
Anne-Baba Çocuğun Cinsel Eğitiminde 
Hayâdan Hayâ Etmelidir 
Zina, İslam’ın büyük günahlar arasında saydığı çirkin işlerden biri. Ancak gittikçe hem genel manada 
insanlık hem de bir İslam ülkesi olan Türkiye için bu konuda da ciddi sancıların yaşandığına şahit 
oluyoruz. 

İsterseniz şuradan başlayalım hocam: Zina nasıl bir şeydir ki insanlık için büyük günahlardan sayılıyor? 

Zinayı konuşmadan önce zihinlerimizde meseleyi oturtabilmek ve Rabbimizin şeriatına vâkıf olmaya 
çalışmak için mühim bir aşamayı tespit etmeliyiz: Zina insanla aynı kanalı paylaşan bir sorundur. Şu 
anlamda: Besmeleyle kesilmiş bir hayvan ile besmelesiz kesilmiş olan arasında, kesimde hiçbir fark 
yoktur, eylem aynıdır. Zinada ortada tertemiz bir genç vardır, helal olan cinsel ilişki ile aynı iş yapılır 
ama nikâhsız gerçekleştirildiğinden haramdır. Bu bakımdan hayvan kesimindeki farklılığa 
benzetebiliriz. 

Dolayısıyla zina; insan varlığı ve insanın yaşaması, lezzeti için gerekli olan bir şeyin haram şeklidir. 
İnsanın maliyetindeki ağır faturaları örtbas edecek kadar gerekli olan cinsellik, insan kahrını katlanılır 
hâle getirir. Alternatifi olmayan bir insan ihtiyacıdır. Bir önceki ve sonraki insan anlamına gelir, insan 
nesli onunla devam edebilir. 

Bu noktayı vurgulamamızın sebebi zinanın insana yakınlığının derecesini göstermek: Zina insan ile iç 
içe bir meseledir, burnumuzun dibinde bile değil, burnunuzun içinden insanı gıdıklayan bir sorundur. 
Bu bakımdan alkol, kumar, cinayet gibi sorunlardan insana yakınlığının ileri derecesiyle ayrılır. İnsanın 
içine nüfuzu itibariyle yüksek tehlike içermesinden ötürü insan için en tehlikeli günahlardan biridir ve 
ağırlıkta şirk ile insan öldürmekten sonra üçüncü sırada gelir. 

Öyleyse Müslüman’ın cinsellikle ilgilenmeyeceğini söylemenin bir karşılığı yok, insanla iç içe bir konu 
olduğuna göre. 

İnsanın yemeyip içmeyeceğini söylemek kadar doğru olabilir bu. Efendimiz aleyhisselamın cinselliği 
reddeden birine “sen benden değilsin” buyurduğu tepkisi gayet açıktır. Kur’an-ı Kerim, Peygamber 
aleyhisselama hitap ederken “sen ve senden öncekileri eşleri, çocukları olan peygamberler olarak 
gönderdik” demektedir. Uçuk bir peygamber hiç gelmemiş, hepsi hayatın içindedir. Hayatın içinde 
olmanın en belirgin göstergesi de aile sahibi olmaktır. 

Bu nedenle ümmetimiz inziva karakterli değil, toplum içine karışabilme hüviyetindedir. Muteber olan 
dini köy meydanında, şehrin sokaklarında yaşamaktır –gözlerden uzakta değil. 

Yeri gelmişken sorayım hocam: Müslüman için cinselliği tabulu bir alan hâline getiren nedir? El 
dokunulduğunda sanki elimiz yanacakmış, sakınılması gereken bir konu başlığıymış gibi davrandıran 
ne? 

Konuşalım da bu yaştan sonra adlarımız çıkmasa bari hocam… 

Şu açıdan söylüyorum: Sizin de vurguladığınız gibi bu konular Kur’an’ımızda vardır, hadis-i şeriflerde 
bulunur, fıkıh kitaplarımızın ilk başlıklarında anlatılmaya başlanır ama biz konuşmayı ayıp addederiz. 
Hâliyle de çocuklarımız onca rezilliğin içine girerek öğreneceğini internetten öğrenir. 

Anne-babalar çocuklarına ihtilam olduklarında gusletmeyi öğretmelidir. Çünkü biz iffet ümmetiyiz. 
Anne-baba şayet Âmentü öğretmeyi vazife biliyor ama diğer yandan eksik kalmış, iffetsiz bir çocuk 



yetiştiriyorsa yaptığı yanlıştır. Çocuğunu karşısına alıp “yavrum, günü gelecek ve vücudunda böyle bir 
şey olacak, bana da olmuştu…” türünden konuyu açmayı hatta o gün gelince ziyafet vermeyi vesile 
olarak bilmelidir. Bu konularda hayâ etmenin yersiz olduğunun, böyle bir hayâdan hayâ etmek 
gerektiğinin altını çiziyorum. 

Çocuğa etek tıraşını öğretme işini kime havale ettiğimizi kendimize sormalıyız. Anne-baba yapmıyor, 
cami imamı öğretse soruşturma geçirir, okuldaki öğretmen veya kurstaki hoca da öğretemez. Bu 
görev kime havale edilmiş durumdadır? Psikologlara mı? Her şeyden evvel çocuk kesici bir aletle 
oynamış olacağına göre sağlık açısından tehlikeli bir işten söz ediyoruz. Kendi çocuğuyla 
ilgilenemeyen bir anne-baba, çocuğuna kendisinden daha yakın kimi buluyor acaba? 

Bu manzaranın kesin sonucu çocuğun bilgileri internetten öğrenmesidir. Eğer internet ve cep telefonu 
bir çocuğa anne-babasından daha yakınsa ümmet olma vasfımız bundan zarar görmüş demektir. Edep 
Allah’a karşıdır ve onun dinini korumak için edepli olmak gerekir. Kendi anne-babasından, etrafından 
böyle bir tavra alışmamış birinin çocuklarına böyle konuları öğretmek istemesinin kolay olmadığının 
farkındayım ancak ahirette mahcup olmaktan daha kötü bir ihtimalden söz etmiyoruz. 

Çocuğuna bu tür konuları öğretme zahmetine katlanan, on dakikalık kızarıp bozarma hatırasını 
yaşayan anne-baba, çocuğuna yaşlandığında gözyaşlarıyla hatırlayacağı harika bir ‘cüret’ anısı 
bırakmış olacak, duaya vesile olacaktır. Hatta bir kırılma yaşanmış olacağından, o çocuk da kendi 
evlatlarına zararlı kaynaklardan önce bu bilgileri verme zahmetine katlanacak ve bu böyle sürüp 
gidecektir. 

Çocuğunun önünden bu perdeyi kaldıran anne-baba, aslında onun belki de kaçak bir evliliğe kadar 
varacak sürecine dahi engel olacaktır. Çünkü çocuğa babasının karşısına oturup evlilikle, bünye 
ihtiyaçlarıyla ilgili cümleleri dillendirecek bir güven verilmiş olacaktır. Çocuğu karşısına alıp evlilik 
vaktinin gelip gelmediğini, bu konuda ne düşündüğünü sormaları anne-baba için çok isabetli, sünnete 
de uygun bir tavırdır. 

Gereksiz bir perdelemeyle hayâ kılıklı tavırların neticesi olarak çocuğumuzun ödeyeceği fatura on 
sene sonra zinaya yaklaşmakta sakınca görmemek olabilir. Çocuğumuzun zinasız bir hayat yaşamasını 
istiyorsak eğitimini erken yaşlarda başlatmak gerekir. 

Öğretirken hududu, çerçeveyi, hassasiyetleri anlatmak gerekiyor. Neyi yapabilip neyi 
yapamayacağını… 

Tabii direkt zina ve recim cezasını anlatarak başlayacak hâlimiz yok. Erkekliğin ve kadınlığın birer 
edebi olduğu, bu iki cinsin hilkat olarak farkından başlayıp adab-ı muaşerete varıncaya kadar adım 
adım öğretmek zinaya karşı tedbir almak olur. Bu becerilemezse zina ihtimaline müdahale edileceği 
zaman hiçbir fonksiyonu olmayan bir müdahale yaşanacaktır –kopmuş bir ayağı merhemle tedavi 
etmek gibi. 

İnsanlar hem öğrenmek ister hem bu konuların dersini utanarak dinlerler. Hâlbuki ilmihâllerimizin 
başlıklarından biridir bu mevzu. 

Şuraya geçelim hocam: Zina cinsellikte nasıl bir sapmadır ki Kur’an onu büyük günahlar arasında 
sayıyor? Hem cinsellik var hem de İslam’ın büyük günah dediği bir boyutundan söz edilebiliyor. 

Günahlar insanla iç içeliğine göre büyük veya küçük olurlar. Mesela cihattan, savaş meydanından 
kaçmak da büyük günahlardan biridir ama sıralamadaki yerine bakınız; yedincidir. Bunun nedeni 
zaten savaşın sürekli olmaması, olduğunda da seferberlikten kaçma ihtimalinin gerçekleşmesine pek 



sık rastlanmamasıdır. Gelin görün ki zina insanın kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş bir gerçekliktir. 
İnsanın eli, gözü, dili, kulağı zinaya doğru hareketlenmeye sebep olabilir. 

Diğer yandan zina Allah’a karşı işlenmiş bir suç olduğu kadar insanın genleriyle oynama açısından da 
büyüktür. Nikâhsız ilişki insanın yeni gelen örneğinin besmelesiz olmasına, zina mahsulü olarak, 
Allah’ın yeryüzünde görmeyi murat etmediği bir insan örneğinin çıkmasına sebebiyet vermektedir. 

Yani Allah’ın çizdiği hudut bir kere aşılırsa orada toplumsal fesat doğuyor. Bu orijinal bir bakış açısı ve 
çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi gerçekten de bir hayvanı besmeleyle kesmek ya da besmelesiz 
kesmek arasında pratik planda değişen bir şey yok. Cinsel ilişkinin zina olanının da ‘alan razı veren 
razı’ türünden, helal olan ilişkiyle görünürde bir fark yok. Ama aslında ne derin bir uçurum var. 

Dinimizin getirdiği helaller ve haramlar insanın lehine konmuştur. İnsan faydalansın, insanın orijinali 
bozulmasın diye. Hep alkolün insanı mahvettiği, trafik kazalarından başka birçok zarara kadar fizikî 
yıkıma neden olduğu konuşulur ama zinanın fizikî sonuçları alkolden de beterdir. Çünkü bir sarhoş 
trafik kazasında ölür, yanında da beş kişiyi götürür belki. Fakat geniyle oynanmış hâlde doğmuş yani 
zina mahsulü bir çocuğun eseri kıyamete dek gidecektir. 

Bu ‘gen’ ile oynanma meselesi nasıl bir şey hocam? Zina nasıl bir tesir doğuruyor insan ‘gen’inde? 

İnsanın fizikî boyutunda, görünürde hiçbir şey değişmiyor elbette. Ama bu ancak, insan eğer göklerle 
bağlantısı kurulmamış, toprağın altında filizi olmayan bir mahlûksa tam manada doğru olabilir. Eğer 
insanın göklerle ve toprak altıyla bağlantısı yoksa hayvan duygularıyla yaşar, sadece yiyip içen ve 
kendi menfaatini düşünen, yaratılma vesilesi olan anne-babasını bile yok kabul eden, bir zaman sonra 
hiçbir otoriteyi tanımayan bir mahlûk ortaya çıkar. Bu durumda insanlar birbirinin katilleri, en hafif 
ihtimalle rakipleridir. Hâlbuki kenetlenip şeytana karşı tek küme olmaları gerekirdi. 

‘Genleriyle oynanmış’ diyerek kastettiğimiz, insanın fizikî boyutundan başka bir yönünü dikkate 
almayan insan modelidir. Ödeyeceği bedel olarak düşünüldüğünde de bu, insanın yeryüzünde hayvan 
olarak dolaşan modelidir –meleklerle yarışmak için yeryüzüne gönderilmiş insanın! Allah Teâlâ’nın 
insanı yaratacağını buyurduğu zaman meleklerden gelen “niye yaratacaksın ki Rabbim, onlar kan 
akıtırlar” merakına Rabbimiz, her sene Arafat’ta toz toprak içinde gördüğü kullarını onlara göstererek 
cevap vermiş ve “beğenmediğiniz kullarım bunlardı işte” buyurmuştu. Demek ki Allah’ın meleklere 
göstereceği temiz ve berrak kullar istenmektedir. 

Kur’an-ı Kerim, “zina etmeyin” demekten çok daha öncelikli bir ikazda bulunuyor ve “zinaya 
yaklaşmayın” buyuruyor. Bu dikkatli ayrım neden var ve zinaya yaklaşmamak nasıl davranmayı 
gerektirir? 

Nasılından önce şu kanunu koymak lazım: Yaklaştıktan sonra zina zaten bitmiş denebilir. Bu hüküm 
Kur’an’ımızın ifadeleri arasında tektir; diğer emirlerin hepsi ‘yapmayın’ üzerine kurulu iken zina 
hakkında ‘yaklaşmayın’ buyrulmuştur. Çünkü zinaya yaklaşınca zina fonksiyonel olarak gerçekleşir. 

Bir hadis-i şerifte de aynı mantığı görebiliriz: “Bir erkek ile bir kadın yalnız kaldıklarında üçüncüleri 
şeytandır.” Bu ne anlama gelir? Yani şeytan artık bundan sonrasını halleder. Halvetin (evlenmesi caiz 
olabilecek kadın ve erkeğin kapalı bir ortamda baş başa kalması) haram kılınması da bu nedenden 
ötürüdür. Halvet gerçekleştiğinde artık orada şeytan devrede demektir ve o da projesini yarım 
bırakmaz. 

Şeytanın projeleri arasında manyetik alanı olan tek proje de zinadır. İnsan belli bir mesafe 
yaklaştıktan sonra gerisini onu çekerek bitirir. 



İslam’ın bu hassasiyetini önemsemeyenler öteden beri “sizin kalbiniz bozuk” ithamını da dillendirirler. 
Bazen bundan Müslümanlar’ın da etkilendiğini görebiliyoruz. Bu konuya ne demeli? 

Kalbimiz bozuksa buna bir noktada hamd ediyoruz da denebilir, varmış ki bozulmuş. Ahiret endişesi 
olmayan biri için konuşulacak söz yok, o her durumda aynıdır. Diğer açıdan bakıldığında bizler zinadan 
çok akıbetinden, cehennemden, korkarız. Müminlerin dışındakiler ise bunun bir kadının/erkeğin 
hakkında tecavüz olup yasal sıkıntı doğurması ihtimalinden korkarlar. İki kişi anlaşarak bunu 
gerçekleştirdiklerinde de ortada yasal sıkıntı söz konusu değil demektir; öyleyse buna itiraz etmek, 
ses çıkarmak da anlamsızdır diye düşünürler. 

Ayrıca buna karşı çıkmakta insanı yaratıcısından iyi bilmek gibi çok ileri derecede cüretli bir iddia 
vardır: Allah’ın bir şey olur dediğine bir şey olmaz diye yaklaşmak. Rabbimizin bize zinaya 
yaklaşmamak diye bir ölçü koyması bizi bizden iyi bildiğinden, tabii bir hayat yaşamamızı 
istemesindendir. Zaten onun emirleri yönünü ona çeviren, itaat eden içindir. 

Zinaya nasıl yaklaşmamalı peki hocam? O tehlikeli alana girmemek hangi yollarla olacak? 

İnsanın şehvet boyutu cinsel organın hareket istemesidir. Bu hareketlenmeyi sağlayan sözgelimi çok 
yumurta yemekse bu yumurta yemeyi kısacağımız anlamına gelir. Gıdıklayıcı niteliği olan, tüylü 
battaniyeleri nevresim olmadan kullanmamaya varıncaya kadar bu geçerlidir. Bunlar uçuk örneklerdir 
ama gereği neyse onun illa yapılması gerektiğini anlatmak için söylüyorum; zira “yaklaşmayın” bu 
anlama gelir. 

Bir cinsellik korkusu veriyormuşuz gibi anlam çıkarılabilir mi? Öyle bir korku veriyoruz muyuz biz? 

Bunu bir nükleer silah gibi düşünmelidir, insanın elinde patlarsa da zararı olur. Nihayetinde cinsellik 
doksan yaşındaki insanın da sorunudur. Yeryüzündeki ilk cinayetin sebebidir. Aynı zamanda ondan 
kaçıp saklanabileceğimiz bir konu da değildir, bunu vurguluyoruz. Doktorların kalp krizi için insanları 
sürekli ikaz etmeleri gibi. 

Toplu taşıma araçları “yaklaşmayın” ikazının tam tersinin uygulandığı oldukça dikkatli davranılması 
gereken bir zemin teşkil ediyor. Mümkün olur, insanın imkânları el verirse bu araçlardaki sıkışık, itiş 
kakış manzaralardan uzak durmak ve toplu taşımayı kullanmadan iş görmek gerekir. 

Toplumun bu kadar muhtelit hâle geldiği bir yapıda vapura, metroya bu hassasiyetle binmek ve 
sokağa aynı hassasiyetle çıkmak müthiş bir iç disiplin gerektiriyor. 

Başka niye müminiz ki hocam? 

Yeri gelmişken bir örneği zikretmeme müsaade ediniz. Büyük bir tekstil firması sahibi zekâtla ilgili bazı 
soruları için ziyaretime gelmişti. İşini gördük, çayımızı içtik. Sonra ben kendi sorularımı sıralamaya 
başladım. Ona -adı bende kalsın- belli bir yol üzerindeki reklamları onların mı bastırdığını sordum, 
olumlu cevap verdi ve birtakım ayrıntılardan bahsetti. “Ahirette dirilmeyecek misiniz?” diye ona 
sormuştum. Zekât paralarını o reklamları kaldırmak için harcamalarının da doğru bir tercih olacağını 
eklemiştim. Çünkü erkeğin erkeğe özeneceği türde bir elbisenin pazarlamasını yapıyorlar, 
Müslümanlar’ı bariz bir bataklığa çekiyorlardı. 

Bir genç kızdan daha dikkat çekici hâle türlü efektlerle getirilmiş erkeğin üzerindeki kıyafet reklamın 
yüzde onunu bile oluşturmazken bunun anlamı, reklamcının malının satılması uğruna Müslüman 
çocuklarının o afişteki kişiye benzemelerinin hedeflenmesinden başka şey değildir. Kapitalizmin ruhu 
zaten budur. Avrupa da homoseksüelliği sonunda kanunla koruma altına almaya bu yol yüzünden 
mecbur kalmıştır. 



Zinanın neden bunca yayıldığı, normalleştiği düşünülürken tekstil firmalarının yapıp ettikleri, afişleri 
ve panoları da hesaba katılmalıdır. Elbette bütün Müslüman iş adamlarının da ama özellikle tekstil 
firması olanların konumuzla ilgili böyle bir pozisyonları söz konusudur. Bu kimseler zekât veriyor 
olmakla zina suçunun ateşine odun taşıma fecaatlerini kapatamazlar. Nihayet on sene boyunca zekât 
vermeseler, sonunda tövbe edip hepsinin toplamını verseler hesap kapanır. Ama mesela 
reklamlarında kullandıkları bir figür nedeniyle alacakları vebal bundan daha çetrefilli, hesabı çok zor 
kapanacak bir cürümdür. 

Helal kazanmak dediğimiz şey yalnızca alkol kullanmamak ya da hırsızlık etmemek ile özetlenebilecek 
bir mesele değildir. İnsanları zinaya, zinadan da beter sapıklıklara yöneltmek, bunun nedeni hâline 
gelmek helal kazanmakla bağdaşamaz. 


