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Hz. Peygamber ve Beden Dili
Doç. Dr. Bünyamin ERUL*

Sus; eğer birisi sana harfsiz, sessiz söz olamaz derlerse, de ki: "Yalan!."
Sus, çünkü sözle, sesle, harfle örülmemiş dilsiz bir sözün de var...
Onun sözlerini kulaksız duy, ona dilsiz, ağızsız söz söyle;
Çünkü dille söylenen sözün bazı-bazı yalan olmamasına,
Bazı bazı insanı incitmemesine imkan yok!
(Mevlana'nın Divan'ından)

lletişimde Beden Dili ve Önemi

uh ve bedenden müteşekkil canlı bir varlık olan insan, ruhundan (keza
beyin, kalp veya vicdandan) aldığı komutlar doğrultusunda bedeniyle
hareket etmekte ve çevresiyle değişik biçimlerde iletişim kurmaktadır. İletişim
uzmanlarına göre başlangıçta hal ve hareketlerle yani beden diliyle iletişim kuran insan, ardından sözlü iletişime geçmiş, daha sonra çeşitli işaret, resim, rumuz ve semboller kullanmış, nihayet yazının icadıyla da yazı dilini kullanmaya
başlamıştır. 1 İnsanlık tarihindeki iletişimde yaşanan gelişim süreci ve sıralama
sında durum ne olursa olsun, bilinen bir gerçek var ki, o da tarihin başlangıcın
dan günümüze dek beden dilinin önemini koruduğu ve tarihin sonuna kadar
da koruyacağı hususudur.

R

Beden dili hakkında yapılan

çalışmalar,

bununla genel olarak öncelikle kaş,

*Ankara Üniv. ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi.
1 Bu sıralamaya, Allah'ın yarattığı insana beyanı öğretmesi (55. Rahman, 3-4), Hz. Ademe'e bütün isimleri öğretmesi (2. Bakara, 31) ve Allah'ın farklı dilleri yaratmış olması (30. Rum, 22) vb. ayetler doğrul
tusunda itiraz edilebilir. Keza, Yuhanna İncili "Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi... Söz insan olup aramızda yaşadı..." şeklinde başlamaktadır.
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goz, yiiz ve aglzla yapllan qegitli jest ve mimiklerinin yanlslra bag, el, kol ve ayak
hareketlerini; ayrlca insanlar~ngerek hl&-hyafetleriyle, gerekse saq-sakal, blyik, makyaj vb. dl? goriintuleriyle verdikleri ilk izlenimi, iligkilerde araya konulan fiziki mesafe ve tokala~ma,opii~megibi yahn temasl, yon, duruq ve oturug
gibi hareketleri ve bunlarin neyi ifade ettiklerini kasdetmektedirler.
Sozlu dil ile beden dili, ileti~imdebirbirlerini tamamlayan unsurlard~r.Her
ne kadar nihai karar soze ait ise de beden dilinin, kendisinde ifadesini buldugu
sessiz bir bahqin, bagm anlamli bir biqimde qevrilmesinin, bir jestin ve karg~koyan bir tavrln, bin kelimeden qok daha fazla Sey anlatabildigi hatirdan qikarilmamalld~r.Beden dilinde soz, ses tonu ve hareketler bir biitun halinde qaligir.
Beden dilinin, konuqma dilinin aglrhgml teqkil ettiginde ihtilaf yoktur. Bir milyon iizerinde sozel olmayan i~aretve hareket tespit eden bilim adamlar~ninverilerine gore ileti~imdebeden % 60, ses tonu % 30, sozciikler ise % 10 oranmda katluda bulunmaktad~r,~
Duygusal ileti~imin% 90'1 sozsiiz olarak beden dili ile gerqeklegtirilmektedir. Bu nedenle ki~ilerinbeden dilinin farhnda olmasl kendilerini tanlmlar~nda ve ileti~imleriniyonlendirmede onemli bir role sahiptir. Hem kendilerinin,
hem de karqismdaki kiglerin beden dilinde somutlagan gerqek duygular~nlanlamak duyarlrk gerektirir. 1nsanlar arasi iletigimde, mesajlarin anlag~lmasmda
en temel araC beden dilidir. Duygulanmm ifade eden dilin, beden dilirniz oldugu unutulmamalid~r.Nasll diiqiincenin dili kelimelerse, duygularin dili de bedenimizdir. Insanln kendini tanlma, kendi amaqlanna ulagabilme gayretlerinde
Dolaylslyla daha iyi bir iletigim
en onemli adlm, beden dilini tanimakla at~lir.~
kurabilmek, mesajlan baqanh bir ~ekildeverebilmek, Islam'i en etkili bir biqimde sunabilmek iqin davet~ininbeden dilini qok iyi bilmesi gerekmektedir. Bu
durum, muhataplarln tepkilerinin okunmasi ve Mqiilmesi iqin de garttlr.
insan diliyle qok kolay yalan soyleyebildigi halde, bedeniyle bunu yaprnasi o
kadar kolay degildir. Gerqek duygu ve dugiinceleri kelimelerin arkaslna gizlemek
belki miimkiindiir ama, beden dilinini gizlemek qok kere mumkiin degildir.4
Caglmlzda politikacllarm, i~adamlarinm,medya patronlarinm, sanatqllann
ve sudularm dogru konu~upkonu~madlklar~,
sozlerinde samimi olup olmadiklarl art& sadece yalan makinaslyla degil, beden dilleri okunarak qoziirnlenmekte ve bu dogrultuda degerlendirmeler yapllmaktadlr. Ayni qekilde kitlelere
hitap eden kimselerin icra ettikleri programlarda veya propagandalarda muha2Kara Necati, Kur'an'da Bir ileti;sin?Aracz Olarak Beden, s. 187-8. ( b a s d m a m ~telio
~
3BaltaqZuhal ve Balta~Acar, Bedenin Dili, s. 159-160,ist. 1998, (19. bask^)
4A.g.e.,s. 13, 89.
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tapları

en etkileyeci, ikna edici ve inandırıcı faktörün, verilen söz ve mesajlardan çok, kullanılan beden dili olduğu belirtilmektedir.
Hesap gününde Allah'ın huzurunda bile birtakım mazeretler sunmaya yeltenecek insanların (75. Kıyame 15), ağızlarına mühür vurulup, ellerinin konuş
ması, ayaklarının da yaptıklarına şahitlik etmesi (36. Yasin 65) söze değil de beden diline başvurulması bakımından hayli ilginçtir.
Bilindiği gibi, beden hareketlerimizin bir kısmı kahtım yoluyla doğuştan veya diğer bir ifadeyle yaratılıştan gelen fıtri/tabii davranışlardır. Neşe, hüzün, öfke, korku, telaş, hayret vb. birçok duyguların bedensel tezahürü, içgüdü veya
refleks sonucu olarak ortaya çıkar ve evrenseldir. Beden hareketlerinin önemli
bir kısmı ise, kahtım yoluyla değil, görerek ve öğrenerek elde edilir. Konuşma
yı öğreninceye kadar, doğan her çocukla kurulan iletişim beden diliyle olmakta ve çocuk büyürken birçok beden hareketlerini ailesinden başlamak üzere
çevresinden öğrenmektedir. Burada çoğu zaman, çocuğun yetiştiği çevrenin dini, kültürü, örf ve adetleri belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla öğrenilen bedensel
davranışlar, iklimden iklime, kültürden kültüre, toplumdan topluma değişiklik
arzeder. Ancak her toplumun kendine özgü, hemen herkes tarafından kullanı
lan ve herkesçe anlaşılan ortak bir beden dili vardır.

İşte bizi burada ilgilendiren bedensel hareketler, bu kısma giren davranışlar
dır.

Acaba sahip olduğumuz bedensel davranışlarımız Kur'an'ın öngördüğü,
Hz. Peygamber'in örnekliğini sergilediği, örf, adet ve öz kültürümüzün onayladığı davranışlara uygun mudur? İslam'ı çağımıza sunma konumunda olan kimselerin kullandığı beden dili ile, söylemleri arasında yeknesaklık var mıdır? Diğer bir ifade ile davetçi, muhataplarının toplumsal ve kültürel beden dilini ne
denli dikkate almaktadır?
Kutsal metinlerin/vahiylerin indirilmesiyle gerçekleşen yazılı ve sözlü din dilinin yanısıra, tarihin çeşitli dönemlerinde insanlara davranışlarıyla örneklik
sunmak üzere pekçok peygamberin gönderilmiş olması, dinin tebliğ ve tatbikinde beden dilinin ne kadar önemli olduğunu göstermek için yeterlidir.
Tevrat, İncil ve Zebur' da olduğu gibi, müslümanlar için en büyük rehber
olan Kur'an da, insanın ses tonundan ifade tarzına, gözlerin hain bakışından
ölü bakışına, öfkeyle yaptığı jest-mimikten alaycıkaş-göz hareketine, yürüyüşünden oturuşuna varıncaya kadar pekçok beden hareketlerine dikkat çekmiş
ve böylece mürninleri ideal bir beden dili kullanmaya yönlendirmiştir. 5
s Nitekim değerli meslektaşımız Necati Kara'nın "Kur' an' da Bir İletişim Aracı Olarak Beden" adlı henüz
basılmamış 423 sayfalık değerli çalışması bu hususta yeterli bilgi sunmaktadır. Kutsal kitaplarda beden
dili kullanımı ile ilgili olarak bkz: a.g.e, s. 161-168.

Hz. Aiqe'nin ifadesiyle "ahl2h Kur'an olan", bazi ilim adamlarmin ifadesiyle de "Kur'an'in miicessem hali, canli bir Kur'an olan" Hz. Peygamber de risalet hayati boyunca insanlarla iletiqiminde beden dilini yogun bir qekilde kullanmiqtir. Hatta bazi ayetlerde, bunlarin bir krsmina iqaret edilmi~tir.Kurey~'inileri gelenlerinden birini dine davetle meqgulken bir AmAnin yanina yaklaqtlgini
goriince Hz. Peygamber'in yiizunii ekqiterek qevirip ilgilenmemesi (80. Abese
1-10]; indirilen vahyleri ezberlemek iizere dilini hareket ettirmesi (75. Kiyame
16); Kiblenin Kabe'ye qevirilrnesi istikametinde bir vahy beklentisiyle yiiziinii
semaya qevirmesi, buna dair birkaq ornegi oluqturmaktad~r.~
Bazi ayetlerde ifade edilen RasQlullah'in "qAhid 01uqu"~da, kanaatimizce daha qok diinya ile ilgilidir ve kendisine risaletin verilmesiyle birlikte, h2l ve beden
ile teblig niteliginde icra ettigi onemli bir misyondur. Bir Rasul olarak o, haklun, vahyin qahididir, tanigidir. 0 , risalet oncesi ve sonrasi ornek qahsiyetiyle,
bizatihi ilahi mesajin, risaletin en biiyiik delilidir. Nitekim MevdQdf'ye gore, Allah Rasuliinu insanlar iizerine qahit olarak gondermenin anlami, diinyada onlar iqin hem soz, hem de eylem ile Hakk'a iqaret etmesidir. Peygamber, butiin
insanlara sunmak iizere gorevlendirildigi qeyleri once kendi nefsinde uygulayarak gostermelidir. O'nun karakter ve davraniqlari, davetinde ne kadar samimi
olduguna qehadet etmelidir.8
Ayni durum Hz. Peygamber'in "usve-i hasene" yani "giizel bir ornek" oluqunda da gorulmektedir. Hz. Peygamber, sadece abdest, dua, namaz, oruq ve
hac gibi ibadetlerin uygulamasinda degil, bir~ogusiinnet olarak algilanacak ornek davraniqini ashabina fiilen talim ve tatbik etmiq ve hayatin pratikleriyle ilgili orneklik sergilemiqtir. Sunnetin, ornek nebevi davraniqlardan oluqmasi, Hz.
Peygamber'in beden dilinin ne kadar onemli oldugunu gostermektedir.
Iqte bu tebligde, son ylllarda biitiin dunyada onemi ve popiileritesi artan beden dilinin, Hz. Peygamber tarafindan ne denli kullanildigr iizerinde duruiacak,
Islam'in qagimiz insanina sunumunda beden dilinden yeterince yararlanilmasinm geregi hatirlatilacaktir.
Hz. Peygamber ve Beden Dili
Hz. Peygamber'in muhataplari olan sahabiler, ona olan ba~l~liklari
geregi,
onun sadece sozlerine degil, gerek giinluk hayatinda, gerekse konuqmalari es6Aynca bkz: 2. Bakara 144; 20. Taha 131; 15. Hicr 88; 18. Kehf28.
'73. Muzzemmil 15; 33. Ahzab 45; 48. Feth 8-9.
*MevdOdi, Tefhimu'l-Kur'dn, ter. Komisyon, Istanbul-1991,II. baslu, N.430, VI. 503.

Tebliğler ve Müzakereler

1 22l

nasında kullandığı beden diline de dikkat etmişlerdir. Onların bu dikkatli izlenimleri ve gözlemleri sayesinde biz, nakledilen hadislerden yararlanarak Hz.
Peygamber'in kullandığı beden dilini büyük ölçüde tesbit edebilmekteyiz. Bu
durum, dağınık bir şekilde birçok hadisde karşımıza çıktığı gibi, bilhassa şerna
il kitaplarında, hılyelerde, müselsel hadis derlemelerinde, usul kitaplarının Hz.
Peygamber'in fılleri ve beyanından bahseden bölümlerinde yoğun bir şekilde
görülmektedir.

Hz. Peygamber'in çevresiyle ilişkilerinde, sözsüz ve sessiz iletişim kurduğu
da anlaşılmaktadır. O'nun bazen sükut etmesi, bazen tebessüm etmesi, bazen
de yüz renginin değişmesi, her hareketini ilgiyle izleyen ashabına bazı mesajları verınede yeterli olabilmekteydi. Bu mesajlardan bir kısmı ikrar/onay anlamında olumlu iken; bir kısmı ise hoşlanmama, rahatsız olma ve karşı çıkma
anlamını taşımaktaydı. Allah Rasulü'nün beden diliyle verdiği bu mesajları derhal dikkate alan sahabiler, gereğini yerine getirmekteydiler.
Hz. Peygamber'in sükut edişini de, onun davranışları içerisinde mütalaa
eden usulcüler, 10 farklı sükut çeşidinden söz etmişler ve sükut sebeplerini ve
her birinin ne anlama geldiğini tesbit etmeye çalışmışlardir. 9
Hz. Peygamber'in cibilli davranışlarını inceleyen alimlerirniz, bunların bir
veya örf, adet ve kültürle ilişkili olduğunu belirtirler. Dolayısıyla bu davranışlarda teşri', taabbud, örneklik veya sünnet olma durumundan söz etmezler. Ancak bu, onlardan bazılarının mübah, bazılarının da mendub veya müstehab davranışlar olduğu sonucunu doğurmaktadır. Hz. Peygamber'in bu tür davranışları, şayet devamlılık veya onun emir ya da tavsiyesi ile
desteklenmişse, bu o davranışın mendup veya sünnet olduğunu gösterir. 10
kısmının sırf mizac

Hz. Peygamber'in sözlerini el, parmak vb. bazı işaretlerle takviye etmesi, sahabenin hem kulaklarına, hem de gözlerine hitap etmesi ellietiyle beyanın daha
beliğ, iletişimin daha etkili ve başarılı olmasını sağlamıştır. Hz. Peygamber'in
sıkça kullandığı işaret dili, bazen teşbih yaparken, bazen işaret edilen şeyi gösterirken, bazen de evet-hayır, kabul-red anlamına gelen jest ve mimikler olarak
çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. 11 Yine Zerkeşi gibi bazı usulcüler tarafından, sünnetin kısımlarından sayılan işaret, bazı durumlarda sözün tamamlayıcı bir öğesi, bazı hallerde sözle birlikte aynı ağırlıkta olurken, az da olsa bazı
durumlarda ise bizzat hükmün kendisi olabilmektedir. Sırasıyla örnekleyecek
olursak, Cuma günündeki müstecab zamanın kısalığının, iki parmakla ifadesi;
M. Süleyman, Efalu'r-Rasu~ II. 76-78, 127. Beyrut-1988, II.
bilgi ve örnekler için bkz: a.g.e., I. 219-239.
ıı Aşkar, a.g.e., II. 20-21.
9 Bkz:

Aşkar,

10 Geniş

baskı,

Müessesetu'r-Risale.
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ayin 29 gun oldugunun hem sozle, hem de papmaklarla gosterilmesi; hac esnasindaki bazi menasikin yanhqhkla takdim ve tehirinde bir beis olmadigmin el
hareketiyle gosterilmesini zikredebiliriz.12
Hz. Peygamber'in de sahabenin beden dilini dikkate ald~gianlagilmaktadir.
Nitekim Mekke'nin Fethi giinlerinde, Hz. Peygamber'in huzuruna gelen ve
kendisiyle konuqurken titreyen bir qahsa o, "Kendine gel! Ben bir kral degilim.
Ben sadece kurutulmu~et yiyen bir kadinin ogluyum!"13 deme ihtiyaci hissetmiqti. Temim Kabilesi'nden gelip Hz. Peygamber'in huzuruna qdunca titreyen
Kayle bint Mahreme'nin heyecanmi "Ey kadincagiz! Sakin ol!" diyerek yatiqtirmas1 da bunun giizel bir ijrnegini oluqturur.14
Bilindigi gibi Hz. Peygamber, farkli sahabilerden gelen ayni sorulara farkli
cevaplar verirken, muhatabinin durumunu dikkate alarak cevaplamlqtir. Muhataplarin durumunu ele veren en onemli gostergeler ise qiiphesiz, onlarin beden dili ve Hz. Peygamber'in bunu dogru bir qekilde okuma baqarisld~r.
Burada ornekleme yontemiyle Hz. Peygamber'in, qevresiyle ili~kilerindebeden dilini nasil kullandigi uzerinde durulacaktir.
D I Goriiniim
~
ve ilk izlenim

Rivayetlerden anlaqildigma gore, Hz. Peygamber'in ne luyafetleri itibariyla
dig goriiniimiinde, ne de fiziki yapisi ve yiiz hatlarlnda normal bir balugla farkedilebilecek bir ayr~caltk,onun Peygamber oldugunu gosteren herhangi bir alamet yoktu. Bu nedenledir ki, kendisini daha once gormeyenler, ashabi arasinda
onu tanimayabiliy~rlardi.~
Bu durum, onun gerek risalet oncesinde, gerekse
sonrasinda tamamen sade, tabii ve miitevazi bir hayat tarzini tercih etmesinden
kaynaklanmaktaydt. Oldukqa slluntili ylllarin yaqandigi Mekke'de olsun, nisbeten huzur ve refaha kavuquldugu Medine ylllarinda olsun, Hz. Peygamber'in yiyip-iqmesinde, giyim-kuqaminda, oturup-kalkmasinda hep bu tevazu hali goze
qarpmaktadir. Dolaylsiyla, oturuqundan, tac ve tahtmdan, liiks luyafetlerinden
bir kralin kolayca tanmmaslnda oldugu gibi, bir peygamberin de herqeyiyle diger insanlardan farkli biri olaca@nizihinlerinde kurgulayarak gelenler, dl? goriinmiiyle ashabindan farksiz olan peygamberimizi seqememiglerdir.
Buna mukabil Hz. Peygamber'in huzuruna ilk defa qikan Hristiyan kokenli
12A.g.e.,11. 24-26.
13ibnMLce, Et'lrne 30, no: 3312,II. 1101; Hlkirn, Mustedrek, 111. 48.
'*Taberhni, el-Mu'cenzu'l-Kebir, XXV. 7-11.
l5 Bkz: ibn Sa'd, I. 234-5; ibn EbP Seybe, VII. 346, no: 36625; Buhbrt, Cenaiz 32,II. 79; MenLlabu'l-Ensar 45, IV. 259; Muslim, Cenaiz 15, I. 637; ibn HigLm, I. 492; 11. 573-5; Taberi, Tarih, 111. 124-5.
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Adiy b. Hatim ise, sırf hanımlarla ve çocuklarla birlikte oturuyor olmasından
hareketle, onun bir kral olmadığı sonucuna varmış ve neticede müslüman olmuştu.16

karakterleri hakkında derin bilgi sahibi olanlar, onun yüz
sözlerine bakarak, onun ayrıcalığını kolaylıkla anlayabiliyordu. Nitekim Hz. Peygamber Medine'ye vardığında, Yahudi bilginlerinden Abdullah b.
Selam, onunla görüştükten sonra "Rasulullah'ın yüzünü gördüğümde hemen
anladım ki, onun yüzü, bir yalancı yüzü değildir" demiş ve kısa süre sonra da
müslüman olmuştur. 17
Fakat

insanların

hatlarına,

Rivayetlerin anlatırnma göre, orta boylu ve gayet mütenasip bir vücut yapı
sına sahip olan Hz. Peygamber' i ilk gören onun mehabetinden biraz çekinirdi.
Ancak bir süre birlikte kalıp onu yakından tanıma fırsatı bulması halinde bu
mehabet derhal sevgiye dönüşür ve "Onun gibisini ne daha önce, ne de daha
sonra görmedim" demekten kendini alamazdı. 18
Hz. Peygamber, hutbeler veya dışarıdan gelen heyetler için herhangi özel bir
kıyafet kullanmamış, ancak sürekli temiz ve göze batmayan sadelikte kıyafetler
tercih etmiştir. Çeşitli stillerde uzatıp taradığı saçlarına, sakalına ve sık sık temizlediği dişlerinin bakırnma özen gösteren Hz. Peygamber'in, zaman zaman
gözlerine çektiği sürme, kullandığı güzel koku, nurani yüzünün güzelliği ile bütünleşince, onun görünümüne daha da güzellik katmıştır. 19

El, Kol ve

Parmakların Kullanımı

(Jestler)

Hz. Peygamber'in gerek günlük konuşmalarında, gerekse hitabelerinde beden dilinin en bariz göstergelerinden olan parmakları sıkça kullandığı görülmektedir. Parmaklarından birini veya birkaçını yukarı kaldırması, iki parmağı
nı açması veya kapaması, parmağıyla işaret etmesi, baş parmalda şehadet parmağını birleştirerek halka yapması, kızarak parmağıyla dürtmesi, parmaklarıy
la rakamları göstermesi, parmaklarını kenetlemesi vb. hareketler rivayetlerde
sıkça geçen jestlerdendir. 20
Hz. Peygamber'in hılye ve şernailini en geniş anlatan sahabilerden Hind b
Ebi Hale, onun ellerini ne şekilde kullandığım anlatırken şöyle der: "(Herhan16 Bkz:
17

Ahmed b. Hanbel, Musned, IV. 378.

İbn Sa' d, I. 235; Tirmizi, Sıfatu'l-Kıyame 42, no: 2485, IV. 652; İbn Hişam, I. 516-7.

Tirmizi, eş-Şemailu'l-Muhammediyye, tah. Abdulmecid Tu'me el-Halebi, s. 12, Beyrut-1997.
Tirmizi, a.g.e., s. 20-29; Kazancı Ahmet Lütfi, Peygamber Efendimizin Hitabeti, s. 43-46, İstanbul1980.
20 Bkz: Concordance, I. 64-65; II. 388-389; III. 60.
18 Bkz:

19 Bkz:

gi bir~eyeveya yere) i~aretettigi zaman biitiin avucuyla iqaret ederdi. (Herhangi bir hususa) ~ a q ~ r zaman
d ~ g ~avucunu (yukar~yadogru) ters qevirirdi. Konu~urkenavuqlarin~birle~tirirve sag acuq iqini, sol baqparmagma vururdu ..."21
"Miimin, miimin iqin adeta bir bina gibi birbirini destekler" derken parmaklarln~birbirine kenetlemi9tir.22
Benzer bir hareketi, hac mevsiminde umre yap~lmasinakarp olan cahiliyye
diiqiincesinin aksine, hac mevsiminde de umre yapilabilecegini, hac ile umrenin iqige girdigini aglklarken y a p t ~ grivayet
~
edilmektedir.23
Miisliimanlar~nkarde~olduklarlndan ve birbirleri iizerindeki hak ve dokunulmazllklanndan bahsederken sozii takvaya getiren Allah Rasulii, takvanin
kalbi bir tavlr oldugunu belirtmek iizere i i defa
~ "Takva buradadlr, takva buradad~r,takva buradad~r"buyurmu~ve o esnada eliyle de gogsiine i~aretetmiqtir.24
Yine i~aretparmagiyla orta parmag~nibiti~tirerek,yetimi himaye eden kiqinin cennette kendisine ne denli yalun olacaginl gostermek iizere parmaklarindan yararlanrmqt~r.~~
Veda hacclnda irad ettigi me~hurhutbesinde teblig ettigini ashabln ikrar etmesi iizerine Hz. Peygamber: "Allahumme~hed!=Allah~msen qahid ol!" derken qehadet parmag~n~
iiq defa hem havaya kald~rm~q,
hem de insanlara i~aret
etmi~tir.~~
Ayln 29 gun oldugunu, iki defa on parmagmi, iiqiinciisiinde ise birisini kapat~pdokuz parmagini gostererek anlatrnqt1r.2~
Yagmur duasi esnasmda, "Allah~m!Uzerimize degil, ~evremizeyagd~r!"derken elleriyle de ~evresindekibulutlara iqaret etmiqtir.Z8
Cuma giiniinde mevcut olan ve dualarin kabul ediiecegi e~refsaatinden soz
ederken, bunun qok az bir zaman dilimi oldugunu parmak ucuyla gosterdigi gibiZ9,gusiilde baq~nasu doktii@.inii de yine iki eliyle i~aretederek gostermi~tir.~~
21 Tirmizi, $email s. 86.
22Buhari,Salat 88, I. 123.
23Muslim,Hac 147, I. 888.
24Muslim,Birr 32-33, Ahmed b. Hanbel, Musned V. 24-5.
25 Buhari Talak 25, VI. 178; ibn Mace, Edeb 6, no: 3680,II. 1213.
26Muslim,Hac 147, I. 890; V&di, Met&& 111. 1103.
27Muslim,Slyam 23-26, I.
28 Buhari, Cuma 35, I. 224.
29Buhari,Cuma 37, I. 224; Talak 34, VI. 175; Muslim, Cuma 14, I. 584.
30Buhari,Gus1 4, I. 69.
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Saçı ve sakalı dağınık bir şekilde mescide giren bir sahabiye, saç-sakalını düzeltmesini kastederek eliyle "dışarı çık" anlamında işaret etmiştir. 31

Hatta Hz. Peygamber'in sadece ellerini kullanarak tamamen işaret diliyle
fetva verdiğini dahi görebilmekteyiz. Buhari'nin "El ve baş işaretiyle fetva verenler" başlığı altındakaydettiği rivayete göre, hac esnasında Şeytanı taşlama
dan önce kurbanını kesen, kurbandan önce traş olan ve ne yapmaları gerektiği
ni soran her ikihacıyada eliyle işaret ederek bir sıkıntı olmadığı cevabını vermiştir.32

Üzerindeki ince bir elbiseyle yanına giren Hz. Ebu Bekir'in kızı ve müstakbel baldızı Esma' dan yüz çeviren Hz. Peygamber, kendi el ve yüzüne de işaret
ederek: "Ey Esma! Bir kız ergenlik çağına girince yüzü ve elleri hariç, bedeninin
görünmesi doğru değildir" buyurdu. 33
Ka'b b. Malik'in, İbn Ebi Hadred'de bulunan alacağını tahsilde tartışmalar
üzerine Ka'b'a seslenen Hz. Peygamber eliyle alacağının yarısından
vazgeçmesini işaret etmiş, o da bunu kabul ederek yarısını almıştır. 34
çıkması

İlınin çekileceğini, cehalet ve fıtnelerin ortaya çıkacağını ve here'in çoğala
cağını haber veren Hz. Peygamber'e, "Here nedir?" diye sorulunca, sanki ölümü kastedercesine elini haraket ettirmiştir. 35

Bir defasında nasihat ederken eliyle dilini tutarak Muaz b. Cebel' e: "İşte bunu iyi muhafaza et!" buyurmuştu.36
Samimiyet, Yakın Mesafe ve Temas

El sıkma biçimi, insanın kişiliğini ortaya koyma yollarının en başta gelenlerinden biridir. Kendisine uzatılan eli, iki elle birlikte kavramak, karşıdaki kişiye
samimiyet, güven gibi özel duygular beslediğini göstermenin açık bir yoludur.
El sıkışma işlemini kimin başlattığı, zamanlaması ve ne kadar devam ettiği de
ayrıca iki kişi arasındaki yakınlığın bir göstergesidirY
Hadis kaynaklarımızdaki rivayetlere göre Allah Rasulü, karşılaştığı sahabisiyle musafaha eder, o şahıs elini bırakıncayakadar da elini bırakmazdı. Biriyle
konuştuğu zaman, o şahıs yüzünü çevirip gidinceyedek ondan yüzünü ayırMalik, Muvatta, Şa'r 7, s. 949.
ilim 24, I. 29-30.
33 Ebu Davud, Libas 34, no: 4104, IV. 358.
34 Buhari, Sulh 10, 14, III. 170-172; Muslim, Musakat 20-21, II. 1192-3.
35 Buhari, ilim 24, I. 29; Ahmed, Musned, II. 288.
36 Tirmizi, İlim 8, no: 2616, V. 12.
37 Bkz: Baltaş, a.g.e., s. 83-86.
31

32 Buhari,
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m a z d ~Bazen,
. ~ ~ Enes b. Malik'e et-TahiyyAt'~ogretirken yaptig~gibi39,yahnhgin ve s~cakilginin gostergesi olarak muhatabinln elerinini iki eliyle tutardi.
Rivayetlerde nakledildigi iizere, Medine cariyelerinden herhangi biri, Hz.
Peygamber'in elinden tutar, kendisini goturmek istedigi yere goturunceye dek
Bu hadis, Hz. Peyelini b~rakmaz:~o da elini cariyenin elinden qekme~di.*~
gamber'in bir cariye kar~isindabile, ne denli ince ruhlu, edeb ve tevazu sahibi
oldugunu gostermektedir. 0yle ki, siradan bir cariye dahi, onun elinden tutup
diledigi yere gotiirebilmekte ve Hz. Peygamber cariye ile araslna hiqbir mesafe
koyrnadan, ~efkatli,merhametli bir baba samimiyetiyle cariye ile elele yiiriiyebilmektedir.
Hz. Peygamber, ibn Omer'in omuzundan tutarak, "Diinyada adeta bir garib veya yolcu gibi ol!" buyurm~qtur.~~
Buradaki omuzdan tutu^, samimiyet ve
yahnligi ifade ettigi gibi, hem muhataba, hem de mesaja verilen onemi gostermekle kalmaz, diger taraftan, dinleyicinin ilgisini ve dikkatini toplamaya, daha
iyi anlamasina kath saglar.
Ebu Umame'nin anlattigina gore, zina etmek iqin izin isteyen bir genci, Hz.
Peygamber yanina qagirm~qve sirasiyla boyle bir fiilin annesine, hzina, hzkardeqine, halasi ve teyzesine yapilmaslni isteyip istemedigini sormuq, onun her seferinde "haylr" demesi uzerine "insanlar da bunu istemez" buyurmuq ve elini
gencin uzerine koyarak "Allahlm! Onun giinahm~bagigla, kalbini temizle ve
namusunu koru!" diye dua e t m i ~ t i r . ~ ~
Hz. Peygamber'e gelerek aqikqa bu konuda izin istemeye curet ettigi ign sahabe o gencin uzerine yiirumek istemiq, ancak Allah Rasulu onlari durdurmakla kalmamiq, yanlna gelmesini istemi~tir.Bu rivayette o genci hem yahn mesafeye almasi, hem de eliyle ona dokunmasi, Hz. Peygamber'in, beden dilinin en
etkili iki unsuru olan yalun mesafe ve temas olgusunu devreye soktugunu gostermektedir.
Devesinin arkasina binen yegeni Fazl b. Abbas'in, Muzdelife'de soru sormaya gelen giizel bir hanlma bakmakta oldugunu goren Hz. Peygamber, onu sozle uyarmaylp, bizzat eliyle yiizunii obur tarafa qevirmekle yetinmi9tir.44
38Bk~:
Tirmizi, K~yame46, no: 2490, IV. 654-5; Ahmed, Musned V. 163,168; 1bn Mace, Edeb 21; Ebu
Davud, Edeb 6.
39Bkz:Buhari, Isti'zan 28;
40Buhari,Edeb 61, VII. 92.
41 Ahmed b. Hanbel, Musned, 111. 174.
42 Buhari, Rikak 3, VII. 170.
43Ahmedb. Hanbel, Musned, V. 256-7.
4Malik, Muvatta, Hac 97, s. 359; Buhari, Hac 1,II. 140; Muslim, Hac 407, I. 973.
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Bu örneklerde olduğu gibi, Hz. Peygamber'in çeşitli vesilelerle, bazı sahabilerin göğsüne veya sırtına elini koyması, eliyle dokunması, dürtmesi, iteklemesi ve hatta vurması yine yakınlık ve samirniyet ifadesi olarÇtk alınmalıdır. 45
Bazen de samimi olmadığı halde mücamele ve müdaratta bulunduğu kimseler de vardı. Fezare kabilesinin ileri gelenlerden kaba-saba biri olan Uyeyne b.
Hısn'ı uzaktan gelirken gördüğünde hakkında sarfettiği olumsuz ifadelerden
sonra tatlı dille ve güler yüzle gösterdiği ilgi ve iltifat bunun tipik bir örneğidir.
Hz. Peygamber'in bu tavrının sebebi sorulduğunda, insanların en şerlisinin,
şerrindenemin olunmak üzere kendisine izzet-ikramda bulunan kimse olduğunu belirtmiştir. 46 İslam'a yeni giren Amr b. el-As'ın dediği gibi, "Rasulullah
(s), yüzüyle ve sözüyle toplumun en kötüsüne dahi yöneliyor, bununla onların
kalbini kazanmak istiyordu." 47

Yüz ifadeleri ve

Baş

Hareketi (Mimikler)

Beden dilinin en anlamlı hareketleri yüzdedir. Yüz bütün bedeni temsil
eder. istekler, endişeler, korku ve heyecanlar, ilgi ve irkilmeler, acı ve ızdıraplar,
utanma ve tiksinmeler, nefret, öfke, kızgınlık, neşe ve bütün duygular onda belirir.48
Allah Rasulünün sevinç hali de, sıkıntılı hali de rahatlıkla mübarek yüzünden okunurdu. Hz. Aişe'ye atılan çirkin iftira günlerindeki sıkıntısı nasıl yüzüne vurmuşsa, Allah tarafından temiz olduğuna dair inen ayetleri müjdelerkenki sürur hali de yüzüne yansımıştır. 49
Aynı

durum Tebuk Savaşı'na çıkmaktan geri kalan ve günlerce kendisiyle
konuşulmayan Ka'b b. Malik'in bağışlandığına dair ayetleri müjdelerken de gözükmüştür. Ka'b, uzunca anlattığı kendi kıssasında, Hz. Peygamber dahil herkesin küstüğü bu günlerinde, verdiği selamı alıp almadığını anlayabilmek için
Hz. Peygamber'in dudaklarını hareket ettirip ettirmediğini nasıl gözlediğini,
O'nun yakınında namaz kıldığını ve Hz. Peygamber'in kaçamak bakışlada kendisine baktığını, kendisi baktığında ise O'nun derhal nasıl yüz çevirdiğini; Allah' dan gelen bağış müjdesini veriken ise, "Yüzü sevinçten (şimşek) gibi parlamaktaydı. Rasulullah (s) neşelenin ce yüzü ay parçası gibi aydınlanırdı ve biz sevindiğini bundan anlardık" diyerek detaylı bir şekilde anlatır. 50
45 Bkz:

Cuncordance, III. 266-7.
Edeb 38, VII. 81; Ebu Davud, Edeb 6; Ahmed, Musned, VI. lll.
47Tirmizi, Şemail, s. 133.
48 Kara Necati, a.g.e., s. 413.
49 Buhari, Tefsir 24/6, VI. 5-9.
50 Buhari, Meğazi 79, V. 130-134; Menakıb 23, IV. 166; Bkz: 9 Tevbe 118.
46 Buhari,

Kaynaklarin tafsilatli olarak naklettigine gore, Medine'ye Mudar kabilesinden baql aqik, yahn ayak, iistii b q i ylrtlk, ama lul~qlar~n~
kuqanmiq bir grup gelir. Onlarin ihtiyaq iqerisinde oldugunu goriince rengi degigen Hz. Peygamber,
ashabin1mescidde toplaylp, ban ayetlerle ahireti hatirlatarak onlarl, bu muhtaq
misaftrlere yardlm etmeye tegvik eder. Bir miiddet sonra Ensar'dan bir zat, neredeyse bir avytan fazla bir kese (para) getirerek yardlml baqlatn. Diger insanlar da onu izler ve hsa siirede iki obek yiyecek giyecek toplanu. Bunun iizerine
sevincinden yiizii giilen Hz. Peygamber qoyle buyurur: "Kim Islam'da giizel bir
siinnet baqlatlrsa, ona hem kendi ecri, hem de ecirlerinden hiq birgey eksilmeksizin kendisinden sonra o i ~yapanlarln
i
ecri vardlr...'j51
Hz. Peygamber'in gelinlik odasindaki bakire luzdan daha haygli oldugunu
belirten Ebu Said el-Hudri, "Hoqlanmad~g~
birqey gordiignde biz bunu O'nun
yiiziinden anlardlk" demektedir.52
Hz. Peygamber'in, muhataplarl sebebiyle heyacana kaplld~givaki degilse de,
bazen anlattigl konunun ciddiyeti, vermek istedigi mesajln ehemmiyeti sebebiyle heyecanlandigi ve bunun beden diline de yansidl$ goriilmiiqtiir. Nitekim
boyle bir durumu Cabir b. Abdullah qoyle anlatmaktadlr: "Hz. Peygamber hitap ettigi zaman gozleri luzar~r,sesi yiikselir, sanki bir orduyu uyarlyormuqqasina celallenirdi... (Bir defasinda) i~aretparmagiyla orta parmaglnl bitiqtirerek:
'Kiyamet ile ben, qu qekilde (yalun) gonderildim' b~yurdu."5~
Bir baqka konuqmasmda cehennemden bahsederken ondan iki defa istiaze
etmiq ve (adeta cehennem ateginden kaqarcasina) yiiziinii qevirmiq, sonra da
"Yarim hurma ile de olsa kendinizi ateqten koruyun! Bunu bulamayan ise, en
azlndan giizel sozle kendini korusun!" buyurmuqtur.54
Mahzilm Kabilesinden hlrslzllk yapan bir kadina Hz. Peygamber'in verdigi
cezayl diiqiirmede tavassut etmesi iqin kadlnln akrabalar~,Usame'yi (0.54) Rasulullah'a gondermiqlerdi. Fakat, Allah'ln hududlarindan birisi iqin aracl oldugundan dolayl yiiziiniin rengi degi~en(telewene) Rasalullah (s) ~ s a m e ' ~9e
luqtlktan sonra haka bir hutbe irad ederek, onceki kavimlerin giiqlii kimseler
qaldlklar~ndabiralup, zaylflar qaldlklarinda had uygulamalarl yiiziinden helak
olduklannl belirtmi~tir.~~
Muslim, Zekat 69,I. 704-5, Ilim 15,111. 2059; NesPi, Zekat 64, V. 75-7; Ahmed IV. 357, 359, 361; lbn
Mlie, Mukaddime 14, no: 203,207, I. 74-5; Dlrimi, Sunen, Mukaddime 44, s. 130-1.
52Buhari,Edeb 72, VII. 96.
53Muslim,Cuma 43, I. 592
54 Buhari, Edeb 34, VII. 79.
55Muslim,Hudud 8-1 1,II. 1315-6.
51
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Hz. Peygamber'in bu yönünü iyi bilen sahabe, O'nu oldukça titiz bir şekil
de izlemekle kalmamış, izienimlerini gayet detaylı bir biçimde tasvir etmiştir.
Ebu Hureyre'nin Peygamberimizin kıldırdığı bir namazda yanılmasını anlatır
ken kullandığı şu tasviri bunun ilginç bir örneğini vermektedir: "Hz. Peygamber akşam veya yatsı namazlarından birinde iki rekat namaz kılıp selam verdi.
Sonra kalkıp mescidde dikili olan ağaca yaslandı, sanki kızgın gibiydi .. Sağ elini
sol elinin üzerine koydu ve parmaklarını kenetledi. Sağ yanağını sol avucunun
üzerine koydu ... "56
Bir beşer olarak zaman zaman Hz. Peygamber'in de kızdığına şahit olan sahabe, beden dilini okuyarak onun niçin ve nasıl kızdığınıda tasvir etmişlerdir.
Onun rıza veya gazab halini bazen sözlerinden, 57 çoğu zaman da beden dilinden anlayan sahebe, duruma göre onun şefkat ve rahmetinden dolayı kızdığını
anladıkları gibi58 , "kızan birinin gülüşü gibi güldü" 59 ; "kızan birinin bakışı gibi
baktı" 60 diyerek gülüş ve bakışından bile kızgınlığını anlamaktaydı. Kaldı ki,
herhangi bir beşer gibi, Allah Rasulü'nün gazab veya kızgınlık hali de yüz hatlarına yansır, kızgınlığı kızaran yüzünde belli olur, bazen kızgınlığından dolayı
iki gözünün arasından ter dökülürdü. 61
Bir gün Hz. Ömer' in: "Ey Allah'ın Rasulü! Kurayza' dan bir kardeşime uğra
ve sana arzetmek üzere o bana Tevrat'tan bazı özlü sözler yazdı?" deyince
Hz. Paygamber'in yüzü değişmiş, bunu farkeden Abdullah b. Sabit, "Rasulullah'ın yüzünü görmüyor musun?!" diyerek Hz. Ömer'i uyarmış, bunun üzerine Hz. Ömer: "Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Rasul olarak da Hz. Muhammed'e razı olduk" deyince Hz. Paygamber'in yüzü gülmüştü ... 62
dım

Gönderilen seriyyeden bir sahabinin "ben müslümanım" dediği halde birini öldürdüğünü işiten Hz. Peygamber derhal bir hutbe irad etti. Hadisi rivayet
eden Ukbe b. Malik el-Leysi, "Yüzünden, içinde bulunduğu kötü durum anlaşılıyordu" diye tavsif ettiği bu hutbesinde o şahsı daha önce görülmemiş bir şe
kilde kınadığını, adamın "Ey Allahın Rasulü! O şahıs canını kurtarmak amacıy
la 'ben müslümanım' demişti" diye kendini savunduğunu, ancak Hz. Peygamber'in yüzünü ve sağ tarafını çevirdiğini haber vermektedir. 63
Salat 88, I. ı 23.
Edeb 63, VII. 9ı; Ahmed b. Hanbel, Musned, VI. 30, 61,213.
58 Ahmed b. Hanbel, Musned, II. ı81.
59 A,g.e., III. 457
60 A.g.e., I. 237, 335.
61 A.g.e., I. 207, IV. ı65; Buhari, İlim 28, I. 3ı -2. Bkz: Concordance, IV. 520-526; V. 34.
62 Ahmed b. Hanbel, Musned, III. 470-471; IV. 265-6.
63 Ahmed b. Hanbel, Musned, IV. ı ı O.
56 Buhari,

57 Buhari,
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Bayram günlerinde bazı cariyelerin evde def çalmalarına izin vermesine rağ
men, sırtını onlara döndüğü nakledilmektedir. 64
Hz. Peygamber' in, iletişimde başını da 'sıkça kullandığı anlaşılmaktadır. Bazen olumsuz cevap anlamına gelecek şekilde başını salladığı, başını semaya diktiği, sağa sola hareket ettirdiği rivayet edilmektedir. 65
Şernail

ve Hilye çalışmalarındaki rivayetlere göre, Hz. Peygamber'in yüzü,
ne tam beyaz, ne de tam esmerdi. Fakat yüzündeki nuranilik, kimi sahabiler tarafından gümüşün veya kılıcın parlaklığına benzetilirken, kimilerince de dolunayın nuruna, güneşin göz kamaştırıcıışınlarına benzetilmiştir. Gayet güzel bir
görünüme sahip olan yüz yapısı görenleri hayran bırakmakta ve muhataplarına
sonsuz bir güven vermekteydi. 66
Gülüşü tebessüm şeklindeydi ve yüzündeki bu tebessüm eksik olmazdı.

Çok
hoşlandığı bir durum karşısında azı dişleri görünecek kadar güldüğü olurdu. 67
Yine Hind b. Ebi Hile'nin anlatlığına göre Hz. Peygamber, kızdığı zaman
yüz çevirir ve hoşlanmadığı yüzüne yansırdı. Sevindiğinde ise gözlerini kapardı. Gülüşünün ekserisi tebessüb şeklindeydi ve (bazen) mübarek dişlerinin tıp
kı dolu tanesi gibi parladığı görülürdü. 68
inen vahiylerin şiddeti ve ağırlığı sebebiyle en soğuk günlerde dahi onun nasıl terlediğini hadis kitaplarımız kaydeder. 69
V ahy katipliği esnasında vahy hakkında şüpheye düşerek irtidat eden ve
Mekke Fethinde görüldüğü yerde öldürülmesine izin verilen Abdullah b. Sa' d
b. Ebi Serh, süt kardeşi Hz. Osman ile birlikte Allah Rasulü'nün huzuruna gelerek tevbe edip bey' at etmek istemişse de, Hz. Peygamber başını kaldırıp, ellerini iki defa geri çekmiş ve bunu ancak üçüncüsünde kabul etmişti. Daha sonra, onun aklı başında biri tarafından öldürülmüş olması arzusuyla ağırdan aldı
ğını ima etmesi üzerine, oradakilerden bir sahabi, "Keşke bir göz işareti yapsaydınız ya?!" deyince Hz. Peygamber: "Bir peygambere, gözlerin hain bakışı (ile
işaret etmesi) gerekmez!" cevabını vermiştir.7°
64 Buhari, Ideyn 2-3. IL 3; İbn Mace, Nikah 2ı, no: ı898, I. 6ı2,
65 Bkz: Concordance, II. ı96-8; IV. 13.
66 Bkz: Tirmizi, Şemai~ s. 9-ı7, 48,
67Bkz: A.g.e., s. 86-89.
68 Bkz: A.g.e., s. 86. Tirmizi, Menakıb 10, no: 364ı-2, V. 601.
69 Buhari, Bed'u'l-Vahy 1, I. 2-3; Tirmizi, Menakıb 7, no: 3634, V. 597.
70 Ebu Davud, Cihad 127, no: 2683, III. 133-4; Hudud ı, no: 4359, N. 527; Nesai, Tahrim ı4, VII. 105ıo6. Benzer bir rivayet için bkz: Ebu Davud, Cenaiz 57, no: 3ı94, III. 535; Ahmed b. Hanbel, Musned,
III. ısı.
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Duruş, Oturuş

ve

Yürüyüş Tarzı

Hz. Peygamber'in şernail ve hılyelerinde, onun daha çok malızun ve mütefekkir bir halde, ihtiyaç olmadıkça konuşmayan suskun ve devakarlı bir duruşa sahip olduğu anlatılmaktadır. 71 Onun, değişik şekillerde oturduğu nakledilmekte ise de, genel olarak duruş ve oturuşuna sükunet, huşu ve tevazu hakimdir.72 Nitekim Hz. Peygamber'in diz çökmüş bir vaziyette yemek yediğini gören
bir bedevi, şaşırarak "bu oturuş da neyin nesi?!"diye sorunca o, "Allah beni kerim bir kul eyledi, zorba ve muannit biri yapmadı!" 73 diye cevap verirken, baş
ka bir vesile ile de "Ben (herhangi bir) kulun yediği gibi yer, kulun oturduğu
gibi otururum. Çünkü ben de ancak bir kulum" buyurmuştur.74
Kaynakların verdiği bilgiye göre Hz. Peygamber, yürürken ayaklarını sürümez, adımlarını atarken yerden sertçe kaldırırdı. Hareket halindeyken sağa sola sallanmaz, bir tarafa bakacağı zaman bütün bedeniyle döner, sanki engebeli
bir arazide yürürcesine hafifçe önüne eğilirdi. Yürürken gözleri semadan ziyade yere bakar ve bakışının çoğu düşünen kimsenin bakışı gibiydi. Dimdik durup göğsünü kabartarak yürümedikleri gibi, koşar adımlarla yürücesine hızlı da
yürümezdi. 75
Ayrıca,

Hz. Peygamber' in, sesini dinleyicilere göre alçaltıp yükselttiği, bazen
vereceği mesaja göre sözünü üç kez tekrarladığı veya ses tonunu ve ahengini
ayarladığı, bazen konuya göre oturuşunu değiştirdiği, sözünü ettiği bazı nesneleri eline alıp göstererek konuştuğu, bazen hitap esnasında hurma kütüğüne,
minberine, hastonuna dayandığı, bir kayanın üzerine çıktığı, devesinin üzerine
bindiği, bazen hastonu yere vurduğu ya da onu kullanarak yere birtakım şekil
ler çizdiği, birçok rivayette anlatılmaktadır. Bütün bunlardan, Hz. Peygamber'in, hitap esnasında beden dilinin yardımcı unsurlarını ihmal etmediği, yeri
ve zamanı geldiğinde gayet başarılı bir şekilde kullandığı anlaşılmaktadır.76

Sonuç ve Öneriler
Bedenimiz iç dünyamızın dilidir. Buna göre bedene ait her duruş, her hare71

Tirmizi,

Şemail,

73 Ebu

Yardım Ali,

s. 85.

Peygamberimizin Şemaili, s. 185-190, İstanbul-1998; Tirmizi, Şemail, s. 50.
DS.vud, Et'ıme 18, no: 3773, IV. 143; Ibn Mace, Et'ıme 6, no: 3263, IL 1086.
74 Mamer, (Abdurrawik, X. 415-7, no: 19543-4); Ibn Sa' d, I. 371, 382, 388; Heysemi, Mecmau'z-Zevaid
ve Menbau'l-Fevaid, IX. 21, Beyrut-1982.
75 Bkz: Tirmizi, Şemaiı s. 10, 14-15, 48; Yardım Ali, a.g.e., s. 181.
76 Örnekler için bkz: Kazancı, a.g.e., s. 46-53; Ebu Gudde Abdulfettah, Hz. Muhammed ve Öğretim
Metodları, s. 122-130, 169-174, çev. Enbiya Yıldırım, İstanbul- 1998.

72 Blcr:
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ket, her kaq-goz iqareti, baluq bi~imleri,yiiz ifadeleri, oturma, kalkma ve yiiriiyiiq qekilleri, ses tonlari, birisine karqi onii veya arkayl qevirme davraniqlari gibi
bedenle ilgili her davraniq, bir kimseye karqi duygu ve diiqiincelerimizi ifade
eder. Hatta giyim, kuqam, saq, sakal ve her tiirlu makyaj, aglama, giilme gibi eylemlerle insanlar baqkalarina bir ~eyleranlatmak isterler. Butiin bu anlattlanlar
bedenin duygular~ifade eden dilidir.77
Giiniimiizde islam'i kitlelere anlatma konumunda bulunan din gorevlileri
ve din egitimcilerinin, qagimiz insanina daha etkili ve baqardi sunuq yapabilmeleri iqin, onemine iqaret etmeye qaliqtlg~mlzbeden dili konusunda bilgilendirilmeleri, bu alanda yapilan bazl qahqmalari okuyarak bu husustaki tespit ve verileri dikkate almalari gerekmektedir.78
Ciinkii beden dilinin kullanimi:
1. Kendimizi ifade etmeyi kolaylaqtirir.
2. Karqlmizdaki insani daha kolay anlamamizl sagar.
3. Konuqmaya biitunliik katar.
4. Kendimizin ve iliqkide oldugumuz insanlarin i ~diinyalarin~
,
anlamada
onemli ipuqlari ~ e r i r . ~ ~
Bunun iqin herqeyden once, davetei ve egitimcilerin toplum iqerisinde, insanlarin huzurunda varliklariyla birer ornek miisliiman portresi qizmeye ~aliqmalari gerekmektedir.
1slam'l kitlelere sunma konumunda olan herkes, asllnda bilerek veya farhnda olmadan, az veya ~ o beden
k
dilini kullanmaktadir. (inemli olan bu dilin,
dogru, olqulii ve etkili bir biqimde kullanilmasldir. Kaqlar qatlk, surat as&, ofkeli bir qehreyle, kiirsiiyii yumruklayarak bag~ra~ a g ~ rmuhataplari
a,
suqlayan
77 Kara,

Necati, a.g.e., s. 409.
Dili konusunda memleketirnizde yapllrnl~ban p h ~ m ve
a qeviriler gunlardir:
Baltag Zuhal ve Balta~Acar, Bedenin Dili, 1st. 1998, (19. bash)
Ka@q Ercan, Beden Dili, 1st. 2002.
Turkkan Reha Oguz, Beden Dili, Fev. E. Tulin Batur, 1st.
Cuceloglu Dogan, Insan ve Davranz?, 1st. 1999.
Teber Serol, Davranylanmz~nKokeni, 1st. 2000.
~zgoren,Ahmet Serif, Dikkat Viicudunuz Konu~uyor,Ankara-2000, (19. baslu)
Altlntag Ersin, Camur Devrim, Sozsiiz ileti$m ve Beden Dili, Ankara-2001.
Cooper Ken, Sozsiiz iletiSim, qev. Tunq Y a k , 1st. 1989
Molcho Samy, Beden Dili, Fev. E. Tulin Batur, 1st. 2000.
Rease Man, Beden Dili, Cev. Ye~imOzben, 1st. 1977.
Schober Otto, Beden Dili, qev. Sueda ~ z b e n t1st.
, 1999.
James Judi, Beden Dili, qev. Murat Saglam, 1st. 1999.
79Ka~lkq~
Ercan, Beden Dili, s. 17.
78 Beden
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üsluba sahip bir beden dilinin kullanımı doğru olmadığı gibi, bunun tam tersi
laubali bir üslup da doğru değildir. Konuşmada seçilen konu kadar, kullanılan beden dilinin de o meclise ve muhatapların beklentilerine uygun olması gerekmektedir. Cenaze meclisinde neşeli
bir hitap tarzı ne kadar yanlış ise, düğün meclisinde de ölüm, ahiret vb. konuları işlernek ve muhatapların karşısına bu istikamette birbeden diliyle çıkmak
da o kadar yanlıştır.
hafıfmeşreplik intibaı verecek derecede

Aynı şekilde

her konuşmacı az da olsa muhatabının tepkisini, onun yüz ifadesinden, hal ve hareketlerinden okumaya, anlamaya çalışır. Burada da asıl
olan, bu tepkileri, beden dilini iyi öğrenerek daha doğru okuyabilmek, konuş
manın seyrini o doğrultuda sürdürebilmek ve başarılı bir iletişimi gerçekleştire
bilmektiL Aksi takdirde, meşhur hikayedeki vaizin sallanan sakalım görünce
hatırladığı keçisine ağladığı sonradan anlaşılan şahıs misali, muhatabın tepkileri yanlış yorumlanacaktır.
Vaizlerimizin ve diğer din görevlilerimizin daha etkin bir hizmet verebilmeleri için, her yıl bir veya iki hafta süreyle hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlenmelidir. Bu seminerlerde davranış bilimleri, psikoloji, sosyoloji, diksiyon, beden dili ve etkili iletişim yöntemleri vb. alanlarda, akademisyenler veya sanatçı
lardan yararlanma cihetine gidilmelidir.
Son yıllarda Batı kiliselerinde sıkça görülen, diksiyonu ve beden dili oldukça güçlü profösyonel rahiplerin, "talk show" veya "stand up" türü dini programlar yapmaları son derece başarılı olmuş ve hayli ilgi toplamıştır. Buna mukabil bizde ise, "Gözyaşı Geceleri", "Asr-ı Saadet Geceleri" şeklinde halkın duygularına hitabeden, isminden de anlaşılacağı üzere gözyaşıanna talip programlaricra edilmiştir. Din ve kültür farkınınazar-ı itibara almak kaydıyla, en azın
dan öğrencilere ve gençlere yönelik, konferans salonlarında "talk show" veya
"stand up" türüne yakın bir dini sunuş tarzı geliştirilemez mi? Sayın Engin Noyan' ın birkaç yıldan beri bu meyanda yaptığı denemeler ilgiyle izlenmekte ve
gayet başarılı bulunmaktadır.
Türk sinema, tiyatro ve medyasında canlandırılan din adamı veya hoca tiplemeleri, kullandıkları karekterler, -bir iki yapıt hariç- beden dili açısından oldukça olumsuz bir imaj çizmektedir. Batı dünyasından çevirilip yayınlanan çeşitli dizilerdeki oldukça idealize edilmiş rahiplerin rol ve imajlarıyla 180 derece
zıt olan din adamlarının bu durumu en kısa zamanda telafi edilmeli, hocaları
mıza da sözleriyle, beden diliyle topluma örnek ve önayak olacak roller biçilmelidir.
Son yıllarda camilerde uygulanan merkezi sistemle yapılan vaazlar, haftada
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bir konuyu hazirlayarak cemaatin karqisina pkan din gorevlilerimizi pasivize
ettigi gibi, bu sistemle verilen bilgi ve mesajlar ne kadar saglkli olursa olsun,
qehrin varoq ve gecekondu muhitlerinde yaqayan cemaatin seviyesine ve ilgisine
de uygun diiqmemektedir. Daha da onemlisi ve burada bizi ilgilendiren hsmi,
bu kablolu sistem, sadece kulaga hitap ettigi iqin etkili bir iletiqim sunmaktan
da oldukqa uzaktlr. Zira bir iletiqim, gorme, duyrna, dokunma vb. farkl~duyu
organlarinin birlikte katilimiyla daha etkin bir qekilde ger~ekleqmektedir.~~
Dolaylsiyla, kanaatimizce bu uygulamadan vazge~ilmelive eskiden oldugu gibi beden dilinin kullanlldi~icanh vaaz uygulamaslna geri doniilmelidir. Vaizleri bu
konuda yetiqtirerek qitayl yukseltme imkani varken, -sagllldi bilgi ahqi adina da
olsa- etkili olmadiBi gibi, pek ilgi de gormeyen bu kablolu sisteme son verilmelidir. Yahut merkezi sistem kullanilmaya devam edilecekse, bunun sadece sesle
degil, goriintuyle birlikte yapilrnasi sa$jlanmalidir.sl
Baqarih bir sunuq yapabilmek i ~ i ndavetqinin
,
kendi dilini ~ o iyi
k kullanmasi kadar, din dili ve beden dilinin yanisira, h8l dilinden de haberdar olmas~beklenir. Mevlana'nin degerli eserlerinde hayli onemseyip altini qizdigi iqbu "ha1
dili"s2,kiqinin, muhatabinin beden dilini de aqip, kalbini veya zihnini okuyarak
ona ayni dille, yani goniille seslenebilmesidir. "Kalpten kalbe yo1 vardir" soziiyle ifadesini bulan bu durum, sezgisel giiq, empati veya telepati gibi beden dilinin de otesinde farkli bir iletiqim yolu olarak gijrulebilirsede, alici ile verici arasindaiii frekansin yakalanabilmesi a~isindanonem arzetmektedir.
Sozlerimi goniil diliiin piri Mevlana'nin qu dizeleriyle noktalamak istiyorum:
A goniil, sus da hep harfsiz konu~;neliksiz, niteliksiz Blemden, dilsiz, dudakszz bahset!
Sus da giicun yeterse mdnalarz harfsiz soyle; harfsiz soyle de soz alanzna gonu1 hdkim olsunP3

80Bkz:Baltag, a.g.e., s. 29.
Nitekim Sam'da 4-5 katll bazi camilerde cemaatin hatibi gorebilmesi iqin her kata 2-3 ekran yerle~tirilmigtir. Hatibin konugmasi buradan sesli ve goriintulu olarak aninda verildigi iqin, bu durum hutbenin
daha iyi anlagilmasina yardimci olmaktad~r.
8 2 Bkonuda
~
geni~bilgi iqin bkz: Emirioglu ibrahim, Mevlana'da Hal Dili, Tabula & Rasa, yll: 2, sayl: 4,
s. 9-34.
83Bkz:Divdn, 11, s. 402, b. 3369; I, s. 257, b. 2429 (A.g.makaleden naklen).
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Muhammet Emin Bey' e teşekkür ediyorum. Tabii ki, bu bildi-

riyi hazırlayan Bünyamin Bey'e de teşekkür ediyorum.
Bu bildiri bize gösterdi ki, tebliğin sadece sözel yönü üzerinde değil, nesnel
iletişim, duygusal iletişim, hatta ilişkisel iletişim alanlarını da dinin intikalinde
kullanmamız gerekiyor. Buna dair Peygamberimizden çok güzel örnekler dinledik.
Şimdi de, Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Cem ZORLU Bey, "Tebliğde Öncelik ve Tedricilik" konusundaki tebliğini sunacaklar.
- Buyurun efendim.

