Ondokuzuncu Bölüm

Sosyal Hayat
Buraya kadar ele alõnan konulardan, Öslâm dininin fert ve toplum hayatõna bütüncül yaklaØtõÕõ, insanõn dünyada huzur, güven ve mutluluk içinde
yaØamasõ, âhiret hayatõnda da bu hayat çizgisini koruyabilmesi için hayatõn
her alanõna ölçülü ve gerekli açõklamalar getirdiÕi ve insanõ yönlendirdiÕi
görülür. Öman dinin özü, ibadetler dindarlõÕõn âdeta simgesi olarak bilinmekle
birlikte MüslümanlõÕõn bunlardan ibaret olmadõÕõ açõktõr. Her ne kadar geniØ
halk kitlesi arasõnda ibadetlerin Øekil kõsmõ, dinin ve dindarlõÕõn göstergesi
olarak algõlanmakta, hatta bu alanda yoÕunlaØõp hayatõn diÕer alanlarõnda
alabildiÕine hoyrat, bencil ve çõkarcõ davranabilen müslüman tiplerine sõkça
rastlanmakta ise de, bu fevkalâde yanlõØ bir kanaat ve yanõltõcõ bir görünümdür. ×ekil kolay, Øeklin arkasõnda yatan mânayõ kavramak ve yaØamak
zordur. Belirli davranõØlarõ, dindarlõk adõna da olsa yapmak kolay fakat bu
davranõØ biçimlerinin götürmek istediÕi hedefe ulaØmak zordur. DindarlõÕõn
zor ve önemli olan kõsmõ da ikincisidir. Müslümanõn med cezir hali yaØayarak seccade üzerinde veya ibadetlerin Øeklî ifasõ konusunda titizlik göstermesi ancak aile hayatõndan ticarî hayata, insan iliØkilerinden sosyal ödev ve
sorumluluklara kadar diÕer alanlarda ise âdeta ikinci bir kimliÕe bürünerek
pragmatist, bencil ve aldõrmaz bir biçimde davranabilmesi dinin ve dindarlõÕõn yanlõØ anlaØõlmasõnõn tipik örneklerinden biridir. Halbuki gerçek dindarõn
dindarlõÕõ hayatõn her alanõna yaymasõ yaratõcõya baÕlõlõÕõn göstergesi sayõlan Øeklî davranõØlarda olduÕu kadar sosyal iliØkilerde, üçüncü Øahõslarõn
haklarõ konusunda ve toplumsal hayata iliØkin alanlarda da dinin öÕütlediÕi
Øekilde hak bilir, âdil, ölçülü ve fedakâr olmasõ gerekir.
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Öslâm toplumlarõnõn önünde ØehirleØme, yol, park ve yeØil alan düzenlemeleri, sosyal sorumluluk ve kontrol, apartman hayatõ ve komØuluk
iliØkileri, trafik kurallarõ, töre ve törenler gibi birlikte yaØamayõ güzelleØtirici
ve toplumsal öÕeyi güçlendirici kural, kavram ve projelerde daha almasõ
gereken hayli mesafenin bulunmasõ Öslâm’õn hayatõn bütün alanlarõna
bütüncül yaklaØõmõnõn pek iyi kavranmadõÕõnõn, bireysel dindarlõk sõnõrõnõn
fazla aØõlamadõÕõnõn açõk bir göstergesi sayõlmalõdõr. Bununla birlikte Müslümanlõk’la DoÕu toplumlarõna özgü insanî hasletlerin bileØkesiyle bu toplumlarda çok güzel sosyal kurumlarõn ve dayanõØma örneklerinin ortaya
çõktõÕõnõ da inkâr etmemek gerekir. Burada hayõflanõlan husus, Öslâm’õn
bireysel dindarlõÕõ aØan sosyal ödevler ve sorumluluklar konusundaki
ilkelerinin, öÕreti ve çabasõnõn bütün olumlu toplumsal projelerde ana unsur
ve motivasyon kaynaÕõ olmasõ imkânõ varken, bunun çok iyi anlaØõlamamõØ
ve deÕerlendirilememiØ olmasõdõr.
Ölke olarak temas edilen bu sosyal sorumluluklar ve davranõØlar dinî kültürümüzde kõsmen Öslâm ahlâkõnõn kõsmen de fõkhõn konularõ arasõnda yer
almõØ ve dönemlerine göre güncellik taØõyan sosyal ödev ve kurumlar
konusunda yapõcõ bir kamuoyu oluØturulmaya çalõØõlmõØtõr. Burada, sosyal
niteliÕi aÕõr basan bir kõsõm sorumluluk ve davranõØ biçimlerine yer verilecek, daha çok bireysel ve ikili insan iliØkisi niteliÕinde olanlar ise bir sonraki
bölümde ele alõnacaktõr.
I. SORUMLULUK BÖLÖNCÖ ve ÇEVRE

Bir toplumda ahlâkî deÕerlerin yerleØmesinde ve korunmasõnda olduÕu
gibi, toplum düzenini bozucu, insanlarõn rahat ve huzurunu kaçõrõcõ iØlerin
önlenmesinde de, bir kontrol sisteminin bulunmasõ ve buna ilâve olarak
sorumluluk bilincinin oluØturulmasõ son derece önemlidir.
Önsanõn yaratõlõØõ sorumluluk esasõ üzerine kuruludur. Öslâm’õn yaratõlõØ
inancõna göre, görülen âlemde, sorumluluÕu yüklenme bilincine sahip olan
tek yaratõk insandõr. Öslâm bilginleri Ahzâb sûresinin “Biz emaneti, daÕlara
taØlara teklif ettik, onlar bu emaneti taØõmaya yanaØmadõlar. Bunu insan
yüklendi” (el-Ahzâb 33/72) âyetinde söz konusu edilen emanetten maksa-

dõn en genel anlamda “sorumluluk” olduÕunu belirtmiØlerdir. Zâriyât
sûresinde “Cinleri ve insanlarõ, bana ibadet etsinler diye yarattõm” (ez-Zâriyât
51/56) buyurularak, sorumluluÕun en önemli boyutuna iØaret edilmektedir.
Ancak, insanõn sorumluluÕu yalnõzca Tanrõ karØõsõndaki sorumluluktan
ibaret deÕildir. Hatta, sorumluÕun sõrf Tanrõ’ya hasredilmesini Hz. Peygam-
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ber hoØ karØõlamamõØ ve insanõn daha baØka sorumluluklarõ bulunduÕunu
çeØitli vesilelerle ifade etmiØtir. Nitekim, bütün zamanõnõ ibadet ve taatle
geçiren bir sahâbiye Peygamberimiz, “Sõrf ibadetle meØgul olman doÕru
deÕil. Kendinin kendin üzerinde, çoluk çocuÕunun senin üzerinde hakkõ
vardõr. Her hak sahibine hakkõnõ vermelisin” (Buhârî, “Savm”, 51) diyerek

sorumluluÕun diÕer bazõ boyutlarõna dikkat çekmiØtir. DiÕer bir hadislerinde
de, “Hepiniz çobansõnõz ve hepiniz gözetiminiz altõnda bulunanlardan
(râiyyenizden) sorumlusunuz” (Buhârî, “Cuma”, 11; Müslim, “ømâre”, 20) buyurarak gözetme ve koruma sorumluluÕuna iØaret etmiØtir.
Fakihlerin haklarõ tasnif ederken sõrf kul haklarõ ile Allah-kul karma
haklarõna da yer vermeleri sorumluluk anlayõØõnõn geniØ boyutlarõnõ yansõtmaktadõr.
Burada insanõn Tanrõ karØõsõndaki sorumluluÕundan esasta baÕõmsõz
olmamakla birlikte, kategorik olarak farklõ boyutta deÕerlendirilen sosyal
sorumluluk bilincine ve bunun da iki önemli yönü olan doÕal çevre ve
sosyal çevre sorumluluÕuna deÕinilecektir.
A) DoÕal Çevre
Günümüzde çevre sorunlarõ, baØta insan olmak üzere bütün canlõ türleriyle, doÕal güzellikleri tehdit eder bir boyut kazanmõØtõr. “Yeryüzü zirvesi”,
biraz geç de olsa bu tehlikenin farkõna varõldõÕõnõn ve âcilen önlem alõnmasõ
gerektiÕinin somut bir ifadesi olarak deÕerlendirilebilir. Bütün dünyada bu
yönde ortak bir bilinç (evrensel bilinç) uyanmaya baØladõÕõna göre, artõk
yapõlacak Øey, bu bilincin daha güçlü ve yaygõn hale gelmesine çalõØmak ve
fert planõnda bu bilincin gereÕine göre davranmaktõr. Bu noktada, Kur’an
mesajõnõn, çevre sorumluluÕu bilincine katkõsõnõ belirginleØtirmek yerinde
olur.
Kur’an’õn amaç bütünlüÕü içerisinde çeØitli boyutlarõyla “denge”ye iliØkin iØaretler, mesajlar mevcuttur. Çevre sorunlarõ doÕada var olan dengenin
bozulmasõnõn bir sonucu olduÕuna göre, kâinattaki denge ve âhenkten
bahsedilmeksizin ve bu alt yapõya oturtmaksõzõn çevre meselesini Kur’an
açõsõndan deÕerlendirmek pek doÕru olmasa gerektir. Öyleyse, öncelikle
kâinattaki dengeye ve âhenge iØaret eden âyetler, bu açõdan bir yoruma tâbi
tutulup teorik bir alt yapõ oluØturulmalõdõr. Çevreci bir yaklaØõmla okunduÕunda “çevre sûresi” olarak adlandõrõlabilecek olan Rahmân sûresinin
yalnõzca 7 ve 8. âyetleri bile bu hususta gerekli mesajõ almak için yeterli
sayõlabilir. Bu âyetlerde Allah’õn gökyüzünü yükselttiÕi, kâinata düzen ve
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dengeyi koyduÕu bildirilmekte ve bu dengeye müdahalede aØõrõ gidilmemesi
istenmektedir. Yani insan, nesnel dünyayõ ve onun yasalarõnõ anlamaya
çalõØacak, belli ölçülerde ona müdahale edebilecek, fakat dengeyi tehlikeye
düØürmeyecektir. Aslõnda, dengeyi ve dengenin sõrlarõnõ anlamak için tabiat
yasalarõnõ keØfetmek gerekmektedir.
“Biz her Øeyi bir ölçü ile yarattõk ve bunu bir defaya mahsus olarak yaptõk” (el-Kamer 54/49-50); “Yeri yaydõk ve içerisine kazõklar attõk ve yeryüzünde -hikmet terazisi ile tartõlmõØ- her ölçülü Øeyden yarattõk” (el-Hicr
15/19); “Size belli bir ölçüde verdiÕimiz nimetleri idareli kullanõn. Çünkü her
ne kadar bizim katõmõzda bunlar depolanmõØ ise de sizin böyle bir deponuz
yok” (el-Hicr 15/21) anlamõndaki âyetler de muhataplarõna hem yeryüzü-

nün ve bütün kâinatõn yaratõcõsõnõn Allah olduÕu inancõnõ, hem de çevre
bilincini ve çevre sorumluluÕunu telkin eden ilâhî mesajlardõr. Zaten yaratõcõnõn varlõÕõ ve ilâhî düzen fikri ile sorumluluk duygusu, her Øeyi yerli
yerince ve gerektiÕi Øekilde kullanma ve öyle davranma bilinci, birbirini
destekleyen iki ana temadõr. Kur’an da sürekli olarak bu temayõ iØler.
Kur’an’da denge ve âhengin vurgulandõÕõ birçok âyet bir tarafa, Allah’õn
“hakîm” sõfatõ ve “rab” isminin muhtevasõ ve bunlarõn insanî boyutu üzerinde düØünmek bile çevre konusunda felsefî alt yapõyõ oluØturacak malzemeyi temine yeterli olabilir. Bundan sonrasõ, dengeyi koruma görevini
insana zatî bir borç ve görev olarak yüklemek ve bunu müeyyidelendirmektir. Elbette ki, Tanrõ’nõn yeryüzündeki halifesi olan insan, Tanrõ’nõn emanetini koruma görevini de en azõndan kendi varlõÕõnõ idame ettirebilmek için
doÕal olarak yüklenmiØ olmaktadõr. Önsan tabiata hükmetmeye ve dengeleri
bozmaya giriØirse, emanete hõyanet etmiØ olur.
Kur’an’da türevleriyle birlikte yaklaØõk elli yerde geçen ve müfessirlerce
“mâsiyet, helâk, kõtlõk, öldürme (katl), harap olma, harap etme, küfür ve
malõ haksõz yere almak” gibi anlamlara geldiÕi söylenen fesâd kelimesinin
muhtevasõ üzerinde tefekkür edilirse, Kur’an’õn neleri bozulma ve kirlenme
olarak gördüÕüne ve bunlar karØõsõndaki tavõr alõØõna yönelik iØaretler
yakalanabilir. Bu âyetler, çevredeki maddî kirlenme ve tükeniØin aslõnda
insanlõÕõn evrensel ahlâkî deÕerlerden uzaklaØmasõndan doÕan mânevî
kirlenmenin bir sonucu olarak deÕerlendirilebileceÕini, en azõndan aralarõnda kuvvetli bir baÕlantõ bulunduÕunu göstermektedir.
DoÕal güzelliklerin hatta doÕal mevcudun korunmasõnda en güçlü kontrol bilinci, insanõn kendi vicdanõdõr. YaptõÕõ iØin Allah katõnda günah, hukuk
düzeni açõsõndan suç ve bütün insanlara karØõ ayõp ve kul hakkõ ihlâli
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olduÕunun Øuuruna varmasõdõr. Bununla birlikte konuyu sadece bireysel
bilinç ve kontrol yaptõrõmõna baÕlamanõn yetersizliÕi de açõktõr. Söz konusu
gayenin gerçekleØmesinin ikinci ayaÕõ ise, bu alanda kamusal ve sosyal organizasyonlara gidilmesi ve güçlü kontrol sistemlerinin kurulmasõdõr. Fõkõhta kamu mallarõnõn, vakõf ve yetim malõnõn özel bir statüde tutulup daha
etkin koruyucu tedbirlerden söz edilmesi, bunlara yapõlan tecavüzlerin toplum ve kul hakkõnõ ihlâl olarak nitelendirilmesi de bu yöndeki çabalara hukukî bir destek saÕlamaktadõr. Özellikle geliØmekte olan Öslâm ülkelerinin,
Öslâm’õn bu genel telkinini ve yönlendirmesini de fõrsat bilerek doÕal çevrenin bozulmasõnõ, su kaynaklarõnõn kirlenmesini, insanlarõn ve kurumlarõn
zaaflarõndan kaynaklanan çarpõk ØehirleØmeyi, orman, vakõf ve kamu
arazilerinin yaÕmalanmasõnõ önleyici yasal ve sosyal önlemleri almasõ âcil
bir önem taØõmaktadõr.
B) Sosyal Çevre
Çevre sorumluluÕu denince ilk akla gelen doÕal çevredir. Ancak, çevremiz yalnõzca bundan ibaret deÕildir. Önsanõn bir de sosyal çevresi vardõr.
Nasõl ki, doÕal çevre insanõn daha huzurlu ve mutlu yaØamasõ için gerekli ise
sosyal çevrenin ve bu çevredeki düzenin korunmasõ aynõ ölçüde, hatta daha
öncelikli olarak gereklidir. ×imdi çevrenin bu iki yönünün korunmasõyla ilgili
olarak Peygamber efendimizin sözlerine kulak verelim: “Öman, altmõØ küsur
Øubedir. Bu Øubelerden birisi insanlara sõkõntõ verecek Øeyleri gidermektir. Bu
mânada yol ortasõnda bulunan bir taØõ kaldõrmak imanõn gereÕidir” (Buhârî,
“Îmân”, 3; Müslim, “Îmân”, 58). “Öçinizden her kim, çirkin bir davranõØ veya
nahoØ bir Øey gördüÕünde, onu eliyle deÕiØtirsin. Bunu eliyle deÕiØtirmeye
gücü yoksa diliyle deÕiØtirsin. Buna da gücü yetmiyorsa, gönlünde o Øeye
veya harekete buÕzetsin (tepkisini canlõ tutsun). Bu sonuncu tavõr, imanõn en
zayõf Øeklidir” (Müslim, “Îmân”, 78; Ebû Dâvûd, “Salât”, 232). Bu hadislerde

dikkat çeken hususlardan biri, sorumluluk bilincinin iman çerçevesine alõnmõØ olmasõdõr ki, bu durum müslümanõn hayat anlayõØõnõn iman ile baÕõntõsõnõ göstermesi bakõmõndan son derece önemlidir.
Evet, çevremizden sorumluyuz. Hem de bütün yönleriyle çevremizden
sorumluyuz. Önsanõn saÕlõklõ, mutlu ve huzurlu yaØamasõ için doÕal çevrenin korunmasõ gereklidir, fakat bu asla yeterli deÕildir. Bunun yanõnda ve
belki de daha da önemli olarak sosyal çevrenin de korunmasõ gereklidir.
×öyle düØünelim: Günümüzde üzülerek, su kaplumbaÕalarõ, kelaynak kuØlarõ gibi doÕaya bir güzellik katan bazõ hayvan türlerinin yok olmaya doÕru
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gittiÕini görüyoruz. Hepimiz, bunlarõn varlõklarõnõn devamõ için bir Øeyler
yapabilmeyi arzuluyoruz. Bu iØleri omuzlayanlarõ takdirle ve Øükranla anõyoruz. Peki çevre sorumluluÕu bu kadar mõ? Çevremizdeki aç, açõk insanlarõ
unutarak, onlar için hiçbir Øey yapmayarak, toplumdaki mânevî kirlenme
ve bozulmaya, insan iliØkilerinin özünü ve ahlâkî temelini yitirip bir çõkar
kavgasõna dönüØmesine seyirci kalarak çevre sorumluluÕundan bahsetmek
eksik olmaz mõ? Burada “KomØusu açken tok yatan bizden deÕildir” (Hakim,
Müstedrek, II, 12) diyen yüce buyruÕa da kulak vermek gerekmez mi? Sosyal
çevreyi korumak için ne yapõyoruz ya da ne yapmalõyõz? DoÕal çevre ile
birlikte bu konuya da eÕilmemiz gerekir.
Çevre sorumluluÕu bilincinin gereÕini yerine getirebilmek için, her Øeyden önce, kiØi hak ve özgürlükleri ile çevre sorumluluÕu bilinci arasõnda çok
iyi bir dengenin kurulmasõ gerekmektedir. Bu denge kurulamadõÕõ zaman,
ne hak ve özgürlüklerin anlamõ doÕru bir biçimde anlaØõlabilir ne de çevre
sorumluluÕu bilincinin gereÕi yerine getirilebilir. Diyelim ki, su kaplumbaÕasõnõ öldüren ya da sokaÕa tüküren veya çöp döken birini gören kimsenin
onu ikaz etmesi ve yapmak istediÕi iØe engel olmasõ yerinde ve gerekli bir
davranõØtõr; yaptõÕõ iØ doÕrudur ve çevresinden sorumlu bir vatandaØtan
beklenen güzel bir tepkidir. Bunun aksini kimse iddia etmez. Fakat, toplum
deÕerlerine, toplumun genel ahlâk anlayõØõna aykõrõ bir davranõØa karØõ
çõkõlmasõ da aynõ deÕerde bir sorumluluk ve duyarlõlõk örneÕidir. Ancak bu
ikinci davranõØ böyle deÕil de sorumsuzluk ve kiØi özgürlüklerine saygõsõzlõk
olarak algõlanõyorsa, çevre sorumluluÕu açõsõndan o kiØi veya kiØilerde çifte
standart bir anlayõØ hâkim demektir.
Bu noktada Hz. Peygamber’in Øu benzetmesine kulak vererek sosyal
çevre ile ilgili sorumluluklarõmõzõ hatõrlamak iyi olur. Bir gemiyi paylaØan ve
bir kõsmõ üstte bir kõsmõ altta bulunan insanlarõ düØünün. Altta bulunanlar,
su ihtiyaçlarõnõ karØõlamak için gemiyi delmek istediklerinde, üsttekiler buna
mani olmazlarsa gemi batar ve hepsi birden boÕulur; eÕer mani olurlarsa
hepsi de kurtulur (Buhârî, “×irket”, 6). Hepimiz dünya gemisindeyiz. Bu
gemiyi batõracak davranõØlara sessiz ve ilgisiz kalmamak gerekir. Sessiz ve
ilgisiz kalmak bir tarafa, herkesten toplumsal örgüyü güçlendirecek, sosyal
düzen ve çevreyi iyileØtirecek olumlu katkõda bulunmasõ beklenir.
Öslâm toplumlarõnda genel ahlâk ve âdâbõ, sosyal düzen ve çevreyi korumada Kur’an ve hadislerde sõkça tekrarlanan “emir bi’l-ma‘rûf nehiy
ani’l-münker” ilkesinden ve bu ilkenin tarihî süreçte gerçekleØmesinde etkin
bir rol üstlenen hisbe teØkilâtõndan, ayrõca sosyal yapõyõ saÕlamlaØtõrmadaki
aktif katkõsõ sebebiyle vakõflardan ana hatlarõyla söz etmek gerekir.
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Öslâm kültüründe emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker, toplumda iyiliÕin hâkim kõlõnmasõ ve yaygõnlaØtõrõlmasõ, kötülüÕün önlenmesi ve böylece
erdemli bir toplum oluØturulmasõ ve yaØatõlmasõ için gösterilen faaliyetlerin
hepsini ifade eden bir terimdir.
Kur’an’da sõkça kötülüÕün, çirkinliÕin önlenmesi, iyiliÕin, doÕru ve yararlõ iØlerin yapõlmasõ istenir. Fakat Kur’an’da neyin kötü (münker) neyin de
iyi (mâruf) olduÕu konusunda bir sayõm ve ayrõntõya gidilmeyip konu Öslâm
dininin genel ilke ve kurallarõna ve müslüman toplumun kolektif Øuuruna
bõrakõlõr. Hz. Peygamber de her vesileyle sosyal hayatta ve insan iliØkilerinde iyiliÕin, yararlõ ve olumlu davranõØlarõn egemen olmasõna gayret
etmiØ, bu konuda öncülük ve örneklik etmiØ, bütün müslümanlarõ da bu
konuda duyarlõ olmaya ve sorumluluÕa çaÕõrmõØtõr. Konuyla ilgili çok
sayõdaki âyet ve hadis yanõnda bilhassa, bir kötülüÕe, çirkin ve uygunsuz
bir duruma Øahit olan kimsenin buna eliyle deÕilse diliyle engel olmasõnõ,
buna da gücü yetmezse kalbiyle kötülüÕe öfke duymasõnõ emreden hadis
(yk. bk.), Öslâm’õn ortaya koyduÕu dünya görüØü ve deÕer yargõlarõna aykõrõ
tutum ve davranõØlara karØõ fiilî tedbirler almayõ, sözlü uyarõ ve psikolojik
direnç Øeklinde tepkiler göstermeyi gerekli kõlmaktadõr.
Öslâm âlimleri dinin önemli ilkelerinden biri olan ve saÕlõklõ bir kamuoyunun ve sosyal çevrenin oluØmasõ için âdeta ön Øart mesabesinde bulunan
bu faaliyetin dinî içerikli bir görev (farz) olduÕunda görüØ birliÕindedir.
Bununla birlikte bu konuda ikili bir ayõrõma gidilir. ÖyiliÕin emredilip kötülüÕün önlenmesi görevinin kamu düzenini doÕrudan ilgilendiren alanlarda
farz-õ kifâye olduÕu, kamu görevi niteliÕindeki bu faaliyetin ancak yetkili
merciler ve Øahõslar tarafõndan usulüne uygun Øekilde yerine getirileceÕi,
aksi takdirde kargaØaya ve keyfî müdahalelere zemin hazõrlanmõØ olacaÕõ,
Øahõslarõn mahremiyetinin ve özel hukukunun ihlâl edilebileceÕi belirtilir.
Tarihî süreç itibariyle bu görevin ifasõ hisbe veya ihtisap adõyla anõlan
kurumlar tarafõndan yerine getirilmiØtir. Buna karØõlõk dinin açõk hükümlerine aykõrõlõk teØkil eden, kamu yetkisini ve ictihad ehliyetini gerektirmeyen
konularda ise bu görevin ifasõ farz-õ ayõn olup fertlerin ayrõ ayrõ sorumluluklarõ vardõr.
ÖyiliÕin emredilip kötülüÕün önlenmesi ilkesi, fert ve toplum hayatõnda
din, akõl ve mâØerî vicdan tarafõndan benimsenen inanç ve deÕerlerin hâkim
kõlõnmasõ, töre ve yaØama tarzõnõn korunmasõ; dinin, aklõn ve saÕ duyunun
reddettiÕi her türlü kötülüÕün önlenmesi yolundaki ferdî ve toplu gayretleri,
sivil ve resmî önlemleri ifade etmektedir. Öslâm toplumlarõnõn tarihinde de
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devletin sürdürdüÕü faaliyetlerden ayrõ olarak vaaz, nasihat, irØad ve ikaz
gibi çalõØmalar da her devirde etkili Øekilde yürütülmüØ, özellikle dinî gayret
ve hamiyeti güçlü kiØiler Øartlarõn elverdiÕi ölçüde toplumun her kesim ve
kesitinde iyiliÕin hâkim olmasõ, kötülüÕün önlenmesi yolunda çaba
sarfetmiØlerdir. Fertlerin dinî ve ahlâkî hayatõn geliØmesine, sosyal çevrenin
korunup kamu düzeninin saÕlanmasõna katkõda bulunmayõ bir Müslümanlõk ve vatandaØlõk borcu olarak görmesi, Öslâm toplumuna özgü temel
özelliklerden biridir. Öslâm toplumlarõnda sosyal yapõnõn ve örgünün saÕlamlõÕõnda bu tür kavram ve anlayõØlarõn büyük katkõsõ vardõr. Bu görevin
ifasõnda zaafa düØülmesi ise, insanî davranõØlarda ve sosyal hayatta giderek
bencil, kaba ve saygõsõz davranõØlarõn artmasõ, kötülerin cüret ve cesaret
bulmasõ, iyi insanlarõn içine kapalõ ve etkisiz kalmasõ, neticede toplumda
gerçekte azõnlõkta olan kötülerin ve kötülüÕün fiiliyatta egemen olmasõ
demektir.
Hisbe ise, Öslâm toplumlarõnda genel ahlâkõ ve kamu düzenini koruma
ve denetleme faaliyetini ve bununla görevli resmî kuruluØu ifade eder. Bu
iØle görevli memura da genelde muhtesip adõ verilir.
Hisbe görev ve teØkilâtõ, Öslâm’õn emir bi’l-ma‘rûf ve nehiy ani’l-münker
ilkesinin, yani toplumda iyiliÕi hâkim kõlma, kötülüÕü önleme prensibinin
kamu hukukuyla ilgili kõsmõnõ temsil eder. Daha önce de ifade edildiÕi gibi,
esasõnda toplumda her bireyin bu yönde faaliyet göstermesi, iyiliÕin yayõlmasõnda, özellikle de kötü âdet ve davranõØlarla mücadelede aktif rol üstlenmesi beklenir ve gerekir. Toplumsal saÕ duyu ve olumlu kamuoyu ancak
böyle kurulabilir. Fakat böyle bir görevin ifasõnõn dinî konularda bilgiyi,
insanlarla saÕlõklõ iliØki kurma kabiliyetini ve maddî yaptõrõm gücünü gerektirdiÕi açõktõr. Bunun için de kamu düzeniyle alâkalõ alanlarda bu faaliyetin
ifasõ fertlerin deÕil de devletin görevleri arasõnda sayõlmõØ, bununla ilgili
olarak resmî yetkililer ve bir teØkilât ihdasõna gidilmiØ, böylece doÕabilecek
kargaØa, keyfîlik, düzensizlik ve hak ihlâlleri önlenmiØtir.
Hisbe faaliyetinin Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi RâØidîn dönemlerine
uzanan uzun bir tarihî geçmiØi vardõr. Hisbe faaliyeti kiØi, toplum ve devlet
haklarõna karØõ tecavüz ve ihlâlleri önlemeyi, toplumun ortak deÕerlerini
korumayõ gaye edinir. Bu yapõlõrken de, kiØilerin özel hayatlarõnõn irdelenmemesi, kiØilik haklarõnõn çiÕnenmemesi, kötülüÕün açõk ve herkes tarafõndan reddedilen bir nitelik taØõmasõ gibi hususlara dikkat edilir. ÖØlenen kötülüÕün gayri meØrû olduÕu anlatõlõr, nasihatte bulunulur, ortam ve imkânlar
ortadan kaldõrõlõr, gerekiyorsa maddî yaptõrõm uygulanõr. Önemli olan Øa-
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hõslarõn cezalandõrõlmasõ deÕil, kötülüÕün önlenmesidir.
Hisbe faaliyetinin konusunu, hem toplum haklarõ, hem de kiØi haklarõ
teØkil eder. Tarihî uygulamalar õØõÕõnda, hisbe teØkilâtõnõn görev alanõ olarak
ezanõn vaktinde okunmasõ, ibadetlerde alenî ihlâllere ve bid‘atlara engel
olunmasõ, taØkõnlõk ölçüsüne varan eÕlencelerin ve çevreyi rahatsõz eden
gürültü ve davranõØlarõn, içki kullanõmõnõn, sõnõrõ aØan kadõn-erkek iliØkilerinin engellenmesi, ölçü ve tartõda sahtekârlõÕõn, insan iliØkilerinde hile ve aldatmalarõn önlenmesi, ihtiyaçtan kaynaklanmayan dilenciliÕin menedilmesi, ehliyetsiz kimselerin meslek icra etmelerine engel olunmasõ gibi görevler
sayõlabilir. Aynõ Øekilde komØu haklarõna tecavüzün, her türlü meslek ahlâkõ
ihlâlinin önlenmesi, çarØõ ve pazar düzeninin saÕlanmasõ, kamu yararõ
taØõyan yol, köprü gibi hizmetlerin aksatõlmadan ifasõ gibi konular da hisbe
teØkilâtõnõn görev alanõna girer. Bu ve benzeri faaliyetlerin, toplum düzeninin kurulmasõnda ve sosyal çevrenin korunmasõnda etkili olacaÕõ açõktõr.
Gerek ferdî boyutuyla gerekse toplumsal ve kamu görevi boyutuyla olsun, Öslâm’õn iyiliÕi emredip kötülüÕü engelleme ilkesi, devletin ve kanunlarõn ulaØmakta güçlük çektiÕi alanlarda ve ikili iliØkilerde iyileØmeyi,
güzellik ve adaletin hâkim olmasõnõ saÕladõÕõ, kamu düzeninin yerleØmesinde ve toplumsal saÕ duyunun korunmasõnda aktif bir katkõya sahip
olduÕu için her zaman için vazgeçilmez bir öneme sahip olmuØtur. Bu tür
faaliyetlere günümüzde de deÕiØik boyut ve seviyelerde ihtiyaç vardõr.
Toplumun ortak deÕerlerine ve düzenine, genel ahlâk kurallarõna saygõ hem
dinin fertlere yüklediÕi bir görev hem de bir vatandaØlõk borcudur. Aynõ
Øekilde toplumda iyiliÕi hâkim kõlma ve kötülüÕü önleme çabasõnõn, keyfîlik
ve kabalõktan kurtarõlmasõ, kolektif bir Øuur ve refleks haline getirilmesi,
bilgiye dayanmasõ, güzellik ve nezaketle yerine getirilmesi de dinî ve insanî
bir yükümlülüktür.
Vakõflar da, tarih boyunca müslüman toplumlarda sosyal yapõyõ saÕlamlaØtõrmada, sosyal denge ve adaleti korumada etkin bir rol üstlenmiØtir.
KaynaÕõnõ iyilik ve hayõrda yarõØmayõ, Allah yolunda harcamada bulunmayõ, toplumda kimsesiz, fakir ve düØkünlere yardõm elini uzatmayõ teØvik
eden, kalõcõ olanõn da bu tür yatõrõmlar olduÕunu bildiren âyet ve hadislerden alan vakõflar, ilk dönemlerden itibaren tarih boyunca Öslâm toplumlarõnda sosyal yapõyõ saÕlamlaØtõrmada, devletin yetiØemediÕi alanlarda
sosyal dengeyi saÕlamada ve yaralarõ sarmada etkin bir rol üstlenmiØtir.
Öslâm medeniyetinin âdeta simgelerinden biri olan vakõflarõn, Hz. Peygamber döneminden itibaren, ordunun donatõmõna yardõmcõ olma, içme suyu

476

LM HAL

temin etme, fakir ve kimsesizlere aØ ve barõnak saÕlama, hastalarõ tedavi
etme, ilmin yayõlmasõnõ saÕlayõcõ araçlarõ temin etme, öÕrencileri destekleme, hayvanlarõ koruma, ibadethanelerin ve diÕer kamu tesislerinin inØa,
bakõm ve onarõmõnõ saÕlama gibi kamu yararõ olarak nitelendirilebilecek
bütün alanlarda aktif bir rol üstlenmiØtir. Öslâm mimarisinin, kültür ve
medeniyetinin birçok Øaheseri de bu tür gayeleri gerçekleØtirmeye mâtuf
olarak kurulmuØ tesislerdir.
Vakõf mallar, çõplak mülkiyeti (rakabe) Allah’a yani topluma, menfaati
ise lehine vakõf tesis edilmiØ bulunan hak sahiplerine ait mal statüsünde sayõldõÕõ için daima özel bir saygõ ve korumaya mazhar olmuØtur. Mülkiyetinin Allah’a ait olmasõ, topluma ait olmasõ anlamõnõ taØõdõÕõndan vakõf
mallar, bir tür kamu malõ sayõlõrlar.
Öslâm toplumlarõnda vakõflar, âdeta devletin bilerek terkettiÕi veya yetiØemediÕi alanlarda, kamu hizmet ve yatõrõmlarõnõ tamamlayõcõ sivil inisiyatif
ve örgütlenme Øeklinde faaliyet gösterdiÕinden doÕal ve sosyal çevrenin
korunmasõnda önemli bir hizmet ifa etmiØ, âdeta hisbe teØkilâtõnõn simetrik
desteÕini oluØturmuØtur. Günümüzde de vakõflarõn, bu iØlevini ana hatlarõyla
koruduÕu, bazan da kamu hizmetinin yetersiz veya yanlõØ yönde õsrarlõ
olduÕu ya da böyle algõlandõÕõ alanlarda alternatif hizmet sunmayõ hedeflediÕinden sivil demokrasinin ve kültürel zenginliÕin önemli bir parçasõnõ
teØkil ettiÕi görülür.

II. SOSYAL DÜZEN KURALLARI
Toplu halde, belirli düzen ve kurallara uyarak yaØama, sadece insana
mahsus bir kabiliyet ve ihtiyaç olmayõp bütün canlõlar için söz konusudur.
Son dönemlerde yapõlan araØtõrmalar, hayvanlarõn da ihtiyaç, Øart ve fõtratlarõna uygun biçimde çeØitli gruplar oluØturduklarõ ve bu birlikteliÕi belli
kurallara baÕladõklarõ, aykõrõ davrananlara bazõ yaptõrõmlar uyguladõklarõ,
aynõ hususun bitkiler için de geçerli olup bu konunun yeni bir bilim dalõ
olan “bitki sosyolojisi”nin alanõnõ teØkil ettiÕi bilinmektedir. Bununla birlikte
sosyal hayata en yatkõn olan ve buna en çok ihtiyacõ bulunan varlõÕõn da
insan olduÕu açõktõr. ÖØte, sosyal düzen kurallarõ bu tabii ihtiyacõ en iyi
Øekilde karØõlamaya ve birlikte yaØamayõ çekilmez olmaktan çõkarõp anlamlõ
kõlmaya yönelik önlemlerdir. Din, ahlâk ve hukuk kurallarõ da bir yönüyle
sosyal hayatõ düzene koymayõ, insanlarõn birbirlerine zarar vermeden hatta
destek olarak yaØamasõnõ ve neticede birlikte yaØamayõ güzelleØtirmeyi
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hedeflerler.
Sosyal düzen kurallarõnõn önemli bir kõsmõnõ görgü kurallarõ (âdâb-õ
muâØeret) denilen birlikte yaØama sanatõ oluØturur. Ahlâk ilmiyle ve kurallarõyla da iç içe olan bu kurallar, bireyin benliÕine yerleØen iyi huydan ve
iyiyi kötüden ayõrõp onu iyiye yönlendiren melekeden (edep) beslenir;
beÕeni, takdir ve kõnanõp ayõplanma Øeklinde toplumsal yaptõrõmla da desteklenir. Netice itibariyle toplum halinde yaØamanõn yazõlõ olmayan anayasasõnõ oluØturur, insan olmanõn nezaketini hatta kiØinin kendine saygõsõnõ
temsil eder.
Öslâm dininin özünü iman esaslarõnõn, ana unsurunu da ibadetlerin teØkil ettiÕi doÕrudur, fakat dindarlõk bunlardan ibaret deÕildir. Dindarlõk,
yaratana kulluk, yaratõlana Øefkat ve saygõ, hiçbir canlõnõn hakkõnõ ihlâl
etmeden, hiçbir kalbi incitmeden hak ve istikamet üzere yaØama demektir.
Bireysel huzur, güven ve mutluluk için de toplumsal sükûn ve barõØ için de
bu gereklidir. Din ve dindarlõk öyle anlaØõlmaz ve uygulanmazsa, ortaya
kaba, hoyrat ve bencil bir dindar tipi ön plana çõkar; cahil kesimler de dini
böyle algõlar ve dinden uzaklaØõrlar. Genel ahlâk, âdâb, görgü ve nezaket
kurallarõ insanlara dini hoØ göstermek için deÕil, dinin ve dindarlõÕõn tabii
gereÕi olduÕu için benimsenmeli ve uygulanmalõdõr. Böyle olduÕu için de
ahlâk ve âdâb dinî kültürümüzde vazgeçilmez bir öneme sahip olmuØ, dinî
hayatõmõzõn ve eÕitimimizin ayrõlmaz bir parçasõnõ teØkil etmiØtir. Âdâb-õ
muâØereti öÕrenmenin farz-õ ayõn sayõlmasõ da bu sebepledir (Öbn Âbidîn,
Reddü’l-muhtâr, I, 29). Ahlâk ve âdâb grubunu teØkil eden deÕer ve kurallar
doÕal ve sosyal çevrenin korunmasõnda da etkin, yapõcõ ve uyarõcõ bir role
sahip olup bu alandaki diÕer çabalara güçlü bir destek saÕlar.
Âdâb, görgü ve sosyal düzen kurallarõnõn özü ve mahiyeti aynõ olmakla
birlikte biçim ve Øekilleri toplumdan topluma deÕiØebilir, kültür ve gelenek
farklõlõklarõna tâbi olarak farklõlõk gösterebilir. Bunlar arasõnda trafik kurallarõ, genel saÕlõk ve koruyucu hekimlik kurallarõ gibi oldukça evrensel
nitelikte olanlar da toplantõ, sohbet, toplu ibadet, ziyafet, toplu taØõma
araçlarõnda seyahat gibi mahallî karakteri aÕõr basanlar da bulunabilir. Bu
tür sosyal düzen kurallarõna uymak, toplu halde yaØamanõn ve baØkalarõna
saygõlõ davranmanõn tabii gereÕi olduÕu gibi dinin genel ilke ve amaçlarõnõn,
büyüklere saygõ ve küçüklere sevginin, toplum düzenini ve kul hakkõnõ ihlâl
yasaÕõnõn da gereÕidir. Toplumsal düzeni bozucu, insanlarõn birlikte ve
güven içinde yaØamasõnõ güçleØtirici, toplumsal kargaØa ve bozgunculuÕa
yol açõcõ davranõØlar dinî literatürde fitne ve fesat terimleriyle ifade edilir ve

478

LM HAL

Øiddetle kõnanõr. Yoldan geçenlere eziyet veren olumsuz bir durumun giderilmesinin imandan bir parça sayõldõÕõ, aÕaçtaki kuØ yuvasõnõn bozulmasõnõn
insanlõÕa aykõrõ görüldüÕü, baØkalarõnõ rahatsõz eden bir kõyafet ve koku ile
camiye ve toplum içine girilmesinin kõnandõÕõ düØünülürse, Öslâm dininde
sosyal düzeni saÕlayõcõ kurallara uymanõn ibadet ölçüsünde deÕerli sayõldõÕõ
kolayca anlaØõlõr. Böyle olunca müslümanlarõn trafik kurallarõ, genel saÕlõk
kurallarõ, toplu seyahat araçlarõnda geçerli nezaket kurallarõ, cami, okul,
salon, otel, lokanta, cadde gibi umuma açõk yerlerde söz konusu olan görgü
kurallarõ gibi birlikte yaØamanõn tabii gerekleri olan sosyal düzen kurallarõna
uyma hususunda da âzami titizliÕi göstermesi gerekir. Bu tür bir uyum,
onun dininin ve dindarlõÕõnõn da, toplum içinde birey olma konum ve sorumluluÕunun da tabii gereÕidir.

III. KOM×ULUK ÖLÖ×KÖLERÖ
KomØu tabiri, birbirine bitiØik veya yakõn yerlerde yaØayanlar için kullanõlõr. KomØu olmanõn doÕurduÕu birtakõm hak ve görevlerin yanõ sõra bunlarõn saÕlandõÕõ bir iliØkiler düzeni bulunmaktadõr. Bunlara genel olarak
komØuluk veya komØuluk iliØkileri denilir.
KomØuluk iliØkileri özellikle köy ve kasaba gibi küçük yerleØim bölgelerinde sosyal dayanõØma açõsõndan önemli olduÕu gibi, ailelerin huzur ve
güven içinde yaØamalarõ açõsõndan da önemlidir. Öyi komØuluk iliØkileri
mutluluk ve sevincin paylaØõlmasõnda, sõkõntõ ve kederin göÕüslenmesinde
ayrõ bir öneme sahip olduÕundan fert ve ailelere toplum içinde destek olur.
Dolayõsõyla sosyal bünyeyi güçlendirir. Kötü komØuluk iliØkileri de sürekli
rahatsõzlõk, güvensizlik ve yalnõzlõk hissi uyandõrõr. Kültürümüzdeki süzülmüØ bir anlayõØõn ifadesi olan, “Ev alma, komØu al” özdeyiØi, komØuluk iliØkilerinin her iki yönü açõsõndan da son derece isabetli bir tesbiti dile getirmektedir. Yine dilimizdeki “KomØu komØunun külüne muhtaçtõr”, “KomØuda piØer, bize de düØer” gibi özdeyiØler ve sõk gelip gitmeleri anlatmak
üzere, “komØu kapõsõna çevirmek” ve benzeri deyimler, komØuluk iliØkilerinin anlamõnõ ve boyutlarõnõ göstermek bakõmõndan önemlidir.
Sosyal dayanõØma ve yardõmlaØma açõsõndan insana aileden sonra en
yakõn sosyal çevreyi komØular teØkil ettiÕi içindir ki, gerek Kur’an ve gerekse hadislerde komØuluk iliØkilerine titizlikle deÕinilmiØtir. Bir âyette ana
baba ve yakõn akrabalardan sonra, yakõn ve uzak komØuya iyilik etmek, iyi
davranmak tavsiye edilmektedir (en-Nisâ 4/36). Peygamberimiz komØuluk

SOSYAL HAYAT

479

haklarõ konusunda kendisine yapõlan sõkõ tavsiyeleri anlatmak ve komØuluk
hukukuna dikkat çekmek maksadõyla, “Cebrâil bana komØu haklarõ konusunda öyle hükümler getirdi ki, bu gidiØle her halde komØu komØuya vâris
kõlõnõr diye düØündüm” (Buhârî, “Edeb”, 123) demiØtir. Peygamberimiz’in,
“KomØusu elinden, dilinden emin olmayan kiØi mümin sayõlmaz” (Buhârî,
“Edeb”, 29) sözü, komØuluk iliØkisinin önemini ve ne kadar hassas bir konu
olduÕunu açõk bir Øekilde göstermektedir. Yine Resûlullah’õn “Allah’a ve
âhiret gününe inanan kimse komØusuna ikramda bulunsun” (Buhârî,
“Edeb”, 31) gibi sözleri de bu baÕlamda deÕerlendirilebilir.

Resûl-i Ekrem komØuluk iliØkilerinde nasõl davranmak gerektiÕine iliØkin
olarak Øu hususlara dikkat çekmiØtir: 1. HastalandõÕõnda geçmiØ olsun ziyaretine gitmek. 2. ÖldüÕünde cenazesinin kaldõrõlmasõnda bulunmak. 3. Borç
istediÕinde vermek. 4. Darda kaldõÕõnda yardõmõna koØmak. 5. Bir nimete
kavuØtuÕunda tebrik etmek. 6. BaØõna bir musibet geldiÕinde teselli etmek.
7. Evi onun rüzgârõnõ (güneØini, manzarasõnõ) engelleyecek Øekilde yüksek
yapmamak. 8. Ne piØirdiÕini ona belli etmemek, belli ederse piØirdiÕinden
ona da vermek (Mecma‘u’z-zevâ’id, VIII, 168-170). Hz. Peygamber’in bu
tavsiyesi komØuluk iliØkilerine oldukça kuØatõcõ bir çerçeve çizmekle birlikte,
komØunun komØu üzerindeki bütün haklarõnõ saymayõ deÕil belki önemli
olanlarõna örnek kabilinden iØaret etmeyi amaçlar. Bu itibarla bir müslümanõn, din ve dindarlõk farkõ, kültür ve bölge farkõ gözetmeksizin bütün
komØularõyla iyi iliØki içinde olmasõ, Öslâm’õn yardõmlaØma, dayanõØma,
zarar vermeme, küs durmama ilkeleri doÕrultusunda hareket etmesi, bu
konudaki örf ve âdeti ihmal etmemesi gerekir.
Günümüzde hõzlõ ØehirleØmenin, Øehir yapõlaØmasõnõn ve deÕiØen iØ hayatõnõn komØuluk iliØkilerini olumsuz yönde etkilediÕi görülmektedir. Aynõ
apartmanda yaØadõklarõ halde yardõmlaØma, dayanõØma bir tarafa tanõØmayan, konuØmayan insanlar bulunmaktadõr. Apartman hayatõna, deÕiØen iØ
hayatõna uygun iliØki biçimlerinin oluØmasõ, buna fizikî anlamda imkân
saÕlayacak çözümlerin araØtõrõlmasõ beklenmektedir. KomØuluk iliØkilerinin
müsbet yönleri hakkõyla gerçekleØtirilemese de, hiç deÕilse olumsuz yönlerinden kaçõnmak mümkündür. Bunun için komØularõ rahatsõz edecek davranõØlardan, evin içinde bile olsa yüksek sesle konuØmaktan, televizyon, teyp
gibi cihazlarõn sesini yükseltmekten ve ne türlü olursa olsun gürültü yapmaktan kaçõnmak gerekir. Allah katõnda da kul katõnda da hakkõnda komØularõnõn iyi Øahitlik yaptõÕõ bir kiØi olmaya çalõØmak yeterlidir.
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IV. TÖRE ve TÖRENLER
DoÕu toplumlarõnõn önemli meziyetlerinden birisi sosyal örgünün çok
saÕlam olmasõdõr. Bu meziyet, devlet ve yasalarõn yetiØemediÕi, eksik
bõraktõÕõ alanlarda sosyal bozulmayõ önleyici ve sosyal dengeyi saÕlayõcõ bir
iØlevi de yerine getirmektedir.
Hõzlõ ØehirleØme ve apartman hayatõ, çalõØma hayatõ, çekirdek aile gibi
modern yaØama biçiminin önlenemez sonuçlarõ, aynõ zamanda sosyal
deÕerleri ve iliØkileri de derinden etkilemekte, hatta belirleyici olmaktadõr.
Bu baÕlamda akõl ve bilimin, yenileØme ve modernleØmeyi, dinin ise deÕiØmemeyi ve geleneÕi muhafaza etmeyi temsil ettiÕi söylenemez. Aksine
dinin deÕiØmeyi tabii karØõladõÕõ, hayatõn deÕiØmeye açõk alanlarõnda ayrõntõdan ziyade ilke ve amaçlar belirlemekle yetindiÕi, buna mukabil deÕiØirken
yozlaØmayõ ve bozulmayõ önleyici bazõ önlemlerde õsrar ettiÕi söylenebilir.
Toplumsal hayatõn ve iliØkilerin önemli bir ögesini temsil eden töre ve
törenler de toplumdan topluma ve geliØim sürecine baÕlõ olarak deÕiØik
formlar alabilir. Dinin bu deÕiØime ve farklõlõÕa karØõ çõkmasõ söz konusu
olmadõÕõna göre toplumsal töre ve törenler, esas itibariyle deÕil, Øekil ve
sonuçlarõ itibariyle yani dinin gözettiÕi temel deÕerler ve bunlarõ koruma
amacõyla getirdiÕi ilkeler açõsõndan tartõØmaya açõlabilir.
A) Mevlid
Mevlid kelimesi, “doÕum, doÕum yeri ve doÕum vakti” gibi anlamlara
gelir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doÕumunu anlatmak için kullanõlan
“mevlîd-i nebî” Türkçemiz’de kõsaca mevlid kandili olarak anõlõr. Mõsõr’da Fâtõmîler döneminde baØlatõlan Hz. Peygamber’in doÕumunu anma ve kutlama
törenleri, çok geçmeden Eyyûbîler tarafõndan benimsenerek çeØitli törenler ve
Øenlikler yapõlmõØ, âlim, Øair, din ve devlet iØlerinde yararlõk gösterenlere
hil‘atler giydirilmiØ ve hediyeler verilmiØtir. Daha sonra mevlid törenleri Öslâm dünyasõnda yaygõnlõk kazanarak günümüze kadar devam etmiØtir. Esasen Resûlullah’õn doÕum yõldönümünü kutlama maksadõyla baØlayan mevlid
töreni giderek, Kadir, Mi‘rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapõlmaya baØlanmõØ ve
toplumsal geleneÕimizde yer alan önemli bir dinî-kültürel öÕe olmuØtur.
Osmanlõlar döneminde mevlid törenine ayrõ bir önemin verildiÕi bilinmektedir. Osmanlõ’nõn ileri döneminde Mevlid Alayõ diye anõlan görkemli törenlerde Øeyhülislâm, vezirler ve diÕer askerî ve mülkî erkân, büyük müderrisler,
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belli bir düzen içinde rebîülevvel ayõnõn on ikisinde Sultan Ahmed Camii’nde
yerlerini alõrlardõ. PadiØahõn gelmesinden sonra vaazlar verilir, mevlidhanlar
tarafõndan Süleyman Çelebi’nin yazdõÕõ mevlid okunur ve bu esnada Medine’den getirilmiØ olan hurmalar camide bulunanlara ikram edilirdi. Günümüzde de Türkiye Diyanet Vakfõ Peygamberimiz’in doÕumunu anmak ve
kutlamak amacõyla o haftayõ “Kutlu DoÕum Haftasõ” olarak ilân etmiØ ve
yüzyõllardan beri süregelen bu geleneÕe ayrõ bir anlam katmõØtõr. Bu hafta
münasebetiyle çeØitli ilmî, fikrî, dinî paneller ve sempozyumlar yapõlmakta,
çeØitli alanlarda yarõØmalar düzenlenmektedir.
Edebiyatõmõzda Peygamberimiz'in doÕum günü olan bu kutlu günü anlatan birçok eser yazõlmõØtõr. Bunlar içinde Süleyman Çelebi’nin yazdõÕõ
mevlid, Osmanlõ’dan beri halen ülkemizde deÕiØik vesilelerle coØkuyla, bir
âyin atmosferi içerisinde okunmakta ve dinlenmektedir.
Mevlid okuma ve okutmanõn bid‘at olduÕu Øeklinde birtakõm iddialar
gündeme getirilmiØtir. Bid‘at, Hz. Peygamber zamanõnda olmayan “dinî”
mahiyetli bir hususun sonradan dine sokuØturulmasõ, dinden sayõlmasõ
olarak tarif edilir. Mevlid okuma ve okutmanõn bid‘at olarak nitelendirilebilmesi için ona, “Ölünün kõrkõncõ gününde veya sene-i devriyesinde mevlid
okutmak gereklidir” demek gibi dinî bir gereklilik veya ibadet Øeklinde bir
muhteva yüklenmesi gerekir. Mevlid okumanõn gerekli, vâcip veya mendup
olduÕu iddia edilmediÕine, en fazla bunun hoØ ve güzel bir gelenek olduÕu
bilinip kabul edildiÕine göre bunun bid‘at olarak deÕerlendirilip, insanlarõn
kafasõna kuØku sokmak son derece yanlõØtõr. “Mevlid okunacaÕõna hatim
okunsa, Kur’an’dan bir bölüm (aØr) okunsa daha sevap ve daha faziletli
olmaz mõ?” Øeklindeki bir itiraz da yersizdir. Kur’an okumak, namaz kõlmak
daha sevap ve faziletli bir davranõØtõr, ama burada mesele sadece sevap
meselesi deÕildir. Mevlid, toplumsal bir coØkunun, Hz. Peygamber sevgisinin ve ona baÕlõlõÕõn üst düzeyde edebî ve estetik olarak hissedilmesi,
yaØanmasõ ve dõØa vurulmasõ demektir. Kur’an okumakla mevlid okumayõ
birbiriyle mukayese etmek veya birini diÕerine alternatif göstermek yerine
ikisini ayrõ ayrõ ve her birini kendi yeri ve amacõ doÕrultusunda deÕerlendirmek ve yaØatmak daha doÕru olur.
Burada hatõrlanmasõ ve hatõrlatõlmasõ gereken önemli bir husus vardõr; o
da, mevlid gibi dinî eÕitim ve coØkuyu içeren sosyal ve geleneksel törelerin
aslî ibadetlerin yerine geçmediÕi, bu tür sosyal ödevlerin kiØileri üzerlerine
bizzat gerekli olan namaz, oruç, Kur’an okuma, infak ve yardõm gibi dinî
yükümlülüklerden muaf tutmadõÕõ hususudur. Ancak günümüzde, özellikle
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de toplumumuzun dinî konularda saÕlõklõ ve doÕru Øekilde bilgilendirilmemiØ
kesimlerinde mevlid, türbe ziyareti, Kur’an okutma, mübarek gün ve gecelerde dinî törenlere katõlma gibi daha çok Øekille ilgili dindarlõÕõn hayli
raÕbet gördüÕü ve bunun giderek dinî vecîbelerin yerini aldõÕõ da üzülerek
müØahede edilen bir gerçektir. Halbuki bütün bunlar, özde yakalanan ve
yaØatõlan dindarlõÕõ ve gerçek dinî vecîbeleri güzelleØtiren ve kolaylaØtõran
tâli ve Øeklî katkõlar olarak tanõnmalõ ve bilinmelidir.
B) ZiyaretleØme
Sosyal yapõnõn saÕlamlõÕõ, toplumun çekirdeÕini oluØturan ailenin saÕlamlõÕõyla, aile bireyleri ve akraba arasõnda sõcak iliØkilerin ve güven ortamõnõn bulunmasõyla yakõndan ilgilidir. Batõ’da sanayileØme, ØehirleØme, iØ
bölümü ve geçim mücadelesi gibi birçok âmil ailelerin parçalanmasõna, aile
fertleri ve akraba arasõnda baÕlarõn kopmasõna yol açmõØ, neticede fertleri
bireyselleØen ve maddîleØen bir dünyada acõmasõz bir rekabet ortamõna sürüklemiØtir. Batõ toplumu bu olumsuz geliØmeleri huzurevleri, genel iØsizlik
ve saÕlõk sigortasõ, tebrikleØme, noel ve doÕum günü partileri gibi bazõ
kurum ve etkinliklerle bir ölçüde telâfi etme çabasõndadõr.
DoÕu toplumlarõnda özellikle de müslümanlar arasõnda aile ve akrabalõk
baÕlarõ daha güçlü, bu yönüyle toplumsal örgü daha saÕlamdõr. Bunda
henüz Batõ’daki geliØim safhalarõnõn yaØanmamõØ olmasõnõn etkisi de bulunmakla, Öslâm dininin anne babaya saygõ, komØu ve akrabayõ gözetme ve
onlarla iyi iliØkiler içinde olma yönündeki telkin ve tavsiyelerinin de önemli
payõ vardõr. Kur’an’da münafõklarõn belirgin özelliÕi olarak yeryüzünde
bozgunculuk yapmalarõ ve akrabalõk baÕlarõnõ koparmalarõ gösterilir (er-Ra‘d
13/25; Muhammed 47/22). Resûl-i Ekrem de, hõsõm ve akrabasõ ile baÕlarõnõ
kesen kimsenin bulunduÕu meclise rahmetin inmeyeceÕini, böyle kimselerin
cennete giremeyeceÕini belirterek (Buhârî, “Edeb”, 11; Müslim, “Birr”, 18-19)
ciddi bir uyarõda bulunmuØtur. Bir baØka hadisinde de iyiliklerden en mükemmelinin bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesi (Müslim, “Birr”, 1112; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 120) olduÕunu bildirmiØtir. Hz. Peygamber’in yakõn
ve uzak akrabayõ ziyaret etmeyi, hastayõ ziyaret edip onun gönlünü almayõ,
ihtiyacõ varsa ona yardõmcõ olmayõ teØvik eden hadislerinin sayõsõ bir hayli
fazladõr. Ramazan ve kurban bayramlarõnõn önemli bir iØlevi de aile bireyleri
ve akraba arasõnda ziyaretleØmeyi, dayanõØma ve kaynaØmayõ arttõrmaktõr.
Aynõ Øekilde yakõnõnõ kaybeden kimselerin ziyaret edilip tâziyede bulunulmasõ da gerekir. Bütün bunlar hem dinî bir vecîbe hem de bir müslümanõn
diÕer din kardeØi üzerindeki hakkõdõr.
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C) BayramlaØma
Bayramlar, millî ve dinî duygularõn, inanõØlarõn pekiØmesi, taze ve canlõ
tutulmasõ iØlevi yanõnda, topluluÕun birlik ve beraberliÕini saÕlamada ve
bunun bireylerin bilincinde yer etmesinde de büyük rol oynar. Aynõ Øekilde,
kaynaÕõnõ kültten alan sanat (müzik, halay) ve kaynaÕõnõ mitten alan
edebiyat da aynõ Øekilde birleØtirici etki ve iØleve sahiptir; bireylerde ortak
anlayõØõn doÕmasõnõ teØvik eder.
“Müslümanlarõn, en önemli sevinç günleri olan ve bizzat Hz. Peygamber tarafõndan ilân edilen ramazan ve kurban bayramlarõnda birbirlerini
tebrik etmelerine” Arapça ve Osmanlõca’da muâyede, Türkçe’de bayramlaØma denilir. BayramlaØmanõn el sõkõØmak, küçüklerin büyüklerin ellerini
öpmesi, yemek ve tatlõ ikram etme, hediyeleØme Øeklindeki uygulamalarõ
zaman içinde geliØerek gelenek halini almõØtõr. Ölk dönem müslümanlarõnõn
bayramlaØma Øekli hakkõnda yeterli bilgi olmamakla birlikte, bayramlarda
“Allah kabul etsin” Øeklindeki dileklerle tebrikleØtikleri, bu tebrikleØmenin
Emevîler devrinde de sürdürüldüÕü bilinmektedir. Abbâsîler döneminde,
baØta BaÕdat, Kudüs, ×am gibi büyük Øehirler olmak üzere çeØitli merkezlerde canlõ bir Øekilde yapõlan bayramlaØma ve kutlamalar sõrasõnda tatlõ
ikram etme uygulamasõ Fâtõmîler’de gelenekleØmeye baØlamõØtõr. Selçuklular
zamanõnda da ramazan ve kurban bayramõ kutlamalarõna büyük önem
verilir; ayrõca Nevruz ve Mihrican bayramlarõnda da Øenlikler yapõlõrdõ.
BayramlaØma, sevgi, saygõ, sõla-i rahim, ikram ve cömertlik gibi erdemlerin güzel bir tezahürü olarak en büyük itibar ve önemi Osmanlõlar’da
kazanmõØ, görkemli törenlere, geleneklerin oluØmasõna vesile olmuØtur.
Osmanlõlar’da bayramlaØma namazdan sonra baØlar, küçükler büyüklerin
ellerini öper, büyükler de küçüklere hediye daÕõtõrdõ. Ayrõca bayram münasebetiyle tebrik için evleri dolaØan bekçi, çöpçü, tulumbacõ, davulcu gibi
hizmetlilere bahØiØ verilirdi. Toplumun çeØitli kesimlerinde hiyerarØik bir
düzene göre ziyaretleØme ve bayramlaØma tam bir itina ile yerine getirilen
muaØeret kurallarõydõ.
Gerçekten dinî bayramlar, insanlar arasõnda kaynaØmanõn, dostluklarõ
ve ahbaplõklarõ ilerletmenin bir yolu olarak belli bir öneme sahip olduklarõ
gibi, dinî his ve Øuurun toplumsal boyutta tazelenmesinin de bir vesilesidir.
Kendisi çeØitli sebeplerle bayramlaØma törenlerine katõlmayan insan bile
bunu hisseder ve yaØar.
BayramlaØmanõn, gergin ve soÕuk iliØkileri yumuØatma, kõrgõn, dargõn
ve küskünlerin barõØmasõ gibi bir fonksiyon icra ettiÕi de söylenir. Bununla
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birlikte, her zaman insanlarla iyi geçinmek, çeØitli nedenlerle meydana gelmiØ olan dargõnlõk ve kõrgõnlõÕõ kaldõrmaya çalõØmak daha uygun olur. Önsan
bu hislerle dolu olmadõktan sonra bayram günü, bayramlaØma yoluyla
saÕlanan barõØma töreni, bir gösteri olmaktan öte gitmeyebilir.
D) TokalaØma ve KucaklaØma
Burada insanî ve sosyal iliØkilerin çok yaygõn bir yönü olan ve dostluk,
sevgi ve saygõ tezahürü olarak kabul edilen el sõkõØma, el öpme ve sarõlõp
kucaklaØma gibi konulara deÕinmek yerinde olur. Toplumdan topluma ve
geleneklere göre deÕiØen ve farklõ anlam ifade eden bu tür davranõØlar hakkõnda Kur’an ve Sünnet’te açõk bir hüküm yer almaz. Ancak konu bir yönüyle dinin kadõn erkek iliØkilerine, mahremiyet ölçülerine ve cinsî hayata
iliØkin olarak getirdiÕi düzenlemelerle ilgili olduÕu gibi, bir yönüyle de dinin
sosyal bütünleØmeyi destekleyen kural ve tavsiyeleriyle ilgilidir. Konu birinci açõdan ele alõndõÕõnda çekimser davranma ve bazõ kayõt ve sõnõrlamalar
getirme ihtiyacõ doÕmakta, ikinci açõdan ele aldõÕõnda ise konuyu toplumlarõn inisiyatifine bõrakõp ilke olarak desteklemek temayülü aÕõr basmaktadõr.
Günümüz Öslâm âlimlerinin bu tür yeni meselelerde farklõ görüØler öne
sürmeleri bu açõ ve gerekçe farklõlõÕõndan kaynaklanmaktadõr.
Önsanlarõn uygun vesilelerle sevgi ve saygõ belirtisi olarak tokalaØmalarõ,
birbirlerini kucaklamalarõ, din kardeØliÕi, akraba sevgisi ve komØuluk iliØkileri gibi ilkeler açõsõndan esasen çok olumlu birer davranõØtõr. Bununla
birlikte, daha önce cinsî hayata iliØkin haramlar ve helâller konusunda
temas edildiÕi üzere, Öslâm’da karØõ cinsler arasõ iliØkilerde mahremler (birbiriyle evlenmeleri dinen câiz olmayacak ölçüde yakõn akraba) ve mahrem
olmayanlar ayõrõmõ da yapõlarak bazõ ölçüler ve sõnõrlamalar getirilmiØtir. Bu
yasaklama ve kõsõtlamalar ilke olarak karØõ cinsler arasõ iliØkilerde söz
konusu olmakla birlikte muhtemel sapmalarõ, aØõrõlõk ve yanlõØlõklarõ önleme
düØüncesinden hareket eden bazõ fakihler erkeklerin ve kadõnlarõn kendi
cinsleriyle kucaklaØmasõnõ hoØ da karØõlamamõØ, mekruh görmüØlerdir.
Fakat Hanefî fakihlerin çoÕunluÕu ile diÕer bir kõsõm fakihler ise, bunda bir
sakõnca olmadõÕõ görüØündedir. Bu bilginler görüØlerini, Hz. Peygamber’in
Hayber’in fethi günü HabeØistan’dan dönen amcazâdesi Ca‘fer b. Ebû Tâlib’i
büyük bir sevinçle karØõlamõØ ve onu kucaklamõØ olmasõ hadisesiyle desteklemiØlerdir.
Esasen bu tür davranõØlarõn hükmünü, “Öslâm’da kucaklaØma yoktur” gibi
kategorik ifadelerle hemen kestirip atmak veya baØka dönemin Øart ve gele-
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nekleri dikkate alõnarak verilmiØ hükümleri öne sürerek ispatlamaya çalõØmak
doÕru deÕildir. Aksine, öncelikle davranõØõn salt mahiyetine bakõp onu genel
ilkeler açõsõndan test etmeli, daha sonra, içinde yaØanõlan toplumda mevcut örf,
âdet ve gelenekler açõsõndan durumuna bakmalõ, ondan sonra o davranõØ
hakkõnda bir deÕer yargõsõnda bulunmalõdõr. EÕer örf, âdet ve gelenek farklõ bir
muhtevada oluØmuØ ve farklõ bir yönde geliØmiØ ise, daha farklõ bir kültür ve
geleneÕe sahip önceki dönem fakihlerinin bu konuya iliØkin açõklamalarõ aynen
deÕil de korumak istediÕi amaç yönüyle ele alõnmalõdõr. Bazõ Batõ ülkelerinde iki
erkeÕin, kucaklaØõp öpüØmelerinin, onlarõn eØcinsel olduÕu anlamõna gelebileceÕi, aynõ davranõØõn Türkiye’de de aynõ mânaya gelmesini gerektirmeyeceÕi
için, kucaklaØmanõn hükmünü Avrupa’daki anlamõna göre deÕil, Türkiye’deki
mânasõna göre belirlemek gerekir.
Günümüz müslümanlarõ arasõnda benzer bir sorun da, kadõnlarla erkeklerin el sõkõØmalarõ hususunda yaØanmaktadõr. Konu mevcut Øartlarõ ve
toplumsal iliØkileri ve deÕiØimi de göz ardõ etmeyen bir yaklaØõmla ele alõnõp
deÕerlendirildiÕi vakit, kadõn ve erkeÕin el sõkõØmasõnõn gelenek ve görgü
kurallarõ açõsõndan ve dinî hüküm açõsõndan ayrõ ayrõ ele alõnmasõ gerekli olur.
Toplumlarõn veya belirli kesimlerin kültür ve geleneÕinde böyle bir tokalaØma âdeti yoksa, kadõnla erkeÕin el sõkõØmasõ kadõnõn mahremiyeti,
dokunulmazlõÕõ açõsõndan olumlu karØõlanmõyor veya erkeÕin kõskançlõÕõnõ
mûcip oluyorsa, bu durumu sosyal bir realite, bu tutumu en azõndan bir
insan hakkõ Øeklinde kabul edip böyle bir çekimserliÕe saygõ duymak gerekir. Bu, konunun gelenek ve kültür boyutudur. Böyle olduÕu için de kendisi
elini uzatmadõkça tokalaØmak için kadõnlara el uzatõlmamasõ ve emrivâki
yapõlmamasõ, kadõnlarõn tokalaØmaya zorlanmamasõ, kadõnõn tokalaØmak
için erkeÕe elini uzatmasõ halinde tokalaØõlmasõ hemen hemen bütün kültürlerde yaygõn bir nezaket ve âdâb kuralõdõr. Onun deÕiØimiyle birlikte
buna baÕlõ davranõØlar da biçim deÕiØtirebilecektir. Ancak gelenek ve kültür
farklõlõÕõ toplumlarõn zenginliÕi olup onlar arasõnda ileri ve geri, geliØmiØ ve
ilkel diye ayõrõma gidilmesi, bu tür nitelendirilmeler yapõlmasõ yanlõØ olduÕu
kadar izâfîlik de taØõr. Bu itibarla topluma bu veya Øu yönde kültür deÕiØimi
empoze etmek, bu yönde politikalar oluØturmak yerine bunu toplumlarõn
tabii geliØim ve deÕiØim sürecine bõrakmak en uygun olanõdõr.
Kadõn ve erkeÕin birbirleriyle tokalaØmasõnõn dinî hükmü ise, konunun
bir diÕer boyutudur. Elbette ki bu tür konularda örf ve âdetin, gelenek ve
törelerin oluØumunda dinin birinci derecede etkisi vardõr. Aynõ yargõnõn tersi
de mümkündür; yani toplumlarõn kültür ve geleneÕinde mevcut çekimserliÕin
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giderek dinî bir atmosfere taØõnmõØ olmasõ da muhtemeldir. Böyle bir davranõØõn dinen günah, mekruh veya haram olduÕunu söyleyebilmek için bunun din açõsõndan gerekçelerini ortaya koymak gerekir. Özetle belirtmek
gerekirse, kadõn ve erkeÕin tokalaØmasõnõ yasaklayan bir âyet olmadõÕõ gibi
Hz. Peygamber’in bu yönde herhangi bir sözü de yoktur. Resûlullah’õn kadõnlardan biat alõrken onlarla tokalaØmamõØ olmasõ, o toplumda kadõnlarla
tokalaØma âdetinin mevcut olmadõÕõndan, Resûl-i Ekrem’in kadõnlarla tokalaØmayõ câiz görmediÕi Øeklinde deÕil de kadõnlarla biatlaØmada toplumun
kültürüne uygun bir usulü uyguladõÕõ Øeklinde anlaØõlmalõdõr. Bu sebeple, bu
yöndeki rivayetlerden sarih bir yasaklama hükmü çõkarmak doÕru olmaz.
Ancak o dönemde kadõnlarla erkeklerin tokalaØmalarõ gibi bir âdetin bulunmadõÕõ bilinmektedir. O halde tokalaØmanõn günahlõÕõ hükmü nereden çõkmõØtõr? Yaygõn olarak kabul edilen bir fõkõh kuralõna göre, harama götüren
Øey de haramdõr. BaØka bir ifadeyle bir Øeyin vesilesi, kendisi hükmündedir.
TokalaØmanõn günahlõÕõ/haramlõÕõ hükmü bu kuralõn iØletilmesiyle elde edilmiØtir. ×öyle ki; Öslâm dini zinayõ kesin olarak yasaklamõØ, zinaya götürücü
yollarõ da mümkün olduÕu ölçüde kapatmaya çalõØmõØtõr. Bunun için zina
sadece cinsel temastan ibaret sayõlmamõØ, aralarõnda evlilik baÕõ bulunmayan kimselerin cinsel içerik ve amaçlõ birtakõm davranõØlarõ da yasak kapsamõnda mütalaa edilmiØtir. Ancak bu yasaklamanõn ne gibi davranõØlara kadar uzanacaÕõ, arada kurulacak sebep-sonuç iliØkisine göre deÕiØebilecek
niteliktedir. Nitekim kadõn ve erkeÕin tokalaØmayla gerçekleØtirdikleri yakõn
temasõ zinaya götürücü bir sebep, bu konuda ilk adõm olarak görenler kadõn
ile erkeÕin tokalaØmasõnõn haram olduÕu hükmüne varmõØlardõr. Bu tokalaØmanõn zinaya götürme ihtimali zayõfladõÕõnda hüküm de haramlõktan
mekruhluÕa indirilmiØ, daha doÕrusu bunu zayõf bir ihtimal olarak görenler
ihtimalin derecesine göre tokalaØmanõn tenzîhen veya tahrîmen mekruh olduÕunu söylemiØlerdir. Bu çizgi devam ettirilecek olur da eÕer tokalaØmanõn
zinaya götürmesi muhtemel görülmezse, bu takdirde onun mubah olduÕunu
söylemek mümkün olur. Öte yandan tokalaØmanõn zinaya götürme ihtimalini taØõyõp taØõmadõÕõ hususu da, genel ve kategorik olarak deÕil, belki
toplumun çeØitli kesimlerine, insan iliØkilerinin ve davranõØlarõnõn biçimlerine ve ortamõna göre deÕiØkenlik gösterebilecek bir husustur. Benzeri bir
durum mahremler arasõ iliØkilerde de geçerlidir. Dinin açõk ilkelerinde, emir
ve yasaklarõnda bu tür bir görecelik söz konusu olmazken onlarõ koruyucu
mahiyetteki dolaylõ sõnõrlama ve tedbirlerde bundan söz edilebilir. Bu itibarla
fertlerin, dinin bu önlemlerle korumak istediÕi ilkeleri ve sakõndõrmak istediÕi hususlarõ bilmesi ve davranõØlarõnõ ona göre ayarlamasõ, bu konuda
bireysel inisiyatif ve sorumluluÕa alan bõrakõlmasõ gerekir.
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E) AØûre
AØûre (âØûrâ), kamerî takvime göre muharrem ayõnõn onuncu günüdür.
Bu günde tutulmasõ tavsiye edilen oruca “âØûrâ orucu” denir.
Tüm Sâmî dinlerde özel bir yere sahip görünen aØûre günü, Câhiliye
Araplarõ’nca da önemli sayõlmõØtõr. Hatta Resûl-i Ekrem’in de peygamberlik
öncesi ve sonrasõ dönemde bir süre bu günde oruç tuttuÕuna dair rivayetlere
de rastlanõr. Medine döneminde bu orucu müslümanlara tavsiye ettiÕi bilinen bir husustur (Buhârî, “Savm”, 69; Müslim, “Sõyâm”, 134; Tirmizî,
“Savm”, 50; Müsned, VI, 29-30).
SaÕlam belgelere dayanmamakla birlikte bugünde gerçekleØtiÕine inanõlan birtakõm olaylar bulunmaktadõr. Hz. Mûsâ ve ÖsrâiloÕullarõ’nõn Firavun’un zulmünden kurtulmalarõ, Hz. Nûh’un gemisinin Cudi daÕõna oturmasõ, Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. Yûnus’un balõÕõn karnõndan çõkarõlmasõ, Hz. Mûsâ’nõn ve Hz. Îsâ’nõn doÕumlarõ, inanõØa göre aØûre
gününde gerçekleØmiØtir. Hz. Peygamber, “Biz Mûsâ’ya sizden daha lâyõkõz”
(Müslim, “Sıyâm”, 202; øbn Mâce, “Sıyâm”, 31) diyerek yahudilerin aØûre günü
tuttuklarõ orucu, bir gün öncesi veya sonrasõyla tutmayõ tavsiye etmiØtir.
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da Øehid edilmesi de muharremin onuncu günü
gerçekleØtiÕi için, aØûre günü aynõ zamanda, Öslâm tarihinde son derece acõ,
acõklõ ve üzücü bir olayõ hatõrlatma özelliÕi de taØõmaktadõr. Bu sebeple
×iîler, aØûre gününü Hz. Hüseyin’in intikamõnõ alma sözünü tazeledikleri bir
matem günü kabul ederler; hatta dövünerek ve kendilerine iØkence yaparak
bu oruca baØlarlar. Gerek bu uygulama gerekse bu uygulamaya karØõlõk
Emevîler’in bu günün bir bayram sevinci ile kutlanmasõnõ saÕlama yönündeki gayretleri temelde siyasal bakõØ ve görüØ farklõlõÕõ ile ilgilidir.
Müslüman Türkler’deki muharrem ayõnda ve özellikle bu ayõn onuncu
gününden itibaren “aØûre” adõ verilen bir tatlõ piØirilerek daÕõtõlmasõ geleneÕi, hayõr iØlemek ve gönül almak için güzel bir vesile olagelmiØtir. Bu tür
uygulamalarda, -dinde bir dayanaÕõ bulunmadõÕõ sürece- bir matem veya
kutlama niyeti ve Øeklinin bulunmamasõna dikkat edilmeli; Öslâmiyet’in
daima teØvik edegeldiÕi hayõr ve hasenat iØlemek için, dinde oruç tutulmasõ
tavsiye edilen böyle bir günü iyi vesile sayma niyetinin dõØõna çõkõlmamalõdõr.
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F) YõlbaØõ
Yarõm yüzyõlõ aØkõn bir süreden beri milâdî takvimin benimsendiÕi ülkemizde, “yõlbaØõ” tabiriyle milâdî yõlõn ilk ayõnõn ilk günü olan 1 Ocak
kastedilir. YõlbaØõ kutlamalarõ denilince de eski yõlõn sona erip yeni yõla
geçildiÕi 31 Aralõk/1 Ocak gecesi yapõlan eÕlence ve faaliyetler anlaØõlõr. Ancak yõlbaØõ eÕlenceleri, ilk bakõØta yeni yõla giriØin kutlamalarõ gibi gözükmekle birlikte bunun hõristiyan Batõ’nõn Noel bayramõyla da yakõn ilgisi
bulunmaktadõr.
Hõristiyan Batõ’da milâdî takvimin baØlangõcõna esas olarak Hz. Îsâ’nõn
doÕum tarihi alõnmõØ ve bu giderek diÕer ülkelerde de benimsenmiØtir. Bu
bakõmdan hõristiyanlar aralõk ayõnõn son haftasõnõ, doÕumun arefesini teØkil
etmesi bakõmõndan, en önemli dinî bayramlarõ olarak kabul etmiØlerdir. Bu
hafta içerisinde hõristiyanlar kiliseye giderler, ayrõca birbirlerini ziyaret edip
hediyeleØirler. Dinî bir atmosfer içinde geçen Noel bayramõ akabinde ise,
yeni yõla giriØ büyük bir çõlgõnlõkla, lüks ve israfla kutlanõr.
Toplumumuzda ve diÕer müslüman toplumlarda “yõlbaØõ kutlamasõ” adõ
altõnda düzenlenen eÕlence toplantõlarõ ise, hiçbir kültürel ve geleneksel
temele sahip deÕildir. Bu bakõmdan hõristiyan olmayan ülkelerde yõlbaØõ
kutlamalarõ Batõ’nõn körü körüne taklit edilmesinin veya hõristiyan Batõ’nõn
kültür ihracõnõn bir sonucu olarak deÕerlendirilebilir. Ülkemizde öteden beri
yõlbaØõ kutlamalarõyla ilgili olarak yapõlan tenkitler ve gösterilen hassasiyet
de buradan kaynaklanõr. Yoksa hicrî yõlbaØõ da milâdî yõlbaØõ da birbirlerine
dinî yönden üstünlükleri bulunmayan ve zaman ölçmede esas alõnan iki
ayrõ baØlangõç noktasõdõr. Hatta müslümanlarõn Hz. Peygamber’in hicretini
esas alan hicrî takvim yerine Hz. Îsâ’nõn doÕumunu esas alan milâdî takvimi kullanmasõ ve yeni yõlõn baØlamasõ sebebiyle tebrikleØip birbirlerine iyi
dileklerini ifade etmeleri, tek baØõna ele alõndõÕõnda sakõncasõz görülebilir.
Öslâm’daki bazõ hükümler açõsõndan aylarõn ve yõllarõn kamerî, yani ayõn
hareketlerini esas alan takvimle hesaplanmasõnõn önem taØõyor olmasõ ile
bu konunun birbirine karõØtõrõlmamasõ gerekir. Ancak Hz. Peygamber’in
müslümanlara diÕer dinî topluluklara göre farklõ bir kimlik bilinci ve kültür
deÕerleri manzumesi kazandõrmak için gayret ettiÕi, bu uÕurda saç-sakal,
kõlõk-kõyafet, yeme-içme âdâbõ da dahil pek çok konuda tavsiyede bulunduÕu düØünülürse, yõlbaØõ kutlamalarõnõn, sõradan bir kutlama olarak algõlanmasõ ve tabii karØõlanmasõ mümkün olmaz. Aksine, toplumumuzda
kültürel tahribata, kimlik bunalõmõna yol açtõÕõ, yeni yetiØen kuØaklarõ kendi
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öz deÕerlerinden ve geleneklerinden koparõp Batõ’nõn önce hayat tarzõna
alõØtõrdõÕõ, sonra deÕer ve inanç esaslarõna sõcak bakmaya ve giderek onlarõ
benimsemeye götürdüÕü dikkate alõnõrsa, yõlbaØõ kutlamasõ, Noel aÕacõ
süslemesi, Noel babanõn hediye bõrakmasõ gibi âdetlerin terkedilerek kendi
kültür ve deÕerlerimizden kaynaklanan alternatif program ve faaliyetlerin
yerleØmesine çalõØmanõn önemi ortaya çõkar.
Günümüzde toplumlarõn kültürel deÕerlerini, hatta itikadî ve ahlâkî eÕilimlerini, sahip olduklarõ hayat tarzõ, ekonomik yapõ, yerleØim ve ulaØõm
imkânõ, iklim ve çevre, eÕitim, folklor, örf ve âdet gibi ilk bakõØta konuyla
ilgisiz gözüken birçok hususu derinden etkilemekte ve sonuçta mekanizma
kendi deÕerlerini üretmektedir. Avrupa’daki müslüman-Türk iØçilerimizin
çocuklarõ ve torunlarõnõn bugün Batõ’nõn kültür ve gelenekleri altõnda nasõl
deÕiØtiÕi ve giderek o toplumla bütünleØmeye baØladõÕõ iyi izlenirse toplumumuza yabancõ kültürlerden taØõnan veya yabancõ toplumlara özenti
Øeklinde baØlayan örf ve âdetlere karØõ duyarlõ olunmasõnõn önemi daha iyi
anlaØõlõr. Bunun için alõnabilecek bir önlem de, kendi kültürel mirasõmõzdan
ve dinî anlayõØ ve heyecanõmõzdan kaynaklanan deÕerleri, gelenek ve
âdetleri iyileØtirerek yaØatmaya ve geliØtirmeye çalõØmak olabilir.
G) Nevruz
Farsça’da “yeni gün” anlamõna gelen nevruz, yaygõn olarak “baharõn
geliØini kutlamak üzere yapõlan tabiat bayramõ” olarak bilinmektedir. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte kelime bu anlamõyla eski Öranlõlar
arasõnda baharõn geliØini kutlamak için yapõlan özel tören ve bayramlara
verilmiØtir. Bu tören ve bayramlar Öran güneØ takviminin ilk ayõ olan nisanõn (Farvardin) ilk günü baØlar ve on iki gün sürer.
Nevruzun kökenine iliØkin olarak üç destan gösterilmektedir. Bunlardan
biri Fars kültürüne ait olup nevruzun, Küssi Devleti Kralõ CemØîd’in Bâbil’e
girdiÕi günü anlatan hayalî öykülere dayanõr. Ökinci destana göre -ki bu
Kurmanç ve Zazalar’a mal edilmektedir- Kawa adlõ bir demirci ustasõnõn
zalim hükümdar Dahhak’e karØõ daÕlarda nevruz ateØi yakarak baØlattõÕõ
ayaklanmadõr. Üçüncüsi Ergenekon destanõdõr.
Bu bayram Öran geleneÕinde mitik Öran Kralõ CemØîd’le iliØkilendirilir.
Firdevsî’nin ×ehnâme’sine (m.s. 1000 yõllarõ civarõnda tamamlandõ) göre, bu
bayram CemØîd’in cinler tarafõndan inØa edilen bir arabayla göklere doÕru
çõkõØõnõ kutlamak için icra edilmektedir. Taberî gibi Öslâm tarihçileri de bu
mistik görüØü kabul ederler. Bununla birlikte bu bayramõn kökenini kõØtan
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bahara geçiØi kutlayan geleneklere baÕlamak daha doÕru olacaktõr. Klasik
Öran geleneÕini yansõtan bu bayram ZerdüØtîlik’te Mart’õn 13’ünde kutlanan
Hamaspathmaedeya bayramõ ile birleØtirilmiØtir. Bu bayram ölen ruhlara
adanmõØ bir bayramdõr. Bu durumda Öran’da nevruzun hem bahar bayramõ
ve hem de ölmüØ olan atalarõ anma bayramõ olarak kutlandõÕõnõ söylemek
mümkündür.
ZerdüØt geleneÕinde nevruz Øafakla baØlar. ZerdüØtî gelenekte bu bayramõn bir baØka amacõ da ateØ ve onun ilâhî koruyucusu ArtavahiØt’i (bir
nevi melek) anmaktõr. Baharõn bu ilk günü, kõØõn yer altõndaki varlõklarõ korumak üzere yer altõna inen ve öÕlen vakti ile ØahõslaØtõrõlan melek Rapithvan’a dualar edilir. Nevruzda bu melek yer altõndan yeniden yeryüzüne
çõkar. Ahamenid krallarõ (m.ö. 559-330) nevruzu, merkezleri Persopolis’te
kutlarlardõ. Sâsânî döneminde nevruz törenleri yazõn bitiØ bayramõ Mihricân
ile de birleØtirildi.
Öslâmî dönemlerde nevruz, ZerdüØtî kimliÕinden çõkarak varlõÕõnõ Öran’õn
millî bayramõ olarak devam ettirdi. ×iî gelenekte yerleØik bulunan anlayõØa
göre Âdem’in yaratõlmasõ, Tanrõ’nõn beØeriyetle ahid yapmasõ; Öbrâhim’in
putlarõ kõrmasõ; Hz. Peygamber’in Hz. Ali’yi yanõna alarak Mekke’deki putlarõ kõrmasõ ve Hz. Ali’yi halife olarak tayin etmesi nevruz gününde gerçekleØmiØtir.
Öslâm öncesindeki nevruz törenlerinde baharõn geliØini sembolize edecek
Øekilde özel kaplar içerisinde yeØil yapraklõ bitkiler konur, bunlar “nevruz
masasõ” denilen özel bir masa üzerine yerleØtirilirdi. Yine aynõ masaya kutsal metinler, bir ayna ve çeØitli meyveler konur, bunlarõn baØõnda dualar
edilirdi. Akrabalar ziyaret edilir, ateØler yakõlarak etrafõnda oyunlar oynanõrdõ. Aynõ törenler ×iî Öran’da da sürmüØtür. Bununla birlikte bu motiflere
Kur’an’dan okunan âyetler veya aÕõtlar da eklenmiØtir.
Batõlõ araØtõrmacõlarõn tesbitlerine göre, nevruz bayramõ ile ilgili gelenek
ve törelerin muhtemel bir diÕer kökü Ergenekon destanõna dayanmaktadõr.
Olayõn meydana geliØ zamanõ (21 Mart) ve her ikisinde de demirci ustasõnõn
ve ateØ yakma olayõnõn yer almasõ gibi Ergenekon destanõnda mevcut bazõ
hususlarõn Kawa destanõnda da bulunmasõ bu iki destanõn aynõ veya yakõn
kültürlerden kaynaklandõÕõna karîne sayõlmaktadõr. Orta Asya Türkleri’nin
özellikle Uygur, Kazan, Ufa Türkleri’nin nevruz günü yapõlan toplantõlarda
Ergenekon destanõnõ okumalarõ, Azerbaycan gibi kimi Türk bölgelerinde
nevruza Ergenekon bayramõ da denilmesi bu sebeple olabilir.
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Nevruz gece ile gündüzün birbirine eØit olduÕu 21 Mart günüdür. Nevruz Osmanlõlar’da bahar bayramõ ve yeni yõlõn baØlangõcõ olarak kullanõlmõØtõr. Nevruz inanõØa göre baharõn ilk günü ve yõlbaØõdõr. Takvimler bu
yüzden marttan baØlar. Osmanlõlar’da malî yõlbaØõ olarak nevruz alõnmõØ ve
bu durum 1980’lere kadar devam etmiØtir.
×iî, Alevî ve BektaØî Türk topluluklarõnda olduÕu kadar Sünnî topluluklarda da nevruz geleneÕi yaygõn olarak görülmektedir. Osmanlõ Devleti’nde
nevruz Sünnî kesim tarafõndan da kutlanmõØtõr. Nevrûziye denilen özel
yiyecekler hazõrlanõr, akraba ziyaretleri yapõlõr ve hediyeleØilirdi. Türkler
nevruzu, “nevrûz-õ sultânî”, “sultan nevruz” veya Orta Asya Türk topluluklarõndaki kullanõmõyla “sultan navrõz” adõyla kutlamaktadõrlar.
Osmanlõ Øairleri, ramazan bayramõ ve diÕer bayramlarda olduÕu gibi,
devlet erkânõndan ödül (câize) alabilmek için onlara kasideler sunmuØlardõr.
Bu tür kaside ve gazellere “nevrûziyye” denilmektedir.
Nef‘î’nin “Nevruz” gazelinden bir beyit:
EriØdi bahar oldu yine hemdem-i nevrûz
×âd etse n’ola dilleri câm-õ Cem’i nevrûz.

Pir Sultan Abdal’õn nevrûziyyesinden bir dörtlük:
ÂØõk olan canlar bugün gelirler
Sultan nevrûz günü birlik olurlar
Hallâk-õ cihândan ziyâ olurlar
Himmeti erince nevrûz sultanõn.

Bayramlarõn halkõn ruhu olduÕunu, kök ve devamlõlõk bilincini diri tutuÕunu bilen Sovyetler, dinî inançlar kadar bu tür bayramlarõ da yasaklamõØlar, unutturmaya çalõØmõØlardõr. Bugün Türkmenistan’da 1992 yõlõnda beri
nevruz millî bayram olarak kutlanmakta, ülkemizde de bu amaçla törenler
düzenlemektedir.
Bu törenleri yapma ve ona katõlmanõn dinî hükmü törenin sebep, içerik
ve amacõna baÕlõdõr.
H) YaØ Günü ve Yõl Dönümü
Her toplumda zaman içerisinde oluØan alõØkanlõk, töre ve gelenekler
vardõr. Temel inanç ve ahlâk esaslarõna aykõrõ olmadõklarõ veya olumsuz
sonuçlara yol açmadõklarõ sürece bunlarõn varlõÕõnda veya bunlara uyulmasõnda bir sakõnca yoktur. Birey ve toplum için, maddî ve mânevî bünye
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açõsõndan, zararlõ olabilecek Øeylerin devamõnõ istemek zaten mâkul olmadõÕõ gibi câiz de deÕildir.
Toplumumuzda baØlangõçta çocuklar ve gençler için düØünülen, sonra
da gittikçe yaygõnlaØan bir “yaØ günü kutlamasõ”, “yõldönümü (sene-i
devriye) anma ve kutlamasõ” âdeti oluØmuØtur. Fâtõmîler tarafõndan IV. (X.)
yüzyõlda Hz. Peygamber’in doÕum gününün yõldönümünün kutlandõÕõ
bilinmektedir. Fâtõmîler bunun yanõnda Hz. Ali, Fâtõma, Hasan, Hüseyin ve
halifeleri için de mevlid (doÕum yõldönümü) merasimleri yapõyorlardõ.
YaØ günü kutlamalarõnõ yapõlõØ amacõ ve doÕurduÕu sonuçlar itibariyle
deÕerlendirmek gerekir. Bu kutlamalarda amaç, bir kiØinin doÕmuØ ve o
anda kutlamõØ olduÕu yaØa gelmiØ olmasõnõn sevincini yakõn arkadaØ ve
dostlarõyla paylaØmaktan, bunu toplanõp hoØça vakit geçirmek için vesile
yapmaktan ibaret olduÕunda, kutlamanõn meØrû ölçüler içinde yapõlmasõ
Øartõyla, mâkul ve câiz olduÕunu söylemek gerekir. YõlbaØõ eÕlence ve
kutlamalarõnda da olduÕu gibi, bu tür kutlamalarõn yabancõ kültüre imrenme
ve taklit unsurlarõ galip gelirse sakõncalõ olacaÕõ tabiidir.

