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ateş çu ku ru na düş mek ten kur ta rıl dık la rı 
be lir til mek te dir (Âl-i İmrân 3/103).Al lah’ın ken di di ni ne isim ola rak ver di ği 
“islâm” ke li me si nin silm (ba rış) kö kün den tü re me si bi rey le rin ve top lum la rın Al lah’a tes lim olup ita at et me ek se nin de bir le şip top lum sal plan da ba rış çı iliş ki ler kur ma-la rı, bu na en gel olan küs kün lük gi bi duy-gu lar dan uzak dur ma la rı ge rek ti ği ni îmâ eder. Esa sen Kur’an’ın tev hid mer kez li 
inanç sis te mi bi rey sel ve top lum sal bütün leş me nin iti kadî ze mi ni ni ha zır lar ken 
na maz, oruç, hac, zekât gi bi iba det ler de bu nun ha ya ta ge çi ril me si ne kat kı sağ lar. Mü min le rin or tak bir inanç et ra fın da bü-tün leş me le ri ise ilâhî il ke le ri ya şa ma tar zı ha li ne ge tir me le ri ne bağ lı dır. Bu se bep le Kur’ân-ı Kerîm’de küs kün lü ğü en gel le yen en te mel duy gu nun kar deş lik ol du ğu vur-gu lan mak ta, ina nan la rın dost ve kar deş ol duk la rı ifa de edil mek te dir (etTev be 

9/71; elHu curât 49/10). Ay rı ca in san la rın ara sı na fit ne so kan iç ki ve ku mar gi bi kö tü alış kan lık lar ya sak lan mış (elMâide 5/91), bu dav ra nış la ra yön len di ren şey ta na uyul-ma ma sı em re dil miş tir (elBa ka ra 2/168, 

208; elEn‘âm 6/142). İn san lar ara sın da küs kün lük ve dar gın lık do ğu ran ha set, kin, 
ki bir, ya lan ve if ti ra gi bi hu sus lar dan uzak du rul ma sı is ten miş (elBa ka ra 2/109, 213; 

el-İsrâ 17/37; en- Nûr 24/4, 5), dar gın lık ve 
küs kün lük le rin mey da na gel me si ne sebep ola cak yan lış dav ra nış la rın af, sa bır ve hoş gö rüy le kar şı lan ma sı teş vik edil miş tir 
(Fus sı let 41/34; eş-Şûrâ 42/40; et-Tegåbün 
64/14). Bun la rın ya nın da Kur’an’da ai le ba-rı şı nın ko run ma sı için özel lik le ka rı ko ca-nın bir bi riy le iyi ge çin me si üze rin de du-rul mak ta, an laş maz lık la rın ba rış yo luy la 
çö zül me si em re dil mek te dir.Ha dis ler de de in san la rın kı rı cı, in ci ti ci ve düş man ca ta vır lar ya nın da küs kün lük ten de uzak du rup ba rış için de ya şa ma la rı tav-
si ye edi lir. Hz. Pey gam ber, “Kin güt me yin, bir bi ri ni ze ha set et me yin, kü süp sırt çe-vir me yin. Ey Al lah’ın kul la rı, kar deş olun! Bir müs lü ma nın din kar de şiy le üç gün den faz la dar gın dur ma sı helâl de ğil dir. Bir bi-riy le kü sen ler için de en ha yır lı olan ilk de fa selâm ve rip ba rı şan dır” ha di siy le (Buhârî, 

“Edeb”, 62; ay rı ca bk. Müs ned, I, 3, 5, 7; 

Müs lim, “Birr”, 24; Tir mizî, “Birr”, 24), bir yan dan müs lü man lar ara sın da ba rış or ta-mı nı bo zan dav ra nış lar dan uzak dur ma yı öğüt ler ken di ğer yan dan küs kün lük le rin kar deş lik bağ la rı nı ze de le me ye cek şe kil-de bir an ön ce son lan dı rıl ma sı ge rek ti ği-ne dik kat çek miş tir. Bu ya pı cı tu tu mun mânevî so nu cu ay nı ha di sin de va mın-da, “Kü sen ler den bi ri selâm ve rir di ğe ri 

bel li öl çü de ken di ni uyar la ya rak ya þa dý ðý 
da gö rül mek te dir.
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Söz lük te “bir bi riy le gö rü şüp ko nu şan kim se le rin in ci ti ci ve kı rı cı bir söz ya da dav ra nış yü zün den ara la rın da ki ile ti şi mi kes me le ri, dar gın dur ma la rı” an la mı na ge lir. Arap ça kar şı lı ğı olan hecr kav ra mı bir çok âyet ve ha dis te “uzak laş mak, ter-
ket mek, yüz çe vir mek” gi bi an lam lar da 
ge çer (M. F. Ab dülbâk¢, el-Mu£cem, “hcr” 

md.). Bu kav ram bil has sa iki âyet te (en

Nisâ 4/34; elMüz zem mil 73/10) küs künlü ğe ya kın bir mâna da dır. Ha dis ler de ve İs lâm ahlâk li te ra tü rün de hem Kur’an’da 
be lir ti len mâna lar da hem de özel lik le “küs kün lük, dar gın lık” kar şı lı ğın da yer alır (Wen sinck, el-Mu£cem, “hcr” md.). Kur’ân-ı Kerîm’de bü tün ina nan lar ba rı şa 
(silm) ka tıl ma ya ça ğı rıl mak ta (elBa ka ra 

2/208), Al lah’ın di ni ve Kur’an et ra fın da bü tün leş me le ri, tef ri ka dan uzak dur ma-la rı is ten mek te, Câhi li ye dö ne min de bir-bi ri ne düş man lık bes le yen le rin kalp le ri nin te lif edil di ği, İs lâm kar deş li ğin de bir bi riy le bu lu şup kay naş tık la rı ve so nuç ta âde ta bir 

ge ce le rin de ma sal la rýn an la týl dý ðý, el de 
edi len tec rü be le rin pay la þýl dý ðý, ozan la rýn 
“stran/klam” söy le dik le ri, önem li böl ge
sel so run la ra ça re ler aran dý ðý, he ye can la rý 
çok ça ok þa yan kah ra man lýk hikâye le ri nin 
dik kat le an la týl dý ðý ve din len di ði, ay ný za
man da önem li ai levî ka rar la rýn alýn dý ðý, 
üre tim le il gi li plan la ma la rýn ve aþi ret le rin 
bir bir le ri ne kar þý üs tün lük sað la mak ya da 
in ti kam al mak üze re kar þý ta ra fýn eko no
mik kay nak la rý na za rar ver mek ama cýy
la yað ma ör güt len me le ri nin ya pýl dý ðý bu 
mekânlar sa de ce fi zikî ih ti yaç la rý kar þý la
yan bir alan ola rak iþ lev gör me miþ tir.

ÝktisadîYapı. Kürt ler gö çe be, ya rý gö çe
be, köy lü ve þe hir li ol mak üze re fark lý ha
yat tarz la rý na sa hip ol duk la rýn dan ge çim 
bi çim le ri de bir bi rin den fark lý la þa bil mek
tedir. Gö çe be ve ya rý gö çe be Kürt ler’in en 
önem li ge çim kay na ðý kü çük baþ hay van cý
lý ðý dýr. Ver gi ler, ce za lar, he di ye ler hay van 
ola rak ve ri lir ken ge rek ti ðin de ken di le riy le 
bir lik te süt ürün le ri ve yün le ri de nak de 
çev ri le bil mek te dir. Ya rý gö çe be ler kýs men 
ve köy lü ler ta ma men ta rým la uð ra þýr ken 
köy lü le rin de her za man ken di ih ti yaç la
rý nýn te mi ni için hay van la rý bu lun muþ tur. 
Özel lik le XIX. yüz yý lýn or ta la rýn dan iti ba ren 
Os man lý lar’ýn hem iskân po li ti ka la rý hem 
de 1858’de ki Ara zi Ka nunnâme si son ra
sýn da yer le þik ha yat ve ta rým Kürt ler’in 
da ha be lir gin ha yat tar zý ha li ne gel miþ tir. 
An cak ka nunnâme ile baþ la yan sü reç te 
aþi ret eko no mi si nin da yan dý ðý da ya nýþ
macý ve ce ma at çi özel lik ler ye ri ni bi rey sel
leþ me eði li mi ne ter ket miþ ve bir çok aþi
ret re isi nin top rak aða sý ha li ne gel me siy le 
aþi ret için de eko no mik ta ba ka laþ ma nýn 
art ma sý na yol aç mýþ, di ðer aþi ret üye le ri
nin ço ðu aða nýn ki ra cýor ta ðý du ru mu na 
gel miþ tir.

So nuç ola rak bu gün ge li nen nok ta iti
ba riy le Kürt ler ya þa nan hýz lý þe hir leþ me, 
ulu sal/kü re sel ya pý ya en teg ras yon ve bu 
sü reç ler le bir lik te þe kil le nen po li tik ve ide
olo jik eði lim ler se be biy le kül tü rel ka rak te
ris tik özel lik le ri nin ço ðu nu ve çe þit li li ði ni 
kay bet me ye yüz tut muþ tur. Gi yim ku þam 
çok dar bir kýr sal ala nýn dý þýn da ta ma men 
folk lo rik bir ni te lik ka zan mýþ; çok fi gür
lü, çok de tay lý ha lay lar ye ri ni tek dü ze ve 
ba sit ri tim ler den olu þan bir oyu na bý rak
mýþ; leh çe ler ya resmî dil le rin et ki siy le gi
de rek za yýf la mýþ ya da se kü ler bir or tak 
di le doð ru ev ril miþ; ge le nek sel ak ra ba lýk 
að la rý ve ya cin si yet rol le ri ön ce ki bas kýn 
ve be lir le yi ci özel li ði ni yi tir me ye baþ la mýþ; 
so nuç ta “Kürt ol mak” bir “kim lik” bi lin cine 
in dir gen miþ tir. An cak ge le nek sel iliþ ki að
la rý ve kül tü rel kod la rýn ye ni za man la ra 



143

KÜSKÜNLÜK

ni ge niş çe an la tır (İ¼yâßü £ulûmi’d-dîn, II, 
154155). Küs kün lük le il gi li ko nu la ra da ir önem li gö rüş ler or ta ya ko yan bir âlim de İbn Hazm’dır. İbn Hazm’a gö re bir bi rin-den uzak laş ma nın do ğu ra ca ğı üzün tü den ko run mak için ki şi ler ya rar lı ko nu lar da bir lik te ya şa dı ğı kim se ler le zıt laş mak tan sa kın ma lı, Al lah’ın rı za sı na uy gun ol ma-yan du rum lar dı şın da in san la rın nef re ti ni çek me me nin yol la rı nı ara ma lı dır (el-AÅlâš 
ve’s-si yer, s. 192193). İbn Hazm ay rı ca in san la rın ku sur la rı hak kın da ulu or ta ko-nuş ma, bö bür len me, kö tü le re özen me, had di ni bil me me, baş ka sı nı kü çüm se me gi bi hu sus la rı da küs kün lü ğün se bep le ri ara sın da gös te rir (a.g.e., s. 200240). Ahlâk li te ra tü rün de aşı rı öf ke den do ğan ve in san lar ara sın da dar gın lık la ra yol açan ken di ni be ğen me, inat çı lık, ki bir, alay cı lık, kıs kanç lık gi bi olum suz luk lar sı ra la na rak bun la rın te da vi yol la rı gös te ri lir (me selâ 

bk. Râgıb el-İs fahânî, s. 230-241; Kı na lı-
zâ de Ali Çe le bi, s. 186187, 190, 195196). 
Gaz zâ lî, İ¼yâßü £ulûmi’d-dîn’in “Rub‘u’lmüh li kât” baş lık lı III. cil di ni bu ko nu la ra ayır mış tır.
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ha lin de sal dır gan la ba rı şı ka bul edin ce ye ka dar sa va şıl ma lı dır (elHu curât 49/910). İs lâm’da ay rı ca bü yük gü nah ka bul edi len ya lan ve fit ne ye, çe kiş me, dar gın lık gi bi olum suz luk la ra yol aç ma ris ki ta şı yan giz li ko nuş ma ya an cak dar gın la rın ba rış tı rıl ma-sı na yar dım et me si du ru mun da izin ve ril-miş tir (enNisâ 4/114; Buhârî, “Øul¼”, 2; 

Ebû Dâvûd, “Edeb”, 50; Müs ned, VI, 454).İs lâm ahlâk li te ra tü rün de küs kün lük ko nu su de ği şik baş lık lar al tın da ele alın-mış tır. Me selâ if fet er de mi çer çe ve sin de ba rış se ver lik ten söz edi le rek bu kav ram baş ka sı nın et ki si ol ma dan ki şi nin ken di is te ğiy le yap tı ğı, in san lar la sağ lık lı iliş ki ler kur ma sı nı te min eden bir tu tum ola rak açık la nır (İbn Mis ke veyh, s. 29; Kı na lızâde 
Ali Çe le bi, s. 108). Fel sefî ma hi yet te ki ahlâk ki tap la rın da dört te mel fa zi let ten bi ri olan ada le tin al tın da ki tâli fa zi let ler ara sın da ıs lah da sa yı lır ve bu nun “in san lar ara sın da ara bu lu cu luk yap ma” an la mı na gel di ği ifa de edi lir (Şem sed din el-Kirmânî, 
vr. 12a14a). Yi ne ada let için de zik re di len, dost luk, ya kın laş ma, ak ra ba lar la iliş ki yi 
sür dür me, iyi mu ame le, sev gi, kin gütme me, kö tü lü ğe iyi lik le kar şı lık ver me, düş man lık la rı ter ket me gi bi fa zi let ler de ne ti ce de küs kün lü ğün kay nak la rı nın or ta-dan kal dı rıl ma sı nı sağ lar (İbn Mis ke veyh, 
s. 32). Gaz zâ lî top lum sal kay naş ma yı (ül

fet) ve kar deş li ği ahlâkın gü zel bir mey-ve si, ay rı lı ğı ise acı mey ve si ola rak ni te ler. 
Ona gö re gü zel ahlâk bir bi ri ni sev me yi, an la şıp uz laş ma yı, kö tü ahlâk ise iliş ki lerin bo zul ma sı nı ve küs kün lü ğü do ğu rur. Gaz-
zâ lî bu esas üze ri ne ku ru lan ül fet ve kardeş li ğin fa zi le ti ni, şart la rı nı ve de re ce le ri-

selâmı alır sa ba rış ma nın se va bı nı bir lik-te ka za nır lar, al maz sa gü na hı o yük le nir, selâm ve ren gü nah tan kur tu lur” şek lin de ifa de edil miş tir (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 47). Ay rı ca din kar de şiy le ara sın da düş man-lık bu lu nan kim se nin onun la ba rı şın ca ya ka dar gü nah la rı nın ba ğış lan ma ya ca ğı 
be lir ti lir (Müs lim, “Birr”, 36). Bir ha dis te in san la rın ara sı nı boz mak için söz ta şı-ma bü yük gü nah lar dan sa yıl mış (Bu hâ rî, 

“Edeb”, 50), di ğer ha dis ler de de özel lik le ak ra ba lar ara sın da ki küs kün lük ler ağır gü nah ka bul edil miş tir. Ak ra ba sıy la iliş-ki si ni ke sen le rin cen ne te gi de me ye ce ği ni 
bil di ren Hz. Pey gam ber (Buhârî, “Edeb”, 

11) in san la rın ara sı nı bul ma yı ve dar gın la rı ba rış tır ma yı na maz, oruç ve sa da ka dan 
da ha fa zi let li bir iba det ola rak ni te ler (Ebû 

Dâvûd, “Edeb”, 50). Ak ra ba lar la iyi ge çinme nin tav si ye edil me si de güç lü bağ la ra da ya lı bir ai le ya pı sı nın ku rul ma sı na yö-
ne lik tir (enNahl 16/90; Müs lim, “Birr”, 

2021; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 45).Kur’ân-ı Kerîm’de, ha dis mec mu ala rı ve ahlâk ki tap la rın da bir bi ri ne dar gın olan ki şi le rin ve grup la rın ba rış ma sı na “sulh”, bun la rı ba rış tır ma ya da “ıslah” de nil miş tir. Dar gın lık ve an laş maz lık ai le ler, ka bi le ler ve züm re ler ara sın da ola bi lir. Kur’an’da, inanç ba kı mın dan kar deş olan mü min ler ara sın da vu ku bu lan an laş maz lık la rın ba rış 
yo luy la çö züm len me si sos yal çev re ye dinî 
bir so rum lu luk ola rak yük le nir (elEnfâl 

8/1). Bu se bep le iki müs lü man gru bun an laş maz lı ğı bir bi riy le fi ilî ça tış ma nok ta-sı na ge lir se ara la rın da ba rı şı sağ la mak için 
ça ba gös te ril me li, ta raf lar dan bi ri nin diğe ri aley hi ne sal dır gan lı ğa de vam et me si 


