortamların çoğalmasına da yol açmıştır. Mesela sıkışık nüfus, büyük bürokratik organizasyonların insanları
yeni ilişkiler kurmaya zorlamasıyla ortaya çıkan yabancılaşma ve güvensizlik duygusu, yeni fizik ve psikolojik aletlerin sağladığı veri toplama ve gözetleme teknikleri ve de propaganda imkanına sahip devlet
aygıtı modern dönemde mahremiyeti tehdit eden ortamları oluşturmuştur. Alan F. Westin’in de dediği gibi, modern toplumda bireyler, aileler
ve gruplar için mahremiyete ulaşma artık bir özgürlük meselesi haline
gelmiştir.7
Batılı bazı araştırmacılar mahremiyeti, “birey, grup ve müesseseler
için kendileri hakkındaki bilginin (information) nasıl, ne şekilde ve ne
maksatla başkalarına verilebileceğini tayin etmek” olarak tanımlamıştır.
Ayrıca mahremiyetin dört temel unsurundan bahsedilir. Bunlardan ilki,
bir şahsın başkalarının kendisini gözetlemelerinden kurtulması anla6
7

Yörükan, Şehir, Konut ve Mahremiyet, s. 273-3.
Yörükan, Şehir, Konut ve Mahremiyet, s. 285-6.
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mındaki yalnızlıktır (solutide). Bu yalnızlık, tam bir görsel tecridi, inzivayı, sosyal anlamda sıfır-ilişkiyi içermeyen, bununla birlikte Tanrı’nın
veya üstün bir varlığın kendisini izlediğine inanmayı olumsuzlamayan
bir durumdur. İkincisi ise sıcak-yakın ilişki (intimacy) faktörüdür. Karıkoca, aile gibi maksimum seviyede bir ilişkiyi ifade eder. Üçüncü unsur
tanınmama, bilinmeme, toplum içinde kaybolma halini ifade eden anonimlik durumudur. Bu unsur, halkın içindeyken gözlenmekten kurtulmayı, uzak kalmayı başarmayı içerir. Dördüncüsü ise yukarıdaki halleri
de içeren psikolojik ihtiyaçlar bakımından kompleks, ilişkilerin yarattığı
ortama bağlı olarak şekil alan ketum davranma (reserve) durumudur.
Mesela en yakın ilişki durumlarında bile kendi için özel veya mukaddes
olan hususları kendine saklayabilmekte ve böylece psikolojik uzak
durma ile sosyal mesafe koyabilmektedir. İşte bütün bu durumların
bileşkesi olan mahremiyete sahip olabilmek için ise özerklik, kişisel
otonomi, çevresine kontrol edebilecek bireysellik duygusu ve şuurlu bir
seçme hakkı bulunmalıdır. Ayrıca mahremiyet, sosyo-biyolojik faktörlerden kaynaklanan gerilimlerin boşalmasında da hizmet görür. Örneğin heyecan hallerini rahatlatma, bilgi akışını sağlıklı değerlendirebilmek için olaylardan kendisini bir süre uzak tutma (soyutlama) ve bu 473
bilgileri yorumlayarak yeniden planlamada da kişi mahremiyete ihtiyaç
duyar. Yukarıda sayılan dört ilişki durumundan yalnızlık ile anonimliği
fizikî mahremiyet, yakın ilişki ve ketumluğu ise psikolojik mahremiyet
çerçevesinde değerlendiren araştırmacılar bulunmaktadır. Mahremiyet kesinlikle bir bireysel hak ve özgürlük sayılırken, mahremiyetin
arzu edilenden aşırı hale gelmesi durumunda başkalarıyla herhangi bir
güç ilişkisine girmeme hali olan sosyal tecride yol açması muhtemeldir.
Yine mahremiyeti kişisel mekânlara, bölgelere, mıntıkalara ve diğer
davranış alanlarına geçişi sağlayan bir köprü hizmeti gören merkezî bir
kavram, kişi veya grubun başkalarıyla ilişkisini düzenleyen diyalektik
bir sürek olan gören yaklaşımlar da bulunmaktadır. Buna göre mahremiyetin, sosyal etkileşimi yönetme, bu etkileşim için plan ve strateji
geliştirme ve de öz-benliği (self-identity) geliştirme olarak üç fonksiyonu bulunmaktadır.8
Mahremiyetin metafizik temeli var mıdır? Arapça kök yapısı itibariyle mahremiyet “ilâhî buyruklarla çizilen sınırlar (/mahârim)” anlamını da kapsamaktadır. Bu veri İslam kültürü açısından mahremiyetin
dinî söylemin belirlemesi çerçevesinde geliştiğini gösterir. Kavram aynı
zamanda “kutsal”ı yani “el sürmemeyi” de içermektedir. Nitekim İslâmî
terminolojide kadın için de mahrem kelimesinin kullanılması kadın
8

Yörükan, Şehir, Konut ve Mahremiyet, S. 287-296.
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olgusuna dair belirleyiciliği ifade eder. Daha da ötesi İslam düşüncesinde bireyin kendine özgü alanlarını bir başkasıyla paylaşması, sadece
bireyin kendi iradesine bırakılmamıştır. Aynı zamanda bir (/asgarî)
ölçüye kadar ilâhî otoritenin belirlemesine tabi görülmüştür. Yukarıda
zikredilen mahremiyeti bireyin kendi seçme haklarına veya toplumların
kültürel tercihlerine bırakan, ya da sadece modern bilimin verilerine
mahkûm eden yaklaşımların aksine İslam düşüncesinde mahremiyete
bir metafizik çerçeve çizilmiştir. Bu metafizik referanslarla temellendirilen mahremiyet öğretisi verili bir bilgi (vahiy) ön kabulünü (imân)
içermektedir. Nitekim dil, ilk bakışta toplum tarafından var edilmiş bir
olgu gibi görünse de onun verili bir durum olduğunu inkâra götürecek
bir delilden yoksun olunması da böyle bir kabulü mümkün kılmaktadır.
Her şeyin dünyevi referanslarla açıklandığı modern bilimin aksine, iyi
ve kötünün (husün-kubuh) belirlenmesinde insanüstü bir belirleyiciye
dayanma düşüncesi hala geçerliliğini korumaktadır. Bilimlerin ilkelerini
bir üst bilimden almalarında olduğu gibi mahremiyetin temelini de
önceden verili bir alanda kurulu önermelerden (metafizik) alması akıldışı sayılamaz. Ayrıca bu yaklaşım aklı, bireysel ve toplumsal tecrübeyi
474 göz ardı etmeyi de gerekli kılmamaktadır.9
İslam Aile Hukuku Bakımından Mahremiyet
Mahremiyet, insanı diğer varlıklardan farklı kılan kendine özgü
değerler sistemini ifade eder. İslam düşüncesi açısından dürtülerin uyarılması bizatihi “kötü” olarak nitelenmez. Ancak bunların umimileştirilmesi hoş karşılanmaz. Mesela cinsel dürtülerin aşırı uyarılması ya da
köreltilmesi doğal (fıtrî) ve ahlâkî olandan (adaletten) sapma olarak
görülür. Modern batıda doğal olan, bir çaba sonucu ortaya konabilecek
aklî bir durum olarak kabul edilirken, doğuda (İslam’da), potansiyel
olarak verilidir; doğal’ın çaba ile tespiti söz konusu olmayıp, ilk yaratılışın selîm hâlini yani fıtratı ifade eder.10
Dinlerin en önemli iddialarından biri insana güven vermektir. İnsandaki güven duygusunu karşılama konusunda Tanrı ve öteki dünya
inancı önemli bir yer tutar. Bu minvalde İslam düşüncesinde insanın iki
yönlü ihtiyaç duyduğu güven arayışı iki yöntembilim ile karşılanmıştır.
Bunlardan ilki mebde ve mead konuları olan varlığın hakikati ve zaman
mefhumuna yönelik metafizik güveni (el-îmân) karşılayan usûlü’d-dîn,
9

10

Bk. Bağlı, Modern Bilinç ve Mahremiyet, s. 184-188. Özellikle cinsel mahremiyetin kaynağı
olarak İslâm’ın ilkeleri ve referansları için bk. Kemal Yıldız, “Genel Anlamda Mahreniyetin
Kaynağı ve Çocuklarda Cinsel İstismarı Önleyici Bir Unsur Olarak Aile İçi Mahremiyetin
Önemi”, Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, Rize İlahiyat Fakültesi, 2005, İstanbul:
Ensar neşriyat, 2010, s. 202-207.
Bağlı, Modern Bilinç ve Mahremiyet, s. 212-3.
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diğeri ise dünyada sosyal nizâmı tesis etmek üzere geliştirilen sosyal
güveni (el-emân) karşılayan usûlü’l-fıkh yöntemleridir.
Usûl- i fıkıh ikinci klasik dönemde sadece fıkhın değil, tüm İslamî
ilimlerin nazarî bir yöntemle sağlama ve savunusunu yapma işlevine
yönelince İslam düşüncesinin teorik zemini haline geldi. Bu çerçevede
geliştirilen teorilerden biri makâsıd teorisi olmuştur. Makâsıt, küllî bir
bakışla dinin (İslâm’ın) temel gayelerini tespit ederek onlara yönelik
tehditleri kaldırmak üzere konulan önlemleri beyan etmeyi amaçlayan
bir teori olmuştur. İslâm’ın korumayı öngördüğü beş temel küllî esas,
can (insan), din, akıl, nesil ve mal olarak tespit edilmiştir. Bunlardan
dördüncüsü olan neslin (ırz) korunması aile hukukunun ilkelerini izah
eden bölümdür.
İsnevî, et-Temhîd adlı eserinde istıshâb kaidesi çerçevesinde eşyada
asıl durumun ne olduğunu tartışır. Burada ilgili ilkeye dayalı üç ayrı
kaidenin aynı anda değerlendirilmesi gereğine dikkat çekerek konunun
sadece ibâha-i asliyye kaidesinden ibaret olmadığını göstermiş olur.
İlgili kaideler şöyledir: (1) Menfaatlerde (el-menâfi‘) asıl olan ibâhadır;
(2) zararlı şeylerde (el-mazârr-mü’limâtü’l-kulûb) asıl olan haramlıktır; 475
(3) ırzlarda (cinsel ve ailevî meselelerde) asıl olan haramlıktır.11 İsnevî’nin de işaret ettiği üzere cinsel ve aile ile ilgili hususlarda temel
ilke haramlıktır (hürmet/mahremiyet). Klasik fıkıh edebiyatında verilen
basit ama konuyu iyi temsil eden bir örnek verilir. Bir kişi, bir bayanın
hanımı olduğunu iddia etse delil (şahit) getirmesi gerekir. Başka birinin
o kadın üzerinde nikâh iddia etmemesi yeterli değildir. Hâlbuki bir
eşyanın kendine ait olduğunu iddia etse, başka bir müddei çıkmadıkça
o kişiye ait olduğuna hükmedilir. Delil getirmesi istenmez.
“Irzlarda (cinsel ve ailevî) konularda asıl olan haramlıktır” kaidesi
ailevî konularda muhafazakârlığın esas olduğuna işaret olarak da yorumlanabilir. Nitekim hemen bütün toplumlar ve devletler aile müessesini korumak için geleneksel yapıları muhafaza etme çabası içinde olmuşlardır. Modern dönemde ortaya çıkan değişim olgusu, mahremiyet
bağlamında hem kadın, hem de aile için çoğunlukla olumsuz sonuçlar
doğurmuştur. Dolayısıyla kanaatimizce ülkemizdeki değişim ve de muasır medeniyete uyum konusunda en son uyumu sağlanacak kurum aile
olmalıdır. Aksi takdirde modernin getirdiği yakıcı sorunlar, ülkemiz için
de kaçınılmaz olacaktır. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda insanımız için kurtuluş ve ferah getirmesi amaçlanan bu tercih, aile söz konusu olduğunda hassasiyetlerin son safhada olmasını gerekli kılmaktadır.
11

İsnevî, Ebû Muhammed Cemalüddîn Abdürrahim b. el-Hasan, et-Temhîd fî tahrîci’l-fürû‘
‘ale’l-usûl (thk. Muhammed Hasan İsmail), Beyrut 1425/2004, s. 599-602.
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İslam hukuk felsefesi açısından aile, medenî insanın ilâhî bir ilhamla, medeniyetinin temellerini ortaya koyma konusunda özen gösterdiği
şeylerin ilkidir. Bu konuda onu harekete geçiren bu ilâhî ilham ona
neslinin devamı duygusunu vermiş, bununla birlikte bu devamlılığı
nesebin muhafazası yani kişinin kendi neslinin şüphe içermeyecek şekilde kendisine nispetini sağlama ve koruma duygusunu da beraberinde
getirmiştir. Bütün hukuk sistemleri gibi İslam hukuku da nesebin devamı işleminin bir takım nizam ve kurallar altına alınması, ayrıca kadın
erkek birlikteliği ile başlayan bu müessesenin ortaya çıkardığı akrabalık
(yakınlık/mahremiyet), nesil, nafaka, sosyal sorumluluk gibi birçok
hükmü detaylı şekilde izahı gerekli görmüştür.12
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye şerhinde Ali Haydar Efendi (ö. 18531935) Mecelle şerhinde fıkh sistemetiği bağlamında aile hukukunu
temellendirirken şunları söyler:
“Şöyle ki, Cenâb-ı Hak Te‘âlâ ve Tekaddes Hazretleri âlemi ekmel olmak
üzere halk ve emr-i maâşı ahsen sûretle tanzîm ve bu nizâm-ı âlemin
vakt-i mukaddere yani yevm-i kıyâmete dek bekâsını irâde edip bu
nizâm-ı âlemin böyle bekâsı ise nev‘i insanın bekâsına ve nev‘in yani
nev‘i insanın ekmel ve ahsen suretle bekâsı tenâsül ve tevâlüd için
zukûr ve inâsın yek-diğeriyle izdivacına menûttur ki izdivâc-ı mezkûr
Hz. Âdem aleyhisselâm’dan bu güne kadar cârî ve meşrû bir emirdir. Bu
kıyastan mezkûr nizâm-ı âlemin böylece bekâsı nev‘i insanın tenâsül ve
tevâlüdü için izdivâca menûttur neticesi çıkar… Zira nev‘i insanın bekası hayvânât-ı sâire gibi bilâ izdivâc içtima‘la dahî mümkün ise de böyle
gayr-i meşru ictimâ‘ zıyâ-ı ensâb gibi nice mefâsidi müstelzim olduğundan mezkûr vech-i ekmel ve ahsen ile olamaz…”13

476

Hukuk ahlak ilişkisi bakımında modern batı hukukunun da çıkmazda kaldığı en temel sorunlardan biri cinsel tercih ve sapkınlıklardır.
İnsan hakları bağlamında mutlak özgürlük iddiasına sahip batı düşüncesi, hukukun ahlaki zeminini zora sokan bir aşamaya gelmiştir. Hemcinslerin evliliğine hukuki olarak onay vermesi bunu açıkça göstermektedir. İnsan türüne ait mahremiyet sınırlarının çiğnendiği bir örnek
olarak ortada durmaktadır. Hâlbuki İhsan Fazlıoğlu’nun da ifade ettiği
gibi, klasik ahlak teorisi açısından cinsel sapkınlıklar redâet/rezîlet
olarak değerlendirilir ve ahlaka konu yapılmaz. Cinsel sapkınlıklar hattı mustakîmden saptığı için sapkınlık denmiştir. Burada kastedilen hat,
insanın metafizik anlamdaki tabiatı, yani fıtratıdır. Dolayısıyla bu durum fıtrattan sapma olduğu için ahlakın konusu olarak alınmamıştır.
12
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İbn Âşûr, Muhammed Tahir, İsâm Hukuk Felsefsi Gaye Problemi, trc. Vecdi Akyüz – Mehmet Erdoğan, İstanbul 1999, s. 219-236.
Eminefendizade Küçük Ali Haydar Efendi, Dürerü’l-hükkâm şerhu Mecelleti’l-ahkâm, İstanbul: Hukuk Matbaası, 1330, I, 16.
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Klasik fıkıhta biyolojik anlamda hormonal bozukluk sebebiyle sorunlu
olan bireylerin fahşetmemek (yaymamak ve propagandasını yapmamak) kaydıyla tecridi (gözetim altına alınması) önerilmiştir. Usul-i fıkıhta var olan “birey ve tür olarak insana zarar veren hiçbir şey ahlaki
olamaz” ilkesi de bunu desteklemektedir. Dinin korumayı amaçladığı
beş unsurdan üçü insanla ilgilidir ve onlar can, akıl ve nesildir. Neslin
korunmasındaki zarûrî gaye insan türünün korunması ve devamlığıdır.
Nitekim intihar da böyledir. Birey ve tür olarak insana zarar vermektedir ve toplumun korunması ilkesine aykırıdır.
Mahremiyet-beden ilişkisi bağlamında meseleye bakıldığında ise
şöyle bir durum ortaya çıkar. Beden mahremiyeti, insan bedeninin başkasının bakışlarından gizlenmesini, başkasının görmemesi gereken yerleri anlatır. İslami terminolojide bunu avret kelimesi açıklar. İslam’ın
öngördüğü mahremiyet hukuku açısından tedavi gibi zaruret hali dışında bedenin bakılması yasak olan kısımlarını helal kılan tek yol nikahtır. Nitekim evlenilmesi yasak olan kadınlar için de fıkıh terminolojisinde mahrem terimi kullanılmıştır. Meselenin bedenle ilgili bölümünde ise temel soru, beden üzerinde kararı kimin vereceğidir. Yaratı- 477
cının (Cenâb-ı Allah) yetki ve belirlemesi kabul edildiğinde O’nun insanın beden mahremiyetini koruması için bir takım kurallar koyduğu
görülür. İslam inancı açısından erkek ve kadının belli yerlerini örtmesine ve özellikle de beden üzerinden cinsel aktivitelerin hangi şartlarda
ve nasıl olacağına Şâri olan Allah karar vermiştir. Yani mahremiyetin
sınırlarını belirleme yetkisi Tanrı’ya aittir.14
Mahremiyet en bariz şekliyle cinsel davranışlar konusunda görünür
hale gelmekte ve bu minvalde mahremiyet kültürü davranışı geliştirilmektedir. Böyle özel ilişkiler için uygun, başkalarının müdahalesine
kapalı, savunulabilir bir mekâna sahip olma ihtiyacı mesken/konut
mahremiyetini doğurmuştur.15 Nitekim yakın tarihe kadar batıda oda
kavramının bulunmaması, mahremiyet ve sınır koyma anlayışındaki
farklılığı göstermektedir. Kur’ân’daki hucürât, beyt (ç. büyût) ve gurfe
ifadeleri böyle bir mahremiyet algısının varlığına işarettir.
Mahremiyet öncelikle temel bir insan hakkıdır. Modern hukuk sınıflamalarında mutlak olarak insan haklarının korunması kamu hukukunda ele alınırken, mahremiyetin temelini teşkil eden “şahsiyet hakları teorisi” ise özel hukuk alanında kişinin haklarını korumak üzere incelenmiştir. Özel hayatın gizliliğinin korunması ise her iki hukuk dalında
14

15

Saffet Köse, Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu, Konya: Mehir
Vakfı Yayınları, 2014, s. 117-121.
Yörükan, Şehir, Konut ve Mahremiyet, s. 275.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

da tartışmasız temel bir hak olarak kabul edilmiştir. Özel hayatın kapsam ve sınırlarının belirlenmesi hukuk doktrininde genişçe tartışılmıştır. Kişinin ortak (kamusal), meslekî, ailevî ve özel (sır) hayat alanlarının sınırının belirlenmesi ve korunması hukukun temel işlevleri arasında yer alır. Özelikle aile mahremiyetinin korunmasında mesken dokunulmazlığının önemli bir rolü olduğu görülür. Ayrıca özel durumların
ve eşyaların gizliliği ile haberleşme gizliliği hakkı da hukukun mahremiyeti koruma ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.16
Füru fıkıh bağlamında meseleye bakıldığında aile mahremiyetini
korumaya yönelik en önemli tedbirlerden birinin mesken mahremiyetini korumaya yönelik tedbirlerin olduğu görülür. Temel referanslarını
Kur’ân ve sünnet verilerinden alan bu tedbirler, evlere izinsiz girmeme
ilkesi, bu emrin hikmeti, izin isteme çeşitleri, bu minvalde ortaya çıkan
hükümler, izin istemede öncelik sıralaması, izin sayısı, yabancıların
veya mahremlerin evlerine ya da ortak mekânlara girerken izin istemeye ait hükümler, hatta izin istemenin usul ve âdâbına varıncaya kadar
fıkıh edebiyatında incelenmiştir.17 Bu hükümlerin temel referansı şu
478 âyet-i kerîmelerdir:
“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip
(izin alıp) ev halkına selâm vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada hiçbir kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, “Geri dönün!”
denilirse, hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha nezih bir davranıştır.
Allah, yaptığınızı bilir. İçinde kendinize ait eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Allah, sizin açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir.” (Nur (24), 27-29).
“Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan (köleleriniz) ve içinizden henüz
ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden
üç defa izin istesinler. Bunlar, mahrem (kapanmamış) halde bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir
mahzur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah âyetleri
size böyle açıklar. Allah, (her şeyi) bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Çocuklarınız ergenlik çağına girdiklerinde, kendilerinden öncekiler (büyükleri) izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. İşte Allah, âyetlerini
size böyle açıklar. Allah alîmdir, hakîmdir.” (Nur (24), 58-59).

İslam hukuku bağlamında mahremiyeti korumaya yönelik tedbirlerden biri de tecessüsün yasaklanmasıdır. Hem şahsiyet haklarını hem
de aile mahremiyetini korumayı hedefleyen bu ilke sosyal düzenin sağlıklı bir şekilde devamında da önemli bir fonksiyon icra eder. Literatür16

17

Abdullah Kahraman, İslam Hukuk ve Ahlak İlkeleri Işığında Özel Hayatın Gizliliği (Mahremiyet)”, Ankara: Ebabil yayınları, 2008, s. 54, 62-63, 99-205.
Kahraman, Özel Hayatın Gizliliği (Mahremiyet), s. 141-174.
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de bu ilkeye referans olan birçok âyet ve hadis yer almaktadır. İslam
düşüncesindeki “gizli ve ayıp durumları araştırmama” ilkesi, insanda
fıtrî olarak var olan merak ve araştırma duygusunu köreltmeyip hayırlı
yönlere yöneltmesi yani kâinâtın yaratılış sırlarına, dünyada seyreyleyip
ibret nazarıyla tefekküre, hatta bilimsel araştırmaya sevk etmesi nedeniyle dengeli bir yapıyı öngörmektedir. Ayrıca meşru müdafaayı kabulü
ve komşuluk haklarına riayet ilkesini benimsemesi de İslam hukukunun
mahremiyeti korumaya yönelik tedbirler arasında sayılabilir.18
İslam hukuku özel hayatın gizliliğini sınırlayan bazı durumların
varlığını da kabul etmiştir. Nitekim hak sahibinin hayati tehlikesi bulunduğu adlî ve meslekî (tıp gibi) faaliyetlerin gerektirdiği, üstün kamu
menfaatinin bulunduğu durumlarda belli ölçülere kadar bu hakkın
sınırlandırılabileceği ön görülmüştür. Ayrıca islam hukuku özel hayatın
gizliliğini meşru bir gerekçe olmaksızın ihlal edilmesi durumlarında ise
bir takım cezâî müeyyideler önermiştir.19
Mesken mahremiyeti ilkesinin hukuka yansımasına Osmanlı son
dönem uygulamasından bir örnek zikretmek gerekirse Hanefî mezhebi
esas alınarak hazırlanan Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin 1202. ve 1205. 479
maddelerinde şöyle geçmektedir:
“Mutfak ve kuyu başı ve hânenin havlısı gibi makarr-ı nisvân olan mahallin görünmesi, zarar-ı fâhiş addolunur. Binaen-alâ-zâlik, bir kimsenin
hanesinde ihdâs eylediği penceresinden, yahut müceddeden inşâ eylediği binânın penceresinden, câr-ı mülâsıkının, yahut sokak aşırı hânesi
olan bir kimsenin, makarr-ı nisvân olan mahalli görünür olsa, bu zararın ref’iyle emr olunur. Ol kimse dahi, nisvân görülmeyecek sûrette duvar yahut tahta perde yapıp ol zararı def’ etmeye mecbur olur. Amma
beher hal, penceresini seddetmek üzre cebr olunamaz. Nitekim, çitten
ma’mûl bir hâitin aralığından, komşunun makarr-ı nisvân olan mahalli
görünür olsa, ol aralıkları seddetmek üzre hâitin sahibine emr olunur.
Amma yıkıp da, duvar yapmak üzre cebr olunamaz.” (md. 1202).
“Bir kimse, bahçesindeki meyve ağacına çıktıkda, komşusunun makarr-ı
nisvân olan mahalli görünür ise, ol kimse ağacın üzerine çıkacak oldukda, nisvân tesettür etmek için ihbar etmek lâzımdır. İhbâr etmediği takdirde, hâkim anı bilâ-ihbar ol ağaca çıkmaktan men’ eder.” (md. 1205).

Komşuluk neticesi ortaya çıkabilecek olan mahremiyet ihlallerini
engellemeye matuf çıkarılmış olan bu kanun maddeleri, hane kadınlarının oturdukları yerlerin görülmesine karşı tedbir alınmasını ve ağaca
çıkmak gibi gerekli durumlarda ilgili hane halkının gerekli tedbirleri

18
19

Kahraman, Özel Hayatın Gizliliği (Mahremiyet), s. 174-184.
Kahraman, Özel Hayatın Gizliliği (Mahremiyet), s. 203-225.
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almaları için haber vermelerini şart koşarak özel hayatın gizliliği ve
mahremiyeti korumaya yönelik düzenlemeler içermektedir.20
Mahremiyetin ihlali, insan hak ve hürriyetine yapılmış bir saldırıdır. Nitekim günümüzde mesken masuniyetini ihlal, telefon dinleme,
röntgencilik, internet aracılığıyla yapılan mahremiyet ihlalleri, insan
hakları ile ilgili önemli konulardır. İslam’da mahremiyeti koruma tedbiri olarak tecessüsü yasaklama başta olmak üzere birçok tedbir alınmıştır.
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İSLÂM HUKUKUNDA
SÜT KARDEŞLİĞİ ve MAHREMİYET
Emine GÜMÜŞ BÖKE*
Özet
Kapsamı değişmekle beraber diğer hukuk sistemlerince de birer evlenme engeli olarak
kabul edilen kan hısımlığına ve sıhrî hısımlığa, İslâm hukuku süt hısımlığını da ilave
etmiştir. Süt hısımlığı, çocukla annesi dışında onu emziren kadın ve akrabaları arasında meydana gelen hısımlıktır. Arapçada “radâ” kelimesiyle ifade edilen çocuğun
süt emmesi, bir takım fıkhî hükümler meydana getirir ki, çocukla onu emziren sütanne ve akrabaları arasında İslâm hukukuna has bir özellik olarak evlenme engeli teşkil
eden bir hısımlık bağı doğurması da bu hükümler arasında yer alır.
Kur’an ve sünnette yer alan bu konu önceki din ve hukuk sistemlerinde mevcut değildir. Ancak cahiliye döneminde Araplarda, süt akrabalığı geleneği mevcuttu. İslâm dini
bu konuda bir takım prensipler getirmiştir. Emen ile emziren ve onun belirli derecedeki yakınları arasında mahremiyetin meydana gelebilmesi için hem emen çocuk hem
de emilen süt miktarı ile ilgili bazı şartlar aranmaktadır. Akrabalığın tespiti ise ya tarafların ikrar ve itirafıyla ya da emzirme olayını görüp bilenlerin şahitlikleriyle gerçekleşir. Süt akrabalığı İslâm hukukunda evliliğe engel görülürken modern hukukta
evlenmelerine engel yoktur diyerek uygun bulunması üzerinde durulması gereken bir
konudur. Ayrıca günümüzde süt bankaları ve buralardan alınan sütlerin akrabalık tesisindeki rolü de dikkate alındığında konu önemini hala korumaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rada, Sütanne, Evlenme Yasağı, Mahremiyet, Süt Bankası.


Milk Kinship and Unmarriageable Person (Mahram) in Islamic Law
Abstract
Though there are some differences between their scopes, Most Legal Systems have
declared consanguinity (blood ties) and affinity (ties through marriage) to be diriment impediment. In addition to them, Milk Kinship is regarded as an impediment to
marriage in Islamic Law. Milk Kinship, if a baby is breastfed by a woman who is non biological mother, infancies siblings and her children become brothers and sisters.
Ra'dah is an Arabic term which is from Sunnih Islamic Jurisprudence (fiqh) meaning
is a ruling on breastfeeding. A wet nurse who is the owner of the milk, suckling baby
and their various specific relatives may not marry; they are deemed 'Mahram'.
While Other Heavenly religions and previous legal rules do not have this subject,
there are numerous Ayats in the Holy Qur'an and Sunnah in Islam. Moreover, Sibling
*
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Kinship through breastfeeding had a long tradition in Pre - Islamic Paganism. Islam
also some more principles about it. There are some conditions for being 'mahram' between a wet nurse, suckling infancy and their specific relatives which is about ' the
quantity of milk'. Besides, for determining of Milk Kinship, A confession or affirmation must be made by the parties or who saw the breastfeeding. It is also worth emphasizing that While Milk Kinship is impediment to marriage in Islamic Law, there is
no legal impediment to marriage in Contemporary Legal. Furthermore, there are milk
banks at the presence time which people receive milks from these banks. We have to
remember the risk of Milk Kinship that ties through breastfeeding). Therefore, Milk
banking is also worth to consider.
Keywords: Ra'dah, Wet Nurse, İmpediment to Marriage, Mahram (Unmarriageable Person),
Milk Banking.

İslâm dini, insanın, yaratanıyla diğer insanlarla ve bütün
varlıklarla ilişkilerini düzenleyen ilahî kanunlar bütünüdür.
Dünya ve ahiret arasında dengeyi kurmuş ve korumuştur.
İslâm’da aile, anne baba hakkı önemli bir yere sahiptir. Birçok
ayette anne-babaya itaat, onlara iyilikle muamele etme emredilmiştir. Yine Kur’an-ı Kerim’de çocukları emziren kadınların da
482 onların anneleri olduğu bildirilmiş ve hadislerde de kadının
akrabalarının süt emen çocuk için mahrem olacağı zikredilmiştir.
Konuyla ilgili hükümler, ayetlerde radâ’ kökünden gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Sözlükte “süt emmek; emzirmek” anlamlarındaki radâ’ (rıdâ) kelimesi terim olarak “bir kadının sütünün emzirme yoluyla ya da başka bir şekilde içilip yutulması”
demektir1. Öz çocuğu olmasa bile süt emme çağındaki bir çocuğu emziren kadın ile emzirdiği çocuk arasında sütten kaynaklanan bir akrabalık bağı oluşmaktadır. Böylece emziren kadın
sütanne, çocuk ise süt evlat olmaktadır.
Ayrıca anne babaları
farklı olduğu halde aynı anneden süt emen çocuklar birbirleriyle
sütkardeş olmaktadırlar. Hatta süt ile kurulan bu bağ sadece
emen ile emziren arasında kalmamakta, süt emen çocuk ile emzirenin diğer bazı akrabaları arasında da evlenme engeli doğurmaktadır. Emzirmeyle ilgili temel hükümler Kur’an ve Sünnet’te belirlenmiş, bunların ictihadlarla genişletilerek ele alındığı fıkıh eserlerinde emzirmenin evlilik engeli oluşturması radâ’

1

Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, Bilmen yayınevi,
İstanbul-1985, c:II, s. 78; Cezîrî, Abdurrahman, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı, (çev:
Mehmet Keskin), Çağrı Yayınları, İstanbul-1993, c:V, s.2363; Kaşıkçı, Osman, “Radâ’”
md. DİA, c:34; İstanbul-2007, s.384; Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü,
Rağbet Yayınları, İstanbul-1998, s.379.
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bölümünde incelenmiştir. Cahiliye toplumunda da mevcut olan
süt emzirme geleneğine İslâm dini yeni bir boyut kazandırmıştır.
Toplumumuzda da vakî olan süt akrabalığı müessesenin tarihi ve İslâm’daki dayanağı, süt akrabalığının oluşması için gerekli şartlar, süt akrabalığının tespiti ve süt bankaları gibi konular bu çalışmada ele alınacaktır.
Konuyla ilgili hükümleri ele
alırken süt akrabalığı ilişkisi sebebiyle oluşan mahremiyet konusuna da temas edilecektir. Bu çalışmada öncelikle anne sütünün
önemi, çocuğa etkisi, süt akrabalığının tarihçesi ve konuyla ilgili
belli başlı kavramlara yer verilecektir.
Anne Sütünün Önemi
Yeni doğan çocuğun bir süre anne sütüyle beslenmesi hem
çocuğun, hem de annenin sağlığı için son derece yararlıdır. Bugün tıbbın da onayladığı bu yarar nedeniyle İslâm dini de çocuğun anne sütüyle beslenmesine önem vermiş, anneleri çocuklarını emzirmeye teşvik etmiştir. Anne sütünün biyolojik niteliği
ve koruyucu rolü üzerine yapılan araştırmalar,
onun çocuk için
483
en uygun besin olduğunu ortaya koymuştur. Süt de kandan
hâsıl olan ve ondan ayrılan, besleyici özelliği bulunan pek
önemli bir sıvıdır. Aynı zamanda çocuğun anneden süt emmesi
anne ile çocuk arasında yakın ilişkinin kurulabilmesinde önemli
bir etkendir. Tıp teknolojisi bugüne kadar yeni doğmuş çocuk
için anne sütünün yerini tutacak sunî bir mama icat edememiştir2. Anne sütü bebekler için yeterli bir besin olmanın yanında,
emzirildikleri sürece bebekleri, bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlarına, ishale ve alerjik hastalıklara karşı korumaktadır 3.
Anne sütünün yüksek beslenme değeri yanında içerdiği hücreler,
hormonlar, enzimler ve immünglobulinler bağışıklık sağlayan koruyucu
maddeler yönünden etkileri yeni anlaşılmaya başlamıştır4. Emzirme
aynı zamanda anne ile çocuk arasında bir iletişim kurarak çocukta güven duygusunun oluşmasını ve çocuğun psiko-sosyal gelişmesini sağlamaktadır. Anne sütü ile beslenen çocuklar, ruh ve beden bakımından
daha sağlıklı, daha dengeli ve başarılı olmaktadır. Anne sütü ile anne
2

3
4

Asaf Ataseven, “Çocuğun Süt Dönemi ve Süt ile Beslenme”, İslâm’da Aile ve Çocuk Terbiyesi
Sempozyumu, İlmî Neşriyat, Şanlı Urfa-1994, s.261; Döndüren, Hamdi, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları, İstanbul-1995, c:I, s. 453; Hayreddin Karaman, İslâm’da Kadın ve
Aile, Ensar Neşriyat, İstanbul-1995, s.278.
Atatseven, a.g.m., s.261
Şinasi Özsoylu, Pediatride Yenilikler, Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı, Ankara-1983, s.a:4,
s.5; Ataseven, a.g.m., s. 263; Döndüren, ag.e.,c:I, s.453
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ve bebek arasında oluşan bağ, annenin bebeğine daha yüksek sorumlulukla bağlanmasına yol açtığı gibi aynı zamanda bebeğin dış dünya ile
olan ilişkilerini de uyumlu hale getirir5. Şurası da bugün artık kesin
olarak bilinmektedir ki, anne sütü, beyin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Zira beyin hücreleri için gerekli yağ oranları, en iyi anne sütü ile
sağlanmaktadır. Uzmanlar anne sütündeki yağ asitlerinin beyin gelişimini artırdığını savunmaktadır. Nitekim anne sütü alan bebekler daha
sağlıklıdır. Anne sütü bebeğin bağışıklık sisteminin en büyük destekçisidir6.
Araştırmacılara göre sütün bütün özellikleri henüz ortaya çıkarılmış değildir. Sütün çocuk üzerinde oluşturduğu fizyolojik tesirleri, bugün tamamen inkişaf etmiş değildir. Anne sütü muamma oluşunu hala
devam ettirmekte ve üzerinde çalışmalar sürmektedir. Mesela bir araştırmaya göre eğer anne rahatsız edilerek heyecanlandırılmışsa ondan
süt emen çocukta aynı şekilde ıstırap duymaktadır. Bilindiği gibi korku
anında kana bazı hormonlar karışmakta ve bu suretle vücuda yayılarak
fizyolojik bazı reaksiyonların meydana gelmesi mümkündür. Bununla
484 beraber emziren anne de ise meme kanseri, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi daha az görülmektedir. Amerikan Pediatri Akademisi, sütünün az veya çok oluşuna bakmadan annelere çocuklarını bir sene
emzirmelerini tavsiye etmektedir. Yeni doğan bir bebeğin anne sütünden başka hazmedebileceği, daha besleyici ve daha kola hiçbir besin
yoktur.. Zira anne sütü daima bulunabilir, daima sıcak ve daima sterildir7.
İşte bu önemli işlevinden dolayı olsa gerek, Kur’an-ı Kerim’de birden çok ayette emzirme konusuna değinilmiş8, bazı farklı değerlendirmeler bulunmakla birlikte emzirmeyi veya emzirtmeyi öncelikle çocuğun anne babasına, eğer onlar yoksa babanın varislerine bir görev olarak yüklemiştir9.
Bakara süresi 233. Ayette “Emzirmeyi tamamlamak isteyen
için analar çocuklarını tam iki yıl emzirirler.” buyrulmaktadır.
İslam âlimlerinin çoğuna göre, en güzeli annenin çocuğunu emzirmesidir. Eğer emzirmiyorsa şu üç durumda emzirmeye zorlanabilir:

5
6
7
8

9

Ataseven, a.g..m, s.267; Özsoylu, a.g.e., 6-25
H. Murat Kumbasar,, “Süt Akrabalığı”, Atatürk Ü.İ.F.D., Erzurum-2001, sa: 16, s. 319.
Kumbasar, a.g.m., s.319; Döndüren, a.g.e, c:I, s. 453-456.
Lokman, 31/14; el-Ahkâf, 46/15; el-Bakara, 2/233; el-Kasas, 28/7; en-Nisâ, 4/23; etTalâk, 65/6
El-Bakara, 2/233; el-Kasas, 28/7.
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-Çocuğun annesinden başkasının sütünü emmemesi
-Başka bir sütanne bulunamaması
-Babanın emzirme ücretini ödeyemeyecek durumda olması
Bu durumlar dışında eğer emzirmiyor veya çeşitli nedenlerle emziremiyorsa babanın bir sütanne tutması gerekir. Buna göre İslam, yeni
doğan çocuğun belli bir süre anne sütü ile beslenmesine önem vermiş,
öz annenin herhangi bir nedenle çocuğu emzirememesi durumunda,
sütanne yoluyla bu beslenmenin yine bir anne sütüyle yapılmasını öngörmüştür10.
Şunu belirtmek gerekir ki, emzirme konusu İslâm hukukunda anne- babaya terettüp eden bir vazife olarak ayrıca düzenlenmiştir. Hanefî hukukçular annenin çocuğunu emzirmeye dinen mecbur olduğunu,
ancak hukuken olmadığını belirtmişlerdir. Bu görüş çocuğun nafakasının her halükârda babaya ait olması ve o dönemlerde toplumda ücretli
sütannenin kolayca bulunulması sebebiyledir. Hanefiler bu yükümlülüğü her durumda babaya vermişlerdir. Diğer mezhep âlimleri ise annenin dinen olduğu gibi hukuken de çocuğunu emzirmek zorunda oldu- 485
ğunu ifade etmişlerdir. Ancak çocuk yalnız annenin sütünü kabul ediyor veya sütanne bulunamıyor veyahut ta babanın sütanne tutacak mali
gücü bulunamıyorsa bu durumda Hanefilere göre de anne hukuken
çocuğunu emzirmeye mecburdur11.
Netice itibariyle çocuğun gelişmesinde bu derece önemli olan anne
sütünü, öz anneden sağlama imkânı olmaz veya bebeğin sağlığı için
gerekli görülürse, öz anneden başka bir sütanneden emme konusunda
yararlanma İslâmın önem verdiği bir kolaylıktır. Böylece çocuk hem
anne sütü gibi bir gıdadan mahrum olmayacak, hem de çocuğun sütü
doğrudan bir anneden emmesi kişilik gelişimine katkı sağlayacaktır.
Ayrıca sütü biberon yerine doğrudan anneden emmek çocuğun psikososyal gelişmesi bakımından da çok önemlidir12.

10

11

12

Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (sadeleştirenler: İsmail Karaçam, Emin Işık,
Nusrettin Bolelli, Abdullah Yücel), Azim Dağıtım, İstanbul- 1992 , c:II, s.115, 116; Heyet
(Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez, Sadrettin Gümüş) , Kur’an
Yolu, D.İ.B.Y., Ankara- 2003, s.255; Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, Nesil
Yayınları, İstanbul-1999, c:I, s399; Döndüren, a.g.e, c:I, s: 451
Heyet ( Yunus Apaydın, M. Akif Aydın, Ali Bardakoğlu, Mustafa Çağrıcı), İlmihal II (İslâm
ve Toplum), Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara-2010, c: II, s. 244.
Ataseven, a.g.e., s.262; Döndüren, a.g.e., c:I, s.456.
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Süt Annenin Özellikleri ve Sütün Çocuğa Etkisi
Çocuklarda özellikle bebeklerde anne sütünün fizyolojik olarak büyüme ve gelişmelerinde büyük bir önemi haizdir. Anne sütünün çocuğun maddi yönden gelişmesine katkı sağladığı kadar manevî yönden de
katkı sağladığı muhakkaktır. Gıdaların ruhi yapımız üzerindeki olumlu
veya olumsuz tesirleri az çok bilinmektedir. Başka bir kadının sütünü
emen çocuk, bir bakıma onunla manevî bir irtibat kurmuş olmaktadır.
Annenin ruhundan bir bağ, çocuğun ruhuna uzanmakta kopması zor
bir ilgi kurmaktadır. Bu nedenle bazı âlimler çocuğu emzirecek sütannenin sıhhatinin ve ahlakının incelenmesi gerektiği, sütanne seçiminde
dikkatli olunması gerektiği, çünkü sütün, çocuğun bünyesine, ahlakına
ve terbiyesine etki edeceğini belirtmişlerdir13.
Bu, su şekilde izah edilmiştir: Süt o kadının kanından ayrılmakta
ve çocuk da onu emmektedir ki, bu süt, çocuk bünyesinde tekrar kana
geçmekte ve kemikleri irileşip gelişmektedir. Böylece o süt çocuğun
maddesine ve ahlakına etkili olmaktadır. Sütün; emen çocuğun nefsine,
aklına, psikolojik davranışlarına tesiri maddi yapısına tesirinden çok
486 daha fazladır. Zira Hz. Peygamberin de ifade ettiği gibi kemiğin sertleşmesine ve etin oluşmasına sebep olan emmeden başka emme yoktur14.
Ömer Nasuhi Bilmen de, Fıkıh kitaplarında, bir çocuğun, müşrik,
zımmî, fâcir, hamka, kötü ahlak sahibi, zenci, cüzamlı, beresli kadınlardan, behimeden süt emmesinin, tabiatları tağyir ettiği ve sütannedeki â’razın çocuğa tesirinden korkulduğu için mekruh olduğunun zikredildiğini söylemiştir15. İslam âlimleri bazı özelliklere sahip süt annelerin
emzirmesiyle mahremiyetin meydana gelip gelmeyeceği konusunda
çeşitli yorumlar yapmışlardır:
İbn Hazm, “Ölü, deli veya sarhoş bir kadının sütüyle de, büyük veya küçük olsun, bir kişi, beş kere emzirilirse mahremiyet meydana gelir”, demiştir16. Hanefilere göre, çocuk tarafından emilen veya çocuğun
boğazına dökülen yahut enjekte edilen sadece bir damla süt, evlenme
yasağı doğurmaya yeterlidir. Süt veren kadının bakire veya yaşlı olması
arasında hısımlık açısından bir fark gözetilmediği gibi ölü kadının sütü
13

14
15
16

Asaf Ataseven, “Çocuk ve Anne Sütü”, İslâm Mecmuası, 1960, c:4, sa:3, s.90; Bekir Topaloğlu, İslâm’da Kadın, Yağmur Yayınevi, İstanbul, ty, s.58; Ali Şafak, “İslâm’da Evlenilmesi
yasaklananlar Yakın Akraba Evlilikleri ve Sakat Doğan Çocuklar”, Diyanet Dergisi, 1986, C:
22, sa:4, s.22
Ebû Davûd, Nikâh, 8
Bilmen, a.g.e.C: II, s. 92
İbn Hazm, Ali b. Ahmed b. Saîd, el-Muhallâ bi’l-Âsâr, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1984, c:X, s.188;
Bilmen, a.g.e, c:II, s. 80
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ile de hısımlık doğacağını kabul ederler17. Mâlikiler de bu konuda Hanefilerle aynı görüşü paylaşmaktadırlar18.
Şâfiiler ise necis olduğu için ölü kadının sütünü emmeyle mahremiyetin meydana gelmeyeceğini belirtmişlerdir. Ancak ölü kadının sütü, ölmeden önce bir kap içine alınmış olur da bundan daha sonra çocuğa beş defa verilirse bununla hürmet meydana gelir19. İbn Hazm ise
mü’minin sütüne necis denilmesinin şaşılacak bir şey olduğunu söylemiş ve Rasûlullâh (sav)’in, “Mü’min necis değildir”20 dediğini bildirerek,
mü’minin hayattayken de, ölünce de temiz olduğunu, kadının sütünün
de ondan bir parça olduğunu ve temiz olduğunu ifade etmiştir. İbn
Hazm, “Müşrikler necistir”21 ayetine dayanarak, kâfir kadının bir parçası
olan sütünün de necis olduğunu söylemiş, ancak, Allâh, ehli kitaptan
olan kadınlarla evlenmeye izin verdiği için onların da çocuklarını emzirmeleri gerekeceğinden onların emzirmelerinin caiz olduğunu, bunlar
dışındaki kâfirlere emzirtmenin helal olmadığını söylemiştir22.
Ayrıca şunu da belirtelim ki, Şafiîlere göre bakire kadının sütü ile
de hısımlık meydana gelmektedir23. Hanbelilere göre ise hamile olmayan kadının ve bâkirenin sütüyle hısımlık doğmaz; çünkü bu halde ger- 487
çek sütten bahsedilemez. Oysa hiç hamile kalmamış bir kızın sütüyle,
bebeği olan annenin sütü arasında kimyasal yapı yönünden bir fark
bulunmadığı ortaya çıkmıştır24.
Emzirme açısından, emzirme fiilinin hukukî sonuç doğurabilmesi
için Hanefilere göre sütannenin dokuz yaşında ve süt emzirme durumunda olması şartı aranmaktadır. Ancak kadının bakire veya yaşlı olması arasında fark gözetilmemiştir. Evlenme engelinin doğması için
sütannenin müslüman olması şart değildir. Yani sütannenin müslüman
veya gayr-i müslim olmasının sonuca bir etkisi bulunmamaktadır25.
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El-Halebi, İbrahim b. Muhammed b. İbrahim, Mültekâ’l-Ebhur, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut,
1989, c:I, s.258
Bâci, Ebu’l-Velid Süleyman b. Halef b. Sa’d b. Eyyüb b. Vâris, Kitâbü’lMüntekâ Şerhu Muvatta, Beyrut-1332, c:IV, s.150; Bilmen, a.g.e, c:II, s. 79
Serahsî, Şemsüddin, el-Mebsût, Çağrı yayınları, İstanbul-1982, c:V, s.139; Zuhaylî, a.g.e.,
c:10, s.36; Bilmen, a.g.e, c:II, s. 79
Buharî, Gusl, 23; Müslim, Hayz, 29
Tevbe, 9/28
İbn Hazm, a.g.e., c:X, s.188-189
Şafiî, Muhammed b. İdris, el-Umm, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-1993, c:V, s.51; Bilmen,
a.g.e, c:II, s. 80
Bilmen, a.g.e., c:II, s. 80
Cezîrî, a.g.e., c:V, s. 2368; Zihni Efendi, a.g.e., s.930; Bilmen, a.g.e, c:II, s.78
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Süt Akrabalığının Tarihçesi
Çocuğun gelişimi için insan sütünün hayatî bir öneme sahip olduğu
insanlık tarihi boyunca kabul edilmekle beraber, başta bir evlilik engeli
olmak üzere hukukî sonuçları, diğer dinlerde ve hukuk sistemlerinde
tanınmamıştır. Nitekim Türklerde sütün biyolojik etkisi sebebiyle “süt
hakkı” ve “süt sevinci” gibi tabirler kullanılmış26 ise de bu, bir akrabalık
sebebi sayılmamıştır.
İslam’dan önce Arap ve İran kültürlerinde bebeklerin tutulan bir
sütanne tarafından emzirilmesi geleneği yaygındı. Özellikle şehir halkı
daha sağlıklı ve güçlü yetişmeleri için çocuklarını bedevî ailelerine verirlerdi. Hz. Peygamberin de aynı şekilde bir sütanne tarafından emzirildiği bilinmektedir27. Bu tür uygulamalar taraflar arasında bir yakınlık
kurulmasını sağlamıştır. Ancak süt hısımlığının bir evlilik engeli oluşturması İslâm dinine has bir hükümdür. Yahudilik ve Hristiyanlık’ta süt
hısımlığı bulunmamaktadır28.
Kilise hukukunda da manevî hısımlık diyebileceğimiz buna benzer
bir
hısımlık
söz konusudur. Hristiyanların “vaftiz” âdeti, vaftiz baba ve
488
vaftiz anne vaftiz edilen çocuk arasında manevî bir hısımlık doğurur ve
bunlar birbiriyle evlenemezler. Bu konudaki ilk yasak Jüstinyen tarafından getirilmiş, daha sonra vaftiz anne ve baba ile çocuğun asıl anne
babası arasında da hısımlık ve dolayısıyla evlenme yasağı doğacağı
kabul edilmiştir29. Ancak Kilise hukukunda mevcut bu hısımlık, İslâmın
tanzim ettiği süt hısımlığı kadar şumüllü neticeler doğurmaz. İslâm,
sütü kana benzeterek, ona hemen hemen kan hısımlığının bütün sonuçlarını izafe etmiştir.
Mevcut bilgilere göre önceki ilahî dinlerde süt akrabalığı müessesesinin bulunmamasını Ahmet Yaman, ya tahrif sonucu kutsal kitaplardan bu hükmün çıkarıldığı veya nihaî evrensel düzenlemenin son ilahî
mesaja bırakıldığı şeklinde yorumlamıştır30. M. Şakir Ansay ise, “Süt
münasebetinin nikah maniî sayılması ancak eski Araplarda bir de eski

26
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28

29
30

Yaman, a.g. m., s.59
Halil Cin, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Evlenme, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya,
1988, s.105; İshak Emin Aktepe,, “Sâlim Hadisinin Süt Akrabalığı Bağlamında Tahlil ve
Tenkidi”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, sa:14, Konya- 2009, s.252; Döndüren, a.g.e.,
c:I, s.456
Osman Kaşıkçı, “Radâ” mad., DİA, c:34, İstanbul-2007, s. 384; Döndüren, a.g.e, c:I,
s.253; Şafak, a.g.m., s.16
Cin, a.g.e., s.105
Ahmet Yaman, İslâm Hukukuna Özgü Bir Kurum Süt Akrabalığı, Selçuk Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, Konya-2002, sa:XIII, s. 59
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Ermeni hukukunda gösterilmektedir.” demiştir31. Kimi zaman toplum
örfünde bebeğin sağlık, eğitim veya iyi bir dil öğrenmesi gibi nedenlerle
sütanneye verildiği görülür. İslam’dan önceki Arap toplumunda da sütannelik geleneği mevcuttu. Emzirme işi bir ücret karşılığında yapılırdı.
Bu İslam’dan sonra da devam etmiştir. Kur’an ve sünnet bu konuda
birtakım düzenlemeler yapmıştır32. Sakir Ansay, İslam’ın teessüsü sırasında kökleri derin olan adetleri sarsmadığını, yüksek ideallerine aykırı,
zararlı olmayan telakkilere, müesseselere ilişmediğini söylemiştir33.
Kur’an’da sadece sütanne ve sütkardeşlerle evlenilemeyeceği belirtiliyorsa da, İslâmiyet’in ilk yıllarından itibaren hukukçular bu yasağın
kapsamını genişletmişlerdir34. Hz. Peygamber de “kan hısımlığı (nesep) sebebiyle haram olanlar süt emme (radâ) sebebiyle de haram olur”35
buyurarak süt hısımlığının evlenme engeli teşkil etmedeki ölçüsünü ve
sınırlarını belirlemiştir. Hz. Peygamber’e Hamza’nın kızı ile evlenmesi
teklif edildiğinde “O bana helal olmaz. Çünkü o kız benim sütkardeşimin
kızıdır. Doğum akrabalığı sebebiyle haram olan herkes süt emme ile de
haram olur” buyurmuştur36.
Süt hısımlığının kan hısımlığına benzetilmesinin sebebi ise şöyle 489
izah edilmektedir: yeni doğan çocuğun beslenmesinde anne ve insan
sütünün fıtrî ve tabii bir imkân olmasının yanı sıra sağlık ve çocuk gelişimi açısından da çok gerekli bir gıda olduğu açıktır. Bu yüzden İslâm
hukukçuları, ilgili ayet ve hadislerdeki doğrudan ve dolaylı ifadelerden
hareketle (Bakara, 2/233; Hac, 22/2; Talâk, 65/6) annenin çocuğunu
emzirme hak ve görevi, bu konuda babaya düşen sorumluluk, evlilik
içinde ve sonrasında annenin çocuğunu emzirmeye ne ölçüde zorlanabileceği, çocuğun sütanneye verilmesi halinde uyulması önerilen yol ve
hükümler gibi konuları da, süt hısımlığının dinî ve hukukî sonuçlarıyla
birlikte ele almışlar ve genellikle süt emme ve emzirmeyle ilgili bütün
dinî ve hukukî hükümler, kültürel ve örfi değerlendirmeler klasik fıkıh
literatüründe “radâ” başlığı altında ayrı bir bölüm halinde incelenmiştir37.
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Sabri Şakir Ansay, Hukuk Tarihinde İslâm Hukuku, A.Ü.İ.F. Yayınları, Ankara-1958, s.204
Döndüren, a.g.e., c:I, s. 457
Ansay, a.g.e., s. 205
Nisa, 4/23
Buharî, Nikâh,20; Müslim, Radâ, 1; Ebu Davud, Nikah, 6; İbn Mace, Nikah, 34
Buharî, Nikâh, 21; Müslim, Radâ, 3, Ebu Davud, Nikah, 7
Amir, a.g.e., s.233 vd.
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Süt Hısımlığının Evlenme Engeli Doğurmasında Aranan
Şartlar
Emme eyleminin hukukî sonuç doğurabilmesi için birtakım şartlar
aranmaktadır. Bunları, süt emme süresi ve süt miktarı ile ilgili olmak
üzere iki ana başlık altında toplamak mümkündür.
Süt emme süresi
Doğumdan itibaren çocuk, beslenmek için bir süre anne sütüne bağımlıdır. Kısaca onu anne sütünü emmeye sevk eden sebep, açlık ihtiyacını giderme güdüsüdür. Hz. Peygamber bir hadisinde “süt emme,
açlık sebebiyledir”38 buyurmuştur. Bu nedenle süt emme/emzirme fiilinin yasak doğurabilmesi için, emme eyleminin, çocuğun emzirilmesi
için dinen tespit edilen süre içinde gerçekleşmiş olması gerekir. Süt
emme müddeti çocuğun büyük ölçüde anne sütüne bağımlı olduğu
süreyi ifade etmektedir. Bu nedenle emme müddetinin dışındaki emme
eyleminin, evlenme engeli doğurmayacağı kabul edilmektedir.
490

Emen çocuk açısından, doğumdan itibaren ne kadarlık bir süre
içinde emilen sütün, süt akrabalığı ve buna bağlı olarak da evlenme
engeli doğuracağı hususu, İslâm hukukçuları arasında ihtilaf konusudur39. Bu konuda İmam Ebu Hanife ile öğrencileri Ebu Yusuf ve Muhammed arasında görüş ayrılığı vardır. Ebu Hanifeye göre, çocuğun
doğumundan itibaren 30 ay içinde vuku bulan emzirmeler hısımlık
doğurur. İmameyn ise bu süreyi iki sene olarak kabul etmiştir. Bu konuda Ebu Hanife’nin delili “Çocuğun ana karnında taşınması ile sütten
kesilmesinin süresi otuz aydır”40 ayetidir. Ona göre, otuz ay, hem gebeliğin hem de sütten ayrılmanın ayrı ayrı süresidir. Hanefilerden Züfer
ise bu süreyi üç yıl olarak kabul etmiştir. Çogunluk ise, “Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler”41 ayeti ile, Buharî’de rivayet edilen şu hadise göre hükme varırlar: “Süt hısımlığı ancak iki yaş içinde emzirilen sütle
teşekkül eder”42. Neticede İmameynin fikri bütün mezheplerce benimsenmiştir. Emzirme bu müddet geçtikten sonra olmuşsa, süt hısımlığı
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40
41
42

Buharî, Nikâh, 21; Ebû Davûd, Nikâh, 9; Mâlik, Muvatta’, Radâ’, 30,1
Serahsî, a.g.e, cV, s.136; Ebû Zehra, Muhammed, el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye, Daru’l-Fikr’l-Arabi,
Kahire, ty., s. 85; Şamil Dağcı,
“İslâm Aile Hukukunda Evlenme Engelleri I”, Ankara
Ü.İ.F.Dergisi, 1999, c:39., s. 227; Hasan Ali Görgülü,, İslâm Hukukunda Eşler Arası Sorunlar ve Çözüm Yolları, Fakülte Kitabevi, İsparta-2005, s. 60
El-Ahkâf, 46/15
El-Bakara, 2/233
Buhari, Nikâh, 21; Mehmet Zihni Efendi, Nimet-i İslâm, Türkiyat Matbaacılık, İstanbul1986, s.926; Bilmen, a.g.e, c:II, s.81; Amir, a.g.e., s. 232
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doğmaz43. Malikilere göre ise, iki yıl veya iki yıl iki aydır. Şafii ve Hanbelilere göre iki yıl (kameri yıl) dır. Zahirilerde ise belli bir müddet
yoktur44.
Hz. Aişe ve Zahiriler, yaş sınırı olmaksızın büyük bir kimsenin emzirilmesiyle de süt hısımlığının oluşabileceğini ileri sürerek şu hadisi
delil göstermişlerdir. Sehle bint Süheyl, Resûl-i Ekrem’e gelerek daha
önce evlatlığı olan Salim’i oğlu gibi gördüğünü, ancak evlât edinmenin
yasaklanması hükmünden sonra bulûğ çağını geçmiş olan Sâlim’le tek
odalık bir evde beraber kalmalarının sıkıntı oluşturduğunu söylemiş,
Hz. Peygamber de ona sütünden vermesini böylece aralarında süt hısımlığı doğacağını ifade etmiştir45. Hz. Aişe bu hadisi genel bir hüküm
olarak yorumlamışsa da Resûl-i Ekrem’in diğer zevceleri dâhil büyük
çoğunluk bunun özel bir izin olduğu kanaatindedir46. İbn Teymiyye ve
İbn Kayyim el-Cevziyye ise bunun ihtiyaç durumunda olanlar için bir
ruhsat olduğunu, Sâlim’in durumunda olan herkesin bu ruhsatla amel
edebileceğini ifade etmiştir47.
Netice itibariyle süt emme süresini daha uzun kabul edenler bulunduğu gibi; yasak doğuran emmenin herhangi bir süresi olmadığını, 491
bu nedenle hangi yaşta olursa olsun emilen sütün yasak doğuracağını
kabul eden görüşler de (Zahiriler gibi) mevcuttur.
Emilen sütün miktarı
Akrabalık oluşturan sütün miktarı hususunda da Kur’an ve sünnet
kaynağında, açık ve sahih bir nass bulunmaması nedeniyle, İslâm hukukçuları bu konuda farklı görüşlere sahiptirler. Süt emme sayısı konusunda değişik pek çok görüş ileri sürülmüş ise de, bu görüşlerin en
kuvvetli ve en makul olanı; doyurucu beş defa oluşudur. Hanefî ve
Mâlikilere göre emilen sütün az veya çok olması önemli olmayıp sütün
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Aynî, Bedruddin Mahmud b. Ahmed, Umdetü’l-Kâri fi Şerhi Sahihi’l-Buhârî, Dâru’lMatbaatü’l-Âmira, İstanbul-1313, c:VI, s. 339; Cezîrî, a.g.e., c:V, s. 2363; Ebû Zehra,
a.g.e., s.81; Bilmen, a.g.e, c:II, s. 81; Zuhaylî, a.g.e., c:IX, s.112; Karaman, Mukayeseli
İslâm Hukuku, c:I, s.317; Mehmet Soysaldı, Kur’an ve Sünnete Göre Evlenme ve Boşanma,
Şûle Yayınları, İstanbul-1999, s.48; Nihat Dalgın, Gündemdeki Tartışmalı Dînî Konular,
Etüt Yayınları, İstanbul-2004, s.240
İbn Rüşd, Ebu'I-Velid Muhammed b. Ahmed, Bidâyetu'I-Müctehid ve Nihayetu'l- Muktesid,
el-Mektebetu 't-Ticariyyeti 'I-Kübra, Mısır (t.y.), c:II, s.32; İbn Kayyım, el-Cevziyye, Zâdü’lMead, Dâru İhyâi’t-Turâs’l-Arabî, Beyrut, ty., c:IV, s. 215; İbn Hazm, a.g.e., c:X, s. 208,
210-212; Cezîrî, a.g.e., c:V, s. 2365; Bilmen, a.g.e, c:II, s. 81
Müslim, Radâ, 26-31; Bilmen, a.g.e, c:II, s. 81
Müslim, Radâ, 7; Aktepe, a.g.m, s.253; Kaşıkcı, a.g.m. DİA, c: 34 , s.386, Soysaldı, a.g.e.,
s.48
İbn Kayyım, a.g.e., c:IV, s.205, 206, 208; Dağcı, a.g.m. s.220
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bir defa olsun çocuğun midesine gitmiş olması yeterlidir48. Çünkü Hanefî ve Malikîlere göre ilgili ayet49 ve hadislerde50 süt emme mücerret
olarak kullanılmıştır. Herhangi bir süre ve miktar söz konusu değildir.
Ayrıca süt emmek, haram kılmanın kendisine taalluk ettiği bir fiildir.
Dolayısıyla bunun azı ve çoğu arasında fark yoktur. Diğer taraftan azı
ile de çoğu ile de süt emen kendisine süt emzirenin bir parçasını alması
fiili tahakkuk etmektedir51. Kur’an ayetini esas alan Hanefiler, Şafîlerin
dayandıkları haber-i vâhidi kabul etmemişlerdir. Onlarda temel prensip, haber-i vahid ile nassa ilave olunmamasıdır. Esasen Hanefilere göre
bu konu ile ilgili hadiste de bir takyid yoktur. Bu nedenle, mutlak hükümleri takyid eden bir hüküm bulunmadıkça bunları ıtlakına hamletmek gerekir.52.
İmam Şafiî ve Hanbelîler ise aralıklı olarak beş defa, üstelik doyuracak nitelikte ve tekrarlanmayan emzirmelerin haram kılmayacağını
söylemişlerdir53. Zahirîler, “Bir veya iki defa süt emmek mahremiyet
doğurmaz”54 hadisini esas alarak süt hısımlığının oluşabilmesi için en az
üç defa emmenin gerektiğini belirtmişlerdir55. Bu mezheplere göre de
492 eti geliştiren ve kemiği kuvvetlendiren dolayısıyla emziren kadının parçası ve cüz’ü olabilen süt emme, en az bir gün süt emmekle gerçekleşir
ki bu da beş kere emmedir. Ayrıca bu fakihlere göre emmenin sayısını
Hz. Peygamber açıklamıştır. “Bir –iki defa emmek haram olmaz”56 ve
Hz. Aişe’den naklen “Kur’an-ı Kerim’den indirilen ayetler arasında” bilinen on defa süt emmek haram kılar” şeklinde bir cümle de vardı. Sonra
“bilinen beş defa emmek”le neshedildi. Resulullah vefat ettiğinde bunlar
okunuyordu”57 hadisleri bunu ortaya koymaktadır58.
Şafîlere, Hanbelilere ve Hanefilerde genel kabul bulan yaklaşım ile
diğer birçok müctehide göre, süt akrabalığının kurulabilmesi için süt
emme olayının, çocuğun ilk iki yaşı içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle iki yaşından sonra emmiş olduğu süt müctehidlerin
48

49
50
51
52
53
54
55
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57
58

Aynî, a.g.e., c:IX, 192; İbn Hazm, a.g.e, c:X, s.192; el-Mavsili, Abdullah b. Mahmud b.
Mevdud, el-İhtiyar li Ta'lili'l- Muhtar, Daru'l-Ma'rife, Lübnan, t.y., c:III, s.117; İbn Rüşd,
a.g.e., c:II, s.31; Cezîrî, a.g.e., c:V, s. 2368-2369; Zihni Efendi, a.g.e., s.927; Bilmen, a.g.e.,
c:II, s. 78
El- Bakara, 2/233; Lokman, 31/14
Müslim, Radâ, 32; Dârimi, Nikah, 52
Aynî, a.g.e., c:IX, 192; İbn Hazm, a.g.e, c:X, s. 192; Bilmen, a.g.e., c:II, s. 78.
Fahrettin Atar, Fıkıh Usûlü, Marmara Ü.İ.F. Yayınları, İstanbul-1988, s. 42, 177.
Cezîrî, a.g.e., c:V, s. 2371, 2378
Ebu Davud, Nikah, 10
İbn Hazm, a.g.e., c:X, s.191
Müslim, Radâ’, 17-23; Ebû Davud, Nikah, 10
Müslim, Radâ’, 24; Tirmizî, Rada, 3; Ebû Davud, Nikah, 10
Soysaldı, a.g.e. s.45
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çoğuna göre bu tür bir hısımlık ve evlenme yasağı doğurmaz59. Hadis
kaynaklarında yer alan Hz. Aişe kaynaklı bazı haberler60 bu son ictihadı
desteklemektedir. Bu ihtilaflar nassların çeşitli anlayışlar içinde değerlendirilmesinden ve dolayısıyla içtihaddan doğmuştur.
Diğer taraftan yasağın doğması için sütün anneden çocuğa intikali
konusunda da bazı farklı görüşler mevcuttur. Hanefiler, emmenin ağızdan olmasının şart olmadığını sütün herhangi bir yolla çocuğun midesine ulaşmasını da kabul etmişlerdir. Dolaylı yollarla da olsa mideye
ulaşan süt evlenme engeli doğurmaktadır. Bunun doğrudan annenin
memesini emmesi şeklinde olması şart değildir. Süt, çocuğa ağız veya
burun yoluyla verilmiş olmalıdır. Gözüne veya kulağına damlatmakla,
ya da enjektör gibi bir aletle vücuduna verildiği takdirde süt mahremiyeti meydana gelmez61.
Süt başka bir şeyle karıştırılmış olmamalıdır. Şayet süt ile diğer sıvıların karıştırılması veya pişirilmesi durumunda ise galip olana (çokluğa) göre hüküm verilmektedir. Ebu Hanife’ye ve Hanbelilere göre anne
sütünün diğer sıvılarla örneğin su, ilaç, yemek vs karıştırılması veya
pişirilmesi durumunda -karışımda süt oranı daha fazla olsa bile- süt 493
hısımlığı oluşmaz. Ancak Ebu Yusuf ve Muhammed ile Mâlikilere göre
süt oranı fazla ise hısımlık oluşur62. Şafiîler’de sütün su ile karıştırılması
durumunda sütün oranı değil miktarı dikkate alınır. Sıvıya, yemeğe
katılan anne sütünün, tahrimde esas alınan çocuğu beş defa doyurabilecek miktarda olması yasaklılık kabul edilmektedir. Ayrıca Şâfiîlere
göre sütün peynir veya ekmek yapılarak çocuğa yedirilmesi durumunda
da süt hısımlığı oluşmaktadır63.
Anne sütünün hayvan sütüne karıştırılması halinde anne sütü çoğunlukta ise dört mezhebe göre sütanne ile çocuk arasında süt hısımlığı
oluşur. Hanefî ve Malikiler eşitlik halinde de hısımlığın oluştuğu kanaatindedir. İki kadının sütü karıştırılarak bir çocuğa verilirse Mâlikî, Şâfiî
ve Hanbelî mezhepleriyle bazı Hanefîlere göre her iki kadınla da hısımlık meydana gelir. Bazı Hanefilere göre ise sütlerin miktarının eşit olması halinde her iki kadınla da süt hısımlığı oluşur; miktarların farklı
59
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Serahsî, a.g.e., c:V, s. 136; Şafiî, a.g.e.,c:V, s.47-49; İbn Kudâme, Ebu Muhammed
Abdullah b. Ahmed, el- Muğnî, Dâru’l-Kitab-i’l-Arabî, Beyrut-1972, c:VII, s. 479; Cezîrî,
a.g.e., c:V, s.2366, 2371; Döndüren, a.g.e., c:I, s.254
Müslim, Radâ’, 25; Tirmizî, Radâ, 3; Ebû Davud, Nikah, 9-10
Serahsî, a.g.e., c:V, c.134; Cezîrî, a.g.e., c:V, s. 2368; Zihni Efendi, a.g.e., s. 927; Mehmet
Keskin, Kadın İlmihali ve Çocuk Eğitimi, Çağrı Yayınları, İstanbul-2007, s.553
Bâcî, a.g.e., c:IV, s. 153; Şafiî, el-Umm, c:V, s. 49; Serahsî, a.g.e., c:V, s. 140; Cezîrî, a.g.e.,
c:V, s. 2369; Zihni efendi, a.g.e., s.931
Şafiî, el-Umm, c:V s.49; Cezîrî, a.g.e., c:V, s. 2377; Efendi, a.g.e., s. 931
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olması durumunda sütün çoğu hangi kadına ait ise onunla çocuk arasında süt hısımlığı meydana gelir64.
Günümüze kadar İslâm hukukçuları ve İslâm dünyasında yapılmış
olan tüm aile kodları, süt akrabalığından doğan evlenme yasağını aynen muhafaza etmişlerdir. 1926 yılında kabul edilen Türk medeni Kanunu da 92 ve 112. Maddelerinde, süt akrabaları arasındaki evliliğin
mutlak butlanla batıl olacağı hükmünü kanunlaştırmışken, henüz yürürlüğe girmeden yapılan bir değişiklikle bu yasak hükmü metinden
çıkarılmıştır.65 Gerçekten bu durum İslâm hukuku ile Modern hukuk
arasındaki en mühim farklardan birisidir. İslâm hukukunun “evlenemezler” dediği ve evlenseler dahi aralarını ayırdığı bir çifti modern
hukukunun evlenmelerine engel yoktur” diyerek uygun bulması üzerinde durulması ve incelenmesi gereken bir konudur.
Süt Akrabalığının Hukukî Neticeleri
Çocukla öz annesi dışında kendisine süt veren kadın ve
onun belirli derecedeki yakınları arasında meydana gelen hısım494 lıktır. Süt hısımlığı miras hakkı doğurmazsa da bir evlenme engeli teşkil eder. Aynı zamanda taraflar arasında nafaka mükellefiyeti, şahitliğin reddi, şahıs ve mal üzerinde velayet gibi hak
ve borçlar doğurmaz66. Süt veren kadına sütanne denir; sütannenin kocası da emen çocuğun sütbabasıdır. Kadının sütünün
sebebi olan hamilelik, kocanın fiiliyle ister muteber veya bâtıl
bir evlenme neticesi olsun ve hatta hataen vuku bulan bir cinsi
münasebetle olsun, süt sütbabalığın doğumuna yeter. Sütbaba
veya sütannenin tabii çocukları ve onlara süt hısımlığı ile bağlı
olanlar kadından süt emmiş olan çocuğun kardeşleri sayılır.
Durum böyle olunca süt hısımlığı, kan ve sıhrî hısımlık gibi evlenme yasağı doğurur.
Kur’an-ı Kerim’de “…sizi emziren sütanneleriniz ve sütkız
kardeşlerinizle evlenmek size haram kılındı”67 ayeti ile “nesep
sebebiyle haram olanlar emzirme sebebiyle de haram olur”68 hadisi evlenme yasağının çerçevesini belirlemiştir. Dolayısıyla bir
kimse, soy akrabalığı sebebiyle kimlerle evlenemiyorsa aynı
seviyedeki süt akrabalarıyla da evlenemez. Fakihlerin büyük
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İbn Kudâme, a.g.e., c:VII, 537; İbn Rüşd, a.g.e., c:II, s.34; Cezîrî, a.g.e., c:V, s. 2369-2370;
Döndüren, a.g.e., c:I, s. 458-459
Kaşıkçı, a.g.m, DİA, c:34, s. 384; Yaman, İslâm Aile Hukuku, s.43
Kaşıkçı, a.g.m., DİA, c:34, s. 385; Bilmen, a.g.e, c:II, s. 82
Nisa, 4/23
Buhârî, Nikâh, 20; Müsli, Radâ, 1, İbn Mâce, Nikâh, 34
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çoğunluğuna göre süt hısımlığı dolayısıyla şu kimselerle evlenilemez69:
a. Süt yönünden usul ( sütanne, sütbaba, sütninenler, süt
dedeler)
b. Süt yönünden fürû (süt çocuklar, süt torunlar)
c. Sütanne ve sütbabanın gerek nesep gerekse süt hısımlığı
yoluyla fürûu.
Baba bir sütkardeşler de buna dâhildir. Mesela bir kimsenin
iki karısından biri bir erkek çocuğu, diğeri bir kız çocuğu emzirse bunlar baba bir sütkardeş olduklarından birbirleriyle evlenemezler.
d. Süt dede ve sütninenin çocukları (süt hala, süt amca, süt
dayı, süt teyze)
e. Eşin süt usulü (eşin sütannesi, sütbabası, sütnineleri, süt
dedeleri)
f. Eşin süt fürûu (eşin süt çocukları, süt torunları)
g. Süt usûlün eşleri (sütannenin, sütbabanın, süt dedelerin,
495
sütninelerin eşleri)
h. Süt fürûn eşleri (süt çocukların, süt torunların eşleri)
Hanefiler sütün haram kıldığı hısımlar içinden şunları istisna etmiş
ve bunlar ile evlenmenin caiz olduğunu tespit etmişlerdir70:
a. Sütkardeşin asıl annesi ve asıl kardeşi
b. Sütoğul veya kızın asıl kardeşi
Netice itibariyle konu şöyle özetlenebilir: Süt emen çocuk için annesi, süt emdiği kadın, babası da o sütün teşekkülünde etkili olan kocası olmak üzere ikinci bir kimlik düşünülür. Çocuk bu ikinci kimliği ile o
ailenin de çocuğu kabul edilir ve buna gerek kan hısımlığından gerek
sıhrî hısımlıktan kaynaklanan hangi evlilik engelleri söz konusu ise
onların hepsi sütten doğan evlilik engelleri olarak değerlendirilir. Süt
emen çocuğun nesep yönünden kardeşleri bundan etkilenmezler. Şunu
belirtmek gerekir ki, evlenmeleri yasak olan kişiler, her nasılsa evlen-
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Zuhaylî, a.g.e.; c:IX, s. 110; Abdülaziz Amir, İslâm’da Aile Hukuku, Mektup yayınları,
İstanbul-1997, s. 47; Karaman, İslâm’da Kadın ve Aile, s.221; Dalgın, age., s.242; Ahmet
Yaman, İslâm Aile Hukuku, M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul-2008, s. 43; M. Cevat Akşit, Mutlu Evlilik, Kerem Matbaacılık, İstanbul-1996, s. 48
Zuhaylî, a.g.e., c:IX, s.111; Amir, a.g.e., s.48; Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, c:I, s.
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mişlerse, süt akrabalığının tespiti anından itibaren derhal ayrılmaları
gerekir. Şayet evli kalmaya direnirlerse kamu otoritesi onları ayırır71.
Bunun için her kadın, kendi çocuklarından başka kimi emzirdiğini bilmek ve yeri geldiğinde ilgililere (emzirdiği çocuğun
yakınlarına) haber vermek durumundadır. Aksi halde çocuğun
kimden süt emdiği bilinmezse; belki daha sonra evlenmesi haram olan biri ile evlenmiş ve dolayısıyla haram işlemiş olur. Bu
sebeple hangi kadının sütünü kimin emdiğini bilme imkânını
ortadan kaldıran süt nakli veya süt bankası uygulaması caiz
görülmemiştir.
Toplumumuzun bazı kesimlerinde ifade edilen “süt aşağı
akar, yukarı akmaz” şeklindeki bakış Kur’an anlayışına terstir.
Zira süt emen çocuk, kendi akranı olan sütkardeşiyle evlenemeyeceği gibi, kendisinden büyük olan süt abisi/ablası ile de evlenemez. Süt emme zamanının değişmesiyle değişmediği gibi,
mekânın değişmesiyle de değişmez.
Süt Babanın Durumu (Lebenu’l-Fahl )
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Süt emziren kadının, sütünün gelmesine sebep olan kocasının, süt emen çocuk için baba olması anlamına gelen lebenu’lfahl klasik fıkıh kitaplarında kullanılan bir terimdir 72. Süt baba
ile süt çocuğu arasında evlenme engelinin bulunduğu ile ilgili
açık nass bulunmaması nedeniyle konu tartışılmış olup, çoğunluğu oluşturan alimler, evli kadın da sütün oluşmasına kocanın
da sebep olduğu gerekçesiyle süt emziren kadın süt anne olduğu
gibi, kocanın da süt baba olması gerektiğini savunmuşlardır.
Buna göre, süt çocuk ile sütbaba arasında evlenme engeli oluşmaktadır73.
Lebenu’l-fahl’i, annenin sütü ile kocası arasındaki ilişkiye
dayandıran bir kısım hukukçular, bundan doğan yasağın kapsamını genişleterek bir sütanneden emen çocuk ile bu kadının
kocasının diğer eşlerinden olan çocukları arasında da bir evlenme engeli meydana geldiğini belirtmişlerdir. Çünkü diğer kardeşler de bu babanın sulbünden gelmişlerdir, baba bir kardeşlerdir. Kendi annelerinin sütü ile baba arasında doğrudan bir
71
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Döndüren, age., c:I s. 254; Keskin, age., s. 554; Görgülü, age., s.61; Şule Uysal, Kadın ve
Aile İlmihali, Uysal Yayınevi, Konya-2002, s.399
Zuhaylî, a.g.e., c:IX, s.112-113; Bilmen, a.g.e, c:II, s. 83; Karaman, Mukayeseli İslâm
Hukuku, s. 317
Bilmen, a.g.e, c:II, s. 83; Dalgın, age, s. 242; Soysaldı, a.g.e, s. 46
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ilişki vardır. Bu süt dolayısıyla meydana gelen evlenme yasağı,
kocanın ölmesi ya da boşanmasıyla ortadan kalkmaz74.
Fakihlerin bir kısmı ise süt akrabalığından doğan evlenme
engelinin çerçevesini daha dar tutarak lebenu’l-fahl’i kabul etmemişlerdir. Bu gruptaki fakihler süt ilişkisini sütanne ile emen
arasındaki ilişki olarak sınırlandırmışlardır. Nitekim Mısır Ahvâli
Şahsiyye Komisyonu da bu görüşle ictihad etmiştir75.
Süt Bankaları
1970’li yıllarda anne sütünün önemine dikkat çeken bazı
toplumlarda gündeme getirilen süt bankaları olgusu İslâmi çevrelerce doğru karşılanmamıştır. Çünkü süt bankalarından süt
alıp beslenmesini sağlayan çocuklar ve bu bankalara sütlerini
veren anneler arasında süt akrabalığı oluşacağından, bu durumun evlilik çağında, içinden çıkılmaz bir kargaşa doğuracak
olması ihtimali, bu kuruma karşı soğuk bakılmasını zorunlu
kılmıştır. Bunun için sütün memeden emilmesi ile sağılıp kaşıkla
verilmesi hüküm açısından fark etmediği için her iki durumda
497
da süt akrabalığı oluşmaktadır. Buna göre süt bankasından alınan sütlerle beslenen çocukla sütünü içtiği anneler ve bunların
aileleri arasında süt akrabalığı meydana gelir.
Bazı İslâm âlimleri süt bankalarında sütü veren annelerin
kimlikleri ve verdikleri süt miktarı belli olmadığı için bu yolla
süt akrabalığının meydana gelmeyeceğini savunmuşlardır.
İslâm Konferans Örgütü 1985 yılında düzenlenen konferansta aldığı kararla süt bankalarının karışıklığa sebebiyet verdiği gerekçesiyle uygulamayı sakıncalı bulmuştur.
Bu sebeple
süt bankasına süt veren annelerin belirlenmesindeki güçlük sebebiyle süt hısımlarının bilinmesinin mümkün olmayacağı bunun da aralarında evlenme yasağı bulunan kişilerin bu durumu
bilmeden evlenmelerine yol açabileceği, süt bankasından süt
almanın haram olduğu ve İslâm ülkelerinde süt bankası kurulmasının engellenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bununla birlikte bazı İslâm âlimlerince zaruret durumunda
süt bankasından süt alınabileceği ve süt verenlerin bilinmesi
halinde taraflar arasında süt hısımlığının meydana geleceği belirtilmiştir. Bu nedenle bankaya süt veren annelerin ve oradan
74
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Zuhaylî, age., c:IX, s.113; Soysaldı, age., s.46; Karaman, İslâm’da Kadın ve Aile, s. 221;
Döndüren, a.g.e., c:I, s. 465
Bilmen, a.g.e, c:II, s. 83; Dağcı, a.g.m., s.219
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beslenen çocukların isimlerinin belirlenmesi, oluşan akrabalıkların takip edilmesi ve hükümlerinin uygulanması gerekir. Bu
konu gözetilmediği takdirde süt bankası uygulamasına izin verilmez. Çünkü bu durumda nesebin korunması sağlanmamış ve
nesiller karışmış olur76.
Süt Akrabalığının İspatı
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Süt hısımlığı ikrar, itiraf ve şahitlik gibi geçerli bir ispat vasıtasıyla sabit olduğunda arada devamlı bir evlenme yasağı
doğmuş olur77. Evlenmiş olan kimselerin süt hısımı olduğu sabit
olursa evlenmeleri helal olmaz. Buna rağmen evlenirlerse, durum anlaşıldığında birbirlerini terk etmeleri gerekir. Bunların
nikâhı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre bâtıl, Ebu Hanife’ye göre fasit olur78. Ayrıca bu durumda kadın mehir hakkına
sahip olamaz. İkrar evlilikten sonra olmuşsa, derhal ayrılmaları
gerekir, Kendiliğinden ayrılmazlarsa hâkim zorla ayırır. Bu durumda kadın belirlenen mehirle, emsal mehirden az olana hak
kazanır79.
Koca, “benimle eşim arasında süt mahremiyeti vardır” diye
ikrarda bulunursa, eşinden ayrılması gerekir. Henüz zifafa girmemişlerse hanımına mehr-i müsemmanın yarısını, zifafa girmişlerse tamamını; iddet süresi boyunca da ona nafaka ve barınacak bir yer temin etmesi gerekir. Şayet kadın, kocası ile aralarında süt mahremiyeti bulunduğunu ikrar eder ve kocası da
bunu onaylarsa derhal ayrılmaları gerekir; ama koca reddederse, kadının bu ikrarı nikâhın geçerliliğini olumsuz yönde etkilemez. Aralarında süt mahremiyeti bulunduğunu ikrar eden taraf,
bu ikrarın doğruluğuna tanıklık edecek iki şahit getirmedikçe,
“ben yanılmıştım” veya “unutmuştum” diyerek bu ikrarından
vazgeçebilir80.
Şahitle ispat konusunda Hanefilere göre süt hısımlığı, iki
erkek veya bir erkek iki kadının şahadeti ile sabit olur. Şafiilere
göre dört kadının şahitliğiyle de süt hısımlığının ıspatı mümkündür. Mâliki ve Hanbelîlere göre ise bir kadının şahitliği süt
hısımlığının ispatı için yeterlidir. Câferîler ve Zâhirîler ise cinsi76
77
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Dalgın, age. s. 241; Döndüren, a.g.e., c:I, s.461
Cezîrî, a.g.e., c:V, s. 2390; Bilmen, a.g.e, c:II, s. 88; Yaman, İslâm Aile Hukuku, s. 42
Zihni Efendi, a.g.e., s.931; Döndüren, a.g.e, c:I, s.464
Döndüren, a.g.e, c:I, s.465
Serahsî, a.g.e., c:V, s.138; Aynî, a.g.e, c:IX, s.391; Cezîrî, a.g.e., c:V, s.2398; Bilmen, a.g.e,
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yet farkı olmaksızın güvenilir tek bir tanıkla bile bu akrabalık
türünün sübut bulacağını söylemişlerdir81. Fakihler evlilikten
sonra eşler arasında süt hısımlığının ispatı durumunda eşlerin
evliliğe devam etmesinin caiz olmayıp ayrılmaları gerektiği kanaatindedir.
Gerek ikrarla gerekse şahitlikle süt emzirmenin sabit olmasında bu meselenin istismar edilmemesine özenle dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde uygun evliliğin olmamasına, bundan daha da önemlisi yok yere ailelerin bozulmasına ve dağılmasına meydan verebilir. Burada şahitlere düşen en önemli
vazife, emzirmenin nasıl olduğu ve emzirme zamanını iyice
açıklamaktır. Diğer taraftan süt veren hanımlar hangi çocuğa süt
verdiklerini bir tarafa kaydetmeli, süt emzirdiği çocukları gizlemek yerine, onların kendi süt çocukları olduğunun duyulmasını
sağlayarak ileride vahim bir sonuçla karşılaşılmasını önlemelidirler82.
Süt Akrabalığı ve Mahremiyet
Mahrem kelimesi Arapça haram kelimesinden gelmektedir.
“Mahrum”, “hürmet”, “muharrem” ve “tahrim” gibi kelimeler de
aynı kökten gelir. Yasaklamak, men etmek, mahrum etmek,
mümkün olmamak, el sürmemek, kişinin namusunu koruduğu
yakınları, saygı gösterilecek şey, kadın ve kendileriyle evlenmenin haram olduğu yakın akraba gibi anlamlar içerir. Mahremiyet
ise aynı kökten gelip, gizlilik, bir şeyin gizli (mahrem) hali demektir. Bir anlamda buna insanın dokunulmazlığı da denir.
Mahrem ve mahremiyet kavramlarının, kadın ve erkek ilişkilerinde özel bir kullanım kazandığı, özellikle cinsel dokunulmazlık
alanı anlamına geldiği anlaşılmaktadır83.
Mahremiyet, insanlar için önemli bir değerdir. Bu değer
toplumlara, toplumların kültürlerine ve inançlara göre çeşitlilik
gösterebilmektedir. Özellikle mahremiyet kavramının içerdiği
alanın belirlenmesinde kültür faktörü önemlidir. Ancak bu kavramın içeriğinin belirlenmesinde dinin en önemli belirleyici unsur olduğu gözden uzak değildir. Bir başka ifadeyle mahrem
kelimesinden kastedilen özel durumlar, sadece bireyin kendisi
81
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İbn Kudâme, a.g.e., c:VII, s. 558; Zühaylî, a.g.e., c: X, s. 44-45; Cin, a.g.e, s.110., Döndüren, a.g.e., c:I, s.466
Zihni efendi, a.g.e., s.931; Bilmen, a.g.e, c:II, s. 92; Dalgın, age., s. 241
Ramazan Diler, “Mahremiyetin Eğitimi ve Önemi”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, c:II, sa:1, s.72
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için belirleyip orada muhtariyete sahip olduğu alanlar değildir.
Bu aynı zamanda ilahi belirleyiciliğin önemli ölçüde egemen
olduğu bir alandır84.
İşte bu özel alanın bir yansıması olarak Kur’an, bireysel ve
toplumsal hayatın değişik yönlerine ilişkin ahlâki ve hukûki
kurallar getirmiştir. İnsanın hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedefleyen İslâm dini Müslümanlar arasında sıkıntı ve
huzursuzluğa sebebiyet verecek davranışlara izin vermemiştir.
Bu sebeple üzücü durumlara yol açmamak için Kur’an Kerim’in
sınırlarını belirlediği aile içi ve yakın akrabalarla ilgili münasebetlere riayet edilmesi gerekir.
İslâm dini, akrabalar arasında devamlı bir sevgi ve dostluğun devam etmesini ve daha samimi, temiz duyguların bulunmasını öngörür. Bu sebeple yakın akrabalar arasında evlenme
manileri denilen “muharremat” meydana gelmektedir. Kişinin
evlenmesi câiz olmayan kimseleri Kur’an Kerim açıkça ifade
etmiştir. Nisa sûresi 23. Ayette nesep, süt ve evlilik cihetinden
500 mahrem olan sayılmaktadır. Hz. Peygamber de “Neseple haram
olan her şey, süt emme ile de haram olur” buyurarak sütten doğan yasağın kapsamını belirtmiştir.
Mahremiyetin meydana gelmesinin hikmeti; kadın ve kocasının bir parçası olan sütle beslenen çocuğun ikisinin bir parçası
haline gelmesidir. Kadının kanından meydana gelen süt, çocuğun etinin, kemiklerinin gelişmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla neseben akraba olanlar arasında evlenmenin yasak olmasına dair ahlakî sebep süt akrabalığında da mevcuttur. Sütün çocuğun gelişimine sebep olması yanında, süt emmeyle, emen ile
emziren arasında duygusal bir ilişki oluşmaktadır.
İslâm, dinî ahlakî terbiye ve saygının yanında bir ihtiyat
tedbiri olarak yabancı bir kadını emmeyi, aralarında evlenme
yasaklığının yeterli sebebi olarak görmüştür. Emziren ile emen
kişi arasında maddi ve manevi, dinî ve ahlakî bir kısım haklar
teşekkül ve teessüs etmiş olmalıdır ki, İslâm böyle bir yasaklık
getirmiştir. Aynı zamanda Arap toplumunda süt akrabalığı mevcut olduğu için, o dönemdeki toplumsal kabullerin de böyle bir
hükmün vaz’ edilmesinde etkili olduğu belirtilmiştir. Bir başka
ifadeyle yakın akrabalar arasındaki nikâhın haram olmasının bir
hikmeti, devamlı birbiriyle dayanışma ve yardımlaşma içinde
84
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bulunan kimselerin
memesidir.

aralarındaki

birliğin

ve

sevginin

zedelen-

Birbirinin mahremi olan kadın ve erkeklerle ilgili dini hükümlere gelince nikâhın haram olması sebebiyle, bakmanın,
yalnız kalmanın (halvet) ve yolculuğun caiz olması konusunda
İslam hukukçuları icma etmiştir.
Fakat radâ’, miras, nafaka,
şahitlik, kısas ve diyet gibi kalan bu hükümlerde iki taraf yabancı gibidir85. Bir cihetten nesep hükümlerinin sübut bulması her
yönden nesep gibi olmasını gerektirmez. Örneğin; peygamberin
hanımları da sadece hürmette ve evlenmenin haram oluşu itibariyle mü’minlerin anneleridir, mahremiyet itibariyle değil. Kimse
onlarla halvette bulunamaz, onlara bakamaz. Allah, nikâhı kendilerine haram olmasına rağmen mahremi olmayan erkeklerden
örtünmelerini istemiştir86.
Netice itibariyle İslâm dini, kadın-erkek ilişkilerinde insanın
yaratılışı ve tabii temayüllerini göz önünde bulundurarak tarafları koruyucu bazı sınırlamalar getirmiş, yakın hısımlar arası
ilişkilerde ise hem araya sürekli evlenme engeli koyarak hem de 501
karşılıklı davranış serbestîsi getirerek bu akrabalık bağının saygınlığını ve dokunulmazlığını koruyucu, sosyal ihtiyaçları cevaplandırıcı çözümler getirmiştir.
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KUR’AN PERSPEKTİFİNDEN
İNSAN ONURU, MAHREMİYET
ve İFK HADİSESİ
Harun ŞAHİN*
Özet
İnsan onuru; şeref, saygı, izzet, keramet, vakar, gurur, saygınlık vb. gibi anlamlarda
kullanılmaktadır. Mahremiyet, yasaklık hali demektir. Mahrem kelimesi kişinin özel
ve dokunulmaz hayatı için de kullanılmıştır. İslam insanın onurlu ve şerefli bir varlık
olduğunu beyan etmiştir: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık...” (İsra 70). Hz. Peygamber de bir hadis-i şeriflerinde bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Müslüman Müslümanın kardeşidir, kişiye şer olarak, Müslüman kardeşini tahkir etmesi yeterlidir.”
Mü’minlerin annesi Hz. Aişe validemize yapılan ifk / iftira hadisesinde de olduğu gibi
muhsan (temiz ) insan onuruna yapılan saldırı karşısında Cenab-ı Hakk’ın ne derece
hassas olduğuna şahid olmaktayız. "Namuslu ve hür kadınlara (zina isnadiyle) iftira
atan, sonra (bu hususta) dört şahit getiremeyen kimseler (in her birine) seksen değnek vurun. Onların ebediyyen şahitliklerini kabul etmeyin. Onlar fâsıkların ta kendileridir" (24/Nûr Suresi, 4).
Surenin devam eden ayetlerinde de bu ifk / iftira hadisesine şöyle değinilmektedir:
“O ağır ifk / iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için
kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için, işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden (elebaşılık ederek) o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır. (24 Nur Suresi, 11).
Müslüman onurunu ve mahremiyetini koruma bağlamında fıkıhta da “Qazfu’l Muhsanat” (iffetli kadınlara zina iftirasının) cezası önemli bir yer tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Onur, Mahremiyet, Hz. Aişe, İfk Hadisesi

Muhterem, belediye başkanım, saygıdeğer dekanım ve kıymetli
hâzirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Var olanı gizli tutmaya karşı teşhir etmenin revaçta olduğu; özelin
neredeyse kalmadığı, “görünür isen varsın, sanal alemde isen varsın,
sosyal medyada varsan varsın” söylemlerinin revaçta olduğu bu dönemde Ordu Üniversitesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet
Vakfına; gizemin, sırrın, yani güzelliklerin ifadesi olan mahremiyet
*

Yrd. Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı.

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

konusunu ele alan bir sempozyum düzenledikleri için şükranlarımı
sunuyorum.
Kur’an’ın İnsana Bakışı ve İnsan Onuru
İnsanoğlu Allah’ın maddi / manevi sayısız nimetleriyle mücehhez
olarak bu dünyaya gelmiştir. Bu nimetlerden en önemli olanlarından
biri de hiç şüphesiz onurlu, izzetli, kerim olarak yaratılmasıdır. Kur’an’ı
Kerim’de bu husus şu ayette olabildiğince açık bir şekilde ifade edilmektedir: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık...” 1
Ancak insan iradesiyle ve fiilleriyle zaman zaman kendini unutur.
Bu durumda insana insanlığını tekrar hatırlatmak gerekir. İlahi mesajlar da zaten bu hedefe binaen gelmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de bu husus
şöyle ifade edilmektedir: “Andolsun, insanı en güzel biçimde yarattık.
Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.2
Allah, her varlığı kendi yaratılışındaki amaç ve hikmete uygun niteliklerle donatmış, onları daima iyiye ve güzele doğru yönlendirerek, her
şeye hedefini ve yolunu göstermiştir. Bu manada Kur’an, insan onuru504 nu, yaşama hakkını ve özel hayatın dokunulmazlığı da dâhil olmak
üzere bütün beşerî ilişkileri en ince ayrıntılara varıncaya kadar koruyan
“en güzel söz, en güzel ilkeler” kitabıdır.3
Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesinin 1. maddesinde de bütün insanların “hür” ve “haysiyetli” / “onurlu” olarak doğduğu ifade
edilmektedir. (1. madde). Bununla birlikte insan onuru ve insana verdikleri değer bakımından modern Batı düşüncesi ile İslam dünya görüşünü birbirinden ayırmak gerekiyor. Mesela İslam’ın bu konudaki yaklaşımı özellikle Hümanizmden köklü bir şekilde farklılık gösterir. Çünkü bu felsefi ekol, insanı varlığın kaynağından koparır, onu kendi başına bağımsız üstün bir değer olarak kabul eder. Bu anlayışa göre insanın
değeri ve üstünlüğü kendi zatından kaynaklanmaktadır, bir üst merciden neş’et etmemektedir. İslam’da ise varlığın yegâne efendisi, mutlak
hükümranı sadece ve sadece Allah Teala’dır.4

1
2
3
4

İsra 70
Tin: 4-5
Bilgiz, Musa, Kur’an’da İnsanlık Onuru, Fecr Yayınevi, Ankara
Karslı, İbrahim Hilmi, İnsan Onuru Kavramının Kur’ani Dayanakları, (Yaradılış Kıssası), s.
163164, Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-21 Nisan 2013, Ankara, 2014, “Hz. Peygamber ve
İnsan
Onuru” DİB Yayınları,
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Dinler, insanoğlunun, yaratıldığı (temiz) fıtrata uygun olarak hayatını idame etmesini hedeflemektedir. İnsan onuru ve dokunulmazlığı
Rasulullah (as) de çok önem verdiği konulardandı.
İslam düşüncesinde insan, onurunu ilahi vahiyle ve bu vahyin en
son hitabı olan Kur’an’la birlikte elde etmiştir (Alak, 96/1-5). Modern
zamanlarda ise, özellikle de ikinci dünya savaşından sonra gündemde
yerini alan bir kavram haline gelmiştir. Bu dönemde insan onuru ve
haklarının kapsamı, tasnifi ve sınırlandırılması gibi konular, yoğun tartışmalar ve uzun süren mücadelelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu
hakların temel amacı, insan onurunun korunmasıdır.5
İslam insanların yaşarken değerli olduklarını belirttiği gibi öldüklerinde cenazelerine de kabre konuluncaya kadar gerekli özen ve ihtimamın gösterilmesini emrediyordu. İnsan onurunu rencide edecek söz
ve fiillerden şiddetle kaçınılmasını emrederdi. Bir hadis-i şerifte bu
durumu şöyle dile getirmektedir: “Müslüman müslümanın kardeşidir,
kişiye şer olarak, müslüman kardeşini tahkir etmesi yeterlidir.”6
Yine diğer hadislerinde de Rasulullah buyuruyor ki: "Müslümana 505
sövmek fısk, öldürülmesi küfürdür." Hz. Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Bir kimse
diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi takdirde, itham
edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine döndürülür”. 7
Rasulullah (as) insanlara yaradılıştan verilen onuru izzeti onlara
bilfiil de göstermek istemiştir. Mesela, çocuklarla konuşurken eğilip
onların seviyelerine gelerek konuşmuş, onlara verilmesi gereken özeni
bizlere göstermiştir. Kuşu ölen bir çocuğa taziyeye gitmiştir. Herkese
hak ettiği önemi veren çocuğa, yaşlıya, kadına hak ettiği onuru veren
bir peygamber görmekteyiz.
Yine O’nun ifadesiyle: “ İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir. Bir
insanın onurunu yüceltmek bütün insanlığın onurunu yükseltmek anlamına gelir. İslam, yapısı itibariyle insanı insan olarak yaratıldığı için
aziz / kerim olarak görmüştür. Kültürümüzde meşhur şu söz bu gerçeği
olanca derinliği ile anlatmaktadır. “Yaratılanı sev Yaradan’dan ötürü”.
Bu sözde “yaratılan” kelimesi genelde sadece “insan”a işaret ediyorsa
da hakikatte bu Allah’ın yarattığı bütün canlılara şamildir. İslam insana
merhameti, acımayı, yardımı öngördüğü gibi hayvanlara merhamet
etmeyi, eziyet etmemeyi onların canını tehlikeye atmamayı da aynı
5
6
7

Bilgiz, Musa, Kur’an’da İnsanlık Onuru,
Müslim, Birr, 9, 2580
Buhârî, Edeb 44
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şekilde emretmektedir. Hatta hayvanlara yiyecek içecek sunanların
günahlarının bağışlanacağını bildirince oradakiler: "Ey Allah'ın Resûlü!
Yani bize hayvanlar (a yaptığımız iyilikler) için de ücret mi var?" deyince Rasulullah aleyhissalâtu vesselâm:
"Evet! Her 'yaş ciğer' (sahibi) için bir ücret vardır." buyurdu." 8
İslam’da ırk ayrımı, renk ayrımı vb. yoktur, bu gerçek Hucurat suresinde şöyle ifade edilmektedir: “Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve
kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, Allah’tan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”9
Veda Hutbesinde Rasulullah’ın da belirttiği gibi: “Arabın aceme,
acemin de araba, sarı ırkın siyah ırka, siyah ırkın da sarı ırka üstünlüğü
yoktur. Üstünlük ancak takvâ iledir.”10
Mahremiyet ve Tecessüs
506

İnsanın onurunun korunması konusunda temel noktalardan biri
kendine has mahremiyetine riayet edilmesidir. İslam bu konunun üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bu durum şu ayeti kerimede zikredilmiştir: “Birbiriniz hakkında tecessüs etmeyin (gizli hallerini araştırmayın).”11
Arapça bir kelime olan tecessüs, "cesse" fiilinin "tefa'ale" babının mastarıdır, casus kelimesi de aynı kökten türetilmiştir. Tecessüs, daha çok
kötülükleri, kusurları araştırmada kullanılan bir tabirdir. Tahassus kelimesi ise daha çok hayırda kullanılır. Nitekim Allah Teâla Yakup
(a.s)'ın oğullarına şöyle dediğini haber vermektedir: “Ey oğullarım!
Gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice arayın (araştırın). Allah'ın rahmetinden
ümidinizi kesmeyin..." (Yusuf, 12/87). Ancak, her iki kelime de kötülük
ve kusurları araştırma hakkında da kullanılabilirler. Evzâî, tecessüsün
her hangi bir şeyi araştırmak anlamına, tahassüsün de, bir topluluğun
konuşmalarını onlar istemediği halde dinlemek veya kapıları dinlemek
anlamına geldiğini söylemektedir. 12
Mahremiyet ve tecessüs konusunda yazar Ümit Şimşek de tecessüsü şöyle izah etmektedir: “Ayetin metninde “tecessüs” olarak geçen
8
9
10
11
12

Buhârî, Şirb 9
Hucurat 13
Veda Hutbesi
Hucurat suresi,12
Turgay, Nurettin, Şamil İslam Ansiklopedisi, Tecessüs Maddesi, (Online Versiyon) (İbn
Kesir,
Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim, Nur Suresi Tefsiri, İstanbul 1985. VII, 358).
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ifade, “araştırmak, yoklamak, dikkat ve çaba harcayarak bilgi edinmeye
çalışmak” anlamına geliyor ki, “casus” sözcüğü de bu sözcükle aynı
kökten gelir. Kelimenin buradaki anlamı, başkasının gizli hallerini araştırmak; onun açıklanmasından hoşlanmayacağı şeyleri, kusur ve ayıplarını öğrenip ortaya çıkarmaya çalışmak demektir.13
Rasulullah (as) tecessüsün kötülüğü ve aslında genel ahlak ilkeleri
diyebileceğimiz konularda şu uyarılarda bulunmaktadır: “Zandan kaçının. Çünkü zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüste bulunmayın, birbirinizin
içyüzünü araştırmayın, birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın, birbirinizle yarışmayın, birbirinizi çekememezlik etmeyin, birbirinize karşı buğz
etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin ve ey Allah'ın kulları kardeşler
olun"14
Belirtilen ayet ve hadislerden de anlaşılacağı gibi insanın hiç bir
şekilde çiğnenemeyecek ve dokunulamayacak olan şerefi, haysiyeti, hak
ve hürriyetleri vardır. Bunlardan biri de, gizli hususların araştırılmamasıdır. İslâm dini, bu şekilde fevkalâde mükemmel bir tarzda fertlerin
haklarına riâyet etmeyi emretmiştir. İslâm'da insana, insan olma onuruna yakışır bir şekilde davranma emredilirken, onun hiç bir şekilde 507
taciz edilmesine izin verilmemiştir.15
Hz. Ömer, halifeliğinde bir adamı kendi evinin içinde içki içerken
yakaladığı zaman, adam ona “Sen tecessüs ederek ayete aykırı hareket
ettin” cevabını veriyor ve ondan sonra Hz. Ömer’e, adamla helalleşerek
geri dönmek düşüyor. Hz. Peygamberin terbiyesi altında yetişmiş ve
tefsir ilminin bir temel direği olmuş İbni Mesud Hazretlerine de birisini
getirip “İşte bu sakalından şarap damlayan adam” dedikleri zaman, o,
durumu tahkik etmeye bile ihtiyaç duymadan, “Biz başkalarının kusurlarını araştırmaktan men edildik” cevabıyla meseleyi noktalıyor.16
Konumuzun merkezini teşkil eden Hz. Aişe’nin mahremiyetinin ihlali ve atılan büyük iftira (İfk) konusunda meseleye daha geniş şekilde
bakmaya çalışacağız.

13

14
15
16

Şimşek, Ümit, http://www.tefekkurdergisi.com/Haber BiRBiRiNiZiN_GiZLi_HALLERiNi_ARASTiRMAYiN-38593.html
İbn Kesir, Tefsir VII, 357i
Turgay, Nurettin, Şamil İslam Ansiklopedisi, Tecessüs Maddesi (Online Versiyon)
Şimşek, Ümit, http://www.tefekkurdergisi.com/Haber BiRBiRiNiZiN_GiZLi_HALLERiNi_ARASTiRMAYiN-38593.html
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Hz. Aişe ve İfk Hadisesi:
Her ne kadar İfk kelimesi; yalan, büyük yalan, iftira namuslu birinin namusuna halel getirecek söz söyleme anlamlarına gelse de ifk
hadisesi denince hepimizin zihninden Mü’minlerin annesi17 Hz. Aişe’
(ra) ye yapılan iftira ve çamur atma girişimi geçmektedir.
Kaynakların aktardığın göre olay kısaca aşağıda özetlenmiştir:
İfk hadisesi; İslâm tarihinde Resulullah (s.a.s)'in zevcesi ve müminlerin annesi (Hz. Âîşe hakkında münâfıklar tarafından uydurulan
iftira olayının adı. Olay Buhâri, Müslim gibi ana kaynaklarda tafsilâtlı
olarak anlatılır. Bizzat Hz. Âîşe, olayı cereyan tarzı ve sebepleriyle birlikte detaylı olarak anlatmaktadır.
Olayın gerçek yüzü münâfıkların, Medine'de güvenli bir yurt edinen ve günden güne gelişen İslâm toplumunu parçalamak için İslâm
peygamberinin aile mahremiyetini hedef alarak, başvurdukları bir
aleyhte propaganda ve karalama hareketidir. Onlar, Resulullah'ın, en
yakın arkadaşları ile arasını açabilirlerse, İslâm'ı yok etme emellerine
508 kısa yoldan varabileceklerini zannediyorlardı. Münâfıklar Mustalikoğullarına karşı düzenlenen cihat harekâtında, Hz. Âîşe'nin başına gelen
normal bir olaydan yararlanarak Hz. Ebu Bekir'le Resulullah'ın arasına
fitne sokmaya ve Resulullah'ı gözden düşürmeye çalıştılar.18
Münâfıklar, hicretin beşinci yılı Şaban ayında, Necid bölgesinde,
Müreysî suyu yanında konaklamış olan Mustalikoğulları kabilesine karşı düzenlenen sefere savaşın şiddetli geçmeyeceğini bildikleri için kalabalık bir şekilde katılmışlardı.
Rasulullah sefere çıkmadan önce, âdeti olduğu üzere, hanımları
arasında kura çekmiş, kendisiyle beraber sefere gitme kurası Hz. Âişe'ye
çıkmıştı.19 Bu sefer esnasında münâfıklar, Mekkeli Muhacir müslümanlarla, Medine'nin yerlisi Ensar arasına fitne sokmaya da çalıştılar. Bunun için bölge ve kabile taassubunu kullandılar. Bir seferinde iki müslüman grubu birbiriyle kılıca sarılacak hale getirmiş, olay Resulullah
(s.a.s) tarafından kolayca önlenmiştir. Bu arada münâfıkların reisi Abdullah b. Übeyy:
"Medine'ye dönünce, aziz olanların, zelil olanları oradan çıkaracaklarını" söylüyordu (el-Münâfîkûn, 63/8). Bunun üzerine Resulullah
(s.a.s) Ensarı toplayarak durumu anlattı. Ensâr olaya son derece üzül17
18
19

Ahzâb, 33/6
Kaya, İsmail, Şamil İslam Ansiklopedisi, İfk Olayı
Buhârî, Şehâdet, 15
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

dü. Böylelikle Abdullah b. Übeyy herkesin nefretini kazandı. Hatta oğlu
babasının bineğinin üzengisinden tutarak:
"Zelil olduğunu, Allah Resulunün de aziz olduğunu itiraf etmeden seni bırakmam " demiş ve itiraf da ettirmiştir.20
Bu konudaki kaynakların genel olarak aktardıkları rivayete göre sefer dönüşü ordu, geceleyin bir yerde konakladı. Hz. Aişe ihtiyacı için
kervandan uzaklaştı ve dönüşte gerdanlığını düşürdüğünü fark etti,
onu bulma düşüncesiyle ihtiyacını giderdiği yere gitti. Bulup döndüğünde ise kendisinin devesi üzerindeki mahfelinde olduğunu zanneden
muhafızları da dâhil olmak üzere, ordunun oradan ayrılıp gitmiş olduğunu gördü. Geri dönüp kendisini ararlar düşüncesiyle orada oturup
bekledi. Bu arada da olduğu yerde uyuyup kaldı.
Ordunun arkasından gelen ve geride kalabilecekleri kontrol görevinde olan Safvan b. Muattal kendisini görerek, hiç konuşmadan onu
devesine bindirdi. Devenin yularını çekerek orduya yetiştirdi.21 İkinci
konaklama noktasına gelince Hz. Aişe’nin devesinin üzerindeki mahfilinde olmadığını ve bir askerle arkadan geldiğini görünce münafıklar 509
dedikodu üretmeye başladılar. Müslümanlar bunun iftira olduğunu
anladılar. Meselâ Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî hanımına: "Ümmü Eyyûb!
Senin hakkında böyle birşey söylense kabul eder misin?" diye sordu.
O,"Haşâ, asaletli ve şerefli bir insan böyle bir şey yapmaz." cevabını verdi22. Ebu Eyyub el-Ensari de cevaben dedi ki: Hz. Aişe bu konuda senden
aşağı değil daha ileridedir / temizdir.23
Ne yazık ki münâfıklar dışında üç müslüman da bu dedikoduya
kendilerini kaptırdılar; Bunlar Safvan'dan öç almak isteyen Hassan bin
Sâbit, Resulullah'ın hanımlarından Zeyneb binti Cahş'ın kız kardeşi
Hamne ve Hz. Ebû Bekir'in yardımlarıyla geçinen Mıstah b. Üsâse idiler.24
Hz. Âişe yolculuk dönüşü hastalandı ve annesinin bakması için baba evine gitti. Olanlardan tamamen habersizdi, Annesi, babası, veya
Rasulullah, hiç kimse bu dedikodular hakkında kendisine bir şey söylemediler. Fakat sonradan duyduğunda çok üzüldü ve günlerce gözyaşı
döktü. Bu durum karşısında Hz. Aişe’nin annesi şöyle diyor:” Kızım,

20
21
22
23
24

Kaya, İsmail, Şamil İslam Ansiklopedisi, İfk Olayı, (İbn Sa'd, Tabakâtu'l-Kübra, II, 65)
İbn Hişam, es-Sîre, II, 298.
İbn Hişâm, a.g.e, s. 302
Es-Sabuni, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tefasir, Nur Suresi Tefsiri.
Taberi, Ebu Ca’fer Muhammed b., Camiu’l-Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an, c.17, s.196, Tahkik: Dr. Abdulah Muhsin et-Turki, Hicr Yay. Tarihsiz.
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kendini üzme, vallahi bir erkeğin yanında sevgili parlak bir kadın olsun
ve ortakları bulunsun da aleyhinde çok laf etmesinler pek nadirdir.25
Olayı duyan Safvan büyük bir öfkeye kapılarak kılıcını aldı ve öldürmek kastıyla Hassan'a saldırdı ve onu yaraladı. Bu Rasulullah
(s.a.s)'e haber verilince Safvan'ın tutuklanmasını emretti. Kaynakların
bildirdiğine göre aslında Safvan kadına ilgi duymayan, erkeklik gücü
yok (hasûr) birisi idi. Bunu kendisi de açıkça ifade etmiştir.26
Resulullah (s.a.s) durumu bir de Ashaptan bazılarıyla görüştü.
Bunlardan Hz. Osman, Üsâme b. Zeyd, Zeyneb binti Cahş, Ümmü Eymen hep Hz. Âişe'nin tertemiz olduğuna şahitlik ettiler. Hz. Ömer, Hz.
Âîşe'nin nikâhının Allah tarafından kıyıldığını hatırlatarak, Allah'ın
temiz olmayan bir kadınla onu nikâhlamayacağını söyledi. Yalnız Hz.
Ali lehte olmayan bir konuşma yaptı ve Resulullah için kadının çok
olduğunu belirtti. Bir de Hz. Âîşe'nin hizmetçisinin sorguya çekilmesini
teklif etti. Hatta doğru söylemesini sağlamak için onu tokatladı. Berire
ise, hanımı hakkında iyilikten başka bir şey bilmediğini belirtti. Bunun
üzerine Resulullah (s.a.s) durumu bir de Ashab'a bildirmek üzere min510 bere çıktı ve bu konuda onların yardımını istedi. Ensardan Sa'd b.
Muaz:
"Ey Allah'ın Resulu, sana ben yardım edeceğim. İftiracı Evs kabilesinden ise, ben onun boynunu vururum. cbEğer Hazrecli kardeşlerimizden
ise, bize emredersin, emrini yerine getiririz" deyince Hazreclilerden Sa'd b.
Ubade buna karşı çıktı. Karşılıkla atışmalar neticesinde çıkan anlaşmazlığı Resulullah (s.a.s) yatıştırdı. Resulullah (s.a.s) büyük üzüntüyle oradan, babası Ebû Bekir'in evinde bulunan Hz. Âişe'nin yanına gittiğinde,
Allah onun temizliğini şu ayetlerle Resulune bildirdi:
“O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı
kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için, işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden (elebaşılık
ederek) o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır. (11)
Bu iftirayı işittiğiniz zaman, iman eden erkek ve kadınlar, kendi (din
kardeş) leri hakkında iyi zan besleyip de, "Bu apaçık bir iftiradır" deselerdi ya! (12)

25

26

Yazır, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.5. s.3487, Eser Neşriyat ve
Dağıtım, (t.y)
İbn Hişam, Siret, a.g.e, s. 306
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Onlar (iftiracılar) bu iddialarına dair dört şahit getirselerdi ya! Mademki şahit getirmediler; işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir. (13)
Bu ayetin tefsiri bağlamında fakih / müfessir Muhammed Ebu Zehra şöyle diyor: “Namuslu Kadınlara İftira atmak büyük günahtır, Peygamberin ailesine iftira atmak ise en büyük günahtır”.27
Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine
daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu!
(14)
Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz.
Hâlbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır. (15)
Bu iftirayı işittiğiniz vakit, "Böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım! Bu çok büyük bir iftiradır" deseydiniz ya! (16)
Eğer inanıyorsanız, bu gibi şeylere bir daha ebediyyen dönmemeniz 511
için Allah size öğüt veriyor. (17)
Allah size âyetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm
ve hikmet sahibidir. (18)
İnananlar arasında hayâsızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var
ya; onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz
bilmezsiniz (19)
Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu? (20)28
"Ibni Abbas Hazretlerine göre bu 20. âyeti kerimedeki, hitap, Hassan Ibni Sabit ile Mıstaha ve Himneye yöneliktir. Ve onlar için bir müjdeyi, affa mazhar olduklarını içermektedir. Bununla beraber bunun
umuma yönelik olması da caizdir. Nice insanlar birçok günahları işledikleri halde yine derhal azaba tutulmuyorlar, kendilerine bir tövbe, bir
kaybedileni telafi edecek zaman verilmiş oluyor ki, bütün bunlar birer
ilâhî lütuftur. Elverir ki, insanlar bunun kadrini bilip Cenab-ı Hak'ka
hamd ve şükürde bulunsunlar.29

27

28
29

Zehre, Muhammed Ebu, Zehretü’t-Tefasir, Nur Suresi ayet: 13 tefsiri, Daru’l-Fikri’l-Arabi,
(Tarihsiz)
Nur Suresi, 11-20 (DİB Meali)
Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’an-ı Kerim Meali Alisi ve Tefsiri, Nur Suresi Tefsiri
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Bu Surenin nüzul zamanı konusunda Ebu’l-Ula el-Mevdudi şu
açıklamayı yapmaktadır: Bu surenin Beni Mustalık Gazası'ndan sonra
indiğinde icma (görüş birliği) vardır ve bu icma, gaza dönüşü meydana
gelen "İfk-İftira' olayıyla ilgili 11-20'nci ayetlerle desteklenmektedir.
Fakat bu gazanın H. 5'inci yılda Hendek Savaşı'ndan (Bu savaş Ahzab
gazvesi diye de bilinir) önce mi, yoksa sonra H. 6'ıncı yılda mı olduğu
konusunda görüş ayrılığı vardır.30
Bu ayetlerin inişi başta Resulullah (s.a.s) olmak üzere bütün müminleri sevindirdi. Ama iftira yapanların ve yayanların cezası da verilmeliydi. Cenabı Hak bunun üzerine su iki ayeti indirdi: "Namuslu ve hür
kadınlara (zina isnadıyla) iftira atan, sonra da (bununla ilgili olarak)
dört şahit getirmeyen kimselerin (her birine) seksen değnek vurun. Onların ebedî şahitliklerini kabul etmeyin. Onlar fâsıkların ta kendileridir.
Ancak (bu hareketlerine) tövbe edip durumlarını ıslah edenler müstesnâdır. Çünkü Allah çok bağışlyıcı, çok esirgeyicidir" 31
Ayetlerde, zina iftirası atanlar için üç ayrı hüküm konulmuştur:
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1. İftiracıya seksen sopa vurulacak
2. Şahitliği ebediyen kabul edilmeyecek
3. Allah'ın tâatından çıktığı için fâsıklıkla vasıflandırılacak.32
Çok yönlü eser vermesiyle meşhur müellifimiz Ömer Nasuhi Bilmen Kazf suçu ve şartları konusunda şunları beyan etmektedir: Kazf
"lügatte rem = atmak manasınadır. Fıkh istilahınca; Bir kimseye ayıplamak ve sövmek maksadiyle zina cinayetini isnat etmektir ki, bu isnadı
yapana kazif denir. Kendisine zina isnat edilen şahısa da "makzuf" ve
zina isnadında kullanılan söze de "mekzufün bih" denilmektedir.
İffetli kadınlara ve namuslu erkeklere kazfde bulunan = zina isnat
eden şahıs hakkında kazf haddi cezasını verebilmek için şöyle şartlar
vardır:
1. Kazif, akıllı, buluğ çağına ermiş, hür, isnat ettiği zina hâdisesini
dört şahit ile ispattan âciz olmalıdır.
2. Mekzuf: Kendisine zina isnat edilen şahıs, iffetli erkek veya kadın olmalıdır, tanınır bulunmalıdır, kâzıfın füruundan olmamalıdır.

30
31
32

Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, Nur Suresi Tefsiri, c.3. s. 439
en-Nûr, 24/4-5.
Kaya, İsmail, Şamil İslam Ansiklopedisi, İfk Olayı
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3. Mekzuf, konuşur bulunmalıdır, tenasül organları kesilmiş, “hunsa-i müşkül” bulunmamalıdır.
Müellif el-Mevdudi’de bu ayetlerden çıkarılacak dersler
bağlamında şunları sıralamaktadır:
1. İslâm ümmeti içinde asılsız haber ve kötü söylentiler yayanlar ve
kötülüğü propaganda edenler yüreklendirilmeye değil, cezalandırılmaya layıktırlar.
2. İslâm ümmetinde ilişkilerin zan ve şüpheye değil, sağlam inanç
ve imana dayanması genel ilkedir, suçlu olduğu kesinleşmedikçe herkese suçsuz muamelesi yapılacaktır.33
Bu ayetlerin inmesi üzerine Rasulullah (s.a.s) Hassan, Hamne ve
Mistah'a zina iftirası cezası olarak seksener değnek vurdurdu. Abdullah
b. Übeyye'ye bu ceza tatbik edilmedi.34
Hz. Ebû Bekir kızına yapılan iftiraya karıştığı için Mistah'a vermekte olduğu yardımı kesmişti. İftira cezası tatbik edildikten sonra Cenabı
Hak:
"Sizden (dinde) fazilet ve (dünyada) servet sahibi olanlar, akrabalarına, yoksullara, Allah yolunda hicret edenlere vermelerinde kusur etmesin. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz?
Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir" 35ayetini indirdi. Bunun
üzerine Hz. Ebû Bekir:
"Vallahi ben, Allah'ın beni bağışlamasını elbette arzu ederim.
Vallahi ben, artık bunu ondan hiç bir zaman kesmem" dedi ve
Mıstah'a vermekte olduğu nafakayı vermeye tekrar devam etti.36
Sonuç
Bu olayda da görüldüğü gibi münafıklar İslam toplumunun kalbi
niteliğindeki Peygamber ailesine yine bir çamur atmaya çalıştılar ama
bu da tutmadı, Allah onların iç yüzlerini bir defa daha ortaya çıkardı.
Bu olay bize şu gerçeği de bildirmektedir:
Vahyin mahiyeti ve geliş zamanı konusunda Rasulullah (as) en
ufak bir yetkiye / etkiye sahip değildi, dolayısıyle Hz. Aişe’nin temizliğine dair bir ayet Rasulullah’ın, ehl-i beytinin ve çevresindeki müslü33
34
35
36

Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, Nur Suresi Tefsiri
Muhammed Rıza, Muhammed (s.a.s), Mısır 1357/1938, s. 303.
Nur, suesi, 22
Buharî, Meğazî, 34
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manların çok ihtiyacı olduğu zamanda değil, ancak Allah (cc.) murad
ettiği zaman nazil olmaktaydı.
Ahkâmu’l Kur’an konusunda eser sahibi olan ve kendinden önceki
ahkâm tefsirlerini özetleyen müellif Muhammed Ali es-Sabuni bu ayetlerden çıkarılacak dersler bağlamında şunları belirtmektedir:
İffetli müslüman kadınlara atılan zina iftirası büyük günahlardan
olduğu gibi, cemiyetin yapısını tehdit eden en büyük afetlerden de biridir. Müminleri iftira yoluyla itham etmek fuhşun yayılmasına sebep
olur. Müslümanların vazifesi, hata eden kardeşlerinin ayıplarını gizlemek olmalıdır. Müfterinin hadden kurtulması için dört adil şahit bulması lazımdır. Zina iftirasının büyük bir günah olduğuna delalet eden
üç cezası vardır: 1) Bedeni ceza: Had. 2) Edebi ceza: Fasıklık. 3) İçtimai
ceza: Şehadeti reddedilir.37
Müslümanların namuslarına zan üzerine ve söylentilere dayanarak
dil uzatmak caiz değildir. Dünyada uygulanan cezalar günahların kefaretidir. İmamın (Devlet Reisinin) Allah (cc)'ın emrini infaz için bu ceza514 ları uygulaması farzdır. Müfteri pişman olur, tövbe ederse fasıklık vasfını üzerinden kaldırmış olur. Müfteri sözünden döner, hallerini ıslah
ederse şehadeti kabul ve itibarı iade edilir. Allah’u Teala’nın fazlı büyük
ve rahmeti herkesi kuşatır, ne kimsenin tâ’ati ona bir fayda verir, ne de
kimsenin isyanı O’na zarar verir.38
"İftira kandan çetindir" diye bir atasözü vardır. Toplum hayatını dinamitleyen, dostlukları bitiren, aile facialarına yol açan, cinayetlere
sebep teşkil eden bu ahlâksızca davranışı engellemek ve müminleri
eğitmek üzere söz konusu edilen meşhur iftira olayında büyük ders ve
ibretler vardır. 39
Cenab-ı Hak, Hz. Aişe’ye atılan iftira ve sonrasında gelişen olaylar
temel alınarak bugün de şeref ve haysiyete doğrudan taarruz sayılacak
zina iftirası gibi en şeni bir iftira ile karşılaşıldığında yukarıda üzerinde
durduğumuz ilgili ayetlerde, iftira atanlara, iftira atılanlara, iftirayı
duyanların duydukların da ne demeleri ve nasıl davranmaları gerektiği
konularında bizlere bir yol haritası sunulmaktadır.

37
38
39

es-Sabuni, Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm, Nur Suresi Tefsiri
es-Sabuni, Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm, Nur Suresi Tefsiri
Kur’an Yolu – Türkçe Meal ve Tefsir, H. Karaman, M. Çağrıcı, İ. Kafi Dönmez, S. Gümüş,
DİB Yayınları, Ankara 2007
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ÂYETLER ve HADÎSLER IŞIĞINDA
MAHREMİYET AÇISINDAN KADIN ve
KADIN RESMİNİN REKLAMLARDA
KULLANILMASI
Adem DÖLEK*

İnsan -kadın olsun erkek olsun- mükerrem ve şerefli olarak yaratılmış bir varlıktır. İnsanı en güzel şekilde yaratan Allah, gönderdiği
peygamberleriyle ve semavî kitaplarıyla insanın şeref ve haysiyetinin
nasıl ve ne şekilde korunacağını da bütün detaylarıyla bildirmiştir.
İslâm Dîni, insan haysiyetinin ve şerefinin korunmasına çok büyük
önem vermiştir. Bu sebeple her insanın, hem kendinin hem de diğer
insanların şerefini ve onurunu koruma sorumluluğu bulunmaktadır. Bu
da insanın mahremiyet alanlarına dikkat edilmesiyle mümkün olabilir.
Her insanın, başkalarına gösterilmesi helâl ve uygun olmayan yönleri ve müdahil olunmaması gereken durumları yani mahremiyet alanları olduğu gibi mahrem olan sözleri ve filleri de vardır.
Bugün dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de reklamlarda, basılı ve görsel medyada, işyerlerinde, internet ortamında -çok
farklı şekillerde ve çoğunlu da tahrik edici vaziyette- kadınların veya
resimlerinin reklam aracı olarak kullanıldığı herkesin malumudur. Bu
durum mahremiyet açısından ele alındığında ahlâkî değerlerimizle ve
geleneğimizle ne kadar bağdaştığının derinlemesine araştırılması gerekmektedir. Onun için bu konunun, örfümüz ve geleneğimiz açısından
yüzde doksan sekizi Müslüman olan ülkemizde İslâm’a inanmış olan
insanlar için hatta diğer İslâm ülkeleri için de büyük önem arz ettiği bir
gerçektir. “Bâtılı tasvir sâfî zihinleri idlâldir” kaidesinden hareketle
detaya girmeksizin ve örnek vermeksizin bu konu üzerinde düşüncelerimizi arz etmeye çalışacağız.

*
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İslâm’da bir yandan kişinin özel mahremiyetleri açısından başkalarını tecessüste bulunması yasaklanırken diğer yandan da her insanın
setr-i avret (avret yerlerini örtmesi) ve kendi mahremiyetlerini başkalarına göstermemesi emredilmiştir. Setr-i avret, erkeklerde göbekle diz
kapağı arasının başkalarına gösterilmesi doğru olmadığı gibi kadınların
da elleri, yüzleri ve ayakları haricinde kalan bütün vücudunun nâmahremlere gösterilmesi uygun görülmemiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v.), “ت اِ ْستَ ْشَرفَ َها الشَّْيطَا ُن
ْ اَل َْم ْرأَةُ َع ْوَرةٌ فَإ َذا َخَر َج/Kadın mahremdir, zira kadın (evinden dışarı) çıktığında şeytan onu havalandırır,
cazip gösterir.”1 buyurmak suretiyle herhangi bir kadının, nâmahremlerin olduğu mekânlarda şeytanın onu havalandırarak hem kendisini hem
de kendisiyle erkekleri iğva edebileceğine dikkat çekilmiştir.
Tebliğimizin ana temasını oluşturan bu hadîsten hareketle, konu
ile ilgili âyetleri ve diğer hadîsleri de dikkate alarak, reklamlarda kadınların ve kadın resimlerinin bir obje olarak kullanılmasının, mahremiyet
açısından uygun olup olmadığını mütalaa etmeye çalışacağız.
I-Kadın Mahremdir
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İslâm’a göre kadın mahremdir, namustur. Kadın mahrem olunca,
böyle bir mahremin ve mahremiyetin korunması gerekmektedir. Tesettürün en önemli hikmetlerinden birisi de bu olsa gerektir. Hz. Peygamِ اَلْمرأَةُ عورةُ فإذَا خرج
ber (s.a.v.), “ ب َما تَ ُكو ُن ِم ْن َو ْج ِه َربِّ َها َوِهي ِِف قَ ْع ِر
ْ َ ََ َ ََْ ْ َ
ُ ت ا ْستَ ْشَرفَ َها الشَّْيطَا ُن َوأَقْ َر
َ
2
ِ
بَْيت َها/Kadın mahremdir , zira kadın (evinden dışarı) çıktığında şeytan onu
1

2

Tirmizî, Muhammed b. İsa, Sünen, İst., 1992, Radâʻ, 18. Tirmizî, hadîsin hasen garib
olduğunu ifade ederken Elbânî, sahih olduğunu söyler, Şuayb el-Arnavut da hadîsin Müslim’in şartlarına göre sahih olduğunu belirtir.
Burada “Kadın mahremdir” ifadesinin orijinali “ٌْم ْرأةُ َع ْوَرة
َ اَل/kadın avrettir” şeklindedir. “Avret”

kelimesi, saldırmasından korkulan düşmanın veya zararlı olan bir şeyin gelebileceği her
türlü ara veya aralık, bozukluk, zayıflık, başkalarının görmemesi için örtüyle saklanılan,
gizlenen yer gibi mânâlara gelmektedir. Yine açıldığında ve ortaya çıktığında utanılan,
hayâ edilen her şey ve her iş, avret olarak ifade edilmektedir. (Bkz. İbnu Manzur, Muhammed b. Mükerrem Lisanu’l-Arab, Beyrur, ts., IV, 616-617)
Kur’ân’da “avret” kelimesi, Ahzab sûresi 13. âyette iki defa geçmekte olup birincisinde
“Kesinlikle evlerimiz avrettir” yani emniyetsizdir, hırsızların çalmasına karşı korunmaya
muhtaçtır, denilirken devamında da “O evler avret değildir.” yani hırsızların girmesi için
korunaksız ve güvensiz değildir, buyrulur. Burada zikredilen her iki “avret” kelimesi de
aynı mânâda “korunması gerekli” anlamında kullanılmıştır. Yine Nûr sûresinin 31. ve 58.
âyetlerinde olmak üzere iki yerde de “avrât/ات
ٌ  ” َع ْوَرşeklinde “avret” kelimesinin çoğulu olarak zikredilmektedir. Bunlardan birinci âyette “avret” kelimesi ile kadınların korunması
gerekli olan gizli kadınlık özellikleri kastedilmiştir. Diğer âyette de karı-kocanın elbiselerini çıkardıkları, sabah namazından önce, öğle ve yatsından sonra olmak üzere üç mahrem
zamanlar kastedilmiştir. Bunun için kadın da nâmahremlerin saldırısına maruz kalabilecek
bir kişi olarak korunması, örtüsüyle kendisini koruması gereken çok değerli bir şahsiyettir.
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havalandırır, cazip gösterir. Kadının, Rabbinin rızâsına en yakın olduğu
an, evinin en ücra köşesinde olduğu andır.”3
Hadîste kadının mahrem olduğu açıkça belirtilerek her hangi bir
kadının, hem kendisinin hem bir başkasının, bu mahremiyeti ulu orta
nâmahremlere teşhir etmemesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Aynı
zamanda hadîs, kadının, başkalarının mebzul bir metâı olmasından ve
bu hâle getirilmesinden korunması gereken değerli bir varlık olduğunu
ifade etmektedir.
İnsanın en büyük ve daimi düşmanı, şeytanı ve nefsidir. Kur’ân-ı
Kerim’de birçok yerde şeytanın insanın düşmanı olduğu belirtilerek
ِ ”اِ َّن الشَّيطَا َن لِ ِْْلنْس4,
“Gerçekten şeytan, insanın apaçık düşmanıdır./ي
ٌ ِان َع ُد ٌّو ُمب
ْ
َ
“Şeytanın adımlarına uymayın, kesinlikle şeytan sizin apaçık düşmanıِ ”والَ تَتَّبِعوا خطُو5 şeklinde uyarılar yapılmıştır. Hz.
ِ َات الشَّيط
nızdır/ي
ٌ ِان اَنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمب
ْ
َ ُ ُ َ
Peygamber (s.a.v.), insanın en büyük düşmanının içindeki nefsi oldu6
ğunu bildirmiş ve “ ك
َ ي َجنْبَ ْي
َ  ”اَ ْع َدى َع ُد ِّو َك نَ ْف ُسbuyurmuştur. Bu bağlamَ ْ َك الَِِّت ب
da şeytanın da kadınları, insanın iğva edilmesinde bir şebeke olarak
ِ َاَلنِّساء حبائِل الشَّيط/… Kadınlar şeytanın 519
kullandığına dikkat çekilmiş ve “ان
ْ ُ ََ ُ َ
ipleri/şebekeleridir.”7” buyrulmak suretiyle hem erkeklere hem de kaYoksa kadın, bizatihâ utanılan ve çirkin görülen bir varlık değildir. Çünkü kadınlık vasfı,
fıtraten nefislerin kendisine meylettiği çok cazibeli bir güzelliktir. Çirkinlik ise din, ırz ve
namus konusundaki vâki olacak olan çirkinliklerdir. Bunun için kadının “avret” olarak ifade edilmesi, bir yere girmesiyle ya da cilveli ve işveli sesinin işitilmesiyle ortaya çıkması
muhtemel bir fitne ve fesattan dolayı dikkat edilmesi, korunması gereken bir iffet ve güzellik olduğundandır. Zira çok değerli olan varlıklar, başkalarının muttali olması istenilmeyen
şeyler korunur, gizlenir. Kıymeti olmayan şeyler de rastgele atılır.
Hadîslerde de “avret” kelimesi, avret mahalli mânâsında kullanıldığı gibi gizlilik ve özel
mahremiyetler mânâsında da kullanılmıştır. Nitekim “ٌخ ُذ َع ْوَرة
ْ اَل َْف/Uyluk avrettir” (Buhârî,
Muhammed b. İsmail, Sahih, İst., 1992, Salat, 12), “ال ينظر الرجل اىل عورة الرجل/erkek erkeğin avret

yerine bakmasın” (Müslim, Müslim b. el-Haccac, Sahih, İst., 1992, Hayız, 8), “ ْم ْرأَةُ اِ َىل
َ الَ تَْنظُِر ال
ِعورةِ الْمرأَة/Kadın kadının avret yerine bakmasın” (Müslim, Hayız, 84), “ من ست ر عورةَ مسلِ ٍم ِِف الدنْيا ست ر
ْ َ ََْ
ْ ُ َْ َ َََ ْ َ
َََ َ
ِ ِ
ِآلخرة
َ ْاهللُ َع ْوَرتَهُ ِف ا/Kim dünyada bir müslümanın gizliklerini örterse Allah da onun Ahrette gizliِ
ِِ
liklerini örter.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, İst., 1992, II, 274), “ ُف اهلل
َ ف َع ْوَرةَ أَخيه ال ُْم ْسل ِم َك َش
َ َم ْن َك َش
 َع ْوَرتَ ُه/Kim Müslüman kardeşinin gizliğini örterse Allah da onun kusurunu örter.” buyrulmuş3

4
5
6
7

tur (İbnu Mâce, Muhammed b. Yezid, Sünen, İst., 1992, Hudud, 5).
İbnu Huzeyme, Muhammed b. İshak, Sahih, Beyrut, 1992, III, 93; I, 112; Taberânî, Süleyman b. Ahmed, el-Mucemu’l-Evsat, Kahire, 1995, III, 189; Elbânî, hadîsin sened bakımından sahih olduğunu söylemektedir.
Yusuf, 12/5.
Bakara, 2/168, 268; Enʻâm, 6/142;
İbnu Receb, Abdurrahman b. Şihabuddin, Câmiu’l-Ulûm ve’l-Hikem, Beyrut, 1995, I, 490.
Kuzâî, Muhammed b. Selâme, Müsned, Beyrut, 1985, I, 62; Suyûtî, Abdurrahman b. Ebî
Bekir, el-Câmi, h. no: 4928.
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dınlara şeytanın işlerine âlet olmamaları istenmiştir ki, Hz. Peygamber
bunu çok edebî ve beliğ bir teşbih ile anlatmıştır. Şöyle ki: Şeytanlar,
nefislerinin esîri olanları avlamak ve doğru yolda olan insanları doğrudan saptırmak için genellikle kadınları tuzak ve bir araç olarak kullandıkları için şeytanların tuzak iplerine benzetilmiştir.8 Şunu hemen ifade
edelim ki bu teşbîh, kadınları asla tahkir için değildir, tam aksine Hz.
Peygamber (s.a.v.)’in, ümmetine olan son derece engin ve geniş şefkatinin gereği olarak teşbîh-i beliğ bir ifadeyle, ümmetini özellikle de
kadınları ikaz ederek şeytanın tuzak ipi ve şebekesi olmaktan sakındırmaktır9.
Yine herhangi bir kadın, kendisinin veya resminin kullanılmasına
izin vermiş olsa bile bir başkası böyle bir kadını veya onun resmini obje
olarak kullanması, insan onuru ve mahremiyeti ile bağdaşmayacak bir
durumdur.

520

Hz. Peygamber (s.a.v.), resim ve suret taşıyan örtüleri kaldırmakla
ve içinde resim bulunan evlere meleklerin girmeyeceğini bildirmekle de
suretperestliğe karşı dikkatleri çekmiştir.
İslâm, genel prensip olarak, kadınların ulu orta, mebzul metâʻ ve
şehevî duyguları tahrik aracı olarak kullanılmamasını istemiş ve bu
hususta hem erkeklerin hem de kadınların iffetli olmalarını emretmiştir. Nitekim Nûr sûresinde hem erkeklere hem de kadınlara gözlerini ve
iffetlerini korumalar emredilerek şöyle buyrulmuştur: “Mümin erkeklere
söyle; gözlerini haramlara dikmesinler, iffetlerini de korusunlar. Çünkü
bu kendileri için en temiz bir davranıştır. Gerçekten Allah onların yaptıklarından haberdardır.
Mümine kadınlara da söyle, gözlerini harama dikmekten sakınsınlar
ve iffetlerini korusunlar. Görünen kısımları hariç ziynetlerini teşhir etmesinler, başörtülerini yakalarının üzerine sarkıtsınlar, kocaları, babaları,
kayınpederleri, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar,
elleri altında bulunan köleleri, erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi ve benzeri tâbi erkekler veyahut henüz kadınların gizli
kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler toptan Allah’a yönelin ki, kurtuluşa
eresiniz.”10
8
9
10

Bkz. Ebû Ubeyd, 110.
Dölek, Adem, Hadîslerde Teşbih ve Temsiller, İzmir, 2006, s. 174.
Nur, 24/30-31.
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Âyete dikkat ettiğimizde sedd-i zerâi bakımından birçok hususun
bildirildiği görülmektedir:
a- Nâmahrem meselesinde öncelikle erkeklerin dikkatli olmasına
dikkat çekilir. Hz. Peygamber de erkelere hitaben “İffetli olun ki, kadınlarınız da iffetli olsunlar.”11 buyurmuştur.
b- Öncelikle erkekler, iffetlerini koruyacaklar. Bu davranış, mânevî
temizlik ve dürüstlük açısından önemli bir husustur.
c- Sadece erkeklerin nâmahrem kadınlara karşı hassas olmaları
yetmiyor, kadınlar da aynı şekilde nâmahremlere karşı hassas davranmaları ve onların da gözlerini haramdan sakındırmaları ve iffetlerini
korumaları gerekmektedir. Yani kadınlar, kendilerini teşhir edip de
“erkekler gözlerine veya kendilerine sahip olsunlar” demeyecekler.
Çünkü şeytan onları erkeklere çok câzibeli göstererek erkekleri yoldan
çıkarabilir, şeytan yoldan çıkarmak istediği bir kişiyi de kadını bir avlama tuzağı olarak kullanabilir.
d- Burada erkeklere hitap eden âyet bir satır, kadınlara hitap eden
âyet ise yaklaşık yarım sayfadır. Çünkü kadınlarla ilgili âyete dikkat 521
edildiğinde kadınların göstermesi gereken hassasiyetlere ve hususiyetlere açıklık getirilmekte ve kimlere karşı nasıl davranmaları gerektiği,
bedenlerinden örtmeleri ve açık bırakmaları gereken yerler açıkça ve
teferruatla belirtilmektedir12. Bu durumlar konumuz açısından da büyük önem arz etmektedir. Şöyle ki:
-Kadınlar nâmahremlerin olduğu ortamlarda bulunduklarında el ve
yüzleri hariç, ziynetlerini gizlemeleri istenmektedir. Durum böyle olunca, ziynet yerlerini evleviyetle gizlemeleri yani nâmahremlere göstermemeleri gerekir.
-Dikkatleri kendilerine çekmek için ziynetlerinin ses çıkarmamaları
için çalımlı ve sert yürümemeleri istenmektedir.
-Ahzab sûresinde de “Ey Peygamber hanımları! Siz kadınlardan
herhangi biri değilsiniz, eğer Allah’tan korkuyorsanız, nâmahremlere
karşı çekici bir edâ ile konuşmayınız, zira kalbinde hastalık bulunan kim-

11
12

Taberânî, el-Mucemu’l-Evsat, V1, 241.
Şunu belirtelim ki, ahkâm açısından Kur’ân’da en teferruatlı olarak zikredilen konulardan
biri, tesettürdür. Bunun da üç boyutuna dikkat çekilir: Biri, mahremler içerisindeki tesettür; ikincisi, nâmahremler içerisindeki tesettür; üçüncüsü de tesettürün takvâ boyutudur.
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ِ
se ümide kapılır. Maruf ölçülere uygun sözler söyleyin./ َح ٍد ِّم َن
َّ ُ َِّب لَ ْس
ِّ ِيَا ن َساء الن
َ ت َكأ
13
ِ
ِ
َّ ُ ِّساء إِ ِن اتَّ َقْي
ً ض َوقُلْ َن قَ ْوال ً َّم ْعُروفا
َ ْت فَ َْل ََت
ٌ ض ْع َن بِالْ َق ْوِل فَيَطْ َم َع الَّذي ِِف قَلْبِه َمَر
َ  ”النbuyrulmuştur.
Seyyid Kutub (v.1966), bu âyetin tefsirinde şöyle demiştir: “Gerçekten de şehveti tahrik bakımından bazı kereler hayal, gözle görülenlerden daha çok tesirli olur. Birçok kişiler vardır ki, kadının ayakkabısını, elbisesini ve ziynet eşyasını gördükleri zaman vücutları görmelerinden daha çok tahrik olurlar. Nitekim birçok kişiler, kadınların hayalini
ve siluetini görmek bizzat kendilerini görmekten daha fazla tahrik olurlar. Bu durum günümüzdeki psikiyatri bilginleri tarafından çok değişik
biçimleriyle ortaya konmuştur. Ziynet eşyalarının şakırtısını duymak
veya uzaktan bir kadın parfümünün kokusunu fark etmek birçok kişinin
hislerini tahrik eder, sinirlerini harekete geçirir ve reddi mümkün olmayan azgın bir fitneyi uyarır. İşte Kur’ân-ı Kerim bütün bu yolların
kapısını tıkıyor.”14.
Böylece Kur’ân’ın, ne şekilde olursa olsun nâmahremlerin gizli cinsel isteklerini harekete geçirecek ve uyuyan duygularını uyandıracak
522 şekilde mümine kadınların ziynetlerini ve süslerini açığa çıkarmalarını
yasakladığı ve böyle bir fitnenin olmaması için de takvâ elbiselerini
giymelerini emrettiği açıkça anlaşılmaktadır.
II- Kadın Resimlerinin Reklamlarda Kullanılması
Çağımızda teknolojinin gelişmesi ve iletişim vasıtalarının yaygınlaşması neticesinde gerek basılı ve görsel medyada gerekse ticarî
mekânlarda, panolar ve bilbordlar gibi birçok reklam vasıtalarında çok
farklı, câzibeli şekillerde ve vaziyetlerde, kadın resimlerinin obje olarak
kullanıldığı bir vakıâdır.
Gerek Kur’ân’da gerekse hadîslerde kadın resimlerinin kullanılmasının câiz olabileceğine dair herhangi bir delile rastlayamadık. Fakat
tam tersine suretleri yasaklayan ve suret yapanları (musavvirleri) lanetleyen rivâyetler bulunmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke’nin fethinde Hz. Ömer’e emrederek Kâbe’nin içindeki resimlerin
hepsini imha ettirmiş ve ondan sonra Kâbe’ye girmiştir.15. Bir hadîste
de “Kıyamet gününde insanların azap bakımından en şiddetli olanı mu-

13
14

15

Ahzab, 33/32.
Kutub, Seyyid, Fî Zılâli’l-Kur’ân (terc: M. Emin saraç, Bekir Karlığa, İ. Hakkı Şengüler), İst.,
ts., X, 425-426.
Erzekî, Ahbar-ı Mekke, I, 203.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

ِ 16
ِ ِ
ِ َّد الن
savvirlerdir/resim yapanlardır./ص ِّوُرو َن
َ  ”ا َّن اَشbuyrulmuşَ َّاس َع َذاب ًا يَ ْوَم الْقيَ َامة اَل ُْم
tur.
Bir diğer hadîste de “ َحيُوا َما َخلَ ْقتُ ْم
ُ صنَ عُو َن الص َوَر يُ َع َّذبُو َن يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يُ َق
ْ َ اَلَّذين ي/Bu
ْ ال ََلُ ْم أ
resimleri yapanlar kıyamet gününde kendilerine bu yaptıklarını hayat
verin bakalım denilecek”17 buyrulmak suretiyle resim yapmaktan sakındırılmaktadır.
Kadın resimlerine bakılması ile kaynaklara bakıldığında tatminkâr
bir bilgi bulmak zordur. Ancak konunun güncelliği, yaygınlığı ve neticesinin ortaya çıkardığı vahim neticelere binaen bununla ilgili sorulan
sorulara internet ortamında birçok sitede cevap verilmeye çalışıldığı
görülmektedir. Bunun sebebinin de kadın resimlerinin ulu orta kullanılmasının, asrımızın en belirgin özelliklerinden biri olmasıdır. Onun
için internetten Arapça olarak “Hükmü’n-nazar ilâ suveri’n-nisâ,
ahkâmu’n-nazar ilâ sûreti’n-nisâ” gibi isimlerle araştırıldığı zaman genel itibariyle Nûr suresindeki nâmahreme bakma yasağı ile ilgili âyetlerle hicab âyetleri delil gösterilerek, gerek görsel gerekse basılı medyada ve reklamlarda kadın resmine bakmanın hükmünün, illet, hikmet 523
ve netice birliğinin bulunması sebebiyle hakiki ve tabii hâline bakmak
gibi olduğu belirtilmektedir.18
Âlimler, içinde köpek ve resim bulunan eve meleklerin girmeyeceği
bildirilen hadîs19 ile bu hadîsin resim yapmanın en şiddetli haramlardan olduğuna delil olduğunu söylerler. Zira azapla tehdit edilmiştir.20

16
17
18

Müslim, Libas, 98.
Müslim, Libas, 97.
Mesela bunlardan biri aynen şöyledir.  ما حكم النظر إىل صور النساء؟:سؤال

ِ
ِِ ِ
صا ِرِه ْم َوََْي َفظُوا
َ قُ ْل لْل ُم ْؤمن:  قال تعاىل، النظر إىل املرأة ِف الصورة حكمه حكم النظر إليها على الطبيعة واحلقيقة:اجلواب
َ ْي يَغُضوا م ْن أَب

 فاحملظور، يشمل الصور املطبوعة أو املرئية ِف األفْلم كما يشمل املرأة الِت ترى ِف الشارع-غض البصر- ) هذا الغض.30وج ُه ْم (النور
َ فُ ُر
العي تزين:  وكما قال النِب صلى اهلل عليه وسلم، والنتيجة واحدة ِف هذا أو ِف ذاك، والداء واحد، والعلة واحدة، واحلكمة واحدة،واحد
 أن الوسائل: وإمنا جمرد النظر؛ ألن احلكم ِف شريعتنا ِف مثل هذه املسائل، إنين مل أرتكب الفاحشة الكربى:وزناها النظر فْل يقول اإلنسان
. إىل الفاحشة الكربى.. وحمرمة ألهنا وسيلة إىل غريها، وهذه حمرمة ِف ذاهتا،تأخذ حكم املقاصد

Bkz. www.Alhawali.com, erişim tarihi, 12.01.2015; Ayrıca bkz. www. Jemaataleman,
erişim tarihi, 12.01.2015; www.ansarsunna.com, 12.01.2015.

فْل جيوز النظر إىل صورة النساء ِف الصور املتحركة أو غريها إذا كن متربجات كما ال جيوز النظر ومشاهدة هذه األفْلم إذا كان فيها ما خيل
” فالنظر إىل رسوم صور النساء ِف اإلفْلم املتحركة أو ِف اجلرائد أو الصحف أو حنو ذلك, .باآلداب الشرعية أو يتناىف مع العقائد اإلسْلمية
 وكذا إذا كانت تدعو إىل أفكار فيها خمالفة للشرع،ال جيوز إذا كانت عارية ملا ِف ذلك من الدعوة إىل الرذيلة وسوء األخْلق

19
20

t.İslamweb.org., erişim tarihi, 12.01.2015.
Müslim, Libas, 83, 102.
Büstanu’l-Ahbar Muhtasar-ı Neyli’l-Evtar, I, 250
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Buhârî’nin rivâyetinde de “Peygamber (sav),musavvirin’e lânet etti./ لَ َع َن
ِ َ ”الْم21 şeklinde nakledilmiştir.
ين
ُ
َ ص ِّور
Riyâzu’s-Sâlihîn’in şârihleri, resim konusunda şöyle demişlerdir:
“… Bütün âlimler; müstehcen resim, fotoğraf, figür ve heykellerin yapılmasını, basın-yayın organlarında bunların teşhir edilmesini millî,
ahlâkî ve İslâmî seciyemiz ile alay etmek, bunları küçümsemek anlamına geldiğinde görüş birliği içindedirler.”22.
Şunu hemen ifade edelim ki, buradaki resimlerden kasıt genel olarak rûh taşıyan varlıkların resimlerinin yapılmasıdır. Bu genel prensip
içerisinde değerlendirildiğinde mahremiyeti bulunan kadınların resimlerinin bütün olarak yapılması, şehevî duyguları tahrik eden, süflî hisleri harekete geçiren açık saçık şekilde ve ulvî hisleri öldürecek biçimde
resmedilmesinin ve bunların bütün insanların gözlerinin önüne serilmesinin evleviyetle uygun olmadığı hatta çok mahzurlu olduğu anlaşılmaktadır.
524

Eskiden beri resim ve fotoğraf meselesini; putperestlik, hürmet ve
tazim gösterilmesi zaviyesinden değerlendiren âlimlerimizin bakış açılarından daha geniş olarak konuyu ele alan Bediuzzaman (v.1960),
resim ve fotoğrafın günümüzdeki kullanımı açısından değerlendirmiş
ve eski yorumlarda dikkatten kaçan yönlere de temas ederek resim
yasağının içtimâî ve medenî hayata bakan yönlerine dikkati çekmiştir.
Böylece günümüzdeki resim ve fotoğrafların, beşer hayatında zulme ve
riyâya sebep olan, şehvânî arzuları tahrik eden vasatılar hâline geldiğini belirtmiştir23. Nitekim o şöyle der: “Sanemperestliği şiddetle Kur’ân
menettiği gibi sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de
meneder. Medeniyet ise suretleri kendi mehâsininden sayıp Kur’ân’a
muâraza etmek istemiş. Hâlbuki gölgeli gölgesiz suretler, ya bir zulm-ü
mütahaccir veya bir riyây-ı mütecessid veya bir hevây-ı mütecessimdir
ki beşeri, zulme ve riyâya ve hevâya, hevesi kamçılayıp teşvik eder.
Hem Kur’ân merhameten kadınların hürmetini muhafaza için hayâ
perdesini takmasını emreder, tâ hevesât-ı rezîlenin ayağı altında o şefkat madenleri zillet çekmesinler, âlet-i hevesât, ehemmiyetsiz bir metâʻ
hükmüne geçmesinler…”24. Bir başka ifadesinde de “… taife-i nisâda
serbestî inkişafı, sebep olmuş beşerde ahlâk-ı seyyienin birdenbire inki21
22

23

24

Buhârî, Talak, 51.
Kandemir, Y., Küçük, R., Çakan, İ. L., Riyâzu’s-Salihîn Hz. Peygamberden Hayat Ölçüleri,
VII, 189.
Bkz. Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Ankara, 1988, XVII, 555556.
Nursî, Said, Sözler, Envar Neşriyat, İst., 1996, s. 410.
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şafı. Şu medenî beşerin hırçınlaşmış rûhunda, şu suretler denilen küçük
cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azimdir, hem müthiştir
tesirleri. Memnu heykel ve suretler ya zulmü mütehaccir, ya mütecessid
riyâ, ya müncemid hevestir, celp eder o habis ervahları.”25 diyen
Bedîuzzaman “şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azimdir, hem müthiştir tesirleri” ifadesinin dipnotunda şöyle bir açıklama yapar: “Nasıl meyyite bir karıya nefsânî nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir, öyle de rahmete muhtaç
bir biçare meyyitenin güzel tasvirine müştehiyâne bir nazarla bakmak,
rûhun hissiyât-ı ulviyesini söndürür.”26. Yine bir başka ifadesinde de
“Hususan suretperestlik, ahlâkı fena hâlde sarstığı, sukût-u rûha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır: Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç
bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar
ahlâkı tahrip eder. Öyle de ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ
kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine hevesperverâne
bakmak, derinden derine hissiyât-ı ulviyye-i insaniyyeyi sarsar, tahrip
eder.”27.
Bu bakımdan her türlü ticaret erbabının, basılı ve görsel medya sa- 525
hiplerinin kadın resimlerini kullanmamalarına, kadınların da kendi
resimlerinin her türlü ilan ve reklamlarda kullanılmaması hususunda
özen göstermeleri gerekir. Farz-ı muhal her hangi bir kadın, resminin
kullanılmasına müsaade etmiş olsa bile mahremiyet açısından bir başkasının o resmi teşhir etmeye ve insanlara göstermeye şer‘an hakkı
yoktur. Zira bu durumun, kadın resimlerine bakanlar açısından mahzurlu olduğu kadar buna sebep olanların, teşhir ve neşredenler açısından da o kadar mahzurlu ve veballi bir durum olduğu kanaatindeyim.
Sonuç
İnsana büyük değer veren İslâm, insanın dünyevî mutluluğunu kazanmasının yanı sıra uhrevî mutluğunu kazanması gerektiğini de bildirmiştir. Bu da ancak insanın, hem kendi onurunu hem de diğer insanların haysiyetini korumakla mümkün olacaktır.
İnsanın onur ve iffetinin korunması da her insanın, hem kendi iffetine saygılı hem de nâhmaherinin iffetine saygılı davranmakla olacaktır. Bunun nasıl olacağını da Cenâb-ı Hak Kur’ân’da ve Kur’ân’ın uygulayıcısı olan Hz. Peygamber’in sünnetiyle ve hadîsleriyle göstermiştir.

25
26
27

Nursî, Sözler, s. 727.
Nursî, Sözler, s. 727 (dipnot).
Nursî, Sözler, s. 410.
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Böylece her ne şekilde olursa olsun kadınların, mahremleri dışında
korunmalarına büyük önem verilmiştir.
Bu bakımdan Kur’ân bir yandan öncelikle erkeklerin, özelde mahrem yerlere, genelde de nâmahrem kadınlara bakmamaları ve iffetlerini
korumalarını emrederken diğer yandan da kadınların mahremleri içerisinde nasıl davranmaları ve nâmahremlere karşı nasıl hareket etmeleri
gerektiği bildirilmiş ve iffetlerini korumaları emredilmiştir.
Dinimizde ve geleneğimizde kadının, Kur’ân’ın belirttiği on iki grubun dışındaki erkekler için nâmahrem olduğu bildirilerek bu on iki
grup insanın dışındakilere karşı hem maddî elbiselerine hem de mânevî
elbiseleri olan takvâ elbiselerine dikkat etmeleri istenerek kadınların
mebzul metâ hâline getirilmemesi istenmiştir.
Bu genel çerçeveden bakıldığında mahremiyetler açısından kadınların ve resimlerinin özellikle açık saçık ve uygunsuz şekillerde reklamlarda, görsel ve yazılı medyada, sosyal medyada bir obje olarak kullanılmasının dînî ve ahlâkî bakımdan uygun olmayacağı anlaşılmaktadır.
526

Her şeyden önce kadın bir cevherdir. Bu cevherin, yerinde ve cevherliğe uygun olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu aynı zamanda dînî bir sorumluluktur. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da bu konuyu gündemine alarak daha fazla zaman geçirmeden
mütalaalarını ilmî olarak ortaya koyup halkımıza bildirilmesinin bir
zaruret olduğu kanaatindeyim. Çünkü bunun hem dînî hem ahlakî hem
de millî yönü bulunmaktadır.
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GÖZETİM TOPLUMUNDA
SOSYAL MEDYA ve MAHREMİYETİN
DÖNÜŞÜMÜ
Mustafa Derviş DERELİ*
Özet
“Gözetim/gözetleme” kavramı sosyal bilimlerin pek çok alanı içerisinde incelenebileceği gibi sosyolojinin de önemli konuları arasında yer almaktadır. İlk kez Gary T.
Marx’ın kavramsallaştırdığı “gözetim toplumu”nun geçmişi, modernitenin koordine ve
kontrol isteğine kadar geriye gitmekle birlikte, özellikle postmodern dönemin varlığını kabul eden sosyologlar ve sosyal bilimciler tarafından çok daha sofistike hale getirilmiştir. Jeremy Bentham’ın mimarisini çizdiği “panoptikon” hapishanesini Foucault
modern zamanlardaki iktidarın işleyiş biçimini anlatan bir metafor olarak kullanmış
ve bu kavramı, Orwell’in “Büyük Birader”i ile birlikte, gözetim çalışmalarının başat
unsuru haline getirmiştir. Bu kavramın kifayetsiz kaldığı düşüncesiyle Mark Poster
“süper-panoptikon” kavramını ortaya atarken, Mathiesen “sinoptikon” tabirini ileri
sürmüştür. Günümüz gözetim toplumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin zirveye
çıkması sonucu, geleneksel gözetimde araç olan “göz”, Lyon’un belirttiği gibi, gittikçe
elektronik bir hal almıştır. Temelinde basit kişisel bilgi değiş-tokuşunun var olduğu
sosyal paylaşım siteleri, bir yandan bireylere bütün sınırları ortadan kaldıran bir özgürlük sunarken, diğer taraftan bunun bedeli olarak onları sınırsız bir gözetimin içerisine dâhil etmiştir. Varoluşundan gelen sosyalleşme ihtiyacını daha çok online ortamlar aracılığıyla gideren modern insanın zaman zaman kendi özelini de ifşa etmesi,
toplumun mahremiyet algısında dönüşüme yol açmıştır. Bu dönüşümün fotoğrafı ise
önümüzdeki on yıllarda daha da belirginlik kazanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gözetim, Panoptikon, Sosyal Medya, Mahremiyet.


Social Media and the Transformation of Privacy in Surveillance Society
Abstract
The concept of surveillance is one of the most important subjects of sociology, as in
many fields of social sciences. The history of “surveillance society”, was first used by
Gary T. Marx, goes back the early period of modernity which wants to organize and
control the society. However, the term of surveillance was sophisticated especially by
sociologists and social scientists who regard post-modernity as a new period. Jeremy
Bentham’s “panopticon prison” was developed by Foucault as a metaphor for the
power relations that undergird modern civilization. The term of panopticon, with
Orwell’s “Big Brother”, has become a central metaphor in the literature on surveillance. Some modern sociologists, who think the term of panopticon isn’t enough for
*
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today, developed new terms. For example, Mark Poster defines this wired world as a
“super-panopticon”. In contrast to panopticon, “synopticon” was developed by
Mathiesen. Because of evolving technology, although the eye used to be a medium of
traditional surveillance, with the internet and social media, as Lyon says, surveillance
has been increasingly electronic. Social media, which are based on personal information exchange, offer freedom of an unlimited access to the persons; but the cost of
this freedom is paid in the form of an unlimited surveillance. The modern man, which
satisfies his innate need for socialization via social media, shares his private on these
social network websites. This situation causes the transformation of sense of privacy
in the society. The picture of this transportation will be apparent in forthcoming
years.
Keywords: Surveillance, Panopticon, Social Media, Privacy.

Yaşadığımız çağın en önemli gerçekliklerinden biri olan yeni medya teknolojileri yeni bir dünya tasavvuru meydana getirmiş, insanların
ve toplumların hayatlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Bilgisayarlaş(tırıl)mış bu yeniçağın en önemli dayanaklarından birisi gözetim
konusu ve gözetle(n)me meselesidir. Gözetim çalışmalarında kullanılan
en temel kavramlar, Orwell’in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı distopik
romanındaki “Büyük Birader” tabiri ile 18. yüzyıl İngiliz filozoflarından
530 Jeremy Bentham’ın ortaya atmış olduğu “panoptikon” önermesidir. Bu
önermeyi sosyal bilimler literatüründe kalıcı hale getiren kişi ise Hapishanenin Doğuşu adlı eserindeki dikkat çekici analizleriyle Foucault olmuştur. Foucault’ya göre panoptikon, mahkûmların hareketlerini, davranış biçimlerini ve hatta düşüncelerini kontrol altında tutan bir mekanizmadır. Bazı sosyal bilimciler, günümüz dünyasındaki değişimleri
dikkate alarak “panoptikon” önermesinden hareketle yeni kavramlar
üretmişlerdir. Örneğin Mark Poster, duvarların, pencerelerin, kulelerin
ve muhafızların olmadığı bir gözetim sistemini anlatan “süperpanoptikon” tabirini ileri sürmüştür. Norveçli sosyolog Thomas Mathiesen’in ortaya atmış olduğu “sinoptikon” kavramı ise, özellikle televizyonla birlikte ortaya çıkan, panoptikon’daki gibi az kişinin çok kişiyi
izlediği değil, tersine çok kişinin az kişiyi izlediği yeni bir dönem fikrini
çağrıştırır.
Harvey’in “zaman-mekân sıkışması” ya da Giddens’in “zaman ve
uzamın ayrılması” olarak nitelediği durumun günümüz dünyasında
gittikçe zirveye çıkmasıyla birlikte, sosyal medya, dünyanın bir ucundan diğer ucuna anlık yazışmaya, konuşmaya ve görüntülü paylaşımlarda bulunmaya olanak tanımış, fakat bunun karşılığı olarak da yeni
sorunlar ortaya çıkarmıştır. Zira “yeni medya”nın en etkin mecrası sosyal medyada ücretsiz şekilde ya da oldukça ucuz maliyetlerle fotoğraf
ve video paylaşımı yapan bireyler, farkında olsun ya da olmasın, yeni
gözetim sistemlerinin kurbanı olmaktadırlar. Sosyal medyanın durmadan akan mecrasının büyülü etkisine kapılan pek çok birey, yediği yeORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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meklerden gittiği mekânlara, okuduğu kitaplardan dinlediği müzik
parçalarına, kişisel zevklerinden aile bireylerine kadar pek çok unsuru
da herkese görünür kılmaktadır. Söz konusu ifşa durumu, mahremiyet
bağlamında oldukça ciddi problemleri beraberinde getirmektedir. Zira
bir zamanlar “kutsal” olarak algılanan ve hatta iması dahi yapıl(a)mayan en mahrem mevzular internet ortamında ve özellikle de
sosyal medya dünyasında aleni olarak dile getirilmeye başlanmıştır.
Benzer şekilde gündelik hayatta mahrem kabul ettiği pek çok durum ya
da yaşam deneyimini, sosyal medyada kimi bireylerin –belki de farkında olmadan– normal görür hale gelmesi, içerisinde bulunduğumuz
toplumun mahremiyet kodlarında dönüşüme sebebiyet vermektedir.
Yukarıdaki temel meselelerden hareket edecek olan bildirimiz,
“Gözetimin dijitalleşmiş görünümü olan yeni medya teknolojileri, başka
bir deyişle, sosyal medya, bireylerin mahremiyet algılarında ne tür değişimlere ve dönüşümlere yol açmaktadır?” temel sorusundan hareket
edecektir. “Sosyal medya” kavramı, kendi içerisinde muğlâklığı barındırsa da, çalışmamızda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sık kullanılan Facebook, Twitter ve Instagram’ı kastedecek şekil- 531
de kullanılacaktır. Literatür taraması yönteminin kullanıldığı bildirimiz,
içerisinde yaşadığımız dönemde insanların pek çoğunun kayıtsız kalamadığı sosyal medya dünyasının, “gözetim” ile olan irtibatını vurgulayarak, bireylerin mahremiyet konusuna bakışını ne ölçüde etkilediğini
ortaya koyma amacını taşımaktadır.
Panoptikon’dan Sinoptikon’a Gözetimin Serüveni ve
“Gözetim Toplumu”
“Gözetim” kelimesinin modern anlamda kökeni Fransızca “surveillance” kelimesine dayanır. İlk olarak 18. yüzyılın sonlarına doğru “bir
kişinin hareketlerini yakından izlemek” anlamında kullanılmıştır. Bununla birlikte Giddens, gözetimin tarihini, resmi olarak yazının bulunuşuyla başlatır ve matbaanın icadıyla ayrı bir noktaya vardığını öne sürer. Ona göre matbaanın icadının gözetim alanındaki en önemli sonucu, matbaanın devletin mutlakiyetini pekiştirmesidir. Böylece devlet
gözetim operasyonlarında ilerleme sağlamıştır.1
“Etkileme, yönetme, koruma, yönlendirme gibi amaçlarla kişisel
enformasyona dönük, sistemli ve düzenli bir ilgi”2 şeklinde tanımlanabilecek gözetim olgusu, her ne kadar modern dönem öncesinde var
1

2

Anthony Giddens, Ulus, Devlet ve Şiddet, çev.: Cumhur Atay, Devin yay., İstanbul 2005, s.
237.
David Lyon, Gözetim Çalışmaları, çev.: Ali Toprak, Kalkedon yay., İstanbul 2013, s. 31.
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olsa da, moderniteyle birlikte önemli bir evrilme yaşamıştır. Zira moderniteden önceki gözetim, işyerinde ustabaşının işçileri gözlemlemesi
gibi “yüzyüze” niteliğe sahipti. Modernitenin en önemli kurumsal boyutlarından biri olarak kabul edilen3 gözetimin modern şekli ise daha
karmaşık, bugün ve geçmiş yönelimli ve özellikle de Weber’in dikkat
çektiği gibi bürokrasiye/dosyaya dayalı bir niteliğe sahiptir, Bir diğer
gözetim şekli ise kimi sosyologların “postmodern gözetim” olarak adlandırdıkları gözetim tarzıdır. Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde
sosyal medya bağlamında daha ayrıntılı inceleyeceğimiz bu gözetim
türü daha çok yeni iletişim teknolojilerine dayanmaktadır. O halde
sonuç olarak gözetimin üç temel çeşidi olduğunu söylemek mümkün
olacaktır.
Gözetim çalışmalarıyla ilgili en meşhur kavram her ne kadar “panoptikon” olsa da, edebiyat dünyasının bazı eserleri de literatüre çok
önemli katkılar sağlamıştır. Bahsini edeceğimiz romanların hepsi de
distopik (karşı-ütopya/kara ütopya) özelliktedir. Bunlardan ilki Rus
yazar İvanoviç Zamyatin’in 1920 yılında kaleme almış olduğu Biz adlı
532 romanıdır; eser ülkesinde ancak 1988 yılında basılabilmiştir. Romanda
tarif edilen şehirde, herkesin kendi evi vardır; ama evlerin duvarları
camdan yapılmıştır. İkinci önemli eser Aldous Huxley’in 1931 yılında
kaleme aldığı, kurgusu 26. yüzyıl Londra’sında geçen Cesur Yeni Dünya
adlı eseridir. Bu eserlerden önemli ölçüde etkilenen George Orwell ise
1948 yılında diğerlerine nazaran çok daha fazla üne kavuşacak olan
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı romanı kaleme alır. Romanda bilindiği
üzere herkesin kendi televizyonu vardır, ama hiç kimsenin televizyonu
kapatmasına izin verilmez ve hiç kimse televizyonun “yukarıdakiler”
tarafından ne zaman bir kayıt kamerası olarak kullanılacağını bilemez.
1984 yılında sinemaya da uyarlanan söz konusu eserde geçen ve “görünmeden herkesi gören” anlamında “Büyük Birader” kavramı gözetim
merkezli çalışmaların olmazsa olmaz bir atıf çerçevesi haline gelmiştir.
Farklı kurgulara ve hikâyelere dayanmakla birlikte bahsi geçen üç romanın da temel anlatısı, totaliter rejimlerin korku ve propagandayla
halka baskı uygulamasının alegorik bir sunumuna dayanmaktadır.
“Panoptikon” önermesi ise yasal faydacılığın kurucularından ve pek
çok cezaevi reform yasa teklifinin öncülerinden İngiliz profesör Jeremy
Bentham’ın (1748-1832), 1791 yılında Londra’da basılan, aynı sene
hızlı bir şekilde Paris’te yayımlanan Panoptikon adlı kitabında kaynağını bulmaktadır. Bentham bu kitabında gözetimi “bugüne kadar örneği
3

Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, çev.: Ersin Kuşdil, Ayrıntı yay., İstanbul 2010, s.
58.
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olmayan, zihin üzerinde zihinsel iktidar elde eden yeni bir yöntem”
olarak tanımlar.4 Yunanca “pan” ve “optikon” kelimelerinden türetilen
ve “her yeri gören yer” anlamına gelen panoptikon, az sayıda gardiyanın çok sayıda mahpusu gözetlemesini sağlamak üzere sekizgen biçiminde bir yapı tasarımıdır. Çevrede halka halinde bir bina, merkezde
bir kule, bu kulenin halkanın iç cephesine bakan geniş pencereleri vardır; çevre bina hücrelere bölünmüştür, bunlardan her biri binanın tüm
kalınlığını katetmektedir; bunların, biri içeri bakan ve kuleninkilere
karşı gelen, diğeri de dışarı bakan ve ışığın hücreye girmesine olanak
veren ikişer pencereleri vardır. Tam ortasında bir gözetleme kulesi bulunur. Mahkûmların hücreleri bu kuleden görülebilirken, mahkûmlar
kuledekileri görememektedirler. Amaç, kulede kimse olmasa da
mahkûmların her daim izlendikleri fikrine kapılmalarıdır.
Foucault, Hapishanenin Doğuşu adlı eserinde panoptikon önermesini modern dönemde iktidarın insanların gündelik hayatlarıyla olan
ilişkisini tanımlama anlamında kullanarak kavrama derinlik katmıştır.
Ona göre Bentham’ın hapishane mimarisindeki “görülmeden gözetim
altında tutmaya olanak veren düzenleme, sürekli görmeye ve hemen 533
tanımaya olanak veren mekânsal birimler oluşturmaktadır”5 Fakat ilerleyen gözetleme sistemleriyle birlikte “panoptikon” önermesinin günümüzü anlatmada kifayetsiz kaldığı düşüncesi, pek çok sosyal bilimciyi
yeni kavramlar üretmeye yöneltmiştir. Zira Bauman’a göre günümüzün
meydan okuyuşları farklıdır ve bunların birçoğuyla geleneksel panoptik
stratejilerini katı bir biçimde izleyerek başa çıkmak oldukça zor olacaktır.6 Benzer şekilde Fransız sosyolog Baudrillard da panoptik sistemin
sona erdiğini ilan ederek, televizyonun hakikati görebilen yegâne göz
olmaktan çıkmasıyla ideal denetim biçiminin şeffaflıkla bir ilgisinin
kalmadığını vurgulamıştır.7
Söz konusu ihtiyaçtan yola çıkarak, “süper-panoptikon” tabirini ortaya atan Amerikalı teorisyen Mark Poster, analizlerini daha çok panoptikonun siber-uzaya8 taşınmış bir versiyonu üzerine temellendirir. “Be4

5

6

7

8

Armand Mattelart, Gözetimin Küreselleşmesi –Güvenlileştirme Düzeninin Kökeni–, çev.:
Onur Gayretli-Su Elif Karacan, Kalkedon yay., İstanbul 2012, s. 13.
Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, çev.: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge yay., Ankara
2013, ss. 295-296.
Zygmunt Bauman, Küreselleşme –Toplumsal Sonuçları–, çev.: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı yay.,
İstanbul 2010, s. 59; Zygmunt Bauman, Akışkan Gözetim, çev.: Elçin Yılmaz, Ayrıntı yay.,
İstanbul 2013, s. 23.
Jean Baudrillard, Simulakrlar ve Simülasyon, çev.: Oğuz Adanır, Doğu Batı yay., Ankara
2014, s. 53.
“Siber-uzay” kavramı ilk kez, insan-makine ilişkiselliğinde ortaya çıkan dönüşümü ifade
etmek için William Gibson’un 1984 yılında yayınlanan Neuromancer adlı romanında kullanılmıştır. Söz konusu eserde, internete giren roman kahramanı, elektronik ağ içinde kayORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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denlerimizin, şebekeler, veritabanları, enformasyon koridorları içine
çekildiğini” ileri sürerek bu enformasyon depolayan yerlerden hiçbiri
“artık gözlenmekten kaçabileceğimiz ya da etrafına direniş hattı çekebileceğimiz bir
sığınak sağlamamaktadır.”9 Poster’ın “süperpanoptikon”un “panoptikon”dan farklarını sıralarken bahsettiği bir şey
oldukça dikkat çekicidir. Panoptikon sisteminde depolamaya veri sağlayan gözetim altındaki bireyler bir zorlama/baskı altındayken, süperpanoptikon gözetim sisteminde gözetime dâhil olan kişilerin bizzat
gönüllü olarak buna katılmalarıdır. Panoptikon merkezli öne sürülen
bir başka kavram –“sinoptikon”– ise Norveçli sosyolog Thomas Mathiesen’e aittir. Mathiesen, tarihsel süreç içerisinde teknolojinin ilerleyişini
göremediği için Foucault’yu eleştirir. Çünkü ona göre özellikle televizyonla birlikte artık panoptikon’daki gibi az kişinin çok kişiyi izlediği
değil, tersine çok kişinin az kişiyi izlediği yeni bir dönem başlamıştır.
Yani kuledeki gözcü çok sayıdaki mahkûmu, hastayı vs. gözetlerken,
yeni dönemle birlikte artık çok sayıda kişi, politika, spor, bilim ya da
şov dünyalarına ait olan bir avuç ünlüyü televizyon ekranlarından takip
ederler. Bauman, “gözetimcisi olmayan gözetim” şeklinde de adlandırı534 labilecek sinoptikonun, yaşadığımız çağı anlatmada diğerlerine nazaran
daha yerinde bir kavram olduğunu belirtir.10
Panoptikon kavramının yeterince sadra şifa olamamasından dolayı
ortaya çıktığını söylediğimiz “süper-panoptikon” ve “sinoptikon” terimlerine temel teşkil eden ileri teknolojik gözetim sistemleri, “gözetim
toplumu” kavramını ortaya atan Gary T. Marx’ın da temel hareket noktasını oluşturmuştur. 1985 yılında yayımladığı “Gözetim Toplumu:
1984 Tarzı Tekniklerin Tehdidi” başlıklı makalesinde Marx, terimi,
“bilgisayar teknolojisiyle bütün sosyal kontrolün son bariyerlerinin de
yok olduğunu” söylemesi anlamında ilk kez kullandı.11 Ona göre içinde
yaşadığımız gözetim toplumunda artık hepimizin gizliliği tehdit altındadır.12 Teorik bir çerçeveden sonra bahsini ettiğimiz teknolojik gözetleme sistemlerinin önemli bir yansıma alanı olarak sosyal medya ve

9
10
11

12

bolarak, veri akışının bir parçası haline dönüşmektedir. Böylece internet kullanıcılarının
görece şekilde “bedensizleşmesi” imgelemi altında; enformasyon çağında “kimlik alanı”
olarak bedenin kaybına yönelik endişeler dile getirilmiştir (Uğur Dolgun, Şeffaf Hapishane
Yahut Gözetim Toplumu, Ötüken yay., İstanbul, 2008, s. 193).
Bauman, Küreselleşme –Toplumsal Sonuçları–, s. 60.
Bauman, Akışkan Gözetim, s. 74.
David Lyon, Gözetlenen Toplum –Günlük Hayatı Kontrol Etmek–, çev.: Gözde Soykan,
Kalkedon yay., İstanbul 2006, s. 67.
Veysel Bozkurt, Endüstriyel&Post-Endüstriyel Dönüşüm –Bilgi, Ekonomi, Kültür–, Ekin yay.,
Bursa 2012, s. 104.
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onun mahremiyet ile olan ilişkisine geçmek kanaatimizce faydalı olacaktır.
Yeni İletişim Teknolojileri ve Sosyal Medya
Televizyon başta olmak dergi ve gazeteler iletişim tarihinde genel
olarak “geleneksel medya” şeklinde isimlendirilir. Geleneksel medyanın
temel mantığı, az önce bahsini ettiğimiz kanallar vasıtasıyla haberlerin
yapıldığı tek yönlü bir iletişim ortamıdır. Bugün tamamen ortadan
kalkmamakla birlikte etkisi önemli ölçüde kırılan bu medya çeşidinde
bireyler söz konusu haberleri yalnızca alır/tüketir, konuyla ilgili yorumlarını ya da analizlerini yazıp yayınlayamaz. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan ve internetin dünyaya dalgalar halinde yayılmasıyla gittikçe büyüyen “yeni medya” ise, kullanıcıların zamandan ve
mekândan bağımsız bir şekilde interaktif olarak etkileşimde bulunabildiği olağanüstü bir mecra haline gelmiştir. “Yeni medya” kavramı da
teknolojinin ilerleme düzeyi ve iletişimin niteliği açısından temel olarak
Web 1.0 ve Web 2.0 olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulur. Web 1.0
internetin ilk dönemi için kullanılan bir tabirdir. Bu dönemde kullanıcılar internet sitesini bilgi edinme amacıyla ziyaret eder, karşılıklı etkile- 535
şim fazla yoktur. Teknolojinin ilerleyişi ve Web 1.0’ın yetersizliğinden
dolayı ortaya çıkan Web 2.0 dönemiyle birlikte kullanıcılar oluşturmuş
oldukları içerikleri internet ortamında dolaşıma sokarak dünyanın daha
etkin bir bireyi haline gelmiştir. Wikipedia, Youtube gibi önde gelen
sitelerle başlayan Web 2.0, dönem içerisinde ilerlemeye kaydederek
artık çok daha anlık paylaşımlarda bulunabilen, yorumlar yapılabilen
ve hatta yeni toplumsal değişimlere ya da olaylara sebebiyet verilebilen
sosyal medya dünyasını ortaya çıkarmıştır. Web 2.0 teknolojisinin en
önemli özelliği, pasif kullanıcı dönemini sona erdirmesi ve kullanıcıya
içeriğe müdahil olma imkanı sunarak geniş çaplı bir etkileşim dünyasının kapılarını aralamasıdır.13
Yukarıda kısmen açıklamaya çalıştığımız Web 2.0 tabanlı internet
dünyasının belki de en önemli kısmını oluşturan ve hatta bazı kimselerce Web 2.0’ın başka bir isimlendirilmesi olarak kabul edilen “sosyal
medya”, Safko’ya göre, online guruplar arasında sözcüklerin, resimlerin, videoların ve sesin yaratılmasını ve paylaşılmasını sağlayan etkileşimli medya aracılığıyla bilgi ve düşünceleri paylaşmak için gerçekleştirilen uygulamalar, faaliyetler ve davranışlar”14 şeklinde tanımlanabilir.
13

14

Hakan Aydın-Metin Eken, “Din Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları”,
Medya ve Din, ed.: Mete Çamdereli vd., Köprü yay. İstanbul 2014, s. 381.
Filiz Balta Petekoğlu, “Sosyal Medya Sosyal Değişim”, Sosyal Medya/Akademi, ed.: Tolga
Kara-Ebru Özgen, Beta yay., İstanbul 2012, s. 4.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

Blossom ise, sosyal medyayı bir bireyin, diğer birey guruplarını kolaylıkla etkilemesini sağlayan bir teknik, ya da herhangi bir ölçeklendirilen
ve kolaylıkla ulaşabilen iletişim teknolojisi olarak tanımlamaktadır.15
Sosyal medya şemsiye kavramının altında ise, pek çok web türü yer
almaktadır: Blog siteleri; Wikipedia gibi wiki siteleri; Facebook, Linkedin, MySpace gibi sosyal ağlar; Twitter gibi mikrobloglar; Scribd gibi
dosya paylaşım siteleri; Flickr, Instagram gibi fotoğraf paylaşım siteleri
vs... Hemen hepsi için ortak bir nokta varsa, o da Castells’in önemle
vurguladığı gibi, bunların kültürümüzü ya da toplumumuzu değiştirdiği
ve değiştirmeye de devam edeceği gerçeğidir.16
Bugün dünya üzerinde 1,5 milyara yakın Facebook üyesi, 300 milyon Instagram kullanıcısı, 270 milyon ise aktif Twitter kullanıcısının
olduğu söylenmektedir.17 Türkiye de sosyal medya konusunda, özellikle
de Facebook’u kullanmada dünya genelinde oldukça ön sıralarda yer
almaktadır. “We are Social” adlı şirketin vermiş olduğu internet istatistiklerine göre ülkemizde toplam 38 milyon kişi sosyal ağlara üyedir.
Türkiye’deki internet kullanıcılarının %94’ü Facebook, %72’si Twitter
18
536 ve %35’i de Instagram ve LinkedIn kullanmaktadır. Hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde bu denli etkin olan sosyal medya mecrası elbette sosyolojik anlamda yeni görünümler ortaya çıkarmakta ve
mahremiyetle ilgili güçlü endişelerin hissedilmesine sebebiyet vermektedir.
Sosyal Medyada Akışkan Gözetim
Ne zaman bir cep telefonu görüşmesi yapsak, kayıt altına alınma
ya da dinlenme tehlikesiyle yüz yüze geliriz. Ne zaman şehri neredeyse
esir altına alan kamera kadrajına yakalansak, yapıp ettiğimiz bütün
şeyler ortalığa dökülür. Ne zaman bir alışverişte kredi kartı kullansak,
ismimiz, satın aldığımız şeyler ve harcama miktarlarımız devasa büyüklükteki veri tabanına kaydedilir. Foucault’nun panoptikon metaforunun
çok daha ileri safhalarına erişen gözetimin en temel gerekçelerinden
birisi güvenliği sağlamaktır. Bu gerekçeyle hemen her gün yeni gözetim
unsurları hayatımıza dâhil olmaktadır. Onlardan belki de en önemlisi
ise yeni bin yılla birlikte ortaya çıkan sosyal ağlardır.
15

16

17

18

Gülşah Gönenli-Pelin Hürmeriç, “Sosyal Medya: Bir Alan Çalışması Olarak Facebook’un
Kullanımı”, Sosyal Medya/Akademi, ed.: Tolga Kara-Ebru Özgen, Beta yay., İstanbul 2012,
s. 214.
Manuel Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, c. I (Ağ Toplumunun
Yükselişi), çev.: Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay., İstanbul 2013, s. 441.
http://muratcantavukcuoglu.com/instagram-dunyayi-degistirebilecek-bir-guce-sahip/
25.01.2015
http://shiftdelete.net/turkiyenin-internet-istatistikleri-53628 / 25.01.2015
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Günümüzün en etkin sosyologlarından biri olarak kabul edilen Bauman’ın Türkçe’ye çevrilen son kitabı Akışkan Gözetim’in ismindeki
“akışkan” tabiri sosyal medyayı anlatmada kullanılacak anahtar kavramlardan biri haline gelmiştir. Bauman’a göre daima hareket halinde
ama kesinlik ve sınırlardan yoksun olan günümüz insanlarının, hareketlerinin gözetlendiğinin, izlendiğinin ve takip edildiğinin farkında olduğundan hareketle gözetimin akışkanlaştığına dikkat çeker. Böyle bir
tabiri kullanmasının amacı ise günümüzün değişken ve sarsıcı modernitesinde gözetim konusundaki değişimlere dikkat çekmektir.19
İnsanoğlu kendini ifade ederek var olur. Varoluşundan gelen bu
sosyalleşme ve kendini ifade etme ihtiyacını yeni teknolojik imkânlarla
gidermeye çalışan modern bireyler, haber alma, arkadaşlarıyla anlık
sohbet etme, eğlenme ve paylaşımlarda bulunma gibi amaçlarla sosyal
medya dünyasına akın etmekte, bunun bir bedeli olarak da gelişmiş
gözetimin kolları arasına ister istemez kendilerini bırakmaktadırlar. En
büyük çelişki de burada yatmaktadır zaten: Sosyal medya bir yandan
var olan bütün sınırları ortadan kaldırarak bireylere uçsuz bucaksız bir
özgürlük sunarken, diğer taraftan teknolojinin en gelişmiş aygıtlarıyla 537
farkında olmadan, onları sınırsız gözetiminin içerisine dâhil etmektedir.
Bir kişi sanal dünyaya adımını atmaya görsün, geri dönüşü hemen hemen mümkün olmayan bir yola girmiş olur. Akıllı telefonlar da hesaba
katıldığında, internete dâhil olunduğu andan itibaren, yapılan tüm
aramalar, gönderilen e-postalar, incelenen sayfalar, beğenilen fotoğraflar, yazılan iletiler, yapılan retweetler kayıt altına alınmakta ve “zamanı/günü gelince” kullanılmaktadır. Dolayısıyla yeni gözetim sistemleriyle birlikte bireyler, gözetimin “Büyük Birader”inin yerine geçerek, gönüllü “yeni gözetim oyuncuları” olmuşlardır.20 Bundan dolayı sosyal
medya hizmetleri, ucuz cep telefonu kameraları, internetteki ücretsiz
fotoğraf ve video siteleri yoluyla neyin kamusal neyin mahrem olması
gerektiği konusundaki anlayışlarımızı da değiştirmektedir.
Geleneksel Dönemden Günümüze Mahremiyet Sorunsalı
Mahrem kelimesi bilindiği üzere Arapça “haram”dan gelmektedir.
“Mahrum,” “hürmet”, gibi pek çok kelime de aynı kökten gelirler. Men
etmek, mahrum etmek, mümkün olmamak, el sürmemek, herhangi bir
şeyi terk etmek, kişinin namusunu koruduğu yakınları, saygı gösterilecek şey; kadın ve kendileriyle evlenmenin haram olduğu yakın akraba

19
20

Bauman, Akışkan Gözetim, s. 10.
Sevgi Kesim Güven, “Gözetimin Toplumsal Meşruiyeti”, Medya Mahrem, ed.: Hüseyin
Köse, Ayrıntı yay., İstanbul 2011, s. 183.
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gibi anlamlar içerir.21 Mahremiyet, aynı kökten gelip bir şeyin gizli hali,
bir şeyin gizli yönü demektir. İngilizce’de ise intimacy, confidant/confidental ve secrecy/secret gibi kelimelerle ifade edilir.
Mahremiyet, “genel olarak kişilerin yalnız başına kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla hangi yer, zaman
ve koşullarda ne ölçüde ilişki ve iletişim kuracaklarına bizzat kendilerinin karar verebildikleri bir alan ve bu alan üzerinde sahip olunan hakkı
ifade eder.”22 Giddens mahremiyeti “her şeyden önce, kişilerarası eşitlik
bağlamında, diğer insanlarla ve benlikle duygusal iletişim kurma meselesi”23 olarak tanımlarken, mahremiyetin bireyin kamuya açamayacağı
duyguları ve eylemleri açması anlamına geldiğini ileri sürmektedir.
Mahremiyet, insanî oluşun bir göstergesidir. En az iki kişi arasında
söz konusu olur ve bireyin kamusal alan üzerindeki varolma hakkını
ifade eder. “İnsan neden mahremini ifşa etme ihtiyacını hisseder” sorusuna verilebilecek belki de ilk cevap meraktır. Merak duygusu ve bunu
güdüleyecek davranışlarda bulunma, ister istemez bir mahremiyet ihlali
içermektedir. Kamusal ve özel alanların zamanın ruhuna göre yeniden
538 düzenlenmesiyle mahremiyete olan yaklaşımlar da kökten değişimler
yaşar. Mahremiyetin tarihine bakıldığında, Bağlı’nın yerinde tespitleriyle, moderniteyi hazırlayan süreçlerin ve özellikle de önce mimaride
başlayıp sonra bütün düşünce sistemine hâkimiyet kuran Rönesans’ın
çok büyük etkisi olmuştur. Ortaçağ sanat anlayışı estetikten çok dinî
amaç güderken, Rönesans’la birlikte ortaya çıkan yeni anlayış, mahremiyet anlayışındaki ilk gediklere sebebiyet vermiştir. Michelangelo’nun
“Davut” heykeli ve “mahşer” tasviri, peygamberlerin dahi çıplak bir
şekilde resmedilerek önceki anlayışları yerle bir ettiğine önemli bir
örnek olarak verilebilir. Yine meşhurluğu zirveye çıkmış önemli bir
diğer resim olan Leonardo’nun Mona Lisa’sı da mahremiyete olan bakış
açısındaki değişimin bir göstergesidir.24
Modernite bir yaşam tarzı ve bir zihniyet oluşturmuştur. Aslında
bir taraftan insan haklarına, bireysel özgürlüklere vurgu yaparken diğer
yandan kendisini meydana getiren kurumlar tabiatları gereği mahremiyetin yapısını değiştirmiştir. Örneğin modern yaşamın içinde yer alan
gazetecilik, reklamcılık gibi meslekler tamamen mahremiyet ihlali üzerine kuruludur ve dahası “haber değeri” adı altında “rasyonel” hale
21
22

23

24

Mazhar Bağlı, Modern Bilinç ve Mahremiyet, Yarın yay., İstanbul 2000, ss. 184-185.
Emel Arık, “Sosyal Medyada Mahremiyet Görünümleri”, Sosyal Medya Araştırmaları-1, ed.:
Ali Büyükaslan-Ali Murat Kırık, Çizgi yay., Konya 2013, s. 104.
Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, çev.: İdris Şahin, Ayrıntı yay., İstanbul 1994,
s. 54.
Bağlı, Modern Bilinç ve Mahremiyet, ss. 201-202.
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getirilmiştir. Şiddet, felaket, cinsellik ve itiraflar gibi medyada haber
değerini artıran ya da reytingi yükselten unsurlar genelde mahremiyetin ihlal edilmesiyle ortaya çıkmaktadır.25
Mahremiyet yaklaşımlarından hareketle mahremiyetin üç boyutunun bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki daha çok “bedensel/cinsel mahremiyet” ile alakalı iken ikincisi “kişisel gizlilik hakkı” ile
ilgili olan boyuttur. İlk defa 1890 yılında Harvard Law Review’de Warren ve Brandies, gelişen teknolojinin gizlilik hakkını tehlikeye artmasına dikkat çekmişlerdir. Onlara göre gizlilik “yalnız kalma hakkıdır.” 26
Mahremiyetin kişisel hak ihlalleri anlamındaki bu tanım oldukça meşhurdur. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’ne göre gizlilik temel bir insani haktır. Mahremiyetin üçüncü ve son boyutu ise dinî ve
ahlakî argümanlara dayanmaktadır. Bugün ülkemizde içerisinde yaşadığımız toplumun dinî ve ahlakî normlarına ya da geleneğinden bugüne aktarılan değerlerine uymayan bir dizi yeni yaşam şekilleri var olmaya başlamıştır. Bu da gayet normaldir, zira bireylerin ve toplumların
sosyolojik olarak değişimler yaşaması kaçınılmazdır. Dolayısıyla kuşaktan kuşağa aktarılan amentü, aynılığını devam ettirse de, dini ya da 539
geleneği anlama ve yorumlama biçimi geçmişten günümüze değişmiştir, değişmeye de devam edecektir. Bu dönüşümün belki de en sancılı
süreci mahremiyet konusunda yaşanmaktadır. Çünkü bir taraftan dinin/geleneğin düsturlarını önemseme gayreti içerisindeyken, diğer
taraftan da içerisinde yaşadığı modern hayatın albenili yeniliklerine
açık olan ya da olmak zorunda kalan modern bireylerin zihniyet dünyası da iki arada bir derede kalmaktadır. Bahsini ettiğimiz bu güçlük,
mesajların, fotoğrafların ve videoların durmadan aktığı sosyal medya
dünyasında daha belirgin hal almakta ve nihayetinde mahremiyet yara
almaktadır. Son başlık olarak sosyal medyadaki bu mahremiyet ihlallerinden söz etmeye çalışacağız.
Sosyal Medyada Mahremiyet İhlalleri
Baudrillard’ın söylediği gibi, kitle iletişim araçlarının temel ilkesi
büyülemedir. Bu büyüle(n)meden olsa gerek, milyonlarca insan kendi
rızasıyla sosyal ağların öncelikli amaçlarından birisi olan kişisel bilgilerini bütün ayrıntılarıyla ağındaki diğer kişilerle paylaşmaktadır. Söz
konusu kişisel verilerin önemli bir kısmını ise fotoğraf ve videolar oluşturmaktadır. Kendi özel hayatını bir seyir malzemesi olarak başkalarıy25
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Sıdıka Yılmaz, “Her İletişim Bir Mahremiyet İhlalidir ve Her Mahremiyet İhlalinin Bir
Haber Değeri Vardır”, Medya Mahrem, ed.: Hüseyin Köse, Ayrıntı yay., İstanbul 2011, s.
130, 135.
Bozkurt, Endüstriyel & Post-Endüstriyel Dönüşüm –Bilgi, Ekonomi, Kültür–, ss. 104-105.
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la paylaşan bireyler arttıkça, merak duygusuna ilave olarak, çoğunluğun yapageldiği şeyin dışında kalma endişesi ya da rahatsızlığı da sosyal medyada bu tür ifşaların artmasına sebebiyet verebilmektedir.27 O
halde buradaki temel mesele görme, görünme ve gösterme ile ilgilidir.
Barbarosoğlu, günümüz dünyasında yaygınlık kazanan görünerek
var olma anlayışının geleneksel dünyadan kopuşun önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgular. Çünkü geleneksel anlayışta “gören” ile
“görünen” ilişkisinde üstünlük “gören”dedir. Bundan dolayı da Allah
Teâlâ, herkesi gören ama hiç kimse tarafından görülmeyendir. Fotoğraf
makinesinin icadıyla bu geleneksel hiyerarşi yerle bir olmuştur. Zira
modern dünyada, özellikle de post-modern yaşam şeklinde var olma
biçimi “görünme”dir. Oysa görünür olmak, daha fazla denetlenmeyi
göze almak demektir.28
Dünyada ve Türkiye’de en fazla kullanılan sosyal paylaşım sitesi
Facebook’u düşünecek olursak, onun işleyişinin tamamen görmek ve
görünmek üzerinden olduğunu anlayabiliriz. Gündelik yaşama dair her
tür kişisel bilgi, haber, özellikle de fotoğraf ve video Facebook’un büyük
540 veritabanına kaydedilmektedir. Temel amaç bunların hemen herkese
açık olmasıdır. Bilgilerinizin tam olmadığı durumlarda size sürekli uyarılar verir, birkaç gün ağa dâhil olmadığınızda kayıtlı mail adresinize
“Facebook’a son girişinizden bu yana pek çok şey oldu, bunları kaçırmayın” tarzı e-postalar gönderir. Doğum tarihinizi paylaştınız, şu an
meşgul olduğunuz işi ya da mesleğinizi belirttiniz, yine yetmez.
Lyon’un belirttiği gibi internet dünyası ve özellikle de sosyal medya
kişisel verilere yönelik doyumsuz bir açlık içerisindedir.29 Size hangi
tarihlerde hangi liseye/üniversiteye gittiğinizi ve hatta herhangi bir
ilişkinizin olup olmadığını sorar. Profil fotoğrafınızı koymanız için ısrar
eder, profilde istenilen bilgilerin tamamlanması için sürekli uyarılarda
bulunur. Yani sosyal medya toplumsal sermayenizi sürekli genişletmenizi, arkadaş sayınızı artırmanızı ve onlar arasındaki akrabalık ya da
yakınlık bağlarını sisteme işlemenizi talep eder. Bu da beraberinde
mahremiyetle ilgili sorunları ortaya çıkarır. Peki, bunlarla baş etmenin
bir yolu var mıdır?
Her ne kadar bazı ayarlar yoluyla, yapılan paylaşımların kimler tarafından görüleceğine karar verilebilse ve kimi bireyler mahremiyetlerini ifşa etme konusunda dikkatli davransalar da, sosyal medya dünya27
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Mukadder Çakır, “Sosyal Medya ve Gösteri”, Sosyal Medya Araştırmaları-1, ed.: Ali Büyükaslan-Ali Murat Kırık, Çizgi yay., Konya 2013, s. 55.
Fatma Barbarosoğlu, Şov ve Mahrem, Timaş yay., İstanbul 2006, s. 10, 15.
Lyon, Gözetim Çalışmaları, s. 262.
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sında bunun önüne geçebilmenin ihtimali oldukça zor görünmektedir.
Zira sosyal medyayı elinde tutan güçler mahremiyetin neredeyse sonuna gelindiğini açıkça dile getirmektedirler. Örneğin Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg 2010 yılında yaptığı bir konuşmasında kişisel
gizlilik anlayışının değiştiğini belirtmektedir: “Harvard’da daha hazırlık
aşamasındayken, insanların soruları “Neden bilgilerimi internet ortamında paylaşayım, niçin bir web sitesine sahip olmak isteyeyim ki?”
şeklinde idi. Beş-altı yıl sonra ise bloglar sayesinde her çeşit bilgi paylaşılır olmuştur. İnsanlar, her çeşit bilginin daha geniş kitleler arasında
paylaşılmasından rahatsızlık hissetmemiştir. Sosyal normlar zamanla
evrim geçirmiştir. Mevcut sosyal normların ne olduğunu yansıtacak bir
sistem olması için, sistemimizi sürekli yenilemeyi ve güncellemeyi bir
görev olarak görüyoruz.”30 Bu görev addetme durumu, Zuckerberg’in
aslında mahremiyetin modasının geçtiğine dair sözleri ve Google’ın
CEO’su Eric Schmidt’in “saklayacak bir şeyiniz varsa paylaşmayın”31
mealindeki çıkışıyla daha keskin bir hal almaktadır. İnternet dünyasının en önemli isimlerinden olan Zuckerberg ve Schmidt aslına bakılırsa
söylemlerinde çok da haksız sayılmazlar. Zira günümüzde özellikle lise
ve üniversite genç kuşağının çoğu için kişisel bilgilerin ifşası, gündelik 541
hayatının sıradan bir parçasıdır. Bundan dolayı da hayli önem arzeden
kişisel bilgilerini açıklamada ya da paylaşmada daha ön planda olmakta
ve online ifşa konusunda diğer insanlara göre kendilerini daha rahat
hissetmektedirler.32
Kendini ifşa etme ve mahremini kamuya açma durumu, pek çok birey için o kadar ileri boyutlara ulaşmıştır ki, kişi yemek yediği lokantayı, oturup çay-kahve içtiği cafeyi, muhabbet ettiği herhangi bir arkadaşını anlık paylaşmakta ve ardından da kimlerin paylaşımını beğendiğini
ya da ona yorumda bulunduğunu takip etmektedir. Durmadan çekilen
ve anında paylaşılan fotoğraflar, bir süre sonra olmazsa olmaz bir boyut kazanarak, adım adım hayatın hemen her anını kapsar hale gelmeye başlamaktadır. Artık gidilen herhangi bir yerde çekilen görseli sosyal
medyaya koymak ile sosyal medyada o görseli yayınlamak için bir gezi
ya da davete katılmak birbirine karışmış ve hatta birbiri ile yer değiştirmiş süreçler haline gelmektedir.33 Bu paylaşım şekillerine hâkim popüler kültürün yeni görünümleri de elbette ki eklemlenmektedir. Mart
2014’te Oscar ödül töreninde gecenin sunucusu tarafından başlatılan
30
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Arif Yıldırım, “Sosyal Ağlar ve Kişisel Gizlilik Çatışması”, Sosyal Medya/Akademi, ed.: Tolga
Kara-Ebru Özgen, Beta yay., İstanbul 2012, s. 249.
Arık, “Sosyal Medyada Mahremiyet Görünümleri”, s. 121.
Yıldırım, “Sosyal Ağlar ve Kişisel Gizlilik Çatışması”, s. 256.
Çakır, “Sosyal Medya ve Gösteri”, s. 63.
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“selfie/özçekim” akımı, sosyal medya dünyası aracılığıyla yayılan popüler kültür unsuruna önemli bir örneklik teşkil eder. Saniyeler içerisinde
TT (top trend/trend topic) olan, dakikalar içerisinde Twitter’a erişimi
engelleyecek yoğunlukta “retweet” rekoru kırılan selfie, Amerika’da ve
Avrupa’da önde gelen üniversitelerde ders olarak bile okutulmaya başlanmıştır. Başlangıçta bir eğlence olarak yapılan özçekim, zamanla
kişiyi esaret altına almaya başlayarak bir zaman sonra narsistik davranışlara sebebiyet verebilmektedir.
İnternetin ve sosyal ağların teşhir dünyasını Fransız teorisyen Guy
Debord, meşhur deyişle, “gösteri toplumu” şeklinde adlandırır. Debord’un ilk olarak 1960’lı yıllarda ortaya çıkan bu görüşü, bugün internette ve akademi dünyasında oldukça haklı bir konuma sahip olmuştur.
Bu görüş; görüntülerin, ürünlerin ve sahnelenmiş olayların üretimi ve
tüketimi etrafında örgütlenmiş bir medya ve tüketim toplumunu tasvir
etmektedir.34 Kanadalı sosyolog Hal Niedzviecki de benzer şekilde kameraların hâkimiyet kurduğu ve internet ağlarının toplumu kuşattığı
bu çağa “dikizleme kültürü çağı” adını verir. Zira sosyal medya aracılı542 ğıyla bizler sürekli başkalarını dikizlerken, birileri de bizi her an dikizlemektedir. Bu yeni durum, biz farkına varsak da varmasak da mahremiyet, bireysellik, güvenlik ve hatta insan algımızı dahi değiştirmiş ve
değiştirmeye de devam edecektir.35 O halde post modern gösteri kültüründe tarz ve görünüm gündelik hayatta giderek önem kazanmış ve
“kendini ifade etme”, “ifşa etmeye” dönüşmüştür.
Sonuç: Mahremiyetin Dönüşümü
İnsan özü itibariyle mahrem bir varlıktır. Fakat hem gündelik hayatta hem de siber-uzayda arkadaşlarıyla görece daha samimi ilişkiler
kurabilmesi için, kısmen de olsa mahremini açma ihtiyacını hissetmektedir. Bu paradoks ise kişiyi kendisinden başlamak üzere eşiyle ya da
ailesiyle birlikte bulunduğu fotoğraf ve videoları, muazzam bir görsele
ve teşhire sahne olan sosyal ağlarda –özellikle de tamamen fotoğraf
paylaşımına dönük olan Instagram’da– paylaşmaya kadar götürebilmektedir. İnandığı dinin emirleri ya da içerisinde yaşadığı toplumun
ahlak anlayışı, bu tarz görselleri paylaşan kişi sayısı çoğaldıkça ister
istemez değişikliğe uğrama durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Kendi
toplumumuz özelinde düşünecek olursak, iki yüz yıllık oldukça sancılı
devam eden modernleşme sürecimiz boyunca, kamusal ve özel alanların sınırları ve bununla bağlantılı olarak erkek ile kadın arasındaki sos34
35

Douglas Kellner, Medya Gösterisi, çev.: Zeynep Paşalı, Açılım Kitap, İstanbul 2010, s. 21.
Hal Niedzviecki, Dikizleme Günlüğü, çev.: Gökçe Gündüç, Ayrıntı yay., İstanbul 2010, s.
14.
ORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015

DİN GELENEK VE AHLAK BAĞLAMINDA MAHREMİYET ALGILARI SEMPOZYUMU

yal ilişkinin mahiyetinin dini açıdan nasıl olması gerektiği, başka bir
deyişle neyin mahrem olduğu ya da olmadığı gibi konularla ilgili uzun
boylu tartışmalar yapılmıştır. Kanımızca sosyal medya bu tartışmalara
yeni bir boyut kazandırmaktır. Zira sosyal ağ profilinde oldukça dindar
bir arkadaş grubuna sahip olan bir birey dahi, Facebook ya da Instagram’a girdiğinde gönüllü mahremiyet ifşası örnekleri görebilir. Adı üstünde “mahrem” olan eşiyle olan ve aslında her ikisine ait olan bir anı
paylaşan genç bir dindar erkekten, kendisiyle ilgili oldukça özel sayılabilecek görselini ağa dâhil eden dindar bir genç kıza kadar pek çok
örnekle karşı karşıya kalınabilir. Bu kişiler gündelik hayatta bahsi geçen
sınırlara oldukça fazla dikkat eden bireyler de olabilirler. Sosyal medyanın ironisi de bize göre buradadır. Gündelik hayatta yapıl(a)mayan,
başkası yaptığı zaman eleştirilen ve hatta sorulduğu zaman yanlış olduğu itiraf edilen pek çok görselin paylaşımı, siber-uzaya dâhil olup
sosyal medya dünyasına geçtiğinde boyut değiştirdiğinden olsa gerek,
bireyler tarafından normal karşılanır hale gelmektedir. Bu da bireylerin
ve toplumun mahremiyet kodlarında önemli dönüşümlere sebebiyet
vermektedir.
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YERLİ DİZİLERİN SUNDUĞU
MAHREMİYET ALGISI ÜZERİNE
SOSYOLOJİK BİR İNCELEME
Fatih GÜNAYDIN*
Özet
Medya, küreselleşme ve tüketim kültürü ile kapitalist hayatın ahlaki unsurlarını bireye ve topluma model olarak sunmaktadır. Bir taraftan toplumun denetim ve gözetim
fonksiyonunu yerine getirirken diğer taraftan bireyin ve toplumun mahrem ve kamusal sınırlarının yeniden çizilmesine medya öncülük etmektedir. Mahremiyet alanlarının ya da sınırlarının belirlenmesinde etkin olan ana unsur, öncelikle birey ve toplum
iken zaman içerisinde ilahi belirleyicilik rol oynamış ve dini ve ahlaki temelde kendisini göstermiştir. Modern yaşamla birlikte kitle iletişim araçlarının bireyi ve toplumu
etkisi altına almakta ve süreç içerisinde mahremiyet alanlarını daraltmakta ve kamuya açık bir hale getirmesine neden olmaktadır. Televizyon, bu toplumsal değişmeyi
gerçekleştirirken çeşitli televizyon programlarıyla ve prime time’da en fazla izlenen
televizyon dizileriyle bireye modelleme yapmakta ve bu konuda özellikle kadın cinsiyetini ve cinselliğini kullanmaktadır. Çalışmamızda mahremiyet tanımlarına yer verilmiş ve teorik olarak mahrem kamusal alan ayrımı, medya, televizyon ve dizilerin
mahremiyet ile ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Kendi dönemlerinde reyting sıralamasında ilk üçte bulunan on yerli dizi, betimsel içerik analizi yöntemiyle incelenmiş
ve bulgular neticesinde değerlendirmelere ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Mahremiyet, Kamusal Alan, Televizyon Dizisi.


Supplier of Privacy Perception of Local Series on a Sociological Review
Abstract
Media, the capitalist life elements of moral with globalization and culture of consumption and offers to individuals and to society as a model. On the one hand society
is spearheading the control and supervision functions while fulfilling the other hand,
the individual and the community of private and public boundaries be redrawn. The
main factor in determining the effective area of privacy or boundaries, the first individual and society have played a role in determining the time when the divine and
show himself religious and moral basis. Mass media are under the influence of the
individual and society and to narrow the field of privacy in the process and is caused
to make a public. Television in these social changes while performing a variety of television programs and the most watched prime time television series serves individual
modeling and especially uses the female gender and sexuality in this regard. Our
study focuses on the definition of privacy and theoretical distinction between privacy
*
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and the public sphere, the media, the television and the series has tried to explain the
relationship between privacy. 10 domestic series ranking in the top three in their periods rating, were analyzed by descriptive content analysis and assessment of the
findings were reached as a result.
Keywords: Media, Privacy, Public Space, Television Series.

Günümüzde birey ve toplumda var olan değişim süreci sadece teknolojik ve ekonomik alanlarda sınırlı kalmayıp aynı zamanda sosyokültürel alanlarda da kendisini göstermektedir. Tarım toplumundan
sanayi toplumuna geçiş, kentleşme, sanayileşme, küreselleşme ve modernleşme, toplumun değer ve gelenekleri başta olmak üzere tüm sosyo-kültürel değişmeler aynı zamanda mahremiyet algısını da etkilemektedir. Bireyde ve toplumun en temel birimi olan ailede, tarihi süreç
içerisinde mahremiyet algısı bakımından büyük bir değişim gözlemlenmektedir. Kitle iletişim araçlarının da etkisiyle bu büyük değişim,
hızlı toplumsal değişmelerle birlikte geleneksel mahremiyet algısından
“modern” mahremiyet algısına geçişe sebep olmaktadır.
546

Son zamanlarda medyada ve toplumda üzerinde sıkça durulan ve
en çok konuşulan konulardan birisi de mahremiyet ve mahremiyet alanına ilişkin ortaya çıkan yeni meseleler olmuştur. Çünkü bilimin gelişmesine paralel olarak hayatımıza giren teknolojik araçlarla mahremiyet
ve özel hayat arasında ters bir orantı karşımıza çıkmaktadır. Sürekli
gelişen iletişim teknolojilerinin istifademize sunduğu her çeşit kitle
iletişim araçları mahremiyet alanını daraltarak dini, ahlaki ve psikolojik
problemlerin ve değişimlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Modern toplumda teknolojinin gelişmesi, insan hayatını kolaylaştırdığı gibi insanın yaşamına bir takım zorluklar da getirmiştir. Bu zorlukların başında insanın kendisine ait özel bilgilerinin kamuya açık bir
halde bulunma zorunluluğudur. Modernitenin sunduğu imkânlar aynı
zamanda mahrem alanlarımızın ihlal edilmesini kolaylaştırmaktadır. Ev
ve iş yerlerindeki güvenlik ve mobesa kameraları, kredi kartları, cep
telefonları, müşteriye özel kartlar, internet, bankacılık işlemleri ve her
türlü şifre işlemleri bir taraftan insan hayatını kolaylaştırırken diğer
taraftan da insanların özel hayatlarının kamuya açık bir hale gelmesine
zemin hazırlamaktadır.
Bu durum tarihin her döneminde görülse de modernite öncesi dönemde gözetim ve denetimi sağlayan birincil araçlar din, kilise, feodal
beyler iken; modern toplumlarla birlikte bu görevi özellikle yüksek
teknolojinin ortaya çıkmasıyla birlikte kitle iletişim araçlarının üstlendiği görülmektedir. Bu nedenle, gözetim ve denetimin tarihin eski zamanlarından beri varlık göstermesine rağmen, teknoloji ile yaygınlığıORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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nın arttığı, böylece bireyin ve toplumun mahremiyetinin sınırlarının
değiştiği ileri sürülmektedir.1
Kitle iletişim araçları, diğer bir ifadeyle medya; farklı biçim, içerik
ve teknolojisi ile birey, aile ve toplumun hayatını kurgulama, biçimlendirme ve yorumlama biçimini etkilemekte ve değiştirmektedir. Bir başka deyişle kitle iletişim araçları bireyin, ailenin ve toplumun günlük
hayatını, algısını ve davranışını etkileyen bir güce sahiptir. Mcluhan’ın
belirttiği gibi: bizler iletişim araçlarını geliştirdikçe, onlar da bizleri ve
yaşantımızı şekillendirmektedir.2
Medyanın bu gücü; değerleri, olayları, haberleri, kültürü daha genel bir ifade ile dünyayı izleyici kitlesine kolaylıkla sunma imkânından
kaynaklanmaktadır. Medyanın gücünün iki unsuru vardır, ya da iki
unsurla gücünü pekiştirir: Bunlardan birincisi medyanın “seçici” yani
istediği öğeleri yansıtma tercihine sahip olmasıdır. İkincisi ise seçilen
öğeleri yine istediği çerçeveleme ile belirli bir bakış açısı ile anlatma ve
sunma imkânına sahip olmasıdır.3
Bu sebeple, çalışmamızda insanın hayatına etki eden internet, sos547
yal medya, gazete, bilgisayar, akıllı telefon gibi birçok kitle iletişim
araçları olmasına rağmen pek çok nedenden dolayı toplumda güncelliğini ve etkisini devam ettirebilen yerli televizyon dizilerinin mahremiyet algısındaki rolü üzerine çözümlemeler yapılmaya çalışılacaktır.
Mahremiyetin Tanımı
İlk insanın var olmasıyla birlikte var olan mahremiyet kavramının,
toplumdan topluma, kültürden kültüre, nesilden nesile anlam kaymalarına uğraması, içinde yaşanılan zamana ve dine göre farklılık göstermesi, diğer taraftan mahremiyetin dini, ahlaki ve fıkhi yönü olduğu kadar;
tıbbi, hukuki, psikolojik ve sosyolojik bileşenlerinin de olması, mahremiyet kavramının “Efradını cami ağyarını mani4” bir tanımının yapılmasını engellemektedir. Çalışmamızda ise mahremiyet din ve ahlak
bağlamında ele alınacak ve betimlemeler, değerlendirmeler ona göre
yapılmıştır.
1

2
3

4

Nihan Aydın, Çalışma Yaşamında Özgürlük Sorunu: Gözetim ve Mahremiyetin Yeni Sınırları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniv., Sosyal Bilimler Enst.,
2011, s. 75.
Mcluhan, M., Global Köy, Scala Yayıncılık, İstanbul, 2001, s:4.
Dalaman, Ferhat.,2013, “Medya ve Popüler Kültür Dezenformasyonunda Aile”, IV.Ulusal
Sempozyumlar Değişen Dünyada Aile, Aile ve Sosyal Politikalar,. Bakan., Bilsam, Malatya,
s.194.
Klasik belagat ve medrese kitaplarında sıkça geçen bir deyimdir. Bir şeyin tanımı yapılırken olması gereken tüm unsurları içinde barındıran, olmaması gereken şeyleri de dışında
bırakan anlamındadır.
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Mahrem kelimesi Arapça "haram" kelimesinden gelmektedir. "Mahrum”, "hürmet", "muharrem", "tahrim" gibi kelimeler de aynı kökten
gelirler. Yasaklamak, men etmek, mahrum etmek, mümkün olmamak,
el sürmemek, herhangi bir şeyi terk etmek, kişinin namusunu koruduğu
yakınları, saygı gösterilecek şey; kadın ve kendileriyle evlenmenin haram olduğu yakın akraba gibi anlamlar içerir.5 Mahremiyet ise, aynı
kökten gelip, gizlilik,6 bir şeyin (mahrem) gizli hali7, bir şeyin gizli yönü demektir.8 Bir anlamda buna insanın dokunulmazlığı da denilebilir.
Mahrem ve mahremiyet kavramlarının, kadın erkek ilişkilerinde özel
bir kullanım kazandığı, özellikle cinsel dokunulmazlık alanı anlamına
da geldiği anlaşılmaktadır.9
Mahremiyet kavramının içerdiği alanın belirlenmesinde kültür faktörü önemlidir. Her kültürde bu alan farklılaşmakla birlikte varlığını
sürdürmektedir. Ancak bu kavramın içeriğinin belirlenmesinde dinin en
önemli belirleyici unsur olduğu gözden ırak değildir. Bir başka ifade ile
mahrem kelimesinden kastedilen özel durumlar, sadece bireyin kendisi
için belirleyip orada bir muhtariyete sahip olduğu alanlar değildir. Bu
548 aynı zamanda ilahi belirleyiciliğin önemli ölçüde egemen olduğu bir
alandır.10
Göle’ye göre “Gizliliğe, aile hayatına, kadının sahasına, yabancının
bakışlarına, yasaklanan şeye ilişkin” olan mahrem sözcüğü, aynı zamanda “samimi, içli dışlı, herkesçe bilinmemesi icap eden, söylenmeyen, gizli şey” anlamlarına gelmektedir11. Simone Fischer ve Hubner,
söz konusu mahremiyet kavramının üç özelliğinin olduğunu ifade etmişlerdir. Bunlar; mekânsal mahremiyet, kişi mahremiyeti ve bilgi mahremiyetidir. Mekânsal mahremiyet, kişinin yakın fiziksel alanını; kişi
mahremiyeti kişiyi haksız müdahalelere karşı korumayı; bilgi mahremi-

5

6

7

8
9

10
11

İsmail b. Hammad el-Cevheri, Mucemus’s-Sıhah Kamus-u Arabî (Haz. Halil Me’mun Şeyha), Daru’l Marife, Beyrut, 2008, s.227-228.
TDK Genel Türkçe Sözlük, Mahremiyet Md. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option
=com_gts&arama= gts&guid=TDK.GTS.5284e060 891d11.83220825 (Erişim:
19.01.2015)
Abdullah Yeğin ve Diğerleri; Osmanlıca-Türkçe Ansik. Büyük Lûgat, Türdav, İstanbul,
1993, s.579.
Mazhar Bağlı, Modern Bilinç ve Mahremiyet, Yarın Y. İstanbul, 2011, s.185.
Diler, Ramazan., Mahremiyet Eğt. ve Önemi, Gaziosmanpaşa Üni.,İlah. Fak. Der.,2014,
S.1, ss:72-73.
Bağlı, Modern Bilinç ve Mahremiyet s.185.
Nilüfer Göle, Modern Mahrem, 7. Basım, İstanbul: Metis Yay., 2001, ss. 20-28.
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yeti ise kişisel verilerin toplanma, saklanma ve dağıtımının nasıl yapılacağının kontrol edilmesi gerekliliğini ifade eder.12
Bu açıdan bakıldığında mahremiyet kavramını tıbbi açıdan da tanımlamak mümkün olmaktadır. Buna göre kişiye ambülâns hizmeti
verilmesi ile başlayan ve hastaneden taburcu olmasına kadar sağlık
birimlerinden aldığı her türlü hizmet ve sağlık kuruluşunda bıraktığı
tüm kayıtlı kişisel sağlık verileri mahremiyet kapsamına girmektedir.
Hastanın özel hayatına, yaşam alanına, vefat eden kişinin bedenine ait
ve kişinin sağlık durumuyla ilgili mahremiyet, bu alanda verilebilecek
örneklerden bazılarıdır.13
Aynı zamanda hukuki bir terim olan mahremiyet kavramını hukuk
literatürü açısından da bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerekmektedir. Hukuk öğretisinde kişinin başlıca yaşam alanları üç tanedir. Bunlar: Ortak yaşam çevresi, özel yaşam alanı ve gizli yaşam alanıdır. Ortak yaşam çevresi, kişinin herkese açık olan yaşam görünümleridir.
Özel yaşamı ise kişinin çok yakınları tarafından bilinen alan iken; gizli
yaşamı, “kişinin sadece kendisi için saklı tuttuğu ve başkalarının bilgi549
sinden uzak kalmasını istediği yaşam görünümlerinden” oluşur.14
Mahremiyet ve Kamusal Alan
Toplumsal ve bireysel hayatımızda çok büyük bir yere sahip olan
mahremiyet olgusu, güncel tartışma konularının arasında önemli bir
yere sahiptir. Kişilerin özel yaşam alanlarını daraltan pek çok gelişmenin yaşandığı günümüzde mahremiyetin yeniden tanımlanması, sınırlarının çizilmesi ve mahremiyet ihlalleri, üzerinde dikkatle durulması
gereken hususlar arasındadır.15
Mahremiyet, çok genel olarak bireylerin; devletin ve diğer kişilerin
müdahalesinden muaf olarak hareket edebileceği, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebileceği bir alanın ve kişilik haklarına bağlı olan tüm unsurların bütününe verilen ad olarak açıklanmaktadır.16 Pek çok değişkene
göre farklı mahremiyet tanımı yapılabilirse de asıl olarak mahremiyet
kavramının sosyolojik olarak analiz edilmesinde fayda vardır. İlk olarak
12

13

14

15

16

Niyazi Tanılır, İnternet Suçları ve Bireysel Mahremiyet, 1. Basım, Ank.: Liberte Yay., 2002,
s. 43.
Sultan Alan, Tıp Etiği Açısından Ambulans Hizmetlerinde Hasta Mahremiyeti, Akademik
Acil Tıp Dergisi, 2011,(JAEM), 34/36-8.
Ergun Özsunay, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, 2. Bas., İst.: İst. Üniv. Huk. Fak. Yay.,
1974, s. 91.
Çelikoğlu, Nalan., ‘Türkiye’de Üniversite Gençliğinde Mahremiyetin Dönüşümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal bilimler Enst., 2007, s:16.
Çelikoğlu, ‘Türkiye’de Üniversite Gençliğinde Mahremiyetin Dönüşümü, s:17.
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1890 yılında Amerikalı yargıç Brandis tarafından kullanılan mahremiyet kavramı, 16. ve 17. yüzyılda aydınlanma felsefesi ve modern bilinç
anlayışının ortaya çıkışı ile birlikte, değişime uğrayarak ekonomik, sosyokültürel ve siyasal alandaki gelişmeler ışığında, toplumdaki bireysellik gerçeğinin ön plana çıkardığı bir olgudur.17 Mahremiyet olgusu,
kapitalist ekonomik sistemin gelişimi, ulus devletlerin güçlenmesi,
kentleşme, işbölümü ve uzmanlık alanlarının çeşitlenmesi, kitle toplumunun oluşumu ve atomize bir yaşam süren birey sayısının artması
kamusal alanın biçimlenmesini ve mahremiyetin kamusal alandan
uzaklaşarak bireyin kendine ait olana dönmesini sağlamıştır.18
Bir diğer ifadeyle mahremiyet; Avrupa’nın endüstrileşmesi ile başlayan kamusal ve özel alan ayrımının bir sonucu olarak değişime uğramaktadır. Küreselleşme süreciyle birlikte iletişim teknolojilerinin ve
taşıma araçlarının gelişimi, özel ve kamusal alanları homojenleştirmektedir. Böylelikle iki alan arasında ayrım yapmak gün geçtikçe güçleşmektedir. Özellikle iletişim
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teknolojilerinin gelişmesiyle Sennet’e göre19; kamusal alan hızla
özelleşirken; Giddens’a göre20 özel alan zaman içinde kamusallaşmaktadır.
Kamusal alanı ise en geniş kavrayışla birbirinden sorumlu ama birbirine müdahil olmayan bireylerin karşılaştığı nötr bir etkinlik sahası
şeklinde tarif etmek mümkündür. Bu anlamda kamusal alan, bir özgürleşme alanı, kendini ifade etme ve ötekini algılama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani temsil kabiliyeti olan bireyin kendini ifade edebildiği, toplumun ortak sorunları üzerinde tartışılıp fikirlerin açıklandığı ve bir konsensüsün ortaya çıkması için eylemde bulunduğu, özel alan
ve ekonomi ile devlet arasında konumlanmış bir mekân olarak ifade
edilmektedir.21
Hannah Arendt'e göre kamu alanı, görünürlülüğün alanıdır. Kamu
alanında gözüken her şey herkes tarafından görülebilir ve duyulabilir
olandır. Arendt, kamusallık için, içinde özel olarak bize ait olandan
ayrı, hepimiz için ortak olan bir dünya betimlemesi yapmaktadır. Ha17
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Yılmaz, A., “Sosyal Medya Kullanımında Güncel Tartışmalar: Üniversite Öğrencileri Örneğinde Mahremiyet –Kamusal Alan İlişkisi”, Global Media Journal, 2012, Cilt:3, Sayı:5,
s:278.
Yılmaz, “Sosyal Medya Kullanımında Güncel Tartışmalar, Sayı:5, s:249.
Sennet, R., (2010), Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı, İstanbul,s:450.
Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü - Modern Toplumlarda Cinsellik, Ask ve
Erotizm, İdris Şahin (çev.),İstanbul: Ayrıntı Yay., 1994, s:184.
Habermas, J. (2002). Kamusallığın yapısal dönüşümü. Bora&Sancar, Çev. İstanbul: İletişim, ss:17-24.
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bermas ise kamusal alanı, kamusal topluluk olarak bir araya toplanmış
özel şahısların tartışma forumu olarak anlamlandırmaktadır. Her iki
yazarda da ön plana çıkan kamusal alanın ortaklığı fikri, salt mekânla
sınırlı olmamasına bağlanabilir. 22
Modernleşme ile birlikte kendi aklının sahibi olan birey toplumun
siyasallaşması sürecinde kendi öznesinden koparak bir siyasal özneye
dönüştürülmüştür. Kapitalizmin gelişimiyle birlikte ‘birey’ iktidarın
denetimi ve gözetimi altına girerek kendi benliğini bastırmıştır. Bu süreç, Habermas'ın sınıflandırmasıyla ‘sistem dünyası’nın ‘yaşam dünyası’nı tahakküm altına aldığı bir süreç olarak adlandırılmaktadır. Buna
göre kültür, kişilik ve sosyal iletişim ağlarını kapsayan ‘yaşam dünyası’,
devlete, siyasete ve ekonomiye hakim olan bürokratik aygıtları da kapsayan ‘sistem dünyası’ tarafından kontrol altına alınmaktadır. Kendi
özel alanına itilen birey, aynı zamanda yaşamının her anında sistem
dünyasının dönüştürücü etkisi altında da kalmaktadır. Bu kontrol sürecinde medya, sistem dünyasıyla yaşam dünyasını karşılaştırarak, özneyi
tüketiciye dönüştürecek yeni bilişsel anlam setleri üretmektedir. Zihinsel olarak direnme noktaları zayıflatılan bireyler kitle iletişim araçla- 551
rından sunulan içeriğin manipülasyonuna açık hale gelmekte ve kendisine dayatılan bilgiyi sorgulama gereği duymadan içselleştirmektedir.23
Kamusal alan-özel alan ayrımı, modernleşmeyle birlikte gelişen
temel sosyal yapılar olarak karışımıza çıkmaktadır. Kamusal alanın özel
alandan ayrı bir “yaşam sahası” olarak çizilmesi, sanayileşme çerçevesinde kapitalistleşme süreciyle ortaya çıkan ve bireylerin gündelik yaşamdaki işlevlerini karşılamaya yönelik toplumsal-kurumsal değişmelerin sonucu olarak şekillenmiştir. Bu süreçte özel/mahrem alan olarak
kabul edilen, ailenin temel kurumsal rollerini, iktisadi alan başta olmak
üzere, eğitim, din, kültür, gibi diğer fonksiyonlarını da ailenin dışına,
kamusal alandaki kurumlara devretmesiyle ortaya yeni bir kamusallık
algısı çıkmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak, Habermas’ın “kamusal
yaşamın enformatik boyutu” olarak dikkati çektiği, tiyatro, sinema,
eğlence, okul, gazete, dergi, gibi modern toplumun etkinlik alanları
kamusal yaşamı net biçimde özel yaşamdan ayırmaktadır.24
Modernite, her ne kadar bireysel hak ve özgürlüklere vurgu yapan
bir yaşam kurgulamaya çalışsa bile, aynı zamanda bu sınırları ihlal
22
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Timisi, N. (2003). Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi. Ankara: Dost Yayınevi, ss:140143.
Habermas, Kamusallığın yapısal dönüşümü, s:213.
Cumhur Aslan, “Türkiye’de Özel Alanın İfşası ve Mağduriyet Halleri: ‘Deniz Baykal’ Örneği” Medya Mahrem, Ed: Hüseyin Köse, İstanbul, 2011,Ayrıntı yay., s:89.
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eden bir yaşam inşa etmiştir. Bir yanıyla özel alan ve kamusal alan
arasındaki keskin ayrımı ortaya çıkarmış aynı zamanda da teknolojik
gelişmelerin elverdiği ölçüde herkesin herkesi gözetlediği bir hayatı
ortaya koymuştur.25 Bir başka deyişle, Bentham’ın panoptikon projesi
ile hayalini kurduğu, Foucault’un Bentham’ın panoptikon yaklaşımında
eğilerek akademik alanda kuramsallaştırdığı, Orwell’in karşı-ütopya
şeklinde değindiği gözetim toplumu, XX. yüzyılın sonlarından itibaren
dünyayı baştanbaşa saran kitle iletişim araçlarıyla ve elektronik ağlarla
mümkün hale gelmiştir.26
Bu açıdan bakıldığında enformasyon ve iletişim teknolojilerinde
meydana gelen gelişmeler ve dünyayı saran iletişim ağları, hayatın her
alanını etkilediği gibi; mahremiyet algısı üzerinde de değişimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu değişimlerin yaşanmasında, bütün bir
beşeri faaliyet alanına nüfus etmekte olan“enformasyon teknolojileri
devrimi” etkili olmaktadır27. Diğer bir ifadeyle, iletişim teknolojilerinin
gelişmesiyle birlikte modern toplumdaki denetim, gözetim faaliyetleri
yaygınlaşmıştır. Buna bağlı olarak bireyin ve toplumun mahrem alanı
552 kamuya açık bir hale gelmeye başlamıştır. Özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve teknolojik açıdan yeterli hale gelmesi toplumdaki mahremiyet algısının değişmesine sebep olmuştur.
Kamusal alan tartışmalarında medyanın konumu oldukça önemlidir; çünkü medya, kamusal alan tartışmalarını yeniden şekillendirmekte ve üretmektedir. Bu anlamda kişisel bilgisayarlar, bilgisayar ağları,
dijital mobil araçlar ve dijital Tv ile radyo gibi geleneksel medyadan
oluşan medya biçimleri, özellikle de internet, kamusal alan tartışmalarına çok farklı çehreler kazandırmaktadır.28 Böylelikle dünyayı algılama
biçimleri değişen kuşakların, sosyal ağlar ve mobil iletişim teknolojileri
gibi yeni iletişim teknolojilerine özellikle de televizyon dizilerine yükledikleri anlamlar, teknolojiyi kullanım amaçları ve sıklıklarını değiştirmektedir. Bu farklılıklar çalışmanın konusunu oluşturan mahremiyet
algısı üzerinde de değişimlere neden olmaktadır.
Medya ve Mahremiyet
Kitle iletişim araçlarının zaman içinde gelişmesi ve çeşitlenmesi
bilgi, kültür ve değer akışını hızlandırmış ve bireyi, aileyi ve toplumu
25
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Sıdıka YıImaz, Her iletişim bir mahremiyet ihlalidir ve her mahremiyet ihlalinin bir haber
değeri vardır. Medya Mahrem, Ed: Hüseyin Köse, İstanbul, 2011,Ayrıntı. s:135.
Dolgun, Uğur (2008), Şeffaf hapishane yahut gözetim toplumu, İstanbul: Ötüken, s:22.
Çaycı Berk , X Kuşağından Z Kuşağına Değişen Mahremiyet Algısı ,(ITICAM) International
Trends and Issues in Communication & Media Conference,DUBAİ,2014,s:190.
Aslan, Türkiye’de Özel Alanın İfşası ve Mağduriyet Halleri. s:88.
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her açıdan etkilemiştir. Bu etkilenme ile toplumun düşünce ve değer
sisteminde başkalaşmalar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple asıl işlevi ve
amacı insanları çevresinden ve dünyadan haberdar etmek, onları bilgilendirmek olan kitle iletişim araçları, endüstri devriminin oluşturduğu
rekabet ortamında faydası ve zararı tartışma konusu olan bir araç haline gelmiştir. 29
Bu bağlamda, iletişim araçlarının toplumun sosyo-kültürel yapısının oluşmasında etkisi büyüktür. Kültürü, sanatı ve düşünceyi değiştirici imkânı elinde tutan güçler, insanların günlük alış verişinden siyasi
tercihlerine kadar geniş bir yelpazeyi etkilemektedirler. Bu nedenle,
medya ile kültürel yapı arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişki, medyanın insanlara yeni hayatlar sunması, modern insanın dünyaya ait imgelerini oluşturmada ve sürdürmede kendini göstermektedir. Medya sayesinde oluşturulan yeni semboller insanların hayatına bir yön verir ve
belli bir yaşam tarzı meydana getirerek, fikirleri, kültürleri, eylemleri,
değerleri içeren bir süreç olarak yeni bir “kültür” şekli ortaya çıkarır 30
Bu yeni “kültür”, kitle iletişim araçları ile oluşturulmaktadır ve bu
teknolojik araçların, zamanla sosyal, kültürel ve teknolojik gelişime 553
bağlı olarak nihayetinde internetle ve sosyal medya ile ortaya çıkan
ama en temelde telefon, telgraf ve televizyonla güçlenen elektronik
araçların ortaya çıkmasıyla gelişen bir çizgisi vardır. Sırasıyla gazeteler,
dergiler, sinema, radyo, televizyon ve son olarak da “çoklu medya”
(multimedia) olan internet, hatta popüler kitaplar ve videolar da kitle
iletişimini gerçekleştiren teknolojik araçlar olarak bu tarihsel süreç
içerisinde belirli bir yer edinmiştir.31
Postman, toplumlarda geçerli olan iletişim biçiminin, kültürü belirlediğini söyleyerek, tarihsel süreç içinde, sözden yazıya ve basıma geçişin, sadece teknik bir gelişme olarak düşünülemeyeceğini, her yeniliğin
beraberinde yeni yaşam biçimlerini ve toplumsal ilişkileri getirdiğini
belirtmektedir.32 McLuhan da “araç mesajdır” şeklindeki ünlü söylemi
ile dikkatlerimizi 20. yüzyılın ortalarında kullandığımız araçlara çekmeye çalışmıştır. McLuhan, “araç mesajdır” derken mesajın ve içeriğinin hiçbir önemi olmadığını kastetmediğinin altını çizmektedir. Buna
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Turan, Saliha, İnternet Ağında Çocuğum, Gül Yurdu yayınları, İzmir, 2008, s:119.
Geçer, Ekmel, Medya ve Popüler Kültür, Metamorfoz Yay., İstanbul, 2013, s:28.
Taylan, Hasan Hüseyin, Televizyonla Yetişmek, Çizgi kitap evi, Konya,2011, s:11.
Rigel, Nurdoğan, vd.; (2005), ‘Kadife Karanlık’ 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar, Su Yayınevi, 2.Baskı İstanbul, s:275.
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karşın, aracın hiç önemsenmemesi halinde yeni teknolojilerin insanlar
üzerindeki etkilerinin anlaşılamayacağını vurgulamak istemektedir33.
Dünyayı küçülten, uzakları yakınlaştıran ve zaman algısını daraltan
kitle iletişim araçları teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerle bireyin ve
toplumun bir ihtiyacını karşılamak için ortaya çıkmıştır. Nevar ki, zamanın ruhuna uygun olarak üretilen her teknolojik araç toplumdaki
birçok ihtiyacı karşıladığı gibi beraberinde birtakım problemleri de getirmiştir. Böylece kitle iletişim araçlarının faydasının yanında zamanla
zararları da ortaya çıkmıştır. Daha kısa sürede daha fazla bilgiye ulaşılmasına, kültürel diyalog süreçlerinin artmasına, dini iletişim ve sosyalleşmenin hızlanmasına yardım etmesi gibi olumlu etkileri bulunmaktadır. Diğer taraftan, kitle iletişim araçları, insanların değerlerine
yabancılaşmasına, bireyselleşmenin teşvik edilerek insanın yalnızlaşmasına, vicdani değerleri kaybederek bencilleşmesine ve bireyin suça,
şiddete, hazcılığa, tüketime ve cinselliğe yönlendirilmesine, konuşma
dilinin yozlaşmasına ve özellikle mahremiyet gibi aile değerlerinin çözülmesine dair olumsuz etkilerinin daha ağır bastığına yönelik görüşler
554 de her geçen gün artmaktadır.
Bu noktadan hareketle mahremiyet algısı, iletişim teknolojileri ile
birlikte küreselleşen bir dünya düzeni içerisinde değişmektedir. Bu
dünya düzeni içerisinde mahremiyet bizim başkaları tarafından ne ölçüde tanındığımızı, fiziksel olarak bize ne ölçülerde ulaşılabildiği ile
yakından ilişkili bir kavramdır.34 Özellikle iletişim teknolojileri aracılığı
ile her türlü formattaki (video, ses,resim) enformasyonun zamana ve
mekâna bağlı kalmadan iletilebilmesi; bu enformasyonun sosyal medya
aracılığı ile ağlar arasında sürekli dolaşımı mahremiyet algısını değiştirmektedir. Geleneksel dönemde mahrem olarak kabul edilen resimler,
videolar bugün sosyal ağlar aracılığıyla dünya ile paylaşılırken; karşılıklı konuşmalar, ilişkiler, arkadaşlıklar sosyal ağlarda açık bir şekilde
gerçekleştirilmektedir. Bu noktada paylaşım ve teşhir kültürü ortaya
çıkarken; bireyler sanal ortamda kendilerini tanımlama çabası içerisine
girmektedir. Dini inançlarından, hangi siyasi partiye oy verdiklerine,
kimler ile arkadaşlık kurduğundan, mekân güncellemesi yaparak nerede olduğuna kadar her türlü kişisel enformasyonu ağlar aracılığı ile
sergilemektedirler. Böylelikle sosyal ağlar üzerinde tanımlanan sanal
kimlikler şeffaflaşırken; mahremiyet algısı da teknoloji merkezli olarak
dönüşmektedir. İnternetin ortaya çıkışı ve sonrasında iletişim araçla33
34

Rigel, Nurdoğan, ‘Kadife Karanlık’, s.16.
Yüksel, M., (2010). “Mahremiyet Hakkına ve Bireysel Özgürlüklere Felsefi Yaklaşımlar”,
Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Dergisi. Cilt:64, Sayı:1, s:278.
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rında meydana gelen gelişmeler, insanların hayatlarında köklü değişimler meydana getirmektedir.35
Modern düşünce bu köklü değişimleri yaparken, toplumun tüm kesimlerine ulaşabilen kitle iletişim araçlarını kullanmıştır. Özellikle teknolojinin gelişmesine bağlı olarak çeşitlenen medya toplumun bilgi
alkışını artırmış ve hızlandırmıştır. Bu sebeple, televizyon başta olmak
üzere bilgisayar, sosyal medya, akıllı telefonlar ve internet gibi iletişim
teknolojilerinin hemen her türünün dolaylı ya da direkt bir şekilde gözetim toplumuna hizmet ettiği görülmektedir. Bu noktada özellikle
bilgisayar ve internet günümüz iletişim teknolojilerinin en önemli ve en
yaygın ürünlerinin başında gelmekte, iletişim alanında kökten bir dönüşüme yol açmakta ve yeni bir iletişim biçimi oluşturmaktadır. Bu
yeni iletişim biçimi ise görmek ve göstermek, gözetlemek ve gözetlenmek olmuştur 36.
Gözetlenen bir toplumda ise mahremiyet alanlarının ihlal edilmesi
kaçınılmaz bir hal almaktadır. Mahremiyetin çeşitli kitle iletişim araçlarıyla ihlal edilmesi ve özel hayatın sınırlarının bir şekilde kamusal alana
555
taşınması, mahremiyet sınırlarının dönüşmesine neden olmuştur.
Yeni medya olarak bilinen sosyal medya, kitle iletişim araçları arasında mahremiyet ihlallerinin belki de en fazla yapıldığı bir araç olarak
karşımıza çıkmaktadır. Temelde sosyal medya olarak bilinen “facebook”
ve “twitter” da iki türlü mahremiyet ihlali karşımıza çıkmaktadır. Bu
mahremiyetler sırasıyla, “kişi mahremiyeti” ve “bilgi mahremiyeti”dir.
Kişi mahremiyetini, içinde yaşadığımız eve benzetebiliriz, kişinin facebook’taki profiline ve oradaki her türlü paylaşımlarına ulaşılmasıdır.
Facebook ve mahremiyetle ilgili bir diğer husus da bilgi mahremiyetidir. Facebook kullanıcılarına profillerinde cinsiyetlerini, doğum günlerini, memleketlerini, yaşadıkları semti, aile bireylerini, ilişki durumlarını, ilgilendiklerini (erkek/kadın), aradıkları ilişki şekillerini (arkadaşlık,
flört, ilişki, çevre edinme),fotoğraflarını, siyasi görüşlerini, dini inançlarını, hobileri ve ilgi alanlarını, sevdiği müzikleri, filmleri, TV programları, kitapları, sözleri, e-mail adreslerini, cep telefonlarını, ev adreslerini, internet sitelerini, eğitim ve iş durumlarını paylaşabilme imkânı
sunmuştur. Bütün bilgilerin paylaşıldığı bir profil düşünüldüğünde o
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Çaycı, X Kuşağından Z Kuşağına Değişen Mahremiyet Algısı, s:191.
Toprak, A., Yıldırım A., Aygül E., Binark M., Börekçi S., Çomu T.; (2009), Toplumsal
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profil sahibi hakkında neredeyse her şeyi bilmenin mümkün olduğu
görülmektedir.37
Sosyal medyayı mobil hayatımızın içine bu denli sokmamızın ana
nedeni tablet bilgisayarların, akıllı telefonların ve buna bağlı olarak
internet teknolojisinin gelişmesi, aynı şekilde ekonomik olarak her toplumsal tabakanın ekonomik olarak ulaşabilir olmasıdır. Ayrıca akıllı
telefonların yaygınlaşması kişinin her anını fotoğraflaması ve anında
sanal yaşam alanı olan sosyal medya da paylaşması mahremiyet ihlallerinin başka bir yönünü ortaya çıkarmaktadır. Kişinin yediği yemeği, kız
arkadaşıyla birlikte olduğu anları ve benzeri durumları akıllı telefonlarla fotoğraflaması mahremiyet sınırlarının dönüşüme uğradığını göstermektedir.
Sonuç olarak aile yapısının ve değerlerinin sanayileşme, kentleşme
ve küreselleşme ile zayıflaması, kitle iletişim araçlarıyla ve özellikle de
televizyon dizileriyle geçirilen toplam sürenin aile bireylerinin birbiriyle
geçirdikleri “kaliteli” zamandan fazla olması sebebiyle ailenin bireylerine model olma, kültür ve değer aktarma fonksiyonlarını işlevsiz bir
556 hale getirmiştir. Gelinen noktada ailenin toplumsallaştırma ve değer
aktarma işlevi kitle iletişim araçlarına geçmiştir.
Mahremiyet ve Televizyon
İletişim tarihi boyunca gerçekleşen teknolojik ilerlemeler neticesinde insanların iletişim kurmak amacıyla icat ettikleri araçlar, insanların iletişim biçimlerini değiştirdiği gibi duyu organları arasında da diğerlerine göre bazılarının ön plana çıkmasına sebep olmuştur38.
Sartori, duyular arasındaki dengenin görmenin lehine değiştiğini
ve bunun özellikle bir iletişim teknolojisi olarak televizyonla birlikte
başladığını ileri sürmektedir. Ona göre yaşadığımız yüzyıl, görüntünün
ve görmenin iktidarı ile şekillenmektedir. Global Köy’ün fotoğraf, televizyon, sinema, bilgisayar ve internet gibi en ışıltılı teknolojik araçları,
‘homo sapiens’in (düşünen insan) yerine ‘homo videns’i (gören insan)
inşa etmektedir.39
Görmek, insanoğlunun gerek doğayla gerek kendi türüyle iletişiminde başat bir role sahiptir. John Berger, “Görmenin Biçimleri” adlı
eserinin girişinde; “Görme, konuşmadan önce gelmiştir. Çocuk konuş37

38
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İlhan korkmaz, Facebook ve Mahremiyet: Görmek ve Gözetle(n)mek, Y a l o v a S o s y a l
B i l i m l e r D e r g i s i, S:5, Mart 2013,s:117.
Korkmaz, Facebook ve Mahremiyet: Görmek ve Gözetle(n)mek, s:112.
Sartori, Giovanni; (2006), Görmenin İktidarı, (Çev. Gül Batuş, Bahar Ulukan), Karakutu
Yayınları, 2. Basım, İstanbul, s:24-35.
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maya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Bizi çevreleyen dünyada yerimizi görerek buluruz. Bu dünyayı sözcüklerle anlatırız ama sözcükler dünyayla çevrelenmiş olmamızı hiçbir zaman değiştiremez” diyerek görmenin bu önemli rolünü vurgulamaktadır.40
Görme merkezli bir toplum inşa edilirken kitle iletişim araçları arasında televizyon, çeşitli özellikleriyle merkezi bir konuma yükselmiştir.
Aynı anda ses ve görüntüyü canlı yayınlarıyla toplumun tüm kesimlerine hızlı bir şekilde ulaştırabilmesi, kolay elde edilebilmesi, sahip olduğu tematik kanallarla farklı ilgi ve ihtiyaçları karşılaması ve toplumun
her seviyedeki bireylerine hitap edebilecek programlara sahip olması,
televizyonu diğer kitle iletişim araçlarından ayıran fonksiyonel özelliklerini göstermektedir.
Televizyon karşısında bireyin, yeni doğmuş bir çocuk gibi nasıl ancak başkaları tarafından beslenebiliyorsa; televizyon izleyicisi de kültürel beslenmesinde bu şekilde edilgen olduğunu belirtmek gerekmektedir.41 Böylece televizyon aygıtı ülkemizde ve dünyada neler olup bittiğini anlamak için başvurulacak bir araç olmanın yanı sıra, nerede nasıl
giyinileceği, nasıl oturup kalkılacağı, nasıl yenileceği ve ne tür müzik 557
dinleneceği hangi durum karşısında nasıl bir tavır alınacağı gibi konularda fikirler veren, seçenekler sunan ve bilhassa yönlendiren bir güce
sahiptir. Televizyon, dinin toplumdaki rolünü gasp ederek, değerleri
biçimlendirdiği ve inançları şekillendirdiği ifade edilmekte, dinsel merkezden teknolojik merkeze doğru ilerleyen bu rol değişimi olmaktadır.42 Bu noktadan hareketle, iletişim ve kitle iletişim teknolojilerinde
meydana gelen bu tür rol değişimi ve özellikle televizyon programlarındaki içerik sunumları hayatın her alanını etkilediği gibi; mahremiyet
algısı üzerinde de değişimlerin yaşanmasına neden olmaktadır.
Modernleşmenin hem ürünü hem de modernleşmeyi hızlandıran
en önemli faktörlerden birisi olan medya ve özellikle de televizyon,
kişilerin özel yaşamlarını ihlal eden araçlarından en önde gelenidir.
Özellikle televizyon programları ile birlikte “özel yaşam” kavramının
sınırları belirsizleşmiş ve bireye ait alanlarla topluma ait alanlar arasındaki sınır gittikçe ortadan kalkmıştır.43 Günümüzde insanların medyaya
yansıyan ünlüler ya da şöhret olmuş insanların yaşantılarını modelleye40
41
42

43

Berger, John., Görme Biçimleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2010, s:7.
Özkök, E. , Kitlelerin Çözülüşü, Tan Yayınları, Ankara, 1985,s:35.
Güleraslan A., Sosyalleşmecinde kitle iletişim araçları ve din ilişkisi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Konya:ŞÜ.Sosyal Bilimler Enstitüsü,2010, s:6.
RTÜK Özel Çalışma Grubu (2005) “Televizyon programlarındaki şiddet içeriğinin, müstehcenliğin ve mahremiyet ihlallerinin izleyicilerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
(rapor)”, Ankara, s. 2.
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rek kendi mahrem ilişkilerini medya aracılığıyla kamuya açmaya heveslenmeleri bu sınırların ortadan kalkmasına sebep olmuştur. İnsanlar,
önceleri başkaları tarafından görülmekten tedirgin olunurken, artık
“millet bizi görsün bizim de adımız duyulsun” anlayışı hâkim olmaya
başlamıştır 44.
Son yıllarda yapılan araştırma sonuçlarıyla, kitle iletişim araçlarının özellikle de televizyonun çeşitli programlarıyla modernitenin ortaya
çıkardığı ticari, sosyo-kültürel ve ideolojik yeni ihtiyaçları karşılamak
amacıyla şiddet, cinsellik, ahlak ve mahremiyet değerlerini yozlaştırıcı
bir içerik sunduğu ve bireye, aileye ve topluma olumsuz davranış modellemesi yaptığı ortaya çıkmıştır. Televizyon bunu, seküler yapıdaki
her türlü program içerikleriyle yapmaktadır. Haber, müzik, eğlence,
sinema, spor, magazin, evlilik, belgesel ve dizi film gibi televizyon
programları, izlenme ve reyting alma temelindeki bir içeriğe sahip olduğu için insanlardaki merak ve cinsellik duygusunu harekete geçirerek
mahremiyet alanını kamusallaştırmaktadır.
558

Mahremiyetin dönüşümünü en rahat gözlemleyebileceğimiz alanların başında cinsellik konusu gelmektedir. Daha önceleri kamusal
alanda tartışılması anlamsız ve kişiye özel bir mesele olarak görülen
cinsellik artık kamusal alanda rahatlıkla dile getirilebilmektedir. Cinselliğin ve kadının reklamlar, müzik klipleri ve dizi film gibi televizyon
programlarında kullanılması, mahremiyet sınırlarının daraltılmasına ve
kamusal alanda cinselliğin serbest dolaşımına imkân tanımıştır.45
Televizyon programları dikkate alındığında, mahremiyet alanının
yozlaşmasına ve kamusallaştırılmasına başka bir örnek ise magazin
programlarıdır. Ünlüler ya da ünlü olmak için çabalayan pek çok kimsenin özel yaşamlarını kamuya açmakta, mahrem ilişkilerini medya
aracılığıyla topluma sunmaktadırlar. İzlenilirlik oranını arttırma, dolayısıyla daha fazla reklam gelirine ulaşabilmek amacıyla televizyon, bu
türden ilişkileri tek tek kullanma yoluna gitmektedir. Bu nedenle ünlü
kimseler ile medya arasında özel yaşamların kamusallaştırılması konusunda karşılıklı bir çıkar ilişkisi bulunmaktadır.
Medyaya yansıyan ünlülerin ya da şöhret olmuş kimselerin hayatlarını görüp, bu hayatlara özenerek kendi gündelik yaşamlarına ilişkin
pek çok uygulamayı değiştiren insanlar, birebir model almaya çalıştıkları insanların pratiklerini mümkün olduğunca uygulamaya çalışmakta44

45

Çelikoğlu, Nalan; (2008), ‘Mahremiyet’ Kişiye Ait Özel Alanlar Tartışması, İskenderiye,
İstanbul,s:28.
Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, ss. 7, 91, 167.
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dırlar. Neticede kendi özel yaşam alanlarına dair tutum ve davranışları
da değişmektedir. Dolayısıyla ünlülerin özel yaşamlarının kamusallaştırılmasında, medyanın ve şöhretin karşılıklı olarak birbirini etkilemesi
ve bundan kazanç sağlanması en önemli neden olarak karşımıza çıkmaktadır.46
Mahremiyet ve Diziler
Televizyon, ticari ve kültürel kaygılarla modern toplumun her türlü
ihtiyacını karşılayacak programlarla karşımıza çıkmaktadır. Haber,
müzik, eğlence, spor, magazin, belgesel programları ve dizi filmler televizyonda yer alan bazı program türlerindendir. Bu noktada televizyon
programlarından dizi filmler, toplumsal gerçeklik ilişkisiyle beslenen ve
sosyo-kültürel hayatın özelliklerini yansıtan bir temelde yayın yapmasıyla diğer programlara göre daha fazla izlenmekte ve geniş toplum
kesimlerine ulaşmaktadır.
Dizi filmler toplumu yansıttığı kadar toplumdan etkilenerek yeniden kurgulanmaktadır. Böylece toplumsal belleğe katkıda bulunarak
bir “anlam fazlalığı” da üretmektedir.47 Böylece dizi filmler; senaryosu,
559
dili, kostümü, oyuncuları ve çekildiği mekânlarla toplumdan aldıklarının üzerine ticari ve ideolojik kaygılarla yeniden yükleme yapmaktadır.
Bu durum sosyal yapıdaki sağlık, ekonomi, siyaset, eğitim, din, ahlak ve
aile gibi kurumları derinden etkilemektedir.
Son zamanlarda haber aktarma, bilgilendirme gibi faydası geri
planda kalan ve daha çok aile kurumuna ve değerlerine yaptığı etkiyle
kendisinden söz ettiren televizyon, özellikle dizi filmlerle bu etkiyi gerçekleştirmektedir. Dizi filmler, bu kültürel etkiyi yaparken, model alma
ve özdeşim yoluyla öğrenme ilkesini kullanmaktadır. Bu sosyal öğrenme ilkesini kullanan dizi filmlerde kurgulananların izleyiciler tarafından model olarak algılanma ihtimali, dizilerin kültürleme kuramındaki
önemini artırmaktadır.
Kültürleme kuramına göre televizyon programları izlendikçe ekranda görünenin gerçeği yansıttığına olan inanç artmaktadır48. Bu sebeple, televizyon dizilerinin önceki bölümünün özet olarak ta olsa yeni
bölümüyle ard arda yayınlanması ve dizi bittikten bir süre sonra ulusal
ya da yerel başka bir televizyon kanalında yayınlanması, toplumsal
bellekteki tekrar sayısını artırmakta ve etkilenmeyi sürdürmektedir.
46
47
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Çelikoğlu, Türkiye’de Üniversite Gençliğinde Mahremiyetin Dönüşümü, ss:14-15.
Diken B. ve Laustsen, C. B. Filmlerle Sosyoloji, (Çev. Sona Ertekin), Metis, İst., 2010,s:25.
Gerbner, G. (2010). Kitle İletişim Araçları ve İletişim Kuramı. Mutlu, E. (der.), Kitle İletişim Kuramları Ankara: Ütopya, ss.80-91.
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Bu etkilenme, ailenin her yaştaki bireylerini kapsamaktadır. Özellikle gerçek ile sanal dünyayı ayırt edemeyen çocuklar ve çevresindeki
rol modellerle özdeşim kurarak kimlik oluşturma sürecindeki ergen
gençler, dizi filmlerdeki rol modellerden fazlasıyla etkilenmektedirler.
Bu etki, televizyon dizilerinde rol alan kahramanların her türlü hal,
tavır ve davranış biçimlerinin çocuk, genç ve yetişkin izleyici kitleler
tarafından modellenmesiyle gerçekleşmektedir. Böylece aile bireyleri
günlük hayatını düzenlerken televizyon dizilerini dikkate almaktadırlar.
Bu açıdan dizilerin diğer televizyon programlarına göre daha fazla
seyredilmelerinin bir sebebi de birey, kendi yaşamında karşılaştığı
problemleri, televizyon dizilerindeki karakterlerin hayatlarında yaşamaları ve içselleştirmeleridir. Bu açıdan kolay yoldan para kazanmak,
istediğine ulaşmak, zengin olmak hayali vb. diğer faktörler dizileri toplumda bağlayıcı kılan unsurlardandır 49.Bu problem durumu psikolojik
açıdan da ifade edecek olursak televizyon birey ve toplumun hayatında
bir “özdeşleşme” sağlayabilmekte bu da bireyi ve toplumu “katarsis”e
560 (duygusal boşalmaya) götürmektedir. Böylece dizi ve diğer programları
seyrederek vakitlerini eğlenerek geçirdiklerini düşünen insanlar, bir
yandan da oradan gelen olumsuz mesajların farkına varmadan boyun
eğmek durumunda kalmaktadırlar.
Ülkemizde televizyon dizilerinin insanların düşüncelerini etkilediğine dair verebileceğimiz traji-komik örnekler, televizyonda seyrettiği
dizi filmi içselleştiren ve dizideki karakterle özdeşleşen bireyler gerçeği,
yayınlanan filmlerin insan hayatında ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, film senaryosu gereği dizide başrol karakterinin öldürülmesi sonucu gazeteye ölüm ilanı verilmesi ve söz konusu
başrol karakteri için gıyabi cenaze namazı kılınması, emekli bir kişinin
televizyon dizisi yayınlandığında eve misafir kabul etmemesi, dizi karakterinin vurulduğu gün heyecanlanıp kalp krizi geçirerek vefat etmesi, dizi karakteri için halı saha maçında dizinin jenerik müziği eşliğinde
bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve özellikle de İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden bir grubun vefat eden dizi karakteri için mevlit
okumaları dizilerin etkisini ortaya koymaktadır.50
Dizi filmlerde birbirini takip eden bölümlerde kesintisiz bir öykü
anlatılır ve her bölüm bu öykünün en heyecanlı yerinde kesilir. Böylelikle dizilerin öyküsü, her bölüm için en heyecanlı, en merak uyandırıcı
49
50

Geçer, Medya ve Popüler Kültür, s:102.
Çapa, Ebru, TV’nin karşısına geç, TC’nin Hayatını Bir Film Şeridi Gibi Seyret,Hürriyet,
18.04.2004.
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noktaya sahip olmak durumundadır. Bu nedenle dizilerin öyküleri bir
ana olay dizisinin yanı sıra, iç içe geçen çok sayıda yan olay dizilerinden oluşur. Dizilerin televizyonda popüler bir drama formülü olması
bağımlılık yaratıcı niteliklerinden dolayıdır. Ne kadar uzun sürerse o
denli bir izleme alışkanlığı yaratır ve o denli de başarılıdır. İzleyiciyi
diziye bağlamanın gizi, insanların meraklarını uyandıracak bir sorunun
çözümünü her bölümden bir sonraki bölüme aktarmada yatmaktadır.
Böylelikle izleyicinin bir sonraki bölüme katılmasını sağlama alma tekniği olan izleyiciye ” kanca atma” ilkesi, dizilerin anlatı yapılarının
özünü oluşturur.51
Dünyanın herhangi bir yerinde istendiği zaman, herhangi bir ülkenin dizisini internetten canlı izlendiği düşünülünce dizilerin sadece bir
endüstri olarak görülmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu
dizleri izleyen farklı gelenek ve göreneklere sahip, farklı kültüre sahip,
farklı sosyo ekonomik yapılardaki izleyiciler, izledikleri yaşam tarzından kültürüne kadar her şeyi seyretmektedirler. Aslında televizyon
dizileri sadece bir endüstri ve eğlence aracı olmaktan ziyade yaşam
tarzından yemek kültürüne, modasına, dilden inanç sistemine ve ideo- 561
lojiye kadar her şeyi ihraç eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
İzleyicinin kendisine sunulan yaşamdan etkilenmemesi çok zordur. Bu
çerçevede değerlendirildiğinde filimler ve televizyon dizileri insanların
düşüncelerini etkileyen ve belirli konularda tavır almalarını sağlayan
kişiler, mekanlar vd.ile ilgili imaj oluşturma gücüne sahip olan, temel
bir araç olma konumuna gelmişlerdir.52
Televizyon dizileri, bireylere tüketilecek sonsuz nesneler yoluyla
oluşturulacak yaşam tarzları ile ilgili bilgiler vermektedir; güzel evler,
göz kamaştıran kıyafetler, pahalı arabalar, değerli hediyeler ve mücevherlerle zenginliğe dair her şeyi istemeye, kısacası pırıltılı zengin bir
yaşamı arzulamaya davet edilmektedir. Bu noktada, dizilerde üretilen
anlam dünyası yoluyla, birey ve toplum tüketime teşvik edilmekte ve
yeniden üretilen tüketim ideolojisiyle kimlikler inşa edilmektedir. Bütün bu süreç tüketim kalıplarını ve kültürünü değiştirerek aile bireyleri
ve değerleri arasında çatışma yaşanmasına ve bu tüketim kültürüyle
mahrem alanların aşılmasına sebep olmaktadır. Bu noktada, ailede
kadınların ve kız çocuklarının moda ve kozmetik sektöründen etkilenerek tüketime yöneldikleri ve görünme içgüdüsüyle kendilerini kamusal
alanda ifşa ettikleri görülmektedir. Diğer taraftan televizyon dizilerinde
51
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Erol Mutlu, Televizyonu Anlamak, Ankara: Ayraç Kitapevi,2008,ss:155-156.
Busby, G ve Klıg, J., (2001),”Movie-induced tourizm: The challenge of measurement and
other issues”, Journal of VacationMarketing,7, (4):316332.
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yer alan karakterler yoluyla da tüketim kültürü oluşturulmaktadır. Bu
da dizi karakterinin kullandığı bir eşyanın toplumda marka haline dönüştürülerek tüketimin artırılması şeklinde yapılmaktadır. Böylece kullanılan ürünler yolu ile diğer insanlara mesajlar gönderilmektedir. Dizilerin oyuncularını model alarak her açıdan taklit eden birey, onlar gibi
giyinmeyi, hareket etmeyi, düşünmektedir. Bu nedenle, Sıla tokası
isimli bir ürün piyasaya sürülmekte, genç kızlar mağazaları dolaşarak
Bihter’in bir önceki dizinin bölümünde giydiği kıyafeti aramaktadır. Bir
İstanbul Masalı’ndaki atkı bağlama şekli moda olurken, Bihter çizmesi,
Şehrazat çorabı adı ile ürünler vitrinlerde yerini almaktadır.53 Bu tür
ürünleri tüketerek fiziksel olarak magazin dünyasına benzemek isteyen
birey ve toplum, sosyal öğrenme kuralına göre zamanla davranış olarak
da benzemesi mahremiyet sınırlarının daralmasına neden olacaktır.
Diğer taraftan, şekil ve içerik açısından televizyon yayınları arasında en fazla tepki çeken öğeler, cinsellik ve müstehcenliktir. Sinemadan
reklamlara kadar oldukça geniş bir yelpaze içinde cinselliği bolca işleyen televizyon programları ve dizileri, henüz cinsel kimliğin oluşmaya
562 başladığı çocukluk döneminde, gerek fiziksel ve gerekse duygusal anlamda cinsel olgunluğa henüz ulaşamamış çocuklar için psikopatolojik
sonuçlara yol açabilecek kadar ciddi tahribatlara neden olabilmektedir.
Buna göre çocukların gittikçe artan cinsel ilgi, söz ve davranışlarında
özellikle Türk yapımı dizilerin büyük bir etkisi söz konusudur. 54 Bu
dizilerin etkisiyle; kuralsız özgür hayat, sınırların ortadan kalktığı serbest cinsel yaşam, nikâhsız birliktelik gibi sosyo-kültürel değerlere uygun olmayan davranışlar birey tarafından model alınmakta ve mahremiyet değerleri ile çatışma yaşamaktadırlar.
Diğer taraftan, popüler televizyon dizilerinin senaryolarına bakıldığında duygusal ve fiziksel birliktelikler hep evli olmayan nikâhsız çiftler
arasında cereyan etmektedir. Böylece ahlâki değerler yok sayılarak
evlilik dışı ilişkiler olağan gösterilmektedir. Bu durum bir süre sonra
aile bireyleri arasında mahremiyet ve nikâh temelinde aile kurmanın
gerekliliğinin yitirilmesine neden olmakta ve özellikle gençlik ve okul
dizileriyle ailenin genç bireyleri arasında “flört” özendirilmekte ve bu
şekilde “flört” kız erkek ilişkilerinde meşru ve modern hale getirilmektedir. Aile değerleri açısından bakıldığında nikâh bir değerdir ve televizyon dizileriyle bu değerin içi boşaltılmaktadır. Bu nedenle ailenin,
53

54

Nesrin Kula, TV Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü, Tarih Kültür ve Sanat
Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Vol. 1, No. 4, © Karabük University, 2012, p:508.
Abdülkerim Bahadır, “Çocukluk Dönemi Din ve Değer Yapılanmasında TV Yayınlarının
Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri”, S. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Konya, 2005, ss:3940.
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bireylerine verdiği değer ile dizilerin sunduğu “sanal değerler” ile çatışmakta ve yeni bir problem alanı ortaya çıkmaktadır.
Sosyolojik olarak problemi ifade edecek olursak, dizilerdeki yaşamları gerçekmiş gibi algılayan bireylerde sosyolojik açıdan normsuzluk,
kuralsızlık bağlamında “anomi” ve “yabancılaşma” oluşmaktadır. Din ve
ahlak temelindeki bir mahremiyet alanı, diziler aracılıyla gösterilen
lüks hayat tarzını ve değerlerini birey amaç olarak edinirse; ancak buna
rağmen, bu amacı gerçekleştirecek araçları yoksa anomi ve yabancılaşma meydana gelmektedir.55
Araştırma Yöntemi
Çalışmamızda evren sınırlandırılmış ve örneklem olarak uzun yıllar
ekranda kalmayı başarabilmiş ve reyting sıralamasında zirveyi görebilmiş 10 yerli dizinin senaryo konusu ve dizide vurgulanmak istenen ana
tema ele alınmış ve din, ahlak ve gelenek bağlamındaki mahremiyet
algısıyla ilişkisi betimsel analiz yapılarak ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Parsa’ya göre; televizyon, film, fotoğraf, reklam gibi görsel kitle iletişim
araçlarındaki mesajların analizi tümdengelimsel bir okumayı gerektir563
mektedir. Bu sebeple araştırma yöntemi olarak içerik analizinin bir alt
yöntemi olan “betimsel analiz” kullanılmıştır. Kontrollü bir yorum çabası ve çıkarsamaya dayalı bir “okuma” yöntemi olarak içerik analizi,
iletişim içeriğinin objektif, nicel ve sistematik yollardan betimlenmesi
amacına hizmet etmektedir. 56
Bulgular ve Değerlendirme
Türkiye’deki televizyon dizilerini incelediğimizde, her yıl neredeyse
100’e yakın dizinin, televizyonlarda izleyicilerle buluştuğu görülmektedir. Çekilen dizilerin çoğu içerik ve biçim bakımından başarılı olmasa
da Türk izleyicisi ilgiyle yerli dizi izlemeyi sürdürmektedir. Özellikle
Prime-time saatlerinde (20.00-23.00) ailenin tüm üyeleri kendilerine
sunulan farklı türdeki dizileri seyretmektedirler. Türkiye, ABD’den sonra dünyada ikinci televizyon izleme oranına sahip ülke durumunda
bulunmaktadır. Yapılan izleyici araştırmaları ve reyting sonuçları da
bize bu gerçeği göstermektedir. RTÜK’ün 2009 yılında yayımladığı Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması’nın sonuçlarına göre; Televizyon
programlarının izlenme sıklığı verilerine bakıldığında yerli dizilerin
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Bayhan, Vehbi (2011):” Milenyum Gençliğinin Parolası: “Görünüyorum Öyleyse Varım”,
Türk yurdu dergisi, Sayı:286, Cilt:31, Haziran, 2011, Ankara, s:556.
Seyide Parsa, Televizyon Haberciliği ve Kuramları, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yayınları, İzmir,1993,s.60.
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izlenme oranı; % 86,2’dir.57 Türk insanının bu dizi izleme alışkanlığı,
yapımcıların yeni dizi çekimlerinde etkili bir unsur olarak öne çıkmakta
ve izleyicilerin ve reytinglerin durumuna göre farklı türde sayısız diziler
çekilmektedir.
Çalışmamızda örneklem grup olarak ele aldığımız televizyon dizilerinin tablosu aşağıda çıkarılmıştır. Örneklem gruplardaki televizyon
dizilerinin ele alınmasında ve incelenmesindeki temel neden yayınlandığı dönemde beklenen reyting oranına ulaşması olsa da bu dizilerin
aynı zamanda kamuoyunda, içerik olarak tartışılmış olması ve yakın
geçmişe ait diziler olmasıdır.

1
2
3
4
5
6
7
8

Diziler

Yayın Aralığı

Binbir Gece
Yaprak Dökümü
Aşk-ı Memnu
Kuzey Güney
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Bir Erkek Bir Kadın
Hanımın Çiftliği
Fatmagül’ün suçu ne?

2006-2009
2006-2010
2008-2010
2011-2013
2010-2013
2008-2015+
2009-2011
2010-2012

Bölüm
Sayısı
90
174
79
80
120
388
70
80

Tv Kanalı

Kanal D
Kanal D
Kanal D
Kanal D
564
Kanal D
Star, Fox
Kanal D
Kanal D
Kanal
D,
9
Küçük Kadınlar
2008-2011
120
Star
10 Muhteşem Yüzyıl
2011-2014
139
Show, Star
Çalışmamızda, öncelikle tablodaki televizyon dizilerinde din, ahlak
ve gelenek temelindeki mahremiyet algısına aykırı ana temayı veren
sahne(ler) frekans içerik analizi ile tespit edilmiş ve bu durum(lar) özet
halinde betimsel içerik analizi ile verilmiştir. Daha sonra ise ortaya
çıkan bulgular üzerinden genel değerlendirilmelere ulaşılmıştır.
1.Binbir Gece:
Bu dizide çaresizlik sebebiyle de olsa olan para karşılığında bedenin satılması vardır. Ataerkil bir toplum yapısında kadının bedenin
sömürülmesi bu dizinin ana temasını oluşturmaktadır. Dizide mahremiyet algısına aykırı diğer bu konu da ortak olan Onur ve Kerim’in aynı
kadını (Şehrazat’ı) sevmelerini işlemektedir.

57

RTÜK (2009),
(01.01.2015).

Televizyon

İzleme

Eğilimleri

Araştırması,

http://www.rtuk.org.tr,
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2.Yaprak Dökümü
Biri erkek beş çocuk babası olan Ali Rıza Bey’in aile bireyleriyle yaşadığı çatışmalar dizinin temelini oluşturmaktadır. Modern hayatın
unsurlarını yaşamak isteyen aile bireylerinin ve babanın yaşadığı ikilemleri konu almaktadır. Aile bireylerinin paraya, tüketime, markaya,
gösterişe çok daha fazla düşkün olması sebebiyle farklı arayışlar ve
ilişkilerle mahremiyet sınırlarını aşan bir sosyal hayatı işlemektedir.
Dizide Şevket’in evli bir kadın olan Ferhunde’yle evlenmesi, önce büyük kızı Necla’nın sonra Leyla’nın Oğuz adındaki aynı kişiyle olan ilişkileri, Necla’nın maddiyat için Cem ile evlenmesi, Leyla’nın evlenmeden
Oğuz’dan hamile kalması, bekâr kızı Fikret’in dul ve çocuklu Tahsin
Beyle evlenmesi temelinde kurgu oluşturulmuştur.
3.Aşk-ı Memnu
Dizideki temel anlatıda İstanbul’da üst sınıfa ait bir gündelik yaşam
konu edilmektedir. Dizide, Bihter ile Behlül arasındaki yasak aşk işlenmektedir. Adnan Beyle evli olan Bihter, kocasının yeğeni Behlül ile aşk
yaşamakta ve her ikisinden de dizi içerisinde çocuk sahibi olmaktadır.
565
Mahremiyet açısından bakıldığında dizideki aile bireyleri arasındaki
uygunsuz ilişkiler tüketim ve haz adına modern bir yaşamla cinselliği
halka açık bir gösteri haline getirdiği kolaylıkla saptanabilmektedir.
Dizide aile içi ilişkiler, aşk adı altında yaşanan cinsellik yumuşatılarak
verilmektedir.
4.Kuzey ve Güney
Dizide kişilik ve fiziksel olarak birbirinden tamamen farklı olan iki
kardeşin (Kuzey ve Güney’in) rekabetini anlatan ve aile içi çatışmaları
ve problemleri işleyen bir dizidir. Dizide abi ile kardeşin çatışmalarının
temelini oluşturan kadın (Cemre) işlenmektedir. Senaryoya göre abi ile
kardeş aynı kıza aşıktır. Dizide ana karakterlerin genç arkadaşları aşk
ve cinsellik etrafında bir kurgu ile rol aldıkları anlaşılmaktadır. Mahremiyet açısından yaklaşıldığında nikâhsız olarak birliktelik yaşayan ve
hamile olan genç kızların daha sonra hiçbir sorumluluk almadan kürtaj
olmaları dizide yaşanabilecek sıradan bir durum olarak ele alınmaktadır.
5.Öyle Bir Geçer Zaman ki
Hollandalı sevgilisi için yuvasını yıkan bir kaptanın ailesini dağıtma
hikâyesini işlemektedir. Dizide mahremiyet sınırlarını aşan pek durum
karşılaşılmıştır. Dizide iki erkek kardeş arasında kalan bir genç kızın
yaşadıkları anlatılmaktadır. Dizinin bir başka karakteri ise müzik öğORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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retmenine aşık olmaktadır. Dizinin diğer bir oyuncusunun nikahız olarak ilişkiye girdiği kişiden çocuk sahibi olmakta ve başka birisiyle evlenmek durumunda kalmaktadır.
6.Bir Erkek Bir Kadın
Dizinin bölümleri arasında konu bütünlüğü yoktur ve dizi her bölümde farklı bir kadın erkek problemini ele almaya çalışmaktadır. Zeynep ve Ozan 9 yıldır birlikte yaşamaktadır. Zeynep sürekli evlilik hayalleri kuran, romantizm düşkünü bir kadındır. Ozan evlilik ve çocuk sahibi olma fikrine sıcak bakmayan, sürekli cinselliği düşleyen bu nedenle
Zeynep'le olan ilişkisini evlenmeyip nişanlı olarak sürdürmek isteyen
bir erkektir. Dizide, evli olmadıkları halde evli gibi yaşayan dizinin
başkarakterleri yapılan eleştirilerle sevgili olmaktan çıkartılarak evlendirilmişlerdir. Dizide aynı çatı altında yaşayan çiftlerin yaşadığı her
türlü mahrem alanlar ve konular ekranda izleyici ile paylaşılmıştır.
7.Hanımın Çiftliği
566

Dizide aynı kadını seven amca yeğeni konu almaktadır. Sevdiği kadının başkasıyla evlenmesi ve ondan çocuk sahibi olmasına rağmen eski
sevgilinin etrafında bulunması mahremiyete aykırı durum olarak tespit
edilmiştir. Diğer taraftan cinsellik dizide yoğun olarak işlenmektedir.
Mahremiyet açısından bakıldığında evli olan kadın ve erkeklerin nikâhsız birlikte oldukları görülmektedir. Dizide özellikle evli olan kişilerin
sadakat noktasında yozlaşmaları olduğu saptanmıştır.
8.Fatmagül’ün Suçu Ne?
Nişanlı olan Fatmagül’ün alkol ve uyuşturucu alan dört kişi tarafından tecavüze uğraması ile birlikte başına gelen olaylar dizide konu
edilmektedir. Fatmagül, dört adamın tecavüzüne uğrar ve tecavüzcülerinden biriyle evlenmek zorunda bırakılır. Dizide, Fatmagül ve onunla
evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül,
sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk
oluşmaya başlamıştır.
9.Küçük Kadınlar
Dizide annelerini trafik kazasında babalarını ise Irak’ta savaşta
kaybeden en büyüğü yirmi en küçüğü altı yaşında olan beş kız kardeşin
hikâyesi anlatılmaktadır. Hikâyede çeşitli şekillerde özelliklede cinsellik
temelinde bu kızların kullanılması konu edilmektedir. Dizide aile içi
aşk, taciz ve cinsellik işlenmektedir.
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10.Muhteşem Yüzyıl
Dizinin konusu Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı etrafında kurgulanmıştır. Dizi, henüz şehzade olan Süleyman'ın, babası Yavuz'in ölümü
üzerine tahta geçmesi ve bu zamanlarda saray haremine cariye olarak
getirilen Hürrem Sultan ile birbirlerine aşık olmalarıyla başlar. Hürrem
Sultan'ın intikam için başladığı iktidar oyununa, Valide Sultan, Pargalı
İbrahim Paşa ve Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan en
büyük engel olur. Dizide mahremiyet açısından padişahın hareminde
yaşadığı cinselliğin ekrana yansıltığı görülmeltedir.Aynı şekilde temelinde rekabet ve ihtiras olan ilişkiler bütününde kadın ve cinsellik ana
figür olarak işlenmektedir.
Çalışmamızda içerik analizi ile incelenmeye çalışılan yerli televizyon dizileri hakkında mahremiyet ihlalleri temelindeki özet senaryo
bilgileri ve dizi hakkında genel bilgiler verildikten sonra bu dizilerinin
içeriğinde gizli ve açık olarak bulunan mahremiyet algısını zayıflatan
mesajlar analiz edilmeye çalışılacaktır.
Öncelikle incelenen televizyon dizilerinde modern bir yaşam unsu567
runun temel öğesi olan kadın figürü bolca kullanıldığını söylemek yerinde olacaktır. Bu dizilerde, temelde kadın olan ve kadın üzerinden
senaryo konuları tercih edilmiştir. Kadının modern yaşam ile birlikte
kamusal alanda görünümünün artmasını sağlayan bir içerikle diziler
topluma sunulmuştur. Çalışmayan ve evinde oturan kadın rolü yerine
çalışma hayatında olan ve ekonomik bağımsızlığını kazanmış bireyler
olarak sunulmaktadır. Böylece modernite ile evinde daha az vakit geçiren çocukları bakıcıya teslim eden kadın mekânsal olarak evin mahrem
alanını kamusal alana açmaktadır.
Modernite ile toplumda görülen değişim, kadın üzerinden yapıldığından kadının kamudaki varoluşu, her türlü televizyon programlarına
ve özellikle de incelenen dizilere yansıtılmıştır. Çeşitli araç ve imkânlarla kamuda var olan kadının kıyafetleri modern bir görünümle bütünleştirilmeye çalışıldığı, incelenen dizilerde gözden kaçmamaktadır. Modernleşme sürecine girilmesiyle birlikte toplumun tamamında görülen
bir değişimin yansıması olan modern kıyafetler hususu, mahremiyet
konusu ile kadın kıyafetlerini gündeme getirmiştir.58 İncelenen dizilerdeki kadınların modern kıyafetleri, kadının en mahrem alanı olan bedenin kamuya açık hale getirilmesi, beden mahremiyetinin dizilerle
ihlal edildiğini göstermektedir. Diğer taraftan dinin, ahlakın ve geleneğin çerçevesini çizdiği kıyafetler konusundaki mahremiyet alanına,
58
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incelenen dizilerde ya hiç girilmemekte ya da toplumsal olarak alt tabakadaki sınıfa ait ve modern öncesi bir görünüm ve iticilikle verilmektedir. Aynı şekilde dizilerdeki bu durum, giyim konusunda mahremiyet
alanlarının sınırlarını korumaya çalışan bireyi de dışlamakta ve ötekileştirmektedir.
Kıyafet konusuyla birlikte dizilerde kullanılan modern kadın tiplemelerinin fiziksel olarak ortalamanın üzerinde olması, alt sınıflardaki
kadın karakterlerin ise fiziksel olarak dikkat çekici olmamasına özen
gösterildiği tespit edilmiştir. Bu şekilde dinin ve ahlaki sınırların “bakmama ve baktırmama” ilkesinin yozlaştırılarak onun yerine “baktırma
ve daha çok baktırarak tüketme” anlayışı getirilerek modern kadının,
kadın erkek ilişkilerinde kendisini makyaj ve benzeri araçlarla süsleyen
ve arzu edilen bir nesne haline dönüştürüldüğü görülmüştür.
İncelenen diziler, kadın erkek ilişkilerinin dinin ve ahlaki yapının
normlarını devre dışı bıraktığı ve bu ilişkilerin seküler bir temelde ele
alınarak mahrem olan alanın ihlaline ve mahremiyet algısının dönüşmesine neden olduğu tespit edilmiştir. Tesbit edebildiğimiz kadarıyla
568 kadın erkek ilişkileri modern aile değerleri düzleminde ele alınmakta
ve dizilerde iki noktada kadın erkek ilişkileri işlenmektedir. Bunlardan
birincisi evli olmayan insanların kadın erkek ilişkileri, diğeri ise evli
olan insanların kadın erkek ilişkisi olmuştur.
İncelediğimiz dizilerde, evli olmayan insanların kadın ve erkek ilişkilerine modern bir pencereden bakılmakta, geleneksel mahremiyet
algılarına aykırı bir yaklaşım sergilenmektedir. Dizilerde özellikle genç
bireylerin karşı cinsle tanışmaları, onlarla aşk yaşamaları ve “flört” etmeleri modern hayatın normal bir durumu olarak yansıtılmaktadır.
Dinin ve geleneğin sunduğu evlilik biçimleri ise incelenen dizilerde
“Çağ dışı” olarak gösterilmektedir. Bu da toplumda ve bireyin şuuraltı
müktesebatında var olan mahremiyet sınırlarının değiştirilmesine ve
özellikle de ergenlerin dizilerdeki serbest kadın erkek ilişkilerini model
almasına böylece dini ve ahlaki açıdan kuralsız bir sosyal hayata girmesine neden olmaktadır. Kitle iletişim araçlarındaki pek çok haber de,
mahremiyet algısının değişmesiyle birlikte toplumda bekâret, kürtaj ve
örgün eğitimde doğum gibi sosyal sorunların ortaya çıkabileceğini doğrulamaktadır.
İncelediğimiz televizyon dizilerinde evli olmayan kadın ve erkekler
arasındaki başka bir mahremiyet sorunu olarak karşımıza kadın ve erkeklerin nikâhsız olarak bir evi paylaşmaları ve nikâhsız cinsel birliktelik yaşamaları çıkmaktadır. Dizilerde nikâh kıyılmadan ve anne babanın
bilgisi olmadan tamamen cinsel dürtü ve isteklere göre hareket edildiği
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görülmektedir. Dizilerde, nikâhsız bir birliktelik sonucunda hamile
kalmanın sorunlar yerine olayın bu şekilde gelişmesine mazeret bulma
çabaları gözden kaçmamaktadır. İncelediğimiz dizilerde, cinselliği ön
plana çıkaran tavırlar, tutumlar ve diyalogların sıkça bulunduğu ortaya
çıkmıştır. Bireye ve özellikle gençlere yeni, farklı ve cazip bir cinsel
kalıplar oluşturulduğu görülmektedir. Dizilerle birlikte her hafta periyodik olarak gizli (ima, bakış ve çıkarsama) ya da açık bir şekilde (dokunma, kucaklama ve öpüşme gibi bedensel temas) cinselliğe yer verilmesi ister genç bireylerde isterse yetişkinlerde olsun mahremiyet
alanında sistematik duyarsızlaşmaya sebebiyet vermektedir. Bu da bireyin ve toplumun mahremiyet kodlarının değişmesine neden olmaktadır.
Dizi filmlerin senaryoları, hayatın içinden yani toplumsal gerçeklikten beslendikleri için sosyal hayatta dikkat edilen mahremiyet sınırlarına dikkat edilmemektedir. Kişinin yaşadığı ev ortamı, onun mahrem
alanıdır. Dolayısıyla bu mahrem alan, herkesin serbestçe müdahale
etmemesi ve girmemesi gereken bir alan olarak görülmektedir. Senaryo
gereği evdeki mahrem sınırlar kamusal alana açılması mahremiyet 569
alanlarının ihlal edilmesine bunun da birey ve toplum tarafından bilinçsizce tüketilmesine neden olmaktadır. Bu bilinçsizce tüketimde televizyon dizilerinin, kurgu ve sanal bir dünya olarak düşünülmesi ve
yaşanan sosyal hayat kadar ciddiye alınmaması etkili olmaktadır.
Evli olan çiftlerle ilgili olarak tespit edebildiğimiz mahremiyet ihlalleri ise normal bir aile hayatında olması gereken ve herkesin normal
kabul ettiği karı-koca arasındaki mahremiyet ilişkisinin kamuya açık bir
hale getirilmesidir. Burada kastettiğimiz dizilerde karı koca ilişkisinde
mahrem olan durumun kamulaştırılmasıdır. Avrupa’daki modern toplum ve kültür haricinde kimsenin eşini kamuya açık bir yerde dudaktan
öpeceği düşünülmemektedir. Bu karı koca arasındaki mahrem bir alandır. Fakat televizyonda, kamusal alanda yapılması uygun görülmeyen
bir davranışın karı koca da olsa dizilerde bolca verilmesi mahrem alanın daraltılmasına ve kamusal alanın genişlemesine hizmet etmektedir.
Diğer taraftan incelediğimiz dizilerde evli olan çiftlerin kıskançlıkları sıklıkla işlenen bir tema olmuştur. Dizide evli kadının ya da erkeğin; çocukluk arkadaşı, mahalleden komşu, eski eşi, nişanlısı ya da iş
arkadaşı olarak çeşitli şekillerde yeniden görüşmelerinde ve eşin yanında rahat hareket etmeleri karşısında eşin buna tepki göstermesini “Bu
çağda bu kafa” şeklinde bir diyalogla ifade edilmesi kadın erkek ilişkilerindeki mahremiyet sınırlarını bozmaktadır. Evli çift olarak dizilerde
karşılaşılan diğer problem, dizilerde çiftlerin birbirlerini aldatmaları ve
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bu durumun dizi içinde “küçük bir kaçamak” şeklinde seküler bir formda sunulması olarak ortaya çıkmıştır. Eşin ihanet etmesi, diğerinin de
buna karşılık olarak ondan intikam alma duygusuyla ailenin mahremiyet değerlerini göz ardı etmesi dizilerde karşımıza çıkan bir durumdur.
Bu durum hem yetişkinlerin sadakat duygusunu zedelemekte hem de
çocukların ve gençlerinin cinsel deneyim yaşını düşürerek bireyin ailede edindiği mahremiyet değerlerini zayıflatmaktadır.
Televizyon dizileri diğer programlarda olduğu gibi temelinde, izlenebilirlik ya da reyting kaygısı olduğu ve reklam pastasından büyük bir
dilimi hak etmek amacıyla, dizinin senaryosu toplumsal gerçeklik bağlamından kopararak dizinin değerlere ve mahremiyet sınırlarına uygun
olmayan bir yayın içeriğinin oluşturulduğu görülmektedir. Buna en
tipik örnek olarak incelediğimiz dizilerde aynı işyerinde çalışan iki ortağın, bir ailede abi kardeşin aynı kıza aşık olmaları, kardeşlerden birinin nişanlandığı kızla daha sonra abinin evlenmesi verilebilir.
Diğer taraftan sosyal yapı içerisinde önemli bir birim olan ailenin,
incelenen dizilerde aileyi koruyucu, ailenin dağılmaması için topluma
570 uygun mesaj vermekten yoksun olduğu ortaya çıkmaktadır. Aksine yeni
evlenmiş, çok ciddi bir sebep olmasa bile çiftlerin dizilerde kolaylıkla
boşanması aileni mahremiyetini tehdit eder duruma gelmiştir.
Sonuç
Modern toplumlarda bireyin günlük hayatı, Foucault’ya göre, iktidarın yayıldığı bir alan olarak kontrol ve denetim altında tutulmaktadır. İktidar, kapitalist sisteminin getirilerini kaybetmemek için bireyi ve
toplumu manipüle etmek ve bu şekilde kontrol altında tutmak istemektedir. Bu manipülasyon çeşitli şekillerde özellikle de kitle iletişim araçları ile yapılmaktadır. Kitle iletişim araçları diğer adıyla medya, bireyin
ve toplumun bu kapitalist sisteme yönlendirilmesini küreselleşmeyi ve
tüketim toplumunu inşa ederek ve hızlandırarak başarmaktadır. Bu
yapılırken küreselleşmenin etkileri ve tüketim toplumu, bireyin her
türlü ilgi ve ihtiyaçlarını karşıladığı izlenimi verilmektedir. Birey de,
kendine hizmet ettiği düşüncesiyle kapitalist sistemin çarklarına kendini kaptırabilmektedir. Böylece sisteme entegre edilmiş birey ve toplum
sistemin devamına hizmet etmektedir.
Küresel hegemonya ve hazcı bir tüketim ile sistem tarafından gözetlenen ve kontrol altına alınan bireyin, sistemin dışına çıkmasına
temel oluşturulacak din, ahlak ve gelenek gibi birincil etki araçlarının,
sistemin savunma mekanizmaları tarafından itibarsızlaştırıldığı görülmektedir. Bu durum, toplumu uzun süre etkisi altına almayı başarabilORDU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ / 27-29 MART 2015
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miş televizyon ve onun çeşitli programlarıyla yapılmaktadır. Özellikle
televizyon dizileriyle modern toplumun itici lokomotifi olan kadının
kamudaki görünümüne ve cinselliğe yer verilmesi, kadın erkek ilişkilerindeki dönüşümü ve mahremiyet tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.
Türkiye’de henüz televizyon okuryazarlığının gelişmediği dolayısıyla ülkenin insanlarının televizyonun manipüle etkisine açık oldukları
bilinmektedir. Televizyon dizileri aracılığıyla, gündelik algı dünyasının
aynısı tekrar üretilmektedir. İzleyici gerçek dünya ile dizilerde kurgulanan dünyayı özdeşleştirmekte, özdeşleşme, hedef kitlenin bu yapay
dünyaya karşı savunmasız kalmasını ve TV’de sunulan her şeyi zihinsel
süreçten geçirmeden kabul etmesini sağlamaktadır. Yıllardır dizilerle
beslenen izleyici, zaten sorgulamama/eleştirmeme üzerine kurulu bu
sisteme uyum sağlamaktadır. Kapitalizm diziler üzerinden de kendisini
yeniden üretmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de yayınlanan diziler ve bu
dizilerin içerik yapılarında kurgulanan senaryo temalarında, din, ahlak
ve gelenek temelinde mahremiyet algısına etkileri, toplumsal değişme
bağlamında dikkate alınması önem taşımaktadır.59
571
Kitleleri her gün televizyon başına çeken ve adeta afyon etkisi gösteren televizyon dizileri, günümüzün en çok izlenen programları başında gelmektedir. Değişen sosyo-ekonomik ve toplumsal şartlara rağmen
televizyon dizileri her dönemde varlığını devam ettirmiştir. “Eurodata
Worldwide’in 2013 yılında yayınladığı dizi raporunda, 2012 yılında
tüm dünyada üretilen programların performansı en yüksek olanların
üçte birini diziler oluşturduğu dikkate alınırsa dizilerin bundan sonra
devam edeceği görülmektedir.”60
Çalışmamızda televizyon dizilerinde cinselliğin ve müstehcenliğin
dizi filmlerde yoğun olarak sunulduğu ve durumun bireylerin, mahremiyet algısının değişmesine ve aile değerleriyle çatışma yaşamasına
sebebiyet verebileceği düşünülmektedir. Dizi filmlerle ortaya koyulan
‘başka’sının mahremiyet alanı, ailenin, genç bireylerine aktardığı mahremiyet değerlerinin sınırlarını genişletmektedir. Modern toplum yapısıyla birlikte, dizilerin mahrem olanın özellikle de kadının ifşa ederek
kamusallaştırması hem bireyin hem de ailenin mahremiyet sınırlarının
değiştirdiğini göstermektedir.

59

60

Zehra YİĞİT, Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bil. Enst. Der. Cilt: 14, Sayı: 2, Yıl: 2012, Sayfa:
132-133.
Ferhat Zengin, Televizyon Dizilerinde Dinin Temsili “Medya ve Din”,(drl.) Mete Çamdereli
(ed.) İstanbul: Köprü Kitapları,2014, ss:73-74.
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Bireyin ve toplumun izledikleri televizyon programları, onların
günlük sosyal davranışlarını etkilemektedir. Bu etkinin olumlu ya da
olumsuz olmasında, izlenen programın niteliği, içeriği, o programın
izlenme süresinin azlığı ya da çokluğu, programın sunuşunda gerçekleştirilen yönlendirilmeler önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, televizyonda özellikle çocuk ve gençlere yönelik programların yapımcılarının, özellikle bu konularda daha dikkatli olmaları gerekmektedir.61
Sonuç olarak, ele alınan televizyon dizilerindeki senaryoların ya da
verilmek istenen ana mesajların, toplumumuzda din, ahlak ve gelenek
bağlamındaki mahremiyet algısına uygun olmadığı görülmektedir. Modern toplum yapısına baktığımızda televizyon dizilerinin, hem birey
hem de toplum üzerinde mahremiyet sınırlarını değiştirici bir etkide
bulunduğu gözlemlenmiştir. Buradan hareketle, medyanın da toplumdaki mahremiyet algısını göz ardı etmeden, reyting kaygısına düşmeden program yapmaya ve içerik sunmaya yönelmesi medya sektöründen beklenmektedir. Bu anlamda, 2013 Ramazan ayında, medya çalışanlarına verilen bir iftar yemeğinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr.
572 Mehmet GÖRMEZ’in medya çalışanlarına ve yöneticilerine çağrıda bulunarak “…her televizyon kanalının bir “Din Danışmanı” na ihtiyacı
olduğu” ilgili söylemesi dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz.
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