gelir. Bedenin örtülmesi, her şeyden önce dinî
bir yükümlülüktür. Ancak aynı zamanda
fıtratımızdan kaynaklanan ahlâkî bir davranıştır.
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Örtünmek, başkalarına yapılan bir iyilik
değil, insanın kendisine gösterdiği bir saygıdır.
Örtünmek, kişinin özel olana sahip çıkması,
imanının gereği olarak utanma duygusunu canlı
tutmasının adıdır. Nitekim doğduğunda bir
örtüye sarılıp annesine emanet edilen insanoğlu,
öldükten sonra dahi bir örtü altında yıkanır ve
yine bir örtüyle kefenlenerek toprağa verilir.
Yüce dinimiz İslâm’da, hayatımızın her alanında
mahremiyetimiz muhafaza edilir.

İSLÂM’DA GİYİM KUŞAM
Muhterem Mü’minler!
Bedenimiz de, ruhumuz gibi Rabbimizin
bizlere lütfettiği büyük bir nimet, aynı zamanda
bir emanettir. İnanan her erkek ve kadın, bu
emanete sahip çıkmakla mükelleftir. Nitekim
sahip olduğumuz her nimet gibi bedenimizin de
üzerimizde hakkı vardır. Nimetin kıymetini
bilen her mü’min, bedenini salih ameller
işleyerek ve haram olan bir fiile bulaştırmadan
kullanmayı bilmelidir. Çünkü hesap gününde,
bedenimizi nasıl kullandığımız ve onu hangi
giysilerle süslediğimiz dikkate alınacaktır.
Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede,
giysilerimizle alakalı olarak Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır:
“Ey Âdem oğulları! Size mahrem
yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise
yarattık. Takvâ elbisesi, işte o daha
hayırlıdır. Bunlar Allah’ın âyetlerindendir.
Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. ”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Rasûl-i
Ekrem (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “İsraf ve
kibirden kaçınarak yiyin, sadaka verin ve
giyinin.”2
Aziz Kardeşlerim!
Bedenimiz ile ilgili sorumluluklarımızın
başında onu Rabbimizin emrettiği gibi örtmek
1
2

A’raf, 7/26.
Nesai, Zekat, 66.

Muhterem Müslümanlar!
Mü’min, kendi bedenine duyduğu saygıyı,
başkalarına
da
göstermek
zorundadır.
Bakışlarıyla hiç kimseyi rahatsız etmemeli,
gözlerini haramdan muhafaza etmelidir. Halk
arasında yaygın olarak kullanılan “Güzele
bakmak sevaptır!” sözünün dinimiz İslam’da
yeri olmadığı bilinmelidir. Nitekim Yüce
Rabbimiz,
bu
hususta
bizlere
şunları
emretmektedir:
“Mü’min erkeklere
haramdan
sakınsınlar
3
korusunlar.”

söyle, gözlerini
ve
iffetlerini

“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini
haramdan
sakınsınlar
ve
iffetlerini
korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar
müstesna, zînet yerlerini göstermesinler.
Başörtülerini yakalarının üzerine kadar
salsınlar.”4
Öyleyse
geliniz,
dinimizin
uygun
görmediği dar ve açık giysilerden uzak durmaya
gayret edelim. Gerek denizde veya tatilde,
gerekse günlük meşguliyetlerimizde tesettüre
riayet edelim. İnsanları memnun etmek veya
insanlara güzel görünmek yerine Allah’a güzel
görünmeye ve Allah’ı memnun etmeye özen
gösterelim.
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Nur, 24/30.
Nur, 24/31.

