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 Ders : 99 

Konu : İFFET  

 

İffet kelimesi sözlükte; haramdan uzak durmak, helâl olmayan çirkin söz ve 

davranışlardan uzak olmak anlamına gelir. Dinimizde ise; yeme içme ve cinsî konularda 

dengeli olmak, aşırı isteklere engel olarak dinin ve aklın hükümranlığı altına almak suretiyle 

kazanılan erdemdir.1  

Diğer bir ifadeyle iffet; Allah ve kullar nezdinde, insanı küçük düşürecek davranışlardan 

sakınmayı sağlayan ahlakî erdemdir.2  İffetli kimseye ‘’Afîf’’ denir.  

     İffet, insanı bedeni ve maddi yönü ile zevklere aşırı düşkünlükten koruyan erdem 

anlamında kullanılan bir terimdir. Kur’ân-ı Kerîm’de iffet kelimesi geçmez. Ancak işaret 

yoluyla belirtilir. 

     Kur’ân-ı Kerîm’de işaret edilen iffet, muhtaç oldukları halde yüzlerinin suyunu 

dökerek dilenmeyen ve cinsel isteklerinde ölçülü ve edepli olanların iffetidir.  

  ِسيَماهُْم ََل يَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافًايَْحَسبُهُُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن التََّعفُِّف تَْعِرفُهُم بِ 

  “Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları 

simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler.”3 

ُ ِمن فَْضلِهِ َوْليَْستَْعفِِف الَِّذيَن ََل يَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّٰى يُْغنِ  يَهُُم َّللاَّ  

  “Evlenme imkânını bulamayanlar ise; Allah, lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya 

kadar iffetlerini korusunlar.”4  ayetlerinde olduğu gibi.  

    Hz. Yûsuf zindanı nefsinin arzularına uymaya tercih etmiş ve iffetini korumuştur. 

Yûsuf gibi nesiller yetiştirmek için bizlere ne gibi görevler düşmekte? İslamiyetin önerileri 

nelerdir?  

    Yûsuf (a.s.), iffetini koruma kararlılığını ifade ederken kralın eşinin teklifini 

reddederek kendisine yapılan teklifi şöyle reddetmişti:  

ْئُب َوأَنتُْم َعْنهُ َغافِلُونَ   قَاَل إِنِّي لَيَْحُزنُنِي أَن تَْذهَبُوا بِِه َوأََخاُف أَن يَأُْكلَهُ الذِّ

   “(Yûsuf:) Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! 

Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum! 

dedi.”5 

     Yukardaki âyetlerde de mal mülk sevgisine ve cinsel isteklere karşı iffetli davranış 

övülüyordu. “Ve onlar ki, iffetlerini korurlar” 6 âyetinde de bunun te‘kidini görüyoruz.  

                                                        
1 Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh.295 
2 İslam’da İnanç, İbadet ve Yaşayış Ansiklopedisi, C.2, sh.878 
3 Bakara suresi, 273. ayet 
4 Nûr suresi, 33. ayet 
5 Yûsuf suresi, 33. ayet 
6 Mü’minȗn suresi, 5. ayet 
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     Öyleyse bu âyetlerin bize verdiği mesajlar doğrultusunda hareket ederek, kazançta ve 

harcamada helal yollara başvurmak, cinsel hayatta da zina ve zinaya sebep olabilecek 

herşeyden uzak olmak bu noktada İslâm’ın önerileridir. Böyle davranan insan iffetli insandır, 

aksi ise iffetsiz olmaktır.  

“Kıyâmetten alâmet: Küfür ilmi süpürür; 

 Cehil yerleşir, şarap taşar, zinâ köpürür...” 

                                                          N. Fazıl Kısakürek 

 

İffetini koruyan kadın ve erkeklere Kur’ân-ı Kerîm’de ne gibi mükafatlar vaadediliyor? 

    İffetini koruyan insanlar, Hz. Yûsuf (a.s.) gibi övülüyorlar. İffet ve namuslarını koruyan 

insanlar Mü‘minȗn Sȗresi‘nin yukarıda zikredilen ayetinde olduğu gibi, kâmil mü‘minlerden 

sayılıyor. Böyle iffetli ve namuslu olan insanların neticede; “(Evet) Firdevs'e vâris olan bu 

kimseler, orada ebedi kalıcıdırlar.”7  ayetinde olduğu gibi hem de Firdevs cennetlerine 

gideceklerdir.  

Bundan daha büyük bir mükâfat olabilir mi?  

بِاْلَجنَّةِ َمْن يَتََكفَّْل لِي َما بَْيَن لَْحيَْيِه َوَما بَْيَن ِرْجلَْيِه أَتََكفَّْل لَهُ   

     "Her kim ağzına ve cinsel arzularına hâkim olacağına dair bana söz verirse ben 

de onun cennete girmesine kefil olurum "8 hadîs-i şerifinden de yine mükâfatın cennet 

olduğuna şâhit oluyoruz.   

    İffet, sürekli muhafaza edilmesi gereken bir mefhum olarak zikrediliyor. Peki iffetin 

muhafazası nasıl mümkündür? 

   İffetin devamı için dengeli hareket etmek ve herşeyin aşırısından uzak olmak gerekir. 

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.), ahlâkî özelliklerde dengenin korunmasını teşvik etmiş, aşırı 

kızgınlık, öfke ve haddi aşmaktan insanları sakındırmıştır.   

Bu anlamda Hz. Âîşe (r.a.) validemize hitaben: 

 َوإِيَّاِك َواْلُعْنَف َواْلفُْحشَ 

      “Seni sertlikten ve aşırılıktan sakındırırım"9 buyurmuştur.  

    Bir başka hadîs-i şerifte ise, iffetin zıddı olan fuhûştan insanlar sakındırılmış ve şöyle 

buyurulmuştur:         

  "Ahlâksız davranışlar (fuhuş) ve ahlâksızlık alenî yapılmaya başlamadıkça 

kıyamet kopmaz"10 

   İffetli olma görevi erkek ve kadına göre farklılık arzetmez. Her iki cinsten de iffetli 

olmaları beklenir.  

 

                                                        
7 Mü’minȗn suresi, 11. ayet 
8 Buhârî, Hudûd 19,  Rikâk  23; Tirmizî,  Zühd  61 
9 Buhârî, Edeb 38 
10 Müsned, Ahmed b. Hanbel C.6,  sh.162 
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لَِك أَْزَكٰى لَهُمْ  وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُُروَجهُْم َذٰ َ َخبِيٌر بَِما   قُل لِّْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ إِنَّ َّللاَّ

ِزينَتَهُنَّ  يَْصنَُعوَن َوقُل لِّْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجهُنَّ َوََل يُْبِدينَ 

             إَِلَّ َما ظَهََر ِمْنهَا

 “(Resûlüm!) Mü‘min erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da 

korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, 

onların yapmakta olduklarından haberdardır.  

Mü‘min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve 

iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir 

etmesinler.”11 

      Ayetlerinde iffeti koruma emri önce erkeklere, sonra da kadınlara verilmektedir. 

Dolayısı ile iffeti korumada erkeklerin, kadınlardan önce kendilerinin mükellef olduklarını 

unutmamaları gerekir. “İffetsizlik kadınlar tarafından yapılırsa haram ve yasaktır; erkekler 

tarafından yapılırsa sanki olabilirmiş gibi ılımlı davranılması” asla İslâmî bir tutum değildir. 

Yapılan iş, iffetsilik ve şerefsizlik ise, ister erkekten gelsin, isterse kadın cihetinden gelsin aynı 

anlama gelir.  

                  O ne tatlı günlerdi, nenem Hakk’ın tanırdı, 

                  Saçının bir telini kuş görse utanırdı! 

                                                        M. Necati Bursalı 

     İffet denildiğinde ilk akla gelen cinsel anlamda değerlendirilen bir meziyet olduğudur. 

Bu meziyetin farklı boyutları var mıdır?  

    Yukarıda da ifade edildiği gibi, iffeti sadece ırz ve namus meselesine hapsetmek doğru 

değildir. İffetli kişi, cinsel konularda olduğu gibi, yeme içme gibi konularinda da iffete riayet 

etmeli, aç gözlü davranmak suretiyle haramlara dalmamalı, kazancını haram yerlere 

sarfetmemelidir. Hayvanî zevk ve isteklere karşı nefsini dizginlemeli ve orta yoldan 

ayrılmamalıdır.  

Hikmet sahibi bazı kişilere şöyle sordular: 

     -‘‘Nedir bu hâlimiz? İlmi dinliyoruz, ama ondan neden faydalanamıyoruz?‘‘  

Şöyle cevap aldılar: 

Şu beş kötü hâlden dolayı böyle oluyorsunuz: 

1. Allah’ın size ihsan ettiği nimetlere şükretmiyorsunuz.  

2. Günah işlediğiniz zaman, istiğfar etmiyorsunuz. 

3. Bildiğiniz ilimle amel etmiyorsunuz. 

4. İyilerle arkadaş oluyorsunuz, ama onlara uymuyorsunuz. 

5. Ölülerinizi gömüyorsunuz, ama onlardan ibret almıyorsunuz.12 

 

                                                        
11 Nûr suresi, 30-31. ayetler 
12 Tenbihü’l-Gafilin ve Bustanü’l-Arifin, Ebu’l-Leys Semerkandî C.1, sh.423 
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     Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dua ederken şöyle buyurmuş ve bize örnek olmuştur:  

  َواْلَعفَافَ إِنّي أَْسأَلَُك اْلهَُدى َوالتُّقَى  اَلَّلهُمَّ 

      "Yâ Rabbi! Senden hidayet, takva ve iffet diliyorum.”13 

   İffetini korumak ve günahtan kaçınmak için Allah’a sığınmak, nefsini İslami ölçülere 

göre yönetebilenlerin işidir. Nefsini yönetebilen, başkalarını da yönetebilir. Öyleyse nefse 

aldanıp, iffetsizliğe düşmemek gerekir. 

                              Devlet, saadet budur: Hep O’nu Yâr ediniz, 

                              Günahlardan kaçınız, Hakk’a firar ediniz. 

                                                                         M. Necati Bursalı 

Alınacak Dersler 

1. İffetli olmak her Müslümanın görevidir. 

2. İffetli olanların makam ve dereceleri Allah katında yücedir.  

3. İffete giden yol, göz, kulak ve diğer azaların korunmasından ve kılık kıyafete dikkat 

etmekten geçer.  

Bu Hafta 

1- Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aşağıdaki dua hadisini ezberleyelim.  

  َواْلَعفَافَ إِنّي أَْسأَلَُك اْلهَُدى َوالتُّقَى  لهُمَّ اَلَّ 

                                        "Yâ Rabbi! Senden hidayet, takva ve iffet diliyorum.” 

2- İffet konusunda, davranışlarımızı, söz ve hareketlerimizi gözden geçirelim, hatalarımız   

varsa düzeltelim. 

 

                                                        
13 Müsned, Ahmed b. Hanbel     C.1, sh.389, 439 


