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ْحٰمنِِ ّللٰاِِ بِْسمِِ ٖحيمِِ الرَّ الرَّ   
ِي يَا َسْوٰاتُِكمِْ يَُواٖرِي ِلبَاسا ِ َعلَْيُكمِْ اَْنَزْلنَا قَدِْ ٰاَدمَِ بَن ٖ  

ِ
ࣞ
ّللاِِٰ ٰايَاتِِ ِمنِْ ٰذِلكَِ َخْير ِ  ٰذِلكَِ التَّْقٰوى َوِلبَاسُِ َوٖريشا   

يَذَّكَُّرونَِ لَعَلَُّهمِْ  
 

ُ َعلَْيِه َو َسلَّْم(  َعْن   ِ )َصلَّى َّللاَّ يَْعلَى: أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ
َ  َرأَى َرُجالً يَْغتَِسُل بِاْلبََراِز، فََصِعَد اْلِمْنبََر فَحَ  ِمَد َّللاَّ

َحيِيٌّ   َحِليٌم  َوَجلَّ  َعزَّ   َ َّللاَّ “إِنَّ  َوقَاَل:  َعلَْيِه  َوأَثْنَى 
َوالسَّتْرَ  اْلَحيَاَء  يُِحبُّ  أََحُدُكْم ِست ِيٌر  اْغتََسَل  فَِإذَا   ،

 فَْليَْستَتِْر.” 
TAKVANIN TEZAHÜRÜ: ÖRTÜNMEK 

Muhterem Müslümanlar! 

Yüce Rabbimiz okuduğum ayeti kerimede 

söyle buyurmaktadır.  “Ey Âdem oğulları! 

Biz size hem edep yerlerinizi örtecek hem 

de sizi güzel gösterecek elbise nimeti 

bahşettik. Ama en güzel elbise takva 

elbisesi, yani edep ve haya duygusudur. 

İşte bu elbise nimeti Allah’ın insanoğluna 

lütuf ve rahmetinin bir göstergesidir. 

Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.” 1 

Peygamber Efendimiz (sav) bir gün açıkta 

yıkanan bir adam gördü. Bunun üzerine şöyle 

buyurdu: “Allah halîmdir, hayâ sahibidir, 

kusurları örtendir. Hayâyı ve örtünmeyi 

sever. Biriniz gusledeceği (boy abdesti 

alacağı) zaman kapalı yerde yıkansın.”2 

  

Değerli Kardeşlerim! 

İnsanın bedenini örtme duygusu yaratılıştan 

gelmektedir. Örtünmek başkasına duyulan 

saygı kadar kişinin kendisine duyduğu 

saygıyı da ifade eder. Mahrem yerlerini 

saklamak, vücuda olan itinanın ve hayâ 

duygusunun yansımasıdır. İnsan beden ve ruh 

olarak değerli ve kıymetlidir. Yüce dinimiz 

İslam’ın insana verdiği değerin bir tezahürü 

olarak cenaze bir örtü altında yıkanır ve 

kefenlenerek toprağa verilir. Bu da beden 

 
1 Araf suresi, 7/26. 
2 Nesâî, Gusül, 7.  

mahremiyetine her zaman riayet edilmesi 

gerektiğini göstermektedir. 

 

Kıymetli Müminler!  

Yüce dinimiz, insanı bedenen güzelleştiren, 

ruhen güçlendiren örtünmeyi ibadetlerde de 

şart olarak koşmuş, asgari olarak örtülmesi 

gereken yerleri belirlemiştir. Erkekler için diz 

kapağı ile göbek arasının, kadınlar için ise el, 

ayak ve yüz hariç bütün vücudun örtülmesi 

farzdır. Bu kural günlük hayatta tesettür, 

namazın şartı olarak da setri avret olarak ifade 

edilir. Namazın farzlarından biri de setri 

avrettir. Namaz kılarken ve gündelik hayatta 

asgari olarak örtünme şartlarını yerine 

getirmeyen kıyafetleri giymek doğru değildir. 

Açılan bölümler hem namazın bozulmasına 

hem de arkamızda namaz kılanların rahatsız 

olmasına sebep olabilmektedir. 

 

Aziz Müminler! 

Yüce Rabbimiz, elbette giysileri amacına 

uygun kullanmamız için yaratmıştır. Şeytan, 

insanı böylesine değerli bir ahlaki faziletten 

uzaklaştırarak beden mahremiyetini ihlâl 

eden hatalara sürüklemek için uğraşacaktır. 

Yüce Rabbimiz “Ey Âdemoğulları! Şeytan 

ana ve babanızı kötü yerlerini kendilerine 

göstermek için elbiselerini soyarak nasıl 

cennetten çıkardıysa sizi de 

aldatmasın.”3  âyetiyle bu konuda kullarını 

uyarmaktadır. İffetini ve haysiyetini korumak 

amacıyla bedenini örtmek, takvanın yani 

Allah karşısında hürmetkâr ve sorumluluk 

sahibi bir duruşun gereğidir. 

 

Hollanda Diyanet Vakfı   

3 Araf Suresi, 7/27. 


