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ÖNSÖZ
يم
ِ س ِم ه
ْ ِب
َّ الرحْ َم ِن
َّ اّلل
ِ الر ِح
ور
ِ َّ ق َفال تَغُ َّرنَّ ُك ُم ا ْل َحيَاةُ الدُّ ْن َيا َوال يَغُ َّرنَّكُم ِب
ٌّ اّلل َح
ِ َّ َاس ِإنَّ َو ْعد
ُ اّلل ا ْلغَ ُر
ُ َّيَا أَيُّهَا الن
ب
َ ُعد ٌُّو َفات َّ ِخذُوه
َ ش ْي َطانَ لَ ُك ْم
َّ إِنَّ ال
ْ َعد ًُّوا إِ َّن َما يَ ْدعُو ِح ْزبَهُ ِليَكُونُوا ِم ْن أ
ِ صحَا
ير
َّ ال
ِ س ِع
“Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir, sakın dünya hayatı
sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi
kandırmasın! Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de
onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş
ehlinden olmaya çağırır.”1

ُ ان َو َمن يَت َّ ِب ْع ُخ
ُ يَا أَيُّهَا ا َّل ِذينَ آ َمنُوا ال تَت َّ ِبعُوا ُخ
ُان فَ ِإنَّه
َّ ت ال
َّ ت ال
ِ ط َوا
ِ ط َوا
ِ ش ْي َط
ِ ش ْي َط
ْ َيَأ ْ ُم ُر ِبا ْلفَحْ شَاء َوا ْل ُمنك َِر َو َل ْو َال ف
علَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َزكَا ِمنكُم ِهم ْن أَ َح ٍد أَبَدًا
َ اّلل
ِ َّ ض ُل
ع ِلي ٌم
َ س ِمي ٌع
َ ُاّلل
َّ اّلل يُ َز ِ هكي َمن يَشَاء َو
َ َّ ََّولَ ِكن
“Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim
şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o,
fuhşiyatı/ çirkin alışkanlıkları ve münkeri/ kötülüğü
emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti
olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı.
Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.”2

ٌ ان نَ ْز
َ نز
َ َو ِإ َّما َي
س ِمي ُع ا ْل َع ِلي ُم
َّ غنَّكَ ِمنَ ال
ِ َّ ستَ ِع ْذ ِب
ْ غ َفا
َّ اّلل ِإنَّهُ ه َُو ال
ِ ش ْي َط
“Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek
olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işiten, bilendir.”3

ون
َّ ت ال
ِ ب أَعُوذُ بِكَ ِم ْن َه َم َزا
ِ َشي
ِ ين َوأَعُوذُ بِكَ َر ه
ِ َوقُل َّر ه
ِ ب أَن يَحْ ض ُُر
ِ اط
“Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana
sığınırım! Onların yanımda bulunmaların- dan da sana
sığınırım, Rabbim!” 4
Fatır: 5-6
Nur: 21
3 Fussilet: 36
4 Mü’minun: 97-98
1
2
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Rabbımız Allahu Teala’nın yukarıdaki ikaz ve emirlerine icap ederek günümüzdeki ins ve cin şeytanlarının
‘kadının sosyalleştirilmesi’ konusundaki açık ve sinsi hile,
tuzak, plan ve projelerinin şerrinden Allahu Teala’ya
sığınma adına nefsimi, ehli beytimi ve tüm mümin
kardeşlerimi uyarmak niyeti ile bu kitabı kaleme aldım..
İnsanlığın en büyük ezeli düşmanı Şeytan ve
Hizbuşşeytan/ Şeytanın cinler ve insanlardan oluşan
partisi; günümüzde kurmuş olduğu global/ küresel
imparatorluğunun çatı kurumu olan BM ve ona bağlı
bütün taguti devlet ve kuruluşları;
“kadın hakları”, “kadının korunması”, “kadının sosyal
statüsünün güçlendirilmesi” “kadının sosyalleşmesi”
“kadının toplumsal, siyasal, ekonomik faaliyetlere
katılması”
gibi başlıklar altındaki projelere öncelik vermektedirler.
Ellerindeki tüm kamu etkileme ve yönlendirme vasıtaları,
devlet ve yasama gücü ile medya, TV-kanalizasyonları ile
bu projeler doğrultusunda özellikle halkı müslüman
ülkelerde ‘kadını evinden dışarı çıkartıp sosyalleştirmeye’
yönelik faaliyetler yapmaktadırlar.
Ne yazık ki; hemen hemen bütün İslami kuruluşlar,
cemaatler, partiler, hizipler -belki de farkında olmaksızınbu hususta Şeytanın dümen suyuna kendilerini kaptırmış
durumdalar. Hepsinin ‘kadın kolları faaliyetleri’ var ve bu
faaliyetler; kadını asıl sorumluluk alanı olan evindeki
sorumlulukları hakkında bilinçlendirmek yerine, ‘kadının
yeri evidir’ anlayışını ‘ataerkil, gelenekçi’ vb. yaftalarla
aşağılayarak ve nasları zoraki teviller ile üzerlerine Şeri
vazife olmadığı halde; “İslam’a hizmet”, “İslami faaliyet” Ya
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da “İslam’a davet” adı altında kadını ‘evden dışarı çıkartıp
sosyalleştirmek’ yönünde yoğunlaşmaktadırlar.!..
Bilinmelidir ki; kadını sosyalleşmiş topluluklar
zıvanadan çıkarlar, hatta insanlıktan çıkarlar. Atomize
olup kolayca güdülen, sadece üreten ve tüketen birey
yığınları olurlar. Günümüz Avrupa, Amerika ve onlara
benzemeye çalışan Türkiye vb. toplumlarda olduğu gibi.!.
Bu kitabın birinci bölümünde, Hizbuşşeytanın
günümüzdeki çatı kurumu olan BM (Birleşmiş Milletler
Teşkilatı)’nın kadınını ekonomik ve sosyal statüsünü
güçlendirme adına oluşturduğu komiteler, kurumlar,
dünya çapındaki faaliyetleri ve raporları özetleyen bir
yazıyı ve Hizbuşşeytanın elebaşlarından birisi olan ABD
Başkan yardımcısının bu konuda İstanbul’da yaptığı bir
konuşmanın kısa özeti ve konuyla ilgili yayınlanmış bazı
makaleleri alıntı yaparak meselenin nasıl Hizbuşşeytan’ın
yani başta İslam’ın ve genelde erkek kadın tüm insanlığın
azılı düşmanının bir şeytani düşmanca projesi olduğuna
dikkat çekmek istedik.
Kitabın ikinci bölümünde “Kadının Asıl Sorumluluk
Alanının Evi olduğu” konusunu Şeri deliller ve gerekli
izahları ile ele aldık.
Kitabın üçüncü bölümünde ise ve bu konuya ilişkin bazı
itirazlara cevapları ve köklü somut çözüm önerilerini ele
aldık.
Allahu Teala’dan; Bu çalışmayı nefsim, ehli beytim ve
kadın erkek tüm mü’min kardeşlerim için hayırlara vesile
kılmasını, tüm Şeytani tuzaklara karşı İslami akidevi
duruşu sergilemekte ayaklarımızı sabit kılmasını niyaz
ediyorum.
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BİRİNCİ BÖLÜM

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) TEŞKİLATININ
KADIN KONUSU İLE İLGİLİ VİZYONU VE
FAALİYETLERİ
Bu bölümde; Hizbüşşeytanın şu andaki çatı kurumu
durumunda olan (BM) Birleşmiş Milletler Teşkilatının
kadın konusu ile ilgili vizyonu ve faaliyetlerini özetleyen
bir
yazıyı
T.C.
KADININ
STATÜSÜ
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNÜN resmi WEB sitesinden alıntı yapıyoruz:

T.C. KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ve BM TEŞKİLATI
Birleşmiş Milletler II. Dünya Savaşının ardından XX. yüzyılın
ilk yarısında yaşanan ve insanlığa büyük acılar getiren
savaşların ve barışa karşı tehditlerin tekrarını önlemek ve
uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulmuştur.
Birleşmiş Milletler Yasası, 26 Haziran 1945 yılında aralarında
Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülke tarafından imzalanmış ve bu
ülkeler kurucu üye olmuşlardır. BM Yasasında öngörüldüğü
üzere, BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi de dahil BM'nin
diğer üye devletlerinin çoğunluğunun BM kurucu belgesinin
onay işlemlerini tamamlamasıyla 24 Ekim 1945 tarihinde
resmen kurulmuştur.
2010 yılı Kasım ayı itibariyle üye devlet sayısı 192'dir.
Evrensel niteliği ile uluslararası toplumun ortak iradesini en
geniş şekilde ortaya koyabileceği tek kuruluş olan ve sosyal
kalkınma, kadının rolü, sürdürülebilir kalkınma, çevre, gıda,
sağlık, doğal kaynaklar gibi meselelere çözüm üretmek için çaba
gösteren Birleşmiş Milletlerin çatışmaların önlenmesi,
yoksullukla mücadele, ekonomik ve sosyal eşitsiz- liklerin
giderilmesi, refahın arttırılması ve yaygınlaş- tırılması amacıyla
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yürüttüğü faaliyetlerin sonuna kadar desteklenmesi, büyükküçük bütün üye ülkelerin Birleşmiş Milletler Yasasının
öngördüğü ilke ve yöntemleri tümüyle ve samimi olarak
benimsemeleri, Birleşmiş Milletler kararlarına tam olarak
uymaları insanlığın geleceği açısından hepimize düşen bir
yükümlülük ve zorunluluktur.
Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı, kuruluşundan itibaren
kadın konusu ile de yakından ilgilenmiştir. 1945 yılında kabul
edilen ilk uluslararası yasal doküman olan "İnsan Hakları
Bildirgesi" kadın-erkek eşitliği prensibinin uluslararası planda
kabulünün BM tarafından ilanı anlamını taşımaktadır. 1946
yılında BM içinde Kadının Statüsü Komisyonu kurulması ve
bugüne kadar BM tarafından dört defa Dünya Kadın Konferansı
düzenlenmesi de bu ilginin göstergesidir.
1975 yılı Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kadın
yılı olarak belirlenmiştir. Aynı yıl ilk Birleşmiş Milletler Dünya
Kadın Konferansı Mexico City’de gerçekleştirilmiş olup,
Konferansta toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak
sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi, kadının kalkınmaya
katılımı ve entegras- yonu, dünya barışının sağlamlaştırılmasına
kadınların katkısının artırılması konuları üzerinde durulmuştur
1976-1985 yılları arası “Kadın On yılı” olarak ilan edilmiş
olup, 1980 yılında Kopenhag’da düzenlenen II. Dünya Kadın
Konferansı ilk beş yılda kaydedilen aşamayı değerlendirmek
amacını taşımıştır.
15-26 Temmuz 1985 tarihlerinde Nairobi’de Kadın İçin
Eşitlik, Kalkınma ve Barış konularında Birleşmiş Milletler
Kadın On Yılının Başarılarının Gözden Geçirilmesi ve
Değerlendirilmesi Dünya Konferansı gerçekleştirilmiş ve
157 ülkenin resmen temsil edildiği, pek çok hükümetler arası
organizasyon ve kuruluşun katıldığı Konferansta “Kadının
İlerlemesi İçin Nairobi İleriye Dönük Stratejileri” kabul
edilmiştir.
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Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’in kararıyla
bir taahhütler konferansı olarak planlanan IV. Dünya Kadın
Konferansı 4-15 Eylül 1995 tarihleri arasında Çin/Pekin’de
gerçekleştirilmiştir. 189 ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Konferansın sonucunda Pekin Deklarasyonu ve Eylem
Platformu isimli iki belge kabul edilmiştir. Konferansa geniş bir
heyetle katılan Türkiye, her iki belgeyi de hiçbir çekince
koymadan kabul etmiştir. Pekin Deklarasyonu, hükümetleri
kadının güçlendirilmesi ve ilerlemesi, kadın-erkek eşitliğinin artırılması ve toplumsal cinsiyet perspektifinin
politika ve programlara yerleştirilmesi konularında
yükümlü kılmakta ve Eylem Platformunun hayata geçirilmesini öngörmektedir. Eylem Platformu ise kadının güçlendirilmesinin gündemi olarak tanımlanmaktadır. Kadının
özel ve kamusal alana tam ve eşit katılımı önündeki
engellerin kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve politik
karar alma pozisyonlarında ve mekanizma- larında yer
almaları yoluyla ortadan kaldırılabileceğini ifade
etmektedir.

1-Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
1975 yılında Mexico-City'de gerçekleştirilen BM Birinci
Dünya Kadın Konferansı ile ivme kazanan, kadının statüsünün
yükseltilmesine yönelik uluslararası çabaların sonucu olarak,
BM Genel Kurulu tarafından 1979 yılında kabul edilen
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi (CEDAW) 1 Mart 1980 tarihinde BM üyesi
ülkelerin imzasına açılmıştır. Sözleşme, 1981 yılında 20 ülkenin
onayını takiben yürürlüğe girmiştir. Türkiye anılan
Sözleşme'yi 1985 yılında imzalamış ve CEDAW Sözleşmesi
ülkemiz açısından 19 Ocak 1986'da yürürlüğe girmiştir.
Arasında Türkiye'nin de bulunduğu sözleşmeye taraf ülke sayısı
2010 yılı Kasım ayı itibariyle 186’dır.
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CEDAW Sözleşmesinin temel hedefi, toplumsal yaşamın
her alanında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla,
kalıplaşmış kadın-erkek rollerine dayalı önyargıların yanı
sıra geleneksel ve benzer tüm ayrımcılık içeren uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Sözleşme kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek için var olan tek yasal ve
bağlayıcı dokümandır.
Türkiye Türk Medeni Kanununun evlilik ve aile ilişkilerini
düzenleyen kimi hükümlerinin Sözleşme ile çelişmesi nedeniyle
bazı çekincelerle Sözleşmeye taraf olmuştur. Ancak kadın erkek
eşitliğinin sağlanması doğrultusunda yürütülen yasal değişiklik
çalışmaları ve olumlu gelişmeler doğrultusunda çekincelerin
kaldırılması konusunda Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Söz konusu çekincelerin kaldırılması
Başbakanlık ve ilgili kurumlar tarafından da uygun görülmüş ve
20 Eylül 1999 tarihi itibariyle Sözleşmenin esas maddelerine
ilişkin çekinceler kaldırılmıştır.
Ayrıca, Türk Vatandaşlık Kanununda yapılan değişiklikler
nedeniyle Sözleşmenin 9.maddesine yönelik beyan da 29 Ocak
2008 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Ancak Türkiye’nin, Sözleşmenin 29.maddesine ilişkin beyanı varlığını sürdürmektedir.
CEDAW Sözleşmesi 18.maddesi uyarınca; taraf devletler,
Sözleşmenin ülkelerinde yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl
içinde ilk raporlarını, daha sonrada her dört yılda bir dönemsel
ülke raporlarını CEDAW Komitesine sunmak zorundadırlar.
Komite, Sözleşmenin 17.maddesi uyarınca kurulmuş olup,
Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını denetlemekle görevlendirilmiş olan organdır. Komite, kadınların ilerlemesi ve
ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusunda ülkelerin
sağladıkları ilerleme ve karşılaşılan engelleri içeren ülke
raporlarını görüşmekte ve çeşitli sorular yönelterek ülkenin
kadın hakları konusunda ulaşmış olduğu durumu analiz
etmekte ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
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Söz konusu zorunluluk kapsamında Türkiye Komiteye
-İlk Raporunu 29 Ocak 1990 tarihinde,
-İkinci ve Üçüncü Birleştirilmiş Dönemsel Ülke Raporunu 17
Ocak 1997 tarihinde,
-Dördüncü ve Beşinci Birleştirilmiş Dönemsel Ülke Raporunu
20 Ocak 2005 tarihinde Komite’ye sunmuş ve savunmuştur.
-Türkiye’nin 6. Dönemsel Ülke Raporu ise 2008 yılı sonunda
Komite’ye sunulmuş olup, 21 Temmuz 2010 tarihinde Komite
önünde savunulmuştur.

2-Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW)
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Komitesi (CEDAW), 1982 yılında bir uzmanlık
komitesi olarak kurulmuştur ve dünyanın çeşitli ülkelerinden
gelen kadın konusunda uzman 23 kişiden oluşmaktadır.
Komite, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesine taraf olan
ülkelerdeki kadınlara ilişkin var olan durumu ve gerçekleştirdikleri gelişmeleri izlemektedir Taraf ülkeler, Sözleşmeyi
onaylama ve kabul etmelerinin ardından ülkelerinde kadınlara
karşı ayrımcı- lığın ortadan kaldırılmasının önündeki engelleri
ve sorunları belirlemekte, Komite, bu engellere ilişkin alınan
ulusal önlemleri ve uygulamaları gözden geçirmekte ve
gelişmeleri izlemektedir.
Taraf devletler tarafından hazırlanan ulusal raporları gözden
geçiren Komitede ayrıca, kadının statüsünü geliştirmeye
yönelik olarak alınan ulusal tedbirleri ve eylemleri kapsayan
raporlar hükümet temsilcileri tarafından sözlü olarak
yapılmaktadır. Bu sunumun ardından Komitenin uzmanları
ulusal rapora dönük yorumlarda bulunarak ek bilgiler talep
etmektedirler. Bu prosedür çeşitli ülkelerdeki anti-ayrımcılık
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politikalarını analiz etmeye ve bilgi alışverişine olanak
sağlamaktadır.
Komite aynı zamanda üye ülkelerin daha fazla çaba sarf
etmeleri gerektiğine inandığı konularda o ülkeye önerilerde
bulunmaktadır. Örneğin Komite, 1989 yılında gerçekleştirilen
toplantıda bütün ülkelerden kadına karşı şiddet konusunda
bilgi istemiş, 1992 yılında ise Genel Öneri 19’u kabul etmiştir.
Genel Öneri 19 ile ulusal raporlarda kadına karşı şiddet
konusunda istatistiksel veriler bulunmasını, şiddet kurbanlarına yönelik sunulan hizmetler, cinsel şiddet, aile ve işyerinde
cinsel taciz gibi kadınların her gün yaşadıkları şiddetten
korumak için alınan yasal ve diğer önlemler hakkında bilgi
verilmesi talep edilmektedir.
CEDAW Komitesin 23 üyesi, üye ülkeler tarafından
Sözleşmede yer alan alanlarda çalışan ve deneyimi olan
adaylardan seçilmektedir. Bu seçim, çeşitli coğrafi bölgelerden
eşit olarak yapılmaktadır. Komite yönetimi, başkan, 3 başkan
yardımcısı ve bir raportörden oluşmaktadır. BM Sekretaryası ile
çok yakın çalışan Başkan, tartışmalar, karar alma süreci, ülke
sunumları, tavsiyeler dokümanların hazırlığı da dâhil olmak
üzere tüm prosedürün sorumluluğunu taşımaktadır. Bunun
yanı sıra ilgili tüm faaliyetlerde (uluslararası toplantılar,
hükümetler arası toplantılar, Genel Kurula öneride bulunma)
Komiteyi temsil etmektedir.
Türkiye’den Sayın Gül AYKOR 1993-1996 yılları arasında
Komite’de uzmanlık yapmıştır. Sayın Prof. Dr. Ayşe Feride ACAR
1997-2004 yılları arasında Komite üyeliği, 2003-2004 yılları
arasında da Komite’ye Başkanlık yapmıştır. Sayın ACAR, 2010
yılında yapılan seçimlerde tekrar üye olarak seçilmiş olup, 2011
yılından itibaren görevine başlayacaktır.
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3-Birleşmiş Milletler CEDAW Sözleşmesi İhtiyari
Protokolü
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) ilişkin olarak hazırlanan
İhtiyari Protokol Birleşmiş Milletle- rin 6 Ekim 1999 tarihli 54.
Genel Kurulunda kabul edilmiş ve CEDAW Sözleşmesine imza
koyan ülkelerin katılım ve onayına sunulmuştur. Kasım 2007
tarihi itibariyle 90 Devlet Protokolü onaylayarak taraf olmuştur.
Türkiye başından beri olumlu baktığı ve hazırlık
çalışmalarında destekleyici rol oynadığı Protokolü 8 Eylül
2000 tarihinde imzalamış ve 30 Temmuz 2002 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanarak Protokole
taraf olmuştur. Protokol ülkemizde 29 Ocak 2003 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiştir.
İhtiyari Protokolü onaylayan ülkeler, Sözleşme- nin
uygulanmasını denetlemekle yükümlü CEDAW Komitesine
Sözleşmenin tanıdığı hakların ihlali konusunda bireylerce
veya gruplarca veya onların rızası ile onlar adına yapılan
şikâyetleri kabul etme ve inceleme yetkisini tanımışlardır.
CEDAW Komitesi inceleme sonucunda ihlal ile suçlanan ülkeyi,
gerekli önlemleri almaya ve şikâyette bulunan birey veya
grupların haklarına zarar vermekten imtina etmeye
çağırabilmektedir Protokol CEDAW kapsamın- daki hakların
ihlali halinde bildirim usulü ile; ağır veya sistematik ihlal
hallerinde ise Komite tarafından soruşturma başlatılması
usulünü öngörmektedir. İhtiyari Protokol taraf devletlere imza,
katılım veya onay aşamasında soruşturma prosedürünü kabul
etmeme hakkı tanımakta olup, 17.madde Protokol hükümlerine
çekince konulamayacağını öngörmek- tedir.
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4-Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey
(EKOSOK)
Birleşmiş Milletler Yasası uyarınca, Birleşmiş Milletler
Örgütünün tüm organları arasında ekonomik ve sosyal
konularda gereken eşgüdümü sağlamak üzere kurulmuştur ve
seçimle göreve gelen 54 üye ülkeden oluşmaktadır. Türkiye'nin
de üye olduğu Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) küresel
boyutta uluslararası ekonomik ve sosyal sorunların
görüşülmesi için merkezi bir forum niteliğindedir. Bu alanlarda
kararlar alıp, üye ülkelere tavsiyelerde bulunan EKOSOK
İstatistik, Nüfus, Sosyal Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma,
İnsan Hakları, Kadının Statüsü, Uyuşturucu Maddeler, Enerji,
Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti, İnsan Yerleşimleri gibi
Komisyon ve Komiteler halinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kuruluşundan bu yana
EKOSOK'un kadınla ilgili olarak aldığı kararları izlemekte
ve tavsiyelerini dikkate almaktadır.

5-Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu
(KSK)
21 Haziran 1946 yılında 11(II) sayılı EKOSOK kararıyla,
EKOSOK'un işlevsel Komisyonlarından biri olarak kurulmuştur.
KSK'nın temel amacı, kadın-erkek eşitliği ilkesinin
uygulanmasını sağlamaktır Bu çerçevede KSK, Konseye siyasi,
ekonomik, sosyal ve eğitime ilişkin alanlarda kadın haklarının
geliştiril- mesine yönelik ve kadın hakları alanında acil çözüm
gerektiren sorunlar hakkında tavsiyelerde bulunmak ve bu
konulara ilişkin rapor hazırlamakla görevlidir.
Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde cinsiyet eşitliğini teşvik
eden öncül kuruluş olan KSK 1995 yılında gerçekleştirilen
Dördüncü Dünya Kadın Konferansının izlenmesi ve Eylem
Platformunda yer alan uygulamaların gerçekleştirilmesini
düzenli bir şekilde denetlemekle görevlidir.
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Komisyon hükümetlerarası (intergovernmental) bir organ
olup, dört yıllığına seçilen 45 üye ülkeden oluşmaktadır. Üye
ülkeler bölge esasına göre olmak üzere, 13 üye Afrika
ülkelerinden, 11 üye Asya ülkelerinden, 4 üye Doğu Avrupa
ülkelerinden, 9 üye Latin Amerika, Karayipler ülkelerinden, 8
üye de Batı Avrupa ve diğer ülkelerden seçilmektedir. 19982002, 2002-2006 yılları arasında Komisyon’da üye olarak yer
alan Türkiye, 2007 yılında da 4 yıllığına yeniden üye olarak
seçilmiştir.
BM Kadının Statüsü Komisyonu her yıl Mart ayında 10
günlük bir süre için toplanmaktadır. Bu toplantılar sonucunda
ortaya çıkan Sonuç Belgesi ile Komisyon, öncelikli konularını
belirlemekte ve ilgili ortaklar için tavsiye kararları almaktadır.
1995 Dördüncü Dünya Konferansından bu yana Komisyon her
yıl diğer gündem maddeleri yanında Pekin Eylem Platformu
kritik alanlarını gözden geçirmektedir.

6-Kadının Statüsü Komisyonu
*2002 yılında, “Yoksulluğun ortadan kaldırılması ve
küreselleşen dünyada kadınların hayatın tüm dönemlerinde
güçlendirilmesi” ve “Çevre yönetimi ve doğal felaketlerle baş
etme: toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi”
*2003 yılında, “Kadının yazılı ve görsel medyaya erişimi” ve
“Kadının insan hakları”
*2004 yılında, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlan- masında
erkeklerin ve erkek çocuklarının Rolü” ve “Çatışmaların
önlenmesinde kadınların rolü”
*2005 yılında, “Pekin+5 ‘in gözden geçirilmesi” ve “Kadının
güçlenmesi ve ilerlemesine yönelik ileriye yönelik stratejiler”
*2006 yılında, “Kadının kalkınmaya katılımı (eğitim, sağlık ve
istihdam)” ve “Karar alma mekanizmalarında kadın erkek
eşitliği”
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*2007 yılında “Kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ve
şiddetin önlenmesi" ve "Sonuç belgesinin uygulanması sürecinin değerlendirilmesinde erkeklerin ve erkek çocuklarının
cinsiyet eşitliğine ulaşmadaki rolü”
*2008 yılında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Finansmanı ve
Kadının Güçlendirilmesi", “Çatışmaların Önlenmesi, Yönetimi,
Çözümlenmesi ve Çatışma Sonrası Barışın İnşası Süreçlerinde
Kadınların Eşit Katılımı”
*2009 yılında “HIV/AIDS kapsamında bakım verilmesi de dâhil
olmak üzere sorumlulukların kadın ve erkek arasında eşit
paylaşılması” ve "karar alma süreçlerinin tüm düzeylerine
kadınların ve erkeklerin eşit katılımı"
*2010 yılında, “Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun
(1995) ve Genel Kurul’un 23 üncü Özel Oturumu Sonuçlarının
Uygulanmasının Gözden Geçirilmesi” temaları ile toplantılarını
gerçekleştirmiştir.
*2011 yılında düzenlenecek olan KSK Oturumunun ana teması,
“Tam istihdam ve uygun işe eşit erişimleri de dahil, kadınların
ve kız çocuklarının eğitim, öğretim, bilim ve teknolojiye
erişimleri ve katılımları” olarak belirlenmiştir.

7-BM Kadın Birimi
2010 yılı Temmuz ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,
Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi ve Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Birimini kurmuştur. Bu birimin oluşturulması, Birleşmiş Milletler içindeki reform çalışmalarının bir
parçasını oluşturmaktadır. Amaç daha etkin sonuç alabilmek
için Birleşmiş Milletler kaynaklarının yeniden tahsis edilmesi ve
görevlerin yeniden tanımlanmasıdır. “BM Kadın Birimi”
BM’nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi
alanında faaliyet gösteren 4 organını birleştirmektedir. Bu
organlar:
-Kadınların İlerlemesi Birimi (DAW)
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-Kadınların İlerlemesi İçin Uluslar arası Araştırma ve Eğrim
Enstitüsü (INSTRAW)
-Toplumsal Cinsiyet İşleri ve Kadınların İlerlemesi Özel
Danışmanı Ofisi (OSAGI)
-Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonu (UNIFEM)
BM Kadın Biriminin, Kadının Statüsü Komisyonu gibi
hükümetlerarası organları, politikaların, küresel standartların
ve normların oluşturulması sürecinde desteklemesi; üye
ülkelerin bu standartları uygulamaları için gereksinim
duydukları teknik ve finansal desteğin sağlaması, sivil toplum
ile işbirliğinin tesis etmesi; BM’nin toplumsal cinsiyet eşitliği
konusundaki taahhütlerinin yerine getirilmesi yolunda
çalışmalarını sürdürmesi öngörülmektedir.
2011 Ocak ayında aktif hale gelecek olan BM Kadın Birimi,
kadınlara ve kız çocuklarına karşı her tülü ayrımcılığın ortadan
kaldırılması, kadınların güçlendi- rilmesi, kadın erkek eşitliğinin
gerçekleştirilmesi konularında faaliyet gösterecektir.5

ABD BAŞKAN YARDIMCISI JOE BIDEN KADININ
STATÜSÜNÜ GÜÇLENDIRMENIN ÖNEMINE VURGU
YAPMIŞTIR
Girişim Kongresi’nde ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden
Yaptığı Konuşmasında İnternetin ve Kadının Statüsünü
Güçlendirmenin Önemine Şöyle Vurgu Yapmıştır:
“Girişimcilik, Değerler ve Kalkınma: Küresel Gündem’
kongresi hafta sonu İstanbul’da toplandı. Kısaca ‘Girişimcilik
Zirvesi’ diye de adlandırılan etkinliğin ilki geçen yıl ABD’de
düzenlenmişti, üçün- cüsü de gelecek sene Birleşik Arap
Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleşecek. Kongre bu üç ülkenin

5

http://www.ksgm.gov.tr/uluslararasi_kuruluslarBM.php
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/23/665/8480.pdf
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ortak organizasyonu niteliğindeydi, Cumartesi günkü açılış
töreninde sahnede her üçünün bayrakları yer alıyordu.
Ameliyat geçirdiği için kongrenin açılış törenine katılamayan
Başbakan Erdoğan’ın yokluğunda Türkiye’yi TBMM Başkanı
Çiçek ve bakanlardan Çağlayan ve Babacan temsil etti. BAE
Ekonomi Bakanı da bu üç ismin yanı sıra bir konuşma yaptı.
Ancak elbette ki herkesin gözünün üzerinde olduğu asıl
konuşmacı, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’dı.
Biden’ın neler söylediğine ve bunların nasıl bir bağlamda
değerlendirilmesi gerektiğine geçmeden önce, özellikle Arap
Baharı sürecinde izledikleri siyasetle ortaklaşan ABD, Türkiye
ve Körfez ülkelerinin (ve tabii bunların nüfuzu altındaki, Arap
dünyasının büyük kısmının) bu kongrede cisimleşen ekonomik
ve siyasi ortaklığına değinmekte yarar var.
Bahsi geçen sacayağı Arap ülkelerindeki isyanları ve rejim
değişikliklerini destekliyor bilindiği gibi. Ve rejimi değişen
ülkelerin küresel ekonomik düzene daha iyi eklemlenmesi,
küresel ekonomik ve siyasi düzenle daha barışık, uzun lafın
kısası daha bir “sistemin parçası” ülkeler haline gelmesi
amaçlanıyor.
İşte Türkiye’nin Arap dünyasına “model” olması tam da bu
noktada devreye giriyor. Arap ülkelerinde, özellikle de “Bahar”
yaşamış ülkelerde iktidara gelen pek çok ılımlı İslamcı parti
Adalet ve Kalkınma Partisi’ne bakıyor. Küresel ekonomik
krizden etkilen- memiş ve dünyanın en büyük 17. ekonomisi
olan Türkiye’nin bu ülkelerde ekonomik nüfuzu bulunuyor ve
Türkiye onları küresel ekonomiye entegre etmek
konusunda önemli bir rol oynuyor. Türkiye’nin, Time’daki
Erdoğan’la ilgili yazıya dahi konu olmuş televizyon dizileri
üzerinden Arap dünyasındaki kültürel nüfuzunu arttırması,
Arap turistlerin akın akın Türkiye’ye gelmesi de cabası.
Dolayısıyla, girişimcilik temalı bu uluslararası kongrenin
aslında çok güçlü bir siyasi boyutu vardı. Çok sayıda yabancı
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katılımcı (aralarında Batı ve Doğu Avrupa’dan, Arap
dünyasından ve az sayıda olmak üzere Asya ve Afrika’dan
gelenler de vardı) Türkiyeli işadamları ve bürokratlarla buluştu.
Türkiye’nin “Arap Baharı”na desteği ve Arap ülkelerindeki
artan nüfuzuna koşut olarak, zengin Körfez ülkeleriyle beraber
bölgenin başat ekonomik gücü olması önem arz ediyor. Tabii ki
ABD (ve AB) için de.
Gelelim Joe Biden’ın konuşmasındaki anahtar unsurlara.
Biden’ın, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin düzelmesini
dilemesi dikkat çekiciydi. Türkiye’nin Arap dünyasında ağabey
rolü oynayabilmesi için İsrail’e kafa tutması gerekliliğinin
muhakkak ki ABD’liler de farkındadır.
Ama ABD Başkan Yardımcısı sıfatını taşıyan birinin bunu
böyle açıkça dile getirmesi düşünülemez, Biden siyaset gereği
“bölgedeki iki en önemli müttefikimizin ilişkilerini düzeltmelerini ümit ediyorum” dedi.
Kongrenin teması olan girişimcilik ve bunun siyasi boyutları
üzerine söyledikleri, Biden’ın, Arap dünya- sındaki Türkiye
destekli reform hareketleri ve taleplerine, bu ülkelerin
küresel pazarla daha etkin biçimde bütünleşmesi
perspektifiyle
yaklaştığını
gösteriyordu.
Girişimcilerle
demokrasi ve ifade özgürlüğü arasında bağlantı kuran
Biden, girişimciliğin hür bir siyasi atmosfer yaratacağını ve bu
atmosferde de inovasyonun gelişeceğini belirtti.
ABD Başkan Yardımcısı konuşmasında fikirlerin serbestçe
dile getirilmesinin ve “farklı düşünmenin” öneminden söz etti.
Herkesin aynı şekilde düşündüğü bir yerde ilerleme olamayacağını, insanların özgürce düşüncelerini ifade edemedikleri
yerlerde farklı düşünmenin mümkün olamayacağını söyledi.
Biden’ın aynı minvaldeki diğer sözlerinden örnekler verelim:
“Temel özgürlüklere dayanan bir sistem otoriterliğe karşı
en etkili kalkandır.. Yalnızca bir internet vardır ve hep açık
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kalmalıdır Hükümetler
bırakmalıdır”.

“fikirler

pazarını”

serbest

Kökeni 1.Dünya Savaşı sonrasında Woodrow Wilson’ın
görüşlerine dayanan, serbest ticaretin milletler arasında barışı
(ve siyasi özgürlüklerin gelişmesini) sağlayacağına yönelik
klasik liberal bakışın izlerini taşıyan konuşmasında Biden,
kadın haklarına da sayabildiğim kadarıyla üç kez değindi.
Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde kadınların -özellikle
seçme ve seçilme hakkı başlığında– durumlarının iyileştirilmesine yönelik son yıllarda kör topal da olsa bir takım adımlar
atılıyor. Ancak bunlar çok yetersiz adımlar ve kadınların
toplumsal statüleri açısından önemli bir ilerlemeden söz
etmek mümkün değil.
BIDEN’IN KADIN VURGUSU VE GERÇEKLER
Biden’ın kadınların toplumsal statüsünün iyileştirilmesine bu denli vurgu yapmasını; her ülkede olduğu gibi Arap
ülkelerinde de nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan bu
insanların ekonomik pazara dâhil olmasının önemi, söz
konusu rejimlerin meşruiyetinin güçlenmesi ve elbette günümüzde insan hakları anlayışının geldiği nokta ile açıklamak
mümkün.
Özellikle mi yapıldı bilemiyorum, ama ABD Başkan
Yardımcısı’nın kadınların hak ve özgürlüklerini hararetle
vurguladığı konuşmasını dinleyen kitlenin belki de yarısından
fazlası kadındı. Bu tür bir kongreyi izleyecek doğal kitleyi
(işadamları, bürokratlar, gazeteciler, akademisyenler vs.) kat be
kat aşan bir kalabalık vardı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ililçe örgütlerinden çoğu kadın olmak üzere çok sayıda izleyici
getirilmişti.
Kim bilir belki de Arap ülkelerinden gelenlere, Biden’ın
sözleri eşliğinde, şu mesaj verilmek istendi: Bakın bizim
kadınlarımızın da görünümü sizinkilere benziyor ama
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onlar toplumsal yaşamın içindeler, siz de kendi ülkenizde
bunu yapabilirsiniz.6

Bu alıntıdan da görüldüğü gibi;
“kadın hakları”, “kadının korunması”, “kadının sosyal
statüsünün güçlendirilmesi” “kadının sosyalleşmesi”
“kadının toplumsal, siyasal, ekonomik faaliyetlere
katılması”
düşüncesi ile devletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının
yürüttükleri faaliyetlerin aslında kadını ve erkeği ile tüm
insanlığın azılı dişmanı Hizbuşşeytanın ve onun avaneleri
tağutların ve azılı kafirlerin projesi olduğu açıkça
görülmektedir. Umarım İslami kimliği taşıdığını iddia
ettiği halde bu faaliyetlere kendilerini kaptırmış olan
bütün fertler, cemaatler, hizipler/ partiler ve gruplar da
bu gerçeği görüp azılı düşmanlarının planlarının taşeronu
olmak konumuna düşmekten kurtulurlar.

KADININ EKONOMİK VE SOSYAL STATÜSÜNÜ
İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER
HAKKINDA BAZI YAZARLARIN ELEŞTİRİ
YAZILARI
TOPLUMSAL HAYAT VE KADIN
….

Modern zamanlar öncesinde müslüman kadın, "dışarıdaki"
hayatta kendisine ihtiyaç duyulan eğitim, ticaret, sağlık... vb.
alanlarda elbette var olmuştu. Ama sadece "kendisine ihtiyaç
duyulduğu kadar. Bir başka deyişle, modern zamanlar
öncesinde "dışarıdaki" kadınların sayısı ile erkeklerin sayısı
arasında bir kıyaslama yapmak mümkün değil. Zira "dışarıdaki"
hayatın erkeklerin egemenliğinde yürüdüğünde şüphe yok.
6

Burak COP – ntvmsnbc - 05 Aralık. 2011
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Esasen bunun şaşırtıcı bir yanı yok. Zira "içerideki" kadın,
aslında bu ümmetin geleceği olan çocuklarının eğitimi ile
meşguldür. Bugün adına "okul öncesi eğitim" dedikleri bu süreç,
mutlaka anne-çocuk iletişiminin sağlıklı bir şekilde
gerçekleştiği bir ortamda yürütülmesi gereken bir süreçtir. Zira
pedagoglar çocuğun en kalıcı bilgileri 0-6 yaş arasında aldığını
söylüyor. Bu çağdaki bir çocuğa annesinin tıbiî/ fıtrî bir
iletişimle verdiğini hangi kurum, hangi eğitim metodu ve
eğitimci verebilir?
Dolayısıyla; "İslam'da kadının rolü" başlıklı çalışma- ların pek
çoğunda gördüğümüz gibi, "Aslında İslam kadını sosyal hayatta
ikinci plana itmemiştir; bunu yapanlar "geleneksel" bakış açısına
sahip olan müslü- manlardır" türünden söylemler son derece
yanıltıcıdır Kadın evin dışında ancak kendisine ihtiyaç
duyulduğu kadar var olmalıdır. Tıpkı erkeğin evin içinde kendisine ihtiyaç duyulduğu kadar var olması gerektiği gibi. Fıtrat,
tabii hayat ve İslam bunu gerektirir.
Modern hayat algısı bize hayatın sadece "dışarıdakinden",
yani sokaktakinden ibaret olduğu düşüncesini telkin ediyor
Aklımızı karıştıran esas nokta burası. Hayat niçin "evin
dışından" ibaret olsun ki?! Evin içi de "en az" dışı kadar
önemlidir oysa ve orası kadının sorumluluğuna verilmiştir. Bizi
yanıltan nokta şurası: Dışarıdaki hayat modernite tarafından
inşa edildiği için, erkekle kadını yan yana birlikte görmeye alıştırılmış bulunuyoruz. Oysa kadınla erkeğin -zikri burada çok yer
alacak pek çok sebep dolayısıyla- hayatın ayrı ayrı cephelerini
inşa etmekle görevli olduklarını düşünürsek mesele biraz daha
kolay kavranır hale gelecek. Yani modern bir duruma, modern
olmayan bir durumdan, modern algıyla örtüşen cevaplar
arıyoruz !...
Modern hayat kadının, hayatın hiçbir alanında erkekten geri
kalmadığı tezini işlerken, aslında kadınları evlerinden çıkmaya
tahrik ve teşvik ediyor. Kadınlar evlerinden çıkınca ne olacak?
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Erkeklerle birlikte "dışarıdaki" hayatı inşa edecekler. Ya evin
içindeki hayat? Onu kim inşa edecek? Geleceğimiz olan
çocuklarımızı okul, medya, internet ve sokak terbiye (!) edecek,
bizse "kadın erkek eşitliği" ideolojisinin gereklerini yerine
getirmek suretiyle "İslam'da kadın hakları"nı savunmuş
olacağız ???
Efendimiz (s.a.v), kadının kıldığı en efdal namazın, evinin en
kuytu köşesinde kıldığı namaz olduğunu haber veriyor.
Bugünün Diyaneti kadınları camilere çekmekle aslında sokağa
çekmeye, adeta evinden uzaklaştırmaya çalışıyor ya da şöyle
diyelim: bunu yapanların ekmeğine yağ sürüyor. Asr-ı
saadetteki kadının camiye gidiş gerekçesiyle bugün kadını
camiye çekmek isteyenlerin gerekçesi, arka planları ve hedefleri
arasında kesinlikle bir irtibat yok.
Müslümanların yapması gereken en önemli işlerden birisi,
"ev içi" hayatı yeniden ihya etmek ve hayatı -özellikle de
kadınlar için- sokaktan eve taşımaktır. Elbette bunun sosyal bir
olgu olarak bugünden yarına ve "tek başına" gerçekleşebileceğini söylemiyorum.
İslam, erkeğe ayrı, kadına ayrı mükellefiyetler yüklemiştir.
Kadının sosyal hayata "itilmesi", ona ve aile kurumuna
yapılabilecek en büyük zulümdür. Unutmayalım adalet, her
şeyin olması gereken yerde olmasıdır. İslam adaleti böyle tarif
etmiştir.” 7

KADINI YOK ETME HAREKETİ
“‘Not’, gibi bir çıkıntıyla başlayayım. ‘Kadın’ konusuna neden
taktın?' diye soranlara ve soracaklara bu çıkıntı.
Nisa taifesinden bahsettiğim bu yazılar, asla yalnızca onları
ilgilendirmiyor; beni, anneyi, babayı, dedeyi, nineyi, ülkeyi,
dünyayı ve öte dünyaları, sonsuzlukları da ilgilendiriyor.
7

Ebubekir Sifil - Milli Gazete, 2012-01-17
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Büyük bir projeyi; 'dinin, diyanetin, siyasetin ve en çokta
vahşi kapitalizmin içinde olduğu bir projeyi', açık etmenin
peşinde bu yazılar.
Fikri, zikri şaşmış veya dönen dolaplardan bihaber olanlar,
sadece bu yazılarda değil, baktıkları her yerde muhtemelen aynı
yanılsamaya düşeceklerdir.
Şifa dilemekten başka yapacak bir şeyim yok onlara.
Gelelim sadede ..
Başlık biraz mat ve hatta bayat gibi durdu ama olsun. Meramı
güzel anlatıyor olmasına bağışlayın.
Şu sıralar herkes kadınların üzerine gidiyor. Herkesin derdi
kadınları korumak.
Ama ne koruma!..
‘Sakın burnundan kıl aldırma; seni koruyacağız. Burnuna
uzananın elini kıracağız’!
Devlet, medya ve STK'lardaki hava bu.
Yani, başta birinci ve dördüncü olmak üzere bütün kuvvetler
söz birliği etmiş.
Ee, sen bu desteği verdikten sonra kim tutar kadınları
Sonuç; yıkılan aileler, cinnetler ve kızaran sayfalar.
Kestirmeden söylersem, ben bu çalışmaların kadını, erkeğe
karşı doldurma gayretlerinin hayra hizmet etmediği
görüşündeyim.
Şiddetin her türlüsünü engellemeye evet ama işi başka
mecralara dökmek, daha beter sonuçlara varmak başka.
Az veya çok, 'insanlıktan nasiplenmemiş vahşi örneklerden'
hareketle, tekmil erkekleri potansiyel düşman gibi gösterip,
kadını aileden uzaklaştıracak yolları açmak hiçte masum bir
tutum değil.
Ocakları söndürmeye dönük bu çalışmalara en uygun isim
"Kadını yok etme hareketi"dir. Ya da ön ismiyle söylersek,
'Kadın İsyan Hareketi'dir.
Kime karşı isyan?
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Evvelemirde kocalara karşı..
Sonra babaya, anaya, abiye vesaire
Filmlerde, programlarda bazen açık, bazen kapalı verilen
mesajlar hep aynı;
‘Kimseye itaat etmeyin. Kimsenin lafını dinlemeyin.
Bildiğinizi okuyun. Olur ki karşı çıkan olur, ağzının ortasına
vurun. Olmadı öldürün’.
Genel durum bu.
Abartmıyorum. Sinema ve medyadaki, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığındaki hava bu;
’Hiç korkmayın. Öldürün; biz size içerde bakarız, bakamazsak
da namınız yürür’.
İçeriyi bilmem ama, dışarıda iyi bakıyorlar.
Kadın kocasıyla nizalaştı mı; koca evden kovulacak.
Kadının aklına esti, 'it kılı postal bağı' bir sebepten kocadan
ayrılıp dul mu kaldı, maaşa bağlanacak.
Bunlar medyadan en son duyduklarımız.
Kimsenin derdi kavgayı bitirmek değil. Yuvayı kurtarmak,
arayı bulmak gibi bir konusu yok hiç birinin.
Kocasına hizmetkâr kadınlar ve karısına köle kocalar nereye
kayboldu? Çok değil otuz sene öncesinin anneleri var mı?
Otuz sene öncesinin babaları, çocukları nerede?
Cennetin anahtarı mevkiinde ki anneler, cinnetin merkezine
nasıl yerleştirildiler?
Açık, elbette çok açık cevapları var bu soruların.
İpucu olması bakımından, bu işlerin kendiliğinden olmadığını
söylemekle yetiniyorum.“ 8

8
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KADINI İNKÂR MEDENİYETİ
‘Kocasının hizmetkarı kadınlar ve karısına köle kocalar
nereye kayboldu? Çok değil otuz sene öncesinin anneleri var
mı?’ diye sormuştuk bir önceki yazımızda.
Yok! Varsa da pek fazla değildir sayıları.
Günümüzde annelerin, hizmet ettiği bir patronları mutlaka
oluyor ki ondan ne çocuklara, ne de kocalara sıra gelir!
Haliyle, eve ve aileye kala kala stres, kavga ve parçalanmış,
hatta cinnet kurbanı olmuş fertler kalıyor.
"Kadın fıtratıyla savaşmak"..
Kadın, nasıl bir kötülüğün esiridir, nasıl bir aşağılık varlıktır
ki, 'fıtratında' var olan bütün özelliklere saldırılıyor.
Kadını, kadın yapan ne kadar başat değer varsa hakarete
uğruyor, aşağılanıyor.
Kadın fıtratında birinciye gelen özellik nedir ?
'Çocuk yapmak '.
Ona bağlı olarak, şefkat .
Ona bağlı olarak, çocuk yetiştirmek.
Hepsi birbirine bağlı olarak; daha evcimen olmak, yuvayı
kurmak.
Kadın ancak, bu 'bir numaralı fıtri tarafı/ tarafları' sayesinde
hayattan zevk alır .
Durum bundan bundan ibaretken..
Özel bir durum olmadıkça, bir kadına, 'çocuk yapma' demek
veya onu az çocuk yapmaya veya hiç çocuk yapmamaya teşvik
etmek ne manaya gelir?
Bir kızı, 'geç evlendirmek' ya da geç evlenmeye zorlamak iyi
bir şey olur mu?
Eğer erken evlenmek kadın için yaşamsal bir zorunluluksa,
kızları işe, kariyere yönlendirmek onlara yazık etmek olmaz
mı?
Bir kadını erkekle eşitleyip aynı işlere sürmek, ikisine de aynı
ağırlıkta iş vermek 'baştan ayağa kadınlığı inkâr' olmaz mı ?
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Olur, hem de bal gibi olur..
Ve maalesef, Dünya'da ve Türkiye'de, uzun zamandır işler
tamda bu 'inkâr' üzere yürüyor.
'Kadını inkâr' üzerine acımasız, insafsız bir uğraş veriliyor.
Bir Allah'ın kulu da çıkıp sormuyor; erkek, daha matah bir
şey midir ki, illa erkekle özdeşleştirilip, bütün işlerde onunla
kıyaslanır kadın.
Kötü bir varlık mı kadın?
Lanetli bir şey mi?
Avrupalıların, Hıristiyanların dediği gibi 'insan değil' mi?
Yoksa, 'Ortaçağ Avrupalı kafasının' imanı üzere şeytan mı?
Şeytandan kötü, lanet olası bir pislik mi?
Haşa huzurdan, 'kadın mabetlere sokulması caiz olmayan, bir
çeşit hayvan mı'?
Elbette hiç biri değil .
Bu noktada mühim soru şu; değilse, 'kadın = erkek' anlayışını
gerçekleştirmek için neden mücadele veriliyor?
"Müslüman kadın, Müslüman aile"..
Kadın ve erkek birbirinden çok farklıdır. En başta apayrı
işlere memur, ayrı güce ve hünere sahiptirler.
Biri suysa, karaysa, öteki ateştir, havadır.
Apayrı varlıklardır.
Evet, ikisi de insandır
İkisi de Allah’ın imtihanına tabidir ama apayrıdır.
Bir taraf için üstünlük olan şey öteki taraf için zafiyettir.
Çoğu zaman, bir tarafı ilgilendiren 'şey', ötekisine galaksiler
kadar uzaktır.
Kadın kadındır
Erkekte erkek.
Ve ikisi de yerinde, 'fıtratları üzere kalabildikleri müddetçe',
çok güzeldir.
Bütün değerleri, kendi 'kalabilmelerinde' saklıdır.
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Aksi halde eksidedirler; zarar, ziyan ve hüsran
içerisindedirler.
Biri, ötekine dönüşmeye başladığı anda 'iğrençlik, fesat ve
her türlü yıkım' başlamış demektir .
Bu durumu Kur'an, en yalın haliyle 'kadınlaşan erkeklere ve
erkekleşen kadınlara lanet edilmesi' buyruğuyla bildirilmiş.“9

KADIN, PERGEL GİBİ!
“Cumartesi günkü yazıda "kadına caminin yolunun açık
olduğu"nu, ancak İslam tarihinde teşekkül eden "örfte kadına
cami-merkezli ibadetlerin (cuma, bayram, cenaze, teravih namazı)
farz kılınmadığını" yazdım.
Bunun gibi kadının iktisadî hayata, ticarete, iş dünyasına,
üretime, sivil ve sosyal faaliyetlere katılmasını engelleyen
hükümler yok, özel bir teşvik de yok. "Duruma ve yerine göre"
kadın ticaret yapabilir, çeşitli resmî-sivil görevler alabilir. Ben
hiçbir yazımda kadınlar zinhar iş hayatına girmesin, sosyal
etkinliklerden uzak tutulsun demedim. Öyle zaruri durumlar
var ki, kadın erkek gibi çalışmak, evin geçimini temin etmek
zorunda kalabilir, bu kadınlara öncelikle iş temin etmek
görevdir, hatta pozitif ayrımcılık bu muhtaç kadınlar için
elzemdir. İslam tarihinde kadın elbette çok sorun yaşamıştır,
ama ana karakteristiğiyle örf, kadını en azından muasırı din
havzalarındaki kadınlardan daha iyi korumuştur.
Belirtmek gerekir ki örf, sosyolojik manada belli toplumlara
özgü "âdet" veya belli kavimlere özgü "yerel/ yöresel töre"
değildir. "Örf"e atıfta bulunu- yorum diye "gelenekçi veya
muhafazakâr" olmam, bana bu yakıştırmaları yapanlar "fıkıh
sosyolojisi"- nden habersiz kimselerdir. Örf, Allah'ın muradının
Şer'î hükümleri tatbik eden ümmetin amelî hayatında tahakkuk
eden pratiklerdir. Sünnet'in pratik tatbika- tından, alimlerin
9
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icmaından, temeli meşru içtihada dayalı bölgesel yaygın teamül
ve tatbikattan alır. "Örf" doğru, olması gereken ve İslam'ın
ruhuna uygun (ma'ruf) olduğundan Hukuk'ta kaynaktır. Bunun
ne "gelenekçilik ve muhafazakârlık"la, ne "âdet ve töreler"le
ilgisi var. Âdet ve töreye dayalı gelenek tashihe muhtaçtır, bazı
unsurları zalimanedir; ama örfe dayalı gelenek gereklidir,
tarihte beşerî hayatın sürekliliğini sağlar.
Kadına ilişkin örfün; İslam'ın öngördüğü âlem tasavvuru,
âlem tasavvurunun merkezindeki dünya düzeni, dünya
düzeninin merkezindeki ümmet ideali, ümmet idealinin
merkezindeki daru'l-İslam, daru'l-İslam'ın medeniyet havzaları
hükmündeki şehir hayatı ve şehir hayatının merkezindeki ev ve
aile düzeniyle doğrudan ve zaruri ilişkisi var. Bu geniş
perspektiften bakılmadığında, İslam tarihinde örf zemininde
kadının konumunu, "ataerkil tahakkümcü" kültürün; dinî
nasların erkekler tarafından yorumlan- mış ayrımcı-cinsiyetçi
meşruiyet fetvalarının ürünü görür ve bunun sonucunda Batı
modernizmi, feminizmi ve küresel piyasa ideolojisi olan
liberalizmin dayattığı 'kadınlarla ilgili program ve projelere
birer can simidi' gibi sarılırsınız.
Benim demeye çalıştığım şudur:
1) Kadının iktisadî ve ticarî hayata katılması aslî değil,
arızîdir. Bu yüzden hep "duruma ve yerine göre" ihtirazi kaydını
koyuyorum. Evin geçimini üstlenecek erkek yoksa, kadın iş
hayatına girmeli, kamu veya özel sektör onu tercihen işe almalı.
Ancak kadının asli yeri evidir. "Ev, kadına farz olmayan
ibadetlerin camide eda edilmesinden daha hayırlıdır."
Erkek ailenin geçimini temin ederken kadın evin iç düzenini
yürütür, bir anne olarak çocuklarının hayırlı-faydalı (salih)
birer evlat olarak yetişmesini sağlar, ailenin huzur ve
mutluluğunda (sekine ve sükûnet) rol oynar.
2) Kapitalist piyasa ekonomisi ise kadını iki ayağıyla "evin
dışına" çıkarıp sömürü nesnesi haline getiriyor. Tüpten çıkan
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macun gibi bir daha geri dönmüyor; bu ise ailenin ve toplumsal
hayatın çözülmesine yol açıyor. Kadın evden çıkınca, tümüyle
özgürleşmiyor; çoğu yine erkek olan patronların, âmirlerin,
müdürlerin denetimi altına giriyor.
3) İslam tasavvurunda kadın pergel gibidir; sağ ayağı -sabit
kadem- evindedir, sol ayağıyla her yere gider, haricî her meşru
ve hayırlı maddî, iktisadî, sosyal, sivil faaliyete, hadisteki güzel
deyimle "Müslümanların hayırlı meclislerine katılır." Ama önce
evi ve ailesi! "Ev" kadın için hayatî faaliyetlerin merkezi "ana
karargâh"tır. (33/Ahzab, 33) Toplumsal hayatın da ana merkezi, her
biri mescid hükmünde olan "ev"dir. Ev kıbleye yönlendirilmeli,
mekân kullanımı ve hayat tarzı buna göre kurulmalıdır. (10/Yunus,
87)“10

EV'DEN İŞE !
“Radikal AB'ci -eski deyimle 'Batıcı'- olan değerli yazarımız
…'a göre "gelişmişliğin temel ölçütü kadınların katılımı"dır ve bu
konuda AK Parti iktidarı döneminde önemli adımlar atılmıştır.
Şa… ilginç bir gelişmişlik modeli sunuyor:
"Kadınlar lehine ayrımcılık uygulamasında en ileri giden ülke
(kadınların yüzde 80'inin işgücüne katıldığı) Norveç. 2003'te
kabul edilen yasa, şirket yönetim kurullarının yüzde 40
kadınlardan oluşması zorunluluğunu getirdi. Bugün oran bunun
da üzerine çıkmış durumda. Norveç deneyiminden esinlenen AB
ülkelerinde benzer yasa tasarıları gündemde.Bence Türkiye'de
kadın kotalarını yaygınlaştırılmalı."
Norveç'in kriterlerinin AB kriteri, AB kriterlerinin BM kriteri,
BM kriterlerinin küresel kriterleri olarak kabul ediliyor, diğer
Avrupa ülkelerinin de kendilerine göre evrensel/ küresel algıya
kattıkları kriterler var. Türkiye, önüne konan yol haritasını
takip edip söz konusu kriterleri sosyo-ekonomik ve politik
sistemine dahil etmeye çalışıyor. Belirtmek gerekir, ne AB
10
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çevreleri ne içeride sivil kuruluşlar üzerinden yeni resmî görüş
ve emredici ideoloji yerleştirme çabası içinde olan çıkar ve
baskı grupları alınan mesafeyi yeterli görmüyor.
2009 ölçümlerine göre "kadının ekonomik katılım ve fırsat
eşitliği" bakımından dünya ülkeleri arasında 130.; "siyasete
katılım" konusunda 107.; "güçlenme endeksi"ne göre 101. ve
"cinsiyet uçurumu" bakımından 129. sırada bulunuyor. Bilindiği
üzere 12 Eylül referandumunda anayasaya "kadına pozitif
ayrımcılık" amir hüküm haline getirildi, arkasından diğer
uygulama ve reformlar yağmaya başladı.
Esasında geleneksel olarak kadınlar her zaman aile
ekonomisine hatırı sayılır katkıda bulunuyorlar. Mesela 2004'te
DİE verilerine göre bölgeler bakımından katılım şöyle
gerçekleşmişti: Karadeniz'de kadınların yüzde 66,2'si, Doğu
Anadolu'da 40,4'ü, Marmara'da 35,7'si, İç Anadolu'da yüzde
21,3'ü. (Radikal, 6 Haziran 2004) Ancak yeni dönemde kadının
ekonomiye katkısı, ev ve geleneksel tarzda değil, piyasa
üzerinden gerçekleşecekti çünkü kadının geleneksel katkısı AB
kriterlerine uygun değildir. AB'yle uyumlu hale gelsin diye Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "Kadın Çiftçiler ElKitabı" hazırladı Kitapçıkta hayvancılık, gıda ve el sanatları yanında kadına
karşı şiddet, töre cinayetleri ve kadın hakları konularında da
"aydınlatıcı bilgiler" koydu. İlki 2008'de Ankara'da, sonuncusu
Konya'da olmak üzere 9 ayrı ilde "Kırsal Alanda Kadın
Çalıştayları" düzenledi.
Geçen sene radikal bir adım atıldı, işsizlik oranının yüzde
14'lere çıktığı, işsizlerin ezici çoğunluğunun erkeklerin olduğu
ülkemizde hükümet, yeni işe alınan kadınların sigorta priminin
ilk yıl tamamını, ikinci yıl yüzde 80'ini, üçüncü yıl yüzde 60'ını,
dördüncü yıl yüzde 40'ını, beşinci yıl yüzde 20'sini ödeme
kararı aldı. Gençlerin yüzde 25'i işsiz, her sene işgücüne 500 bin
ila 800 bin kişi civarında katılıyorken, bu radikal karar kadın iş
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alımında iyi bir artışı sağladı.11 TÜİK'in verilerine göre 2010
yılının nisan ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 12 iken, işsiz
sayısı 3 milyon 71 bin idi. İşsizlik rakamlarına, iş aramayıp
işbaşı yapmaya hazır olanlar ve mevsimlik çalışanlar da
eklendiğinde işsiz sayısı gerçekte 5 milyon 118 bine, işsizlik
oranı da yüzde 18,5'e yükseliyordu. İşsiz olan aile reisi sayısı 1
milyon 123 bin. Bu rakama iş aramayıp işbaşı yapmaya hazır
olan 513 bin aile reisi ile mevsimlik statüde çalışan ancak bu
mevsimde işsiz olan 13 bin aile reisi de eklendiğinde işsiz aile
reislerinin sayısı 1 milyon 649 bine yükseliyor. İşsiz aile
reislerinin yüzde 89'u erkeklerden, yüzde 10'u kadınlardan
oluşuyordu. İşsizlerin yüzde 77,3'ü kentlerde yaşıyor.
Kadınların işgücüne katılımı birkaç koldan sürüyor. Mesela;
Darülaceze Vakfı, Rotary Kulüp'ün katkılarıyla Türkiye'de İsrafı
Önleme Vakfı ve Grafeen Turist'in öncülüğünde 1 milyon lira
katkıyla kadınlara mahsus mikrokredi programı başlattı. Ünlü
kozmetik firması L'Oreal Türkiye Genç Bilim Kadınları projesini
başlattı, seçilen 6 genç bilim kadınına 15 bin dolar burs
verilecek. “12

EV'DEN CAMİYE !

“Diyanet, iki gün sürecek "kadın" konulu bir sempozyum
düzenliyor. Diyanet'in "kadın konusu"na bu dönemde pek
hevesli görünmesi dikkat çekici.
İşe tabii camilerden başlanıyor. … DİB Başkanı … de,
"Cenaze, cuma ve bayram namazlarında kadınlara yer
açmalıyız" diyor. Sayın …e göre durum dramatik: "Bir anne
düşünün. Evladı vefat etmiş ama cenaze namazına katılamıyor.
Yadırganacak bir durum."13 Bu amaçla ilk elde 3 bin cami elden

(Zaman, 8 Haziran 2010)
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geçirilip kadınların katılımına uygun hale getiriliyor. Müftü
Yardımcısı …'ye göre;
"Kadınların da erkekler kadar camilerde ibadet etmeye hakları
var. Bugüne kadar kadınlar çeşitli nedenlerle camilerden uzak
tutuldular. Çocuklarıyla camilerle buluşacak kadınlar Allah'ın
önemli bir kulu olduklarının farkına varacaklar".14
Yanlış anlıyor olabilirim. Bu sözlerden, ben Efendimiz
(s.a.s)'in irtihalinden beri İslam toplumu- nun örfü-icmaı olan
geleneksel kadın-mescit ilişkisinin yanlış kurulduğu, kadınların
camilerden bu yanlış uygulama sonucu alıkonulduğu ve
kadınların Allah'ın önemli kulları olduğu bilincine
varamadıkları anlatılmaya çalışılıyor.
Bir telaştır, almış başını gidiyor. Sadece Türkiye'ye özgü değil
bu. Başka din havzalarında da birbirini izleyen faaliyetler var
Mesela 6 Kasım'da Hindistan'da binlerce yıldan sonra bir ilke
imza atıldı: Bugüne kadar kalabalıklar içinde kadınların "vedik
mantraları (Veda metinlerinden alınmış dini şiirler)" okumaları
yasaktı. Hadivar şehrinde seçilmiş 108 Hintli kadın, bir ruhani
liderin doğum günü için düzenlenen törenler kapsamında,
milyonlarca izleyici karşısında bu ilahileri yüksek sesle
okudular. Bu bir devrimdi, bundan sonra kadınların 'nişan,
düğün ve doğum' gibi özel günlerde de dualarını bu tarzda
okumalarının önündeki geleneksel engel yıkılmış oldu.
Kimin ağzını açsanız aynı repliği duyarsınız:
"Türkiye'nin erkek bakış açısına hapsolmayan bir kadın erkek
eşitliği politikasına ihtiyacı var. Kadınların statüsü ile ilgili
göstergelerin 'yüz kızartıcı' olmasında en büyük etken erkek
egemen bakışın hâkimiyeti. Bu bakış kadını aile içindeki
geleneksel rolüne hapsetmekte ya da dönüştürme çabalarına
duyarsız kılmaktadır."15

14
15

(Yeni Şafak, 7 Ekim 2011)
(TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Radikal, 8 Mart 2011)
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Bu replik, Batı merkezli olarak formüle edilmiş resmî
görüştür, şirretliği feminizm diline çevirmiş mütecaviz birinden
duyabileceğiniz gibi, daha rafine versiyonuyla …'dan da
okuyabilirsiniz. Söz konusu replik "gelişmişliğin ölçütü" olarak
küresel resmî ideoloji/ emredici ve dönüştürücü politika olarak
bütün dünyaya, ama öncelikle İslam toplumlarına empoze
edilmektedir. Bugün NATO'nun Afganistan'da ve Pakistan'da
giriştiği sivil katliamların neredeyse elde kalan tek gerekçesi
‘Afgan kadının özgürleştirilmesi’dir. BM Kalkınma Örgütü, bu
çerçevede "Cinsiyet Eşitliği Endeksi"ne bakarak ülkeleri
sorguya çekmektedir. Mesela hâlâ Türkiye "hayli geri" sıralarda
duruyor. 1990-2000 yılları arasında kadınların işgücüne
katılımı yüzde 17 iken, 2010'da yüzde 24'e çıkmış. Şu anda 6,5
milyon kadın çalışıyor. Ama 'yeterli' sayılmıyor.
12 Eylül referandumundan beri önemli adımlar atıldı. Şimdi
sürece Diyanet katılıyor. Umarım üst üste gelen girişimlerin
hedefi, kadının evden "önce camiye, sonra piyasaya çıkması"nın
önündeki engelleri "din içinden meşruiyet bularak" kaldırmak
değildir. Batı'nın aslında kendine özgü olan değerlerini
"evrensel gelişme endeksleri" olarak dünyaya dayatması,
ortalama Müslüman tarafından dinî meşruiyet çerçevesinde
ruhen ve zihnen içselleştirilmedikçe kabul mümkün olmaz. Bu
çerçevede Kur'an ve Sünnetteki hükümleri ya tarihsel okumaya
tabi tutmalı veya hükümleri yeni bir tefsir ve teville "gelişme
endekslerine uyumlu hale" getirmeli.!.. Sempozyuma katılanların bunun esaslı bir kritiğini yapmalarını diliyorum.” 16

SEFERBERLİK
Bilindiği üzere İŞKUR, 2015 yılının sonuna kadar işe
yerleştirdiklerinin yüzde 35'ini kadınların oluştu- racağına
ilişkin bir karar aldı. Buna göre iş sahibi olacak 3 kişiden 1'i
kadın olacak. Karar ilk sonuçlarını verdi: İŞKUR'a kayıtlı işsiz
16
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sayısında görece gerileme tespit edilirken yılın ilk 7 ayında işe
yerleştirilen kadın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
85,8 artarken, erkek oranı ise yüzde 68,8 oldu.17 Öteden beri
kadınların ortalama olarak işgücüne katılımı yüzde 20'ler
seviyesinde idi, bu oran yüzde 35'e çıkartılıyor.
Seferberliğe herkes kendince bir şeylerle katılıyor. Ankara
Altındağ Belediyesi, ilk defa kadınlara mahsus olmak üzere
Şanlıurfa'ya tur düzenledi, uçak masraflarını kendisi üstlendi.
Katılım şartı, kadınların Belediyenin Kültür Merkezi'ne kayıtlı
olmaları, yanlarına ailelerini almamaları, çocuklarını
eşlerine bırakmaları".18
Kadınların işgücüne katılımını sağlamak için düğmeye basan
Çalışma Bakanlığı "Kadın Taksi Şoförü" projesini başlattı.
Kadınlar da erkekler gibi gece gündüz taksi şoförlüğü
yapacak. Hedefte kadınların TIR şoförlüğü yapmasını
sağlayacak düzenlemeler var.19 Taksi ve TIR şoförlüğünden
sonra şimdi de "Kadın Boya Ustaları" projesine başlandı.
Uluslararası sertifikayla eğitilen kadın ustalar, internet
üzerinden online başvuru sistemi aracılığıyla müşterilere
hizmet verecek. Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Araştırmaları ve
Sosyal Stratejiler Geliştirme Merkezi çalışmaları hızla
sürdürüyorlar. Yeni gündeme giren konu, kadınların erkek
kuaförlüğü yapmalarıdır. Birkaç semtte denemelere başlandı.
Daha çarpıcı uygulama Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün cezalı
olduğu maçlara kadınların bedava seyirci olarak alınmaları
oldu. 20 Eylül 2011 günü Saracoğlu Stadı kadınlarla doldu taştı.
Arkasından başka bir karar geldi. Buna göre Futbol
Federasyonu, kadınlar ve 16 yaş altı çocukların maçlara ücretsiz
girmelerini sağlayan projeyi ekim ayında başlattı. Bilet paraları

(Zaman, 23 Ekim 2011)
(Taraf, 19 Eylül 2011)
19 (Zaman, 24 Eylül 2011, Cumartesi eki)
17
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devlet tarafından sene sonunda kulüplere ödenecek.20 Tabii ki
Brüksel bütün bu icraatlarla yakından ilgileniyor. Nitekim Türk
kadınının girişim- cilik konusu ve karşılaştığı sorunlar, "AB'nin
Geleceğinde Türkiye'deki Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine
Yönelik Faaliyetlerin Önemi" genel başlığı altında AB'nin
başkenti Brüksel'de masaya yatırılacak. Toplantıda özellikle
170 bin kadın girişimciyi barındıran TESK'in AB tarafından
desteklenen iki projesinin uygulama sonuçları ele alınacak.
Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, diyor ki:
"Türkiye'de hâlâ toplumsal cinsiyet anlamında, özellikle
ekonomik fırsatlara erişim konusunda ciddi uçurumlar var.
Çalışma yaşındaki kadınların yalnızca dörtte biri istihdam
alanında. Kadınlar için daha fazla ve nitelikli iş yaratmak gerekir.
Hükümet,
önümüzdeki
dönemde
hazırlanan
istihdam
stratejisinde kadınların istihdamına odaklanacak, 'Dünya
Bankası' olarak biz de bu girişimleri destekliyoruz."
Bütün bunların bir anlamı olmalı. Bugün yazarı sosyal
politika uzmanı S…, şu tespiti yapıyor: Kadınların işgücüne
katılımını artırma konusunda maalesef AB'deki teşvik politikaları örnek gösteriliyor. Ancak aynı AB'nin -ironik olarak- nüfus
artış hızının eksiye dönmesi ve kadınların doğurganlıklarındaki
azalma sebebiyle; doğurganlığı teşvik eden, ücretli ebeveyn
(özellikle anneler için) izni gibi teşvik unsurları görmezden
geliniyor. Yani AB bir yandan kadına "çalış" derken, diğer
yandan çalışma hayatındaki kadına "doğurursan ve bunun için
kariyerinden fedakârlık yaparsan seni ömür boyu beslerim"
diyor. Ancak bir kere 'Ev'den çıkarılan kadın, çok cazip
teşviklere rağmen doğurmaya ve 'Ev'e dönmeye razı olamıyor.
Diğer taraftan aynı AB, kendi yaşadığı açmazlara rağmen, her yıl
düzenlediği 'İlerleme Raporu'nda, Türkiye'de kadınların

20
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işgücüne katılımının yetersiz olduğuna vurgu yapıyor.
Bizimkiler bunu yuttuğu gibi, millete de yutturmaya çalışıyor.“21

FAKİHLERE VE DİNDARLARA SORULAR
“…Buhari'de yer alan bir hadiste daha çarpıcı ifade var. Bilal
bin Abdullah, mescitlere gitmek isteyen kadınlara engel olmak
isteyince Abdullah bin Ömer, ona Hz. Peygamber'in; "Birinizin
hanımı mescide gitmek için izin isterse, ona mani olmayın"
emrini hatırlatır. Ebu Davud'un rivayetinde "Kadınlarınızın
mescide gitmelerine engel olmayın; ama evleri onlar için
daha hayırlıdır" kaydı vardır. Sonraki dönemlerde -ki pek
erken bir dönem olması gerekir- Hz. Aişe (ra); "Hz. Peygamber,
kadınların bugün neler yaptıklarını görseydi, mescide
gitmelerine engel olurdu" demiştir.22
Kadınların "cenazenin teşyiine katılmaları" ile ilgili Ümmü
Atıyye dedi ki: "Biz kadınlar cenazenin arkasından
gitmekten men edildik, ama bize bu konuda kesin bir yasak
da konulmadı."23
Aslında kadınların cuma, bayram ve cenaze namaz- larına
katılmasını engelleyen amir hükümler yok, özel bir teşvik de
yok. Yerine göre kadınlar "hayrın bolca işlendiği meclislere,
toplantılara" katılabilirler: "Ümmü Atıyye, Peygamber (s.a.s)'in
şöyle dediğini söylüyor:
"Genç kızlar, evlenmemiş kızlar ve hayızlı kadınlar dışarı
çıkıp hayrın bulunduğu meclislere katılsınlar ve
Müslümanların dualarına iştirak etsinler. Yalnız hayızlı
kadınlar namazgâhtan uzak dursunlar."24
Ala kaderi'l imkân kadınlar arzu ederlerse söz konusu
namazlara katılırlar. Şu var ki icma ile söz konusu namazlar
Ali BULAÇ - Zaman, Aralık 2011
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kadınlara farz değildir, bu konuda Sünni-Şii, Zeydi-İbadi İslam
mezhepleri arasında herhangi görüş ayrılığı bulunmamaktadır.
Tarihte bütün Müslüman toplumların takip ettiği örf şöyle
teşekkül etmiştir: Kadınlara cami yolu açıktır, ancak cami
merkezli ibadetler farz değildir; zira "ev daha hayırlıdır".
Şimdi Diyanet, bu örfü değiştirmeye, en azından kadınları
kendilerine farz olmayan cami merkezli ibadetlere katılmaya
teşvik ediyor. Burada karşımıza önemli sorular çıkıyor:
a) İslam bilginlerinin icmaı ve ümmetin örfü acaba yanlış olarak
dinin özüne aykırı olarak mı teşekkül etti ki, bugün onu
değiştirmeye kalkışıyoruz?
b) Ümmetin örfü "erkek-egemen içtihat ve tatbikat- lar(?)"ın mı,
yoksa "İslam'ın ev ve aile tasavvuru"nun mu ürünüdür?
c) 15 asırlık ittifak ve tatbikatı değiştirme lüzumunun "nass
merkezli delili" nedir?
d) Bu etkinlikler çerçevesinde camileri yeni düzenle- melere
tabi tutarken, rol oynayan asıl saik nedir? Dinin bugüne kadar
icra edilmemiş bir hükmünü veya ibadetini ihya etmek mi,
yoksa "küresel piyasa"nın ve genel olarak kadını evin dışına
çıkartmayı hedeflemiş "devlet politikaları" mı? Bu karar ve
icraatların küresel ölçeklerde yürütülen program ve
projelerden kopuk olduğunu düşünebilir miyiz?
e) Laik devletin resmî kurumu olan Diyanet'in Müslümanların
örfünü değiştirmeye hakkı ve yetkisi var mı?“25

POZİTİF AYRIMCILIK
“Toplumsal bazı kesimlerin diğerlerine karşı kamunun adalet
duygularını zedeleyecek ve toplumsal sürekliliği bozacak
şekilde mağdur olmaları halinde, devletin söz konusu kesimleri
-bunlar ya mağdur veya zayıf olabilir- takviye etmek üzere bazı
düzenleme- lerde bulunması gereklidir.
25
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Devletin görevi, bütün kesimler arasında tam "eşitlik"
sağlamak değil "farklılıkları koruyarak adaleti tesis etmek"tir
Kamunun imkânlarından yararlanmak, gelir bölüşümünde
ortaya çıkan adaletsizlikleri sağlamak bu türden düzenlemeleri
gerektirir.
Söz konusu hukuki düzenlemeleri toplumun kendisinin
takdir etmesi gerekir. Bunun yolu neyin nerede ve hangi
kapsamda aksadığını toplumsal grupların kendi aralarında
müzakere ederek tespit etmeleriyle mümkündür. Biz, 200
senedir, kendi sorunlarımız üzerinde düşünmeyi bir kenara
bırakarak Batı'dan bize empoze edilen reformları yasalaştırmak ve uygulamakla meşgulüz. Kendi aklımızı tatile
çıkardığımız için, başkasının aklıyla yaşıyoruz.
Son anayasa değişikliğinde, yeterince müzakere ve
muhasebesi yapılmadan "pozitif ayrımcılığı" öngören bir madde
geçti. Buna göre Anayasa'nın "kanun önünde eşitlik" başlıklı
maddesinde yer alan "kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir"
fıkrasına "Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
sayılamaz" ifadesi eklenmiş oluyor. Kısaca Anayasa, "kadın ve
erkekleri eşit" sayıyor olsa bile, kadınlara bazı ilave avantaj ve
imtiyazların tanınması halinde, bunlar "eşitlik ilkesi"ne aykırı
sayılmayacak.
Varlık yapıları itibarıyla erkek ve kadınları eşitleş- tirmeye
kalkışmak, varlığın asli ve ahlaki düzenine aykırı bir girişimdir.
Söz konusu eşitleştirmeyi hayata geçirmiş bulunan Batılı
toplumlar yavaş yavaş bunun acı sonuçlarını üç alanda tatmaya
başlamaktadırlar:
1) Erkek ve kadın arasındaki "merhamet ve şefkat"in
kalkmasıyla yok olan "sevgi ve aşk";
2) Birer eşit özne olarak toplumsal hayata çıkan kadının evle ve
annelikle ilişkisinin kesilmesiyle nüfusta meydana gelen
gerileme;
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3) Bunun sonucunda eşcinselliğin yaygınlaşıp toplumsal hayat
alanlarının eşcinsellerin eline geçmeye başlaması. Bundan
erkek yanında, asıl büyük zararı kadın görmektedir.
Bizim gibi toplumlara "erkek-kadın eşitlik" ilkesini ve "pozitif
ayrımcılığı" empoze edenler, bununla kendileri gibi toplumsal
çözülmeye uğrayacağımızı biliyorlar. Biz de derin bir biçimde
çözülüyoruz. Bu sürecin bizi nereye götüreceğini anlamak için
verili toplumlara bakmak yeterlidir.
Bizim siyasilerimizin eline tutuşturulan reform paketleri
tercihimize bırakılmış değildir. Bu reformlara itiraz etmeye
kalkışan bir siyasi hareket sahnede kalamaz; anında "radikal
İslam" yaftasını alır; Batılı medyanın eşliğinde mahkemeler
harekete geçer ve silinir.
Fakat bir de içeride bu işin takipçileri yüzlerce dernek, vakıf
ve STK vardır. Kadın hareketleri ve güçlü lobiler bu işin sıkı
takipçileridir. Laik veya muhafazakâr-dindar yüzlerce ve
binlerce kadın, sadece bu iş üzerinden para, şöhret, statü ve
avantaj sağlamaktadır. AB ve ABD kaynaklı fonlar, bu STK'lara,
dernek ve kuruluşlara cömertçe paralar pompalıyorlar.
Kadın ve erkek arasındaki farkın mutlak değil, görece
olduğunu biliyoruz. Görece fark korunduğu sürece nesil devam
eder. Aynı zamanda idari, politik ve ekonomik sistem, yani
sosyal hayat da ehliyet ve liyakat sahibi kimselerce sürdürülür.
Elbette bazı erkeklerden çok daha liyakat ve ehliyet sahibi
kadınlar vardır ve bunlar kendi tercihlerine göre bir yerde
görev almayı hak etmektedirler. Ama bu düzenleme başka bir
şey: Düşünün, bir göreve sadece "kadın" olduğu için birini
getirdiğinizde -bizim kadın profesörümüz, kadın milletvekilimiz, kadın bakanımız, kadın genel müdürümüz, kadın askerimiz
var demek için- ehliyet ve liyakat kalkar, görev ve statüler
cinsiyete göre dağıtılmış olur. Eğitimden bürokrasiye,
askeriyeden siyasete kadar liyakatsiz ve ehliyetsiz kadınların
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yönettiği bir toplum halini alırız. Pozitif ayrımcılık, bizi kalitesiz
toplumlar seviyesinde tutmanın başka yöntemidir.? “26

KADIN İSTİHDAMI
“Tür olarak biz insanlar "tek bir nefisten (Nefs-i vahide)"
yaratıldığımıza göre (4/Nisa 1), kadın erkeğin öteki benidir.
Varoluşumuzu sürdürdüğümüz hayat alanlarının yarısı onun
denetiminde ve etkinliği altındadır.
Erkek-kadın ilişkisi, kadının toplumsal hayattaki rolü
konularında beşeriyetin kadim örfü şu önermelere dayanır:
Kadın-merkezli bir ev düzeninde annelik, tarihte alternatifi
olmayan ailenin, dolayısıyla türümüzün devamını sağlar.
Beşeriyetin üzerinde icma ettiği bu örften ilk defa "modern
batı" temel bir sapma gösterdi ve saldırgan bir tutumla modern
bid'atları kadim örflerin yerine ikame etti. Bugünkü kadın, ev ve
aile algımız modernliğin tahrif ve suistimal ettiği sahte bir
algıya dayanır:
Ev kadının hapishanesi değil, toplumsal hayatla
ilişkilerinde kendisi, eşi, çocukları ve korunmaya muhtaç
yaşlılar için sıcak bir yuva, yani bir karargâhtır. Allah'ın
rahmet, şefkat, sevgi, rububiyet, hafiz, settar gibi isim ve
sıfatları "ev"de tecelli eder. Ev meskendir, her fert sükun, huzur
ve mutluluğu bu mekânda bulur. Yuvayı dişi kuş yapar. Kadın
yuvayı bıraktı mı, ne ev kalır ne insanın (kadın ve erkek) sükun
ve huzuru.
Mantıki olarak şöyle düşünmemiz gerekmez mi? Evinde
oturup fıtratına uygun yaşayan bir kadının para kazanma
kaygısından, ölümcül rekabetin sürdüğü iş piyasasından uzak
olması; ihtiyaçlarının, güvenlik ve meşru arzularının kendisini
seven bir erkek tarafından karşılanması bir nimet değil mi? Bir
kadının helal yoldan para kazanan öteki beni, yani erkek/ eşi
26
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tarafından geçiminin üstlenilmesi onun rahatına değil mi?
Küçük yaştaki çocuğu sabahın erken saatinde kreşe
yetiştirmeye çalışan, akşama kadar müşterilerle, kendini bilir
bilmez insanlarla boğuşan, saatlerce trafiğe takılan, alelacele
kendini eve atıp yemek yetiştirmeye çalışan bir kadın mı daha
avantajlı, yoksa yavrusu kucağında büyüyen, evini geniş vakitte
düzene koyup, kalan bol zamanda hayır faaliyetlerine katılan,
medeni-sivil etkinliklere katılan kadın mı? Çalışan kadın da
evdeki kadın da aynı ev işini yapıyor. Ama çalışan kadının yükü
iki kat.
Tabii ki hin-i hacette, kadın çalışsın; fıtri ilgilerine ve tabii
yeteneklerine göre çeşitli alanlarda üretime katılsın, para
kazansın. Ama bu "arızi" olmalı. "Zaruret" halinde kadın iki
sorumluluğu üstlensin.
Böyle bir kombinezonda işsizlik asgariye iner. Eve daha çok
para girer, refah seviyesi artar. Ekim-2009 itibariyle Türkiye'de
kadın memur sayısı yüzde 12 idi. Genel bütçeli kuruluşlar ve
KİT'lerde 1 milyon 565 bin 108 memurun 1/3'ü kadındı. Erkek
memur sayısı: 1 milyon 52 bin 187; kadın memur: 512 bin 921.
TÜİK'in 2008 verilerine göre, çalışan sigortalı işçilerin 6 milyon
603 bini erkek, 1 milyon 901 bini kadındı.
Batı destekli kadın örgütleri ise kadının tam ve eşit
katılımıyla ekonomik ve sosyal politikaların toplumsal cinsiyet
eşitliği için mücadele ediyorlar. Kadın istihdamını artırmayı
istihdam politikalarının ana bileşeni haline getirmek istiyorlar.
Bir bölümü açıkça, kadınların üzerindeki çocuk, hasta, yaşlı
bakımı gibi hizmetlerin, erkeklerin de eşit şekilde üstlenmeleri
gereken toplumsal bir sorumluluk olarak kabul edilmesi
gerektiğini savunuyorlar ve bir feminist kadının deyimiyle
ancak bu şekilde "kadınları evden kurtarmak mümkün olacak"
diyorlar.
Genel ve yaygın bir politika olarak kadının iktisadi hayata,
yani iş piyasasına katılması ile "arızi", yani ihtiyaca binaen ve
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gerektiği kadar katılması arasında esaslı fark var. Arızilik
prensibi kabul edildiğinde, işsizlik sorunu büyük ölçüde azalır.
Bu kadınların rahatlaması, başka tedbirler yanında kadının evi
sükun ve huzur yuvası haline getirmesi ve sivil-medeni hayata
aktif özne olarak katılıp toplumsal hayatı ahlaki, kültürel ve
sosyal olarak güçlendirmesi anlamına gelecektir. Maddi ve
iktisadi hayatın etkin öznesi erkek, sivil ve medeni hayatın etkin
öznesi kadın olmalıdır. Eşitlik ve pozitif ayrımcılık, kadının ve
erkeğin fıtratı yanında hayatın asli dokusunu tahrip
etmektedir.“27

PİYASA'NIN İHTİYACI
“Türümüzün cinsiyet, sosyal ve tarihsel zeminde nasıl bir
değişimden geçtiğini anlayabilmek için şu soru üzerinde
yoğunlaşmamız lazım:
İnsanoğlu, Adem'den bu yana binlerce sene -marjinal ve
istisnai örnekler hariç- "kadın merkezli ev ve ev merkezli bir
beşeri/ toplumsal hayat" sürdürürken, ne oldu da şimdi
kadın iki ayağıyla evi terk ediyor, ev de modern kentin kenarına
itiliyor?
Sosyal olarak kadın ve erkeğin birlikte oluşturduğu aile
modeli değişiyor. Tarihsel olarak "eril olan"ın geri çekilip "dişil
olan"ın baskın hale geldiği bir sürece giriyoruz. Cinsiyet
yönünden erkek erkek, kadın kadın olmaktan çıkıp erkek
kadınlaşıyor, kadın erkekleşiyor ve bu cinsiyet dönüşümünden giderek "üçüncü cins" teşekkül ediyor. Önce kadınlar
berbere (kuaför) gitmeye, pantolon giymeye, sonra erkekler
küpe takmaya ve metroseksüelliğe özenmeye başladı.
…
İnsan, şu veya bu şartlarda Allah'ın onu eşref-i mahlukat
makamına çıkaran iradi gücünü kendisi dışındaki etkileyici
faktörlere, güç ve durumlara terk edecek olursa, müdahil
27
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olmadığı bir değişime maruz kalır. Bir kere bu yönde bir
değişim başladı mı, bunun nereye varacağını artık kendisi
kestiremez, İlahi yasalar devreye girer. Sıcak ortamda bırakılan
bir et parçası kokuşur, kurtlanır, artık o bir önceki halinde
değildir. Şimdi erkek kadınlaşıyor, kadın erkekleşiyor. Bu
burada durmayacak, bundan başka bir şey çıkacaktır.
Kadın ve erkeği böylesine bir değişime maruz bırakan
görünür/ yüzeydeki faktör dinden ve ahlaki normların
denetiminden arındırılmış küresel kapitalizmin yücelttiği
"piyasa"dır. Bunun gerisinde başka faktörler vardır ve asıl o
köklere inmek lazım: Eşref-i mahlukat olarak yaratılan insana
karşı kurulacak komplolardan biri "fıtratın değişikliğe
uğratılacağı" tehdidi idi; şimdi bu oluyor. Ancak
gözlemlenebilir zeminde her şey "piyasa" adını verdiğimiz
dolaşımda ve evrende cereyan ediyor.
Basit bir örnek verelim: Geleneksel toplumda ne doğum
günü, ne yılbaşı, ne sevgililer günü, ne anneler veya babalar
günü vardı. Sevgili, yeni yıl, doğum, anne ve baba referanslarıyla
icad edilen bugünler şimdi, seküler metafizik argümanlar,
yüceltici söylemler desteğinde modern insanın hayatının
olmazsa olmaz "kutlama günleri" haline getiriliyor.
Hırıstiyansanız 'Hz.İsa', pagansanız 'Noel Baba', laikçiyseniz
'sevdiklerinizi hatırlayacağınız gün' referansınızdır Müslümansanız 'Canım dinimizde yok, ama ne zararı var!' türünden
masum itirazlarla içselleş- tirirsiniz. Bir süre sonra bugünler
zorunlu kutlamalar haline gelir, zaman içinde herkesi içine alan
ritüellere ve seremonilere dönüşür, böylece modern gelenekler
seviyesine çıkınca baskı unsuruna dönüşürler. Aslında sizi bu
günleri kutlamaya teşvik eden 'piyasa'dan başkası değildir. Bu
günler kutlan- dıkça piyasa aygır gibi "gelişir, büyür, üretim ve
tüketim hacmi" artar. Zaten piyasa ideolojisinin merkezî
kavramı "büyüme" değil mi? Büyüme için de "dizginsiz tüketim"
gerekir, tüketim için de türlü-çeşitli vesileler, bahaneler, seküler
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kutsallıklar, profan metafizik süblimasyonlara ihtiyaç var. Bu
günlerde hediye alıp tüketim sürecine yani seküler ritüellere
katılmadığınızda kendinizi eksik, dışlanmış hissedersiniz
Bu sene "Anneler gününde alışverişlerde rekor kırıldı. Kredi
kartları üzerinden 790 milyon, sevgililer gününde 713 milyon
liralık harcama yapıldı." Piyasa'nın bunun için modern
hurafeler, sahte kutsallıklar, zorunlu kutlamalar icad etmeye
ihtiyacı vardır; tıpkı kadını iki ayağıyla evin dışına çıkarıp
evi kentin kenarına itmeye ihtiyacı olduğu gibi.“28

KADINLAR BİR ŞEY UNUTTU
“…Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi,
kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak
erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler.
Allah Azîzdir, Hakîmdir.” (Bakara: 228)
“İslamı tanıyıp anlayamamak her sahada sıkıntılara yol
açıyor. Bu cehalet, en çok da aile kurumunu yaralıyor. Evliliğin
en derin yaralarından biri, kadındaki dik başlılık.
Allah gerek indirdiği kitap, gerekse gönderdiği Rasul ile
kadının ve erkeğin nerede durup, nerede hareket etmesi
gerektiğini öğretmiş. Erkeğin ve kadının görevlerini bir bir
anlatmış.
Erkeğin hanımına adaletli olması, kadın narin yaratıldığı için
ona hassas davranılması gerektiğinden, huylarını değiştirmek
için zorlanırsa kırılacağından defaatle bahsedilmiş. “En hayırlı
olanınız hanımına en iyi olanınızdır” buyurmuş Efendimiz
(s.a.v).

Bunun yanında kadınında erkeğine karşı itaat etmesi, sesini
yükseltmemesi, ırzını namusunu ve malını koruması, sırlarını
ifşa etmemesi öğütlenmiş.
Zalim, hanımının haklarını vermeyen, gereksiz asabiyet
gösteren, aşağılayan, kadir kıymet bilmeyen erkekler çok.
28
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Fakat kocasına sudan sebeplerle asi olan, kocası bir söylese, o
on söyleyen, hatta kocasına vuran kadınlar da var.
Hele her şeyi ben bilirim havasındaki kadınlardan Allah’a
sığınırım ki bu kadınlar çok zor kadınlardır. Kocasının oturmasını kalkmasını, yemesini içmesini laf ederler. Karşılarında
mükemmel bir tip görmek isterler. Kocasının ne eksikliğini
kabullenir, ne fazlalılığına tahammül ederler. Adeta kocayı bir
kukla gibi ellerinde tutmak, istedikleri yöne çevirmek isterler.
Birileri kabul etmek istemese de, erkeğin kadından bir
derecede olsa üstünlüğüne işaret eden ayet ve kadının kocasına
itaat etmesiyle ilgili sahih olduğu kesin Hadis-i şerifler var.
“Eğer bir kimseye secde edilmesini emredecek olsaydım,
Allah, kadınlara karşı erkeğe bir hak verdiği için ona secde
etmelerini emrederdim.”29
Peygamberimiz (sav) kendisine “Ey Allah’ın Rasulü hangi
kadın daha hayırlıdır?” şeklindeki bir suale;
“Kocası bakınca onu sevindiren, emredince hemen itaat
eden, nefis ve malında kocasının hoşuna gitmeyen şeyde
ona muhalefet etmeyen kadındır”30
şeklinde cevap vermişlerdir.
“Kadının cihadı kocasına itaat ve hacdır.”31
Hazreti Enes anlatıyor: Rasûlullah aleyhisselâtü vesselâm
şöyle buyurdu:
“Bir kadın, beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu
tutar, kocasına itaat eder ve iffetini korursa cennete
girer.”32
“Kocası yanında iken onun iznini almadan bir kadının
nafile oruç tutması helâl olmaz. Kadın, kocasının izni
olmadıkça, evine hiç kimsenin girmesine izin veremez.”33
(Ebû Dâvûd, Nikah, 40; Şerhi Avnu’l-Ma’bûd, 6/177;
(Nesai; Nikah, 14)
31 (Buhari, Cihad, 61; Nesai, Hac, 4)
32 (Ahmed b. Hanbel)
33 (Buhârî, Nikâh 86; Müslim, Zekât 84; Ebû Dâvûd, Savm, 73; Tirmizî, Savm,
64; İbni Mâce, Sıyâm, 53)
29
30
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Bunlar size çok mu zor, çok mu afaki geldi. ‘Ben bunları
yapamam, bunlar insan tabiatına aykırı’ mı diyorsunuz? Oysa
Rabbimiz:
”Yüce Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez“
(Bakara,: 286) buyuruyor.
Görmek, duymak, anlamak istemeseniz de bunlar gerçek.
Kadın erkeğine itaat etmeli. Kadın erkeğinden bir derece
daha eksik olduğunu kabul etmeli.
Kadın itaatsiz olur, kendisini erkekle aynı seviyede görürse
evde çift başlılık çıkıyor. Muhabbet, sevgi, saygı azalıyor.
Yıllardır ayyuka çıkarılan feminist söylemlerden İslami
cenahtaki hanımlar da fazlasıyla nasibini aldı. Daha fazla
okuyan, daha çok bilen, eskiye nazaran fazlaca sosyalleşen
kadınlar kocalarını beğenmiyor Devamlı eleştiriyor, başkaldırıyor, isyan ediyorlar. Kendisini dövmeyen, aç bırakmayan, kötü
yola sevk etmeyen, Allah’ın izniyle yedirip içiren, giydiren
eşlerinde, devamlı kusur bulup söyleniyor, hatta başkalarına da
eşlerini kötülüyorlar.
Bu yüzdendir ki, Nebiyy-i Muhterem sallallâhu aleyhi ve
sellem buyurdu ki:
“Bana Cehennem gösterildi. Bir de gördüm ki Cehennem
halkının çoğu kadınlardır. Onlar küfrederler.” (Bunun
üzerine): “(Yâ Resûlullâh,) Allâh’a mı küfrederler?” diye
soruldu. (Cevâben) buyurdu ki:
“Onlar kocalarına (karşı) küfrân ederler. İhsâna (karşı)
nankörlük ederler. Birisine dünyâ dolusu ihsân etsen de,
sonra senden (hoşuna gitmeyen) bir şey görse ‘Ben senden
hiç bir hayır görmedim’ der.” (Buhari)
Komşudaki halının aynısını almadığı için, her kabul gününe
yeni kıyafet almasına izin vermediği için, falancanın kocası
kadar dışarıya yemeğe götürmediği için, doğum gününü, evlilik
yıldönümünü hatırlamadığı için kocasına küsen, arkadaş
oturmalarında herkesin kocasının aldığı hediyenin kendi
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kocasının aldığından daha pahalı olduğunu öğrenince kavga
çıkaran, isyan eden kadınlar bilirim ben…
Kocasına istemediği halde zorla saç jölesi kullandıran,
yemeği yer sofrasında yemek istediği halde ille de masada
yiyeceğiz diye dayatan ve bunu kavga konusu yapan kaprisli
hanımlar bilirim…
Çocuğunu kocasına karşı kışkırtan, başkasının yanında eşini
aşağılayan, başkalarına gösterdiği güler yüzün tatlı dilin onda
birini eşine göstermeyen hanımlar tanırım…
İslam’ı çok iyi bildiğini sanan çoğu hanım, sahabe gibi,
Peygamber sabrında ve taatinde bir koca ister. Gece namazları
devamlı olsun, bolca nafile oruç tutsun. TV seyretmesin… Onlar
için kocalarının farz ibadetlerini yapması yeterli olmaz.
Mükemmel bir müslüman görmek isterler. Eşlerinin en ufak bir
asabiyetine, sert bir çıkışına tahammül edemez, bunu tartışma
için bir sebep bilirler.
Bir de modern hanımlar vardır. Onlar da Allah’ı Peygamber’i
bilirler, karşı çıkmazlar ama kocalarını film artisti gibi görmek
isterler. Fit bir vücudu olsun. Arada bir mutlaka elinde bir
çiçekle gelsin. Şiir gibi konuşsun. Romantik olsun. Yok istediği
gibi olmadı mı, hiç mücadeleye bile gerek duymadan hemen
boşanma dilekçesini verirler!
Bu kadınlar erkekleri ne görüyor acaba? İpleri ellerinde olan
bir kukla mı? Nereye sürsen oraya giden bir koyun mu?
Ama bir de sabır abidesi kadınlar bilirim ben…
Kendisi namaz kılarken yanında içki içen adama Allah rızası
için katlanan, gözyaşlarıyla kocası hidayet bulsun diye dua
eden…
Kadınlar bilirim, eşi kendisini aylardır aldattığı halde eve geç
saatlerde geldiği halde kavga çıkarmayan, sabırla düzelir diye
bekleyen…
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Kocası kendisini aylarca annesine göndermediği halde sabrı
acılarına kalkan yapan kadınlar tanırım…
Kimileri aptal, enayi diyor bu kadınlara. Bense eli öpülesi
kadınlar diyorum onlara…
Bir koca hanımına İslam’a aykırı bir şeyi emretmi- yorsa,
kadın kocasına itaat etmek zorundadır. İstemediğiniz bir
zamanda eve misafir getirebilir. İstemedi- ğiniz halde birine
borç verebilir. Sizin hoşlanmadığınız şekilde giyinebilir. Evet
bunlar insanın nefsine ağır gelen işlerdir ama bu bir imtihandır.
Tıpkı kadının değiştirilemeyeceği gibi erkeklerin de bazı
huylarını değiştirmek mümkün değil. Her şey bizim istediğimiz
gibi yürüyecekse, sabır denen haslet ne için vardır?
Hani sara hastası bir kadın Peygamber’imize gelip, “Ya
Rasulallah, Allah’a dua et de benim hastalığıma şifa versin” der.
Efendimiz’de “istersen dua edeyim şifa bul, istersen sabret
cenneti kazan” diye cevap verir. Tıpkı bunun gibi, sorunlu bir
kocadan ayrılmak gibi bir hak verilmiştir kadına. Fakat
tahammül eder, Allah rızası için sabrederse ecrini elbette Allah
fazlasıyla verecektir.
İslam’ı iyi bilen, yumuşak huylu, hak hukuk gözeten bir erkek
zaten bu saydıklarımızı mümkün olduğunca yapmaz.
Başta koca olarak kabul ettiğiniz kişiyi yontmaya çalıştıkça
siz yıpranırsınız. Ya her şeyi göze alıp boşanacaksınız, ya da
sabredecek, güzellikle sorunları çözmeye çalışacaksınız.
Son iki nesildir kızlar gelin giderken “kocanın bir tabağını iki
etme” diyor anneler. Koca hakkı nedir, kocaya itaat nedir
öğretilmiyor. Asi, dik başlı, ukala kızlar yetişiyor. Artık kızlar ilk
günden kedinin bacağını ayırıyor. Susmak, alttan almak, idare
etmek aptallık sayılıyor…
İslam kadına fazlasıyla değer ve bir çok haklar vermiş ama
sınırlarını da belirlemiş. Haklarını bilmeli kadın ama HADDİNİ
DE BİLMELİ!
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“Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir
erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı
yoktur. Her kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir
sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzap suresi 36.Ayet)
Susmak ve sabretmek için tek başına şu ayet bile yeter. Yoksa
sizin hâlâ “ama”larla dolu cümleleriniz mi var?“34

ERKEKLER KADINLAR ÜZERİNDE YÖNETİCİ VE
KORUYUCUDURLAR
“Kur’an-ı Kerîm’in bazı ayetlerinden utanıyor muyuz?
Dilimizle itiraf etmesek de gönlümüz kabul etmiyor mu?
Âyetleri yeterince modern görmüyor muyuz? Aman
konuşmayalım, üstünü örtelim, kimse duymasın mı diyoruz?
Yaradan’dan daha çağdaş olmaya mı çalışıyoruz?
Mademki mü’miniz, mademki müslümanız (teslim olmuşuz) o
halde neden kaçıyoruz Allah’ın âyetlerinden.
Kadın Erkek konusunu konuşurken
göstericiliğini nasıl göz ardı ederiz?

Yaradan’ın

yol

Ben tefsir konusunda uzman birisi değilim, size tefsir
yapacak değilim. Aile üzerine çalışan biri olarak güvenilir
kaynaklardan alacağım meal ve tefsirler ışığında konuyu
konuşalım istiyorum.
İşte o kaçmaya çalıştığımız âyetlerden birisi: Nisâ Sûresi, yani
Kadın Sûresi, 34. Ayeti kerime. Aile hayatı ile ilgili çok önemli
bir âyet.
Nisâ Sûresi 34. Âyeti Kerîme; “Erkekler kadınlar üzerine
kavvamdır…” (yönetici ve koruyucudur) diye başlıyor.
“Kavvam” kelimesi “Kayyum” kelimesinin çoğulu. Hem
yönetici hem de koruyucu anlamına geliyor.

34

Cahide Sultan - 16 Ocak 2012 -

cahidejibek.wordpress.com/2012/01/16/kadinlar-bir-sey-unuttu/
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“Erkekler kadınlar üzerine yönetici ve koruyucudurlar…”
Ailede bir yöneticiye ihtiyaç var mıdır? Kesinlikle vardır. Aile
toplumun en küçük kurumudur ve her kurumda bir idareci
olmak zorundadır. Bu idareci ya kadın ya erkek olacaktır. Allah
(c.c) ailede yöneticilik görevini erkeğe vermiş. Elbette Rabbimiz
her şeyi en iyi bilendir.
Kadın ve erkek ikisi de evde yönetici olamaz. Nasıl
memlekette bir başbakan, her belediye de bir belediye başkanı,
her kurumda bir genel müdür varsa ailenin de genel müdürü,
idarecisi erkektir. İki idareci daha iyi olsaydı herhalde devletin
en önemli kurumlarından bunu esirgemezlerdi. Peygamberimiz
(s.a); “Üç kişi yola çıksa birini reis seçin” buyuruyor. Şu uzun
hayat yolculuğunu da idarecisiz götürmek zaten mümkün değil.
Erkeklerin doğuştan getirdiği özellikler “güç, iddia ve
başarı”dır. Erkekler liderlik için gerekli olan vasıflarla
yaratılmışlardır. Beyinlerinin sol tarafını daha çok kullandıkları
için kadınlara göre çok daha gerçekçidirler. Kadınlar karar
alırken, duygularını kararlarına fazlası ile katarlar.
Modern olmanın ölçüsü haline getirilen eşitlik iddiaları
yüzünden, kadınlar, erkeklerin evde yönetici olmalarını kabul
etmez oldular. Erkekler; vatanı, kadınları, çocukları korusun,
kimsenin buna bir itirazı yok. Neden itiraz eden yok? Kadın
haklarını savununlar mademki eşitlik iddiasındalar, şöyle
demeleri gerekmez mi? “Askere, savaşa erkekler gidiyor, yaralanıyorlar, sakat kalıyorlar, ölüyorlar, burada bir eşitsizlik var. Biz
kadınlar da savaşa gidelim erkeklerden geride kalmayalım.”
“Erkekler bizi korusun ama yönetmesin.” Oysa mesuliyeti
alan idareyi de alır. Sorumluluk varsa yetki de olmak
zorundadır.
Âyetin devamında Rabbimiz erkeklerin ailede neden
“kavvam” olduklarını açıklıyor:
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“..Bu da Allah’ın kimini kimine üstün kılması ve bir de
erkeklerin mallarından sarf etmeleri sebebi iledir…”
Üstünlük kelimesi bu âyetin mealinde tek başına yetersiz
kalmaktadır. Burada bahsedilen Allah katındaki üstünlük
değildir. Allah(c.c) Hucurât Sûresi 13.Âyette “Allah katında
üstünlük ancak takva iledir” buyuruyor. Takva Allah’ın emir,
yasak ve tavsiyelerine gösterdiğimiz titizlik ölçüsüdür. Ve
takvada cins farklılığından bahsedilemez Kur’an-ı Kerim’de
kadın ve erkeğin farklı noktalarda üstünlüklerinden bahsedlebilir ..
Erkeklerin kadınlara olan üstünlüğü ailede söz hakkı
üstünlüğüdür. Yönetici olmanın getirdiği statü üstünlüğüdür.
Yetki sorumluluğu getirir. Erkekler; aileden, karısından,
çocuklarından sorumludur. Yöneticilik erkek için ağır bir
sorumluluktur. Erkekler yöneticilik görevlerini en doğru şekilde
yerine getirmek için gayret içinde olmalıdırlar.
Kadın da erkeğin ailede reis olduğunu kabul etmeli ve
gereken saygıyı göstermelidir. Mutlu bir evlilikte en önemli şey
sevgi-saygı dengesidir. Kadın, erkeğe gerekli olan saygıyı
gösterirse erkekten sevgi alabilir. Saygı görmeyen bir erkek,
kadından sevgisini esirger.
Kız çocukları ve erkek çocukları farklılıkları üzerine yapılan
bir araştırmada çıkan sonuca göre: “Kız çocukları sevgiye önem
veriyor, erkek çocukları saygıya önem veriyor.” Biz bütün
çocuklar sevgi ister zannediyoruz. Oysa erkek çocukları saygıya
daha çok değer veriyor. Saygı isteği erkekliğin temelinde var.
Milyonların izlediği televizyon dizilerine baktığınız zaman
erkeklere yapılmayan hakaret yok. Hayvan isimlerinden tutun,
her türlü ağır söz, erkeklere söyleniyor. O hakaretler kadınlara
yapılsa kadın dernekleri ortalığı ayağa kaldırırlar.
Dizilerde erkekler rol icabı ağır hakaretlere ses
çıkarmıyorlar; hatta biraz sonra o kadınla muhabbet ediyorlar.
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Bunları izleyen hanımlar da dizilerden duydukları kelimeleri
kocalarına kullanıyorlar ve tepki gördüklerinde kendilerine
değil kocalarına kızıyorlar. ”Ne var şimdi söylediğim sözde”
diye bir de şikayet ediyorlar.
Erkeğe saygı ailede çocuk eğitimi için de çok gereklidir.
Çocukların tatlı-sert bir baba otoritesine ve anne sevgisine
ihtiyaçları vardır. Kadın kocasını saymazsa çocuklar hiç
saymazlar. Günümüzde çocuklarla çok sorun yaşıyoruz. Çünkü
evde erkek otorite olamıyor. Buna çoğu zaman beyni eşitlik
iddiası ile zehirlenmiş kadınlar izin vermiyor.
Kadınlar, eşit olalım derken, çoğu zaman otoriteyi kendi
ellerine alıyorlar, farkında değiller. Otorite kadına değil, erkeğe
yakışan bir şeydir. İş yerlerinde yapılan araştırmalarda çalışan
kadınların çoğu, kadın yönetici istemiyorlar, erkek yöneticiyi
tercih ediyorlar Kadın yöneticilerin otoriteyi sağlamak için
erkekleş- meleri gerekiyor; fakat bu da fıtratta çatışmaya sebep
olduğundan tam olarak yapamıyorlar. Bu durum iş yerinde
çalışanlara ve yönetici kadınların aile hayatlarına olumsuz
yansıyor.
Dünya atasözlerinin derlendiği bir kitaptan konu ile ilgili not
aldığım bir kaç atasözü var.
“Mutlu evlilik, erkeğin baş, kadının kalp olduğu evliliktir.”
(Portekizce)

“Kadın pantolonun bir bacağını istiyorsa, pantolonun iki bacağı
da gitmiş demektir.” (Frizce)
“Bir kadın kendi eteğiyle, kocasının pantolonunu, ayırt
edebiliyorsa akıllıdır.” (İskoçça, Britanya)
Günümüzde özellikle okumuş dindar kadınlar, ailede erkek
otoritesini kabul etmekte zorlanıyorlar. Eğitimli oldukları için
erkeğin kendilerine saygı duymasını bekliyorlar, kendiler
gerekli saygıyı göstermeden.
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Evde, işte, kısacası hayatta eşitlik diye bir şey mümkün
değildir. Bunu artık anlamak lazım. Eşitlik iddiası komünist bir
söylemdir aslında. Komünizmde zengini fakire eşitleyelim diye
uğraştılar yapamadılar. Feminizmde kadını erkeği eşitlemeye
çalışıyor. İkisi de yaratılışa aykırı olduğu için yapılması
mümkün değildir. Komünizm çöktü, darısı feminizmin başına.
Erkeklerin “kavvam” olmasının ikinci sebebini de Allah(c.c)
“Mallarını harcamaları sebebi iledir” buyuruyor. Kadın
çalışıp aileye maddi katkı sağlasa da hem erkeğin kazancının da
kullanılmasından hem de ayetin bir öncesinde açıklandığı gibi,
erkeğin, kadın üzerinde söz hakkı üstünlüğüne sahip
olmasından dolayı, ailenin reisi yine erkektir. Rabbimiz
görevlendirmiş.
Erkekler, kadınların canını, namusunu korumak ve ailenin
ihtiyaçlarını görmekle saygı ve hürmeti hak ederler. Bu hakkı
erkeğe vermemek ve bunun gereği olan saygı ve hürmeti
göstermemek çok büyük haksızlık ve nankörlüktür.“35

TÜYLERİMİZİ DİKEN DİKEN EDEN EMİR
“Erkekler kadınlar üzerinde kavvamdır (yönetici ve
koruyucudur)” (Nisa sûresi 34) ayete geçen hafta başlamıştık.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz, âyet bitene kadar inşallah.
Kadın erkeğin evde reisliğini, yönetici ve koruyucu- luğunu
kabul ettikten sonra ne olacak? Doğal olarak evin reisine saygılı
olacak. Âyet şöyle devam ediyor:
“Saliha kadınlar gönülden itaat ederler.” Allah “İyi kadınlar
kocalarına itaatli ve saygılıdırlar” buyuruyor.
Tüylerimizi diken diken eden bir emir. “Kocaya itaat” Bu
iki kelime yan yana geldiğinde biz kadınları çok fazla rahatsız
ediyor. Allah’a itaat “tamam” seve seve başım üstüne; ama
Sema Maraşlı - www.cocukaile.net
http://www.haber7.com/haber/20110506/Erkekler-Kadinlar-Uzerinde-Yonetici-veKoruyucudur.php
35
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kocaya itaat “olmaz.” Oysa kocaya itaat Allah(c.c) ın emri
olduğu için aslında Yaradan’ına itaat etmiş oluyor kadın.
Sevgili peygamberimiz de pek çok Hadis-i Şerif ile kadının
kocasına itaatinin önemine dikkat çekiyor.
“Kadın, beş vakit namazı kılar, orucunu tutar, kendini
yabancılardan korur ve kocasına itaat ederse, cennete
girer” buyuruyor hâdis-i Şeriflerin birinde.
Öyle kaçılmak isteniyor ki bu âyeti kerîme’nin emrinden, âyet
inkar edilemiyor fakat bu âyeti destek- leyen bazı Hadis-i
Şerîfleri inkar noktasına gelebiliyor kadınlar.
”İnsanın insana secde etmesini emredecek olsaydım,

kadının kocasına secde etmesini emrederdim.”
Mesela bu hadisi şerifi pek çok kadın “sahih değildir” diyerek
kabul etmiyor. Oysa Hadis-i Şerîf sahih, kaynakları da sağlam.
Riyazussalihin’ de aldığım Hadis-i Şerîf kaynak olarak Tirmizî
Radâ 10; Ebu Davud Nikah 40; İbni Mace Nikah 4 te yer alıyor.
Buradaki “secde” kelimesinin tabii ki Allah’a secde etmekle
alakası yok. Peygamberimiz bu Hadis-i Şerif’le ailede mutluluk
için kadının kocasına saygı duymasının ne kadar önemli
olduğuna dikkat çekmiş.
“Ne yani, şimdi biz kocalarımıza itaat edeceğiz, onlar da bizi
paspas gibi ezecek mi?”
Allah’a karşı ne kötü bir zandır. Rabbim kadının ezilmesini
ister mi? Yaradan’ımız kadının kocasına itaatini emretmişse
elbette pek çok da hikmetler vardır. Kadına itaat emredilirken,
erkeğe de kadını ezme hakkı verilmemiş. Karşılıklı haklar var.
Bakara 228. Âyeti Kerîme’de:
“Erkeklerin kadınlar üzerinde ma’ruf (meşru olan) hakları
olduğu gibi, kadınlarında onlar üzerinde hakları vardır.
Yalnız erkeklerinki onlara göre (aile reisliği ve görevleri
bakımından) bir derece fazladır. Allah mutlak galiptir
hüküm ve hikmet sahibidir.”
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Kadına kocasına itaat emredilmiş fakat kadını ezmek için
değil korumak için. Kadın kendinden güçlü yaratılmış erkeğin
karşısında ancak ona yumuşak davranarak kendini koruyabilir.
“Yumuşak ipeği en keskin kılıç bile kesemez.”
İtaatten ne anlamlıyız?
“Kadın erkeğin her istediğini yapacak, erkek emredecek kadın
ezilecek.”
Böyle anlayanlar var. Ben böyle anlamıyorum. Benim erkeğe
itaatten anladığım, “Kadın kocasına saygısızlık etmeyecek,
onunla mücadeleye girmeye- cek, erkeğin ailedeki otoritesini
kabul edecek.”
Kadın istediklerini kocasına tatlı tatlı yaptırabilir. Kadın yine
itaat etmiş olur. Kadının sözleri önemsiz olacak, kadının
istedikleri yapılmayacak diye bir şey yok. Kadının erkeğin
karşısına dikilmesi, bağırması çağırması, kavga etmesi, inatlaşması yasaklanmış. Kadın psikolojisini düşündüğünüz zaman bu
tavır, öncelikle duygusal yaratılmış kadını yorar, yıpratır.
Fakat günümüzde maalesef ki kadınların çoğu, erkeklerle
mücadele etmeyi bir maharet zannediyorlar. Erkeğe itaat bir
geri kalmışlık gibi addediliyor. Bu da aile kurumuna ciddi
zararlar veriyor. Sonuç kadınlar mutsuz, erkekler kırgın.
Erkekler sert yaratılmışlar, fakat kaba değil. Arada çok büyük
bir fark var. Günümüz kadını erkeğin sert tabiatını, filmlerdeki
romantizm sosuna batırılmış erkeklere bakarak kabalık olarak
yorumluyor ve erkeklere kızgınlık besliyor.
Biz kadınlar, bir şey işimize gelmezse içimizi rahatlatmak için
çıkış yolları ararız.
Allah’ın emrini inkar edemeyeceğimize göre ahrete kadar
kendimizi oyalayacak sebepler bulmamız lâzım ki iç sesimiz bizi
dürtüp rahatsız etmesin.
Bulmak isterseniz bahane tükenmez:
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“İtaat etmiyorsam sebebi var canım. Allah bu kocaya itaati
emretmemiştir herhalde. Bu adam geçmişte bana şöyle şöyle
haksızlık yapmıştı. İlmî ehliyeti yok. Namazını ancak kılıyor.
Gelsin peygamberimiz gibi bir erkek ona itaat edeyim.”
Allah(c.c) âyette “İyi kadınlar, iyi erkeklere itaat ederler”
buyurmuyor. İtaat edilmesi gereken erkeklerin vasıfları
sayılmamış Kadının koca olmasını kabul ettiği erkek itaati hak
etmiş oluyor bu durumda.
Kadın ya kocasına itaat edecek ya da onu koca olacak
vasıflarda görmüyorsa boşanacak. “Hem yaşarım hem de adamı
adam yerine koymam, süründürürüm” gibi üçüncü bir alternatif
dinimizde yok.
Pek çok dindar kadın kocasını beğenmiyor, takvalı bulmuyor.
Kimi kocasının nafile oruç tutmamasından, kimi televizyona
bakmasından kimi müzik dinlemesinden, kimi kocasının çok
kitap okumamasından dolayı dertli.
Kocalarını kendileri kadar asil bulmadıkları için onları basit
zevkleri olmakla suçlayıp aşağılayan ve kocalarından daha fazla
ibadet ettikleri için de kendilerini pek bir takvalı ve saliha
hanım zanneden kadınlar çok.
Oysa Allah (c.c) “Sâliha hanımlar kocalarına gönülden
itaat ederler” buyuruyor. “Kocalarını kendilerinden aşağı
görürler” demiyor.
Kadınlar bildikçe öğrendikçe koca beğenmemeye başlıyorlar.
Erkekler işle güçle uğraşırken kadınların bilgi edinmek için pek
çok kaynağı var. Televizyonda pek çok konuda uzman kişiler
çıkıyor, pek çok konu konuşuluyor. Geçenlerde bir teyze
gördüm, televiz- yonda şifalı bitkilerle ilgili program izlemekten
konuya epeyce vâkıf olmuş etrafına tavsiyelerde bulunuyordu.
Sonra internet var, kitaplar var ve kadınların okumak için
zamanları var. Ayrıca sürekli seminerler, konferanslar
düzenleyen belediyeler, vakıf ve dernek- ler var. Buralara da
kadınlar daha çok katılıyor.
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Bilgi güzel bir şeydir. Fakat her güzel şeyin düşmanı vardır.
İlmin düşmanı da kibirdir. Şeytan da âlimdi fakat ilminin
getirdiği kibir ile Allah’a isyan etti ve rahmetten kovuldu.
Materyalist bir çağda egolarımız sürekli dürtüldüğü için en
çok kendimizi beğenir olduk. Kibir insanları Allah’ın
rahmetinden ve insanların gönlünden kovduran, gözden
düşüren en tehlikeli huydur. Kibir şeytanın en sevdiği günahtır.
Kibir, gurur ve inatla da yakın kardeştir. Sakınmak lâzım. Kibir
konusunu kitaplardan çok okumak lâzım.
Velev ki erkek bilgi, zenginlik, eğitim gibi konularda
kadından daha geride olsa bile mademki Rabbimiz aileye
yönetici olarak seçmiş, her hal-u kârda kadın kocasına itaatli ve
saygılı olmak zorundadır.
Teşbihte hata olmaz derler, üniversite mezunu bir çalışanın
ilkokul mezunu diye patronunu beğenmeyip istediklerini
yapmaması, isyankar olması mümkün müdür?
Ya orda çalışmayacak ya da patron olarak onu kabul ediyorsa
saygılı olacak.
Çalışan kadın iş yerinde patronuna gayet saygılı, onun
eğitimini sorgulamıyor. Maaşını alabilmek için patronun
emirlerini yerine getiriyor ve kendini ezik falan hissetmiyor.
Fakat aynı kadın eve gelince kocasının iki sözüne tahammül
edemeyip saygı sınırlarını aşıyor.
Allah’ın emrine karşılık, patronun parası daha öne
geçebiliyor maalesef. Halbuki eşi de ailenin maddi manevi
sorumluluklarını taşıyor.
Bizden önceki nesilde erkeğe saygı vardı; fakat bu gönülden
bir saygı değildi genellikle. Kadınlar erkeklerden korktukları
için zoraki saygı duyarlardı. Erkek düşmanlığının üzerine güzel
bir saygı inşa etmek zaten zordur. Kadın kocasının karşısında
konuşmaz; ama bunu kendine dert eder, içinde biriktirir.
Mutfağa gitse, çocuklarına kocasının ardından konuşur,
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çocukları babasına düşman eder, komşuya gider, kocasını
çekiştirir. Ezik psikolojisi içinde yaşar.
Oysa Allah zoraki bir itaatten bahsetmiyor. Gönülden
yapılacak bir itaat istiyor. “Gönülsüz aş ya karın ağrıtır ya baş.”
Allah (c.c) bu ayette saliha kadınları “kanitât” olarak
vasıflandırmıştır. “Kunut” severek isteyerek itaat üzere olmak,
demektir. Zoraki, hoşlanmayarak, içinde sıkıntı duyarak ara sıra
yapılan bir itaat değil, tam aksi isteyerek, severek, içinden
gelerek itaat edilmesi Rabbimizin emridir.
Bu da ancak nefsine tapınmayan ve Allah’ın rızasını isteyen
mü’min hanımlar için mümkündür. Çünkü evin reisini erkek
olarak Allah(c.c) tayin etmiştir. Sonuçta kocaya itaat Allah (c.c)
itaattir.
Âyeti Kerîme itaat emrinden sonra şöyle devam ediyor:
“Hem de Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri gizlide de
(kocalarının olmadığı yerde de ırzlarını ve kocalarının
mallarını) koruyanlardır.”
Kadınlar, namuslarını ve kocalarının mallarını korur,
kocalarının sırlarını ifşa etmez ve kocalarıyla kendileri arasında
gizli halleri başkasına anlatmazlar. Allah’tan korktukları için
kocaları olmadığı zaman bile onların haklarını korurlar.
Maalesef ki günümüzde itaatin tam aksi eşitlik davası ile karı
koca arasında mücadele körükleniyor. Ne de olsa bir toplumu
yıkmanın en iyi yolu aileyi yıkmaktır. Biz de bu tuzaklara çok
çabuk düşüyoruz. Bir türlü mutlu olamıyoruz.
Oysa elimizde Yaradan’ımızın mutluluk reçeteleri var, daha
niçin mutsuzuz ki? Kadınlar için ilaç biraz acı gibi görünüyor;
ama o ilacı almadan şifa mümkün değil.“36
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KADININ YERİ EVİDİR!
“ “Evlerinizde oturun…” ayetini daha bir başka severim
nedense. Bu ayeti okudukça kendimi Rabbimden imtiyazlı
sayarım.
Bana özel inmiş sanki, beni alıp namütenahi bir yere koymuş.
Narin bir kelebek, kırılgan bir gelincik çiçeğiymişim gibi
hissederim kendimi…
Çok değerliymişim, nadideymişim, zümrüt mü, elmas mı
desem, ama çok değerli bir mücevhermişim, istiridyenin en gizli
yerindeki zarif bir inciymişim gibi
Ortada olmasın, hemen ulaşılamasın, kolayca bulunulamasın
der gibi…
Güven dolar, huzur dolar içim, yaslandığım koca bir dağı
arkamda hisseder her seferinde güçlenirim, şımarırım hatta…
Evlerinizde oturun, evler ki en güvenli barınaklardır.
Özgürlüğün en dorukta yaşanabileceği mekanlardır evler. Ev
kadına saray, kadın eve sultandır. Evsiz kadın savunmasız,
kadınsız ev yalnızdır. Evsizleşen kadınlar, kadınsızlaşan evler
toplumların en büyük yarasıdır…
“Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının
açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın…” (Azab:33)
İyi ki bunları sen söylüyorsun Rabbim. Eğer ben söyleseydim
örümcek kafalı, yobaz, gerici, çağdışı olarak yaftalanacaktım.
Şükür ki sen söylüyorsun, kulun Sana kurban olsun…
Oysa nice zamandır dışarda olmayan, evinde oturan, çocuk
doğuran kadınların adı “cahil” oldu. İlle de dışarı çıkmalı kadın,
bütün kapılar sokağa açılmalı, az çocuk doğurmalı, ekonomik
özgürlüğü (!) elinde olmalı, kocaya asla güvenmemeli, ya
bırakırsa, terk ederse, ölürse, boşanırsan ya.. diyerek kadın hep
tetikte bekletilmeli..
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Artık kadınlar pek az oturuyor evlerinde. Kadınlar eve hasret,
evler kadınlara… Parasını kendi kazanıyor kadın. Muhtaç
olmuyor erkeğine de (!)…
Sabahın ayazında düşüyor yollara, çocuğu bakıcıya ya da
kreşe bırakıyor. Canhıraş çalışıyor kadın, dişini tırnağına
takıyor, bence biraz da erkekleşiyor kadın…
Dışarda eksiksiz yapmalı işini, kılığı kıyafeti en iyisinden
olmalı, patron kızmamalı, şef memnun olmalı işinden… Evine
zamanında varıp sabahtan eksik kalan işleri tamamlamalı..
kurulmuş bir saat gibi tıkır tıkır çalışmalı, asla parça kırmamalı
…

Binde bir, sabah vakti dışarı çıkacak olsam duraklarda otobüs
bekleyen, soğukta tir tir titreyen kadınlara bakar kalırım. Çok
mu muhtaç, çok mu zor durumdadır? O saatte o kadınları sıcak
yuvalarından dışarı çıkaran nedir? Bir kadını haftanın 5 günü
yılın en az 10 ayı çalışmaya mecbur eden hangi haldir?!.
At yarışına sokar gibi çalıştırdığımız, sınavlara hazırladığımız
kızlarımız hangi ideallerin, hangi hayallerin kurbanıdır? Kızının
sınavı kötü geçti diye ağlayan anne hangi modern baskıcının
oyuncağıdır?
Evlerinizde oturun ayeti bugün birçok müslüman kadının
dahi okumak, hatırlamak istemediği bir ayettir. “Cahiliye
kadınları gibi açılıp saçılmayın” emrine muhalif, evde
oturmayı cehalet, çalıştığı işyerinde başını açmayı modernlik,
özgürlük diye tanımlayan bir garip fikir karmaşası…
Ne kadar paraya ihtiyaç duyduğunuz, gerçek ihtiyaçlarınızın
ne olduğuna bağlı…
Ya lüx bir yaşam için zor ve stressli bir çalışma hayatını
tercih edeceksiniz. Ya da evinizde rahat oturup orta halli bir
yaşamı seçeceksiniz.
Derdiniz kariyerse, yükselip önemli (!) bir yere gelmekse
eviniz size sadece bir otel olur.
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Eğer tek maaşla geçinirim. Orta halli yaşarım, lüx istemem,
evim 10 yıl sonra da olsa olur, arabam daha vasat da olabilir,
evimde otururum, çocuğumu da kimselere bırakmam kendim
bakarım, eğitirim derseniz eviniz size saray olur.
Çalışan kız arıyorum, çift maaşlı olsunlar diyen kaynana
adayı teyzeleri gördükçe, birileri tarafından bankamatik
gözüyle bakılan kızlara daha da bir acıyorum. Hele banka kartı
kocasının elinde olan, ayda ne kadar maaş aldığını bile
bilmeyen, gündüz dışarı işleri, akşam ev işleriyle ömür geçiren
kadınların hali içler acısı…
Modern köleliğin adına ekonomik özgürlük diyorlar… Zulmü
süsleyip püsleyip kadına olmazsa olmaz gibi gösteriyorlar.
Kadının fıtratına ters olan, bedenine ağır gelen işi yapmayanları
aşağılıyor, kınıyorlar…
Evlerinizde oturun, çünkü kadın en çok evine yakışır.
Evlerinizde oturun, zira kadın hassastır, kadın naiftir, çabuk
incinir, çabuk kırılır, kolay hırpalanır kadın. En iyi Rabbi tanır
onu. En çok Rabbi anlar halinden…
Uygun şartlarda okuyabilmeli, çalışabilmeli kadın. Ama
dünyası için ahiretini harcamaya zorlanmamalı, bir erkek gibi
çalışmamalı bir ömrü kaplayan dağlarca yükü, onlarca görevi
üstlenmemeli. Mecburiyeti olmadığı halde her gün ardından
ağlayan bir evlat bırakmamalı kadın. Hem kariyer yapıp, hem
iyi bir iş kadını, hem iyi bir anne olmak şüphesiz bir
ütopya…
Her işte usta olunmuyor maalesef. Her işte çırak olarak
kalmakta yakışmıyor kadına. Madem Rabbi kimselere
yakıştırmadığı görevi kadına layık görmüş, madem uçsuz
bucaksız cenneti annelerin ayaklarının altına sermiş; Bundan
daha fazlasını istemek niye?
“Bir kadın ayrılınca evinden,
Evler ağlar kadınların ardından
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Bir çocuğun gözleri uzaklara mıhlanır
Anne dönene değin sevmeler öksüz kalır
Bir kadın ayrılınca evinden
Evler ağlar usul usul derinden…”37

KADINLARA YAKIŞAN EN GÜZEL MESLEK
ANNELİKTİR
Dünyanın en zor fakat en güzel mesleklerinden bir tanesi
şüphesiz anneliktir. Annelik karşılıksız sevgi ve şefkat mesleği
olduğu için olsa gerek; hiç bir iş insana, bu kadar zevk vermez.
Yavrusu için hayatını telikeye atıp ölen anneler, buna en güzel
şahittir.
Fakat gelin görün ki kapitalist sömürgeci alçaklar; anneleri
yuvalarından çıkarmak için türlü türlü tuzaklar kurup bu şefkat
madeni insanları kendi iğrenç amaçları için kullanmaktan bir an
bile geri durmuyorlar. Dünyanın en güzel ve saygın işi olan ev
hanımlığını aşağılayıp küçümseyerek, bütün insanları aldatmakta çok başarılı oluyorlar.
İşin kötüsü bu alçakça ve iğrenç sömürünün en önemli
parçası ise hükümetler ve siyaset adamları olmaktadır. Bilim
adamı kılıklı soytarıların her sözünü kutsal metin gibi algılayıp
icra etmekten nasıl bir zevk alırlar; işte bunu anlamakta güçlük
çekiyorum.
Ekonomik sömürü araçlarının başında üniversiteler
yatmaktadır. İnsanlara bilimsel gerçekleri öğretmek ve bunun
yöntem ve usullerini bulmak için kurulmuş ve milyarlarca
bütçeye sahip bu kurumlar; Siyonistlerin güçlü olduğu sivil
toplum örgütlerinin kuklası şeklinde hareket edip her türlü
yalan ve sahtekarlığı "bilim" adı altında pazarlamaktadırlar.
Elbette gerçekten ekonomi bilimi ile uğraşan saygın bilim
adamları da bulunmaktadır. Lakin bunların sayısı bütün
37
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dünyada azdır. Çünkü gerçekleri bulup ortaya çıkaran ve
kapitalizmin tuzaklarını deşifre eden bilim adamları, en kısa
zamanda gözden düşürülüp hak ettikleri mevkiilere ve
terfilerine engel olunmaktadır. Nerede kapitalist egemen güçler
ile iş birliği yapan kısaca bunlara yalakalık etmekte mahir
akademisyen- ler var ise işte bunların önü açılmakta, her türlü
ödüle boğularak hak etmedikleri maaş ve konfora boğulmaktadırlar.
Kapitalist sömürünün en önemli parçası günümüzde kadınlar
olmuştur. Kadınları yuvalarından çıkararak tüketim metaı
haline getirdikleri yetmiyormuş gibi çalışma hayatına zorla
sokan bu insanlık şerefinden yoksun kişiler; devamlı surette
tüketimi arttırarak yeni modern köleler ortaya çıkarmaktadır.
Bu maksatla ev hanımlarını yuvalarından koparmak için her
türlü desise ve yalanı akla gelmedik türlü hilelere başvurmak
sureti ile yapmaktadırlar.
Özellikle medya sayesinde çocuk sahibi olmanın insanlara
kazandırdığı güzel duygular kötülenip bekar yaşamak veya
evlilik dışı ilişkiler teşvik edilmektedir. Ahlaksızlığın her türlüsü
meşru gösterilip dini ve manevi değerler tahrip edilmektedir.
Bu iğrenç görevi yapan güya dindar insanların sahip olduğu
kurumlar çoktur. Allah ıslah etsin...
Bunu tüm dünyada bütün çıplaklığı ile görmek mümkündür.
Peki, Türkiye'de durum ne aşamadadır? İşte asıl bu konuda
biraz kafa yormak istiyorum.
Gördüğüm kadarı ile Türkiye; aile düşmanlarının en fazla cirit
attığı ve Şeytanlıkta İblis'in dahi mahçup olduğu pis ve iğrenç
işlerin yapıldığı bir ülke haline gelmiştir. Bu oyunlara en fazla
direnmesi gereken ve tuzakları boşa çıkarmak için gayret
etmesi gereken yöneticilerimiz ise tam bir hayal kırıklığı
meydana getirmektedirler.
Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün hükümet üyeleri
"kadın istihdamını arttırdık" diye adeta bayram etmekte; bunu
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başarılı oldukları icraatların başında saymaktadırlar. Özellikle
anayasada aileyi korumak devletin önemli görevleri arasında
sayılmasına rağmen Aile bakanlığı "nasıl yapsam da kadınları
yuvalarından çıkarsam" telaşı içinde, olmadık rezilliğe imza
atmaktadır.
Kadınları korumak amacı ile kurulmuş olan sivil toplum
örgütleri ise feminist sapıkların cirit attığı kuruluşlar haline
gelmiştir. Varsa yoksa, kapitalist güçlerin çıkarlarına hizmet
etmek için türlü türlü propagandalar yapmakta bir an dahi geri
durmamaktadır. Devletten aldıkları milyarlarca teşvik parasını
bu sapkın ve ahlaksız işlerde kullanmaktan çekinmemektedirler.
Bu iğrenç faaliyetleri önleyebilmek için yıllarca uğraştım.
Yüzlerce makale yazıp neşrettim. İstanbul Üniversitesinde
birlikte görev yaptığım akademisyenlere durumun vehametini
anlatmaya çalıştım. Ne yazık ki Siyonist güçlerin ve devlet
gücünün sözünden zerre kadar geri adım atmayan üniversite
yöneticileri ile karşılaştım. Batıda yayınlanan bir makaleyi peşin
olarak "doğrudur" ön yargısı ile kabul eden bu bilim adamı
görüntüsündeki akademisyenlere söyleyecek daha çok fazla
sözüm var. Lakin şimdilik onları bir kenara bırakıp halkın
değerleri ile alay eden ve milletimizi küçük gören siyasetçi
güruhuna bir kaç söz söylemek gerekiyor.
Yapmış olduğum çalışmaları Cumhurbaşkanlığı ve
Başbakanlık bünyesinde kurulmuş olan CİMER ve BİMER gibi
kurumlara şikayet ettim. Evlere şenlik cevaplar aldım. Mesela
bir cevapta "Kültür Bakanlığının bütçesinde kitabınıza ayıracak
bütçe bulunmamaktadır" gibi abuk sabuk cevaplar verildi.
Halbuki ben kitabımın basılması gibi bir talepten asla söz
etmemiştim. Amacım yapmış olduğum tercüme ve makale
çalışmalarından yararlanılması ve bu konuda seminer benzeri
faaliyetlerle, beyin fırtınaları estirmekti. Bundan 20 yıl önce
yayınlanmış kitapları ABD'den getirerek tercüme etmiş
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kamuoyunun bilgisine sunmak istemiştim. Ne yazık ki kasıtlı
olarak başka noktalara çekildi. bu kurumları amaçları dışında
kullandıran yöneticilerin kulakları çınlasın...
ABD'li Demokrat Senatörü ve aynı zamanda akademisyen
olan Elisabeth Warren'ın "İki Gelir Tuzağı" isimli kitabını ve
yine ABD'li akademisyen Suzanne Venker'in aynı isimli kitabını
tercüme etmeye muvaffak olmuştum. Zira bu iki araştırmacı
kapitalist güçlerin kadınları, nasıl kendi iğrenç emellerine alet
ettiklerini görmüşlerdi. Kadınları annelikten alıkoyarak çalışma
hayatının sefil yaşantısına sokmak için kurulan tuzakları bir bir
deşifre ediyorlardı. Binlerce aile ile görüşme yapıp ekonomik
verilerle harmanlayarak ortaya aksini söylemenin neredeyse
imkansız olduğunu gösteren sonuçlar çıkarmışlardı.
Kısaca şöyle diyorlardı: 1970'li yıllarda ailede bir tek baba
çalışırken ailenin gelirleri yeterli idi. Çünkü anneler aile
bütçesine olağanüstü bir katkı sağlıyorlardı. Fakat 1990'lı
yıllardan itibaren kadınların sıklıkla iş hayatına girmeleri
ailenin toplam gelirini arttırsa bile giderlerini çok aşırı
derecede arttırdığından dolayı geçim sıkıntısının başladığını,
ifade ediyorlardı. Gerçektende kreş masrafları başta olmak
üzere kadınların iş hayatına girerek tüketimi çok fazla
arttırmaları ailenin gelir-gider dengesini bozmuştu. Fakat asıl
sorun ana okullarında yetişen çocukların anne şefkat ve
merhametinden yoksun oldukları için şiddete meyilli olmaları
ve sosyal sorunların artmasına sebep olmaları idi.
Bu konuda ampirik çalışmalar ve istatistiki rakamlar çok
düşündürücü idi. Ne yapıp edip yaptıkları çalışmaları kitap
haline getirdiler ve sempozyumlarda dile getirerek farkındalık
meydana getirmeye çalıştılar. Bu kitaplar aradan yayından
sonra 20 yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen hala
insanlarımızın bilgisi dışındadır. benim çalışmalarıma ise kulak
tıkanmaktadır. Bu nedenle bazı ağır sözler hak edenler için
kullanılmıştır.
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İktisat doktoru olarak yazı yazdığım gazete ve internet
sitelerinde bu iki Amerikalı hanımın çalışma- larını ifade
etmeye çalıştım. Yetmedi aile ile alakalı olan dinimizin emir ve
yasaklarını dile getirerek kamuoyu meydana getirmeye
çalıştım. İki cihanın serveri Şanlı Peygamberimizin (asm);
"Cennet anaların ayakları altındadır" hadisini tekrarlayarak,
kadına yakışan en güzel işin annelik olduğunu anlatmaya
çalıştım.
Evet, annelik gerçekten güç bir iştir. Belki de yapılan işler
içinde en zor olanlarından bir tanesidir. Düşünebiliyormusunuz; her türlü emek ve çalışma karşılıksız olarak yapılmaktadır.
Bu konuda yani anneliğin ne derece kutsal ve onurlu bir iş
olduğunu anlatmak için kitaplar yazılsa azdır.
Gece uykusuz kalmalardan tutun da evin hizmetçisi gibi
ailenin her türlü ihtiyacını karşılayan anneler, acımasızca
eleştirilmekten de kurtulamamışlardır. medyada yapılan
aşağılayıcı yazı ve konuşmalar, sinema filmlerindeki iğrenç
sahneler, çocuk doğurma konusundaki yalanlar, herkesin gözü
önündedir. Adeta kadınları yuvalarından çıkarıp sermaye
sahiplerin aracı haline getirmeye yeminli milyonlarca gafil
insan; hala çalışmalarına devam etmektedirler. Bu azgın
güruhla mücadele etmesi gereken devlet görevlileri ise
koltuklarına gömülüp keyif çatmaktadırlar...
Hükümet ve Cumhurbaşkanı herkesi dinliyor ve sorunlarına
çözüm bulmaya çalışıyor. Bir de benim gibi "kadınları kapitalist
sömürünün egemenliğinden kurtarmaya çalışan" akademisyen
ve yazarları dinlemelidir. Siyonistlerin, kadınlar hakkında
yaptıkları propagandaları papağan gibi anlatmaktan çekinmeyen Aile Bakanı ve yardımcıları, bir de benim gibi insanların
sözlerine kulak vermelidir.
Müslüman milletime de şunu söyleyeyim. Kadınları çalışma
hayatına girmeye zorlamak ve eve para getirsin diye çalıştırmak
kadar ayıp olamaz. Kadın isterse çalışabilir fakat bir erkeğin
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karısına "çocuk doğurmayı bırak, git çalış, eve para getir"
demesi çok üzüntü vericidir. İslamın insana kazandırdığı şeref
ve onurdan mahrum kalındığının ispatıdır, vesselam...”38

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 E NEDEN
KARŞIYIZ?
“İstanbul sözleşmesi ve sonuçları ile ilgili çok yazı yazdım.
Konuyu yeni duyanlar ya da neden karşı çıktığımızı anlamayanlar için madde madde sebepleri:
İstanbul sözleşmesi ve onun uygulanması için çıkarılan
6284 e karşıyız ve acilen iptal edilmesini istiyoruz. Çünkü:
1-İnancımızdan dolayı karşıyız. “Toplumsal cinsiyet eşitliği”
adı altında cinsiyet rollerine savaş açan, kadını erkekleştirme,
erkeği kadınlaştırma politikalarını kabul etmiyoruz. Ailenin
çatısı cinsiyet üzerine kurulmuştur. Cinsiyet yoksa aile yoktur.
Aile yoksa din de yoktur vatan da yoktur.
2-Eşcinselliği meşru kabul ettiği için karşıyız. Dinimizce
lanetlenen sapkınlıkların, kanunlarla meşrulaştırılmasına ve
yaygınlaştırılmasına karşıyız.
3-Sözleşme ile açıkça dine, örfe ve namusa savaş açıldığı için
karşıyız.
4-Adaletsiz olduğu için karşıyız. İstanbul sözleşmesi ve 6284
kadının kurban-erkeğin saldırgan olduğu ön kabulü ile
hazırlanmıştır. Kadının beyanı esas kılınmıştır. Bu da erkek
cinsiyetini baştan suçlu ilan ettiği için masumiyet karinesine ve
insan haklarına aykırıdır.
5-Cinsiyetçi bir yasa olduğu için karşıyız. Cinsiyetçilik de
ırkçılık gibi faşist-bölücü bir akımdır. Bazı sapık ve cani
erkeklerin suçunu bütün erkeklerin üzerine yıkarak medyada
sürekli “erkek şiddeti” diyerek erkek cinsiyetini suçlu ilan
etmek bölücülük ve kışkırtıcılıktır.
38

Vehbi Kara, Yeni Akit, 08 Kasım 2017

71

6-Ayrımcılık yaptığı için karşıyız: Kadın hakları-erkek
hakları gibi hak ayrımcılığı cinsiyetçiliktir. İnsanların hakları
vardır ve bir ülkenin kanunları vatandaşlarını kadın-erkek
demeden korumak zorundadır. Kanunlarda bir eksiklik varsa
bir cinsiyet için ayrı kanun çıkarılmaz, kanunlar de değişiklik
yapılır.
7-Kadın ve erkeği birbirine düşman ettiği için karşıyız. Kadın
karşısında erkeği suçlu ilan edip erkeği ötekileştirmek, kadın ve
erkek arasına düşmanlık tohumu serpmekten başka bir işe
yaramaz. 6284 sonrası kanunlarla kışkırtılan binlerce kadın, eşi
tarafından fiziksel şiddete maruz kalmadığı kocalarını evden
attırmıştır. Bu da sözleşme ile ekilen düşmanlık tohumlarının
ürün verdiğini gösteriyor. Polis zoru ile evinden atılan,
uzaklaştırma alınan kocaların çoğu da karısın pişman olsa bile
eve dönmeyip boşanmayı seçiyorlar.
8-Aileyi dağıttığı için karşıyız. Tabii ki evliliklerin azalması
boşanmaların artmasının tek sebebi bu sözleşme değil,
hiçbirimiz de bunu iddia etmiyoruz; fakat ailenin dağılmışında
büyük ve hızlı bir etkisi olduğu da açıkça görülüyor.
9-Kadını üstün cinsiyet ilan ettiği için karşıyız. Şiddet tanımı
içindeki özellikle “psikolojik şiddet” kadınların da uyguladığı bir
şiddet çeşidi olduğu halde, sanki kadın bütün bu şiddet çeşitlerinde arınmış, hiçbir şekilde erkeğe psikolojik şiddet uygulamayan üstün bir cinsiyet, olarak kabul edildiği için. Bu da
toplumda haksızlık yapan kadınların “kadınım ben kadın…” gibi
söylemlerle sadece kadın olduğu için kadınların haksızken bile
haklı çıkması gerektiği yanılgısına düşmelerine sebep oluyor.
10-Ailenin yatak odasına kadar iç işlerine karışıp “Kocaları
tecavüzcü” ilan ettiği için karşıyız.
11-Anlaşmazlıktan sonra karı-kocanın barıştırıl- masına
karış olduğu için karşıyız.
12-Aile anlaşmazlıklarının kamu davasına dönüş- mesine
karşıyız. Bu kişilerin özgür iradesine saygısızlıktır.
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13-Kanunların, kadınların eline erkeklere karşı canları
istedikleri şekilde sallayacakları bir sopa olarak verilmesine
karşıyız. Karı-koca anlaşmazlıklarında eğitimle hallolacak pek
çok evlilik problemlerinin çözümü için adım atılmayıp onarmak
değil, dağıtmak için çalışmalar yapılmasına karşıyız.
14-6284 de cezalar toptancı olduğu için karşıyız. Erkeğin
kadına sert bir söz söylemesi ile dayağı “şiddet” diye aynı
kefeye koyması, kadına laf atma ile tecavüzü “cinsel istismar”
diye aynı kefeye koyması ve hepsini aynı kanunla yargılaması
ve birbirine yakın cezalar verilmesi adalete aykırıdır. Adaletsiz
yasalar halkın devletine olan güvenini sarsar.
15-İnsanların şeref ve haysiyetleri güvence altında olmadığı
için karşıyız. Cinsel istismar konusunda kadın beyanı esas
olduğu için, iftiralar karşısında erkeklerin ve ailelerinin
haysiyetleri güvence altında değil. Kanundan sonra birilerine
düşmanlık besleyen bazı kadınlar cinsel istismar iftirası atarak
öç almaya başladılar.Bu iftiralarla erkekler hem hürriyetlerinden oluyor hem de toplum nezdinde aşağılamaya maruz
kalıyorlar. Cinsel istismar iftiraları ile binlerce erkek masum
olduğuna dair açık delilleri olduğu halde, ağır cezalarla
zindanlara atıldığı için karşıyız.
16-Genç evlilerin yuvasını dağıttığı için karşıyız. 2005
yılından sonra 18 yaş altı evliliklerde erkeklere hapis cezası
getirilmişti fakat etkin uygulanmıyordu. Fakat İstanbul
Sözleşmesi’nden sonra genç evli avına çıkıldı. 18 yaş altında
evlenenler cinsel istismar suçu ile yargılanarak kocalara 10-1520 yıl gibi tecavüzcülerle aynı cezalar verilmeye başlandı.
Eşlerinin rızaları ile evlenen kendileri de genç olan erkekler ve
aileleri yıllar sonra gelen cezalarla haksızlığa uğruyorlar:
Hürriyetlerinden oluyorlar, yuvaları dağılıyor, çocukları babasız
büyüyor, eşleri maddi ve manevi pek çok sorunla başbaşa
kalıyor.
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17-Kadına karşı şiddeti bitirme bahanesi ile kadına karşı
şiddeti artırdığı için karşıyız. İstanbul Sözleşmesi ve 6284
sonrasında kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin arttığı çok açık
bir şekilde eldeki verilerle belli. 2011 de bir yılda öldürülen
kadın sayısı 100 civarında iken 2019 da sayı beş yüze yaklaştı.
Kadını korum altında çıkarılan bu kanunlar çok sıkı uygulandığı
halde kadınları korumadığı gibi ölümlerine de sebep oluyor.
18-İstanbul sözleşmesi kadına karşı şiddet konusunda Batı
ülkelerine ülkemize müdahale hakkı verdiği için karşıyız. Bu
ülke güvenliğimiz açısından büyük bir tehdittir.
İstanbul sözleşmesi ve 6284 ün insan psikolojisi üzerideki
etkilerini neden psikiyatrlar, psikologlar ve toplum sağlığı
uzmanları anlatmıyorlar? İstanbul sözleşmesini ancak sözleşmeden kesesini dolduran bazı hukukçular, feministler ve
feministlerin yardakçıları savunuyor hem de şiddeti artırdığını
göre göre.
Kısacası biz İstanbul sözleşmesine ve 6284 de aklımızı
kullanabildiğimiz için, insana saygı duyduğu- muz için,
cinsiyetçilik yapmadığımız için, adalet, vicdan ve merhamet
sahibi olduğumuz için, dinimize aile kurumuna sahip çıkmak
istediğimiz için karşıyız
İstanbul sözleşmesi ve 6284 acilen iptal edilmelidir.
AB ye girmek için ailemiz satılık değildir.”39
39

Sema Maraşlı, 20 Temmuz 2019,

http://www.cocukaile.net/istanbul-sozlesmesi-ve-6284-e-neden-karsiyiz/
Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler için
İstanbul Sözleşmesi’ni detaylı incelediğim yazım:
http://www.cocukaile.net/istanbul-sozlesmesi-iptal-edilsin/
Mağdurların ÇocukAile sitemizde yayınlanan hikayelerin linkleri:
http://www.cocukaile.net/6284-kadin-beyani-magduru-kocalarinhikayeleri/
http://www.cocukaile.net/cinsel-istismar-iftirasi-magdurlari/
http://www.cocukaile.net/genc-evlenenlere-ozgurluk/
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TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ADALETİ NEDİR?
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Toplumsal Cinsiyet Adaleti”
son yıllarda en çok duyduğumuz teorilerden biri. İkisi arasında
hiçbir fark yok. Sadece küçük bir kelime oyunu var, içerik ve
söylemler birbiriyle aynı. Toplumsal cinsiyet eşitliği daha
yaygın kullanıldığı için toplumsal cinsiyet eşitliği demeyi tercih
ediyorum.
Üniversite öğrencilerinden ara ara toplumsal cinsiyet eşitliği
hakkında sorular geliyor. Ödev verildiğini ve hangi kitaplardan
faydalanabileceklerini sorup benden kitap adı istiyorlar. İki
sebepten cevap veremiyorum. İlki mesajların pek çoğuna cevap
verecek zamanım olmuyor İkincisi, kitap adı vermiyorum çünkü
bu konuda yazılan kitaplar hep cinsiyet eşitliğinin ne kadar
harika (!) bir teori olduğunu anlatıyor. Hatta “Cinsiyet Eşitliği
Dünyayı Kurtaracak” isminde bile kitaplar var fakat bu konuda
eleştirel yazılmış bir çalışma dışında kitap göremedim.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini eleştiren kitapların bir an önce
yazılması lazım.
Dindar insanlar, toplumsal cinsiyet eşitliği teorisi ile neslin
bozulmasından ve eşcinselliğin yayılması tehlikesinden
korkuyorlar. Bu haklı bir korku. Ve tehlike sadece bunlarla
sınırlı da değil.
Hem bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularım için
hem de öğrenciler için bir yazı dizisi başlamaya karar verdim.
Toplumsal cinsiyet eşitliğine eleştirel bir gözle bakabilmek
adına.
Okumuş olduğum kitaplardan, araştırma sonuçlarından ve
basında çıkan yazılardan sizlere ara ara bilgiler aktaracağım
inşallah.
Cinsiyetler üzerinden küresel bir savaş
Küresel güçlerin, feministler aracılığıyla Batı ülkelerinde
başlattığı cinsiyet savaşlarına uluslararası sözleşmeler vasıtası
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ile ülkemiz de dahil edildi. Kadına karşı şiddeti önleme adı
altında“toplumsal cinsiyeti” odağına alan 1979’da Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen CEDAW
sözleşmesini Türkiye’de imzaladı. CEDAW, dan sonra ülkemizde
toplumsal cinsiyet konusunda çalışmalar başladı. Fakat
Müslüman bir toplum olduğumuz için toplumsal cinsiyet
konusunda BM’nin beklediği değişimler yeterince toplumda
kabul görmediği için bu kez “İstanbul Sözleşmesi” girdi devreye.
2011 de imzalanan İstanbul Sözleşmesi ile toplumsal cinsiyet
çalışmaları her alanda hız kazandı.
Yapılan araştırmalar kişilerin en az bilgi sahibi olduğu
konunun kendi cinsiyet özellikleri olduğunu gösteriyor. Bu
konuda çocuklar ve gençler daha savunmasız durumdalar.Kendi
cinsiyet özelliklerini bilmeyen kişi cinsiyetlerin yok edilme
savaşında savunmasızdır. Cinsiyetinden kaynaklanan yaratılış
farklılıklarını bilmek ve kişinin taşıdığı cinsiyetin özel- liklerini
ve güzelliklerini bilmesi cinsiyeti korumak adına önemlidir
Cinsiyet düşmanlarının tuzaklarından haberdar olmak ve bilgi
sahibi olmak da mutlak gereklidir.
Cinsiyet Nedir?
Cinsiyet; erillik ve dişilik arasında genetik, biyolo- jik,
fizyolojik ve psikolojik farklılık gösteren özellikler- dir. Cinsiyet
kişinin fıtratıdır, yaratılış yazılımıdır.
Kadın ve erkek birbirinden farklı özelliklerde yaratılmıştır.
Aynı cinsiyette olanlar, temel davranış- ları belirleyen pek çok
ortak özelliği bünyelerinde taşırlar. Cinsiyet, karakter
gelişiminde de belirleyici bir etkendir. Doğuştan gelen cinsiyet
özellikleri, kişilerin cinsiyet rollerini de belirler.
“Toplumsal Cinsiyet” Nedir?
Toplumsal cinsiyet: “Kadın ya da erkek olmaya toplumun ve
kültürün yüklediği anlamları ve beklentileri ifade eder” diye
tanımlanıyor.
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Toplumsal cinsiyet sonradan öğrenilen ve cinsiyete toplum
tarafından biçilen rol, sorumluluk ve davranış beklentilerini
kapsayan bir terim olarak kabul ediliyor
“Toplumsal cinsiyet” kavramı “cinsiyet” yerine kullanılmaya
başlanan politik bir kavramdır. “Cinsiyet” kelimesi yaratılışa
bağlandığı için cinsiyete açılmış savaşta cinsiyetin karşısına
“toplumsal cinsiyet” kavramı çıkarıldı.
Bu iddiaya göre cinsiyet ikiye ayrılmaktadır:
-Doğuştan getirdiğimiz biyolojik cinsiyet
-Sonradan toplumun yüklediği cinsiyet
Toplumsal cinsiyet kuramcıları, toplumun kadınlara ve
erkeklere uygun gördüğü, davranışlar ve sorumlulukların
toplum tarafından “toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına”
dönüştürüldüğünü ve cinsiyet rollerinin kişinin doğasında var
olmadığını bu kalıp yargılardan etkilendiği iddia ediliyor.
Örneğin kadınların ev işleriyle ilgilenmesi ya da çocuk
bakımını üstlenmesi gibi beklentilerin kişinin cinsiyetinden
kaynaklanmadığını ailenin ve toplumun yüklemesi neticesi
gerçekleştiğini iddia ediyorlar. Yani toplum yüklemese kadın
doğurduğu çocuğun bakımını yapmayacakmış. İnek bile
doğurduğu yavruya bakıyor da kadın doğurduğu evlada toplum
bakmasını beklemese bakmayacakmış. Aman ne de bilimsel
teoriler bunlar! Toplumsal cinsiyet eşitliğinin saçmalıklarını
yazı serisi devam ettikçe yazmaya devam edeceğim inşallah.
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Nedir?
Toplumsal cinsiyet eşitliği: Erkeklerle kadınların kamusal ve
özel yaşamın tüm alanlarına eşit ölçüde yetkinleştirilmiş şekilde
eşit katılımlarıdır.
Bu alanda yapılan çalışmalara göre, eşitliğin sağla- nabilmesi
için cinsiyet rollerin değiştirilmesi ve eşitlenmesini gerekiyor.
Kadınların erkekler kadar dışarıda iş hayatında olması,
erkeklerin kadınlar kadar ev işi yapmasının gerekliliği
77

vurgulanıyor. Bunları yaparken de kadın ve erkeklerin güya
toplumun yüklediği cinsiyet rollerinden vazgeçip, cinsiyetçi
toplum mühendislerinin çizdiği yeni kalıplara girmeleri
gerekiyor.
“Bu konuda kadınlara ve erkeklere atfedilen toplumsal
cinsiyet kalıp yargıları incelendiğinde erkeksi özelliklerin
atılgan, korkusuz, akılcı, güvenli, bağımsız, soğukkanlı, güçlü,
katı, saldırgan, aktif; kadınsı özelliklerin ise sevecen, duygusal,
hassas, ılımlı, bağımlı, şefkatli, boyun eğen mütevazı, narin,
bakım veren, pasif gibi sıfatlarla tanımlandığı belirlenmiştir.40
Cinsiyetçilerin “toplumsal cinsiyet kalıp yargıları” dediği
özellikler gerçekte; biyolojik yapının, hormon- ların ve beyin
yapısının farklı yaratılmasıyla kadın ve erkeğin doğuştan
getirdiği özellikleridir. Aile ve toplum bu özellikleri geliştirebilir
ya da bozabilir fakat bu özellikleri kendi oluşturamaz. Bu
özelliklerin doğuştan kodlandığını ispat eden pek çok bilimsel
araştırma sonucu var. Sonradan yüklendiğini ispat eden bir tek
bilimsel araştırma sonucu yok.
Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları cinsiyetten
kaynaklanan yaratılış rollerine bunlar “toplumsal cinsi- yettir”
deyip savaş açtılar. “Toplumsal cinsiyet” kendi uydurdukları
düşman, “toplumsal cinsiyet eşitliği” de kurtarıcı bir sistem
olarak
kabul
ediliyor.
Toplumsal
cinsiyet
eşitliği
gerçekleştiğinde güya şiddet bitecek toplumlara huzur
gelecek.Oysa kırk yılı aşkın toplumsal cinsiyet eşitliği uygulayan
ülkelerin durumu incelendiğinde durumun hiç de söylendiği
gibi olmadığı görülüyor.
Cinsiyetçi teorisyenler, eşitlik adı altında kişilerin yaratılıştan
getirdiği özellikleri bozarak üçüncü bir cins ortaya çıkarmaya
çalışıyorlar ve cinsel yönelim serbestliğini savunarak
eşcinselliği yaygınlaştırıyorlar
40

“Toplumsal Cinsiyet” kitabı Zehra Y. Dökmen
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Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına çocuk- ların
cinsiyet kimliklerini bozmaya yönelik masal kitaplarından
tutun, milli eğitimde devam eden ve kadın istihdamı diye küçük
çocuğu olan kadınlara teşvik adı altında rüşvet vererek
bebeklerini anneye en çok ihtiyacı olan zamanda kreşe bırakıp
iş hayatına çekmeye kadar geniş bir yelpazede çalışmalar
yapılıyor.
Cinsiyet farklılığı bir ayrımcılık sebebi değildir ve cinsiyet
rolleri doğal olandır. Kişiler yaratılıştan gelen cinsiyet
rollerinden uzaklaştıkça kadına benzeyen erkekler ve erkeğe
benzeyen kadınlar artıyor ve bu da pek çok sorunun kaynağı
oluyor. Cinsiyet farklığı ayrımcılığa sebep değildir. Tam aksi
kadın ve erkek arasında ayrımcılık yapan ve düşmanlık
yayanlar feministler ve cinsiyetçi teorisyenlerdir.
Cinsiyetler Savaşı
Toplumsal cinsiyet eşitliği küresel büyük bir savaş. Her
savaşta asker ve düşman ve bir de savaş stratejisi vardır.
Cinsiyet eşitliğinin askerleri feministler, düşmanları da erkekler
ve aile kurumudur. Savaş stratejisi de “Kadına karşı şiddeti
önleme” adı altında kadın haklarını savunuyormuş gibi yapıp
erkeklere ve aile kurumuna saldırmak.
Dünyada her gün kadınlar da erkekler de öldürülüyor. Fakat
cinsiyetçiler sanki hiç erkek öldürülmüyor, hiç kadın katil
yokmuş da erkekler sırf kadın olduğu için kadınları
öldürüyormuş gibi bir strateji uyguluyorlar. Kadını koruma
maskesi altında her türlü cinsiyetçiliği yapıyorlar.
Cinsiyetçiler bireysel olaylar üzerinden tüm erkekleri şiddet
yanlısı cani ve sapık ilan ediyorlar. Aşağılanan, erkekliğinden
utandırılan erkekler, bir süre sonra erkeklikten vazgeçerlerse
eşitliği sağlayacaklarını umut ediyorlarmış gibi görünüyor. Ya
da böyle bir umutları yok. Küresel bir oyunda AB den gelen fon
adı altında kurumlara ve feminist derneklere akıtılan paraların
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gözlerini kör etme durumu var. Algı oyunlarıyla da yeni
cinsiyetler üretmeye talip olanların peşine düşen yığınlar var.
Dine, bilime ve akla ziyan bu saçma teori Müslüman bir
ülkede maalesef ki okullarımızda ve pek çok kurumda çok
kıymetli gerçek bir olgu gibi sunulmakta. Buna karşı bizlerin
daha uyanık olması lazım.”41

DİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Cinsiyet Eşitliği Yaratılışa İhanettir
Din, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunanların önünde en
büyük engellerden biridir.
Eşitlikçiler tepki geleceğini bildikleri için doğrudan dine
saldıramıyorlar bu yüzden “din ya da yaratılış” kelimesi yerine
“ataerkil sistem, patriyarka ya da gelenek” kelimesini
kullanarak dine her türlü saldırıyı yapıyorlar.
Gelenek ve din aynı şeyler olmasa da hatta bazı konularda
zıtlıklar olsa da genel olarak geleneğin çıkışı da çoğu o zaman o
toplumun dininden fazlasıyla etkilenmiştir.
Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları cinsiyete de
doğrudan saldırırlarsa tepki geleceğini bildikleri için “cinsiyet”
yerine “toplumsal cinsiyet” diyorlar.
Biyolojik cinsiyet doğuştandır fakat cinsiyet rollerini toplum
yükler, diyerek cinsiyet rolleri üzerinden cinsiyete savaş
açmışlardır.
Cinsiyet eşitliği dinimiz tarafından lanetlendiği için,
eşitlikçiler cinsiyet üzerinden dine de saldırıyorlar. İslam ve
kadın en çok tartışma konularından biridir din düşmanlarının.
Kadın ve cinsiyet rolleri üzerinden dine yapılan saldırılar bazı
Müslümanlarda aşağılık kompleksine sebep oluyor.
Kıyamete kadar hükümleri geçerli olan bu mükemmel son
din, sanki tarihte kalmış bazı olayları anlatan günümüze hitap
41
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etmeyen bir tarih kitabı gibi algı operasyonlarına maruz kalıyor.
Bu konuyu savunan başörtülü kadınlar sık sık televizyonlarda
görülüyor. Tarihselcilik rüzgarına kapılan kişiler, cinsiyetçilerin
ekmeğine yağ sürmeye devam ediyorlar.
Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları kadın ve erkeğin eşit
olduğunu iddia ederken Rabbimiz kadın ve erkeği farklı
yarattığını bildirir bize hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim’de:
“Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç
çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından
nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var.
Allah’ın lutfundan isteyin; şüphesiz Allah her şeyi
bilmektedir.”42
Bu âyeti kerime’de kadın ve erkeğin birbirinden üstün
özelliklerle farklı yaratıldığı beyan ediliyor. Kur’an-ı Kerim’e
inanan bir kişi bu açık âyete rağmen kadın ve erkeğin eşit
olduğunu savunamaz. Kadın ve erkek farklı yaratılmış, biri
diğerinden daha üstün yaratılmamış; ikisine de birbirinden
farklı üstün meziyetler verilmiştir. Kadın ve erkek birbirlerinin
özelliklerine bakarak, iç çekerek o özellikleri arzulamaması için
de ihtar edilmiş.
Cinsiyet özellikleri olarak birbirinden farklı üstün
meziyetlere sahip olan kadın ve erkeğin arasında erkeğin
yöneticiliğinden dolayı farklılık vardır. Erkeklerin cinsiyet rolü
olarak evin reisi olması sebebiyle evde söz hakkı üstünlüğü
vardır.
“Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün
kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları
sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar itaatkârdır”43
Yaratıcımız, liderlik vasıfları yönünden kadından daha farklı
özellikler verdiği erkekleri aileye koruyucu ve yönetici tayin
42
43

(Nisâ 32)
(Nisâ 34)
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etmiş, evin geçiminden erkeği sorumlu tutmuştu. Ailenin reisi
erkektir. Erkek dışarının kadın da evin içinin sorumluluklarını
üstlenecektir.
Hz.Peygamber kızı Hz.Fatıma’yı (r.a) evlendirdiğinde kızını
ve damadını karşısına alarak damadı Hz.Ali’nin (r.a) evin
geçiminden kızı Fatıma’nın da evin tertip ve düzeninden
sorumlu olduğunu bildirmiştir.
Bu elbette karı-kocanın birbirlerinin sorumluğuna yardımcı
olmamaları anlamına gelmez. Evin içinin sorumluluğu kadın da
olduğu müddetçe kadının ihtiyacı olduğu zamanlar erkeğin
karısına yardım etmesi bir rol karmaşasına sebep olmaz. Ya da
çalışan kadının evine maddi katkısı geçimden esas sorumlu
erkek olduğu müddetçe yine bir rol karmaşasına sebep olmaz.
Fakat ev işleri yarı yarıya, geçim yarı yarıya gibi şirket
mantığı evliliklerde rol karmaşasına sebep olur.
Günümüzde yaratılıştan gelen cinsiyetler arası doğal
farklılıklar, ayrımcılık, olarak görülüp cinsiyet farklılıkları
üzerinden cinsiyete savaş açıldı.
Farklılık yaratılışın temelinde vardır. Kâinatta zıtlık üzerine
kurulu bir sistem var. Doğmak-ölmek, nefes almak-nefes
vermek, uyku-uyanıklık, siyah-beyaz, gece-gündüz, yer-gök,
dişilik-erillik…Zıtlar birbirini tamamlar ve bütünler.
Canlılarda erillik ve dişilik bütünün birbirini tamamlayan iki zıt kutuptur. Bitki ve hayvanlarda da vardır.
Zıtlar çifti oluşturur.
Çiftler, arasında bu zıtlık hayatın dinamiğidir. Artı ve
eksi kutuplar nasıl birbirine çeker ve bir araya geldiklerinde
enerji oluştururlarsa, dişi ve erkek de birbirini çeker ve bir
araya gelip hem kendi eksik enerjilerini tamamlarlar hem de
hayat enerjisi oluşturup neslin devamını sağlarlar.
Zıt kutupların birbirini tamamlayan iki tarafı olan kadın
ve erkek, kıymet bakımından birbirine eşdeğerdir.
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Uçlardan biri diğerinden daha kıymetli değildir; çünkü ikisi de
tek başına yarımdır ve bütünlüğü sağlamak için birbirlerine
ihtiyaçları vardır. Biri artı biri eksidir. Artı ve eksi uçlardan biri
olmazsa elektrik oluşmaz. İnsan cinsinde de hayatı ve dinamiği
sağlayan zıt kutupların buluşmasıdır.
Yaratılışta farklı meziyetlerle donatılmış olan kadın ve
erkeğin cinsiyet rollerinin farklı olması muhakkak adalete
uygun olandır. Günümüzde yapılmak istenen farklı olanı
eşitlemek ve kadın ile erkeğe aynı sorumlulukları yüklemek
adalete uygun değildir.
Erkeklerin evin geçimini sağlayan, koruyan gibi cinsiyet
rollerinin durumu da kadınların sahip olduğu bakıp büyüten ve
besleyen gibi roller de saldırı altındadır.
Zıtlar birbirine benzediğinde aynılaştıklarında sistem
bozulur. Kadın ve erkek birbirine benzediğinde kişinin fıtratı
bozulur ve bu da kişinin ruh sağlığını olumsuz etkiler. Kişinin
ruh sağlığını korumak için de, aile kurumunun korunması için
de cinsiyet özelliklerinin korunması gerekir.
Toplumsal cinsiyet eşitliği teorileri dinimizde lanetlenmiştir. Eşitliği sağlamak için kadının erkekleşmesi, erkeğin
kadınlaşması gerekliliğinin dinimizde hiç yeri yoktur.
Resûlullah (s.a.v.), kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen
kadınlara lânet etmiştir.
“Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen
erkeklere Allah lanet etsin!”
“Kadınlardan erkeklere benzeyenler, erkeklerden de
kadınlara benzeyenler bizden değildir”
diyerek Allah’ın Rasûlü benzeşmeyi yasaklamış, cinsiyet
farklılıklarının korunması konusunda da sert bir uyarıda
bulunmuştur.
Maalesef ki son yıllarda dindar kimliği olan kişiler Toplumsal
Cinsiyet Eşitliğini teorilerini tepki görmemek için “Cinsiyet
Adaleti” adı altında savunu- yorlar. Cinsiyet Adaleti ve
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Cinsiyet Eşitliği söylemleri aynıdır. Sadece kurnazlık yapılıyor.
Bu kişilerin ya kendi dinlerinden haberleri yok ya da kötü
niyetliler.
Bize düşen toplumsal cinsiyet eşitliği teorisinin asla İslam ile
uyuşmadığını ulaşabildiğimiz kadar kişiye anlatabilmektir.
Nesli korumak için de cinsiyet farklılığı ve farklığın
hikmetleri üzerine çalışmalar yapmak da gereklidir.”44

ANNELER İŞE ÇOCUKLAR CİNSİYETİ EŞİTLEMEYE
Ana kucağı mı Kreş mi Çocuk Hangisini Tercih Eder?
Toplumsal cinsiyet eşitliği projesi ile toplumları bozmayı
amaç edinmiş küresel aktörlerin önündeki en büyük
engellerden biri sağlam aile yapısıdır.
Ülkemizde “kadın istihdamı” adı altında anneliği ve ev hanımlığını tercih eden kadınlar iş hayatına davet ediliyor. Ülkemizde
henüz Batı ülkeleri kadar kadınlar iş hayatında değiller.
Son yıllarda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından Avrupa Birliği fonlarıyla kadın istihdamını artırma
çalışmaları yapılıyor. Fakat ne hikmetse hedef kadınlar değil
özellikle küçük çocuğu olan anneler.
Feminist kadın dernekleri ve medya aracılığıyla anneleri
çocuklarından koparmak için ev hanımlığı aleyhinde çalışmalar
yapılıyor ve para kazanan kadınlara “güçlü kadın” olarak
övgüler diziliyor.
Cinsiyet eşitliği adına annelik, ev hanımlığı “bedava
hizmetçilik” gibi sözlerle aşağılanarak, kadınlara çalışma baskısı
yapılıyor, kadınlar neredeyse zoraki çocuklarından ve
yuvalarından uzaklaştırılmaya çalışılıyor.
“İşsiz annelere kreş-bakıcı desteği” gibi başlıklarla
yayınlanıyor haberler. “İşsiz anne” ne demek? Annelik başlı
44
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başına kutsal bir iştir. Çocuğunu bakıcıya ya da kreşe bırakıp işe
gitmeyen kadınlar işsiz diye aşağılanıyor.
Avrupa Birliği fonlarıyla gelen yardımlar özellikle küçük
çocuğu olan kadınları kapsıyor.
Mesela yardım projelerinden biri 0-5 yaş çocuğunu kreşe
verme karşılığı yapılıyor, başka bir yardım ise 0-2 yaşında
çocuğu olan annelere bakıcı parası olarak yapılıyor.
Önce anneanne ya da babaanne ye verilen yardım paraları
ancak diplomalı bakıcı ya da kreş olursa veriliyor artık. Maksat
çocuğun bakımı da değil, maksat çocuğun kendine yabancı olan
kişiler tarafından yeterince sevgi almadan bakılması.
Bir annenin 0-5 yaşındaki çocuğunun yanında olması
çocuğun duygusal gelişimi ve ilerde bağlanma problemi
yaşamaması açısından çok önemli.
Hele 0-2 yaş bebeklerin anneye en çok ihtiyacı olduğu, anne
sütü aldığı zamandır. Bu dönemde çocuk güvenli bağlanmayı
öğrenir, sevgiyi doyasıya hisseder. Pek çok çalışan anne, en az
bir yıl olmak üzere bebeklerini bırakmaya kıyamayarak ücretsiz
izin alır bu dönemde.
AB nin verdiği rüşvet paralarıyla anneler bebek- lerini
bırakıp gitmesi için destekleniyor. Anneler işe bebekler hiç
tanımadığı yabancıların elinde sevgisizliğe hapsoluyor.
Küçükken sağlıklı bir bağ duygusu geliştiremeyen çocuklar
şiddete meyilli oluyor. Kadın istihdamı için bebekler kurban
edilmiş gibi görünüyor
Kadın istihdamının gayesi nedir? Avrupa Birliği bizim
kadınlarımızın çalışması ile neden bu kadar ilgileniyor? Esas
hedef toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında eşcinselliği
yaygınlaştırmak. Ne de olsa toplumsal cinsiyet eşitliği hem dine
hem aileye hem de topluma yapılacak en büyük kötülük. Bir
taşla en az beş kuş öldürebilirsiniz. Artık savaşlar topla tüfekle
değil, toplumu bozarak yapılıyor.
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Yapılan araştırmalar çalışan annelerin çocuklarının cinsiyet
rollerinin zihinlerinde tam oturmadığı için, cinsiyet eşitliği
politikalarının çalışan annelerin çocukları tarafından daha kolay
benimsediğini gösteriyor. Bu yardımlar bu açıdan bakıldığında
da toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının da bir parçası
oluyor.
Araştırma sonuçlarına göre annesi ev hanımı olan çocuk ve
gençlerin cinsiyet eşitliğinin dayattığı rol karmaşasına karşı
durduğu yönünde. Anne şefkatinde ve gözetiminde büyüyen
çocuklar doğal cinsiyet rollerine sahip çıkarken, toplumsal
cinsiyet eşitliği rollerine daha uzak duruyorlar.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üzerine ergenlerle yapılan bir
araştırma sonucunda konu şöyle anlatılıyor:
“Toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumu, kişinin içinde
yaşadığı toplumda aileden başlayarak modellerin gözlenmesi
yoluyla edinilmekte ve böylece kadın ve erkekler bu kavramın
içindeki normları, sosyalleşme süreci içinde öğrenmektedirler.
Annesi “erkeksi” olarak adlandırılan görevleri ve babası ev işi
ve çocuk bakımıyla ilgili görevleri üstlenen bireyler geleneksel
cinsiyet rollerine daha az maruz kalırlar. Annenin geleneksel
roller dışına çıkan tutum ve davranışları ergenlere geleneksel
rolleri sorgulama ve bu rollere eleştirel yaklaşma imkanı sağlar.
Bu sorgulamanın ergenlerin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik
geleneksel bakış açısının değişmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.”45
Bir de anneler çocuklarını bırakıp çalışma hayatından
vazgeçmesinler diye çok az kişiyle yapılan fakat sanki sonuçları
toplumu kapsıyormuş gibi sunulan dandik araştırma sonuçları
var.
Mesela Danone markasının KAGİDER ile yaptırdığı araştırma
gibi: “İyi ki annem çalışıyor” başlıklı araştırma sonucu çocuk
45
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kandırır gibi anneleri çocuklarını bırakmak için kandırmaya
yönelik yorumlarla dolu. Güya çocuklar annelerinin çalışmasından dolayı mutlu oluyorlarmış. Çocuğu için işi bırakan
kadınlar bir süre sonra pişman oluyorlarmış.. Çocuklar küçükken durumdan memnun olmasalar da büyüyünce anneleri
çalıştığı için mutlu oluyorlarmış… Ev işleri çok yorucuymuş,
evde duran anneler çocukları ile değil temizlikle ilgileniyorlarmış. Anneler çocuklarını bırakıp işe gidince suçluluk duygusu
yaşamamalıymış ki çocuk olumsuz etkilenmesin…mış mış mış…
Kadın, bir anne olarak doğurduğu çocuğuna seve seve bakar,
besler, büyütür. İçinde yaşadığı evin temizliği yapar, düzenini
sağlar. Ailesine yemek pişirir. Rahim taşıyan kadın, bebeğini
beslediği büyüttüğü gibi ailesini de besler, geliştirir, büyütür.
Kadın toplumun mimarıdır. Fakat cinsiyet eşitliği savunucuların
göre bunlar kadına yük, iş hayatı ise mutluluk getiriyor.
Yine bu araştırma sonucunda açıkladıkları ana hedef şöyle:
“Bu araştırmanın arka planı; çocuk bakım sorumlulukları
nedeniyle çalışmayı bırakmış beyaz yakalı kadınları işe dönüş
için cesaretlendirecek, halihazırda çalışan anneleri ise iş
yaşamında kalmaya teşvik edecek ulusal bir sosyal sorumluluk
kampanyası hazırlanıyor olmasıdır.” demişler.
Esas ana hedefin toplumsal cinsiyet eşitliği politikası olduğu
da başka bir cümleden anlaşılıyor.
KAGİDER in araştırmasında şöyle yazıyor:
“Annesi çalışmayan çocuklara kıyasla toplumsal cinsiyet
eşitliği farkındalığının annesi çalışan çocuklarda daha yüksek
olduğu gözlemlenmektedir. Çalışan annelerin çocukları kadın ve
erkek eşitliği fikrine daha yatkındırlar. Kadınların her işi
yapabileceğini belirtmektedirler. Kızlar ilerde çalışmak
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istediklerini erkekler de eşlerinin çalışacağını söylemektedir.
Kısacası anneler çocuklar için rol model olmaktadır.”46
Esas dertleri kadınların istihdamı değil, cinsiyetsiz, sevgisiz
ve şiddete meyilli bir nesil yetiştirmek.
Özetle; kadınlar işe çağıranlar, çocukları da cinsiyeti
eşitlemeye çağırıyorlar.
Bu paralar neden ev hanımı olan annelere verilmi- yor diye
şikayet edenler var. Cevap çok basit. Maksat topluma fayda
sağlamak değil, toplumu ifsat etmek.
Bugün çocuğunu kreşe verenler, yarın çocukları onları
huzurevine götürdüğünde hiç kırılmasınlar. Kadın istihdamı
evde yaşlı da istemez.
Gerçekten amaç kadın istihdamını artırmak olsa işe
alımlarda bekar ya da boşanmış kadınlara öncelik verilir fakat
özellikle küçük çocuğu olan annelerin hedef alınması üzerinde
çokça düşünülmesi gereken bir konu.
Ayrıca işsizliğin tavan yaptığı bir dönemde, evine ekmek
götüremeyen babaların intihar ettiği bir zamanda evli ve küçük
çocuğu olan kadınlar neden ısrarla çalışma hayatına
çağrılmakta?
Not: Mecburiyetten dolayı çalışan annelere değil sözümüz
fakat ihtiyacı olmadığı halde küçük çocuklarını bırakıp
çalışanlar anneler, bir kaç kez daha düşünsünler bu meseleyi.”47

https://www.kagider.org/docs/default-source/kagider-raporlar/kagiderdanone–%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan-annelerin-i%C5%9Fed%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BC–ara%C5%9Ft%C4%B1rmasonu%C3%A7lar%C4%B1.pdf?sfvrsn=2
46

Sema Maraşlı, 13 Kasım 2019,
http://www.cocukaile.net/anneler-ise-cocuklar-cinsiyeti-esitlemeye47

Bakıcı yardımı ile ilgili bir haberin linki:
https://www.haberturk.com/calisan-anneye-ayda-1300-tl-destek-2539440ekonomi

88

İKİNCİ BÖLÜM

KADININ ASIL SORUMLULUK ALANI EVİDİR
KADIN İÇİN ASIL OLAN: ÇOCUKLARININ
ANNESİ, EŞİNİN GÖZ AYDINLIĞI VE HUZUR
YUVASI EVİNİN HANIMI OLMASIDIR.
TOPLUMSAL SORUMLULUKLAR ÜSTLENMESİ
DEĞİLDİR
Kadın için asıl olan anne ve evinin hanımı
olmasıdır, toplumsal sorumluluklar üstlenmesi
değildir. Kadının asıl sorumluluk alanı evidir...
Bu hakikat kadın-erkek ilişkisi ile ilgili şu hükümlerin
naslarına toplu bakıştan çıkmaktadır:
1-Kadın eşin erkek eşin ve aile ortamının sükun/ huzur
kaynağı olması için yaratılmış olması,
2-Evlenmeye, kadını anne olmaya ve erkeği baba olmaya
teşvik eden, çocukların kefaletini/ bakımını belirli yaşa
kadar anneye veren şeri nasların olması.
3-Ev halkının nafakasının temini ve ev dışı işleri erkeğe,
ev işlerinin ise kadına farz kılan nassların olması.
4-Kadının evinden çıkmasının izne tabi olarak ihtiyaca
binaen istisnai olması, kadının evinde karar kılmasının
esas kılınması,
5-Kadının mahremsiz şekilde kadın başına sefere
çıkmasının yasak olması. Kadın ve namahrem erkeğin
halvetinin yasaklanmış olması. Yaşamın her alanında
mümkün oldukca kadın erkeğin ayrışmasının esas
olmasıdır,
Bu hususların naslara dayalı izahı ise şöyledir:
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1-KADIN EŞLERİN ERKEK EŞİN VE AİLE ORTAMININ
SÜKUN / HUZUR KAYNAĞI OLMASI İÇİN
YARATILMIŞ OLMASI
Bunu, erkeği de kadını da tüm mevcudatı ve insanları
yaratmış olan Allahu Teala şu şekilde bildirmiştir:
سكُنَ ِإلَ ْيهَا فَلَ َّما تَغَشَّا َها
ْ احدَ ٍة َو َج َع َل ِم ْنهَا َز ْو َجهَا ِل َي
ِ ه َُو الَّذِي َخ َلقَكُم ِ همن نَّ ْف ٍس َو
ً اّلل َر َّب ُه َما لَ ِئ ْن آتَ ْيتَ َنا صَا ِلحا
َ َح َملَتْ َح ْمالً َخ ِفي ًفا فَ َم َّرتْ ِب ِه فَلَ َّما أَثْقَلَت دَّع ََوا ه
َلَّنَكُونَنَّ ِمنَ الشَّا ِك ِرين
“O, sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle huzur bulması
için ondan da eşini var etti. O (erkek), onu (eşini) örtüp
bürüyünce o (kadın) da bir yük yüklendi ve bununla (bir
süre) gezindi. Nitekim ağırlaşınca, ikisi Rableri olan Allah'a
dua ettiler: ‘Eğer bize salih (bir çocuk) verirsen, andolsun
şükür edenlerden olacağız’.”48

ًس ُكنُوا إِلَ ْيهَا َوجَ عَ َل َب ْينَكُم َّم َودَّة
َ ََو ِم ْن آيَاتِ ِه أ َ ْن َخل
ْ َ س ُك ْم أ َ ْز َوا ًجا ِلهت
ِ ُق لَكُم ِ هم ْن أَنف
َت ِلهقَ ْو ٍم َيتَفَ َّك ُرون
ٍ َو َرحْ َمةً إِنَّ فِي ذَ ِلكَ آليَا
“Size kendi nefislerinizden huzura kavuşasınız diye eşler
yaratıp, aranıza sevgi ve merhamet koyması da O’nun
ayetlerindendir. Bunda, tefekkür eden/ düşünen toplum
için ayetler vardır.”49

Bu ayetler birlikte okunduğunda açıkça anlaşılmaktadır
ki; kadın eş, erkek eşe sükun-huzur sağlasın diye
yaratılmıştır.
Zira “ ِليَ ْس ُكنَ إِلَ ْي َها..kendisinde sükun/ huzur bulsun diye..” ..
لت َ ْس ُكنُواإِلَ ْي َها..
“..kendilerinde
sükun bulasınız diye..”
ِ
َ
denilmeltedir. – إل ْي َهاdaki ها-“ha” zamiri müennes/ dişilik
zamiridir ve “kadın eşe” aittir.
َ ِليَ ْس ُكن.. “..sükun/ huzur
48
49

A’raf:189
Rum:21
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bulsun diye..” fiili 3.tekil müzekker/ erkek şahısa ait fiildir.

Yani “erkek eşe” aittir.
Bu iki ayette üzerinde tefekkür edilmesi/ durup
düşünülmesi gereken ameli yön ise; “sükun/ huzur
bulunması” meselesidir.. Erkek olsun kadın olsun insanın
bu dünyada aradığı tek şey “huzur”dur. İnsanların
kendilerinin bu huzuru bulamıyacaklarını bilen Yüce
Rabbımız, onlara buna ulaşmalarının yollarını göstermiştir. Ta ki onlar şu sınav ortamında Allah’a kulluk
sınavlarını huzur içinde yapsınlar, fitneye düşüp de sınavı
unutturacak bunalımlara düçar olmasınlar
Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem de bunu teyyid ve
te’kid eden şu beyanlarda bulunduğu rivayet edilmiştir:
Ebû Hureyre Radıyallahu Anhu diyor ki; Nebi Sallallahu
Aleyhi Vesellem’e ‘hangi kadın hayırlıdır?’ diye soruldu- ğunda
şöyle buyurmuştur:

َ َس ُّرهُ إِذَا ن
ُ َ الَّتِي ت
ُظ َر َوت ُ ِطيعُهُ إِذَا أ َ َم َر َوال تُخَا ِلفُهُ فِي نَ ْف ِس َها َو َما ِل َها ِب َما يَ ْك َره
“Kocası kendisine baktığında onu neşelendiren, kocası
emrettiğinde itaat eden, nefsinde ve malında kocasının hoş
bulmadığı hususlarda ona ters düşmeyen kadındır.”50

Allahu Teala ve Resulü Sallallahu Aleyhi Vesellem’in
gösterdiği yola göre “huzur” şu şekilde sağlanır:
* Kadın-erkek ilişkisi Allahu Teala’nın hükümlerine göre
düzenlenmelidir. Erkek olsun kadın olsun hiç bir
kimsenin heva ve hevesine göre değil. BM yada Batı
kritirleri gibi çağdaş hannasların/ ins ve cin şeytanlarının
telkinlerine, vesveselerine göre hiç değil !..

50

Nesei, 3179
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* Bu ilişkide evlilik ahkamı ile oluşan aile kurumu; karıkoca-çocuklar arasında iman atmosferinde saygı, sevgi,
şefkat ve insaf duyguları üzerinde kalmalıdır.
* Aile içinde olsun hayatın diğer alanlarında olsun erkek
de kadın da Allahu Teala’nın kendileri için belirlediği
sıtatüye içtenlikle razı olmalıdırlar.
-Buna göre, ailede kadın erkeğe tabi kılınmıştır. Zira
huzur için bir tarafın tabi olması fıtri bir gerekliliktir.
Bunun kim olacağını da ne erkek ne de kadın belirleyebilir. Bunu onların bütün özelliklerini en iyi bilen her
şeyin yaratıcısı Allahu Teala belirlemiştir. Kadın kendi
huzurunu da kendisinin oluşturduğu aile huzurunda
bulacaktır.
-Kızına onu mutlu edecek eş arayan ebeveynlerin,
kendisini mutlu edecek eş bekleyen kızların yada
kadınların hem başkalarına huzur vermesi hem de
kendilerinin huzur bulması mümkün değildir. Bu tür
beklentiler, hem fıtrata hem de yukarıdaki ayetlerin
gösterdiği hakikatlara ve Allahu Teala’nın iradesine
aykırıdır, şeytani bir kuruntu ve ukelalıktır. Şeytanın,
Allahu Teala’nın Ademe secde edilmesi emrine karşı
kibirlenip dikbaşlılık yapması gibi, ‘kadın-erkek ikisi de
insandır, niçin kadın erkeğe tabi olsun!’ mentalitesi de
ukelalıktır, dikbaşlılıktır, şeytani tavırdır. Bu anlayış
sahibi olanlar için “huzurlu yaşam değil de sıkıntılı,
buhranlı, bunalımlı yani huzursuz yaşam kaçınılmazdır.
Günümüzdeki yaşam tarzında görüldüğü gibi !..
Yukarıda geçen ayeti kerimelere ve hadisi şerife göre;
eşine sükun/ huzur vermek için çaba sarfetmesi gereken
kadındır. Aslında kadının bu yükümlülüğü Allah’a kulluk
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yapma sınavının gereğidir. Kadın bu hakikatı içten
benimsemez ve özümsemez ise bu sınavında başarılı
olamaz, şeytanın tuzağına kolayca düşer.
Kadının sükun/huzur kaynağı olmak vazifesini
hakkıyla yerine getirebilmesi için ne yapması gerektiğini
bu konuyla ilgili ayetlerin ve hadislerin ışığında birlikte
düşünelim:
-Eşinin cinsi tatmin ihtiyaçlarını karşılaması. Ancak
sadece bununla sürdürülebilir sürekli huzur gerçekleşmez. Bu husus huzur için olmazsa olmazlardandır fakat
tek ve yeterli şart değildir.
-Eşine karşı sevgi-saygı dolu içten gelen güler yüz ve hoş
sözlü olması.
-Ev halkı içinde eşinin anne ve babası yada onlardan birisi
var ise ona karşı da saygılı ve iyi davranış içinde olması.
Zira eşinin anne-babasına karşı kaba ve kötü davranan
saygısız bir kadın hiç bir şekilde eşini hoşnut ve huzurlu
kılamaz, kendisi de huzur bulamaz.
-Ev halkı için temiz, sağlıklı ve dengeli beslenme bilinci ile
yemekler yapması. Bu hem ev halkının sağlığı için hem de
huzur için kaçınılmazdır Zira sağlıksız, dengesiz beslenme
hastalıkların ana nedenidir. Ev halkında hastaların olduğu
ailede huzur olur mu?..
-Evin süpürülmesi, havalandırılması, tozunun alınması
gibi temizliğine ve eşyaların tertibine, çamaşırların
temizliğine özen gösterilmesi. Zira kirli, pis, dağınık bir
ortamda bulunan kişiler huzurlu olamazlar. Zaten İslami
şahsiyet ve güzel ahlak sahibi bir kişiye böylesi bir ortama
razı olması yakışmaz.
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-Ev halkındaki çocukların ve yaşlıların
merhamet, şefkat ve saygı ile özen göstermesi.

bakımına

-Çocukların eğitim ve terbiyesine, güzel ahlak edinmeleri
için çaba sarf etmeye özen göstermesi
-İster kendisi için olsun ister evin geneli için olsun ihtiyaç
tespitinde ve karşılanmasında evin mali durumunu
dikkate alarak isteklerde bulunması. İhtiyaç algılamasında
şu öncelik sıralamasını dikkate alması;
--zaruriyat / zorunlu ihtiyaçlar yani beslenme, soğuk ve
sıcaktan koruyan giysi, barınma, sağlık ihtiyaçları gibi
olmazsa olmazlar,
--haciyat yani yokluğu sıkıntı
sabredilebilecek türden ihtiyaçlar,

oluşturan

ancak

--tahsinat yani olursa güzel olur fakat olmazsa da olur
türden ihtiyaçlar.
Birinci türden ihtiyaçlara ailenin mali durumu müsait
değilse aile reisi onları borçlanmak yoluyla karşılamaya
çalışır.
İkinci türden ihtiyaçlara mali durum müsait değilse
sabredilir, mali durum müsait olunca karşılanır.
Üçüncü türden ihtiyaçlar ise mali durum müsait ise
karşılanır, yada ondan da feragat edip fakirlere, yetimlere
sadaka vererek daha büyük bir huzur kaynağına ulaşılır.
Bu hususlarda kadının olgunluğu, anlayışlılığı ve ahlakı
çok büyük bir etken olmaktadır. Öncelikle kadın
bilmelidir ki; hem kendisinin hem de ev halkının huzuru
yeni moda lüks eşyalarda, giysilerde değildir. Tüketim
çılgınlığında yada tüketim köleliğinde değildir. Huzur;
Allah’a samimi kulluktadır, nankörlükte değil şükretmek94

tedir, tamahkarlıkta değil kanaatkarlıktadır, fani dünya
zevk ve zînetlerinde değil ebedi huzur ve saadet yurdu
cennete götüren sâlih amellerdedir.
-Eşinin hassasiyetlerini, kırmızı çizgilerini özenle dikkate
alması.
-Çok şikayet eden değil, çok sabreden, bardağın dolu
tarafına bakan olması.
-Yanında yada gıyabında namusunu koruduğu gibi eşinin
onurunu, haysiyetini, itibarını koru- ması. Onu
aşağılayıcı, zelil duruma düşürücü, itibarsızlaştırıcı söz ve
davranışlardan kaçınması.
-Eşine karşı kaprisler yaparak bir şeyler elde etmeye
çalışmaması.
-Evde Allah’ın zikri yani Kur’an, ibadet, dua ile iman
atmosferini inşa etmeye çalışması. Bu konuda eşine
yardımcı olması.
Bu ve benzeri hususlar bir evde, ailede huzur ortamının
inşası için gerekli hususlardır. Aslında bütün bunlar
İslam’ın bütünlüğünde ve fıtratta var olan hususlardır.
Bunları gerçekleştirmek için itina/ özen gösterilmedikçe
huzur ortamı asla oluşmaz. Bu konuda öncelikli adımı
atması, fedakarlığı ve özveriyi ortaya koyması gereken
kadındır. Kadının atacağı bu adımlar, erkeğin de ona ve
aile fertlerine karşı insaflı, şefkatli ve hayırlı olmasına
zemin hazırlayacaktır.
İşte bütün bunlar; kadının evinin hanımı ve
çocukların annesi olmaya yoğunlaşmasını gerekli
kılmaktadır. Zira evin dışında toplumsal sorumlulukların
altına giren bir kadının evinde ve ailesinde huzur ortamı
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tesis etmesi, huzur kaynağı olması mümkün değildir.
Onun içindir ki kadının sosyalleşmesi, evi huzur
yuvası olmaktan çıkartıp bir otele çevirir. Aile sadece
şekilde kalır, çocuklar ise biyolojik olarak anneli-babalı
fakat fiili olarak yetimler ve öksüzler gibi olurlar!.. Sevgi,
şefkat, saygı, özveri, yardımlaşma gibi insani değerlerden
yoksun, piyasa ekonomisinin üreten-tüketen makinalarına dönüşmüş adeta robotlaşmış, sadece rakamlarla
meşgul, hedonist/ zevkperest insan suretinde bireyler
yetişir, insan değil.!..
2-EVLENMEYE, KADIN ANNE VE ERKEK BABA
OLMAYA TEŞVİK EDİLMİŞTİR
Enes Radıyallahu Anhu’dan Nebi Sallallahu Aleyhi Ve
Sellem’in evliliği emrettiği, bekarlıktan şiddetle nehyettiği
ve şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
ت َزَ َّو ُجوا ْال َود ُودَ ْال َولُودَ؛ فَإِنِي ُمكَاثِ ٌر األ ْنبِيَا َء ِب ُك ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
“Sevecen doğurgan kadınlarla evleniniz. Zira ben kıyamet
gününde enbiyaya karşı çokluğunuzla övüneceğim.”51

Ma’kıl İbn Yesâr’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Bir adam Nebi Sallallahu Aleyhi VeSellem’e geldi ve şöyle dedi:
“Ben, soylu ve güzel bir kadın buldum. Fakat o, doğurgan değil.
Onunla evleneyim mi?” Dedi ki: “Hayır.” Sonra ikinci kez ona
gelince onu nehyetti. Sonra üçüncü kez ona gelince dedi ki:

ت َزَ َّو ُجوا ْال َود ُودَ ْال َولُود َ فَإِنِي ُمكَاثِ ٌر بِ ُك ُم األ َمم
“Sevecen ve doğurgan kadınlarla evleniniz. Zira ben
ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.”52

51
52

Ahmed, hasen isnad ile rivayet etti
Ebu Davud, İbn-u Hıbban ve el-Hakim
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Görüldüğü gibi bu hadisler, evliliğin hikmetinin ve
evlilikle amaçlananın çocuk doğurmak olduğuna delalet
etmektedir. Zira Resul Sallallahu Aleyhi Ve Sellem,
doğurgan olmadığını bildiği kadınla evlenmekten nehyetmiştir.
3-ÇOCUKLARIN KEFALETİ / BAKIMI ANNEYE
VERİLMİŞTİR
Ayrıca Şeriat, çocuğun kefaletinin yani belirli bir yaşa
kadar bakımının bizzat anneye ait olmasına hükmetmiştir.
Zira Abdullah İbn Amr İbn Âs’tan şöyle dediği rivayet
edilmiştir:
“Bir kadın dedi ki: “Yâ Resulullah! Benim şu oğlum için karnım
bir kap, göğsüm bir sulama, kucağım bir kuşatma yeriydi.
Babası, beni boşadı ve onu benden çekip almak istedi.”
Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle dedi:

ت أ َ َح ُّق ِب ِه َما لَ ْم ت َ ْن ِك ِحي
ِ أَ ْن
“Sen, evlenmediğin sürece ona daha çok hak sahibisin/
daha layıksın.” 53

İbn-u Ebî Şeybe, ravileri sika olan sahih bir isnad ile
şöyle rivayet etmiştir:
“Ömer b. El-Hattab, Ümmü Âsım’ı boşadı, sonra Âsım kucağındayken ona gelerek onu, ondan almak istedi. Çocuk ağlayıncaya
kadar onu aralarında çekiştirdiler. Bunun üzerine Ebu Bekir esSıddık’a gittiler ve o, dedi ki:
“Ey Ömer! Gençleşip kendisi seçene kadar annesinin
sıvazlaması, kucaklaması ve kokusu, çocuk için senden
daha hayırlıdır.”54

53
54

Ebu Davud ile el-Hakim rivayet etti
İbn-u Ebî Şeybe, Musnaf
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Buna ilaveten hamilelik, doğum ve emzirme ile alakalı
hükümler de gelmiştir.
Bu da göstermektedir ki kadında aslolan anne ve eş
olmasıdır. Hem bu naslar hem de fıtri gerçekler bilhassa
belirli yaşa kadar çocukların annelerinin yanında olmaya
ihtiyaç duyduklarını, hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin
annenin yerini doldurmayacağını ortaya koymaktadır.
Öyle ki çocuk, 9 ay 10 gün hem fiziken hem ruhen fiilen
annesine bağlı olarak yaşamıştır, doğduktan sonra da
takriben 5-6 yaşına kadar annesinin sevgisine, şefkatine,
ısısına hatta kokusuna, sesine ihtiyaç duyar haldedir.
Annesi yaşıyor olduğu halde onu bu fıtri ihtiyacından
mahrum bırakmak ona zulümdür. Bu mahrumiyet,
çocuğun kişisel gelişimine de olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu hakikat da anne olan kadının mesaisini evine
hasretmesini gerekli kılmaktadır.
Evlilik, hamilelik, doğum süreci, çocuğun fıtri ihtiyacı
olan emzirilmesi, bakımı ve yetişmesine belirli bir yaşa
kadar bizzat annelik şefkati, merhameti ile özen göstermekle yükümlü bir kadının nasıl sosyal sorumlulukları
olabilir?!.. Başka bir ifade ile sosyal sorumlulukları gereği
vaktinin çoğunluğunu yada bir kısmını evin dışında
geçirmek zorunda olan bir kadın annelik sorumluluğunu
nasıl hakkıyla yerine getirebilir?!
4-EV HALKININ NAFAKASININ TEMİNİ VE EV DIŞI
İŞLERİ ERKEĞE, EV İŞLERİNİ İSE KADINA VACİP
KILAN NASSLARIN OLMASI
Nafaka temininin erkeğe ait olduğuna dair ayetler:
وف
ْ َوعلَى ا ْل َم ْولُو ِد لَهُ ِر ْزقُ ُهنَّ َو ِك
ِ س َوت ُ ُهنَّ ِبا ْل َم ْع ُر
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“...Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği ma’rufa/ örfe
uygun olarak, çocuk kendisinin olana (babaya) aittir”55

َ سعَتِ ِه َو َمن قُد َِر
َّ ف
َّ ُعلَ ْي ِه ِر ْزقُهُ فَ ْليُنفِقْ ِم َّما آتَاه
َ سعَ ٍة ِ همن
َ ِليُنفِقْ ذُو
ُ اّللُ ال يُ َك ِله
ُاّلل
سيَجْ َع ُل
ُ َاّللُ َب ْعد
ْ ُس ٍر ي
ْ ع
َ سا ِإال َما آتَا َها
َّ
ً س ًرا نَ ْف
“Geniş imkanları olan, nafakayı geniş imkanlarına göre
versin. Rızkı kısıtlı tutulan da, artık Allah'ın kendisine
verdiği kadarıyla versin. Allah, hiçbir nefse ona
verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah, bir
güçlüğün ardından bir kolaylığı kılıp verecektir.” 56

َ اّللُ بَ ْع
َّ َساء بِ َما ف
ض َوبِ َما أَنفَقُواْ ِم ْن
َ ض ُه ْم
َ َالرجَا ُل قَ َّوا ُمون
ٍ ع َلى بَ ْع
ض َل ه
َ ِعلَى النه
ِه
َ
...أ ْم َوا ِل ِه ْم
“Allah’ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve
erkeklerin, mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler
kadınlar üzerine hakimdirler” 57

Burada genel hatlarıyla belirtilen “nafaka” olayının
sınırlarını ve koşullarını Rasulullah Sallallahu Aleyhi
Vesellem, Veda Haccı hitabesinde belirlemiştir. Meselâ
Amr b.el-Anvas uzunca naklettiği bu hadisin bir bölümünde şöyle demiştir:
“Orada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demişti:

َُوطئْن
ِ سا ِئ ُك ْم فَال ي
َ ِسا ِئ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم َحقًّا فَأ َ َّما َحقُّ ُك ْم َعلَى ن
َ ِسائِ ُك ْم َحقًّا َو ِلن
َ ِأَال ِإ َّن لَ ُك ْم َعلَى ن
ش ُك ْم َم ْن ت َ ْك َر ُهونَ َوال يَأْذَ َّن فِي بُيُو ِت ُك ْم ِل َم ْن ت َ ْك َر ُهونَ أَال َو َح ُّق ُه َّن َعلَ ْي ُك ْم أ َ ْن
َ فُ ُر
َ تُحْ ِسنُوا ِإلَ ْي ِه َّن فِي ِكس َْو ِت ِه َّن َو
ام ِه َّن
ِ َطع
“Dikkat edin, sizin kadınlarınızın üzerlerinde haklarınız
vardır; tabiî ki kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları
vardır Sizin onların üzerindeki haklarınız, yataklarınızı
hoşlanmadığınız kimselere çiğnetmemeleridir ve evlerinize
Bakara: 233
Talak: 7
57 Nisa: 34
55
56
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hoşlanmadığınız kimselerin girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin, onların sizin üzerinizdeki hakları ise,
onların yemelerini ve giymelerini en güzel biçimde
sağlamanızdır.”58

Yine Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den şu rivayet
edilmiştir:
ِ َّ سو ُل
ضى
ِ اط َمةَ ِب ِخدْ َم ِة ْالبَ ْي
ِ َسلَّ َم َعلَى ا ْبنَتِ ِه ف
ُ ضى َر
َ ت َو َق
َ َق
َ صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو
َ اَّلل
ْ
َ
َ
ت
ِ َار ًجا ِمنَ البَ ْي
َ َعلى
ِ ع ِلي ٍّ بِ َما كانَ خ

“Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kızı Fatıma’nın eve
hizmet etmesine ve Ali’nin evin dışına bakmasına
hükmetmiştir.”59

Bu hadisin açılımını şu rivayette görmek mümkündür:
Ebû Verd b. Sumâme’den şöyle bir haber nakledilmiştir. Râvînin
anlattığına göre Ali Radıyalllahu Anhu İbn E’bed’e şöyle demiş:
“Sana kendim ve Allah Elçisinin kızı Fâtıma hakkında söz edeyim
mi? Çünkü ben O’nun ailesinin en yakın dostuyum.” Ben “Evet”
dedim. Bunun üzerine o sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Fâtıma, elleri
nasırlaşıncaya kadar el değirmeni çeviriyor; omuzlarında iz
bırakıncaya kadar aileye su taşıyor, üstü başı toz toprak oluncaya
kadar evi süpürüyordu. Bu sırada Nebi’ye hizmetçiler gelmişti.
Fâtıma’nın ev işlerinden çok yorulduğunu gördüğüm için kendisine
şöyle dedim: ‘Babana gidip işlerinde sana yardımcı olması için
hizmetçi iste.’ Bu teklifimin ardından Fâtıma o gün babasının
yanına gitti. Fakat babası birtakım olaylarla meşgul olduğu için,
maruzatını arz edemeden geri döndü. Ertesi gün birlikte gittik.
Babası ona: “Ne ihtiyacın var?” diye sordu. Fâtıma sustu. Bunun
üzerine ben, izin verirseniz ben anlatayım ey Allah’ın Elçisi, dedim
ve sözlerimi şöyle sürdürdüm: ‘Fâtıma elleri nasırlaşıncaya kadar
el değirmeni çeviriyor; omuzları nasırlaşıncaya kadar su taşıyor;
size hizmetçiler gelince ben kendisine, size gelerek, işlerinde
kendisine yardımcı olacak bir hizmetçi istemesini söyledim. O da
bunun için size geldi.’ Benim sözlerimin ardından Resulullah
kızına şöyle dedi:
58
59

Tirmizi, 1083
İbn-u Ebî Şeybe
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ض َج َع ِك
ْ ت َم
ِ ْضةَ َر ِب ِك َوا ْع َم ِلي َع َم َل أَ ْه ِل ِك فَإِذَا أَ َخذ
ِ َاَّلل َيا ف
َ اط َمةُ َوأَدِي فَ ِري
َ َّ ات َّ ِقي
ٌسبِ ِحي ثَالثًا َوثَالثِينَ َواحْ َمدِي ثَالثًا َوثَالثِينَ َوكَبِ ِري أ َ ْربَعًا َوثَالثِينَ فَتِ ْلكَ ِمائ َة
َ َف
َ
ي َخي ٌْر لَ ِك ِم ْن خَاد ٍِّم
ه
ف
َ ِ
“Ey Fâtıma! Allah’tan kork ve Rabb’inin sana yüklediği farz
görevleri yerine getir; Ailenin işlerini bizzat kendin yap.
Yatağına yattığında otuz üç kez ‘sübhânellâh’, otuz üç kez
‘elhamdülillâh’, otuz dört kez ‘Allahuekber’ de; bunların
toplamı yüz eder. Bunları söylemen senin için hizmetçiden
çok daha hayırlıdır.”
Bunun üzerine Fâtıma: ‘Allah’tan ve
Elçisinden razı oldum’ dedi ve bundan sonra hiç bir hizmetçi ona
hizmet etmedi.”60

Mü’minlerin anneleri Resulullah Sallallahu Aleyhi ve
Sellem’in hanımları da evlerinin işlerini ve eşleri Nebi
Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hizmetini bizzat kendileri
yapıyorlardı. 61
Kadın için; çocukların bakımı, eşinin ve evdeki diğer
büyüklerin hizmeti, evin diğer bilinen işleri gibi evin
içindeki vazifelerini yapması, cihad ameline eşit
kılınmıştır.
Zira Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’den
Radıyallahu Anhu yolu ile şu rivayet edilmiştir:

Enes

“Kadınlar Resulullah’a gelerek dediler ki; ‘Ey Allah'ın Rasûlü,
erkekler bizden ayrı olarak cihâd ediyor biz ise cihâd
edemiyoruz. Bizim için Allah yolunda cihâd edenlerin ameline
ulaşabilmemizi sağlayacak bir amel yok mu?’ Rasûlullah
Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu ki:

ِسبِي ِل هللا
َ ِم ْهنَةُ ِإحْ دَا ُك َّن فِي بَ ْيتِ َها تُد ِْركُ َع َم َل ْال ُم َجا ِهدِينَ فِي
“Sizlerden birisinin evindeki vazifesi; Allah yolunda cihâd
edenlerin amelinin derecesine ulaşır.” 62
Ebû Davûd, 2595
Bknz. Müslim
62 Şu’ub al-İman, El-Mu’cemu’l-Evsat
60
61
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Cihad, Allah yolunda qıtaldan/ savaştan ibaret değildir.
Allah yolunda qıtal/ savaş cihaddandır. Cihad; “İ’lai
kelimetillah”/ Allah’ın kelimesinin/ sözünün yani dini
İslam’ın hakim kılınması için Şeri çerçevede yapılan tüm
İslam davetini yüklenme çalışmalarının ortak adıdır.
Bilindiği gibi ev işleri ihsan ile yapıldığında hem
yorucudur hem de çok vakit alır. Yani kadının evin dışında
başka işlere vakit ayırması adete mümkün değildir. Yüce
Rabbımız da kadına hac ibadeti hariç evin dışında hiçbir
yükümlülük yüklememiştir.
5-KADININ EVİNDEN ÇIKMASININ İZNE TABİ
OLARAK İHTİYACA BİNAEN İSTİSNAİ OLMASI,
KADININ EVİNDE KARAR KILMASININ ESAS
KILINMASI
Zira Allahu Teala kadınların evlerinde oturmalarını
şöyle emretmiştir:
َالزكَاة
َّ ََوقَ ْرنَ فِي بُيُو ِتكُنَّ َوال تَبَ َّرجْ نَ تَبَ ُّر َج ا ْلجَا ِه ِليَّ ِة األولَى َوأَقِ ْمنَ الصَّالةَ َوآتِين
ُسولَه
ُ اّلل َو َر
َ َّ ََوأ َ ِط ْعن
“Evlerinizde vakarla oturun/ evlerinizi karargah edinin, ilk
cahiliye (kadınları)nın süslerini açığa vurması gibi, siz de
süslerinizi açığa vurmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı
verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin..” 63

Bu ayeti kerimenin tefsirinde büyük tefsir ve fıkıh
imamlarımızdan Kurtubi (Rahmetullahi Aleyh), El-Cami’u
li Ahkâmi’l Qur’ân isimli kitabında şöyle demektedir:
“Bu ayetin manası, sürekli evde kalmayı emretmek- tedir. Hitab
her ne kadar Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’in hanımlarına
yönelik ise de, mana itibariyle diğer hanımlar da bu hitabın
63

Ahzab: 33
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kapsamına girmektedir. Bütün hanımları tahsis eden/ ayrı tutan
bir delilin vârid olmaması halinde bu böyle olmakla birlikte,
esasen Şeriat hanımların evlerinde kalmalarını emreden ve
zaruret olmadıkça dışarı çıkmaktan kaçınmayı belirten
hükümlerle dolup taşmaktadır. Bundan önce bir kaç yerde
belirtildiği gibi...” 64

Muhaddis, tarihçi, müfessir büyük alim İbn Kesir
(Rahmetullahi Aleyh) Tefsîru’l Qur’âni’l Kerîm isimli
kitabında şöyle demektedir:
«Evlerinizde oturun...» İhtiyâcınız olmadığı takdirde evinizin
dışına çıkmayın. Şer'î ihtiyâçlar arasında şartına uyarak camide
namaz kılmak da yer alır. Nitekim Rasûlullah Sallallahu Aleyhi
Vesellem de şöyle buyurmuştur:

 وليخرجن وهن تفالت،ال تمنعوا إِماء هللا مساجد هللا
“Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescidlerinden
alıkoymayın. Ancak onlar camilere koku sürünmeden
çıksınlar.”
Ancak bir başka rivayette ise şöyle buyurmuştur:

وبيوتهن خير لهن
“onların evleri kendileri için daha hayırlıdır”
Ebu Bekr el-Bezzâr der ki: Bize Humeyd İbn Mes'ade...
Enes'ten nakleder ki; o şöyle demiş:
“Kadınlar Resulullah’a gelerek ey Allah'ın Rasûlü, erkekler
bizden ayrı olarak cihâd ediyor biz ise cihâd edemiyoruz. Bizim
için Allah yolunda cihâd edenlerin ameline ulaşabilmemizi
sağlayacak bir amel yok mu? Rasûlullah Sallallahu Aleyhi
Vesellem buyurdu ki:

 فإِنها تدرك عمل المجاهدين في،من قعدت ــــ أو كلمة نحوها ــــ منكن في بيتها
سبيل هللا تعالى
64
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“Sizlerden her kim evinde oturursa; o Allah yolunda cihâd
edenlerin amelinin derecesine ulaşır”.
Veya buna benzer bir kelime kullandı.” ...
Bezzâr aynı şekilde dedi ki: Bize Muhammed İbn Müsennâ...
Abdullah kanalıyla Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’den şöyle
dediğini rivayet etti:

 وأقرب ما تكون بروحة، استشرفها الشيطان، فإِذا خرجت،ِإن المرأة عورة
 وهي في قعر بيتها،ربها
“Kadın avrettir. Evinden çıktığı zaman ona Şeytan eşlik
eder. Kadın için Rabbına en yakın olduğu an evinin içidir.”
Tirmizî, Bündâr kanalıyla Arar İbn Âsım'dan bu hadîsi bu
şekilde rivayet eder. Yine Bezzâr yukardaki isnâdıyla, Ebu
Dâvûd da aynı isnâdla Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’den şöyle
dediğini rivayet etti:

 وصالتها في بيتها أفضل،صالة المرأة في مخدعها أفضل من صالتها في بيتها
من صالته في حجرتها
“Kadının evinin içindeki odasında namaz kılması, evinde
namaz kılmasından daha efdaldır. Evinde namaz kılması
ise evinin avlusunda namaz kılmasından efdaldır.” Bu
hadîsin isnadı sağlamdır.”65

İmam Suyuti (Rahmetullahi Aleyh) Ed-Derru’l-Mensûr
fi’ttefsir bil-Me’sûr isimli kitabında şöyle demektedir:
“İbn Ebi Hatim, Umm Naile Radıyallahu Anha’dan şöyle dediğini
aktardı:
“Ebu Berza eve geldiğinde çocuğunun annesini evde
bulamayınca ona annesinin mescide gittiğini söylediler. Kadın
mescidden geldiğinde Ebu Berza ona öfke ile bağırarak;
“Allah kadınların evden dışarı çıkmalarını yasakladı ve
onlara evlerinde kalmalarını, cenazenin arkasından

65
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gitmemelerini, mescide gelmemelerini, Cuma namazına
katılmamalarını emretti.” ...
İbn Ebi Şeybe de İbn Mes’ûd Radıyallahu Anhu’dan şöyle
dediğini aktardı:
“Kadınları evlere hapsedin. Zira kadınlar avrettir. Kadın
evden çıktığında ona şeytan eşlik edip derki; ‘yanından
geçtiğin her erkek senden hoşlanmaktadır.’”
Yine İbn Ebi Şeybe, Ömer Radıyallahu Anhu’nun kadınları
dışarı çıkmaya özendirecek giyisi ve zinet çokluğunun
sakıncasına dikkat çektiğini aktarmıştır.”66

İmam Semerkandi (Rahmetullahi Aleyh) Bahru’l ‘Ulûm
isimli kitabında şöyle demektedir:
“Vakar ve haşmetinizle evlerinizde oturun”
Bu emir de Peygamber'in hanımlarının şahsında bütün
mü'min kadınlaradır.”
“Vakar
içinde evlerinde oturup Allah ve Resulünün
emirlerine itaat edip yasaklarından sakınan kadınlara ne mutlu.
Onlar için Allah katında büyük mükâfat ve ecir vardır. Allah
onların amellerini asla boşa çıkarmaz.” 67

Çağımızda yaşamış büyük mütefekkir müfessirlerden
şehid Seyyid Kutup (Rahmetullahi Aleyh) Fî Zılâli’l Qur’ân
isimli kitabında şöyle demektedir:
... ََّوقَ ْرنَ فِي بُيُو ِتكُن
"Evlerinizde oturun..." Ayette geçen ََوقَرْ ن
(Vaqarne)
kelimesi  وقرfiilinden türemiş ve “ağırlaşmak, oturmak”
anlamına gelir. Fakat bu kesinlikle sürekli evlerde oturacakları
ve hiçbir zaman dışarı çıkmayacakları anlamına gelmez. Bu,
İmam Suyuti , Ed-Derru’l-Mensûr fi’ttefsir bil-Me’sûr Ahzab: 33
ayetinin tefsiri
67 İmam Semerkandi, Bahru’l ‘Ulûm Ahzab: 33 ayetinin tefsiri
66
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hayatlarında aslolanın evler olduğuna ilişkin latif bir işarettir.
Onların yeri evlerdir, onların dışındakiler içinde ağırlaşmadıkları, sürekli kalmadıkları geçici şeylerdir. O tür yerlerde
ihtiyaç duydukları kadar kalır sonra da asıl yerlerine dönerler.
Ev kadının sığınağıdır. Orada yüce Allah'ın dilediği şekliyle
asıl kişiliğini bulur:
Bu sayede çirkinleşmeden, sapmadan, lekelenmeden, yüce
Allah'ın fıtratına uygun olarak hazırladığı görevinin dışındaki
alanlarda boşuna çırpınıp yorulmadan tertemiz bir hayat
sürdürür.
"İslam, aile için gerekli olan atmosferi hazırlamak, orada
doğan yavruların güvenli bir ortamda gelişmelerini sağlamak
için evin geçimini erkeğe yüklemiştir. Annenin zavallı
yavrucağıza gönül huzuru içinde vakit ayırabilmesi, gerekli
emeği sarf edebilmesi, annenin yuvaya gerekli olan sevgi, şefkat
ve huzurlu bir düzen verebilmesi için ailenin maddi geçimini
erkeğe farz kılmıştır. Çünkü iş ve kazanç peşinde koşan, bunun
sonucu bitkin düşen, hareketleri iş saatleri ile sınırlı bulunan,
tüm gücünü ve enerjisini işi için harcamak zorunda olan bir
annenin eve gerekli olan kokuyu, havayı vermesi mümkün
değildir. Ev içindeki küçüklerin hakkı olan bakım ve gözetimi
gereği gibi yapması imkansızdır. Memur ve işçi kadınların
evlerindeki atmosfer otel ve hanlarınkinden farksızdır Oralarda
ev havası bulunmaz Çünkü gerçek bir evi ancak kadın
oluşturabilir. Bir yerde kadın olursa ev kokusu yayılabilir. Evin
o huzur veren sıcaklığını ancak anne sağlayabilir. Vaktini,
emeğini ve ruhsal enerjisini işine harcayan bir kadın, veya bir eş
ya da bir anne evin havasına sadece bitkinlik, yorgunluk ve
bezginlik katar.
"Kadının çalışmak için evin dışına çıkması ev için bir
felakettir. Ne var ki zorunlu durumlarda bu gerekebilir. Fakat
böyle bir şeye gerek duymadan geçimlerini sağlamak
mümkünken insanların isteyerek böyle bir yola başvurmaları
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kötülüğün kol gezdiği, dejenere olmuş sapık çağlarda ruhlara,
vicdanlara ve akıllara isabet eden bir lanettir."
“Kadının iş haricinde evin dışına çıkması, erkeklerle iç içe
eğlencelere dalmak için sokağa çıkması, kadınlı erkekli balolara,
parti ve toplantılara katılması ise, insanlığı hayvanların
düzeyine indiren bir bataklığa yuvarlamaktır.
Kuşkusuz Peygamber efendimiz döneminde kadınlar yasal
bir engelleme söz konusu olmaksızın Peygamberimizin
mescidinde namaz kılmak için evlerinden dışarı çıkarlardı. Ama
o zaman iffet vardı, kalplerde Allah korkusu yer etmişti. Ayrıca
kadınlar namaz için evlerinden dışarı çıktıkları zaman
örtülerine bürünürlerdi. Hiç kimse onları tanımazdı.
Vücutlarının baştan çıkarıcı yerlerini göstermezlerdi. Bununla
beraber Aişe Radıyallahu Anha Peygamber efendimizin
vefatından sonra kadınların namaz için evlerinden dışarı
çıkmalarını hoş karşılamamıştır.
Buhari ve Müslim'de Aişe Radıyallahu Anha 'dan aktarılan
şöyle bir söz vardır:
"Mü'minlerin kadınları, Peygamber efendimizle birlikte
sabah namazını kılar sonra da evlerine dönerlerdi. Fakat
örtülerine bürünürlerdi ve hiç kimse sabahın alaca
karanlığında onları tanımazdı."
Yine Buhari ve Müslim'de Aişe Radıyallahu Anha‘nın şöyle
dediği anlatılır:
“Eğer Resulullah kadınların şimdi yaptıklarını görseydi,
İsrailoğulları kadınlarının mescidlerden alıkonulmaları
gibi onları da mescidlere gelmekten alıkordu."
Aişe Radıyallahu Anha’nın sağlığında kadınlar ne yapıyorlardı acaba? Peygamberimizin onları mescide gelmekten
alıkoyacağını düşünmesine neden olacak ne gibi bir davranış
sergilemişlerdi? Ya bugünlerde gördüklerimiz karşılaştırıldığında onların yaptıklarının bir önemi kalır mı acaba?!..”68
68
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Çağımızın büyük mütefekkir alimlerinden Mevdudi
(Rahmetullahi Aleyh) ise Tefhimu’l Qur’ân isimli tefsir
kitabında şöyle demektedir:
“Metindeki َ َوقَرْ ن- "qarne" kelimesi bazı dilbilimcilere
göre  قرار- “qarâr” dan, bazılarına göre ise  وقار- “vaqâr” dan
türemiştir. Birinciyi kabul edersek "oturun, sebat edip durun",
ikinciyi kabul edersek "Huzur içinde olun, vekarla oturun"
anlamına gelir. Her iki durumda da ayet, kadının faaliyet
alanının ev olduğu anlamına gelir. Kadın faaliyetlerini bu
çerçeve dahilinde huzur içinde sürdürmeli ve ancak zarurî bir
ihtiyaç olduğunda evinden dışarı çıkmalıdır. Bu anlam, ayetin
ifadesinden ortaya çıkmaktadır ve bunu daha şiddetle
vurgulayan hadisler de vardır.
Hafız Ebu Bekir Bezzar,
Enes'den Radıyallahu Anh,
kadınların Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem’e şöyle
şikayette bulunduklarını rivayet eder:
"Bütün sevapları erkekler kazanıyor: Cihad ediyorlar ve Allah
yolunda büyük ameller işliyorlar. Cihad edenlerin sevabını
kazanmak için bizim ne yapmamız lazım?"
Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem şu cevabı verdi:
"Sizin aranızda evinde oturan, cihad eden kadar sevap
kazanır."
Peygamber'in Sallallahu Aleyhi Vesellem anlatmak istediği
nokta şuydu: Cihad eden kimse, ancak, evinde her şeyin yolunda
olduğundan, karısının eve ve çocuklara baktığından ve
karısının, yokluğunda kendisini aldatmasının imkansız
olduğundan emin olursa huzur içinde cihad edebilir. Cihad eden
kocasına bu emniyet ve huzuru veren kadın, evde oturduğu
halde cihadda kocasına ortak olmuş gibidir.
Bezzar ve Tirmizi'nin Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet
ettikleri başka bir hadise göre Peygamber Sallallahu Aleyhi
Vesellem şöyle buyurmuştur:
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"Kadın avrettir/ tesettürlü ve peçeli olmalıdır. O evinden
çıktığında şeytan ona gözünü diker. Kadın evinde olduğu
zaman Allah'ın rahmetine daha yakındır."
(Ayrıntılı açıklama içn bkz. Nur Suresi an: 49)
Kur'an'ın bu açık ve kesin emri ışığında; Müslüman
kadınların meclis ve parlamentolara üye olmasına, evin dışında
sosyal faaliyetlere katılmalarına, devlet dairelerinde erkeklerle
yan yana çalışmalarına, kolejlerde erkeklerle beraber eğitim
yapmalarına, hastanelerin erkek kısmında hemşire olarak
çalışmalarına, uçaklarda hosteslik yapmalarına veya eğitim için
yurt dışına gönderilmelerine asla müsaade edilemez...
Kadınların ev dışı faaliyetine izin verildiğini savunanların en
kuvvetli delili, Aişe Radıyallahu Anha’nın Cemel savaşında rol
almış olmasıdır. Fakat bu delili öne sürenler herhalde Aişe
Radıyallahu Anha’nın bu konudaki görüşünü bilmiyorlar.
Abdullan bin Ahmed bin Hanbel Zevaid'üz-Zühd'ünde, İbn
Münzir, İbn Ebi Şeybe ve İbn Sa'd da kitaplarında Mesrük'tan
şöyle bir hadis rivayet ediyorlar:
“Aişe Radıyallahu Anha Kur'an okurken
... ََّو َق ْرنَ فِي بُيُوتِكُن
ayetine geldiğinde elinde olmadan ağlamaya başlardı, öyle ki
başörtüsü gözyaşlarından ıslanırdı. Çünkü bu ayet, ona Cemel
Savaşı sırasında işlediği hatayı hatırlatırdı.” 69

... ََّوقَ ْرنَ فِي بُيُوتِكُن
“Evlerinizde vakarla oturun
(evlerinizi karargah edinin)..” ayeti kerimesinden başka
kadının evinden dışarı çıkmasını kocasının iznine tabi
kılan naslar da vardır. Zira erkeğin karısı üzerindeki
hakkının ne olduğunun sorulması üzerine Nebi Sallallahu
Aleyhi ve Sellem’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:
ْ إِ ْن خ ََر َج
ُالرو ُح ْاأل َ ِمين
َّ ت ِم ْن بَ ْيتِ ِه ِم ْن َغي ِْر إِذْنِ ِه لَ ْم يَزَ ِل
ُّ اَّللُ يَ ْلعَنُ َها َو ْال َم َالئِكَةُ َو
ب َحتَّى ت َْر ِج َع إِلَى بَ ْيتِه
َّ َوخَزَ نَةُ دَ ِار
ِ  َوخَزَ نَةُ دَ ِار ْالعَذَا،الرحْ َم ِة
69

Mevdudi, Tefhimu’l Qur’ân, Ahzab: 33 ayetinin tefsiri
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“Kadın, kocasının izni olmaksızın evinden dışarı çıkarsa
kocasının evine dönesiye kadar Allah, melekler, Ruhu’lemin, rahmet dağıtıcılar ve azab dağıtıcılar lanet ederler”70

Bir başka rivayette ise;
ْ ََوأ َ ْن ال ت َْخ ُر َج ِم ْن بَ ْيتِ ِه إِال بِإِذْنِ ِه فَإ ِ ْن فَعَل
ب
ِ ض
َ َت لَعَنَتْ َها ْال َمالئِ َكةُ مال ِئ َكةُ ْالغ
وب أَ ْو ت ُ َرا َج َع
َّ َُو َمال ِئ َكة
َ ُ الرحْ َم ِة َحتَّى تَت
“Kadın, kocasının izni olmaksızın evinden dışarı
çıkmamasın. Eğer bunu yaparsa melekler, rahmet
melekleri, azap melekleri tevbe edinceye yada geri
dönünceye kadar o kadına lanet ederler.” 71

Bir başka rivayette de;
َ َت َعلَى
ْ س َها َوإِ ْن كَان
ش ْيئًا إِال بِإِذْنِ ِه فَإِ ْن
َ  َوال ت ُ ْع ِطي ِم ْن بَ ْيتِ ِه،ب
ٍّ َ ظ ْه ِر قَت
َ ال ت َ ْم َنعُهُ نَ ْف
َ َصو ُم َي ْو ًما ت
ْ َف َع َل
ط ُّوعًا ِإال ِبإِ ْذ ِن ِه َفإِ ْن
ُ َ َوال ت،ع َل ْي َها ْال ِو ْز ُر
َ ت ذَلِكَ َكانَ لَهُ األَجْ ُر َو
ُت لَ َعنَتْ َها ْال َمال ِئ َكة
ْ َت َولَ ْم تُؤْ َج ْر َوال ت َْخ ُر ُج ِم ْن َب ْي ِت ِه ِإال ِبإِذْ ِن ِه فَإِ ْن فَ َعل
ْ ت ذَلِكَ أ َ ِث َم
ْ َفَ َعل
َ َ فَإِ ْن َكان:َاج َع " ِقيل
ظا ِل ًما؟
َّ ُب َو َمال ِئ َكة
َ ُ الرحْ َم ِة َحتَّى تَت
ِ ض
َ ََمال ِئ َكةُ ْالغ
ِ وب أ َ ْو ت ُ َر
َ َ َوإِ ْن َكان:َقَال
ظا ِل ًما
“(Kocanın eşi üzerindeki hakkı şudur:)
-Kadın deve üzerinde iken kocası onun cinselliğinden
yararlanma talebinde bulunursa, kadın kendisini ondan
engellememesidir.
-İzni olmadan evinden bir şeyi başkasına (sadaka da olsa)
vermemesidir. Eğer bunu yaparsa ecri kocasına ve vebali
ise kendisine olur.
-İzni olmadan nâfile oruç tutmamasıdır. Eğer bunu
yaparsa ecir değil günah almış olur.
-Kocasının izni olmadan evinden dışarı çıkmamasıdır. Eğer
bunu yaparsa melekler, rahmet melekleri, gadab
melekleri tövbe edinceye yada evine dönünceye kadar ona
lanet eder”. Denildi ki; (o koca) zalim olsa da mı? Dedi ki;
“zalim olsa da.” 72
Ebu Yusuf, El-Âsâr
Ebu Davud, Müsned
72 Beyhaki, Sünenu’l-Kübra
70
71
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Bu hadislere ilaveten şu hadisi şerif de kocasının izni
olmadıkça kadının evinden dışarı çıkmamasının önemine
vurgu yapmaktadır:
Enes Radıyallahu Anhu’dan şöyle dediği rivayet
edilmiştir:
“Bir adam sefere çıktı ve karısının evden dışarı çıkmasını
yasakladı. Derken kadının babası hasta oldu. Bunun üzerine
babasını ziyaret etmek için Resulullah Sallallahu Aleyhi ve
Sellem’den izin isteyince kadına dedi ki:

اَّلل وال تُخَا ِل ِفي زَ ْو َج ِك
ِ َّ ات
َ َّ ق
“Allah’tan kork ve kocana muhalefet etme.”
Sonra babası öldü. Bunun üzerine babasının cenazesinde
bulunmak için evden çıkma izni istediğinde de Resulullah
Sallallahu Aleyhi ve Sellem o kadına;

اَّلل َوال تُخَا ِل ِفي زَ ْو َجك
ِ َّ ات
َ َّ ق
“Allah’tan kork ve kocana muhalefet etme.”
Allahu Teala Nebisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e kocasına
itaatından dolayı o kadını afettiğini vahyetti.”73

Kadınların ibadet maksadıyla dahi olsa camilere ya da
mescidlere gitmeleri için evlerinden dışarı çıkmaları,
teşvik edilmeksizin kocalarının iznine tabi kılınmıştır.
Bilakis evlerinde ibadet etmeleri camilerde ibadet
etmekten efdal kılınmıştır. Zira Resulullah Sallallahu
Aleyhi Vesellem’den şunlar rivayet edilmiştir:
“Ümmü Seleme Radıyallahu Anha’nın azatlısı Sâ’ib, Rasûlullah
Sallallahu Aleyhi ve Sellem’ın kadınlarla ilgili şöyle dediğini
nakletmiş:

اء قَ ْع ُر بُيُوتِ ِه َّن
ِ س
َ ِاج ِد الن
ِ س
َ َخي ُْر َم
“Kadınlar için en hayırlı mescid evlerinin içidir.”74

73

İbn-u Kudame, el-Muğni’de zikretti
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Bir başka rivayete ise şöyle dediğini nakletmiş:
 وصالتها في بيتها أفضل،صالة المرأة في مخدعها أفضل من صالتها في بيتها
من صالتها في حجرتها
“Kadının evinin içindeki odasında namaz kılması, evinde
namaz kılmasından daha efdaldır. Evinde namaz kılması
ise evinin avlusunda namaz kılmasından efdaldır.” 75

İbn Mes’ûd Radıyallahu Anhu, Rasûlullah Sallallahu
Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
َ ش ْي
َّ ت ا ْست َ ْش َرفَ َها ال
ِ َو ِإنَّ َها أَ ْق َربُ َما يَ ُكونُ ِإلَى هللا، ُطان
ِ  َو ِإنَّ َها ِإذَا خ ََر َج،ٌْال َم ْرأَة ُ َع ْو َرة
ِي فِي قَ ْع ِر بَ ْيتِ َها
َ َوه
“Kadın; avrettir, (evinden) dışarıya çıktığında şeytan ona
eşlik eder. Kadının Allah’a en yakın olduğu husus (zaman
ve mekan) evinin içinde bulunmasıdır.”76

Nâfile oruçta olduğu gibi kadın, eşinin izni olmadan
mescide bile gidemez. Meselâ bu konuda İbn Ömer
Radıyallahu Anhuma, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den
şöyle dediğini nakletmiştir;
ت ْام َرأَة ُ أ َ َح ِد ُك ْم إِلَى ال َمس ِْج ِد فَالَ يَ ْمنَ ْع َها
ِ َإِذَا ا ْست َأْذَن
“Sizden biriniz, eşi mescide gitmek için izin istediğinde,
onu engellemesin.” 77

Hadisin muhtevası şu: Kadın ibadet etmek için mescide
gitmek istediğinde dahi kocasının iznine bağımlıdır; o
izin vermedikçe değil başka bir yere, normal ibadet etmek
için mescide dahi gidemez.!.

Ahmed, Müsned VI/197, 30; İbn Huzeyme, Sahîh, III/92; el-Münzirî, EtTarğîyb vet-Terhîb, I/188
75 Tirmizi
76 Taberani, Mu’cemu’l Kebir
77 Buhari,5238; Müslim, 666; Ahmed b. Hanbel, 4328; Dârimî, 443
74
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6-KADININ MAHREMSİZ ŞEKİLDE KADIN BAŞINA
SEFERE ÇIKMASININ YASAK OLMASI
Kadının, yanında bir mahremi olmaksızın kadın başına
sefere çıkmasının ve bir erkekle baş başa kalmasının
yasak olması hakkında Resulullah Sallallahu Aleyhi
Vesellem’den şu hadisler rivayet edilmiştir:
ِ َّ الَ َي ِح ُّل إل ْم َرأ َ ٍّة تُؤْ ِمنُ ِب
ْس َم َع َها
ِ اَّلل َوال َي ْو ِم
َ ُ اآلخ ِر أ َ ْن ت
َ سا ِف َر َم ِس
َ يرةَ َي ْو ٍّم َولَ ْيلَ ٍّة لَي
ٌُح ْر َمة
“Allah’a ve ِAhiret gününe iman etmiş bir kadının kendisi
ile birlikte bir mahremi olmaksızın bir gün ve bir gece
mesafelik bir sefere çıkması helal olmaz.” 78

 يَا:َام َر ُج ٌل فَقَال
َ ُ  َوالَ ت،ٍّالَ يَ ْخلُ َو َّن َر ُج ٌل ِبا ْم َرأَة
َ َ فَق، سافِ َر َّن ا ْم َرأَة ٌ ِإال َو َم َع َها َمحْ َر ٌم
ْ اذْهَب:َ قَال،ًت ْام َرأَتِي َحا َّجة
ِ  َوخ ََر َج، ا ْكتُتِبْتُ فِي غ َْز َوةِ َكذَا َو َكذَا،ِاَّلل
َّ سو َل
ُ َر
َ
َفَ ُح َّج َم َع ْام َرأتِك
“Bir erkek bir kadın ile halvette/ baş başa kalmasın. Bir
kadın beraberinde bir mahremi olmaksızın sefere
çıkmasın.’
Bir adam ayağa kalkarak dedi ki: “Ey Allah’ın
Resulü! Ben falan falan gazveye yazıldığım halde hanımım Hac
amacıyla yola çıktı.” Dedi ki: ‘Haydi sen de git hanımınla
birlikte haccet.” 79

َ ش ْي
َّ ال َي ْخلُ َو َّن َر ُج ٌل ِبا ْم َرأ َ ٍّة ِإال َكانَ ثَا ِلث َ ُه َما ال
ُطان
“Bir erkek bir kadın ile ancak üçüncüleri şeytan olduğu
halde halvette / baş başa bulunurlar.” 80

َ ش ْي
َّ  فَإِ َّن ال،ٍّام َرأَة
طانَ ثَا ِلث ُ ُه َما
ْ َِوال يَ ْخلُ َو َّن أَ َحدُ ُك ْم ب
“Sizden birisi bir kadınla halvette/ baş başa kalmasın,
Şüphesiz ki onların üçüncüsü şeytandır.” 81

Buhari, Müslim
Buhari, Müslim
80 Tirmizi
81 Şu’ub Al-İman
78
79
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Kadının yolculuğundaki dikkate alınması gereken
hususun sadece ‘zaman yada mekan mesafesi’ olmadığı
bilinmelidir. Aynı zamanda kadın için “yol emniyeti/
güvenliği’ da kaçınılmazdır. Çünkü İslam’a göre kadın
yukarıda geçen hadisi şeriflerde de belirtildiği gibi
“avrettir” yani ırz düşmanı ins ve cin şeytanlarının
şerrinden korunması gereken bir ırzdır
7- KADIN VE NAMAHREM ERKEĞİN HALVETİNİN
YASAKLANMIŞ OLMASI
Kadın ve namahrem bir erkeğin halvet halinin de
sadece ‘gözden ırak tenha alanlar yada kapalı özel
mekanlar’ olmadığı bilinmelidir Hadislerde de gösterildiği
gibi halvetin yasaklanışının illeti; “üçüncüsünün şeytan
olması halidir.” Bu, ister özel alanda olsun ister kamu
alanında olsun nerede hasıl olursa olsun yasak olan
halvet halidir. Dinlenme parkları, lokantalar yada
pastaneler, okullar, işyerleri, devlet daireleri, dolmuş yada
otobüsler, metrolar vb. kamuya açık genel alanlarda da
yasak olan halvet gerçekleşir. Bilhassa günümüzde var
olan utanma, sıkılma, iffet, haya ve ar yoksunu, fuhuş ve
münkerlerin normal görüldüğü hatta övüldüğü, teşvik
edildiği, kınama ve ayıplama gibi mahalle baskısının
olmadığı bilakis ins ve cin şeytanlarının egemen olduğu
çağdaş cahiliyye karma toplumlarda yasak olan “halvet
hali” için “özel alan”- “genel alan” ayrımı anlamsızdır.
Bu iki husus da göstermektedir ki kadın için asıl
sorumluluk alanı toplum değil evdir.
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8- YAŞAMIN HER ALANINDA KADIN ERKEĞİN
AYRIŞMASININ ESAS OLMASI
Asıl olan; erkeklerin kadınlardan ayrılmasıdır,
Şeriatın müsaade ettiği hac ve alışveriş gibi bir ihtiyaç
dışında kadınların ve namahrem erkeklerin bir arada
bulunmamalarıdır. Bu hakikat; Kur'an ve Sünnetteki
erkeğe, kadına ve o ikisine ilişkin Şeri hükümlerin naslarının toplamında sabit olmuştur ki; İslami hayatta, ister
evler gibi özel hayatta olsun, isterse çarşılarda, yollarda
ve benzerlerindeki genel hayatta olsun erkekler ve
kadınlar iç içe değil de ayrı ayrı dururlar. Böylece kadının
kadınlar ortamında, erkeğin de erkekler ortamında
yaşaması sağlamış olur.
Nitekim İslam, erkeğe de kadına da gözlerini sakındırmalarını emretmiştir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur:
ُ ََار ِه ْم َويَحْ ف
اّلل
ِ قُل ِله ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَغُضُّوا ِم ْن أ َ ْبص
َ َّ َّظوا فُ ُرو َج ُه ْم َذ ِلكَ أَ ْزكَى َل ُه ْم ِإن
َصنَعُون
ْ َير ِب َما ي
ٌ َخ ِب
ُ ت يَ ْغ
َار ِهنَّ َويَحْ فَ ْظنَ فُ ُرو َج ُهنَّ َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَ ُهنَّ ِإال
ِ َوقُل ِله ْل ُم ْؤ ِمنَا
ِ ضضْنَ ِم ْن أ َ ْبص
ْ ََما َظه ََر ِم ْنهَا َو ْلي
َّعلَى ُجيُو ِب ِهن
َ َّض ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِهن
“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini (haramdan) sakınsınlar,
ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir.
Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla
haberdardır.
Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini (haramdan)
sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen
kısımlar müstesna, zînet(yer)lerini göstermesinler.
Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar…” 82

82

Nur:30-31
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Bilindiği gibi karma toplumlar ve ortamlar hem mü’min
erkekler hem de mü’min kadınlar için nezih ortamlar
değildir. Bu ayeti kerimelerdeki kadın ve erkeklerin yüzgöz olmamalarına dair Allahu Teala’nın emri, hayatın
genel akışı içinde kadın ve erkeğin ayrı olmasını gerekli
kılmaktadır.
Ayrıca Kur'an’ın, kadınlara kadınlar olması vasfıyla ve
erkeklere de erkekler olması vasfıyla hitap etmesi de
bunu gerekli kılmaktadır. Allahu Teala’nın şu sözlerinde
olduğu gibi:
َت َوالصَّا ِدقِين
ِ ت َوا ْل َقانِتِينَ َوا ْلقَانِتَا
ِ ت َوا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوا ْل ُم ْؤ ِمنَا
ِ س ِل َما
ْ س ِل ِمينَ َوا ْل ُم
ْ ِإنَّ ا ْل ُم
َص ِدهقِين
ِ ش َعا
ِ ت َوالصَّا ِب ِرينَ َوالصَّا ِب َرا
ِ َوالصَّا ِدقَا
َ َت َوا ْل ُمت
ِ ش ِعينَ َوا ْل َخا
ِ ت َوا ْل َخا
َت َوالذَّا ِك ِرين
ِ ت َوا ْلحَا ِف ِظينَ فُ ُرو َج ُه ْم َوا ْلحَا ِف َظا
ِ ت َوالصَّائِ ِمينَ َوالصَّا ِئ َما
ِ ص ِدهقَا
َ َ َوا ْل ُمت
اّللُ لَ ُهم َّم ْغ ِف َرةً َوأَجْ ًرا ع َِظي ًما
َ َت أ
ِ يرا َوالذَّا ِك َرا
َّ َّعد
ً ِاّلل َكث
َ َّ
“Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar,
mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle
itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar,
sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden
saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan
kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar,
oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar namuslarını
koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı
çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte
onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat
hazırlamıştır”83

Allahu Teala kadın-erkek ayrımına şu şekilde de vurgu
yapmaktadır:
َّ َق ِم ْنهَا َز ْو َجهَا َوب
ث
َ َاحدَ ٍة َو َخل
ِ اس اتَّقُواْ َربَّ ُك ُم ا َّلذِي َخلَقَكُم ِ همن نَّ ْف ٍس َو
ُ َّيَا أَيُّهَا الن
ساء
َ ِيرا َون
ً ِِم ْن ُه َما ِرجَاالً َكث
83

Ahzab: 35
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“Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini
yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip
yayan Rabbinizden korkup sakının..”84

Kadınların namahrem erkeklerden ayrı olmalarının bir
başka delil de Allahu Teala’nın şu sözüdür:
َّب ذَ ِل ُك ْم أ َ ْطه َُر ِلقُلُوبِ ُك ْم َوقُلُو ِب ِهن
ْ سأ َ ْلت ُ ُموهُنَّ َمتَاعًا فَا
َ َوإِذَا
ٍ سأَلُوهُنَّ ِمن َو َراء ِحجَا
...

“...Onlardan (Nebinin eşlerinden) bir şey isteyeceğiniz
zaman, perde arkasından isteyin. Bu, sizin kalpleriniz için
de, onların kalpleri için de daha temizdir.” 85

Bu ayeti kerime tesettür ayeti olmaktan ziyade, kadın
ve namahrem erkeği ayrıştıran “perde” ayetidir. Diğer
naslar ile birlikte değerlendirildiğinde anlaşılır ki hükmü
de geneldir, ‘kalplerini temiz tutmakla’ yükümlü bütün
kadınları ve namahrem erkekleri kapsar.
Bir kısmı yukarıda zikredilen deliller toplamına
gelince; bunların incelenmesiyle görürüz ki Şeriat koyucu
Allahu Teala;
-evden çıkmayı ihtiyaca binaen kocasının iznine tabi
olarak istisnai kılmış,
-evden dışarı çıkmak istediğinde kadına cilbab giymesini
vacip kılmış,
-yüzü ile elleri dışında kadının her yerini avret kılmış,
-ziynetini mahremleri dışındakilere göstermesini haram
kılmış,
-hac dahi olsa mahremi olmaksızın kadının sefere
çıkmasını yasaklamıştır.
84
85

Nisa: 1
Ahzap: 53
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-kadın ve namahrem erkeğin üçüncüleri şeytan olacak bir
ortamda halvette/ bir arada kalmalarını haram kılmıştır.
Yine görürüz ki Şeriat Koyucu;
-izinsiz olarak evlere girilmesini haram kılmış,
-erkeği çok teşvik ettiği halde kadını cemaatle namaza
teşvik etmemiştir,
-kadına Cuma namazını ve cihadı farz kılmamıştır,
-kadına çalışmayı ve kazancı farz kılmamıştır.
İşte bu hükümlerin ve benzerlerinin naslarının toplamı;
İslami hayatın seyrine, onun erkeklerin kadınlardan
ayrıştığı bir hayat olduğuna delalet eder. Zira Resulullah
Sallallahu Aleyhi ve Sellem dönemindeki İslami hayatta,
erkekler kadınlardan hem özel hem de genel hayatta
kesin olarak ayrı tutulmuştur. Bundan, ister özel hayatta,
isterse genel hayatta olsun, birlikteliğin cevazına ilişkin
olarak Şeriatın getirdiklerinin dışında başka bir şey
istisna edilmemiştir. Şeriat, kadına haccı farz kılmış, alışverişi, cemaat namazına katılmasını, mülk edinmesini,
mallarını çoğalt- masını caiz kılmıştır. Şâri’nin kadına caiz
kıldığı veya ona farz kıldığı bu fiillere bakılır; eğer
bunların yapılması tabiatı gereği erkek ile birlikteliği
gerektiriyorsa, bu durumda Şeri hükümlerin hududu ve
alış-veriş, tıbbi müdaha- leler gibi kendisine caiz kıldığı
amelin hududu çerçevesinde birliktelik caiz olur. Çünkü
bunların mubah veya farz kılınmasının delili, bunlardan
dolayı birlikteliğin mubah kılınmasını da kapsar.
Ancak bunların yapılması, mescide veya çarşıya, akraba
ziyaretine veya geziye ve bunların benzerlerine gitmek
için yolda yürümek gibi tabiatı erkek ile birlikteliği
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gerektirmiyorsa, bunun gibi hallerde kadının erkek ile
birlikteliği caiz olmaz. Çünkü erkeklerin kadınlardan
ayrışmasının delili geneldir ve bunun gibi durumlarda
erkek ile kadın arasında birlikteliğin caiz oluşuna dair bir
delil de gelmemiştir. Bunlar, Şeriatın kadına yapmasını
caiz kıldığı şeylerin tabiatının gerektirdiklerinden de
değildir.
Fakat günümüzdeki karma toplumlarda hemen her
alanda kadın ve erkeklerin bir arada çalışıyor olmalarının
o işin tabiatından olmadığı da dikkate alınması gereken
bir husustur.!..
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KADININ ASIL SORUMLULUK ALANINI EVİ
OLMASI HAKKINDA
BAZI İTİRAZ VE SORULARA CEVAPLAR
Bu kitabın ana konusu; “Kadın için asıl olan anne ve
evinin hanımı olmasıdır, toplumsal sorumluluklar
üstlenmesi değildir. Kadının asıl sorumluluk alanı
evidir” konusudur.
Bunun İslami bir hakikat olduğu, delilleriyle yukarıda
izah edilmeye çalışılmıştır. Çünkü bilhassa son asırda aile
kurumu, kadın-erkek ilişkileri gibi konularda İslami
hassasiyetler, hükümler, kültür, ahlak ve adab yönünden
müslümanlarda çok büyük erozyonlar olmuştur. Özellikle
de günümüzde müslümanlar olaylara mevcut vakıa
açısından yada başka ideolojilerin bakış açısından
bakmak gibi bir illete mübtela olmuşlardır.
Ancak bu hakikate bazı İslami cenahlar tarafından
itirazlar, istifhamlar ortaya konulmaktadır. Bunlardan
bazısını kendi ifade üslupları ile şu şekilde ifade
etmektedirler:
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BAZI İTİRAZ VE SORULAR
1- Öyle de şimdi mecburen fiili hayatta kadın... Kadın evde
hizmetçi değil ki... Yukarıdaki yazı bence yanlı bir yazı... Evinin
işine burun kıvıran kadın yok ama hiç burun kıvırmasın di mi
erkeğin de işine öyle geliyor sanırım...
2- Cidden diyorum evli olduğu halde, nice masum temiz erkek ve
kadınlar var evli olanlar, lakin kocasının aldığı asgari ücretle
geçinmekte zorlanıyorlar,bu kadınlardan bazıları fitratlarına
uygun çalışıyorlar yani diyeceğim o ki meseleleri kılıç gibi kesip
doğrayamıyorsunuz... Allah yardımcısı olsun kadın ve erkeklerin...
3- Şu dönemde kadını eve kapatırsanız sosyal dengeyi sağlayamazsınız. Sadece erkek öğretmenlerin olduğunu bi düşünsenize
ya da sadece erkek yöneticilerin
4- Bu konu çok hassas.. mesela doktor hemşire polis öğretmen vb..
bu mesleklerde mutlaka bayan olması gerekiyor.. sen gönderme
ben gönderme kim gönderecek.. yarın eşin doğum yapacağı
zaman bayan personel istersin.. nerden bulcan kardesim.. ama
mesela konfeksiyon kenarlarındaki üzülerek görüyorum
bircoğunun başı kapalı ve hiç hoş olmayan tavırlar sergiliyolar..
bunun gibi mesleklerdende uzak tutmak lazım.. gerekli olan
yerlere yerlestirilmeleri yeterlidir.. ama bu işin birde ekonomik
boyutu var. ben bakabiliyorum gelirim yetiyor. ama ya diğerinin.?
5-Kadınların dışarı çıkmasını yasaklayan bir hüküm yok. Asıl
sorumluluk alanı evidir demek evden dışarı çıkmayacak demek
değil Aile önce gelir Kocasını ihmal etmiyor Çocuklarını da ihmal
etmiyor ise Çalışabilir, gayet doğal. Bu zaten çağ dışı çağlar dışı
bir şey olur. Dışarı çıkmak evvela insani bir ihtiyaç Hayvan gibi
kafase kapatıp ahan evin ahan da doğurduğun çocuklar bak
bunlara. Böyle bir beklenti ne dini nede örfi açıdan doğru olmaz.
İslam denge dinidir Kadın edebiyle dış kıyafetleri ile dışarı çıkar
Doğaya çıkar Açık havaya çıkar Tatilini yapar Oksijenini alır,
PARASINI harcar. Yani arkadaşlar yapmayın yahu 21. yüzyılda
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İslam toplumu 15 asır önce bütün bu meseleleri halletmiş.
Kadınların eğitim alması iyi ve yetkin bir birey olması toplumun
zararına olmaz. Kadınların çalışması gereken zaruri alanlar da
var Bunları gözetir evinin de çocuklarının da annesi olur
6-Kadınlarla ilgili yazmış olduğunuz bu yazıya karşılık erkeklerle
ilgili olan bölümü de okumak isterim. Yazınızda açıkça, "Kadın"ı
bir meta olarak görmüş ve bu görüşünüzü ayetlerle ve hadislerle
desteklemeye çalışmışsınız. Birçok ayetin ve hadisin görüşlerinizle
hiçbir alakası yok. Alakalı hadislerin ise gerçekliği tartışmalıdır.
Burada hadis diye belirtmiş olduğunuz ve benim bile yazmaya
dilimin varmadığı pek çok şeyi, Peygamberimizin (s.a.v.) söylemiş
olmasının çok zayıf bir ihtimal olduğunu düşünü- yorum. En
iyilerden diyebileceğim "Kocasının izni olmadan evinden dışarı
çıkmamasıdır. Eğer bunu yaparsa melekler, rahmet melekleri,
gadab melekleri tövbe edinceye yada evine dönünceye kadar ona
lanet eder”. Denildi ki; (o koca) zalim olsa da mı? Dedi ki; “zalim
olsa da." şeklinde bir hadisten bahsedilmiştir. İlk emri "Oku" olan
ve insanlar arasındaki farklılığın yalnızca takva da olduğunu
söyleyen bir dinin; cinsiyet ayrımcılığına dayalı olarak kocanın
(zalim bile olsa) emirlerini yerine getirmekten ibaret bir yaratık
olması ihtimalinin hiçbir mantıklı tarafı yoktur. Kusura bakmayın
ama yazınızın genelindeki hakim görüş şudur; cahiliyye
döneminden kalma kadın-erkek ilişkilerinin İslamiyetle sentezlenerek fırınlanmış halidir. Sizin cennete girmenizin anahtarı bir
kadının ayağının altındaysa eğer, kadını bir meta olarak
görmekten vazgeçerek o kadının ayaklarının önüne diz çökün. Bu
düşüncelerinizi de başkalarına anlatın. Yemezler. Hadi rast gele.
7-Başlıktaki ve arkasından gelen 3-4 sayfalık yazıda ,uzun uzun
aynı konuda, aynı cümleler onlarca defa tekrarlanarak (Kadının
yeri evidir gibi) Ve Kur'andan konuyla hiç ilgisi olmayan ayetler
alet edilerek, kadını eve hapsetme fikri işlenmeye çalışılmıştır.
İleri sürülen fikirlere baktığınızda hemen hepsi 500 yıl,bin yıl
önce, bugünkü yaşam koşullarına göre çok ilkel yaşam
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koşullarındaki insanların fikirleri... Öyle bir ilkel yaşamki o günkü
koşullarda bir kadının doktor olma, hakim ,avukat olma, mimar,
mühendis, ekonomist olma toplumda ciddi bir kurumda üst düzey
yönetici olma imkanları yok.... Ayrıca başlıktaki yazıların tamamı
yüzlerce yıl önceki arap toplu- munda yaşayan din adamları...
Osmanlı zama- nındaki arap hayranlığı mahsulü bu tür yazılar
dilimize çevrilerek toplumu- muza dayatılmaya çalışılmıştır. Bu
gün hala bu tür yazıların, ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilmesi, dini
konularda sağlam bilgi ve yeni düşünce ve tefekkürden mahrum
kişilerin tek yapabildikleri şeydir...
8-Kadının korunması, kadın hakları, bu kurumlar neden oluştu
Bir evlat annesine baksaydı sokağa atmasaydı B'i baba anne yi
sokağa atmasaydı ya da B'i baba anneyi öldürmeseydi oluşmazdı.
O kurumlar olmasa kaç tane kadın rezillikler içinde olur du..
Kadına sahip çıkan o kuruluardan Allah cc razı olsun Her kadının
hayalidir bir yuva Kadınlar çocukken başlarız bebek bakmaya
Hayalimizdir hep bir yuva Yuva ağılıyor Kadın ortada kalıyor
Bu kurumlar sahip çıkıyor. Cin şeytan evi mi oluyor orası.
Kardesim güzel yazmışsın olması gerekeni yazmışsın ama o
kadınları da bir düşünün duygularını Ayrıca kadının yeri evidir
evet fakat çalışmak zorundayız Bu hayatta sadece babamızın
kardesimizin getirdiği yetmiyor Hayat şartları bizi mecbur kılıyor
Çalışan kadın namussuz kadın değildir Kendini bilen kadın ve
bilmeyen kadın vardır En azından yazarken genelleme yapılmaması gerekiyor Allah’tan başka kimse kimsenin kalbini bilemez ..
9-Kadının aktif olarak günümüz hayatında sömürüldüğünü
söyleyebiliriz, keza evinde durması şu fitne döneminde en iyi
şeydir. Ancak hiçbir ihtiyacı görülmeyen bir kadının ne yapmasını
bekleyebiliriz? Harama ve pisliklere bulaşmadan parasını
kazanıp çocuğuna- ailesine bakmak ZORUNDA olan bir kadına da
mı "otur evinde" diyeceğiz? İyi niyetle söylüyorum sadece,
insanların birbirine destek olmadığı ve gerçek manasıyla islam ve
dayanışmanın yaşanmadığı bir toplumdan bahsediyoruz. İşte abi
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toplumsal sorumluluklar konusunda erkekler görevini yeterince
ve doğruca almazsa kadın yaşamını sürdürebilmek için harama
bulaşmadan bunu yapmak zorunda.
10-Yazınıza göz attım... ALLAH razı olsun sizden. Okunması
gereken çok önemli bir yazı... Size sorumuz olacak... İslami alanda
faaliyet yapan hanım yazarlarımız yada mitinglerde konuşmacı
olarak kürsüye çıkan hanım yazarlarımız bu kategoriye mi
giriyor. Beyazıt eylemlerinde konuşmacı hanımlar çıkmaya
başladı.
11-O zaman bir çözüm sunmanız gerekir... Kocasının dinle
alakası olmayan hanımlar İslami eğitimlerini nereden alacak?
İslami eğitim sadece kitap okumakla olacak iş mi ki evde
kitaplardan öğrenilsin? İkinci husus; her şey ilim-öğrenmek
meslesi de değil.. Nerede kaldı emri bil maruf.. dini nakıs olanlara
dini kim götürecek??
12-Kimse kimsenin imtihanını bilemez delillerin bulunamadığı
mevzularda ne yapılmalı Şöyleki ahkam vermek bizlere kolay
Dedikleriniz de hak asla inkâr edilemez Ama size bir soru; kadın
himayesiz kalmışsa eşinden ayrılmış, ailesi yok yada onu kabul
etmiyorsa çoluk çocuğu ile ortada kalmışsa akrabası hayırsız ise
ve evlenme imkânı yoksa bu kadın rızkı için ne yapmalıdır? ..
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BU İTİRAZ VE SORULARA CEVAPLAR
1- Birinci itiraz ve soruya cevap
1-Elbette ki kadın; evde (tahkir edici anlamda) hizmetci
değildir. Evdeki işleri yapmak hizmetcilik ise, fabrikadaki, atölyedeki, dairedeki vb tüm işyerlerindeki işleri
yapmak da hizmetciliktir. Akleden iffetli bir kadın hangi
hizmetciliği tercih eder?!.. Kendi evinin işlerini yapmak,
kendi çocuklarına, eşine ve diğer ev halkına huzur ve
güvenlik içinde hizmet etmesi mi, yoksa çeşitli iş yerlerinde kem göz ve kem sözlere maruz kalarak başkalarının
işlerini yapmak yani onlara hizmetcilik yapmak mı?! ..
Yukarıda zikredilen ayet ve hadislerin gösterdiği gibi
kadın, evin gerekli işlerini yapmakla yükümlüdür. Bu
görev taksimini ben yapmadım yada erkekler yapmadı
yada alimler yapmadı. Bu görev taksimini Allahu Teala
yapmıştır, Resulü Sallallahu Aleyhi Vesellem de bize bu
görevin cihada denk bir amel olduğunu bildirmiştir..
Üzerine vazife olmadığı halde fırsat buldukca ev işlerinde
hanımlarına yardımcı da olmuştur, yani evin hizmetlerini
yapmıştır. Bu hizmet, yani bu görev Allahu Teala’ya karşı
kulluk kapsamındadır..
Kadın-erkek zıtlaşması, rekabeti ve husumeti ins ve cin
hannâslarının/ şeytanlarının fitlemesinden kaynaklanmaktadır. İslam’da mü’min kadın ve mü’min erkek
birbirisinin rakibi değil velisidir. (Bknz. Tevbe:71) Allahu
Teala’nın tayin ettiği sorumluluk alanlarında bir birisini
tamamlayan dost ve yardımcıdırlar. Erkekler de kadınlar
da Allah’a kul olduklarını unutmamalıdırlar. İns ve cin
şeytanların vesveselerine kulak asmamalıdırlar!
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2-İkinci itiraz ve soruya cevap
2-Kadınların; kıt imkanları olan ailelerinin gecimine;
öncelikle evlerinde kalıp huzur ortamı oluşturarak,
iktisadi düşünce ile hareket edip Allah’ın verdiği rızka
şükr ederek, kanaatkâr olarak katkıda bulunmaları hem
kendileri hem de aileleri için daha hayırlı olmaz mı?!..
İhtiyaç algılamalarının gözden geçirilmesi gerekir. Zira bir
çok ihtiyaç olarak bilinen hususlar, gerçekten ihtiyaç
değildir fakat Kapitalist sistemin telkin edip oluşturduğu
ihtiyaç algılamasıdır..

3-Üçüncü ve dördüncü itiraz ve sorularacevap
3-4-Mevcud sosyal yapı zaten dengesiz, yamuk, çarpık
bir yapıdır. Çünkü mevcud sosyal yapı yada toplum İslami
fikir, hüküm, nizamlara ve değerlere göre şekillenmemiştir. Sorun da oradan kaynaklanmaktadır. O halde
yapılması gereken bu mevcud vakıaya teslim olmak değil
onu doğru olanla yani İslam ile değiştirmek yolunda
direnç ve mücadele göstermektir.

4-Beşinci itiraz ve soruya cevap
5-“Kadın evden dışarı çıkamaz” diyen yoktur. Evde
oturmalarını emreden ayet kadının dışarı çıkabileceğini
gösteriyor. Ancak hem o ayet hem de o konu ile ilgili diğer
ayetler ve hadisler dışarı çıkmayı şu şartlara bağlı
kılmıştır;
-ihtiyaç olmalı,
-kocasının yada kendisinden sorumlu erkeğin izni olmalı,
-teberrücten/ albenili giysi ve davranışlardan kaçınmalı,
-tesettürlü olmalı,
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-yalnız olmamalı kocası yada mahrem bir erkekle birlikte
dışarı çıkmalıdır.
-İhtiyaç karşılanınca
dönmelidir.

hemen

asli

mekanına

evine

Kadın asli sorumluluk alanındaki sorumluluk- ları ile
ilgili eğitim almalıdır. Eğer ideal İslami aile olursa bu
eğitim doğal olarak evde anne tarafından verilir. Kadın; iyi
ve yetkin bir anne, evinin mahir hanımı, kocasının
gözünün aydınlığı saliha eşi olması için yetiştirilirse en
başta kendisi için hayırlı olur. Şer’i yönden üzerine vazife
olmayan alanlarda alacağı eğitim ve öğretim kadını
sadece kapitalizmin üretim ve tüketim kölesi ve metaı
yapar. Hangisi dünya ve ahiret açısından kadın için
hayırlıdır! Hayırlı ve yetkin olarak çocuklarının annesi,
evinin hanımı ve kocasının huzur kaynağı saliha hayırlı
eşi olmak mı, yoksa iyi yetkin bir üretim ve tüketim kölesi
ve metaı konumunda “birey” olmak mı?!.
Mü’min anne ve babaları ilk cahiliyye döneminde kız
çocuklara karşı işlenen zulüm ve cinayete benzer bir
durumu kız çocuklarını çağdaş cahiliyye sisteminin/
kapitalizmin batak- lığına mahkum edecek davranışlardan
sakındırıyorum.. Onları kapitalizme eleman yetiştirmek
için değil, asli sorumluluklarını yerine getirmeye ehil,
saliha yetkin anne, evin hanımı ve kocasına eş olmaya ehil
olacak şekilde eğitiniz.!. Ki hem kız çocuklarınızı hem de
geleceğinizi kurtarın!.. Cahiliyye akıntılarına kendinizi ve
çocuklarınızı kaptırmayın.!..
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5- Altıncı itiraz ve soruya cevap
6-Kadını asıl “meta” olarak gören;
“kadın-erkek eşittir”, “kadın da erkeklerin yaptığı işleri
yapmalıdır”, “kadın özgür olmalıdır”, “ekonomik bağımsız- lığını
kazanmalıdır”

gibi gaz verici söylemler ile kadını evinden dışarı çıkartıp
ona bir sürü sosyal, siyasal ve ekonomik sorumluluklar
yükleyip mevcut çarpık ekonomik ve sosyal yapının
parçası, üretim ve tüketim kölesi birey konumuna
düşüren çağdaş cahiliyye zihniyetidir. “
O halde erkekler üretim ve tüketim köleleri oluyorlar”
şeklinde itirazlar da oluyor. Öyle olduğunu kabul etsek
dahi bu, onların üzerindeki Şer’i yükümlülükten ve içinde
yaşadıkları cahiliyye toplumu ve düzeninden kaynaklanan
sıkıntılı bir durumdur. Onlar bu sıkıntıya katlanacaklar ve
Şer’i sorumluluklarını Şer’i çerçevede yerine getirecekler.
Eşitlik adına üzerlerine vazife olmadığı halde kadınları
erkeklerin bu arizi konumlarına düşürmek midir kadın
onur ve haysiyetini ve hatta maslahatını korumak?!..
Kocasının izni olmaksızın evinden dışarı çıkmasını
yasaklayan hadisteki kocası “zalim olsa da” vurgusunu
içine sindiremeyerek hadisi inkar eden şu zavallı
zihniyete bakın!.. Bu zavallı zihniyete göre, kocasına itaat
etmek sorumluluğunu yerine getiren kadın “bir yaratık”
konumunda görülürken işyerinde zalim de olsa patronuna itaat ederek çalışmasını sürdüren kadın “onurlu
özgür insan” oluyor.!.
Dünya hayatında konum ve sorumluluk alanı itibarı ile
cinsiyet farklılığına dayalı farklılığı Allahu Teala belirlemiştir ve şöyle buyurmuştur:
128

َ ف ْاْلَرْ ض َو َرفَ َع بَ ْع
ق بَعْض د ََرجَات ليَ ْبلُ َو ُك ْم ف۪ ي َماا
َ ْض ُك ْم فَو
َ َو ُه َو الَّذ۪ ي َج َعلَ ُك ْم َخ اََلئ
س ۪ري ُع ْالع َقاب َوانَّهُ لَغَفُور َر ۪حيم
َ َٰا ٰتي ُك ْم ا َّن َربَّك
“O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler) yapan,
size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı
bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin,
cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O, çok bağışlayandır,
çok merhamet edendir.”86

علَيْه َّن د ََرجَة َواّللُ عَزيز َح ُكيم
َ علَيْه َّن ب ْال َمع ُْروف َوللرجَال
َ َولَه َُّن مثْ ُل الَّذي
“…Kadınların, yükümlülükleri olduğu gibi ma’ruf/ belirli
hakları da vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir
derece farkı vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve
hikmet sahibidir.” 87

َّ َساء ب َما ف
َ ض َل اّللُ بَ ْع
علَى بَعْض َوب َما أَنفَقُواْ م ْن
َ ض ُه ْم
َ َالرجَا ُل قَوَّ ا ُمون
َ علَى الن
ُ أَم َْواله ْم فَالصَّالح
.. َُات َقانتَات حَاف َظات ل ْلغَيْب ب َما حَف َظ اّلل
“Allah’ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve
erkeklerin, mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler
kadınlar üzerine kavvâmdırlar/koruyup kollayıcı hakimdirler. Saliha/ İyi kadınlar; gönülden boyun eğerek itaat
ederler ve Allah’ın korunmasını emrettiğini, (kocasının
bulunmadığı zaman da) koruyanlardır..” 88

ْسبُوا
َّ ََوْلَ تَت َ َمنَّوْ اْ َما ف
َ ض َل اّللُ به بَ ْع
َ ض ُك ْم
َ َعلَى بَعْض للرجَال نَصيب ممَّا ا ْكت
ْ َسأَلُواْ اّللَ من ف
ْ سبْنَ َوا
ضله إ َّن اّللَ كَانَ ب ُكل ش َْيء عَليمًا
َ َ ساء َنصيب ممَّا ا ْكت
َ َوللن
“Allah’ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı
şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere
kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da
kazandıklarından bir pay vardır. Allah’tan, O’nun lütfunu
isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” 89
En’am:165
Bakara:228
88 Nisa:34
89 Nisa:32
86
87
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Bu ayeti kerimeler birlikte okunduğunda erkeğin kadın
üzerindeki üstünlüğü dünyadaki sınavla ilgilidir. Allaha
kulluk sınavı kapsamındaki konum ve sorumluluk alanları
ile alakalıdır. Yoksa Allah katında fazilet üstünlüğü
değildir. Çünkü fazilet üstünlüğü cinsiyete bağlı değil
takvaya bağlıdır. Takva da herkesin kendi sorumluluk
alanında Allah’a karşı kulluk vazifesindeki duyarlılığı ve
titizliğidir. O halde kadına da erkeğe de düşen; kendi
sorumluluk alanında takvalı olarak sınavı kazanmaya
çalışmak olmalıdır. Yoksa ins ve cin şeytanlarının
vesveselerine kulak verip de “eşitlik” safsatası ile ukalalık
ve küstahlık yapmak değildir.!.
“Zalim olsa da” meselesine gelince: Şu öncelikle
bilinmelidir ki; “zulüm”; Nisbî/ göreceli zulüm ve mutlak/
kesin zulüm olmak üzere ikiye ayrılır.
Nisbî zulüm; kişilerin algılamasına göre (bana göre,
sana göre, ona göre) değişebilen zulümdür.
Mutlak zulüm ise kesinleşmiş zulümdür. Hadiste
geçen “evden izinsiz çıkmama” meselesi kadına göre
bazen “zulüm” olarak algılanabilir, kocasına göre ise “hak”
olabilir. Mesela başka bir hadiste de geçtiği gibi, “hasta
babasını ziyaret için evden çıkması” kocası tarafından
yasaklanan kadına göre bu durum zulümdür. Kocasının
bu yasaklamada ki gerekçesi bilinmemektedir. Buna
rağmen Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem o kadına
kocasının emrine itaat etmesini emretmiştir.
Kadın açısından “zulüm” olarak algılanan bir hususun
erkek açısından “hak” olabilmesine gelince; Bilindiği gibi
erkek, ehlinden olan kadınları dünya ve ahiret
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tehlikelerinden koruyup kollamakla yükümlüdür.90 Ayrıca
kadın, erkeğinin namusunu, onurunu ve haysiyetini temsil
etmektedir. Kadına yönelik olası bir sözlü ve fiili saldırı,
taciz aynı zamanda erkeğin haysiyetine saldırıdır Erkeğin
bu iki konudaki kaygısından dolayı bazı hassasiyetlerinin
olması ve buna bağlı bazı yasaklar koyması hakkıdır.
Onun için nisbi/ göreceli zulüm karşısında hemen
kazan kaldırmak esas olan değildir. Kişi öylesi bir zulüm
karşısında hakkını meşru yollardan arar ancak hemen
kazan kaldırmaz, sabreder. Zira ailede evlad ebeveynine,
okulda öğrenci hocasına, işyerinde işci patronuna, devlet
dairesinde memur amirine nisbi zulümlerde hemen isyan
ederlerse hangi iş birlikte yürütülebilir yada hangi kurum
ayakta kalabilir ki?!..
O halde evlilikte kadın kocasına böylesi zulüm de olsa
itaat etmesi gerekir. Ancak erkek bu tür davranışlarını
meşru bir gerekçesi olmaksızın yapmayı alışkanlık haline
getirme eğilimi gösterirse bu Kur’an-ı Kerim’in tabiri ile
“nüşûz” alametidir. Nüşûz; sorumsuzca ukalalık, sadistlik
davranışları sergilemektir. Bu durumda nasıl bir tavır
sergileneceğini de Allahu Teala şöyle açıklamıştır:
ً ش
ً وزا أَوْ إ ْع َرا
ُ َُوإن ام َْرأَة َخافَ ْت من بَعْلهَا ن
علَيْه َما أَن يُصْلحَا بَ ْينَ ُه َما
َ ضا فََلَ ُجنَا ْ َح
ُّ س ال
َش َّح َوإن تُحْ سنُواْ َوتَتَّقُواْ َفإ َّن اّللَ كَان
ُ ُص ُْلحًا َوالص ُّْل ُح َخيْر َوأُحْ ض َرت األَنف
يرا
ً ب َما تَ ْع َملُونَ َخب
“Eğer bir kadın kocasının, nüşûzundan / kendisine kötü
davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe ederse,
uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir sakınca
yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa
ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik
90

Bknz. Tahrim:6
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eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”91

ْ ق بَيْنه َما فَا ْب َعثُواْ َح َكمًا م ْن أ َ ْهله َو َح َكمًا م ْن أَ ْهلهَا إن يُريدَا إ
صَلَحًا
َ َوإ ْن خ ْفت ُ ْم ش َقا
يرا
ً ي َُوفق اّللُ َب ْي َن ُه َما إ َّن اّللَ كَانَ عَليمًا َخب
“Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz
erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir
hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse,
Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah, hakkıyla
bilendir, hakkıyla haberdardır.” 92

Buna göre; karı ve koca o nüşûz illetini tedavi etmekte
uzlaşamazlarsa, her iki tarafın hakemleri de tüm iyi niyetli
çabalarına rağmen bu hususta başarısız olurlarsa, evlilik
sona erdirilir.
Mutlak zulüm, kesinleşmiş sistematik zulümdür.
Kimden gelirse gelsin böylesi bir zulme boyun bükme
zorunluluğu yoktur.
“Zalim de olsa” vurgusunun geçtiği hadiste ne rivayet
açısından ne de dirayet açısından bir arıza söz konusu
değildir Hadis değerlendirmesinde “mantık” ne zamandan
beri ölçüt olmuştur
Heva ve heveslere, önyargılara ters düştüğünde “filan
ayet falan konu ile ilgili değildir” diyerek yada parçacı
yaklaşımlarla zoraki teviller yaparak ayetleri devre dışı
bırakmak, hadisleri de inkar edivermek dinde samimiyetsizlikten başka bir şey değildir.!..

91
92

Nisa:128
Nisa:35
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6-Yedinci itiraz ve soruya cevap
7- “Kadını eve hapsetme fikri”, “500 yıl, bin yıl önce, bugünkü
yaşam koşullarına göre çok ilkel yaşam koşullarındaki insanların
fikirleri”, “Osmanlı zamanındaki Arap hayranlığı mahsulü bu tür
yazılar dilimize çevrilerek toplumumuza dayatılmaya çalışılmıştır” ..vb.
Böylesi söylemler hiçbir tefekkür, tezekkür, teemmül,
tedebbür olmaksızın öylesine ezberlenip aktarılan
teranelerdir. Müslüman ağzına hiç yakışmayan laflardır.
Bu lafları biz daha çok çağdaş cahiliyye ehli bir sürü
akademik unvan sahibi yada “yazar” ünvanlı laik yobaz,
bağnazlardan, onlardan da önce oryantalistlerden işitiyorduk. Ne yazık ki, bu çağdaş cahiliyye tortuları
müslümanların evlatlarının ağızlarında da dolaşır
olmuştur.!..
Böylesi lafların taşıyıcılarına; zihinlerini ve gönüllerini
çağdaş cahiliyye kavramlarından ve söylemlerinden yani
tortularından tezkiye edip/ arındırıp Allah’ın dininin iki
tertemiz arı-duru kaynağı Kur’an ve Sünnete içlerinde
sıkıntı duymaksızın teslim olmalarını tavsiye ederim. O
zaman laubalililk, ukalalık, küstahlık gibi şeytani
hasletlerden de arınıp İslami ahlak ve edep sahibi de
olabilirler…Vesselam.

7- Sekizinci ve dokuzuncu itiraz ve sorulara
cevap
8-9-Annesini sokağa atan, karısını öylesine sokağa
atan, kızını sokağa atan kişi her şeyden önce insan
değildir, melun bir mahluktur. Böylesi melun sorumsuz
mahlukların sebep oldukları arızi durumlara bakarak
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genel hüküm bina olunmaz. Çünkü genel hükümler arızi
durumlar üzerine inşa olunmaz.
Yukarıdaki yazımız şahısları yargılamak için yazılmamıştır, dikkatle okunursa öylesi bir yargılamanın olmadığı
da görülür. Sadece yanlış, fasit anlayışları düzeltmek
gayreti vardır. Çalışan kadınlara hakaret etmemiz de söz
konusu değildir.
“Kadın hakları savunuculuğu” adına faaliyet gösteren
kurumlar arızi durumlarla mağdur olmuş kadınların o
mağduriyetlerini istismar ederek kadını ve aile kurumunu
ifsat faaliyetlerini sürdüren şeytani kurumlardır. Sadece
biraz maddi yardımda bulunmakla şeytan melek olmaz
Mesela “Aile ve kadını koruma” adına kadını iş hayatına
teşvik etmeye yönelik BM (Birleşmiş Milletler) Örgütü
istemleri doğrultusunda çıkartılan yasalara bakın!.
Çocuklu çalışan kadının işini terk etmemesi için çocuk
başına 1300 TL o çocuklara bakan bakım evine hükümet
ödeyecek… Bu mu kadının, çocukların, babanın ve ailenin
lehine olan yoksa, kadının evinde kalıp çocuklarına
bakabilmesi için Raşid Halife Ömer Radıyallahu Anhu’nun
yaptığı gibi çocukların maaşa bağlanması mı?!. Güya
“kadın ve aileyi koruma” adına çıkartılan tüm yasalar işte
böyledir, kadın ve aileyi perişan etmekten başka bir işe
yaramaz!…
Bu kurumların “kadınların iyiliğini istemekte samimi
olduklarına” dair ahitleri ve yeminleri, mel’un şeytanın
Adem Aleyhisselama yaptığı yeminden farksızdı.
Kanmamak lazımdır, vesselam.
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8-Onuncu ve onbirinci itiraz ve sorulara cevap
10-11- Ne yazık ki; hemen hemen bütün İslami
kuruluşlar, cemaatler, partiler, hizipler -belki de farkında
olmaksızın- bu hususta Şeytanın dümen suyuna kendilerini kaptırmış durumdalar. Hepsinin ‘kadın kolları
faaliyetleri’ var ve bu faaliyetler; kadını asıl sorumluluk
alanı olan evindeki sorumlulukları hakkında bilinçlendirmek yerine, ‘kadının yeri evidir’ anlayışını ‘ataerkil,
gelenekçi’ vb. yaftalarla aşağılayarak ve nasları zoraki
te’viller ile kadını ‘evden dışarı çıkartıp sosyalleştirmek’
yönünde yoğunlaşmaktadır.!.
İdeal İslami aileler oluşup çoğalasıya kadar kadınlara
asli sorumluluklarını yerine getirebilecek bilgi ve beceriyi
kazandırmaya yönelik Şer’i usuller çerçevesinde
“zaruriyât fıkhı” kapsamında eğitim faaliyetleri yapılabilir
Bu, erkekler gibi her alanda İslami faaliyet yapmalılar
anlamına gelmez. Zira Allahu Teala asli sorumluluk
alanını evi ve ailesi ile sınırladıktan sonra kadına sosyal
ve siyasal alanda İslam’a davet ve “emrubilma’ruf/
marufu emretmek” sorumluluğu yüklememiştir. Aksi
halde iki sorumluluk çatışırdı. Allahu Teala kulunu muhal
ile mükellef kılmaz ve çıkmaza sokmaz.93

9-Onikinci itiraz ve soruya cevap
12-İslam’da kadının kendisinin ve çocuklarının
nafakasını temin etmek o kadından sorumlu erkeğe aittir.
Kadından sorumlu erkek ya babasıdır, ya da kardeşidir, ya
da kocasıdır, yada yetişkin oğludur. Bunlardan hiçbirisi
yoksa ya da bu yükümlülüğü yerine getirmekten tamamen
93

Bakınız: Bakara 185- 186
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aciz durumdalarsa, ya da bu yükümlü- lüğü yerine
getirmeye yanaşmıyorlarsa o kadının velisi halifedir yani
Hilafet Devletidir. Halife o kadının nafakasını verir. Hilafet
Devleti de yoksa işte bu arızi bir durumdur. Bu durumlarda “zaruriyât fıkhı” devreye girer. Sadece zorunlu
ihtiyaçları karşılayacak kadar kadın meşru yollardan iffeti
ile çalışarak nafakasını temin eder ve hemen asli mekanı
olan evine döner. Bu, her alanda erkekler gibi sosyal ve
siyasal faaliyetler yapabilir demek değildir.

136

HİZBUŞŞEYTANIN PROJESİ OLAN KADININ
SOSYALLAŞMASINDAN KAYNAKLANAN
SORUNLARA KÖKLÜ VE SOMUT ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
“Kadın için asıl olan anne ve evinin hanımı
olmasıdır, toplumsal sorumluluklar üstlen- mesi
değildir, kadının asıl sorumluluk alanı evidir”
hakikatine itiraz edip de Hizbuşşeytanın projesi olan
“kadının ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirme”
düşüncesini ve faaliyetlerini benimseyerek kadını evinin
dışına çıkartıp sosyalleştirince ne oldu?!
-Kadın mı mutlu, onurlu ve huzurlu oldu?
-Erkek mi mutlu huzurlu oldu?
-Çocuklar mı mutlu ve güvende oldu?
-Toplumsal ekonomik hayat mı daha temiz ve daha insani
oldu?
Şeytanın bu projesini körü körüne
uygulamakla hangi sorun çözüldü?.

benimseyip

Bilakis, ekonomik ve sosyal sorunların büyük
çoğunluğu kadına ve konumuna bakıştaki bu şeytani
sakatlıktan ve projeden kaynaklanmaktadır. Zira bu
projenin uygulandığı Avrupa’da, ABD’de Türkiye gibi
ülkelerdeki;
*Kadın– erkek rekabeti, uyuşmazlığı sorunu
*Çocuklara bakım sorunu: Çocukların kreşlerde ve
benzeri yerlerde karşılaştıkları olumsuz durumlar,
muameleler ve cinsel istismarlardan kaynaklanan bir dizi
sorunlar.
*Yaşlılara bakım sorunu
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*Kadınların geç evlenmeleri sorunu
*Evlilikleri
sorunu

sürdürememeleri,

boşanmaların

artması

*Özellikle kadınların tüketim çılgınlığı sorunu
*Toplumda ahlaki çöküntünün hızla artması sorunu
*İstihtamda kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak öncelik
verilmesi sorunu
*İşsiz erkeklerin sayısının artması sorunu
Ve benzeri sorunların temelinde bu şeytani algı ve
projeler yatmaktadır.
Bu sorunların tamamı temelde hayata yanlış bakış
açısının kaynaklanmaktadır. Hayata, insanı ve hayatı
yaratan Allah’ın gösterdiği istikamette bakmayıp da azılı
apaçık düşmanı Şeytanın ve partisinin/ örgütünün
gösterdiği istikamette bakılmasıdır. Başka bir deyimle
Allah’a değil de şeytana güvenilmesidir. Yani İslam
akidesinin hayata bakış açısı olmamasıdır.
Yapılması gereken köklü somut adımlar şunlardır:
1-Hayata bakış açısı değişmeli ve İslam akidesi hayata
bakış açısı olmalıdır.
2-Kadına, kadın-erkek ilişkilerine ve kadının konumuna
bakış da İslam akidesi doğrultusunda olmalıdır.
3-İslami bakış açısı ile yaptığımız yukarıdaki izahlardan
da açıkça görüldüğü gibi; “Kadın için asıl olan anne ve
evinin hanımı olmasıdır, toplumsal sorumluluklar
üstlenmesi değildir, kadının asıl sorumluluk alanı
evidir” hakikati benimsenmeli ve bunun gereği olarak şu
somut adımlar atılmalıdır:
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a-Kadın, Allahu Teala’nın kendisi için tayin etmiş olduğu
asli sorumluluğunu içtenlikle kabul edip çağdaş şeytani
telkinlere kulak asmamalı ve bunları elinin tersiyle red
etmelidir.
b-Kadınlar toplumsal ve ekonomik hayattan çekilip
evlerindeki asli sorumluluklarına dönmeliler. Böylelikle
evin reisi konumunda olup ev halkının nafakasını temin
etmekle yükümlü olan erkekler için iş alanı açılır
Bununla erkeklerin işsizlik sorunu büyük ölçüde
çözülmüş olur.
Zira İşgücü Araştırması 2015 yılı sonuçlarına göre
Türkiye’de toplam çalışan sayısı 26 milyon 621 bin kişi
olarak tahmin edildi. Çalışanların 18 milyon 562 bini
erkeklerden, 8 milyon 58 bini ise kadınlardan oluştu.94
Toplam işsiz sayısı ise; 3 milyon 259 bin kişiydi.95
Bu verilere göre çalışan kadınlar evlerine çekildiklerinde işsizlik sorunu çözülmüş olmaktadır.
Devlet, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını
güçlendirmek için ve bundan kaynaklanan çocukların
bakımı gibi ve işsizlik gibi sorunlar için ayırdığı kaynağı
çalışanların ücretlerini iyileştirmeye ayırsa hem kadın
hem erkek hem çocuklar ve yaşlılar onurlu huzurlu bir
yaşam sürerler. Geçim sıkıntısı, şeytanın sözüne kulak
verip ona tabi olmaktan kaynaklanmaktadır, Allahu
Teala’nın emrine uymaktan değil!. Zira Allahu Teala iman
edip takvalı olan yani göndermiş olduğu hayat nizamının
ihsanla uygulanması durumunda yer ve gök bereket
http://www.alomaliye.com/2016/04/06/turkiyede-toplam-calisan-sayisi26-milyon-621-bin-kisi/
95 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18636
94
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kapılarının o ülke üzerinde açılacağını, kendilerine
tayyib/ temiz bir hayat verileceğini şöyle haber veriyor:
س َمااء َو ْاْلَرْ ض َو ٰلك ْن
َّ علَيْه ْم بَ َركَات منَ ال
َ َولَوْ ا َ َّن ا َ ْه َل ْالقُ ٰ ارى ٰا َمنُوا َواتَّقَوْ ا َلفَت َحْ َنا
َكَذَّبُوا فَا َ َخ ْذنَا ُه ْم ب َما كَانُوا يَ ْكسبُون
“Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah’a
karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne
gökten ve yerden nice bereketler(in kapılarını) açardık.
Fakat onlar yalanladılar, biz de kendilerini işledikleri
günahlarından dolayı yakalayıverdik.” 96

ْ
ْ ََاي فَ ََل يَض ُّل َو َْل ي
ش ٰقى
َ فَامَّا يَأتيَنَّ ُك ْم م ۪ني ُهدًى فَ َمن اتَّـبَ َع ُهد
ُ ْض ْنكا ً َونَح
َ ًض ع َْن ذ ْك ۪ري فَا َّن لَهُ َم ۪عيشَة
ش ُرهُ يَوْ َم ْالق ٰي َمة اَعْمٰ ى
َ َو َم ْن ا َ ْع َر
“Eğer tarafımdan size bir yol gösterici gelir de, kim benim
yol göstericime uyarsa artık o, ne sapar ne de sıkıntı
çeker.”
Her kim de benim zikrimden (risaletimden) yüz çevirirse,
mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet
gününde kör olarak haşrederiz.”97

ًۚ
َم ْن عَم َل صَالحا ً م ْن ذَكَر اَوْ ا ُ ْن ٰثى َو ُه َو م ُْؤمن فَلَنُحْ ييَنَّهُ ح َٰيوةً َطيبَةً َولَنَجْ ز َينَّ ُه ْم
َسن َما كَانُوا يَ ْع َملُون
َ ْا َجْ َر ُه ْم با َح
“Erkek olsun kadın olsun, bir mü'min olarak kim salih bir
amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu temiz/güzel bir
hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en
güzeliyle muhakkak veririz.” 98

c-Çocuklar annelerine, anne sevgisine, şefkatine ve
merhametine ve korumasına kavuşmuş olurlar. Anneler
de çocuklarına kavuşmuş olurlar. Erkekler kadınlarının ve
çocuklarının evde güvende oldukları bilinci ile huzurla
A’râf 96
Tâ-Hâ 123 -124
98 Nahl 97
96
97

140

işlerini yaparlar, nafakalarını helal yoldan temin etmeye
çalışırlar.
d-Yaşlılar “huzur evi” denilen gerçekte ise “hüzün evi”
olan yerlerde evlat ve torun hasreti ile hüzünlenerek çoğu
zaman horlanarak, ayrıca evlatları tarafından terk
edilmişlik ve yalnızlık duygusu ile perişan olmaktan
kurtulurlar. Evlerinin ya da evlatlarının evlerinin baş
köşesinde ahir ömürlerini saygılı ve onurlu bir şekilde
huzurlu olarak yaşarlar.
e-Karma toplum anlayışından
çöküntü ortadan kalkar.

kaynaklanan

ahlaki

f-Aile kurumu daha muhkem olur.
g-Tüketim çılgınlığı dizginlenir.
Baskın batıl ideolojilerin bakış açılarına ters düşse de,
şu andaki vakıaya aykırı olsa da, mevcut toplumdaki genel
kabullere aykırı olsa da böylesi İslami hakikatleri ortaya
koymak yada ihya etmek müslümanların vazifesidir.
Çünkü müslüman inandığı Tevhid akidesini ve ondan
çıkan fikir, hüküm, nizam ve hakikatleri, çözümleri
içselleştirerek yaşamaz ve temsil etmez ise, içinde
bulunduğu fasid, cahiliyye vakıası doğrultusunda iman
etmeye ve yaşamaya başlar, hatta o inanç ve yaşantısının
da İslam olduğunu zanneder. İşte bu tam Şeytanın istediği
bir durumdur. Neticesi ise dünyada rezil rüsvay olmak
Ahirette ise hüsrandır, Allah muhafaza!..
Yukarıdaki yazı, İslami açıdan olması gerekeni ortaya
koymaktadır. Vakıa bu hakikat doğrultusunda değişmelidir. Bunun mücadelesini vermek gerekir. Bunun için de
öncelikle bu konuya ve vakıaya bakış değişmelidir. Onun
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için de ön yargıların hatta ön bilgilerin gözden geçirilmesi
gerekir.
Baskın çağdaş cahiliyye yaşam tarzına, kavramlarına,
anlayışlarına, kültürüne, İslami kılıflara büründürülmüş
olsa da red tavrı ortaya koymalıyız. O cahiliyye tortularından zihinlerimizi, gönüllerimizi yani nefislerimizi
tezkiye etmeliyiz yani arındırmalıyız. Kınayanın kınamasına aldırmadan İslami hakikatleri ortaya koyalım ki, ins
ve cin şeytanlarının düzenleri, tuzakları boşa çıksın,
toplumda İslami değişim yönünde bir hareketlenme olsun
da Allah’ın nusretini hak edelim inşaAllah...
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SONUÇ
Huzur: Allahu Teala, huzurun adresini de yolunu
yordamını da biz kullarına bildirmiştir. Huzurun adresi
aile yuvası evdir. Evde huzurun mimarı ise kadındır Kadın
bu huzuru, öncelikle kocasına tabi olup onu huzurlu
kılarak inşaa eder. Allah’a, Resul’üne ve Ahiret Gününe
iman eden saliha kadın bu işi de Allahu Teala’ya karşı
kulluğun bir gereği olarak ihsan ile istekle yapar. Bunda
başarılı oldukça kendisi de daha çok huzur bulur.
Bunun dışındaki huzur arayışları ancak şeytanın
güdüm alanına girmiş olarak dalalette bocalamaktan
ibarettir. Kocasının kendisine emir kulu gibi tabi
olmasında huzur arayan kadınlar ancak şeytanın piyonu
olurlar. Ne huzur verirler ne de huzur bulurlar.!.
Huzuru Allahu Teala’nın zikrine yani hükmüne ve
yoluna tabi olmakta değil de hevâ heveslerinin tatmininde
arayan kadınlar da erkekler de sadece stres, depresyon,
doyumsuzluk, buhran ve bunalım içinde kalırlar. Dünyada
huzuru Ahirette de ebedi saadeti kaybederler... Akledenler huzuru Allahu Teala’nın gösterdiği adres ve yolda arar
ve bulurlar.!.
Annelik makamı; Hamilelik, doğum, çocuğun bakımı
ve yetiştirilmesi gerçekten çok sıkıntılı bir süreçtir. Bu
süreci sabır, özveri ile yaşayan annedir. Yoksa çocuğu
doğurup yetim gibi başkalarına terk ederek çok gerekli ve
üzerine Şeri vazife olmadığı halde işe ya da kariyer
yapmaya ya da dava yüklenmeye giden kadın tam anlamı
ile anne olamaz. Anne olmak zordur, fakat annelik
makamı da çok yücedir. Hangi iş, amel, kariyer yada
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makam “cennetin kişinin ayakları altına” serilmesini
sağlamaktadır.?!.. Akleden saliha bir kadın hiçbir şekilde
evinin dışındaki bir ameli, işi ya da kariyeri anneliğe
tercih etmez..
Ev işlerini, evde yapılması gereken; yemek yapmak,
bulaşık ve çamaşır yıkamak, temizlik yapmak, çocukların
bakımı ve eşine hizmeti angarya olarak gören, küçümseyen, burun kıvıran, değersiz ve önemsiz gören, ‘hizmetci
olmak için mi evlendim’ diyen kadınlar var.!.. Halbuki
mü’mine ve saliha bir kadın için bunlardan daha değerli,
önemli bir amel olmamalıdır... Zira Resulullah Sallallahu
Aleyhi ve Sellem kadın için ev işlerinin ve hizmetlerinin
cihad ameline denk olduğunu haber vermiştir. Onun için
ev işlerini kerih gören kadınlar, Allahu Teala’nın cihad
emrini kerih gören99 gafiller gibi olurlar.
Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, kızı
Fatıma Radıyallahu Anha’ya evinin işlerini ve eşinin
hizmetini bizzat kendisinin yapmasını emretmiş ve o da
bütün zorluklarına rağmen bunu içtenlikle yapmıştır..
Ayrıca Kur’an’ı Kerim’in tabiri ile “mü’minlerin anneleri”
olan Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in
hanımları da ev işlerini bizzat kendileri yapmışlardır.
Hangi kadın, Fatıma Radıyallahu Anha’dan ve mü’minlerin
annelerinden daha değerlidir.!..
Allahu Teala kadına evin dışında yerine getireceği
hiçbir sorumluluk yüklememiştir.
‘Kadın da erkek de insandır, dolayısı ile eşittirler, Allah’a karşı
aynı sorumluluklara sahiptir. Kadınlar da erkekler gibi İslam’a
davet, İslami siyaset ve hizmet yapmak sorumlulukları vardır...’
99

Bakınız: Bakara: 216, Tevbe: 81
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gibi görüşler, soyutlayıcı ve genelleyici anlayışın
ürünüdür. Bu anlayış sahibi kardeşlerime görüşlerini
tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ederim... Zira
yukarıdaki naslar ve onlardan alınan hükümler ile
‘kadının erkekler gibi İslam davasını yüklenme sorumluluğu’

çatışır. Halbuki Allahu Teala kullarını çıkmazda
bırakmaz.!. Kadın da erkek gibi İslam davetini yüklenirse
evdeki yükümlülüklerini hakkıyla yerine getiremez.
Evdeki yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirirse evin
dışına hiçbir vakti kalmaz.. Onun için olmalıdır ki
Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz kadın
için ev içindeki sorumlulukların İslam davetini
yüklenmeyi de içinde barındıran cihad sorumluluğuna
denk olduğunu haber vermiştir...
Ev hapishane midir?.. Yukarıdaki ayetler ve hadislere
göre ev kadın için bir hapishane/ ceza ya da ızdırap
çekilen yer değildir. Zira Şeri naslara görer; Ev, saliha bir
kadın için Allah’a en çok yakın olduğu yerdir, Cennetin
kapısıdır, korunaktır, sığınaktır, en hayırlı mesciddir,
karargahtır. Evin dışı ise kadın için şeytanın cirit attığı
yerdir. Bir mü’mine kadın için evin dışı hiçbir zaman evin
içinden hayırlı olamaz.!. Allah ve Resulüne iman eden bir
kadın evin dışını hiç bir zaman evin içine tercih etmez,
evden dışarı çıkmak için can atmaz, bahane aramaz.!..
Velhasıl, kadın için asıl olan anne ve evinin hanımı
olmasıdır, toplumsal sorumluluklar üstlenmesi
değildir. Kadının asıl sorumluluk alanı evidir...
َ نز
َّ غنَّكَ منَ ال
َ ََوإمَّا ي
ْ ش ْي َطان َن ْزغ َفا
سميع عَليم
َ ُستَع ْذ باّلل إنَّه
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ س ُه ْم َطائف منَ ال
ش ْي َطان تَذ َّك ُروا فإذا ُهم ُّمبْص ُرون
َّ إ َّن الَّذينَ اتَّقَوا إذا َم
ََوإ ْخ َوانُ ُه ْم يَ ُمدُّونَ ُه ْم في ْالغَي ث ُ َّم ْلَ يُ ْقص ُرون
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“Eğer Şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın.
Çünkü O, işitendir, bilendir.
Takvâya erenler var ya, onlara Şeytandan bir taife/ grup
dokunduğunda/ musallat olduğunda tezekkür edip (Allah'ın
emir ve yasaklarını hatırlayıp) hemen gerçeği görürler.
(Şeytanların) ihvanına/ dostlarına gelince, (şeytanlar) onları
azgınlığa sürüklerler, sonra da yakalarını bırakmazlar.” 100
DUA:
Rabbımdan bu çalışmayı kendim, annem-babam, ehli beytim
ve tüm mü’min kardeşlerim için dünya ve ahiret açısından
hayırlı faydalı kılmasını dileyerek sözlerimi sözlerin en güzeli
olan Kur’anı Kerim’de Allahu Teala’nın bize öğrettiği şu
dualarla ins ve cin şeytanların vesveselerinin şerrinden Allahu
Teala’ya sığınıyorum...

ُ َ قُ ْل أ
عوذُ ب َرب ال َّناس َملك ال َّناس إلَه النَّاس من شَر ْال َوس َْواس ْال َخنَّاس
ُ س في
صدُور ال َّناس منَ ْالجنَّة َو النَّاس
ُ الَّذي ي َُوسْو
“De ki: İnsanların kalplerine vesvese veren cinlerden ve
insanlardan olan hannasın (sinsi şeytanın) vesveselerinin
şerrinden/ kötülüğünden insanların Rabbine, insanların
Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.” 101

ُ ْعوذُ بكَ َرب أَن يَح
َّ عوذُ بكَ م ْن َه َم َزات ال
ُ َشيَاطين َوأ
ُ َ َوقُل رَّ ب أ
ض ُرون
“Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana
sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana
sığınırım, Rabbim!” 102

ْ َربَّنَا ْلَ تُز
ُغ قُلُو َبنَا بَ ْعدَ إ ْذ َهدَ ْيتَنَا َو َهبْ لَنَا من لَّدُنكَ َرحْ َمةً إنَّكَ أَنتَ ْال َو َّهاب
“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi
eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen
çok bahşedensin.”103
A’raf: 200-202
Nâs:1-6
102 Mü’minun: 97-98
103 Ali İmrân 8
100

101
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