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Aile toplumun temel taşıdır. Sağlam aile yapılarından oluşan toplumlar da güçlü 
toplumlardır. Bu anlamda İslâm aileyi korunması gereken bir kale olarak görür. 

Sömürgeci kâfi rlerin dünyayı saran fasit ölçü ve mefhumları, fi krî saldırılar ne-
ticesinde İslâm coğrafyasına ve Müslümanlar arasına sirayet ettikten sonra Müs-
lümanlar İslâmi zaviyeyi ciddi manada kaybettiler. Her ne kadar İslâmi bazı mef-
humlar sebebiyle Müslümanlar aileye gereken önemi verme noktasında gayretkeş 
olsalar da kapitalist laik nizamların etkisi karşısında çoğu zaman bu gayretleri ye-
tersiz kalmaktadır. 

Toplumsal dejenerasyonun önünü alamamalarının bir sonucu olarak da Müs-
lümanların aileleri çok ciddi saldırılarla karşı karşıya kalmakta ve maalesef  çoğu 
zaman aileler dağılma sürecine girmektedir. Çünkü bir toplumda nizamın etkisi 
yadsınamayacak derecede büyüktür. Fert ve aileleri, toplumdaki bu saldırılardan 
koruyacak bir nizam bulunmadığında, aksine bir de bu saldırıların önünün açılması 
hâlinde aile kurumunun bozulması, dolayısıyla da toplumun temelinin esastan sar-
sılması kaçınılmazdır.

Kapitalizm ve onun hayat nizamı aile kurumunu ciddi anlamda tehdit etmekte-
dir. Çünkü onda özgürlükler anlayışı hâkimdir ve toplumun korunmasından ziyade 
bireylerin tatmini ve mutluluğu ön plandadır. Dolayısıyla bu ideolojide aile değil 
korunması gereken fert ve onun istekleri olmuştur. Aile toplumun temeli olmak-
tan çıkmış, bireylerin zorunlu olarak yaşamak durumunda kaldıkları, hayatın insana 
bir dayatması şeklinde algılanmıştır. Batılı toplumlarda aile artık bir baskılama aracı 
ve özgürlüğü kısıtlayan bir unsur olarak görülmektedir. Bu anlayışın doğal bir yan-
sıması olarak da aile fertleri, buldukları ilk fırsatta kendilerine düşen sorumluluk-
lardan kaçmayı hayatın doğal süreci olarak görmeye başlamışlardır. Erkek, ailenin 
sorumluluğunu üzerine almaktan imtina etmiş; kadın, çocuklarına annelik yapmak-
tansa kariyer yapmayı tercih eder olmuş, çocuklar ise kendilerine “zindan” olarak 
gördükleri bu cezaevinden bir an önce kurtulmanın çarelerine bakar olmuşlardır. 

İşte İslâm beldelerine örnek olarak gösterilen Batılı düşüncenin aile kurumunu 
getirdiği hâl budur.

Böylesi bir süreçte İslâm beldelerindeki ailelerin sürüklendiği bu dejenerasyo-
na karşı elbette söylenecek sözlerimiz var!

İşte bu dönemki Köklü Değişim’in sayfalarına bu hassas konuyu; aileyi taşıdık. 
“Tehdit Altındaki Son Kale: Aile” başlığıyla çıkan bu sayımızda; 

Mahmut KAR “Aile, Allah ve Rasulü’nün Koruduğu Bir Kaledir!” baş-
lığıyla İslâm’ın aileye bakışını ortaya koydu. “Aile İçi Şiddet Sömürgeci Ka-
pitalist Nizamların Bulaştırdığı Bir Hastalıktır” makalesiyle de Gamze 
GÜRSOY son günlerin netameli konusu aile ve şiddeti ele aldı. “Ailede Sevgi, 
Saygı ve Uyumun Yolu” konusunu ise Musa BAYOĞLU kaleme aldı. 

Misafi r yazarlarımız; Yasmin MALİK “Dağılan Ailelerin Çocuk ve Top-
lum Üzerindeki Etkisi”, Fika KOMARA “Ailenin Dağılmasına Yönelik 
Kirli Oyunlar”, Zehra MALİK ise “Cumhuriyetten Günümüze Laikleş-
tirilen İslâm Aile Hukuku”nu kaleme alırken, “En Nefret Edilen Helal: 
Boşanma” başlığıyla Eylül OKUR, “Feminizm Fikri Aile Yapısını Nasıl 
Parçaladı” başlığıyla da Hatice YILDIZ sayfalarımızı yer alan diğer isimler… Ay-
rıca yine misafi r yazarlarımızdan “İslâm’ın Anneliğe Verdiği Değer”i yazan 
Selda ÇİFTÇİ ve “Laik Batı Toplumunda Ailelerin Çöküşü”nü Batı’da ya-
şayan bir isim olarak Dr. Nazreen NAWAZ bizlere aktardı. “Salih Bir Koca: 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem” başlığıyla Nida KURTULUŞ örnek 
aile reisliğini bizler için resmetti. “TV Dizileri, Aileyi ve Toplumu İfsat Eden 
Kirli Bir Endüstridir” başlıklı makalesiyle Pınar ÇAKIR, televizyonun toplumun 
ifsadındaki rolünü ortaya koydu. 

Tüm bu yazarlarımızın yanı sıra; “Batı’nın İslâm Aile Hukukuna Saldı-
rısı” makalesiyle Emrah AKAY’ı, “Ey Gençler! İçinizden Evlenmeye Güç 
Yetirenler Evlensin” makalesiyle Hakan BOLAT’ı, “Fasit Hukuk Sistem-
leri Kadını Ve Aileyi Koruyamıyor” makalesiyle Ahmet SİVREN’i, “Kadın, 
Kocası İçin Bir Sükûn Olmalı” makalesiyle Fatih DOĞDU’yu, “Kadının 
Hayatında Aile Asıldır” makalesiyle İlyas KÖSEM’ ve “Örnek Model; Müs-
lüman Aile Kurumu” makalesiyle de Abdülmelik KILIÇ’ı okuyabileceksiniz. 

Bu mühim konuda Müslümanların köklü ve kapsamlı bir sözünün bulunduğunu 
gösterdiğimiz dergimizi soluksuz okuyacağınızı umuyoruz. 

Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…
Genel Yayın Yönetmeni

Kurtuluş Sevinç
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Tehdit Altındaki Son Kale Aile

AiLE
ALLAH VE RASULÜ'NÜN KORUDUĞU

KALEDiR

Mahmut Kar
karmahmut@hotmail.com

Müslümanların, hayatın her ala-
nında geri kalmışlıkları somut 
bir realitedir. Geri kalmışlık 

ya da çöküş toplumun genelini kapsadığı 
zaman, bunun temel nedeni kesin olarak 
tektir. İnsanın düşüncesini ve kanaatini 
oluşturan başlıca inanç örgüsü (akidesi), 
insanın yaşama biçimini, yapıp etmelerini 
varlıklar ve hadiselerle ilişkilerini, onla-
ra bakış açısını biçimlendirir. Buna göre 
insanın düşüşü veya yücelişi, onun yaşa-
ma biçiminin sınırlarını belirleyen, dünya 
görüşünü şekillendiren inanma biçimiyle 
doğrudan bağlantılıdır. Çünkü o inanma 
biçimi, insan yeryüzünde yaşadığı sürece, 
onun bütün başarılarını üzerine kurdu-
ğu yapıp etmelerinin sınırlarını belirler. 
Bunu hayatının süresini, maddi ya da 
fikrî imkânlarını bir tarafa bırakarak ya-
par. Bu nedenle akide, her ümmetin, her 
toplumun, her ailenin, kadın-erkek her 
bireyin düşüncelerini oluşturan en baş-
ta gelen amil olmalıdır. İnsanın düşünce 

serüveninde zaman zaman olumsuz ve 
çelişkili bazı zikzaklar ortaya çıksa bile 
sonuçta onu doğru düşünceye sevk ve 
ikna eden esasi bir fikrî kıstası olmalıdır. 
Bu kriter insanın zaman zaman değişim 
ve dönüşüme uğrayan düşüncelerini ye-
niden düzelterek düzgün bir mecraya so-
kabilmelidir. Düşünceleri biçimlendiren 
bu en baş kural, bir başka deyimle kriter 
ne denli düzgün, tutarlı olursa bireysel 
ve toplumsal açıdan insanlığı o ölçüde 
yükseltir. Bu fikrî kaidenin ya da kriterin 
sağlam ve tutarlı olduğunun kesin delili, 
onun insan fıtratı ve tabiatıyla tam bir 
uyum içerisinde olmasıdır. İnsanın ta-
biatı ise sadece huyları ve içgüdülerinin 
toplamı değil, bunların yanı sıra onun 
fizikî, manevi tüm gereksinimleri, içsel 
ve dışsal eğilimleri toptan bu kavramın 
içerisine dâhildir. Hangi fikrî ilke, hangi 
düşünce sistemi, hangi dünya görüşü bir 
parça da olsa insanın bu tabiatından gafil 
olursa o ölçüde onun felakete ve kötü-

lüğe sürüklenmesine neden olur. İnsana 
mutluluk, huzur veren değil de onun 
felakete sürüklenmesine neden olan bir 
düşünce sistemi, kesinlikle sağlam ve tu-
tarlı bir düşünce olamaz. Çünkü hayatla 
ilgili insanın beklentisi, felaket ve kötülü-
ğün karşıtı olan mutluluğu elde etmektir. 
Kaldı ki insan tabiatı, fıtratı yani eğilimleri, 
huyları, yetenekleri, içgüdüleri ve aklı ile 
neyin kendisi için iyi, neyin kötü olduğunu 
tespit etme konusunda tamamen âcizdir. 
Bundan dolayı o, var olduğu andan itiba-
ren kendisi için hayırlı ve şerli olanların 
birbiriyle çeliştiği durumlarda, neyin doğ-
ru neyin yanlış olduğunu kesin ölçüleriy-
le anlayamadığı hususunda yüce Allah’ın 
kendisine yardımcı olmasını dilemek 
zorundadır. Çünkü hidayet yollarını her 
zaman gösteren yalnızca Cenab-ı Hak’tır. 

Bu anlamda bireysel ve ailevi hayat da 
Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Şerîfle getirilen 
ilkeler doğrultusunda tanzim edilmelidir. 
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Allah Subhanehû ve Teâlâ önce Âdem 
Aleyhi’s Selam’ı yarattı. Onun göğüs ka-
fesine, göğüs kafesinin sağ ve sol tara-
fında olmak üzere toplam on sekiz adet 
kaburga koydu. Havva Aleyhi’s Selam’ı 
yaratmak istediğinde Âdem Aleyhi’s Se-
lam’ın göğüs kafesinin sol yanındaki en 
eğri kaburga kemiğini aldı; bu kaburga, 
on sekiz kaburganın en eğri olanıydı. İşte 
o kaburgadan Havva annemizi yarat-
tı. Bu yaratılış ameliyesi nedeniyledir ki, 
dünyaya gelen her kadın, kendisini koru-
yup kollayan, hayat işlerinde ona yardım 
eden, her durumda ona hamilik edecek 
bir erkeğe gereksinim duyma özelliğinde 
yaratılmıştır. Böylelikle yüce Allah Subha-
nehû ve Teâlâ, ayet-i kerimenin de belirt-
tiği veçhile erkeklere, kadınların üzerinde 
artı bir derece vermiştir:

َدرََجٌة  َعلَيِْهنَّ  َولِلرَِّجاِل  ِبالَْمْعُروِف  َعلَيِْهنَّ  الَِّذي  ِمثُْل  َولَُهنَّ 

َواللُّه َعِزيٌز َحُكيٌم 

“Erkeklerin kadınlar üzerinde 
bulunan hakları gibi, kadınların 
da erkekler üzerinde hakları var-
dır. Erkeklerin, kadınlar üzerinde 
artı bir dereceleri vardır. Allah 
Azîz’dir, Hakîm’dir.”1

Bu ayetin anlamı, koca ile eşi arasın-
daki ilişki biçiminin maruf  ve en güzel 
ilişki biçiminde olmasıdır. Yani bu ikili 
ilişkide herkes üzerine düşen görevleri, 
yüklendiği sorumlulukları gereği gibi yeri-
ne getirir, yaptığı işleri gönül hoşnutluğu 
ile eda eder. 

Ayette geçen [َدرََجٌة َعلَيِْهنَّ  -Er“ [َولِلرَِّجاِل 
keklerin, kadınlar üzerinde artı bir 
dereceleri vardır.”2 ifadesi ile anlatıl-
mak istenen, dünya hayatında erkeklerin 
konumunun kadınlardan üstün olması 
hususudur. Ancak erkeğe verilen bu üs-
tünlük, iş olsun diye verilmiş bir üstünlük 
değildir. Bu üstünlük nedeniyle cihad, ha-
yat ve hayatla ilgili eylemler konusunda 
düşünme, ailesini korumak için gerekli 
maddi ve manevi gücü edinme görevi 
erkeğe yüklenmiştir. Evet, kadına oranla 
erkeğin mirastan aldığı pay daha çoktur 
fakat bu fazlalık, ailesinin nafakasını sağla-
ma ve eşinin mihrini verme vazifesini de 
ona vermiştir. Bunun gibi yargıçlık, idare-

cilik (İmamet ve Hilâfet) görevleri onun 
uhdesine verilmiştir. 

Kuşkusuz kadın, Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’nın erkek kullarına, katından sun-
duğu bir lütuftur. Nitekim bu konuda 
şöyle buyurmuştur:

ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكُنوا إِلَيَْها  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ

َودًَّة َورَْحَمًة  َوَجَعَل بَيَْنُكم مَّ

“O’nun ayetlerinden birisi de 
size nefislerinizden sükûn bulaca-
ğınız eşler yaratması ve aranıza 
dostluk ve muhabbet koyması-
dır...”3

Yani Allah erkeğe, kendisinde dingin-
liğe kavuşacağı, aşkını ve merhametini 
sunacağı eş verdi. Bu birliktelik sayesinde 
erkek fizikî ve psikolojik olarak dinginliğe 
kavuşuyor. Zira bir erkeğin, evlilik önce-
sinde hiç tanımadığı bir kadına, evlendik-
ten sonra aklının ve kalbinin bütün sevgi-
sini ve ilgisini sunması, Cenab-ı Hakk’ın, 
insan hayatında yarattığı en büyük muci-
zelerden birisidir. 

Muhakkak Allah Subhanehû ve Teâlâ 
kadını da en az erkek kadar saygın yarat-
mış, ecir ve sevapta onu erkekle bir tut-
muştur. Hâl böyle iken erkeğe yüklediği 
sorumluluklar, kadına yüklediklerinden 
önemlilik ve tehlikelilik bakımından daha 
ağır ve daha büyüktür. Zira Cenab-ı Hak 
ceza konusunda eşit kıldığı gibi ecir ve 

sevap konusunda da kadınla erkek ara-
sında bir denklik sağlamıştır. 

Öte yandan Allah’ın Arş’ını taşıyan 
melekler, dualarında kadınlarla erkekler 
arasında hiçbir ayrım gözetmezler. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ arşı taşıyan ve ina-
nanlara dua eden meleklerin diliyle bu 
hususu şöyle ifade etmektedir: 

ِمْن  َصلََح  َوَمْن  َوَعْدتَُهْم  الَِّتي  َعْدٍن  َجنَّاِت  َوأَْدِخلُْهْم  َربََّنا 

يَّاتِِهْم إِنََّك أَنَْت الَْعِزيُز الَْحِكيُم  آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ

“Rabbimiz, onları ve babaların-
dan, eşlerinden, çocuklarından sa-
lih olanları, onlara vadettiğin cen-
netlerine koy. Kuşkusuz Azîz ve 
Hakîm olan yalnızca Sensin, Sen.”4

Öte yandan başka bir ayette kadın ve 
erkeğin cennete girme şartını, şu sözüyle 
tek kılmıştır:

فَأُولَِٰئَك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  أُنثَٰى  أَْو  ذَكٍَر  ن  مِّ َصالًِحا  َعِمَل  َوَمْن 

يَْدُخلُوَن الَْجنََّة يُْرزَقُوَن ِفيَها ِبَغْيِ ِحَساٍب

“Kadın ve erkekten kim ina-
narak salih amel işlerse işte onlar 
cennete girecek, orada hesapsızca 
rızıklandırılacaklardır.”5

İslâm’daki bu durum, erkekle kadının 
birbirine üstün olması durumu değildir. 
Burada esas olan onlardan her birisinin 
kendi doğalarıyla, huy ve karakterleri ile 
uyum içerisinde olarak görevlerini belir-
lemek, onlara sınır koymaktan ibarettir. 

AİLE ALLAH VE RASULÜ'NÜN KORUDUĞU KALEDİR
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Nasslarda zikredilen ayet ve hadis-
lerin tümü, mutlak anlamda hayatla ilgili 
kendisine verilen rollerin doğasına, bu 
sorumlulukları taşıma gücüne uygun dü-
şecek yasal düzenlemeleri yapmaktır. Bu 
durum bir anlamda Allah’ın kadına olan 
bir rahmetidir. Çünkü kadın, akli ve be-
denî gücüne ters düşecek, ona ağır gele-
cek sorumlulukları taşıyamaz. 

Öte yandan, insan soyunun devam-
lılığını kolaylıkla sürdürebilmek 
için hayatla ilgili birtakım ağır gö-
revleri yerine getirebilecek güç, 
yetenek kendisine verildiğinden 
bu görevlerin hakkıyla yerine ge-
tirilmesi erkeğe emredilmiştir. O, 
hem toplumsal yapı içerisindeki 
vazifelerini ifa etmek hem de evin-
de eşine ve çocuklarına gereken 
hizmetleri sunmak durumundadır. 

Kur’an-ı Kerim, erkek ve kadının 
bu dünyadaki yalnızlığının karşı cins 
ile giderileceğini belirtmekte ve bu 
birlikteliği de birbirini tamamlar şe-
kilde tanzim etmektedir. 

Aile hayatı eşlerin hem düzenli 
ve meşru tarzda cinsel ihtiyaçlarını 
karşılamasına hem de birbirlerine 
maddi ve manevi destek olarak 
hayat arkadaşlığı kurmasına vesi-
le olmaktadır. Aile hayatında en 
önemli hususlardan birisi de bütün 
canlıların tabiatlarında saklı bulunan 
“neslini devam ettirme” güdüsünü 
en tabii ve makul biçimde karşılıyor 
olmasıdır. Günümüz Batı toplumlarının 
ve yavaş yavaş dünyanın diğer bölgele-
rine yayılan yaşlı nüfus sorununun kay-
nağı da aile hayatının ihmal edilmesidir.

Aile hayatı eşler arasında kendi ha-
yatlarıyla ilgili olarak cinsel arzu ve ih-
tiyaçlarını ve manevi huzur, sükûn ile 
dayanışma ve paylaşım ihtiyacını karşıla-
dıkları gibi, bütün canlıların fıtri özeliği 
olan nesli devam ettirme eğilimlerini de 
gerçekleştirmiş olurlar. Bu sebeple de 
evlilik kurumu, kısaca değinilen bu üç 
yönlü arzu ve isteklerin insanlık onu-
runa uygun tarzda ve meşru bir şekilde 
tatmini gerçekleştirmiş olur. İşte çekir-

deği kabul edildiği toplumun varlığı bu 
temel üzere inşa edildiğinde örnek top-
lum da inşa edilmiş olur.

Batı dünyasındaki yozlaşan aile hayatı 
ve evlilik dışı ilişkiler şeytan işi birer pis-
liktir. Nitekim Cabir RadiyAllahu Anh, Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in, bu 
konu ile ilgili olarak şöyle buyurduğunu 
nakletmiştir:

إِنَّ إِبْلِيَس يََضُع َعرَْشُه َعَل الَْمِء ثُمَّ يَبَْعُث َسَايَاُه فَأَْدنَاُهْم 

ِمْنُه َمْنزِلًَة أَْعظَُمُهْم ِفتَْنًة يَِجيُء أََحُدُهْم فَيَُقوُل فََعلُْت كََذا وَكََذا 

تَرَكْتُُه  َما  فَيَُقوُل  أََحُدُهْم  يَِجيُء  ثُمَّ  قَاَل  َشيْئًا  َصَنْعَت  َما  فَيَُقوُل 

أَنَْت  نِْعَم  َويَُقوُل  ِمْنُه  فَيُْدنِيِه  قَاَل  اْمَرأَتِِه  َوبَْيَ  بَيَْنُه  فَرَّقُْت  َحتَّى 

فَيَلْتَزُِمُه  

“İblis tahtını suyun üzerine kurar, 
ardından öncü birliklerini göreve gön-
derir. Onların İblis’e en yakın olan-
ları, fitne yönünden en etkili olanla-
rıdır. Onlardan birisi İblis’in katına 
gelerek şöyle der: Ben şunları şunları 
yaptım. İblis ona: Sen hiçbir şey yap-
mamışsın! der. Ardından yine onların 
arasından birisi gelerek şöyle der: Ben 
şunları şunları yaptım; öyle ki erkek-

le karısını birbirinden ayırdım! İblis 
onu yanına çağırarak: İşte sen göre-
vini yapmışsın! diyerek onu onaylar.”

İslâm dini evlilik kurumuna ilişkin dü-
zenlemeler yaparken, öncelikle evliliğin 
anılan bu üç yönünü dikkate almış ve 
bunun meşru ve maruf  dairede nasıl ger-
çekleştirileceğine ilişkin belirlemeler ge-
tirmiştir. Zina yasağı ve bunun suç telakki 
edilerek ağır cezalara çarptırılması, aynı 

şekilde iffeti lekelemeye yönelik if-
tiranın suç sayılıp buna da dünyevi 
ceza tertip edilmesi bu yönde atılan 
adımların en köklüsüdür.

اَء َسبيالً  َوَل تَْقَربُوا الزِّٰنٓ اِنَُّه كَاَن فَاِحَشةًۜ َوَسٓ

“Zinaya yaklaşma-
yın. Zira o, bir hayâsızlık-
tır ve çok kötü bir yoldur.”6

ِمئََة َجلَْدٍة  ْنُهَم  َوالزَّاِن فَاْجلُِدوا كُلَّ َواِحٍد مِّ الزَّانِيَُة 

َوَل تَأُْخْذكُم ِبِهَم َرأْفٌَة ِف ِديِن اللَِّه إِن كُنتُْم تُْؤِمُنوَن ِباللَِّه 

َن الُْمْؤِمِنَي َوالْيَْوِم اْلِخِر َولْيَْشَهْد َعَذابَُهَم طَائَِفٌة مِّ

“Zina eden kadın ve zina 
eden erkekten her birine yüz 
sopa vurun; Allah’a ve ahiret 
gününe inanıyorsanız, Al-
lah’ın dininde (hükümlerini 
uygularken) onlara acıyacağı-
nız tutmasın. Müminlerden 
bir gurup da onlara uygulanan 
cezaya şahit olsun.”7

ِبأَْربََعِة  يَأْتُوا  لَْم  ثُمَّ  الُْمْحَصَناِت  يَرُْموَن  َوالَِّذيَن 

َشَهاَدًة  لَُهْم  تَْقبَلُوا  َوَل  َجلَْدًة  َثَانَِي  فَاْجلُِدوُهْم  ُشَهَداء 

أَبًَدا َوأُْولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن

“Namuslu kadınlara zina isna-
dında bulunup, sonra (bunu ispat 
için) dört şahit getiremeyenlere 
seksener sopa vurun ve artık on-
ların şahitliğini hiçbir zaman kabul 
etmeyin. Onlar tamamen günah-
kârdırlar.”8 

Bu suretle gayri meşru ve nikâhsız 
beraberlikler çirkin görülmüş ve evlen-
me teşvik edilmiştir. Bundan sonraki 
adım, evlenmeye ilişkin bazı sınırlama ve 
kayıtların getirilmesidir. Bu arada evlenil-
mesi haram olan kadınlar ayrıntılı olarak 
sayılmış ve aile hayatına ilişkin hükümler 
belirlenmiştir.

İnsan soyunun 
devamlılığını kolaylıkla 

sürdürebilmek için 
hayatla ilgili birtakım 
ağır görevleri yerine 
getirebilecek güç, 
yetenek kendisine 
verildiğinden bu 

görevlerin hakkıyla 
yerine getirilmesi 

erkeğe emredilmiştir.
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تُُكْم  َوَعمَّ َوأََخَواتُُكْم  َوبََناتُُكْم  َهاتُُكْم  أُمَّ َعلَيُْكْم  ُحرَِّمْت 
أَرَْضْعَنُكْم  الالَِّت  َهاتُُكُم  َوأُمَّ األُْخِت  َوبََناُت  األَِخ  َوبََناُت  َوَخالَتُُكْم 
ِف  الالَِّت  َوَربَائِبُُكُم  نَِسآئُِكْم  َهاُت  َوأُمَّ الرََّضاَعِة  َن  مِّ َوأََخَواتُُكم 
َدَخلْتُم  تَُكونُواْ  لَّْم  فَِإن  ِبِهنَّ  َدَخلْتُم  الالَِّت  نَِّسآئُِكُم  ن  مِّ ُحُجورِكُم 
َوأَن  أَْصالَِبُكْم  ِمْن  الَِّذيَن  أَبَْنائُِكُم  َوَحالَئُِل  َعلَيُْكْم  ُجَناَح  فاَلَ  ِبِهنَّ 

تَْجَمُعواْ بَْيَ األُْختَْيِ إَلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ اللَّه كَاَن َغُفوًرا رَِّحيًم

“Analarınız, kızlarınız, kız kar-
deşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, 
kardeşlerinizin kızları, kız kardeş-
lerinizin kızları, sizi emziren sü-
tanneleriniz, sütkardeşleriniz, ka-
rılarınızın anaları, gerdeğe girdiği-
niz karılarınızdan evlerinizde bulu-
nan üvey kızlarınız, size haram kı-
lındı. Eğer üvey kızlarınızın anaları 
ile gerdeğe girmemişseniz, onlarla 
evlenmenizde bir vebal yoktur. Öz 
oğullarınızın karıları ile evlenme-
niz ve iki kız kardeşi birlikte nikâh-
lamanız da haramdır. Geçmişte 
olanlar artık geçmiştir. Şüphesiz 
ki Allah, Ğafur’dur, Rahim’dir.”9

İslâm’ın bütün bu düzenlemeleri, Batı 
toplumlarında gittikçe yayılan ve İslâm 
beldelerine de sıçrayan feminist hareket-
lerden tutun da eşcinsel evliliklere kadar 
insan tabiatına aykırı bütün şer fiillerini 
toplumda yok etmeye yönelik düzen-
lemelerdir. Zira bugün istatistikî birçok 
veri, feminist hareketlerden zinaya, eş-
cinsel evliliklerden çocuk istismarına 
kadar fıtrata aykırı birçok hususun Batı 
toplumunu getirdiği noktayı gözler önü-
ne sermektedir. Şeytanî istek ve arzula-
rını ilah edinmiş Batılı sömürgeci kâfirler 
hem kendi toplumlarını hem de yeryü-
zündeki sair toplumları, en çok da İslâm 
ümmetini, pazarladıkları, dayattıkları fasit 
ideolojileri ile bozmayı başarmışlardır. 

Ancak İslâm’da aile bağlarının sağlam 
bir zemin üzerine kurulmuş olması, İb-
lis’in ve avenelerinin yeryüzünde yapmak 
istediklerinin önündeki en büyük engel-
dir. Bu nedenle Cenab-ı Hak erkekle ka-
rısı arasındaki ilişkileri çok ayrıntılı olarak 
hükümlere bağlamıştır. Küçük büyük de-
meden hemen hepsinin hükümlerinin kı-
yamet gününe dek neler olduğunu bütün 
detayları ile açıklamıştır. 

Buluğ çağına giren çocukların evlen-
dirilmesi noktasında gelen naslar, ailenin 
teşkil edilmesine verilen önemi işaret 

ederken; eşler arasında sevgi, muhabbet 
ve bağlılığa dair gelen naslarda ifade edi-
len sevap ve Allah’ın rızası da şer’i esas-
lara dayalı bir yuva kurmanın teşvik edici 
önemli unsurlarındandır. 

ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكُنوا إِلَيَْها  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ

َودًَّة َورَْحَمًة  َوَجَعَل بَيَْنُكم مَّ

“O’nun ayetlerinden birisi de 
size nefislerinizden sükûn bulaca-
ğınız eşler yaratması ve aranıza 
dostluk ve muhabbet koyması-
dır...”10

İslâm, evliliğe teşvik etmiş ve onu em-
retmiştir. Zira İbnu Mesud RadiyAllahu 
Anh’dan, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: 

فَِإنَُّه  فَلْيَتَزَوَّْج  الْبَاَءَة  ِمْنُكُم  اْستَطَاَع  َمِن  بَاِب  الشَّ َمْعَشَ  يَا 

ْوِم فَِإنَُّه  أََغضُّ لِلْبََصِ َوأَْحَصُن لِلَْفْرِج َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَيِْه ِبالصَّ

لَُه ِوَجاٌء

“Ey gençler topluluğu! Sizden 
kim evlenmeye güç yetirirse evlen-
sin. Zira o, gözü en iyi sakındırandır 
ve mahrem yeri en iyi koruyandır. 
Kim de güç yetiremezse oruç tutsun. 
Zira o, onun için (şehvet) kırandır.”11 
Kutâde’den, o da Hasan’dan, o da Samu-
re’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: 

ثثاََلثٌَة ُحقَّ َعَل اللَِّه إَعانَتُُهْم الُْمَجاِهُد ِف َسِبيِل اللَِّه َوالنَّاكُِح 

يُِريُد أَْن يَْستَِعفَّ َوالُْمَكاتَُب يُِريُد اأْلََداَء 

“Üç kişiye yardım etmek Allah 
üzerinde bir haktır: Allah yolunda 
cihad eden kimse, iffetli kalmak için 
nikâh isteyen kimse ve eda etmek is-
teyen mükateb (yazışmalı köle).”12 

أَنَّ نَِبيَّ اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم نََهى َعِن التَّبَتُِّل 

“Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem, 
tebettülden nehyetti.”13 Buradaki [التَّبَتُِّل] 
kelimesi, nikâhtan ve onu takip eden şey-
lerden kesilerek ibadete sığınmaktır.

“Karı koca birbirine sevgi ile ba-
kınca Allahu Teâlâ da onlara rahmet 
nazarı ile bakar ve ellerini ellerine 
aldıklarında, günahları parmakları 
arasından dökülür.”14

Yine bir yuvanın dağılması, boşanma 
hadisesi hoş karşılanmamış fakat o yuva 
karı-kocaya bir zulüm yuvası hâline gel-
mişse son çare olarak helal kılınmıştır. 

1  Bakara: 228
2  Bakara: 228
3  Rum: 21
4  Mü’min: 8
5  Mü’min: 40
6  İsrâ: 32
7  Nûr: 2
8  Nûr: 4
9  Nisa: 23
10  Rum: 21

أَبَْغُض الَْحالِل إَِل اللَِّه تََعاَل الطَّالُق

“Allah’ın helal kıldıkları arasında 
en sevmediği şey boşanmadır.”15 

“Kendisinden sorunların doğduğu içti-
mayı -ki o, erkek ve kadının birlikteliğidir- 
İslâm’ın kendisiyle tedavi ettiği nizamın hü-
lasası işte budur. Bu nizamdan ortaya çıkar 
ki onun getirdiği şer’î hükümler, bu birlik-
telikten doğabilecek fesadı engellemenin, 
iffetin, takvanın, ciddiyetin ve amelin bulun-
duğu ıslahın celbedilmesinin garantörüdür. 
Bu nizam, hem insanın kendisiyle sükûnet 
bulacağı, nefsini teskin edeceği ve sıkıntı-
dan kurtulacağı özel bir hayat, hem de 
cemaatin hayatta ihtiyaç duyduğu saadet 
ile refahı temin edecek, üretken bir ciddi-
yetin olduğu genel hayatı garanti eder. İşte 
bu hükümler, içtimai nizamın bir parçasıdır. 
Çünkü bunlar, erkek ile kadın arasındaki 
birlikteliği tanzim eder.”16

Hadis ve ayetlerle tertip edilen tüm 
bu düzenlemeler, Allah’ın, aile kurumu 
ve onunla ilgili bütün işlerin düzenlen-
mesi hususunda belirlediği kapsamlı ve 
yetkin hükümlerdir. Bunlara tam olarak 
teslim olunup bağlanıldığında aile kuru-
munun zora düşmesi mümkün değildir. 
Bu düzenleme aynı zamanda, her nerede 
ve hangi yöntemle olursa olsun şeytanın 
ve avenelerinin aile kurumuna ve bireye 
yönelttiği tehdit ve saldırılardan aileyi ve 
bireyi korumaktır. Çünkü aile hayatının 
şer’î ölçülere göre düzenlenmesi bir ko-
runma biçimidir; kadının şeytanın istek-
lerine boyun eğmekten sakındırılması bir 
korunma biçimidir; kocanın eşinin ek-
sikliklerine, zayıflık ve eksikliklerine sab-
retmesi bir korunma biçimidir. Zira Batı 
dünyası ve şeytanın aveneleri ancak İslâ-
mi esaslara göre düzenlenerek koruma 
altına alınmayan aile kurumlarına darbe 
indirmede başarılı olabilir.

AİLE ALLAH VE RASULÜ'NÜN KORUDUĞU KALEDİR

11 Muttefik-un Aleyh
12 el-Hâkim ve İbn-u 

Hıbbân, tahriç etti
13 Ahmed, tahriç etti
14 Râfi’î
15 Ebu Davud
16 İslâm’ın İçtimai 

Nizamı, Takiyyuddîn 
En-Nebhânî, Köklü 
Değişim Yayınları



10 Köklü Değişim

Tehdit Altındaki Son Kale Aile

AİLE İÇİ ŞİDDET
SÖMÜRGECİ KAPİTALİST 
NİZAMLARIN BULAŞTIRDIĞI 

BİR HASTALIKTIR 
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Şiddet tüm dünyada toplumsal bir 
sağlık sorunudur. Her ne kadar 
standartlaşmış bir şiddet tanımı 

olmasa da örneğin Dünya Sağlık Örgü-
tü (WHO) şiddeti; “Kişinin kendisine, bir 
başkasına, grup veya topluluğa yönelik kas-
ten uyguladığı ve sonucunun ölüm, yaralan-
ma, gelişimsel bozukluk ve psikolojik zara-
ra yol açan veya açması olası fiziksel güç 
ve tehdit.” olarak tanımlamıştır. Özetle 
şiddet; bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik yönden zarar görmesiyle 
ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya so-
nuçlanması muhtemel hareketleri, buna 
yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlü-
ğün keyfi engellenmesini de içeren, fizik-
sel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekono-
mik her türlü tutum ve davranıştır. Şid-
det, özel veya kamusal alanda (evde, aile 
bireyleri arasında, sokakta, iş yerinde, 
okulda, hastanede vs.) meydana gelebilir. 

Bu makalede şiddet oranlarını veya 
türlerini ele almayacağız zira Müslüman-

lar olarak bizler kötü bir davranışın birini 
de binini de bir görmeliyiz. Dünyanın her 
yerinden her gün kadın, erkek, çocuk, 
yaşlı ve hatta hayvanların bile herhangi 
bir veya birçok şiddet türüne maruz kal-
dığını görüyoruz. Ancak şu da bir gerçek 
ki bugün dünyanın her yerinde şiddete 
en çok maruz kalanlar savunmasız kadın 
ve çocuklardır. Şiddet; Müslüman toplu-
ma asla yakıştırmadığımız bir özelliktir. 
Hele kadına karşı şiddet, aile içi şiddet, 
çocuğa şiddet asla Müslüman toplumla 
bağdaştıramayacağımız, bağdaştırmama-
mız gereken bir davranıştır. Nitekim Al-
lahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

َوَعاِشُوُهنَّ ِبالَْمْعُروِف

“Onlarla iyi geçinin.”1 

Aynı şekilde Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem kadınlara iyi davranılma-
sını emretmiş ve şöyle buyurmuştur:

 اْستَْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْيًا

“Kadınlar hakkında birbirinize 
hayır tavsiye edin.”2 Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

َخْيُكُْم َخْيُكُْم ألَْهلِه، َوأَنَا ِمْن َخْيِكُْم ألَْهِل

“Sizin en hayırlınız ailesine karşı 
hayırlı olandır. Ben ise aileme karşı 
sizin en hayırlı olanınızım.”3 Yine şöy-
le buyurmuştur:

َل يَْجلُِد أحُدكم اْمَرأَتَُه َجلَْد الَْعبِْد ثُمَّ يَُجاِمُعَها ف آِخِر الْيَْوِم

“Sizden biriniz eşini köleye vurur 
gibi dövüp de sonra akşam olunca da 
onunla cinsel temasta bulunmasın.”4 

إِنَّ ِمْن أَكَْمِل الُْمْؤِمِنَي إِميَانًا أَْحَسُنُهْم ُخلًُقا َوأَلْطَُفُهْم ِبأَْهلِِه

“Müminlerin iman bakımından 
en olgunu ve en hayırlısı, hanımına 
karşı en hayırlı olanıdır.”5 

Müslüman toplum için normal olanı, 
aile içindeki her ferdin fiziksel, duygusal, 
ahlaki ve maddi açıdan güvende olması-
dır. Muhabbet, karşılıklı saygı, hoşgörü, 
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şefkat ve merhamet Müslümanlar için 
doğal, gayri İslâmi toplumlar için lükstür. 
En azından bir zamanlar böyle olduğun-
dan kesinlikle emindik. Ancak gayri İslâ-
mi toplumlarda olağan olan şiddet; kendi 
içlerinde epidemik boyutlara ulaşmakla 
kalmamış Müslüman toplumlara ve ai-
lelere de kapitalist nizamlar aracılığı ile 
bulaştırılmıştır. Dolayısıyla Batı’nın “top-
lumsal sağlık sorunu” Müslüman top-
lumları da hasta etmiştir. Bugün Türkiye 
şiddet artış hızında dünya rekortmeni ol-
muş, Tunus aile içi şiddetin dün-
yada en yüksek olduğu ülkeler-
den birisi, Pakistan kadınlar için 
üçüncü tehlikeli ülke, Afganistan, 
Endonezya, Mısır vs. Müslüman 
beldeleri kadına karşı şiddet veya 
aile içi şiddet istatistiklerinde 
ABD ve AB ile en tepelerde yer 
almak için adeta yarışıyor. 

Ancak “toplumsal sağlık so-
runu” dediğimiz şiddet konusunu 
sadece fertlerdeki bir bozukluk 
olarak görmek hastalığı doğru 
teşhis etmemektir. Zira toplum; 
kapitalist tanımın aksine ne fert-
lerden ibarettir ne de fertler top-
lumun en önemli unsurunu teşkil 
etmektedir. Gerçekte toplum; 
insanlardan, insanlar arasındaki 
fikir ve duygu ilişkilerinden ve 
üzerlerine tatbik edilen nizam-
lardan oluşmaktadır.

İnsanı insan yapan şey; içgüdü 
ve uzvi ihtiyaçlarıdır. Dolayısıyla, 
dini, ırkı, cinsiyeti, hayata bakış 
açısı ne olursa olsun, insanın iç-
güdü ve uzvi ihtiyaçları doğru bir 
şekilde tatmin edilirse insan huzurlu bir 
varlık, içinde var olduğu toplumda zarar-
sız, uyumlu ve faydalı bir fert olur. An-
cak bu içgüdü ve uzvi ihtiyaçların doğru 
şekilde tatmin edilmesini temin edecek, 
diğer insanlarla uyumlu ve faydalı etkile-
şimde bulunmaya sevk edecek değerleri, 
kuralları ve uygulamaları öğreten, teşvik 
eden, kontrol ve temin eden nizamla-
rın olması hayati öneme sahiptir. İşte 
bundan dolayı şiddet konusunu toplum-
sal açıdan incelememiz gerekmektedir.

Toplumu şekillendiren nizamlardır. 
Bugün üzerimize tatbik edilmekte olan 
nizamların hiçbirisi İslâmi değil aksine em-
peryalist güçlerin beldelerimize dayattığı 
çürük beşerî nizamlardır. Müslüman top-
lumlarda şiddetin her türlüsü ve ailenin 
dağılması gibi krizler gayri İslâmi zehirli 
kültürel sömürgecilik politikalarının ürü-
nüdür. Eğitim sistemimiz, Batılı eğitim sis-
temidir... Kadın-erkek bilincini ifsat eden 
cinsiyet eşitliği, asiliği teşvik eden sözde 
çocuk hakları, hürriyetin teminatı diye 

din kültürü dersinde dahi laiklik, ‘kendi 
kurallarını kendin yap’ dedirten demok-
rasi öğretiliyor. Hukuk sistemimiz, Batılı 
hukuk sistemidir... İslâmi içtimai hüküm-
leri ve aile yapılarını yıkmayı hedefleyen 
uluslararası sözleşmeler üzerine şekille-
niyor. “Yeni Türk Medeni Kanunu” İstan-
bul Sözleşmesi’nin bir ürünüdür ve bu 
sayede mesela “Aile reisi kocadır.” hükmü 
kaldırılarak “Evlilik birliğini eşler beraber 
yönetirler.” hükmü getirilmiştir. Anaya-

sanın 41. maddesine “Aile Türk toplumu-
nun temelidir.” ifadesine “Ve eşler arasın-
da eşitliğe dayanır.” hükmü eklenmiştir. 
Hatta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
yayınladığı araştırma raporlarında “Aile 
kadınlar için güvenli bir ortam değildir.” 
ve “evlilik” şiddet sebebidir demekten 
çekinmemiştir. Yine halk arasında “Aileyi 
Çökertme ve Kocaya Zulmetme” kanunu 
olarak isimlendirilen “6284 Sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Ön-
lenmesine Dair Kanun” da İstanbul Söz-

leşmesi’nin bir ürünüdür. Devlet; 
toplumu Batılı zihniyet ve değer-
lerle kültürlendirmeye yönelik 
her türlü aracı desteklemektedir. 
Topluma fikir önderliği etmeleri 
için çeşitli feminist kuruluşlar ve 
programları teşvik ediyor hatta 
İslâmi bir kılıfa büründürüp başı-
na Müslüman kişilikler koyuyor. 
Yine toplumu cinselleştiren, ev-
lilik kurumunu tahrip eden, aile 
hayatının huzuruna zarar veren 
içerikleri yayması için medyaya 
gerekli zemini sunuyor. Aca-
ba RTÜK’ün bugüne kadar ne 
işe yaradığını gören oldu mu?!

İşte özellikle şiddet konusuna 
baktığımızda, şiddetin doğrudan 
“kadına” yönelik şiddet ile bağ-
daştırıldığını görüyoruz. Bu ilişkiyi 
kuran da yine Birleşmiş Milletler 
ve kendisine bağlı Batılı kurum ve 
kuruluşlardır. Bu kurum ve kuru-
luşların hazırladıkları uluslararası 
sözleşmelerde ve protokollerde 
yer alan ilkelerin bu sözleşmele-
re taraf  olan ülkelerde tanıtılma-
sı, yerel kanunlarda yer alması, 

toplumda duyurulması zorunlu hatta 
yerel hukuka üstün konumdadır. Taraf 
olan devletler; şiddetin yapısı, boyutla-
rı ve tehlikeleri hakkında araştırmaların 
yapılması ve raporların hazırlanması için 
üniversitelere, devlet kurumlarına ve 
kadın kuruluşlarına fonlar ayırıp bunlara 
maddi açıdan destek sağlamak zorunda-
lar. Sonrasında ise bu raporları ve içerik-
lerini medya ve siyaset üzerinden toplum 
karşısında tartışmaya açarak gündem 
yapmalılar. Neticede on yıllardır yapılan 

Gayri İslâmi toplumlarda 
olağan olan şiddet; 

kendi içlerinde epidemik 
boyutlara ulaşmakla 
kalmamış Müslüman 

toplumlara ve ailelere 
de kapitalist nizamlar 

aracılığı ile bulaştırılmıştır. 
Dolayısıyla Batı’nın 

“toplumsal sağlık sorunu” 
Müslüman toplumları da 

hasta etmiştir.
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bu çalışmalar, tartışılan raporlar, medya 
ve siyasette yürütülen algı operasyonları 
sadece Müslüman toplumlarda kadın ve 
şiddet algısını, aile kültürü algısını boz-
makla kalmamış aksine toplumlarımızı 
mevcut yerel kanun ve düzenlemelerin 
uluslararası talep ve standartları doğrul-
tusunda şekillendirilmesine razı ve hatta 
talep eder hâle gelmesini sağlamıştır. 

Kapitalist ideolojinin şiddet tanımı 
başlı başına karmaşaya yol açmakta-
dır. Çocuğa, eşe, yaşlıya veya aynı evde 
ikamet eden herhangi bir aile ferdine 
yönelik şiddet sorununu doğrudan cin-
siyetler arasındaki eşitsizliğe, ayrımcılığa 
dayandırmaktadır. Kapitalist ideoloji için 
laik ve liberal fikirler, dolayısıyla hürri-
yetler ve cinsiyet eşitliği kendi toplum 
tanımını hayata aktarmada, tatbik edip 
korumada hayati öneme sahiptir. Do-
layısıyla İslâm’ın sahip olduğu tanımları, 
İslâm’ın toplumsal düzenlemelerini, içti-
mai hükümlerini veya herhangi bir şer’î 
hükmünü kendi sahip olduğu tanımlara, 
mefhum ve değerlere tamamen aykırı ve 
bekası karşısında bir tehdit olarak gör-
mektedir. Bunun içindir ki İslâm’ın içtimai 
nizamına dair tüm şer’î hükümleri aile içi 
şiddet ve şiddetin sebepleri olarak sınıf-
landırmaktadır.

Örneğin; Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Söz-
leşmesi (CEDAW) açıkça kadına yönelik 
şiddetin kınanması çağrısını “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” kavramı üzerinden yap-
maktadır ve şu talepte bulunmaktadır: 

“Toplum tarafından yüklenen ve sosyal 
olarak kurgulanan roller, davranışlar ve ey-
lemler [...] taraflar, kadın erkek için kalıp 
rollere dayanan ön yargıları, örf  ve âdetleri, 
gelenekleri ve tüm diğer uygulamala-
rı ortadan kaldırmak amacıyla kadın 
ve erkeklere ilişkin toplumsal ve kültürel 
davranış modellerinde değişim sağlamak 
için gerekli tedbirleri alır... Taraflar; kül-
tür, gelenek, görenek, din veya sözde 
“namusun” işbu Sözleşme kapsamındaki 
herhangi bir şiddet eylemi için gerekçe oluş-
turmamasını sağlar.” deniliyor. 

Yani özetle taraf  devletlerin dini, 
örfi ve geleneksel bağlardan tü-
müyle uzaklaşması gerektiğini 
söylerken açık ve net olarak İslâmi 
kaynaklardan ve ahlaki değerler-
den vazgeçmesi emredilmektedir.

İstanbul Sözleşmesi eğitim nizamını 
da teğet geçmeyerek, 14. Eğitim Mad-
desi’nde toplumda var olan İslâmi cin-
siyet rollerinin ortadan kaldırılması ve 
laik, liberal, kapitalist cinsiyet rollerinin 
yeni nesillere aktarılması için Eğitim Ba-
kanlığına zorunlu ve önemli bir görev 
vermiştir... “Toplumsal Cinsiyet Hakkı gibi 
konulara ilişkin materyalleri öğretim müfre-
datına ve eğitimin her seviyesine eklemek 
için gerekli adımları atmaktan devlet so-
rumludur.” deniliyor.

İşte kendisini Batılı sömürgecilere ba-
ğımlı kılan rejimler ve kurumları; Müslü-
man toplumda var olan İslâmi değerleri 
“toplumsal yargılar” olarak tanımlayıp 
şiddetin sebebi olarak gösterdiler. İs-
lâm’da kocanın kavvam oluşunu “ataer-
kil”, erkek egemenliği ve üstünlüğü, do-
layısıyla kadın ve erkek arasında eşitsizlik 
ve şiddeti gerekçelendiren bir uygulama 
olarak çarpıttılar. Kadının anne ve eş ol-
masını toplumda aktif  olarak rol alması 
önünde engel olarak gösterdiler. Yine; 
zinayı, kürtajı, gayrimüslim bir erkekle 
evlenmeyi, mahremi olmadan yalnız ola-
rak seyahat etmeyi haram kılan, kadının 
tesettürünü emreden, şeriat tarafından 
kabul edilen hâller dışında erkeklerle 
kadınların karışık hâlde bulunmalarını 
yasaklayan, dışarı çıkmadan önce koca-
sından izin almasını zaruri gören, erkeğin 
velayetini ve çocuğun nesebinin erkeğe 
ait olduğunu belirten, iki kadının şahitli-
ğinin bir erkeğin şahitliğine eşit olduğunu 
bildiren hükümler gibi şer’î hükümleri 
küçümseyip karaladılar. Bu hükümlerin 
kadınların aile ve toplum içindeki rolünü 
ortadan kaldırdığını, kötülük ettiğini, ka-
dın ve erkek arasındaki güç ilişkilerinde 
şiddete yol açan bir yapı meydana getir-
diğini, dolayısıyla erkek kadın arasındaki 
cinsel ayırımın ortadan kaldırılması için 
onların kavramları içinde yer alan eşitlik, 
özgürlük, imkân tanıma gibi mefhumlarla 

uyumlu olacak şekilde İslâmi kavramların 
ve anlayışların tümden değiştirilmesi ge-
rektiğini iddia ettiler ve etmekteler. Tüm 
bu temelsiz argümanların tek hedefi; aile 
içi şiddetin İslâm’dan kaynaklandığı veh-
mini oluşturarak Müslümanları İslâmi 
hükümlerden uzaklaştırmak ve kapitalist 
akideden kaynaklanan Batı düşünceleri-
ne inandırmaktır. 

Buraya kadar nizamın şekillendirilme-
si hakkında genel bir bakış oluşturmaya 
çalıştık. Şimdi ise bu nizamın dayattığı bazı 
değer ve yargıları ele alalım inşaAllah...  

Kapitalizmin can damarı olan “Libe-
ral Şahsi Hürriyetler” insana bir ya-
ratıcıya hesap verme zorunda olduğunu 
unutturdu. Yaratıcısına hesap vereceğini 
unutan kadın veya erkek; kendi heva ve 
heveslerinden başka ölçü kabul etmez ve 
diğer insanlara kendi istediği gibi muame-
le edebileceğini zanneder. Liberal şahsi 
hürriyet insanı, erkek evladı kız evlada 
tercih etmeye, ebeveynine, evladına, 
eşine, komşusuna, iş arkadaşına, öğren-
cisine, hastasına vs. sorumluluklarını terk 
etmeye hatta kötü muamele etmeye teş-
vik etmektedir. Şiddetin başlıca sebeple-
rinden olan alkol ve uyuşturucu kullanı-
mı da yine bu liberal şahsi hürriyetlerin 
ürünüdür. Bu kültürün yaydığı filmlerde, 
dizi ve müzik kliplerinde ana tema ola-
rak sürekli şiddetin işlenmesi de şiddet 
konusunda duyarsızlaşmaya ve şidde-
te meylin artmasına neden olmaktadır. 
Liberalleşme ile “iffet ve hayâ” gericilik 
sayıldı, kadın ve hatta çocuklar bile bir 
cinsel metaya dönüştürüldü ve her türlü 
kötü muamele görmelerine neden oldu. 
Oysa Enes RadiyAllahu Anh’tan rivayet ile 
Hz. Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem 

şöyle buyurmaktadır: 

إِنَّ لُِكلِّ ِديٍن ُخلًُقا َوُخلُُق اإلِْسالَِم الَْحيَاُء

“Her dinin kendine özgü bir ahla-
kı vardır. İslâm’ın ahlakı ise hayâdır”. 
Yine Ebu Mes’ud el-Bedrî RadiyAllahu 
Anh’tan rivayetle Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem  hayânın İslâm ahlakının 
temeli olduğunu ifade etmektedir:

تَْستَْحِي  لَْم  إَِذا  اأْلُوَل  ِة  النُّبُوَّ كَاَلِم  ِمْن  النَّاُس  أَْدرََك  ِممَّ  إِنَّ 

فَاْصَنْع َما ِشئَْت
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“Peygamberlik sözlerinden insan-
lara ilk ulaşan söz: Utanmazsan di-
lediğini yap!” İşte liberal hürriyetler; 
kadın erkek arasında serbest ilişkiyi sa-
vunarak, toplumda hayâyı bir kısıtlama 
sebebi kılarak, evlilikte çoğu kez boşan-
maya ve şiddete neden olan güvensizlik 
ve kıskançlığa yol açmıştır. 

Özetle, erkeğin veya kadının eşini 
tapulu malı gibi görmesi, boşanmak iste-
diğinde “Ya benimsim ya kara toprağın!” 
diyerek cinayete varan şiddet uygula-
ması, herhangi bir insanın herhangi bir 
insana fiziksel, psikolojik, ekonomik veya 
herhangi bir şiddet uygulaması psikolojik 
dengesizlik veya basit bir edepsizlik değil-
dir. Aksine bu “takva yoksunluğudur.” Bu 
insanlar laik, liberal, kapitalist nizamların 
hasta ettiği zihinlerin ürünüdür! 

Kapitalizmin “Ferdiyetçilik” ve 
“Maddiyatçılık” değerleri, fertlerin 
kendi istek ve arzularını eşlerinin ve ço-
cuklarının ihtiyaçlarından daha önemli 
görmesine ve sorumluluk duygusunun 
ortadan kalkmasına neden olmuştur. 
Bu yaşam tarzı ebeveyn ve evlat ilişki-
sini, tüm toplumsal denge ve düzenleri 
bozan, toplumsal huzuru etkileyen ve 
şiddeti tetikleyen ciddi bir sorun olarak 
duruyor karşımızda. 

Bugün siyaset ve medyanın toplumu 
şekillendirmede kullandığı en önem-
li araç “Cinsiyet eşitliği” gibi feminist 
fikirlerdir. Cinsiyet eşitliği ve feminizm; 
İslâm ümmeti içerisindeki aile ve toplum 
yapısına son derece büyük zarar veren 
ithal fikirlerdir ve eğitimden, medeni ka-
nuna, ceza hukukuna kadar devletin her 
alanında teşvik edilmektedir. Bu fikirler 
evlilikteki rollerde, görev ve haklarda 
kargaşaya ve çatışmalara yol açmış, aynı 
zamanda karı koca arasında rekabete 
yol açıp evlilik mefhumunu ifsat etmiş 
ve anneliği dahi değersizleştirmiştir. Ör-
neğin kocanın kavvam olmasını, kadının 
kocasına itaatini ve ev kadını ve çocukla-
rın eğitmeni olma rolünü belirleyen şer’î 
hükümleri çarpıtıp küçümseyerek erkeği 
kadına üstün görmekle veya kadını ko-
casına kul köle kılmakla suçlamıştır. Bu 
fikirlerle zehirlenen kadınlar; Rabbimizin 

emri olan erkeğin kavvam olma görevini 
reddediyor, erkeklerse ailesine karşı so-
rumluluklarını yerine getirmek istemiyor. 
Kadın cinayetleri dâhil şiddetin en çok 
kocasından maddi bağımsızlık, rollerini 
ve görevlerini kocasıyla paylaşmak için 
uğraşan ve başarılı kariyer isteyen kadın 
ile bunları isteyen karısını kendi şahsiye-
tine tehdit olarak algılayan koca arasında 
ortaya çıktığı rakamlarla kanıtlanmıştır. 
Fakat cinsiyet eşitliği talebi sadece eşler 
arasında fitneye yol açmakla kalmamış 
birçok Müslümanda İslâmi aile ve içtimai 
hükümlere karşı şüphe ve nefret medya-
na getirmiştir. Oysa cinsiyetler arasındaki 
farklılıklar İslâm’ın cinsiyetler arasındaki 
fiziksel farklılıkları takdir ederek aile ha-
yatını ve toplumu etkin bir şekilde dü-
zenleyen birer araçtırlar.

Yine laik, liberal, feminist kesimlerin 
iddia ettiği gibi kadının toplumsal hayat-
tan uzaklaştırılması, eğitimden, miras 
hakkından veya mal edinme ve kendi ma-
lına hükmetme hakkından mahrum edil-
mesi, zorla evlilik, namus cinayetleri, ka-
dını aşağılayan gelenekler İslâm’dan değil 
aksine “İslâmsızlıktan” doğmuş gelenek 
ve törelerin uygulamalarıdır! Bu gayri İs-
lâmi gelenek ve töreler aslında laik rejim-
lerin ve sistemlerin altında gelişmiş ve ye-
şermiştirler! İslâm toplumlar üzerine bir 
nizam olarak tatbik edildiği dönemlerde 
bu tarz gelenek, töre ve tutumlara karşı 
koruyucu bir kalkan olmuştur! Buna dair 
delilleri Müslüman devletlerin başındaki 
rejimler neredeyse 100 yıldır yok etme-
ye çalışmışsalar da yine Batılı oryantalist 
araştırmacıların elleriyle özellikle Os-
manlı Hilâfeti’nin şer’î mahkeme sicilleri 
üzerinde yaptıkları araştırmalarla ortaya 
çıkartılmıştır. 

Bu düzenin atmosferinde kadına karşı 
şiddetin ve aile içi şiddetin yaygınlaşması 
doğal ve beklenen bir neticedir. Üstelik 
şiddetin gerçek sebepleri görmezden ge-
lindiği için çözüm olabilecek mekanizma-
ların üretilmesi de asla gerçekleşmeye-
cektir. Gerçek şu ki, genelde şiddetin her 
türlüsünü, özelde kadına yönelik şiddeti 
ve aile içi şiddeti körüklemek kapitalist 
laik sistemin fıtratında yatıyor! 

1  Nisa Suresi 19
2  İbni Mâce
3  Tirmizî ve İbni Mâce
4  Buhari
5  Ahmed bin Hanbel
6  Tâhâ Suresi 123
7  Tâhâ Suresi 123

Hiç şüphesiz görüyoruz ki topluma ve 
toplumdaki insana gerçek şeklini veren 
toplum üzerinde uygulanan nizamlardır. 
Öyleyse Allah Subhanehu ve Teâlâ’ya, 
Rasulü Muhammed SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e, Kur’an’a, Sünnet’e ve ahirete 
iman etmiş Müslümanlar olarak bizlere 
dayatılmakta olan laik liberal değer ve 
sistemleri tümüyle reddetmek zorun-
dayız. İnsanlar için rahmet ve hidayet an-
cak Allah’ın hükümlerindedir! Şeriattan 
kopukluk, şiddete, kabalığa, kadın veya 
erkek olsun insanın kendisine ve diğer in-
sanlara zulmetmesine, huzurun, güvenin, 
rahatın ortadan kalkmasına neden olur. 
İlk önce toplumun temel taşı olan aile 
kurumu, peşinden de Müslüman top-
lumun tümü dağılır. Allah Subhanehu ve 
Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهًدى فََمِن اتَّبََع ُهَداَي فاََل يَِضلُّ َوَل يَْشَقى فَِإمَّ

“Artık benden size hidayet geldi-
ğinde, kim benim hidayetime uyar-
sa o sapmaz ve bedbaht olmaz.”6

Bu nedenle, kadınların, çocukların, ai-
lelerin ve tüm toplumun şiddet gibi her 
türlü hastalıktan kurtulması, izzetli Müs-
lüman bir toplumun inşa edilebilmesi için 
kendi dinimizin nizamlarını tatbik etmek 
için çalışmalıyız. Zira bu İslâmi toplumu 
oluşturacak nizam, kültür, fikir ve değer-
ler, bunları koruyacak ve tatbik edecek 
kanunlar Nübüvvet Metodu üzere Râşi-
dî Hilâfet’ten başka hiçbir devlette yok! 
Toplumun her basamağında mutluluğu, 
ahengi ve birliği oluşturmaya muktedir 
devlet, liderlik ve sistem sadece Râşidî 
Hilâfet Devleti’dir! Öyleyse hem dünya-
lık hem ahiretlik çalışacaksanız bunun için 
çalışın... Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle 
buyurdu: 

ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهًدى فََمِن اتَّبََع ُهَداَي فاََل يَِضلُّ َوَل يَْشَقى فَِإمَّ

“Artık benden size hidayet geldi-
ğinde, kim benim hidayetime uyar-
sa o sapmaz ve bedbaht olmaz.”7
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Tehdit Altındaki Son Kale Aile

DAĞILAN AİLELERİN
ÇOCUK VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ

Yasmin Malik

İngiltere’de, aile hukuku konusunda 
37 yıldan fazla bir deneyime sahip 
olan eski aile yargıcı Justice Cole-

ridge, aile hayatının yıkılmasını küresel 
ısınmanın etkileri kadar yıkıcı olarak tarif 
etti. Bu durumu, toplumun her kesimini 
etkileyen bir sorun olarak tarif  ederken 
kendisi gibi yargıçların insanlığı sefalete 
sürükleyen bu sonsuz karnavala her gün 
şahit olduğunu ve toplumdaki sosyal has-
talıkların neredeyse hepsinin sağlam aile 
yapılarının yıkılmasından kaynaklandığını 
söyledi. Sayın Coleridge, aile çöküşle-

rinin yıkıcı etkilerini tanımlayan tek kişi 
değildir. Centre for Social Justice (CSJ) 
bir raporunda uyararak, Birleşik Krallı-
ğın bir aile çöküşü/tsunamisi yaşadığını 
ve bunun toplum ve çocuklar üzerindeki 
yıkıcı etkilerini açıkladı. Aslında, aile ya-
şamının çöküşü sadece Birleşik Krallık’ta 
değil ülkelere göre yoğunluğu değişen, 

dünya genelinde bir problemdir. Prob-
lemin en çok Batı liberal değerlerinin 
üstün olduğu ülkelerde hızlı bir şekilde 
büyüdüğü görülmektedir. Avustralya’nın 
kıdemli ve tecrübeli siyasetçisi Kevin 
Andrews‘in sözlerini alıntılayacak olur-
sak: “Batı dünyasının karşı karşıya olduğu 
en büyük tehdit; küresel ısınma, finansal 
kriz ya da radikal İslâm tehdidi değildir. 
Fakat muntazaman ve mütemadiyen sivil 
toplumun hayati yapılarının yıkılmasıdır. 
Yani evlilik, aile ve toplumsal hayat...”
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Ailelerin dağılmasına sebep olan al-
kol, uyuşturucu, şiddet, ihanet ve maddi 
problemler gibi birçok faktör sayabiliriz. 
Tüm bu sıkıntılar aile bireyleri üzerinde 
otomatik olarak olumsuz bir etki yara-
tacaktır ancak çocuklar aile çöküşlerine 
bağlı olumsuz etkilerin en savunmasız 
mağdurlarıdır. Zira onlar yetişkinliğe 
doğru ilerlerken etraflarındaki yetişkinle-
rin yardımına muhtaçtırlar. Çoğu durum-
da aile hayatı, çocukların yaşamı boyunca 
ilerlemesi ve gelişmesi için bir yapı taşı 
oluşturmalıdır. Fakat aile birimi parçalara 

ayrıldığında çocuklar, hayat için önemli 
olan çocukluğun paha biçilemez yönlerini 
kaçırmalarına neden olan bir güvensizli-
ğin ortasında bırakılmaktalar.

Gözlemlere göre aileler parçalandık-
tan sonra çocuklar için en kayda değer 
sonuç, ebeveynlerinden biri veya her iki-
siyle olan ilişkilerdeki azalmadır. Görülen 
o ki ebeveynlerin ayrıldığı çoğu durumda 
çocuklar ebeveynlerinden biriyle iletişimi 
azaltarak veya kaybederek “tek ebevey-
nli” ailelerde büyüyeceklerdir. Birleşik 

Krallık’ta ve ABD’deki her üç çocuktan 
biri, biyolojik babaları olmadan yetiştiril-
mektedir1. Birleşik Krallık’taki bir milyon 
civarında çocuk, hayatlarında bir baba 
olmadan büyümektedir.2 Birleşik Kral-
lık’taki Marriage Foundation örgütünün 
İletişim Direktörü olan Harry Benson ta-
rafından yürütülen yakın tarihli bir çalış-
ma, evde bir babanın olmamasının, Bir-
leşik Krallık’taki gençlerin zihinsel sağlık 
sorunlarının bir numaralı belirtisi olmaya 
devam ettiğini göstermiştir. Babaları ol-
madan büyüyen çocukların genel olarak 
daha hassas olduğu aşikârdır. 

Birçok çocuk, ayrılıktan sonra ebe-
veynlerinden biriyle yeteri kadar görüş-
mezse aralarındaki ilişki azalır hatta ta-
mamıyla yok olur. Ayrıca, çocuğun birlik-
te büyüdüğü ebeveyni ile olan ilişkisinin 
de birtakım faktörlerden dolayı sıklıkla 
bozulduğuna dair kanıtlar vardır.3 Bu fak-
törlerden biri, bekâr ebeveynin, çoğun-
lukla da annenin, aile için tek geçim kay-
nağı olması ve işlerine bağlılığı hasebiyle, 
çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini baş-
kalarına bırakmak zorunda kalmasıdır. 
Aile biriminin yıllar geçtikçe küçülmesiyle 
(sınırlı sayıda geniş aileye sahip olmasıyla) 
çocuklar genellikle niteliksiz kişilerin ba-
kımına bırakıldılar veya yemeklerini dahi 
kendileri hazırlamak zorunda oldukları, 
okuldan boş eve gelen çocuklar olarak 
kendi kendi kendilerine bakar oldular. Bu 
şartlarda yaşamak zorunda kalan çocuk-
lar için Batı’da “letchkey kid” diye özel 
bir terim gelişmiştir. Dahası, hem anne 
hem babalarda depresyon önemli dere-
cede boşanmalara yol açmaktadır ki bu 
da çocuk ile ebeveyn ilişkisine daha fazla 
baskı yapmaktadır.

Ailenin dağılmasından sonra, ço-
cukların ekonomik durumları da büyük 
ölçüde değişmektedir. ABD’de yapılan 
bir anket, koruyucu annelerin boşanma 
öncesi gelirlerinin %25 ile %50 arasında 
kayba uğradığını ortaya koymaktadır. Bu 
annelerin sadece %50’sinin bir tür çocuk 
destek sözleşmesi vardır ve destek alan 
annelerin %25’ine aslında hiç ödeme ya-
pılmamıştır.4 Birleşik Krallık’taki tek ebe-
veynli aileler, ekonomik sefalet içinde 
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yaşayan en yaygın hane türüdür. Yalnız 
ebeveynlerin ortalama gelirin %60’ının 
altında yaşaması 2,5 kat daha muhte-
meldir. Tek ebeveynli ailelerde büyüyen 
çocukların %41’i konut maliyetinden 
sonraki %60’tan az olan orta düzey ge-
lire sahip hanelerde yaşamaktadır.5 Bir-
leşik Krallık’tan bir öğretmenin sözlerini 
alıntılayacak olursak bu aslında şu anlama 
geliyor: “Öğlene kadar yemek yemeyen 
çocuklar görüyoruz. Çoğu üniforma 
ya da ayakkabı alamıyor ve birçoğu 
da tek başına küçük kardeşlerine ba-
kıyor.” Yoksul çocukların kötü mes-
kenlerde yaşama olasılığı neredey-
se iki kat daha fazladır. Bunun hem 
fiziksel hem de ruhsal sağlıkları, 
hem de eğitim başarıları üzerinde 
önemli etkileri vardır.

Ailelerdeki çöküntü çocukla-
rın sosyal, duygusal ve davranışsal 
yetkinlikleri ile ruh sağlıklarını da 
etkilemektedir. Toplum olarak in-
sanların hayatları boyunca kurduğu 
birçok farklı ilişkiden en önemlisi-
nin ebeveynler ve çocuk arasındaki 
ilişki olduğunu anlamamız gerekir. 
Ebeveynlerin birbirlerine ve çocuk-
larına davranışı, bir gencin nasıl bir 
yetişkine dönüştüğü ve toplumda 
ne gibi bir rol oynayabileceği ko-
nusundaki en önemli göstergedir. 
Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki-
nin aile biriminin azalan durumuna 
bağlı olarak bozulmasıyla birlikte, 
dağılmış ailelerden gelen çocukla-
rın, genel aidiyet duygusunu yitir-
diklerini görüyoruz. Aidiyet duy-
gusu bir şeyin parçası olduğunuzu, 
o şey tarafından kabul ve değer 
gördüğünüzü hissetmenizdir. Bu, 
hayatta karşılaştığımız konularla ve 
hayatın zorluklarıyla başa çıkmamız için 
önemli bir kavramdır. 

Uzmanlar bu önemli kavramın dağıl-
mış ailelerden gelen birçok gençte eksik 
olduğunu ve bunun genç yetişkinlerin çe-
telere katılmasının ardındaki ana faktör-
lerden biri olduğunu öne sürmüşlerdir. 
Bu, aynı zamanda suç çetelerinde gör-
düğümüz artışın sebebi de olabilmekte-

dir. Birçok genç çete üyeliğini, onlara bu 
temel aidiyet hissini veren bir aile olarak 
görüyor. News and Record yazarı Joe 
Killian tarafından yönetilen, ABD’li çete 
üyeleriyle yapılan bir röportajda üyeler-
den bazıları şunları söyledi: “Bir çetenin 
parçası olmak dünyada asla yalnız olma-
yacağın anlamına gelmektedir ki bu da bir-
çok insanın birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile 
veya arkadaş grubunu ne şekilde tanımla-
dıklarıyla benzerlik göstermektedir.”

Buna ek olarak, UK National Asso-
ciation of  Schoolmasters Union of  Wo-
men Teachers tarafından yayınlanan bir 
raporda, Birleşik Krallık’taki artan çete 
kültüründe aile dağılmalarının rolü vur-
gulanmaktadır. Aile içi çöküşün ve baba 
figürünün eksikliğinin, çocukların çetele-
re katılması hususunda suçlu bulunabi-
leceği belirtilmektedir. “Dokuz yaş grubu 

çocuklar, evlerindeki olumlu bir rol model 
eksikliğinden dolayı, korunma ve aidiyet 
duygusuna sahip olmak adına organize 
suçların içine çekilmektedir.”

Ailelerinin dağılması çocukların genel 
sağlığını da etkilemektedir. Ebeveynle-
ri ayrılmış olan çocukların sağlıklarının, 
anne ve babanın beraber olduğu bir aile-
de yaşayanlara kıyasla çok daha düşük ol-
duğu keşfedilmiştir. Büyük bir metaanaliz 

olan Amato ebeveynleri boşanmış 
çocukların davranışlar, eğitim ba-
şarısı, psikolojik adaptasyon, benlik 
kavramı, sosyal yetkinlik ve uzun 
vadeli sağlık gibi birçok konuda 
daha düşük skorlara sahip olduk-
larını ortaya koymuştur.6 Farklı bir 
araştırma ise ebeveynleri ayrı olan 
çocuklarda daha fazla davranışsal 
sorunlar görüldüğü, okulda daha 
düşük bir performans sergiledikleri 
ve daha az eğitim becerisiyle okulu 
bıraktıkları yönünde kanıtlara ulaş-
mıştır.7 Diğer bulgular da, boşanmış 
ebeveynlerin çocuklarının benlik 
kavramı ve sosyal ilişkiler konusun-
da daha düşük skorlara sahip ola-
bileceği8 ve boşanma durumundan 
sonra anksiyete ve depresyonun 
daha da kötüleştiği yönündeydi.9

İsveç’te yapılan bir çalışma, aile 
çöküşünün, çocukların genel olarak 
duygusal gelişimi üzerindeki rolünü 
açıkça ortaya koymuştur. Nere-
deyse bir milyon çocuk üzerinde 
yapılan araştırma tek ebeveynle 
büyüyen çocuklarda ciddi psikolo-
jik sorunların oluşması, intihar, inti-
hara teşebbüs veya alkol bağımlılığı 
geliştirme olasılığının iki kat arttığını 
göstermiştir. Çocukların gelişimi ve 
babasız evlerin ABD’deki etkilerine 

dair sorunun ne kadar büyük olduğunu 
gösteren şok edici istatistiklere ulaşıldı. 
Örneğin ABD’de intihar eden gençlerin 
%63’ü babasız evlerde büyüyenlerdir.10 
Ayrıca tek ebeveynli ailelerde yaşayan 
çocuklar da diğerlerine nazaran iki kat 
daha fazla intihara meyillidirler.11 Buna 
ek olarak, evde bir baba figürü ile yaşa-
yan 3 yaş ve üstü 1.977 çocuk üzerin-

Ailelerdeki çöküntü 
çocukların sosyal, 

duygusal ve 
davranışsal yetkinlikleri 

ile ruh sağlıklarını da 
etkilemektedir. Toplum 

olarak insanların 
hayatları boyunca 

kurduğu birçok farklı 
ilişkiden en önemlisinin 

ebeveynler ve çocuk 
arasındaki ilişki 

olduğunu anlamamız 
gerekir.
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de yapılan araştırmalar, evli ve biyolojik 
olan ebeveynleri ile yaşayan çocukların 
ebeveynlerinden en az biri biyolojik ol-
mayanlara kıyasla davranışsal sorunlarını 
daha az içselleştirdiği ve dışsallaştırdığı 
sonucuna ulaşmıştır.12 Ayrıca anneleri ve 
babaları ile yaşamayan çocuklar arasında 
uyuşturucu kullanımı çok daha fazladır.13

Dahası Birleşik Krallık’ta yürütülen 
neredeyse 11 bin ailelik bir analiz aile çö-
küşlerinin, ergenlik çağlarındaki çocuk-
ların ruhsal sağlığını etkileyen en büyük 
riski oluşturduğu ve ayrılan ebeveynlere 
sahip olmalarının kız çocuklarının ruhsal 
ve duygusal problemlerinin ardındaki en 
büyük etki olduğu sonucuna varmıştır. 
Bu, erkek çocukların davranışsal sorun-
lara bağlı olan ruhsal sağlıklarındaki en 
büyük faktörle eşdeğerdir.14

Ruhsal rahatsızlıklardaki artışın, top-
lumdaki mutsuzluğun yansıması olabile-
ceği söylenmektedir. Ergenlik çağındaki 
gençler arasındaki anksiyete ve depres-
yon oranlarının artışıyla beraber son 10 
yılda A&E’de artan psikiyatrik durumlar 
ve yeme bozuklukları nedeniyle hastane-

ye kaldırılan çocukların ve gençlerin sa-
yısı ikiye katlanmıştır.15 Hükümetler artık 
aile çöküşünün çok sayıda genci ruhsal ve 
duygusal olarak etkilediğini ve bunun hü-
kümetin yönettiği, toplumun değerleri ve 
yaşam biçiminden kaynaklandığını inkâr 
edememektedir. 

Tüm Batı toplumlarında, geniş aileler 
yok oldu. Geleneksel iki ebeveynli aileler 
iyice azaldı. Boşanma, yeniden evlenme, 
dost hayatı yaşama, tek/bekâr ebevey-
nlik ve eşcinsel ilişkilerinin oranları arttı. 
Bu değişimlerin toplumdaki, özellikle de 
çocukların yaşamları üzerindeki yan et-
kileri dikkat çekicidir. Ancak hükümetler 
çözüm önermekten bihaber görünüyor. 
Sosyal kaosa neden olan bu laik liberal 
sistemi ve değerleri kendi ülkelerinde 
destekleyip uyguladıkları için mevcut du-
rumları hiç de şaşırtıcı değildir. Ne yazık 
ki aile çöküşünün yıkıcılığının önümüzde-
ki yıllarda devam edeceği ve hatta hızının 
artacağı öngörülmektedir. Bu, özellikle 
gençler için ciddi bir sefaletin tohumudur. 

DAĞILAN AİLELERİN ÇOCUK VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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Ruhsal rahatsızlıklardaki artışın, toplumdaki 
mutsuzluğun yansıması olabileceği söylenmektedir. 
Ergenlik çağındaki gençler arasındaki anksiyete ve 
depresyon oranlarının artışıyla beraber son 10 yılda 
A&E’de artan psikiyatrik durumlar ve yeme bozuklukları 
nedeniyle hastaneye kaldırılan çocukların ve gençlerin 
sayısı ikiye katlanmıştır
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Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın in-
sanlığın iyiliğine ve değerlerine 
hizmet eden en eşsiz ilişkiler-

den biri de kadın ve erkek arasındaki iliş-
kidir. Bu ilişki, aile yapısını oluşturan diğer 
ilişki ve bağları kaynağıdır. Bu nedenle, 
istikrarlı ve başarılı bir şekilde yürümesi, 
birey ve toplum için çok önemlidir. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:

َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَجَعَل  َواِحَدٍة  نَْفٍس  ِمْن  َخلََقُكْم  الَِّذي   ُهَو 

لِيَْسُكَن إِلَيَْها  

“Sizi bir nefisten yaratan ve 
onunla sükûn bulmanız için, ondan 
eşini yaratan O’dur.”1

Allah Subhanehû ve Teâlâ, insanlar, 
ümitsizlikten çıkıp, ümit var olsunlar, is-
tikballeri için bir çözüm yolu bulsunlar 
diye, insanlığın bütün işlerine yönelik 
bir düzen getirmiştir. Dünya ve ahiret 
yaşamlarında iyilik, güzellik ve afiyet içe-

risinde olmaları yahut ifsat, musibet ve 
ateş azabından korunmaları, Allah Sub-
hanehû ve Teâlâ’nın insanlara taktir ettiği 
düzene bağlılıklarına göre belirlenecektir. 

İslâmi esaslara göre yaşayan ailelerin 
istikrarının nedenlerinden biri de aile üye-
lerinin her birinin rollerinin fıtratlarına uy-
gun bir şekilde belirlenmiş olmasıdır. İslâm 
aile bireylerinin rollerini billurlaştırmış, sı-
nırlarını ve sorumluluk bilincini akidesi ile 
bağ kurarak, aile bireylerinde hissedilir 
neticelere ulaşmasını sağlamıştır. İslâm’da 
aile bireyleri arasındaki ilişkilerde güvenin 
bina edilmesini sağlayan en güzel esas, 
insanın karı-koca, çocuk-ebeveyn veya 
bütün aile arasındaki ilişkilerini Allah Sub-
hanehû ve Teâlâ’nın rızası için devam ettir-
mesidir. Bunları, Allah’ın emirlerine uygun 
olarak yerine getirmek, önemli bir İslâmi 
görevdir. Sonucunda ise aile yapısında 
sevgi, saygı ve uyum meydana gelecektir. 

İslâm’ın aile yapısında sevgi, saygı ve 
uyumu meydana getiren nasslar öğrenil-
diğinde ve uygulandığında aile içerisinde-
ki huzurun, mutluluğun ve istikrarın vuku 
bulduğu aklen hissedilmektedir.

İslâm’ın emirleri sayesinde Peygam-
ber efendimiz SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in eşleri ve ailesi ile fevkalade yakın 
ve sıcak ilişkileri vardı. Allah Subhanehû 
ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:

لََقْد كَاَن لَُكْم ِف رَُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِمْن كَاَن يَرُْجو اللََّه 

َوالْيَْوَم اْلِخَر َوذَكََر اللََّه كَِثيًا 

“And olsun ki, Rasulullah, sizin 
için, Allah’a ve ahiret gününe ka-
vuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zik-
redenler için güzel bir örnektir.”2

Yine Peygamber efendimizin şöyle 
dediği rivayet edilmiştir:

 َخْيُكُْم َخْيُكُْم ألَْهلِِه َوأَنَا َخْيُكُْم ألَْهِل 



19Suskunluğun Kırılma Noktası

“Sizin en hayırlınız eşine en iyi 
olanınızdır, ben de eşlerime en iyi 
olanınızım.”3

Peygamber efendimiz SallAllahu Aley-
hi ve Sellem’in evliliklerinde sevgi, saygı 
ve uyum hakimdi. Peygamber efendimiz 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem, adalet erkeğin 
karısına karşı en önemli görevi olduğu 
için, eşlerine karşı adildi, diktatör değil-
di. Eşleriyle arasında çok saygın bir ilişki 
vardı. Onlarla şakalaşır, oynar, bir şeyler 
öğretir ve yapabildiği zaman ev işlerinde 
yardım ederdi. Buhari’de rivayet edilmiş-
tir ki Rasulullah efendimiz evde kendi 
elbiselerini temizler, koyunlarını sağar, 
yırtığını yamar, pabucunu tamir eder, evi 
süpürür, devesini bağlayıp yemini verir, 
hizmetçi ile beraber yemek yer, onunla 
hamur yoğurur, çarşıdan aldıklarını ken-
disi taşırdı. Hz. Muhammed SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem eşlerinin koruyup kollayı-
cısıdır; tıpkı Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın 
buyurduğu gibi:

اُموَن َعَل النَِّساِء  الرَِّجاُل قَوَّ

“Erkekler, kadınların koruyup 
kollayıcılarıdırlar.”4 

Ayrıca, Peygamber efendimiz SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem çocuklara ve yaşlılara 
nazik ve saygılı davranılmasını vurgulamış 
ve şöyle buyurmuştur:

لَيَْس ِمنَّا َمْن لَْم يَرَْحْم َصِغيَنَا َويَْعرِْف َشََف كَِبيِنَا 

“Küçüklerimize merhamet etme-
yen, büyüklerimize saygı gösterme-
yen bizden değildir.”5 

Allah Subhanehû ve Teâlâ ise söyle bu-
yurmuştur:

ا يَبْلَُغنَّ  يَّاُه َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا إِمَّ َوقََض َربَُّك أَلَّ تَْعبُُدواْ إِلَّ إِ

ِعنَدَك الِْكَبَ أََحُدُهَم أَْو كاِلَُهَم فاَلَ تَُقل لَُّهَم أُفٍّ َولَ تَْنَهرُْهَم َوقُل 

لَُّهَم قَْولً كَِرميًا

“Rabbin, kendisinden başkasına 
asla ibadet etmemenizi, anababa-
ya iyi davranmanızı kesin olarak 
emretti. Eğer onlardan biri ya da 
her ikisi senin yanında ihtiyarlık 
çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile 
deme, onları azarlama, onlara tat-
lı ve güzel söz söyle.”6

İslâm erkeğin rolünü belirlediği gibi 
kadının rolünü de aynı şekilde belirle-
miştir. Bir erkeğin gerçek mutluluğu ve 
huzuru bulduğu bir eşin en önemli özel-
liği imandır. Peygamber efendimiz şöyle 
buyurmuştur:

تُْنَكُح الَْمْرأَُة ألَْربَعٍ لَِملَِها َولَِحَسِبَها َولَِجَملَِها َولِِديِنَها فَاظَْفْر 

يِن تَِربَْت يََداَك ِبَذاِت الدِّ

“Kadın, dört şeyi için nikahlanır; 
malı, soyu, güzelliği ve dini. Sen dindar 
olanını seç ki, evin bereket bulsun.”7 

Allah bilinci olan bir kadın, kocasına 
itaati ve onu memnun etmeyi, Allah Sub-
hanehû ve Teâlâ’nın kendisine verdiği en 
önemli görev olarak görür. Tabii ki bu, 
kadının kendi fikri olmaması ve kocasıyla 
tartışmaması gerektiği veya ona tavsiye-
lerde bulunmaması anlamına gelmez. Bi-
lakis, kocasını evin karar vereni olarak gö-
rüp, onu memnun etmek için çabalaması 
gerektiği anlamına gelir. Bu görev, erkeği 
kadından üstün kılmaz ama tıpkı erkeğin, 
karısına iyi ve adil davranmasını ve onu 
en iyi şekilde koruyup kollamasını Allah 
Subhanehû ve Teâlâ’nin mükâfatlandırdığı 
gibi, kadın da bu görevle Allah’ın mükâfa-
tını kazanır. Peygamber efendimiz SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

َحتَّى  املاَلئَِكُة  لَعنتَْها  َزْوجَها  ِفرَاَش  َهاِجرًَة  املَْرأَُة  بَاتَِت  إَِذا 

تُْصِبَح

“Kadın geceyi kocasının yatağını 
terk ederek geçirirse melekler saba-
ha kadar ona lânet ederler.” 

Peygamber efendimiz SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem bir kadına sordu:

أََذاُت بَْعٍل أَنِْت قُلُْت نََعْم قَاَل فَِإنَُّه َجنَّتُِك َونَارُِك 

“Kocan var mı? Kadın: Evet, dedi. 
Efendimiz de şöyle buyurdu: O hâl-
de kocan senin hem cennetin hem de 
cehennemindir.”

Eşler arasındaki hakların ve görevlerin 
yerine getirilmesinin ve buna bağlı olarak, 
huzurlu bir aile yaşantısının yanı sıra ço-
cukların yetiştirilmesi ve aile bağlarının da 
başarılı bir evliliğin sonucu olduğu, Pey-
gamberimizin Sünneti’nde apaçık orta-
dadır. Bu nedenle, Peygamber SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem hayatın her alanında Müs-

lümanlar için en iyi rol modelidir. Çünkü 
Peygamber Efendimiz SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem takva ve samimiyetin, Allah’ın 
kanunlarını en iyi şekilde yerine getir-
mekle alakalı olduğunun somut kanıtıdır.

 O, bize fedakârlığın ve kendi arzuları 
ve kibrinin kölesi olmamanın ne anlama 
geldiğini göstermektedir. Öyleyse erkek 
ya da kadın olsun, bir Müslüman evlilik-
te kendi görevlerini yerine getirir ve eşi-
ne haklarını verirse Allah Subhanehû ve 
Teâlâ evliliklerinde karşılıklı saygı, sevgi 
ve uyumu hâkim kılar.

لَيَْس الِْبَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقبََل الَْمْشِِق َوالَْمْغرِِب َولَِٰكنَّ الِْبَّ 

َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اْلِخِر َوالَْماَلئَِكِة َوالِْكتَاِب َوالنَِّبيَِّي َوآَت الَْمَل 

ائِلَِي  ِبيِل َوالسَّ َعَلٰ ُحبِِّه َذِوي الُْقْرَبٰ َوالْيَتَاَمٰى َوالَْمَساكَِي َوابَْن السَّ

إَِذا  ِبَعْهِدِهْم  َوالُْموفُوَن  كَاَة  الزَّ وَآَت  اَلَة  الصَّ َوأَقَاَم  الرِّقَاِب  َوِف 

الَِّذيَن  أُولَِٰئَك  الْبَأِْس  َوِحَي  َّاِء  َوالضَّ الْبَأَْساِء  اِبِريَن ِف  َوالصَّ َعاَهُدوا 

َصَدقُوا َوأُولَِٰئَك ُهُم الُْمتَُّقوَن

“Yüzlerinizi doğu ve batı tara-
fına çevirmeniz (hakiki imanı yan-
sıtan) birr (ebrar kılacak davranış 
biçimi) değildir. Lakin birr, kişi-
nin Allah’a, yevm’il âhire (Allah’a 
ulaşılan sonraki güne, hidayet gü-
nüne, vuslat gününe) meleklere, 
Kitab’a ve peygamberlere iman 
etmesi ve sevdiği maldan, akraba-
lara (yakınlık sahiplerine) yetimle-
re, miskinlere (çalışamaz durum-
da olan ihtiyarlara), yolda kalmış 
yolculara, isteyen (muhtaçlara), 
köle ve (kurtulmaları için) esirlere 
vermesi ve namazı kılması, zekâtı 
vermesidir. (Allah’a ve insanlara) 
ahd verdikleri zaman ahdlerine 
vefa edenler (yerine getirenler), 
zorlukta ve darlıkta ve şiddetli sa-
vaş hâlinde sabredenler, işte onlar 
sadık olanlardır. İşte onlar mutta-
kilerdir (takva sahibi olanlardır).”8

1  Araf Suresi 189
2  Ahzab Suresi 21
3  İbni Mace
4  Nisa Suresi 34
5  Ebu Davud, Tirmizi
6  İsra Suresi 23-24
7  Buhari
8  Bakara Suresi 177

AİLELERDE SEVGİ, SAYGI VE UYUMUN YOLU
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Fika Komara

Eski ticaret yöntemleri köhneleş-
miş ve geçersiz sayılıyor. Dijital 
ekonomi ise küresel ticareti is-

tikrarsızlaştırıyor. Böylesi bir ortamda 
son zamanların tartışılan moda terim-
lerinden bir tanesi “işlevsizlik” güncel 
psikoloji olmuştur. Ancak bu makalede 
işlevsizlik kelimesi tam anlamıyla Ba-
tı’dan Doğu’ya milyonlarca aile birliğini 
tesiri altına alan ve insani felakete dö-
nüşmüş olan bozulma ve kargaşayı kast 
etmektedir. Buna neden olan ise büyük 
oranda kapitalizmin kadını güçlendirme 
akımıdır. Muasır hâliyle klasik feminizm, 
kapitalist ekonomik nizamıyla evlene-
rek anneliğin işlevsizleştiği yeni bir as-
rın doğmasına yol açmıştır. Bu sadece 
Müslüman kadınları etkisi altına almamış 
aynı zamanda gayrimüslim ülkelerde-
ki, bilhassa Batı ve Asya-Pasifik bölge-
sindeki anneleri de kapana kıstırmıştır.

Göçün Feministleştirilmesi: 
Annelik Üzerindeki Devasa Em-
peryalizm

Ortaya çıkışının ilk gününden itibaren 
kapitalizm sürekli kadınları hor görmüş 
ve onlara ucuz işçi veya üretim aracı mu-
amelesi yapmıştır. Kapitalizmin bu şey-
tani amacı henüz ilk günlerinde kadının 
güçlendirilmesi sloganıyla boyalı feminist 
fikirlerle paketlenerek şirin gösterilmiştir. 
Fakat kapitalizmin gerçek yüzü gün geç-
tikçe daha çok ortaya çıkmaktadır. 

Hırsı ile anneleri, bilhassa ölümle ce-
belleşen kapitalizmin son ümidi olarak 
gördüğü Asya-Pasifik bölgesindekileri, 
en ağır şekilde sömürmektedir. Bu böl-
ge ağır bir feministleştirmeye maruz kal-
mıştır. İktisadi büyüme için bu doyumsuz 
kapitalist emeller Hillary Clinton’un 29 
Haziran 2012’de APEC Kadın ve İktisat 

Forumu’nda yaptığı konuşmada apaçık 
vurgulanmıştır. Clinton şöyle demişti: 

“Kadınlar küresel işgücünün yüzde 
40’ını, küresel tarım işgücünün yüzde 
43’ünü ve dünyadaki üniversite öğrenci-
lerinin yarısından fazlasını teşkil ediyor. 
Demek ki mantıklı sonuç: Kadınların eko-
nomik potansiyelini kısıtlamak her ülke için 
hazır paraya hayır demektir. Bu tamamen 
mantıksızdır, bilhassa hâlâ ekonomik kriz-
den çıkış yolu açmaya çalışırken.”

Clinton’un sözleri kapitalist ülkelerin 
gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu 
kılıfla kadınları feda etmeye vicdanları ra-
hatça el vermektedir. Hâlbuki onlar kadı-
nı gelecek nesillerin annesi ve korunması 
gereken bir namus olarak değil sadece 
işçi ve ekonomik büyümenin motoru 
olarak görmektedirler. 
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Kapitalizm anneleri kasten işçi hatta 
alt sınıf  işçi seviyesine indirgeyerek aşa-
ğılamaktadır. ILO 2013 raporuna göre, 
43 milyon kadın bakıcı, aşçı, temizlikçi 
veya hizmetçi olarak çalıştırılıyor. Son 18 
yılda ev hizmetlisi olarak istihdam edilen-
lerin sayısında 19 milyon kişi gibi ciddi bir 
artış yaşanmaktadır. Kendi ülkelerinde 
yoksulluktan ve yoksullara yardım bulun-
mamasından dolayı milyonlarca kadın kıt 
kanaat geçim sağlayabilmek için yuvasını 
ve çocuklarını terk etmeye zorlanmak-
tadır. Bu ev hizmetlilerinin çoğu 
İslâm beldeleri dahil üçüncü dünya 
ülkelerinden geliyor. En çok Asya 
Pasifik (21,4 milyon), sonra Latin 
Amerika ve ardından 19,6 milyon 
ile Karayipler’den geliyorlar. Dün-
yanın her yanında faize dayalı finans 
modeli ve “laissez-faire-laissez-pas-
ser” “bırakınız yapsınlar, bırakınız 
geçsinler” liberal prensibine dayalı 
serbest piyasa sistemi ile tatbik 
edilmekte olan kapitalizmden do-
layı servet azınlıkların elinde birik-
miş ve dolayısıyla İslâm dünyasında 
ve üçüncü dünya ülkelerinde kor-
kunç boyutta yoksulluk yayılmıştır. 
Bunun peşi sıra da ev hizmetlileri 
alanında yoğun ve şiddetli feminist-
leştirme meydana gelerek kadınları 
sömürüye maruz bırakmıştır.

Geride Kalan On Milyon-
larca Çocuk

Kapitalizmin aç gözlülüğü ile el 
ele veren feminizmin zehirli fikirleri 
her zaman çocukların, ailelerin ve 
genel olarak toplumun üzerindeki 
sosyal etkiyi görmezden gelmiş-
tir. Bu ciddi etkiye karşı Birleşmiş 
Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Genel 
Müdür Yardımcısı Vanessa Tobin dahi 
uyarmıştır. Tobin, birçok araştırmanın 
sonuçlarına göre iş göçünün oluşturdu-
ğu sosyal maliyet, en başta aile ilişkilerine 
ve dinamiklerine vermiş olduğu zararla, 
ekonomik yararın çok üstüne geçtiğini 
söyledi. Tobin, göçte gittikçe artan femi-
nistleştirmenin “kadının hem toplumdaki 
hem aile içindeki konumunun yeniden ta-
nımlanması anlamına geldiği için”, duru-

mun daha da içinden çıkılmaz hâle getir-
diğini ifade etmiştir.1

Anneliğin işlevsizleştirilmesi, evlilik 
kurumunu sarsmanın yanı sıra anneleri 
ekonomik büyüme motoru olarak istis-
mar eden bir millet için; pahalıya patla-
yan bir sonuç olarak kırılgan, sorunlu 
ve başı boş bırakılmış bir nesil meydana 
getirmiştir. Endonezya Çocuk Koruma 
Komisyonu (2016) yayınladığı verilerde 
deniz aşırı ülkelerde çalışmak için anne-
leri tarafından terk edilmiş milyonlarca 

bebek olduğunu açıkladı. Buna göre 11,2 
milyon Endonezyalı çocuk annelerinin 
bakım ve şefkatinden mahrum durumda. 
UNICEF (2008) verileri, Filipinler’de an-
neleri göçmen işçi olduğu için 6 milyon 
çocuğun terk edildiğini gösteriyor. Terk 
edilmiş çocuklar anneleriyle birlikte göç 
ettiklerinde de sorunlarla karşılaşıyor. 
Malezya’nın Sabah eyaletinde yaklaşık 50 
bin Endonezyalı göçmen işçi çocuğunun 
eğitim haklarından yeterince faydalana-
madığı tahmin ediliyor. Hong Kong’da 

yüzbinlerce Endonezyalı ve Filipinli kadın 
göçmen işçilerinden doğan “kayıtsız ço-
cuk” sorunu var.

Milyonlarca çocuğu annesinden kopa-
ran ekonomik göç Çin’de de söz konusu. 
All-China Women’s Federation ve UNI-
CEF’e (2016) göre kırsal alanlarda 17 ya-
şından küçük 61 milyon çocuk bir veya 
iki ebeveyninin de iş için göç etmesinden 
dolayı terk edilmiş durumda. Dört yaş 
gibi küçücük yaşta 30 milyon kız ve erkek 
çocuğu hem ebeveynlerinden ve çoğu 

zaman büyük ebeveynlerinden 
veya bakabilecek yakın akrabasın-
dan uzakta, uzak köylerde, devletin 
yatılı okullarında barındırılıyor. Pe-
kin Normal Üniversitesi Profesörü 
Li Yifei (2015)’in araştırmalarına 
göre Çin’in bu terk edilmiş çocuk-
ları çocuk kaçakçılığı, cinsel şiddet, 
intihar, suç ve başka sosyal hasta-
lıkların tuzağına düşüyor. İslâm’ın 
nurundan ve hidayetinden yoksun 
laik medeniyetlerde anneliğin işlev-
sizleştirilmesi işte böylesi sonuçlar 
doğurmaktadır. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’nın şu sözünü hatırlayın:

َضنًكا  َمِعيَشًة  لَُه  فَِإنَّ  ِذكِْري  َعن  أَْعرََض  َوَمْن 

َونَْحُشُُه يَْوَم الِْقيَاَمِة أَْعَمى

“Her kim de benim zik-
rimden (Kur’an’dan) yüz çe-
virirse mutlaka ona dar bir 
geçim vardır. Bir de onu kıya-
met gününde kör olarak haş-
rederiz.”2

İslâm’da kadının güçlendirilmesi 
onu iş gücü yapmak değil, medeni-
yetin vasisi ve gelecek nesillerin eği-
ticisi olma rolünü güçlendirmektir. 

İslâmi Parti Hizb ut Tahrir; Hilafet Dev-
leti Anayasa Tasarısı’nda İçtimai Nizam 
bölümünde şöyle demektedir: “Kadın-
da asıl olan, anne ve ev hanımı ol-
masıdır. O korunması gereken bir 
namustur. “

İslâm’ın örnekliği kapitalizmin örnek-
liğinin tam zıddını teşkil etmektedir. İslâm 
bilfiil kadının annelik rolüyle gelecek ne-
sillerin kalitesi arasındaki bu yüce ilişkiyi 
korumaktadır. Annelik fıtratının toplum 
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Anneliğin 
işlevsizleştirilmesi, 
evlilik kurumunu 

sarsmanın yanı sıra 
anneleri ekonomik 

büyüme motoru olarak 
istismar eden bir millet 
için; pahalıya patlayan 

bir sonuç olarak 
kırılgan, sorunlu ve başı 
boş bırakılmış bir nesil 
meydana getirmiştir.
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içindeki etkin rolünü teminat altına ala-
rak sürekli olarak en kaliteli nesillerin 
doğmasını garantilemektedir. Bunu da 
İslâmi medeniyetin eğitim, sosyal ve ik-
tisadi nizamlarıyla desteklemektedir. Bir 
yandan da kadının eğitim, sosyal, siyasi 
ve ekonomik haklarını güvence altına 
almaktadır. İslâm kadının geçiminin her 
zaman erkek akrabaları tarafından temin 
edilmesini emretmektedir. Erkek akraba-
ları olmadığı takdirde maddi ihtiyaçlarını 
devlet karşılayacaktır.

Sanayileşmiş Laik Dünyada “Ai-
lenin Ölümü”

Ailenin ölümü en belirgin şekilde 
Japonya’nın doğurganlık krizinde gö-
rülmektedir. Harvard sosyoloğu Mary 
Brinton’un geçen sene Business Insider 
dergisinde şimdiye kadar görülmemiş 
ekonomik ve sosyal sıkıntılardan bah-
setmektedir. Uluslararası Para Fonu di-
ğer Asya ülkelerini de Japonya’nın trajik 
akıbetine uğramamaları için uyarmakta 
yani onları zengin olamadan yaşlanmaya 
karşı uyarmaktadır. 2016’da UBS şirke-
tinin yayınladığı rapor, çalışma ve cinsi-
yet rollerindeki değişimin, ABD dâhil, 
bir dizi sanayileşmiş ülkeleri de benzer 
zorluklara itebileceğini göstermektedir. 
Ekonomik toplulukların birçoğu, dünya-
da gelişmekte olan demografik eğilimler-
den dolayı dünyanın en büyük ekonomik 
güçlerinin çoğunun da Japonya’nın kade-
rine uğramasından korkmaktadır. Başka 

bir deyişle, insanlar küresel ekonominin 
Japonlaşmasından korkuyor.

Japonya’daki “Womenomics” poli-
tikası -ki liberalizmin bir ürünüdür- ka-
dınları iş hayatına itiyor. Fakat iş haya-
tına atılan kadınların sayısı arttıkça do-
ğurganlık hızla azalmaya başladı. Bugün 
Japonya’nın doğurganlık oranı 1,41’de 
sabitlendi. Nüfus azalırken acımasız uzun 
çalışma saatleri sabit kalıyor. Son yirmi 
yıldır, erkeklerin evin geçimini temin edip 
kadınların ev kadını olmasını bekleyen 
klasik çalışma kültürüyle ilişki yürütme-
ye çabalayan Japon çiftlerin kaybetme-
ye mahkûm oldukları görülüyor. Birçok 
yeni evli çift boş zamanlarının yok olu-
şunu izlemek zorunda kalıyor ve bir aile 
kurmaktan vazgeçip tek gecelik ilişkilere 
boyun eğmek zorunda kalıyor. Aynı za-
manda birçok kadın, anne olmaktansa 
istihdam edilmeyi daha üstün bir konum 
addettiği için bir eş ve çok çocuk sahibi 
olma arzularını yitiriyor.

Bu doğurganlık krizi Güney Kore’yi 
de vurdu. Ağustos 2015’de Seul’de Ulu-
sal Meclis Araştırma Hizmeti’nin yap-
tığı bir araştırma, doğurganlık oranının 
2013’te kadın başı 1,19’a düşmesinden 
dolayı Güney Kore’nin neslinin tüke-
neceği uyarısında bulundu. Buna yanıt 
olarak The Diplomat dergisi çok daha 
büyük bir demografik tehdidi açıkladı. 
Buna göre neslin tükenmesi sadece Gü-
ney Kore ve Japonya’yı değil tüm bölgeyi 

vuracak. Tayvan ve Singapur da azalan 
nüfus nedeniyle çok büyük sayıda yaşlı 
nüfusun geçimini sağlayabilmek için mü-
cadele ediyor. Aslında büyük ekonomik 
büyüme sağlayan bir bölge olmayı başar-
masından dolayı “Doğu Asya Mucizesi” 
olarak ün salmış ülkelerin şu an kendi ırk-
larının tükenmesiyle karşı karşıya kalması 
hem bir ironi hem de paradokstur.

Neredeyse aynı durum Çin’de de söz 
konusudur. The People’s Daily gazetesi 
Aralık 2016’ta yayınladığı bir haberde sa-
nayileşmiş Çin’in hızla bekâr erkekler ve 
evde kalmış kızlar ülkesine dönüştüğünü 
yazmış. Zira evlenmemiş bekâr nüfus 
200 milyon rakamına ulaşmış. Tencent 
şirketinin 2016’da yaptığı araştırmaya 
göre bekâr Çinli kadınların %36,8’i mutlu 
bir hayat için evliliğe ihtiyaç olmadığına 
inanıyor. Nüfus bilimciler bekâr nüfusun 
artışındaki en büyük etkenin modern 
Çinli kadınların bağımsızlığı olduğuna ina-
nıyor. Hiç şüphesiz dünyanın en kalabalık 
nüfusuna sahip Çin de diğer çevre ülkeler 
ve Batı’daki gibi nüfusunu azaltmaya baş-
layacaktır. Yüksek oranda bekâr kadınla-
rın ardından doğum oranları da düşecek 
ve sonunda nüfusun azalmasına yol aça-
caktır. Her gelişmiş kapitalist ülkede bu 
böyledir. Kadınların maddi başarıyı aileye 
tercih etmesi, evlilik bağına inançlarını yi-
tirmesi ve hatta çocukları maddi bir sıkın-
tı olarak görmesi kesinlikle ölümü bek-
lerken yaşlanmaya devam eden, ölmekte 
olan bir milletin/ülkenin ilk işaretidir. 
Böylesi bir millet/ülke toplumunun sos-
yal hayatı üzerindeki büyük zararı kont-
rol edebilme yeteneğini kaybeder ki ne 
pahasına olursa olsun ekonomik kalkın-
ma karşılığında ödediği ağır bir bedeldir.

Aslında Batılı ülkeler Doğu Asya ülke-
lerinden çok daha önce bu sosyal krize 
öncülük etmiştirlerdir. Ailenin ölümünü 
tetikleyen şeyin sadece “womenomics”li 
ekonomik liberalizm olmadığını fakat bü-
yük bir sağlık sorununa yol açan ferdiyet-
çi değerlere sahip sosyal liberalizmle el 
ele gittiğini bu ülkelerden öğreniyoruz. 
Bu şartlar aile hayatını kökten kazıyor 
ve sayısız Avrupa ülkesinde ve ABD’de 
demografik çölleşmeye yol açıyor. Ocak 
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2018’te Birleşik Krallık bir “yalnızlık ba-
kanı” atadı. Bu bakanlık Başbakan The-
resa May’in ifadesiyle çok fazla insan için 
“modern hayatın hazin yüzüdür.” Şu an 9 
milyon insan kendini sürekli yalnız hisse-
diyor ve ülkede neredeyse 200 bin yaşlı 
insan bir aydan uzun bir süre boyunca 
sohbet edecek bir arkadaş veya akraba 
dahi bulamıyor. Ancak Birleşik Krallık’taki 
insanlar kendini yalnız hissetmede yalnız 
değiller. Harvard Business Review der-
gisinin yazdığına göre ABD’nin durumu 
şöyledir: “Yalnızlık gittikçe artan bir sağlık 
sorunu. Medeniyet tarihinin teknolojik bağ-
ların en gelişmiş olduğu çağında yaşıyoruz. 
Buna rağmen 1980’lerden beri yalnızlık 
oranları iki katına çıktı. Bugün Amerika’da-
ki yetişkinlerin %40’ı kendini yalnız hisset-
tiğini söylüyor. Araştırmalar rakamın daha 
da büyük olabileceğini düşündürüyor.”

İslâm Ailelerin Direncini Artı-
racak Çözümler Sunuyor

Sanayileşmiş laik ülkelerde işlevsizleş-
menin sert dalgaları aile yapısını sarstı. 
Sonucu ise “ailenin ölümü” oldu. Artık 
İslâm beldelerinde de gittikçe daha çok 
hissedilmeye başladı. Örneğin Malez-
ya’da kalkınmış ülkelerin tarzında kalkın-
ma ve statü peşinde koşturmak, Malez-
ya’yı “Chicago Kültür Sendromu”na itti. 
Yani yüksek gelirli bir devlet oldu ama 
ahlaki çöküntüyü de peşinden sürükledi. 
İslâmi Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü 
profesörü Muhammed Kamal Hassan, 
Malezya hükümetini Batı’nın semptom-
larına yakalanmaması için uyardı. “Aynı-
sı Malezya’nın da başına geliyor ve eğer 
önüne geçmezsek daha da beter olacak-
tır. Çünkü ahlaki değerler ve özsaygı iyice 
azaldı. Ölümcül saldırılar, cinayetler ve 
tecavüzler bunun işaretidir.” dedi. Haki-
katen de bugün laik sanayileşmiş devlet-
lerin birçoğunun profili budur. Hızlı bir 
kalkınmayla birlikte sosyal krizler, aile 
kurumunun çöküşü, suçların yaygınlaş-
ması, kadın ve çocuklara karşı şiddet, 
yüksek intihar oranları, bunlara ilaveten 
kadınların iş hayatına itilmesinden dola-
yı doğum oranlarında düşüş görülmek-
tedir. Maddi ve ekonomik menfaatleri 
ailenin ve genel olarak toplumun refa-

hından üstün gören kapitalist laik devlet-
lerin ideolojik dar bakışının yansımasıdır.

Türkiye’de ise araştırma ve anket 
şirketi Konda’nın son 10 yıllık toplum-
sal değişim raporuna göre 2008 yılında 
mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı %57 
iken, bu oranın 2018’de %52’ye geriledi-
ği belirtiliyor ve ortalama yaşın artmasına 
rağmen evli insanların oranının %71’den 
%65’e düştüğü kaydediliyor. 

Ortaya çıkan bu sonuçlar elbette bir 
mühendislik projesi olan kapitalist laik 
demokratik projenin ortaya çıkarttığı so-
nuçlardır.

Bundan dolayı Müslümanların İslâmi 
öğretilere başvurmaları, durmak bilme-
den insanoğlunun neslinin devamını ko-
ruyacak ve üstün İslâmi medeniyeti inşa 
edecek olan İslâm’ın asil siyasi nizamının 
uygulanması için çağrıda bulunmaları ha-
yati öneme sahiptir. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’nın şu sözünü hatırlayalım:

الَّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َو  َربَُّكُم  اتَُّقوا  النَّاُس  أَيَُّها  يا 

َخلََق ِمْنها َزْوَجها َو بَثَّ ِمْنُهم رِجالً كَثياً َو نِساًء َو اتَُّقوا اللََّه الَّذي 

تَسائَلُوَن ِبِه َواأْلَرْحاَم إِنَّ اللََّه كاَن َعلَيُْكْم رَقيباً

“Ey insanlar! Sizi bir tek ne-
fisten yaratan ve ondan da eşini 
yaratan; ikisinden birçok erkek 
ve kadın (meydana getirip) yayan 
Rabbinize karşı gelmekten sakı-
nın. Kendisi adına birbirinizden 
dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı 
gelmekten ve akrabalık bağlarını 
koparmaktan sakının. Şüphesiz Al-
lah, üzerinizde bir gözetleyicidir.”3

İslâmi öğretiler işlevsizleşme alanında 
hayatta kalabilmek için çok güçlü bir ilaç-
tır. İslâmi öğretilerin önemli ilkeleri hiçbir 
zaman eskimez ve her zaman modern 
aileler için de geçerli olduğu için onlara 
sıkıca bağlanılmalıdır. Bunlardan bazıları:

1-İslâm evliliği teşvik eder ve evlilik 
kurumunu nesillerin devamını sağlayan 
tek metot olarak yüceltir. 

2-İslâm’ın evliliğe dair birtakım hü-
kümleri vardır. Bunlar aile hayatının 
ahengini ve dengesini korumak ve eşler 
arasında huzur sağlamak için karı ve ko-
canın rollerini de düzenler.
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3-İslâm annelik rolünün bir kadın için 
ne kadar prestijli olduğunu vurgular.

4-İslâm’da evliliğin amacı Allah Subha-
nehû ve Teâlâ’ya kulluk etmektir. Yani sa-
dece cinsel içgüdüleri tatmin etmek veya 
sosyal statü elde etmek için değil de nesli 
korumak, sükûnet, muhabbet, sevgi bes-
lemek ve rahmet tesis etmek içindir. Bu 
nedenle İslâm, güçlü bir şekilde mevcut 
ve gelecek nesilleri eğitirken sorumluluk 
bilincinin önemine vurgu yapmaktadır. 

5-İslâm, Müslümanlara rızka iman ve 
tevekkülün temellerini de sunmaktadır ki 
aile içindeki rollerin dağılımında kargaşa 
çıkmasın. Yani ailenin geçimini sağlamak 
erkeğin görevidir.

6-İslâm, sağlıklı ve üretken bir ekono-
mi oluşturacak iktisat nizamına da sahip-
tir. Kitlesel işsizlikleri ortadan kaldıran, 
vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını karşı-
layan ve aynı anda insanlara lüks sahibi 
olma imkânı da veren bir iktisat nizamı-
dır bu. Politikalarının temel hedefi tüm 
vatandaşlarının temel ihtiyaçlarının etkin 
bir şekilde temin edilmesi, ekonomik 
sömürünün engellenmesi ve kadınların 
aşağılanmasını önlemektir. Yine erkekle-
rin ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilme 
yükümlülüklerini yerine getirebilmesini 
sağlarken bir taraftan da devlet kendi-
lerine bakacak erkek akrabası olmayan 
kadınların bakımını üstlenecektir.

7-İslâm Müslümanlara İslâmi Hilâfet 
Devleti’nin yönetimi altında birleşmeyi 
farz kılmıştır. Hakikaten de Müslümanla-
rın gerçek kalkanı Hilâfet’tir. Aile yapıla-
rını ve annelerin izzetini korur ve Müslü-
man nesillere izzet kazandırıp onları yü-
celtir. Aynı zamanda Hilâfet; aileyi kapi-
talizmin açgözlülüğünden ve liberalizmin 
yol açtığı sosyal kaostan da koruyacaktır.

İşte bundan dolayı ailede huzuru 
oluşturacak ve huzuru bozan faktörleri 
ortadan kaldıracak olan Hilâfet’tir. Tıpkı 
Osman RadiyAllahu Anh’ın söylediği gibi: 
“Allah Kur’an ile caydırmadığını sultan ile 
caydırır.” Allah her şeyi bilendir.

1  2008, International Conference on Gender, 
Migration and Development - Uluslararası Top-
lumsal Cinsiyet, Göç ve Kalkınma Konferansı
2  Taha Suresi 124
3  Nisa Suresi 1
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Bedhah Batı’nın İslâm’a ve Müs-
lümanlara karşı yüzyıllardan beri 
süre gelen nefreti İslâm dinine 

karşı her türlü saldırısıyla dışa vurmakta-
dır. İslâm’ı karalar, hakkında yalanlar uy-
durur ve İslâm’ın çok evlilik, erken evlilik, 
miras hukuku ve boşanma gibi belli başlı 
hükümlerine apaçık saldırırlar. Bugün 
Müslümanlar, yaşadıkları laik liberal top-
lumlarda da Batı’nın bu tarihi nefretinden 
kaynaklı İslâm’a ve özellikle İslâm’ın ai-
leye dair şer’î hükümlerine karşı saldırı-
larına hem şahit olmakta hem de bizzat 
maruz kalmaktalar. Bu anlamda Batı’daki 

sağcı şeriat karşıtı grup ve partileri, ana 
akım medyayı, fırsatçı politikacılar dâhil 
çok sayıda diğer failler saymak mümkün-
dür. Batılı hükümetler bilhassa 11 Eylül 
sonrası Amerika güdümlü İslâm’a karşı 
savaşın ilanından sonra en sert saldırıla-
rı İslâm’ın aile hukukuna yapmaktadırlar.

Genelde İslâm’a ve İslâmi aile hukuku-
na karşı savaşta entrikaları tetikleyen bi-
linmiş bir Müslüman şahsiyetin veya İslâ-
mi grubun temsilcisinin söylediği bir sözü 
veya eylemi olmaktadır. Bu söz veya ey-
lem daha sonra korku tellalı bazı artistle-
rin ve yorumcuların öncülüğünde kafaları 

çatlatırcasına kınamaya yol açan katalizör 
görevi görür. Ardından hükümetlerden 
soruşturmalar açılması ve komisyonlar 
kurulması istenir, politikalar önerilir. Ni-
hayet doğrudan İslâm’ın aile hukukuna, 
Müslüman cemaatlere ve hatta Müslü-
manların toplumdaki varlıklarına karşı bile 
yasal değişikliklere gidilir. Bunu en bariz 
olarak 2003 yılında Kanada’nın Ontario 
eyaletinde İslâmi aile hukuku ve hakemlik 
talebine dair çıkan tartışmalarda gördük.

2003 yılında İslâmi Sivil Adalet Ens-
titüsü’nden (Islamic Institute of  Civil 
Justice - IICJ) Ontariolu emekli avukat 



25Suskunluğun Kırılma Noktası

Syed Mumtaz Ali’nin bir açıklamasının 
ardından bir gürültü ve yaygara koptu. 
Ali; Ontariolu Müslüman topluluğa hiz-
met için Kanada hukukunun yanı sıra 
İslâmi aile hukukuna göre arabuluculuk/
hakemlik yapması öngörülen bir kuru-
mun açılacağını duyurmuştu. IICJ önerisi, 
Kanada’da Müslümanların varlığı ve İs-
lâm hukukunun tatbiki üzerine entegra-
tif  (bütüncül) ve asimilatif  (benzeştirici) 
ideolojiler arasında tüm gündemi kapla-
yacak politik bir çatışmaya yol açacak-
tı. IICJ’nin önerisine tepki olarak Mart 
2004’de “Kanada’da Şeriat Hukukuna 

Karşı Uluslararası Kampanya” adında bir 
kuruluş; IICJ’nin ilanına dair endişelerini 
belirtmek üzere hükümet yetkilileriyle 
buluştu. Aile hukukunda İslâmi arabulu-
culuk/hakemlik konusuna karşı ortaya 
atılan argümanlar öncelikli olarak cinsi-
yet eşitliği konuları etrafında dönüyordu.

Aslında 1991’den beri yürürlükte 
olan Tahkim Kanunu’na rağmen İslâmi 
aile hukukunun kadın eşitliğini tehdit 
ettiğine dair bayat argümanlar ve sahte 
kaygılar hâkimdi. 1991 Tahkim Kanunu 
özel meselelerin dini ilkelere dayalı ve 
yasal bağlayıcılığı olan tahkim yoluyla çö-

zülebileceğine müsaade ediyordu. Buna 
rağmen 20 yıl sonra Kanada’nın Onta-
rio eyaletinde “şeriat kanunu” geliyor 
diye histerik bir İslâmofobia tartışması 
baş gösterdi. Haziran 2004’te döne-
min Ontario Başkanı Dalton McGuinty, 
Başsavcı ve Kadın İşleri Bakanı Marion 
Boyd’dan İslâm’da dinî hakemlik konu-
sunu teferruatıyla araştırmasını istedi. 
Aralık 2004’te hükümet “Boyd Raporu” 
diye bilinen “Aile Hukukunda Anlaşmaz-
lıkların Çözümü: Tercih Hakkını Korumak 
ve Kaynaşmayı Teşvik Etmek” adı altında 
araştırma sonuçlarını yayımladı. 46 öne-
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riden oluşan bu rapor, kurumsallaştırıl-
mış gözetim önlemleri ve hem dinin hem 
de Kanada hukukunun ilkelerinin öğretil-
mesi için eğitim gibi tedbirler içeriyordu. 
2005’te “Kadın ve Hukuk Ulusal Birliği” 
dahil çeşitli kuruluşlar Boyd Raporu’nda 
belirtilen önerilere tepki olarak hükü-
mete karşı bir lobi oluşturdular. Böylece 
Boyd önerilerinin uygulamaya geçirilme-
mesi ve Tahkim Kanunu’nda değişiklik 
yaparak din temelli aile tahkiminin önüne 
geçilmesi ile aile ve miras meselelerinde 
tahkimin sona erdirilmesi için baskı ya-
pıldı. Ontario Başkanı McGuinty bir 11 
Eylül konuşması esnasında inanç-temelli 
hakemliği kesin olarak sonlandırmak ve 
“tüm Ontariolulara tek kanun” temin et-
mek üzere Tahkim Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasını önereceğini ilan etti. Ontario 
yasaması “Aile Hukuku Değişiklik Yasası 
2005” adı altında, 1991 Tahkim Kanu-
nu’ndaki değişiklikleri Şubat 2006’da yü-
rürlüğe koydu.

İslâmi aile hukukunun kurumsal ola-
rak düzenlenmesini destekleyenler ise iki 
büyük hata yaptılar. Birincisi, İslâm şeria-
tında kadınlara karşı adaletsiz ve haksız 
uygulamalar olduğunu ve Müslüman top-

luluklarda bunun gözetilmesi gerektiğini 
söylediler. İkincisi ise toplum mühendis-
lerinin kullandığı argümanlar olmuştur ki 
bu da Müslümanları laik liberal toplum-
lara entegre etmek için laik liberal aile 
kanunlarının yanı sıra İslâmi aile hukuku-
nun yasal olarak tanınması gerektiğiydi. 
İslâmi aile hukukuna karşı benzer suçla-
maları ve hedefleri geçtiğimiz senelerde 
İngiliz Channel 4 kanalında yayınlanan 
“İslâmi Evlilik Hakkında Gerçekler” adlı 
belgeselin yayınlanmasından sonra İngil-
tere’de de gördük. Bu belgeselin amacı 
İslâmi nikâh sözleşmesini ifsat etmekti. 
İslâmi nikâh sözleşmesinin Müslüman 
kadınların evlilikteki haklarını korumadığı 
ve İngiliz hukuk sisteminin kadınların ev-
lilikteki haklarını koruyabilmesi için Müs-
lümanların İngiliz hukukuna göre medeni 
nikâha zorlanmaları gerektiği iddia edildi. 
Mayıs 2016’da Theresa May içişleri ba-
kanıyken, İngiltere’deki şeriat mahke-
melerinin işleyişi hakkında 18 ay süren 
bir soruşturma başlatıldı. Channel 4’ün 
programı da tam bu dönemde yayınlan-
dı. O günlerde May şöyle demişti: “Anla-
tıldığına göre birçok kadın şeriat mahkeme-
lerinin verdiği ayrımcı kararların kurbanı ol-

muş. Bu çok önemli bir sorundur. Ülkemiz-
de her vatandaşa haklar ve güven temin 
eden sadece bir kanunun hükmü geçer.”

İngiliz İçişleri Bakanı Amber Rudd, 
“İngiltere ve Galler’de Şeriat Kanununun 
Uygulanmasına Dair Bağımsız İnceleme” 
adında bir raporda soruşturmanın so-
nuçlarını parlamentoya sundu. Raporda 
kadınların kanun altında korunmaya alın-
ması için Müslüman çiftlerin hem medeni 
hem de dini nikâh kıymaları önerilmek-
teydi. Ayrıca inceleme şeriat mahkeme-
lerine başvuranların neredeyse tamamı-
nın kadınlar olduğunu ve çoğunluğunun 
İslâmi boşanma talep ettiğini söylüyordu. 
Müslüman çiftlerin “önemli bir bölümü” 
evliliklerini medeni nikâhla kaydetme-
dikleri için “bazı Müslüman kadınların 
medeni boşanmaya başvurma imkânı da 
olmuyor” ayrıca “Müslüman toplulukla-
rın kadının medeni kanundaki ve özellikle 
evlilik ve boşanma alanlarındaki haklarını 
kabul etmeleri için Müslüman topluluk-
larda bir kültürel değişimin” şart olduğu 
söylenmektedir. Rapor; kadınların hak-
ları ve sorumlulukları hakkında bilgilen-
dirilmesi için bilinçlendirme kampanya-
ları ve eğitim programları da önermiştir.
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Britanya ve Kanada örneklerinde 
apaçık görüyoruz ki hükümetlerin İslâmi 
aile hukukuna saldırısı 21’inci yüzyılda 
ona yer vermekten aciz kalan Batılı la-
ikliğin bariz bozukluklarını gizlemek için 
kullanılan bir duman/sis perdesidir. Batılı 
hükümetler İslâmi aile hukukunu ve top-
lumdaki Müslümanları İslâmi inançlarına 
ve uygulamalarına sadakatlerinden do-
layı suçlu ilan etmekteler. Özellikle Bri-
tanya’nın laik aile hukuku Hristiyanlıktan 
başka inançları yasal olarak tanı-
madığı için Hristiyan olmayanlarla 
ne yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla 
sadece İslâmi nikâhla evlenen Müs-
lüman kadınlar, kendilerine İngiliz 
medeni evlilik hakları verilmediği 
için eziliyorlar.

Ancak Hilâfet’in İslâmi niza-
mında kapsamlı bir şekilde İslâm 
şeriatının kanunları tatbik edilirken 
kadınlar böylesi dezavantajlarla 
karşılaşmıyordu. Gayrimüslimlere 
kendi inançlarına göre nikâh kıyma 
imkânı sunan, bunu teşvik eden, 
üstelik hiçbir sıkıntı vermeden, kö-
tülemeden veya karışmadan kanun 
karşısında geçerli evlilik olarak ka-
bul ediyordu. İşte Batı’nın, özellikle 
Britanya’nın, eskiden beri kötü ni-
yetle saldırdığı İslâm dini budur.

Ancak kadınlara İslâmi evli-
lik haklarının temin edildiği hukuk 
sistemine sahip İslâmi nizamın ye-
rine gayri İslâmi kanunların, siya-
si inançların ve nizamların tatbik 
edilmesinden bu yana Müslüman 
kadınlar aile hukukuyla ilgili alan-
larda sadece adaletsizlik, zulüm ve 
zarar görmüştürler. Bugün Müs-
lüman beldeler Nübüvvet meto-
du üzere Râşidî Hilâfet’ten yoksunlar 
fakat yüzyıllar süren hâkimiyeti boyun-
ca şer’î sicillere kaydedilen mahkeme 
kararları, kadınların evlilik hakları ihlal 
edildiğinde bağımsız olarak mahkeme-
lere başvurduklarını ve kazandıklarını 
gösteren sayısız örneklerle doludur.

17. yüzyıla ait Kayseri şer’î mahkeme-
lerinin kayıtları; Osmanlı Hilâfeti’nin İs-
lâmi yönetimi altında yaşayan kadınların 

hayatlarına dair bilgi vermektedir. Kayıt-
lardan kadınların şahsi ve mülki haklarını 
müdafaa etmek için mahkemelere bizzat 
gittikleri, kendi davalarını ele almak için 
bizzat mahkemede hazır oldukları or-
taya çıkmaktadır. Zira kadınlar da tıpkı 
erkekler gibi dava açma ve yemin etme 
hakkına sahipti. Hakikaten de 1600-1625 
yılları arasında Kayseri mahkemesinde 
görülen davaların %17’sinde davacılar 
kadınlar olmuştur. Ayrıca kayıtlardan 

anlaşıldığı üzere mahkeme kararları şe-
riata göre verilirdi. Kayseri ve Osmanlı 
Hilâfeti’nin başka bölgelerindeki şer’î 
sicillerden kadınların davalarını büyük 
oranda kazandıkları görülmektedir. Os-
manlı Hilâfeti’nin mahkemeleri bundan 
dolayı kadınların refahını ve haklarını 
korumada devletin bir kolu olarak görü-
lürdü. Kadınlar mahkemelere hem evlilik, 
boşanma ve miras gibi meselelerini hem 

de maddi geçimlerini, mallarını, işlerini ve 
başka ekonomik haklarını temin etmek 
için başvururdu. Şiddet ve başka mese-
leleri şikâyet etmek için de mahkemeleri 
kullanırlardı. Mahkemeler, kocasından 
veya herhangi birinden şiddet gören 
herkese sahip çıkar, kadına karşı şiddet 
suçunu işlemiş olan herkesi en ağır şekil-
de cezalandırırlardı. Çoğu kez hâkimler 
kocalara, karısına karşı tekrar şiddet uy-
gulama durumunda kadının evlilikten do-

ğan hiçbir maddi hakkından feragat 
etmeden boşanmış olacağı şartını 
kabul ettirirdi. Kızlar da kadınlar 
da zorla evlendirildikleri takdirde 
hâkime gidip evliliklerini iptal etti-
rebiliyordu.

İşte bundan dolayı Müslüman 
kadınlar, İslâmi Hilâfet Devleti’nin 
vatandaşları olarak tüm hakların-
dan faydalanırlardı. İslâmi Hilâfet 
Devleti kadınlara laik Batılı sistem-
den yüzyıllar önce tüm haklarını 
vermişti. Sadece İslâmi içtimai ni-
zamdan doğan evlilik haklarını değil 
İslâm’ın iktisadi, eğitim ve hukuk ni-
zamındaki tüm haklarını vermiştir.

نِْعَمِتى  َعلَيُْكْم  َوأَْتَْمُت  ِديَنُكْم  لَُكْم  أَكَْملُْت  الْيَْوَم 

َورَِضيُت لَُكُم األِْسالََم ِدينا  

”Bugün sizin için dininizi 
kemale erdirdim. Size nime-
timi tamamladım ve sizin için 
din olarak İslâm’ı seçtim.”1

Bundan dolayı hem Müslüman 
hem gayrimüslim kadın ve erkekle-
rin evlilikteki haklarını teminat altı-
na alacak olan sadece Râşidî Hilâfet 
Devleti’dir. Bedhah Batılı laik hü-
kümetlerin ardı arkası kesilmeden 
İslâm’a, İslâmi aile hukukuna ve 

Müslümanlara karşı yürüttükleri saldı-
rılar onunla sona erecektir. Bu saldırılar 
nihayet onunla eksik, ipe sapa gelmez ve 
zalim Batılı laik liberal sistemin sayısız ku-
surlarından biri olarak tarihten bir örnek 
olarak anılacaktır.

1  Maide Suresi 3
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CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE

LAİKLEŞTİRİLEN
İSLÂM AİLE HUKUKU 

Zehra Malik

“Dinî ve millî inançların bağdaşmasın-
dan, İsveçli hukuk profesörü Gaston Jezz’in 
dediği gibi: Dünyanın en sağlam aile ocağı 
doğdu ve bu varlık hiçbir milletin tarihinde 
görülmemiş şekilde umumi hayatı inşa etti. 
Ben, Garplı bir aile hukuku profesörü olarak 
diyeceğim ki, Türk milletinin aile nizamını 
elinden alınız, geride çok bir şeyler kalmaz.”1 

İçinde bulunduğumuz son yüz yıl 
İslâm ümmeti için sadece savaşların, 
işgallerin, parçalanmanın ve siyasi 

istikrarsızlığın yüzyılı olmakla kalmadı, 
daha ziyade İslâm ümmeti sahip olduğu 
tüm İslâmi değerlerinin ve yaşam tarzla-
rının da muntazaman ve amansız bir şe-
kilde ifsat edilmesine tanık oldu/oluyor. 
Beldelerimizde liberal, laik, demokratik, 

kapitalist kanunlar ve uluslararası anlaş-
malara dayalı olarak laik kadın kuruluşları 
ve STK’lar oluşturulmuş, bunların sesle-
ri duyurulmuştur. İfsat edici gayri İslâmi 
fikirler, değerler ve yaşam tarzları laik 
eğitim, medya ve başka kültürlendirme 
araçlarıyla yayılmış ve yayılması teminat 
altına alınmış, aynı zamanda İslâmi de-
ğerler küçümsenmiş, ayıplanmış ve ge-
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rici ilan edilmiştir. Değerlerin bozulması 
sadece birkaç ferdin yozlaşmasına yol 
açmakla kalmayıp aksine gelecek nesille-
ri muhtaç oldukları sosyal yapılardan ve 
özelde sağlıklı aile yapısından mahrum 
etmiştir. Bütün çalışmalarda öncelikli ola-
rak toplumun temel taşı anne ve eğitimci 
olan kadın hedef  alınmıştır. Zira kadının 
değişmesi; ailenin ve dolayısıyla tüm top-
lumun değişmesi anlamına gelmektedir. 

Mustafa Kemal’in “En büyük başarım!” 
dediği yeni cumhuriyetin bekası 
için “din ve vicdan özgürlü-
ğüne sahip” modern birey-
lerden oluşan bir toplumu 
oluşturmak hayati öneme sahipti. 
1923 yılında Bursa’da halka yap-
tığı bir konuşmada şöyle diyor-
du: “Yeni Türkiye ne zamana ne 
de ihtiyaca uymayan mecellenin 
hükümlerine bağlı kalamaz. En 
uygar uluslar derecesinde hukuk 
kurallarımızı da iyileştireceğiz. Yüz 
sene, beş yüz sene, bin sene evvel 
yaşayan bir toplum için yapılan ya-
salarla bugünkü toplumu yönetme-
ye kalkışmak gaflettir, cehalettir.”

Ancak Hilâfet ve şer’î mah-
kemeler yerinde durdukça dinî 
hukuktan laik hukuka geçmenin 
imkânsız olduğu aşikârdı. Nihayet 
3 Mart 1924’te Hilâfet, ardından 
8 Nisan 1924’te de şer’îi mahke-
meler kaldırılınca, modern çağ-
daş bir medeni kanun oluşturmak 
için çalışmalar yeniden başlatıldı. 
Türk medeni kanunu tasarısının 
hazırlanması için hukukçu millet-
vekillerinden, öğretim üyeleri, 
yargıç ve avukatlardan oluşan 26 
kişilik bir komisyon kuruldu. Bu 
komisyon, İsviçre Medeni Kanu-
nu’nu Türkçeye çevirdi ve yeni bir 
metin oluşturdu. Tasarı, Meclis 
Adalet Komisyonu’nda hiçbir değişikliğe 
uğramadan kabul edildi. Komisyon ra-
porunda, İsviçre Medeni Yasası’nın uy-
gar ülkelerin en başarılı yasalarından biri 
olduğu, içerdiği hükümlerin toplumsal 
ve ekonomik yaşam bakımından çağın 
gereksinimlerini karşılayacak nitelikte 

olduğu belirtildi ve 17 Şubat 1926’da 
kabul edildi. 4 Nisan 1926 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanan yasa, 6 ay sonra 4 
Ekim 1926’da yürürlüğe girdi. Bu yasayı 
devamı niteliğinde görülen borçlar yasası 
izledi. Aynı komisyon İsviçre Borçlar 
Yasası’nı da Türkçeye çevirdi ve tasarı 
hâline getirdi. 22 Nisan 1926’da kabul 
edilerek 8 Mayıs 1926 tarihli Resmî Ga-
zete’de yayımlanan yasa, medeni kanun 
ile aynı tarihte yürürlüğe girdi.

“Medeni” ve “borçlar” yasalarının 
yürürlüğe konulması Avrupa’da büyük 
yankı uyandırdı. Cumhuriyetin ilk yılla-
rında, Lozan Antlaşması çerçevesinde 
İstanbul’da danışman olarak bulunan hu-
kukçu Prof. Georges Sauser Hall “Türki-
ye’de Avrupa Hukukunun Benimsenmesi” 

adlı kitabında, “İslâm devletlerinin en 
güçlüsü, bin yıllık geçmişe varan tö-
releri, altı aylık bir sürede yürürlük-
ten kaldırıyor. Tarih, hiçbir ülkede bu 
kadar köklü ve ani değişikliği örnek 
gösteremez. Bir ülkede ve bir toplum 
üzerinde yapılmış bundan daha cesur 
bir deneyim yoktur.” değerlendirme-
sinde bulunmuştu.2

Gerçekten de laik ve demokratik 
esaslara dayalı yeni Türk Medeni Kanu-

nu’nun yürürlüğe girmesiyle artık 
İslâm hukuku tamamıyla terke-
dilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin diğer Batılı devletler-
den bir farkı kalmamıştır. Ayrıca 
laik hukuk anlayışı toplumun her 
kesiminde, toplumsal hayatın 
her alanında uygulanır hâle geti-
rilmiştir. Medeni kanunun aileyi 
tanzim tarzı ile İslâm hukukunun 
tanzim tarzı arasında çok büyük 
farklar ve hatta tam bir zıtlık ol-
duğu laiklerce de Müslümanlarca 
da tartışmasız kabul edilmekte-
dir. İslâm dışı laik ve demokratik 
esaslar üzerine şekillendirilmiş 
aile hukuku kapsamındaki 
nişanlanma, evlenmenin koşulları 
ve hükümleri, boşanmanın 
koşulları ve sonuçları, mal 
rejimleri, aile konutu, soy bağı, 
evlat edinme, velayet, nafaka 
hakkı, vesayet, kayyımlık gibi her 
türlü konu İslâm’ın öngördüğü 
hükümlerden farklılık arz etmek-
tedir. Örneğin medeni kanunun 
kabulü sonrasında artık Türki-
ye’de Resmî nikâh zorunlu hâle 
getirilmiştir. Sadece dinî nikâhla 
yapılan evlilikler hükümsüz sayıl-
mıştır. Sonucunda İslâm’a göre 
boşanma, nafaka, miras ve soy 
bağı gibi evliliğe bağlı hükümler 
tatbik edilemez olmuştur. Yine 

tek eşle evlilik zorunluluğu getirilerek, 
İslâm’ın helal kıldığı çok eşlilik suç sayıl-
mıştır, zina kapsamında cezalandırılmış-
tır. On yıllarca resmî nikâhsız anneden 
doğan çocuklar nüfus cüzdanı dahi ala-
mamıştır. Boşanma hakkı düzenlenmiş 
ve kadınların laik anlayışa göre boşana-
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bilmeleri hak sayılmıştır. Kadınlara, koca-
larının izni olmadan, istedikleri işte çalı-
şabilme hakkı tanınmıştır. Böylece kadın 
ve erkekler arasında ekonomik ve sosyal 
alanlarda eşitlik sağlama iddiası ile bo-
şanmaların başlıca nedenlerinden birisi-
ne kapı açılmıştır. Evlenme yaşına alt sınır 
getirilmiştir, böylece kendi iradesiyle de 
olsa, 17 yaştan küçüklerin evlenmesi suç 
sayılıp kocaya 8 yıldan 15 yıla kadar hapis 
cezası verilmektedir.

Cumhuriyetin ilerleyen yıllarında kapi-
talist güçlerin icat ettiği her türlü uluslara-
rası anlaşma ve karara imza atan ülkeler 
arasında Türkiye ilk sıralarda yer almıştır. 
Bunlardan birisi de Birleşmiş Milletler’in 
1981 yılında kararlaştırdığı “Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesi (CEDAW)”dir. Tür-
kiye bu sözleşmeyi 1985 yılında imzalayıp 
onayladı. CEDAW’dan ziyade Avrupa 
Sosyal Şartı, Çocuk Hakları Sözleşmesi, 
ILO, OECD, AGİK gibi kuruluşların söz-
leşme, karar ve tavsiyelerinin Kahire Dün-

ya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem 
Planı’nın, 4. Dünya Kadın Konferansı Ey-
lem Planı ve Pekin Deklarasyonu’nun iç 
hukukta uygulanması yönünde çalışmalar 
sürdürülmektedir. Sözde kadınların evli-
lik, boşanma, kamu yaşamı ve bedenle-
riyle ilgili pek çok hakkını koruma altına 
almayı amaçlayan bu sözleşmeler, kadın-
ları erkeklerle eşit sayarak aile içinde ve 
toplumda aşılması güç sorunlara yol aç-
mıştır. Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılı-
ğın Önlenmesi Sözleşmesi’ni onaylayan 
Türkiye’de, kadın politikaları geliştirmek 
amacıyla ulusal mekanizma olarak 1990 
yılında kurulan Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü (KSGM), sorunların parla-
mentoya taşınmasında ve kadınlar lehi-
ne kararlar alınmasında etkili çalışmalar 
yürütmektedir. O zamandan beri sayısız 
anayasal ve kanuni değişiklikler yapıldı. 
Özellikle 1980’li yıllarda ivme kazanan 
kadın hareketleri, kadınlar ile ilgili her so-
runa “kadın bakış açısıyla yaklaşma ilkesi”-
ni yerleştirme çabasını sürdürmektedir. 

Tarihi sıralamayla Türkiye’de aile hu-
kukunun laikleştirilmesine birkaç örnek 
vermek gerekirse şunları sayabiliriz:

•	1990 - Kadının çalışmasını, kocanın 
iznine bağlayan Medeni Kanun’un 159. 
maddesi iptal edildi.

•	1996 - Türk Ceza Kanunu’nun er-
keğin zinasını suç olarak düzenleyen 441. 
maddesi iptal edildi.

•	1998 - Kadının zinasını suç olarak 
düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 440. 
maddesi iptal edildi.

•	2001 - Anayasa’nın 41. maddesine; 
“Aile Türk toplumunun temelidir” ifa-
desinden sonra gelmek üzere “ve eşler 
arasında eşitliğe dayanır” hükmü eklendi.

•	2002 - CEDAW Ek İhtiyari Proto-
kolü onaylandı. Yeni Türk Medeni Ka-
nunu yürürlüğe girdi. Kanun ile getirilen 
düzenlemeyle “Aile reisi kocadır” hükmü 
değiştirilerek “evlilik birliğini eşler bera-
ber yönetirler” hükmü getirilmiştir. 

Kadınlara, kocalarının izni olmadan, 
istedikleri işte çalışabilme hakkı 

tanınmıştır. Böylece kadın ve 
erkekler arasında ekonomik ve sosyal 

alanlarda eşitlik sağlama iddiası ile 
boşanmaların başlıca nedenlerinden 

birisine kapı açılmıştır.
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•	Eski Medeni Kanuna göre evin ve 
çocukların geçimi kocaya ait iken yeni 
medeni kanunda, “Eşler, birliğin giderle-
rine güçleri oranında emek ve malvarlık-
larıyla birlikte katılırlar” şeklinde düzen-
leme yapılmıştır. 

•	Yeni kanun ile evlenme yaşı kadın 
ve erkek için eşitlenerek yükseltilmiş 
ve 17 yaşını doldurma şartı getirilmiştir. 
Ancak hâkim olağanüstü durumlarda ve 
pek önemli bir sebeple (hamilelik 
gibi) 16 yaşını doldurmuş olan er-
kek veya kadının evlenmesine izin 
verebilir. 

•	2004 - Anayasanın 10. ve 90. 
maddeleri değiştirilerek yürürlüğe 
girdi ve milletlerarası anlaşmalar-
la ulusal kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi duru-
munda “çıkabilecek ihtilaflarda 
milletlerarası anlaşma hükümleri 
esas alınır” hükmü eklendi. Bu 
çerçevede CEDAW Sözleşmesi 
de ulusal düzenlemeler karşısında 
üstün konuma getirildi.

•	2006’da Başbakanlığa bağlı 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
“Aile İçi Şiddetle Mücadele El Ki-
tabı”nı yayınladı. Bu kitabın içerik-
leri İslâmi içtimai nizamla birebir 
çelişen yaklaşımlar içermektedir.

•	2012’de “6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şid-
detin Önlenmesine Dair Kanun” 
yürürlüğe girdi.

•	Başbakanlık 2007-2010, 
2012-2015 ve 2016-2020 dö-
nemleri için “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” 
yayınladı. Bu eylem planları öncelikle İs-
tanbul Sözleşmesi’ni ve tüm uluslararası 
sözleşmeleri yerine getirmek üzere ha-
zırlandı. 

Özellikle 2012’de yürürlüğe giren 6284 
sayılı kanunda yapılmış olan şiddet tanımı 
ve kanunun uygulama şekli yürürlüğe 
girdiği günden beri kadına karşı şiddeti 
önlemek yerine daha hazin vakıaların 
meydana gelmesine, Türkiye’de binlerce 
aile faciası yaşanmasına yol açmıştır. 

Bütün bu laik, demokratik, liberal ve 
modern prensipler üzerine kurulu kanun-
ların Türkiye’de aile hayatı üzerindeki etki-
leri bilimsel olarak da ortaya koyulmuştur:

Mesela kadın istihdamının kocadan 
bağımsız bir hak olarak teşvik edilmesinin 
boşanmaların artmasına ve doğurganlığın 
azalmasına yol açtığı tespit edilmiştir. Ça-
lışan kadınların evliliğini devam ettirmek-
le kariyer arasında seçim yapmak zorun-

da olduğu ortaya çıkmıştır. Kadınların ça-
lışma hayatına atılması ailede çocuk, yaşlı 
ve hasta bakım hizmetleri başka kişi ve 
kurumlara devredilmek zorunda kalıyor, 
bu da aile için ek maliyetlere ve huzur-
suzluğa yol açabiliyor. 

Bununla birlikte Türk Medeni Kanu-
nu’nu yani genelde aile hukuku, özelde 
evlenmeyle ilgili kanun ve düzenlemeler 
şeklinde uygulamak kesinlikle Allah’ın 
hükmünü tatbik etmek değildir. Zira 

Müslümanlar amellerinde şer’î hüküm-
lerle hükmetmekle ve ona göre hare-
ket etmekle mükelleftirler. Herhangi bir 
amelde “şer’î hükme muhalif  olmayan bir 
şeyi kabul etmek” şer’î hükmün kendisini 
almak değildir. Aksine sadece şer’î hükme 
“muhalif ” olmayan fakat şer’î hükümden 
başka bir şeyi almaktır. Kısacası bu 
şer’î hükmü kabul etmek değildir!

Nitekim Türk Anayasası’nın ve Me-
deni Kanunu’nun ve bunlar üze-
rine kurulu diğer tüm kanunların 
Batı’dan alınmış olması, bunların 
anayasanın 90. maddesiyle her 
türlü düzenlenmesinin de ulusla-
rarası kanun ve anlaşmalara uydu-
rulması zorunluğu da, laik, liberal, 
demokratik sistemde en üstün 
kanun koyucunun kim olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Lakin bizler Müslümanlar ola-
rak iman ettiğimizi ikrar ettiğimiz 
andan itibaren sadece ve sadece 
Allah Subhanehû ve Teâlâ’ya ve 
nizamlarına teslim olacağımıza 
yemin ettik. Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’dan başkasının koyduğu hü-
kümler, bizleri dünya hayatında 
ancak felaket ve çöküntüye itmiş-
tir, ahiret hayatımızı da tehlikeye 
atmaya devam etmektedir…

1  Cemal Kutay, Pembe Mendil
2  Sauser-Hall, Georges: La réception 
des droits européens en Turquie
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EN NEFRET EDİLEN HELAL: 

BOŞANMA 

Eylül Okur

İnsanı en mükemmel şekilde kuşa-
tan, içgüdülerini ve uzvi ihtiyaçları-
nı en uygun şekilde düzene koyan, 

insanın karşılaştığı tüm sorunlara ve zor-
luklara en isabetli çözümleri getiren bir 
şeriat... İşte İslâm budur! Yaratıcının kul-
ları için razı olduğu ve kullarının Rablerini 
razı edeceği tek din... Nevi içgüdüsü ve 
insan nevini korumak, diğer içgüdüler 
gibi İslâm’ın mükemmel bir şekilde ele 
aldığı konulardan biridir. İslâm, bunun 
doyumu için şer’î bir yol belirlemiş ve bu 
amaçla eşler arasındaki özel ilişkiyi, sapa-
sağlam bir bağ olarak evlilik ile düzenle-
miştir. Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

وَكَيَْف تَأُْخُذونَُه َوقَْد أَفَْض بَْعُضُكْم إَِل بَْعٍض َوأََخْذَن ِمنُكم 

يثَاقًا َغلِيظًا مِّ

“Vaktiyle siz birbirinizle ha-
şir-neşir olduğunuz ve onlar 
(nikâhlanırken) sizden sağlam bir 
teminat almış olduğu hâlde onu 
nasıl geri alırsınız!”1

Allah’a iman eden herkesin uyması 
gereken bu bağ, nevi içgüdüsünü doyu-
ran çözümlerden biridir. Bunun için İs-
lâm, iyi bir eş seçimi yapmayı ve temiz 
insanların, temiz insanlar için olmasını 
vacip kılmıştır ki, bu birliktelik yaşamları 
boyunca hep güçlü ve sağlam kalsın:

  َوالطَّيِّبُوَن لِلطَّيِّبَاِت 

“Temiz erkekler de temiz ka-
dınlara yaraşır.”2

Ancak… İnsanlar eş seçiminde hata 
edebilir. Karakterleri ve çıkarlarındaki 
farklılıklar veya aralarındaki uyumsuzluk 
ve sevgisizlik yüzünden araları bozulabi-
lir. Evlilik hayatı sürdürülemez hâle gelip. 
Yaşamları cehenneme dönebilir, dayanıl-
maz ve katlanılmaz bir durum oluşabilir, 
hiçbir çözüm bulunmayabilir. Nihayet ka-
çınılmaz çare gündeme gelebilir: Boşan-
ma! Evet, İslâm boşanmayı -hoş karşılan-
masa da- meşru kılmış olmakla birlikte 
bunu, eşler arasında uyumsuzluk olduğu 
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ve evlilik hayatının sürdürülemez hâle 
geldiği kaçınılmaz bazı durumlar için bir 
çözüm olarak görmüştür.

Bu sayede sürdürülemez bir evlilik 
ilişkisinin başkaları ve toplum üzerinde 
yıkıcı olabilen etkilerini bertaraf  etmiş, 
evlilik ilişkisinin kirlenmesini veya 
lekelenmesini önlemiş, eşler ara-
sındaki uyumsuzluk ve anlaşmaz-
lık sebebiyle bu sağlam bağın za-
rar görmesini engellemiştir. Zira 
Allahu Teâlâ, yarattığı kulları ve 
yapılarını en iyi bilendir. Eşler ara-
sındaki bu bağı helal kılarak onları 
koruma altına almış, bu bağın kir-
lenmesini ve Rablerinin öfkesine 
maruz kalmalarını önlemek üzere 
de bu tedbiri koymuştur.

İslâm, kadının mihir hakkını 
daha evliliğe ilk adımını atarken 
vermiştir. Bu nedenle erkek, 
gerekirse gücünün üstünde bir 
mihri gönül rızasıyla eşine ver-
meyi kabul ederken, kadın ise 
gerekirse bu talebinden yine gö-
nül rızasıyla vazgeçebilmektedir. 
Kapitalist sitemlerde ise nafaka 
vardır. Eşler, nafaka almak ya da 
vermemek için her türlü hile ve 
düşmanlığı yapabilmektedir. Ka-
dın, eski kocasından daha fazla 
nafaka alabilmek için uğraşırken, 
koca ise vermemek için birçok 
hileye başvurabilmektedir. Görül-
düğü üzere birisi daha evlenirken 
kadının hakkını fazlasıyla vermek 
için bir ortam oluşturmakta, di-
ğeri ise boşanırken bile bu hakkı 
vermekte, aynı zamanda da kin 
ve nefret tohumları saçmaktadır.

Hristiyanlıkta ise boşanma 
kabul edilemez görülerek eşlerin 
boşanmasına izin verilmemiştir. 
Zira onlara göre evlilik kutsal bir bağdır 
ve erkeğin hayatı boyunca tek bir eşi ol-
malıdır. Eşler kutsal evlilik hayatlarında 
birbirlerinden emin olmalıdır. Böylece 
genel bir kural olarak prensipte boşan-
mayı reddetmiştir. Ancak eşlerin geçim-
sizliği ve evlilik hayatının sürdürülemez 

hâle geldiği durumlarla karşılaşmışlar, 
boşanma engelinden ötürü farklı yollara 
başvurmuşlar, eşler arzu ve ihtiyaçlarını 
gayrimeşru yollardan gidermeye yönel-
mişler, böylece toplumda evlilik dışı iliş-
kiler hızla yayılmış, aile bağları sarsılmış, 
toplum ifsat olmaya başlamıştır. Kilise-

nin öncelikli referansı olan İncil’in pek 
çok yerinde şöyle geçmektedir: “Karı-
sını cinsel ahlaksızlıktan başka bir sebep-
le boşayıp başkası ile evlenen, zina etmiş 
olur. Boşanmış kadınla evlenen de zina 
etmiş olur.” Buna rağmen, sıkıntılı evlilik 

ilişkilerinde karşılaştıkları bu zorluklar 
konusunda yeni mevzuat ve içtihatlar çı-
karmak zorunda kalıp boşanmayı kabul 
edilebilir hâle getirmişlerdir. Bunun için 
eşlerden birinin zina suçunu işlemesi, ev-
liliğin kutsallığının çiğnenmesi, eşlerden 
birinin delirmesi veya ileride evlilik hayatı 

ve çocuklar için risk teşkil edecek 
şekilde şiddetli ve kronik psikolo-
jik sorunlar yaşaması ya da eşinin 
izni veya bilgisi olmaksızın üç yıl 
veya daha uzun süreliğine evi terk 
etmesi, rızası ve onayı olmadan 
eşlerden birinin evliliğe zorlanmış 
olması gibi birtakım gerekçeler 
belirlemişlerdir.

Evliliği sürdürülmesi ve asla 
koparılmaması gereken kutsal bir 
bağ olarak tanımlayan kilisenin bu 
tavrına rağmen, pek çok ailenin 
maruz kaldığı ve evlilik hayatının 
sürdürülemez hâle geldiği sıkıntı-
lar karşısında belirli durumlar için 
boşanmaya izin vermek zorunda 
kalarak kutsal kitaplarını çiğne-
mişlerdir.

Bir başka yaklaşım da özgür-
lük ve feminizm yanlılarının, evlilik 
dışı ilişkiler içinde dileyenin diledi-
ği gibi yaşaması çağrısıdır. Böyle 
bir yaklaşımın, toplumun çekirde-
ği olan aile kurumunu zayıflatmak 
ve yıkmak amaçlı olduğunda kuş-
ku yoktur zaten.

Tam da burada Türkiye’de 
evlilik oranlarındaki azalma, bo-
şanma oranlarındaki ciddi artış 
dikkat çekmektedir. Medya ta-
kip kurumu Ajans Press’in 2008-
2017 yılları arasındaki evlenme ve 
boşanma istatistiklerini Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) ve med-
ya yansımalarından derlediği bilgi-

lere göre son 10 yıl içerisinde Türkiye’de 
evlenen çift sayısı azalırken, boşanan çift 
sayısının yüzde 29 artış göstermiştir. 2008 
yılında 641 bin 973 kişi dünya evine girer-
ken, bu rakam 2017 yılında 596 bin 459 
olarak belirlendi. Buna karşın 2008 yılın-
da 99 bin 663 olan boşanma sayısı 2017 
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yılında ise 128 bin 411 oluyor. Böylelikle 
son 10 yılda evlenen çift sayısı 6 milyon 
6 bin 732 olurken, boşanan çift sayısı 1 
milyon 218 bin 458 olarak kaydediliyor.

Feminist varoluşçu bir yazar olan Si-
mone de Beauvoir evlilik için “Evlilik bir 
kadın için ümitlerini ve hayallerini yok eden 
müebbet hapistir.” der ve evliliği yok edil-
mesi ve ortadan kaldırılması gereken ka-
dını aşağılayıcı bir kurum olarak tanımlar. 
Feminist felsefe, hemcins veya karşıt cins 
iki birey arasında herhangi bir zamanda 
birleşme ve ayrılma özgürlüğüne çağırır. 
Kuşkusuz bu yaklaşım, aileyi ve toplumu 
tümüyle yıkmaya, soy bağını karıştırma-
ya, ahlaksızlık ve fitne saçmaya yönelik 
iğrenç bir hayat profili öngörmektedir.

İnsanı, hayatı ve kâinatı yaratan Allah 
Subhanehû ve Teâlâ’nın katındaki tek din 
olan İslâm, insanın yaşamını en mükem-

mel şekilde düzenlemiştir. Zira bu din, 
insanı yaratanın katındandır. İnsanı, onu 
yaratandan daha iyi kim bilebilir, selim fıt-
rata uygun bir hayatı kim düzenleyebilir 
ki? Allah Subhanehû ve Teâlâ içgüdülerini 
doğru bir şekilde doyurmaları, çoğalma-
ları, türlerini sürdürmeleri, bu hayatta 
insanca yaşayabilmeleri için insanoğluna 
evlilik emretmiş ve evlilik sürecini başın-
dan sonuna kadar mükemmel bir şekilde 
düzenlemiştir. Ancak kimi zaman evlilik 
ilişkisi güzelliğini kaybettiren etkilere ma-
ruz kalabilir. Şeytan da eşler arasını ayır-
mak için çaba harcayarak kendini mutlu 
etmeye çalışır. Nitekim Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

إِنَّ إِبْلِيَس يََضُع َعرَْشُه َعَل الَْمِء ثُمَّ يَبَْعُث َسَايَاُه فَأَْدنَاُهْم 

ِمْنُه َمْنزِلًَة أَْعظَُمُهْم ِفتَْنًة يَِجيُء أََحُدُهْم فَيَُقوُل فََعلُْت كََذا وَكََذا 

تَرَكْتُُه  َما  فَيَُقوُل  أََحُدُهْم  يَِجيُء  ثُمَّ  قَاَل  َشيْئًا  َصَنْعَت  َما  فَيَُقوُل 

َحتَّى فَرَّقُْت بَيَْنُه َوبَْيَ اْمَرأَتِِه قَاَل فَيُْدنِيِه ِمْنُه َويَُقوُل نِْعَم أَنَْت

“İblis tahtını su üzerine kurar. 
Sonra grup grup askerlerini gönderir. 
Askerlerinin derece ve makamca ken-
dine en yakını fitnesi en büyük olanı-
dır. (Şeytanın) askerlerinin biri gelir 
ve ‘Şöyle şöyle işler yaptım.’ der. İblis 
ona ‘Sen hiçbir şey yapmadın!’ der. 
Sonra onlardan başka biri gelir ve 
‘Kendisiyle karısının arasını iyice ayı-
rıncaya kadar insanı bırakmadım!’ 
der. Bunun üzerine İblis onu kendi-
sine yaklaştırır ve sen ne iyisin der.”3 
İşte bu şeytanın işlerinden biridir. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ hoş görmese de bo-
şanmayı helal kılmıştır. Ancak tüm çaba-
lara rağmen eşler arasındaki sorunlar ve 
anlaşmazlıklar çözülmez hâle geldiğinde 
ve evlilik hayatı sürdürülemez olduğunda 
boşanma başvurulabilecek helal bir çö-
zümdür. Çünkü artık eşler arasındaki ev-
lilik kötüye gitmiş, tehlikeli bir hâl almıştır.

Feminist felsefe, hemcins veya karşıt cins 
iki birey arasında herhangi bir zamanda 

birleşme ve ayrılma özgürlüğüne çağırır. 
Kuşkusuz bu yaklaşım, aileyi ve toplumu 

tümüyle yıkmaya, soy bağını karıştırmaya, 
ahlaksızlık ve fitne saçmaya yönelik 

iğrenç bir hayat profili öngörmektedir.
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1  Nisa Suresi 21
2  Nur Suresi 26

İşte İslâm, toplumları her tür şaibe-
den, ifsat edici düşüncelerden ve yanlış 
ilişkilerden arındırmak, düşünceleri ve 
ilişkileri temizlemek ve netleştirmek 
üzere gelmiş, bunlarla ilgili tüm husus-
ları apaçık ve belirgin hâle getirmiştir. 
İslâm’ın mefhumları ve çözümleri bağ-
lamında sürdürülemez olduğu durumda 
evlilik ilişkisine getirdiği bu çözüm, olu-
şabilecek sorunların ortadan kaldırılması 
içindir. Zira bu ilişki artık arılığını, temizli-
ğini, merhametini, sevgisini ve amaçlarını 
kaybetmiş ve hoş olmayan, rahatsız edici 
bir yolla da olsa çözüme kavuşturulması 
gerekmiştir.

Allah Subhanehû ve Teâlâ bu mesele 
için başlı başına bir sure tahsis etmiştir: 
Talak Suresi. Ayrıca Bakara Suresi’nde 
de uzunca bahsetmiş, insanlar için hü-
kümlerini beyan edip yaşamlarını Rable-
rinin arzuladığı gibi düzenlemelerini em-
retmiştir. Böylece toplumu ve aileyi olası 

tehlikeler, sarsıntılar ve yıkımlara karşı 
koruma altına almıştır. İşte bu muazzam 
dinin getirdiği çözümler toplumsal varlığı 
kötülüklerden uzaklaştırıp ayakta tutan 
dayanakları güçlendirmiştir.

Maruz kaldığımız kötülük veya şer her 
ne olursa olsun İslâm’da, verdiği hüküm-
de ve bu hükümlerin sonuçlarında her-
kes için hayır vardır. Ancak kimi zaman 
biz bu hayrı bilemeyiz, göremeyiz.

َوَعَسٰ أَن تَْكرَُهوا َشيْئًا َوُهَو َخْيٌ لَُّكْم َوَعَسٰ أَن تُِحبُّوا َشيْئًا 

َوُهَو َشٌّ لَُّكْم َواللَُّه يَْعلَُم َوأَنتُْم َل تَْعلَُموَن  

“Hoşunuza gitmediği hâlde sa-
vaş size farz kılındı. Sizin için daha 
hayırlı olduğu hâlde bir şeyi sev-
memeniz mümkündür. Sizin için 
daha kötü olduğu hâlde bir şeyi 
sevmeniz de mümkündür. Allah 
bilir, siz bilmezsiniz.”4 

Boşanma her ne kadar birtakım kötü, 
trajik, rahatsız edici ve hoş olmayan so-
nuçları olsa da, evlilik hayatının tüm ça-
balara rağmen sürdürülemez hâle gel-
diği, kötülük ve mefsedete yol açan bir 
cehenneme dönüştüğü durumlarda ge-
rek eşler, çocuklar ve aileler için gerekse 
toplum için Allah’ın izniyle hayırdır. Böy-
lesi durumlarda ayrılmaları birlikte olma-
larından daha hayırlıdır.

Evlilik sapasağlam bir bağdır ve İslâm 
evlilik için eşlerin karşılaşabileceği zorluk-
lar ve sıkıntılar karşısında sağlam durabi-
leceği güçlü ve sabit dayanaklar, çözüm 
getiren hükümler belirlemiştir. Böylece 
evliliğin Allah için sevgi ve merhameti, 
O’nu razı etmek için birlikte çalışmayı ve 
Müslüman bir nesil inşa etmeyi, güçlü, 
sağlam ve dayanışma içinde bir toplum 
sağlamayı esas edinmiştir.

EN NEFRET EDİLEN HELAL: BOŞANMA

3  Muslim
4  Bakara Suresi 216
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EY GENÇLER!
 İÇİNİZDEN EVLENMEYE GÜÇ YETİRENLER

EVLENSiN 

Hakan Bolat
hakan.bolatkd@gmail.com

بَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم الْبَاَءَة فَلْيَتَزَوَّْج  يَا َمْعَشَ الشَّ

“Ey gençler topluluğu! İçinizden 
evlenmeye güç yetirenler evlensin!”1

Allahu Teâlâ insanı yaratmış, 
evliliği çoğalmalarının sünneti 
kılmıştır. Allah Subhanehû ve 

Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de, ehemmiyetini 
göstermek üzere “sapasağlam misak” 
olarak zikretmiştir:

يثَاقًا َغلِيظًا   َوأََخْذَن ِمنُكم مِّ

“Sizden de sapasağlam bir mi-
sak aldık.”2 

Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem kendi-
sine evlilikten kaçınmak için gerekçe gös-

terilen gece ibadeti ve gündüz orucunu 
reddetmiş ve şöyle buyurmuştur:

َوأَتَزَوَُّج الّنساء فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي فَلَيَْس ِمنِّي  

“Ben de kadınlarla evlenirim. Kim 
benim sünnetimden yüz çevirirse 
benden değildir.”3 

İmam Ahmed şöyle der: “Bekârlık hiç-
bir şekilde İslâm’ın emrinden değildir. Kim 
seni evlenmemeye çağırırsa (bil ki) İslâm 
dışına çağırıyordur.”

Dolayısıyla evlenmeye karşı isteksizlik 
Sünnet’e aykırı olduğu gibi selim fıtrata 
da terstir. Aynı zamanda Allah korusun 
yeryüzünde fesadın, ahlaksızlığın ve fuh-

şiyatın yayılmasına kapı aralar.  Gerçek 
bir engel olmaksızın evliliği terk etmek 
toplumda kaos ve kargaşa sebebidir. 
Zira evlilik sekinet, itminan, huzur, sevgi 
ve muhabbettir.

َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكُنوا إِلَيَْها 

َوَجَعَل بَيَْنُكْم َمَودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ ِف َذلَِك َليَاٍت لَِقْوٍم يَتََفكَُّروَن 

“Kaynaşmanız için size kendi 
(cinsi)nizden eşler yaratıp aranız-
da sevgi ve merhamet peydâ et-
mesi de O’nun (varlığının) delille-
rindendir. Doğrusu bunda, iyi düşü-
nen bir kavim için ibretler vardır.”4 
Evlilikte, insan fıtratına uygunluk, insan 
türünün bekası, yeryüzünde istihlaf, nes-



37Suskunluğun Kırılma Noktası

lin çoğalması, yeryüzünün imarı ve kıya-
met günü Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in vadettiği çokluk ve övgü vardır.

Fakat bugün İslâm âlemine baktığı-
mızda görüyoruz ki genç kız ve erkek-
lerin büyük bir bölümü bekârdır. Yeni 
yapılan bir araştırma, Arap ülkelerindeki 
genç kızların üçte birinin, 30 yaşını geçtiği 
hâlde henüz evlenmediğini ortaya koy-
muştur. Örneğin Mısır’da yapılan istatis-
tiklere göre 2017 yılında Mısır’da 18-29 
yaş arası erkeklerin %37,4’ü, kızların ise 
%16,4’ü evli değildi. Yapılan diğer çalış-
malara göre bu yaş aralığında evli olma-
yan gençlerin oranı şöyledir: 

Filistin %7

Bahreyn %25

Yemen %30

Kuveyt, Katar ve Libya %35

Mısır ve Fas %40

Suudi Arabistan ve Ürdün %45

Cezayir %51

Tunus %65

Irak ve Suriye %70

Birleşik Arap Emirlikleri %75 ve son 
sıradaki Lübnan %85

Türkiye’de ise 31 Aralık 2014 tarihli 
rapora göre 15 yaş üstü 58 milyon 384 
bin 240 kişinin 15 milyon 998 bin 24’ü 
hiç evlenmeyenlerden oluşmaktadır.5 

Bu oranlar gerçekten ürkütücü so-
nuçlardır. Zira aile kurumu ve toplumu 
olumsuz etkileyen kötülüklere, fitnelere 
ve dağılmalara kapı aralamaktadır. Bu 
bekâr gençler, ailevi sorunlardan uzak 
sakin bir hayat yaşadıklarını, kafalarının 
rahat olduğunu, aile geçindirme derdin-
den ve ailevi kaygılardan kurtulduklarını 
zannederler. Oysa vehim ve yanılgı için-
dedirler. Çünkü kendi kendilerine yetse-
ler bile, gerginlik, endişe ve sıkıntı içinde 

EY GENÇLER! İÇİNİZDEN EVLENMEYE GÜÇ YETİRENLER EVLENSİN
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yaşarlar. Monoton hayattan bıkmış, ev-
lilik huzurundan yoksun, Allah’ın insana 
bahşettiği en büyük nimetlerden biri olan 
çocuk sevgisinden uzak kalmışlardır. Üs-
telik iffetlerini koruyamadıkları takdirde, 
Allah’ın dininden, yüce değerlerden ve 
ahlaktan uzaklaşarak harama ve günaha 
yönelmeye başlarlar.

Bu nedenle, geç evlilik veya evlen-
mede isteksizlik sorununun ne-
denleri üzerinde durmak, bunları 
ortadan kaldırmak ve gençlerin 
evliliğini kolaylaştırmak gerekir. 
Aksi takdirde helalin yerini haram 
almaya başlayacak, fesat, fuhşiyat 
ve günahlar özelde aile, genelde 
toplum içinde yayılacaktır. 

Geç evliliğin nedenlerine ba-
kıldığında ülkeden ülkeye farklılık 
gösterir. Ancak tüm bu neden-
lerin ortak dayanağı, İslâm ahkâ-
mının uygulanmamasıdır. Bunların 
başlıcaları aşağıdaki gibidir:

Yüksek mihir bedelleri, çeyiz 
hazırlama maliyetleri ve gereksiz 
gösterilerle dolu düğün masrafla-
rı evliliği zorlaştırmakta, gençlerin 
çoğunu korkutmakta ve kendi-
lerini toparlayana kadar evliliği 
ertelemelerine neden olmakta-
dır. Oysa bu, evlilik masraflarının 
hafifletilmesini emreden Allah’ın 
şeriatına muhalif  bir durumdur. 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurmuştur:

أََعظَُم النَِّساِء بَرَكًَة أَيَْسُُهنَّ َمئُونًَة  

“Kadınların en hayırlısı ve 
bereketlisi, kocasına zahmet 
ve ağırlığı en az, geçimi de ko-
lay olanıdır.”6 

Maalesef  bugün kızlar ve aileler pek 
çok maddi şart ve talepler koşmakta, eş 
seçiminde maddi yön öne çıkarılmakta, 
din, ahlak ve kifayet gibi diğer önemli sı-
fatlar göz ardı edilmektedir. Oysa Allah 
Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem evlilik-
te iki önemli özelliğe değer vermiştir:

ُجوُه إِلَّ تَْفَعلُوا تَُكْن  إَِذا أَتَاكُْم َمْن تَرَْضْوَن ِديَنُه َوُخلَُقُه فَزَوِّ

ِفتَْنُة ِف األَرِْض َوفََساٌد كَِبٌي  

“Size dini ve ahlakı hoşunuza gi-
den bir genç (evlenmek için) geldi-
ğinde onu evlendirin. Aksi hâlde yer-
yüzünde kargaşa ve büyük bir ahlaki 
çöküntü olur.”7 Kuşkusuz Allah Subha-
nehû ve Teâlâ evlenmek isteyen sadık 
kuluna kefildir. Zira Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

 ثثاََلثٌَة ُحقَّ َعَل اللِه َعْونُُهْم الُْمَجاِهُد ِف َسِبيِل اللِه َوالُْمَكاتُِب 

الَِّذي يُِريُد األََداَء َوالنَّاكُِح الَِّذي يُِريُد الَْعَفاَف  

“Üç kişiye yardım etmek Allah 
üzerinde bir haktır: Allah yolunda sa-
vaşan mücahit, bedelini ödeyip azat 
olmak isteyen köle ve iffetli olmak 
için evlenmek isteyen kişi.”8 

İslâm ümmetinin koruyucu kalkanı 
olan İslâm Devleti’nin olmayışı da bu so-

runu daha çetrefilli hâle getirmektedir. 
Bugün içerisinde yaşadığımız kapitalist 
sistemin ifrazatı sonucu işsizlik artmış, 
gelir seviyesi düşmüş, yolsuzluk ve kayır-
macılık yayılmış, insanların bir yuva sahibi 
olup aile kurmaları zorlaşmıştır.

Pek çok genç erkek ve kızımız açısın-
dan evliliği zorlaştıran ve geciktiren en 
önemli faktörlerden biri de bozuk med-

ya araçlarının olumsuz etkisinin 
sonucu olarak bilhassa diziler, 
filmler ve çeşitli programlar üze-
rinden Müslümanların evlatlarına 
Batılı yaşam tarzı, Batılı düşünce-
ler, sosyal modeller ve İslâm dışı 
olguların sistematik olarak pazar-
lanmasıdır. Üstelik bunların en-
gelleyici veya caydırıcı hiçbir ön-
lem alınmaması bir yana mevcut 
rejimler tarafından koruma altına 
alınıp teşvik edilmesi toplumda ve 
gençler arasında yüce değerlerin 
ve ahlakın gittikçe aşınmasına ve 
güya özgürlük adı altında hiçbir 
sınır tanınmamasına yol açmak-
tadır. Dolayısıyla kimi gençler, 
ahlaksızlığa, gayrimeşru ilişkilere, 
şehvetlerinin peşinden koşmaya, 
helal ve haram sınırını pervasızca 
çiğnemeye, hayallerinin peşinden 
koşmaya, yalan aşk seraplarına 
kapılmaya ve güya evlilik önce-
sinde birbirlerini tanıma bahanesi 
altında iğrenç ilişkiler yaşamaya 
yönelmektedir. Şüphesiz ki bu 
çok büyük bir fitnedir, Allah ko-
rusun. Bu durum aynı zamanda 
gençlerin Allah’a isyanla eşdeğer 
bir “özgürlüğü” erdem kabul et-
melerine, sorumluluk almaktan 
kaçınmalarına ve İslâm’da asla 
yeri olmayan ve kabulü asla caiz 

olmayan diğer benzer düşünceleri sa-
vunmalarına zemin hazırlamaktadır.

Menfaat, maslahat ve sömürgeciliğin 
hüküm sürdüğü, ailevi ilişkilerin, itidalin 
ve sıla-i rahimin erozyona uğradığı Müs-
lümanların topraklarında beşerî kapitalist 
kanunların egemenliği nedeniyle pek çok 
genç kızımız, korku ve güvensizlik içinde 
geleceğinden kaygı duymaya başlamış, 

Pek çok genç erkek ve 
kızımız açısından evliliği 
zorlaştıran ve geciktiren 
en önemli faktörlerden 

biri de bozuk medya 
araçlarının olumsuz 

etkisinin sonucu olarak 
bilhassa diziler, filmler 
ve çeşitli programlar 

üzerinden Müslümanların 
evlatlarına Batılı yaşam 
tarzı, Batılı düşünceler, 

sosyal modeller ve İslâm 
dışı olguların sistematik 
olarak pazarlanmasıdır.
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1  Nesai
2  Ahzab Suresi 7
3  Buhari, Müslim
4  Rum Suresi 21
5  TÜİK
6  Hakim
7  Tirmizî
8  Tirmizî
9  Nur Suresi 32
10  Ahmed Bin Hanbel
11  Beş imam rivayet etmiş, Tirmizi sahih kabul 
etmiştir.
12  Rum Suresi 21
13  Muslim
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gelecekte kendi ayakları üzerinde dura-
bilmek bahanesiyle eğitime ve kariyere 
odaklanarak evlilik ve annelik ümitlerini 
ertelemiştir. İslâm hükümleri uygulanıyor 
olsaydı kuşkusuz bu endişelerinden eser 
kalmayacaktı. Çünkü İslâm, hayatının her 
alanında ve aşamasında onu korumaya, 
himaye etmeye ve güvenliğini sağlamaya 
kefildir. Unutmayalım ki eşitlik ve ekono-
mik özgürlük gibi kavramlar, kızlarımızın 
gelecekleri konusunda endişelenmesine, 
kendilerini ve kişiliklerini kanıtlama ve 
dolayısıyla kariyer adı altında toplumda 
prestijli bir konum kazanma gereği his-
setmelerine neden olmakta, ancak bütün 
bunlar maalesef  genelde pahalıya mal 
olmaktadır. Dolayısıyla eşler arasında sı-
nıfsal ve kültürel eşitlik düşüncesi ortaya 
çıkmış, kişinin evleneceği kişi seçiminde 
izlediği birtakım kriterler belirlenmiş, bu 
da evliliği daha da güçleştirmiş, tabiatıyla 
ya evliliği geciktirmeye ya da hiç evlen-
memeye neden olmuştur. Hatta kimi 
aileler, maddi çıkarları öne çıkararak kız-
larının evliliğini geciktirmekte ya da vaz-
geçirmektedir.

Bir şeyi ortadan kaldırmak veya azalt-
mak, onun sebeplerini ortadan kaldır-
maya bağlıdır. O hâlde öncelikle genç 
erkeklerimiz ve kızlarımız nezdinde ev-
liliğin önemini ve zaruretini pekiştirmeli, 
onlara evlenme konusunda isteksizlik, 
geciktirme veya evlilikten vazgeçmenin 
tehlikesini açıklamalı, ardından evlilik 
masraflarını azaltmak, mihir miktarlarını 
düşürmek, düğün giderlerini ve gerekle-
rini asgari düzeye indirmek, eş seçiminde 
fakir de olsa din ve ahlak faktörünü öne 
çıkarmak gibi yollarla evliliği kolaylaştır-
mak için çaba harcamalıyız.

Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın şu kavli-
ni daima aklımızda tutmalıyız:

إِْن  َوإَِمائُِكْم  ِعبَاِدكُْم  ِمْن  الِِحَي  َوالصَّ ِمْنُكْم  اأْلَيَاَمى  َوأَنِْكُحوا 

يَُكونُوا فَُقرَاَء يُْغِنِهُم اللَُّه ِمْن فَْضلِِه َواللَُّه َواِسٌع َعلِيٌم 

“Aranızdaki bekârları, köleleri-
nizden ve cariyelerinizden elveriş-
li olanları evlendirin. Eğer bunlar 
fakir iseler Allah kendi lütfu ile 
onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) 
geniş olan ve (her şeyi) bilendir.”9 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurdu:

َوتَيِْسَي  َصَداِقَها  َوتَيِْسَي  ِخطْبَِتَها  تَيِْسَي  الَْمْرأَِة  مُيِْن  ِمْن  إِنَّ 

رَِحِمَها  

“Nişanının kolay, mihrinin kolay, 
rahminin (doğurganlık) kolay olması 
kadının iyiliğindendir.”10 

Yine Ömer RadiyAllahu Anh şöyle 
der: 

“Kadınların mihrini yükseltmeyin, şayet 
mihir dünyada ikram, ahirette takva olsay-
dı, bu hususta en ileriniz Allah Rasulü olur-
du.”11

Geçim kaygıları, yanlış anlayış, düşün-
ce ve mefhumla sonucu İslâm’dan uzak 
bir yaklaşımla evliliğe karşı isteksiz genç-
ler ise Allah’tan sakınsınlar ve bilsinler ki 
ömür geçer, arzular söner, günah, piş-
manlık ve üzüntü kalır geriye. Huzur, gö-
nül rahatlığı ve evliliğin meyveleri yalnızca 
salih bir eşle mümkündür.

َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكُنوا إِلَيَْها 

َوَجَعَل بَيَْنُكْم َمَودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ ِف َذلَِك َليَاٍت لَِقْوٍم يَتََفكَُّروَن  

“Kendileri ile huzur bulasınız 
diye sizin için türünüzden eşler 
yaratması ve aranızda bir sevgi ve 
merhamet var etmesi de O’nun 
(varlığının ve kudretinin) delille-
rindendir. Şüphesiz bunda düşü-
nen bir toplum için elbette ibret-
ler vardır.”12 

Dinimizden, ahlakımızdan ve değer-
lerimizden tamamen uzak olan saptırıcı 
düşünce, davranış ve özendirmelerle 
dolu yıkıcı diziler ve programlarda gör-
düklerinizi taklit etmekten sakının! Bunlar 
İslâm Devleti’nin yeniden ikamesi yoluyla 
İslâmi hayatın yeniden güçlü bir şekilde 
başlayacağından korkanların gençlerimizi 
bozmak ve saptırmak için saçtığı ifsat ve 
ifrazatıdır.

Ey güzel kızım! Ey yiğit oğlum! Ken-
din için Allah ve Rasulü’nün razı olacağı 
bir eş seç. Mala, mülke, güzelliğe, soya, 
ırka, itibara bakma! Ayrıca işin veya eği-
timin, evliliğinden, annelik veya babalık 
duygusunu tatmaktan daha önemli değil. 
Aksine ikisini bir arada da yürütebilirsin, 

işin veya eğitimin ile evliliğini birlikte gö-
türebilirsin, istersen bunu başarabilirsin. 
Senin bu hayattaki öncelikli vazifen evinin 
ve yuvanın sahibi olmaktır. Rızık kazan-
mak erkeğin işidir, evin tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak onun görevidir. Bu onun eşi-
nin konum ve değer sahibi olmana mâni 
olmadığı gibi azaltmaz da. Bilakis; eşinin 
üstlendiğin rol hakikaten çok önemli ve 
hiçbir erkeğin başaramayacağı en zor 
görevlerden biridir. Bu da insanın inşası, 
yuvanın kurulması ve ailenin temelini at-
maktır. Bunun diploması olmaz, hiçbir iş 
bunun yerini tutamaz.

Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurmuştur:

فَِإنَُّه  فَلْيَتَزَوَّْج  البَاَءَة  ِمْنُكُم  اْستَطَاَع  َمِن  بَاِب  الشَّ َمْعَشَ   يَا 

ْوِم فَِإنَُّه  أََغضُّ لِلْبََصِ َوأَْحَصُن لِلَْفْرِج َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَيِْه ِبالصَّ

لَُه ِوَجاٌء  

“Ey gençler topluluğu, içinizden 
evlenmeye güç yetirenler evlensin. 
Çünkü evlilik gözleri (harama) ka-
pamada ve namusları korumada en 
etkili yoldur. Her kim de (evlenmeye) 
güç yetiremiyorsa oruç tutsun. Çünkü 
(oruç, şehveti kıran) bir kalkandır.”13
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FEMİNİZM FİKRİ
AİLE YAPISINI NASIL PARÇALADI?

Hatice Yıldız
Kuzu Postuna Bürünmüş Kurt: 

Feminizm

Bundan yaklaşık olarak elli yıl 
önce “Modern Feminizm” fik-
rinin kurucusu olarak bilinen 

Amerikalı feminist Betty Friedan, yoğun 
talep gören “Kadınlığın Gizemi” isimli 
ünlü kitabında, ev hanımlarının kariyer 
yapma girişiminde bulunmaları hâlinde 
daha mutlu ve sağlıklı olabilecekleri, iyi 
bir evlilik hayatı yaşayacakları ve çocuk-
larının da iyi yetişeceği fikrini ileri sürdü. 
Yıllar içinde birçok feministin de seslerini 
duyurmaya başlamaları ile ev hanımları-
nın iş girişimine teşvik edilmeleri sağlan-
dı. Geçen onlarca yıl içerisinde de femi-
nizm mefhumu, aile hayatında ve sosyal 
hayatta, özellikle de annelik ve aile kav-
ramı konusunda kadın ve erkeğin cinsiyet 
eşitliği adı altında belirli hakların, rollerin 
ve sorumlulukların eşitlenmesinde etkili 
ve de yıkıcı bir hâl almasına neden oldu. 

Bu fikrin yayılmasının insanı yanıltan 
tarafı da kadınların devlet içinde yanlış 
olmakla birlikte, siyasi ekonomik eğitim 

ve tüzel hakları açısından yoksun olmala-
rı idi. Sonuçta bu yeni tanımlamaya kar-
şı çıkan herkes gerici, çağdışı, kadınların 
haksızlığa uğratılması ve baskı altında tu-
tulması çağrısında bulunan tipler olarak 
lanse edildi. Cinsiyet eşitliği ve diğer “ka-
dının güçlenmesi (kendi ayakları üzerinde 
durması)”, “kadın hakları”, “kadın erkek 
eşitliği” gibi feminist fikir ve terimler şe-
ker tabağında sunularak cazip gösterildi. 
Böylelikle genel kamuoyu ve özellikle de 
kadın ikna edildi ve bu batıl fikirleri des-
teklemesi sağlandı. Ancak bu tamamıy-
la bir aldatmacaydı. Nitekim feminizm 
adına yapılan tüm icraatlar toplumdaki 
kadınlar, çocuklar ve genel olarak aile ya-
pısı açısından felakete yol açan sonuçlar 
doğurdu. Çünkü sosyal korozif  feminizm 
felsefesi burada kadının kendi kişisel ar-
zularına göre yetki ve görevlerini bencilce 
tanımlamaya sevk ederek toplum adına 
kadın, erkek, çocuk açısından doğru bir 
çözüm getiremedi. Dar bir bakış açısına 
sahip olan kadın merkezli yaklaşım ister 
evlilik hayatının düzenlenmesinde ister 
sosyal hayattaki sorunların çözümünde 

isterse de ebeveynlik sorumluluklarında 
olsun pek çok konuda kafa karışıklığına 
sebep oldu. Ayrıca bu durum asli görevi 
olan ev hanımı ve annelik rolüne bürünen 
kadını güçsüz bir kadın hâline getirmiştir. 
Bu düşünce erkeğin ailesi üzerindeki so-
rumluluklarını yıpratırken doğal olarak 
bu sorumlulukları kadına yıkıp ona aşırı 
derecede stres yüklemiş oldu. Kadına yı-
kılan sorumluluklardan bir tanesi maddi 
kazanç konusudur.

 Betty Friedan gibi birçok feministin 
altın tepside sunduğu eşitlik vaatleri, ka-
dını mutlu bir yaşamdan, iyi bir evlilikten 
ve kalkınmadan uzak, baskı altında hisse-
den biri hâline getirdi. ABD’li bir gazeteci 
ve öğretim görevlisi olan Dale O’Leary 
aynı zamanda da bir feminizm muhali-
fi olarak “Toplumsal Cinsiyet Gündemi: 
Eşitliği Yeniden Tanımlama” adlı kitabında 
şöyle yazdı: “Feministler kadınların ilerle-
mesini teşvik ettiklerini iddia ettiler. Fakat 
bana kadın olmanın ve ilerlemenin ne anla-
ma geldiğine dair çok çarpık bir fikre sahip 
olduklarını gösterdiler.”
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Feministlerden birçoğu anneyi ve ge-
leneksel aile yapısını incelerken erkeği 
evin ekmeğini kazanan, kadını da ev işleri 
ve çocukların bakım görevini üstlenmiş 
biri olarak buldu ve görevler noktasında 
cinsiyet eşitliğini gerekli gördü. Bu gele-
neksel aile yapısını çocuk bakımı, ev iş-
leri ve para kazanma konularında eşler 
arasında eşit olarak paylaşılması 
şeklinde değiştirmeye çalıştılar 
hatta bu durum bazı feministlerin 
tamamen cinsiyetsiz bir aileyi sa-
vunacak ölçüye kadar ulaşmasını 
sağladı. Örneğin 20. yüzyılın libe-
ral feminist yazarı Susan Moller 
Okin “Gelecekte cinsiyetsizlik ola-
bilir.” demektedir. Gerçekten de 
bugün bazı Batılı devletlerde aile 
hayatında erkeklerin ve kadınla-
rın geleneksel rollerini sunan fi-
kirler veya imgeler reklamlarda 
veya eğitim materyallerinde ya-
saklanmıştır. 

Aile hayatına ve toplumun 
sosyal yapısına zarar veren, hata-
larla dolu feminist düşüncelerin 
zararı yalnızca Batı ülkelerinde 
yayılmamış, sömürgecilik siya-
seti sonucunda İslâm toprakları 
da dahil olmak üzere bütün dün-
yayı etkilemiştir. Yine bu fikirler 
1924’te Hilâfet’in yıkılmasından 
sonra İslâm beldelerini yöneten 
laik sistemler ve hükümetler ta-
rafından yönetilen projelerden 
biri olmuştur. Laik sistem ve li-
derlikler, feminizm de dahil ol-
mak üzere Batılı bakış açısını ve 
ideallerini yasalar, medya, eğitim 
sistemi aracılığıyla halklarımıza 
uygulayıp bunları teşvik ettiler. 
Ayrıca feminizm temelli kadın 
hareketlerinin toplumda özgürce 
faaliyet göstermelerine ve geliş-
mesine izin vererek, Müslüman aile ya-
pısını bozmaya varıncaya dek, yozlaşmış 
fikirlerini İslâm ümmete yaydılar.

Bununla birlikte, bu seküler rejimler, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini kuvvetli bir 
şekilde ulusların yasalarına ve politika-
larına uygulayan uluslararası anlaşmaları 

ve konvansiyonları benimsediler. Örne-
ğin cinsiyet eşitliği konusunda küresel bir 
taahhüdün etkili bir bildirgesinin parçası 
olan Pekin Eylem Platformu, İslâm dün-
yasındaki birçok hükümet tarafından 
1995’teki BM’nin Kadınlarla İlgili Dünya 
Konferansı’nda kabul edildi. Hâlbuki ka-
dın hakları ile ilgili birçok uluslararası söz-

leşmenin ve birçok ulusal eylemin teme-
lini oluşturan bu platform, aile birliğinin 
yapısını cinsiyet eşitliği çizgileri doğrultu-
sunda yeniden biçimlendirmenin açık bir 
hedefine sahipti. 

Bütün bunların bir sonucu olarak, İs-
lâm ümmeti içindeki birçok kişi toplum-

sal cinsiyet eşitliğini ve diğer feminizm 
fikirlerini benimsemiş, İslâm beldelerinin 
yükselişinin yanı sıra siyasi, ekonomik ve 
sosyal açıdan da kadınlara saygı ve iler-
leme sağlayacağını düşünmüştür. Top-
lumlarımız, kadınların toplumsal cinsiyet 
eşitliği de dahil olmak üzere kendi hak-
larını ve hayattaki rollerini tanımlamaları 

gerektiği fikrini savunan femi-
nizm kavramlarının temelde İslâ-
mi inançla çeliştiğini anlamadılar. 
Hâlbuki İslâm’da erkek ve kadın-
ların hakları, rolleri ve görevle-
rine eşitlik veya kendi arzularına 
dayalı olmak değil yalnızca Allah 
Subhanehû ve Teâlâ’nın kanunla-
rına dayanmaları esastır. Dahası, 
Müslüman kadının başarısı, hak 
ve sorumluluklarını eşitleme yo-
luyla değil Allah Subhanehû ve 
Teâlâ’nın üzerine yüklediği gö-
revlerini yerine getirerek değerli 
kılacağı inancına dayanır. Allah 
Subhanehû ve Teâlâ bu gerçeği 
şöyle açıklamıştır:

  َوَما َكاَن ِلُمۡؤِمٍن۬ َوَل ُمۡؤِمنٍَة إَِذا قََضى 
ُ َوَرُسولُهُ أَۡمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم ٱۡلِخيََرةُ ِمۡن  ٱللَّ
َضلَّ  فَقَۡد  َوَرُسولَهُ   َ ٱللَّ يَۡعِص  َوَمن  أَۡمِرِهۡم 

ا  بِينً۬ الً۬ مُّ ـٰ َضلَ

“Allah ve Rasulü bir iş 
hakkında hüküm verdiği za-
man, inanmış erkek ve inan-
mış kadına o iş konusunda 
seçme hakkı yoktur. Kim 
Allah’a ve Rasulüne karşı 
gelirse şüphesiz ki o apaçık 
bir şekilde sapmıştır.”1  

Feminizm fikirleri benimse-
miş Müslümanların fark etmedik-
leri bu kavramların tümü, Batılı 
devletlerin batıl yaşantılarından 
dolayı ortaya çıkmıştır. İnsan ürü-
nü olan laik sistemden kaynakla-
nan siyasi, ekonomik, eğitimsel 

haklar konusundaki haksızlıklar, baskılar 
tarihsel deneyimlerden doğmadır. Bu 
deneyim ise İslâm’ın reddettiği bir tarih 
ve deneyimdir. Aynı zamanda feminiz-
min toplumda evlenmeyi, annelik ve aile 
hayatındaki erkek ve kadınların gelenek-
sel rollerini küçümsediğini, bunun kadın 
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Aile hayatına ve toplumun 
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zararı yalnızca Batı 

ülkelerinde yayılmamış, 
sömürgecilik siyaseti 

sonucunda İslâm 
toprakları da dahil olmak 

üzere bütün dünyayı 
etkilemiştir. Yine bu 

fikirler 1924’te Hilâfet’in 
yıkılmasından sonra İslâm 

beldelerini yöneten laik 
sistemler ve hükümetler 

tarafından yönetilen 
projelerden biri olmuştur.
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için baskıyı temsil ettiğini ve kadının bu 
baskıdan nasıl kurtarılması ve statüsünün 
yükselmesi gerektiğini belirtirken yanlış 
bir fikir olduğunu da fark edemediler. 
Son olarak cinsiyet eşitliği ve diğer femi-
nist ideallerin toplumun aile yapısında, 
kadınlarda, çocuklarda ve genel olarak 
toplumda meydana getirdiği tahribatın 
boyutunu gerçekten anlamadılar.

Evli Kadınların Yok Sayılan Hak-
ları

Viktorya çağında bir kadın evlendi-
ğinde kanunen yok sayılırdı.  Evlendikten 
sonra kocasının mülkü olur ve böylelikle 
yasal olan tüm hakları kocasına geçerdi. 
Bu nedenle evlenen kadınlara eşleri ta-
rafından köle muamelesi yapılırdı. Kadı-
nın sahip olduğu şahsi parası veya mülkü 
kendisine sahip olan kocasına teslim edi-
lirdi ki böyle bir durumda bunu kontrol 
etme keyfiyeti tamamen kocaya ait olur-
du. Dahası bir kadının kocasını boşama-
sı, kendisine küfretmiş veya aldatmış olsa 
bile çok zor hatta imkânsızdı. Açıkçası bir 
koca hiçbir korku duymadan eşine karşı 
her türlü şiddeti uygulayabiliyordu. Ayrı-
ca annenin çocukları üzerinde de hiçbir 
hakkı yoktu. İşte, kadınların evlendikle-
rinde haklarından mahrum edilmelerinin 
sonucunda, feminizm savunucularının 
öncüleri evlilik ve aileyi kadın açısından 
bir köleleştirme ve ölüm olarak gördü. 
Örneğin 19. yüzyılda yaşamış olan ünlü 
Alman filozof  ve sosyal bilimci Friedrich 
Engels “Ailenin, şahsi mülkiyetin ve dev-

letin esası” adlı kitabında şunları yazmıştı: 
“Modern bir ailede kadının gizli veya açık 
bir köle olduğu gözlemlenmiştir.” O dö-
nemde koca, evde tek başına sözünü da-
yatırken, kadına olan bakış tamamen bir 
mülkiyete indirgenmiş, böylelikle kadın 
şehvetin kölesi ve çocuk doğurma objesi 
olarak görülmüştü.

Hâl böyle olunca da feministler kadın 
ve erkeğin cinsel içgüdülerini tatmin ede-
bilmeleri için evlenmelerinin bir sınırlama 
ve daraltma olduğunu düşünerek evliliğe 
karşı çıkar oldular. Bunun adına da “ka-
dının cinsel özgürlüğü” diyerek kadına öz-
gürlük, mutluluk ve zevkin ne olduğunu 
açıkladılar. Aynı zamanda kadına öncelik-
le “kürtaj yapma hakkı”, “hamile kalma-
ma hakkı” gibi eşitliği andıran tüm fikirleri 
savunup destek verdiler. 

Hâlbuki İslâm’da kadın kendi serveti 
ve kazancı üzerinde tam yetki sahibidir. 
Bir kocanın eşinin geliri, serveti veya pa-
rası üzerinde hiçbir hak talep etme du-
rumu yoktur. İslâm’la hükmetmiş olan 
Osmanlı Hilâfet Devleti’nin adli kayıtla-
rında bir kadının mülkünün kendi rızası 
olmadan kimse tarafından kiralanıp sa-
tılamayacağı veya servetinin harcanama-
yacağı, böyle bir şey yapıldığı takdirde 
ise kadının bu kişi hakkında mahkemeye 
başvurup dava açarak hak talep edebi-
leceği mevcuttur. Ayrıca kadın kendi ti-
cari işlerini kocasından bağımsız olarak 
yürütebilir. Buna ek olarak, İslâm kadına 
boşanma hakkı tanımıştır ki kocası ona 

karşı herhangi bir suiistimal veya ihmal-
de bulduğu takdirde mahkemeye başvu-
rabilsin. Kadına bir de mihir hakkı tanı-
mıştır ki bu evlenirken erkek tarafından 
kadına hediye olarak sunulur. İslâm’da, 
kadına boşanma durumunda çocukların 
velayeti verilir ve eğer çocuklar ayrım ya-
pacak yaşta iseler çocuğa anne babasın-
dan hangisi ile birlikte yaşamak istedikleri 
konusunda seçim yaptırılır. 

Batıya aldanarak kürtaj hakkını des-
teklemiş olan Müslümanlar ise sadece 
Allah nazarında bir canlıya kıymanın hük-
münü idrak edememiş olmakla kalmayıp, 
aynı zamanda “kürtaj sorunu”nun libera-
lizmden kaynaklanmış cinsel özgürlükler 
ve her şeyden zevk alma düşüncesinin 
acı sonuçlarından bir tanesi olduğunu da 
idrak edememişlerdir. Liberalist düşünce 
aileyi parçalayan, çocukların hayatlarını 
harap eden ve toplumlarda çöküntüye 
yol açan bir bakış açısına sahiptir. Bu ne-
denle kürtajın yasallaştırılması sorunun 
çözümlenmiş olması anlamına gelmediği 
gibi kadın ya da devletler için bir ilerle-
menin sembolü de olamamıştır. Kürtajın 
yasallaştırılması ancak suçluluk dolu sap-
kın bir eylem ve başarısız bir yaşam tar-
zının ürünüdür.

Geleneksel Evlilik Rolleri

Batılı feministler, geleneksel aile ya-
pısındaki erkeğin ailenin başı olması me-
selesini erkek egemenliğinin bir sembolü 
olduğunu öne sürerek, bunun kadına da-
yatıldığını iddia etti. Büyük olasılıkla bu-
nun iki nedeni vardır. Birincisi, yukarıda 
da belirtildiği gibi laik Batılı devletlerinin 
kadını evliliğe ilişkin birçok temel hak-
tan yoksun bırakmış olmaları ve kadının 
kocasının haksızlıkları ile karşılaşması 
hâlinde çok az bir tazminat alması du-
rumudur. Sonuç olarak pek çok erkek, 
yasal cezası olmayacağını bilerek, kadın-
ları istismar etmek ve kötü muamele et-
mek için aile reisi pozisyonunu kullandı. 
İkinci olarak feministlerin geleneksel aile 
yapısının içerisindeki rollere bakışları, 
erkeğin hiyerarşik olarak kadından daha 
üstün kabul edilmesi yönünde idi. Ka-
dının ev işleri ve çocuk bakıcısı olarak 
geleneksel rolü, erkeğin aile içerisindeki 
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rolünden daha aşağı ve düşük olarak de-
ğerlendiriliyordu. Buna ek olarak, kadın 
ve erkekler farklı rollere ayrılmıştı ki bu 
ayrım cinsiyetten gelen özellik farklarına 
da aykırı idi. Örneğin erkekler, akıl yürüt-
me, entelektüel güç ve düşünüşlerinde 
bağımsız olma yeteneğine sahip olarak 
görülüyordu. Bu nedenle, ailenin başı 
olacak ve kamusal yaşamda faaliyet gös-
terecek şekilde donatıldılar. Bu arada, 
kadınlar duygusal, irrasyonel, pa-
sif  olarak görülmüş ve teslimiyet 
ve bağımlılık niteliklerine sahip 
olmuştur. Bu nedenle, özel alana 
hapsolmuşlardı. Voltaire, Rousse-
au, Diderot ve Montesquieu gibi 
Batılı laikliğin sözde “aydınlanmış 
düşünürleri” bile, kadınların er-
keklerle aynı değere ve akla sahip 
olduklarını kabul etmediler. Ka-
dınları doğaları gereği doğru akıl 
yürütmede yetersiz olduklarını 
belirtmişler ve onları duygusal 
varlıklar olduklarından dolayı ka-
musal alan için uygun olmadıkla-
rını belirtmişlerdir. Bu nedenle fe-
ministler, geleneksel aile yapısın-
da kadınların eşit olmayan bir hi-
yerarşide aşağılık, itaatkâr ve zayıf 
olduklarını öne sürerek bunu asla 
kabul etmemeleri gerektiğini sa-
vunarak, evlilik fikrine saldırdılar. 

İslâm ümmeti içerisinde femi-
nizm düşüncelerinden etkilenen-
ler de İslâm’ın düzenlemesinde 
kadın ve erkeğin evlilik ve aile ya-
şamındaki görev ve haklarının far-
kını adaletsizlik ve kadının aşağı-
lanması olarak değerlendirmeye, 
buna inanmaya başladılar. Böyle-
ce İslâm’da erkeğin liderliği kav-
ramına ve eşin kocaya itaat etme 
görevine saldırdılar. Ayrıca, İslâm’a göre 
şekillenmiş evliliklerdeki görev ve hak-
ların da toplumda var olan kadın erkek 
eşitliği üzerine değiştirilmesi çağrısında 
bulundular. Örneğin erkek ve kadınların, 
çocuk yetiştirme ve eve gelir sağlama so-
rumluluklarını paylaşmaları gerektiğini ve 
miras ve boşanma yasalarının eşit olması 
gerektiğini söylediler. 

Bununla birlikte, Batılı laik devletler-
den farklı olarak İslâm’ın her zaman ka-
dın ve erkeği değer, statü ve akılda eşit 
gördüğü gibi siyasi, ekonomik, eğitimsel 
ve yargısal haklarda adaletini hakkıyla da 
takdir etmediler.

Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle buyur-
muştur:

ا  ۡن أَنفُِسُكۡم أَۡزَوٲًج۬ ُ َجعََل لَُكم ّمِ َوٱللَّ

“Allah size kendi nefisleriniz-
den eşler yaratandır…”2

Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurmuştur:

َالِ ما أكرمهُنَّ إل كريم ول أهانهُنَّ إل لئيم ِّج َائِقُ الر َاءُ شَق ِّس َا الن َّم ِن إ

“Kadın erkeğin diğer yarısıdır. Yal-
nızca asil bir adam kadınlara onurlu 
bir şekilde davranır. Yalnızca cahil bir 

adam kadınlara utanç verici davranır.”

Bu nedenle, İslâm’ın erkeği aile reisi 
olarak belirlemiş olması, erkek üstünlü-
ğü ve tahakküm anlamında değil eşine 
ve ailesine bakma, koruma ve sorumlu-
luk alma kavramına dayanır. Dahası, İs-
lâm’da evlilik ve aile hayatında erkek ve 
kadına verilmiş olan farklı roller, görevler 
ve haklar toplumda var olan kadın er-

kek sınıflamasına dayanmamakta, 
aksine ailenin organize edilmesi 
için tüm aile üyelerinin ihtiyaçları 
karşılanmaktadır ki aile hayatında 
uyum sağlanmış olsun. İslâm tek 
bir kişinin üzerine görev devret-
memiş, aksine ailenin doğru bir 
şekilde işleyebilmesi için zorunlu 
olan tüm görev dağılımını yap-
mıştır. Ek olarak erkeklere özel 
sorumluluklar, kadınlara verilen-
lerden daha önemli oldukları ile 
veya sınıflandırılmış veya başarı-
lı olmaları ile bağlantılı değildir; 
daha doğrusu, bu dünyada ve ahi-
retteki başarı ve sınıflandırma, Al-
lah Subhanehû ve Teâlâ’nın emret-
tiği görevleri yerine getirme ça-
basına göre ölçülür. Allah Subha-
nehû ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:

بَۡعَضُكۡم  بِِه   ُ ٱللَّ َل  فَضَّ َما  تَتََمنَّۡواْ  َوَل 
ٱۡڪتََسبُواْ  ا  مَّ ّمِ نَِصيٌب۬  َجاِل  لِّلّرِ بَۡعٍض۬  َعلَٰى 
َ ِمن  ا ٱۡكتََسۡبَن َوۡسـَٔلُواْ ٱللَّ مَّ َوِللنَِّسآِء نَِصيٌب۬ ّمِ

ا َ َڪاَن بُِكّلِ َشۡىٍء َعِليًم۬ فَۡضِلِه إِنَّ ٱللَّ

“Allah’ın sizi birbiriniz-
den üstün kıldığı şeyleri iç 
çekerek arzu etmeyin. Er-
keklerin de kazandıkların-
dan nasipleri var, kadınların 
da kazandıklarından nasip-
leri var. Allah’ın lütfundan 
isteyin; şüphesiz Allah her 
şeyi bilmektedir.”3 

Anneliği, Kadının Yetenekleri-
nin İsraf Edilmesi Olarak Gördüler

Birçok Batılı feminist, kadının evde-
ki görevleri ve çocuk bakmayı kadının 
yeteneklerinin israf  edilmesi olduğunu 
savundu. Bunların kadının toplumda 
ve kamu hayatında gerçek potansiyeli-
ni elde etmesine engel olunduğunu ve 
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İslâm’ın erkeği aile reisi 
olarak belirlemiş olması, 

erkek üstünlüğü ve 
tahakküm anlamında 
değil eşine ve ailesine 

bakma, koruma ve 
sorumluluk alma 

kavramına dayanır. 
Dahası, İslâm’da evlilik 
ve aile hayatında erkek 
ve kadına verilmiş olan 
farklı roller, görevler ve 

haklar toplumda var olan 
kadın erkek sınıflamasına 

dayanmamaktadır.
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Tehdit Altındaki Son Kale Aile

ufkunu daralttığını iddia ettiler. Onlara 
göre ev kadınlığı ve annelik boğucu roll-
erdi ve kadının hayatta ulaşmak iste-
diği gerçek hedef  ve hevesler önünde-
ki engeldi. “Evde esir gibi tutulurken” 
toplum içindeki görevlerini tam yerine 
getiremeyeceğini, devletin vatandaşları 
olarak erkeklerle eşit seviyede haklar 
elde edemeyeceğini iddia ettiler. Mese-
la 20. yüzyılın en bilinen feministi 
ve süfrajet hareketi üyesi (kadın-
ların seçme ve seçilme hakkını 
savunan hareketler) Christabel 
Pankhurst, ev hayatındaki so-
rumluluklar için “evli kadınların 
üzerinde tahammül edilemez yük, 
zaman ve ekonomik enerji kaybı, 
ücretsiz (maddi karşılığı olmayan) 
ve kabul görmeyen işler” olduğunu 
söylemiştir.

Sonuç itibariyle zamanla 
birçok feminist; annelikten ve 
ev kadını olmaktan uzaklaşarak 
kadınları istedikleri her şey ola-
bilmeye teşvik ettiler... Yeter ki 
ev kadını ve tam zamanlı anne ol-
masınlar. Hatta BM’nin 1995 Pe-
kin Deklarasyonu ve Eylem Planı, 
okul müfredatlarında kadın ve 
erkeklerin “geleneksel kadın ve 
erkek rollerinde” gösterilmesini 
“geleneksel kadın ve erkek rolleri... 
kadınları toplumda tam ve eşit or-
taklık fırsatlarından yoksun bırak-
maktadır.” diyerek kınamıştır.

Feministlerin kadının ev kadını 
ve anne rolünü aşağılamasının 
altında çeşitli nedenler yatmak-
tadır. Birincisi, Batılı laik sistemde 
ev işi, ücretli işe ve saygın kabul 
edilen evi geçindirme rolüne 
kıyasla değersizdir. Dolayısıyla 
evi geçindirmek; eş ve anne olma 
statüsünden üstün konumlandırılmıştır. 
İkincisi, Batılı devletler tarihlerinde kadını 
ev sorumluluklarıyla sınırlandırmış ve 
ona evin dışında hiçbir rol vermemiştir. 
Bu durumu bazı kişiler kadınların eği-
tim, iktisadi ve siyasi haklarından yoksun 
bırakılması için gerekçe göstermiştir. 
Çünkü onlara göre tek vazifesi ev kadını 

ve çocuk bakıcısı olan kadınların böylesi 
ayrıcalıklara ihtiyacı yoktu. Bundan dolayı 
feministler eş ve anne olarak görevleri-
ni iyi yerine getiren kadını değil de ken-
di başarılı kariyeri olan veya en azından 
kendi geçimini sağlayan kadını başarılı 
olarak tanımlamıştır. İstihdamı da kadını 
değerli kılan şey olarak görmüşlerdir. 
Oysa toplum için en önemli değerle-

rden bir tanesi başarılı bir şekilde çocuk 
yetiştirmektir. Sonuç olarak feminis-
tler rollerde cinsiyet ayrımının ortadan 
kaldırılmasını, iş hayatında eşit ücret, 
aile hayatındaki ev işlerinde ve çocuk 
bakımında kadın ve erkek arasında eşit 
görev paylaşımı istediler. Çok tanınmış 
20. yüzyıl feministlerinden Susan Okin, 

“Adalet, Toplumsal Cinsiyet ve Aile” adlı 
kitabında kadınların çocuk yetiştirme-
si hakkında şöyle yazmıştır: “Çocuk ye-
tiştirmek son derece zaman alıcıdır ve tek 
başına yapan kişiyi eğitim, kazanç veya 
siyasi makam gibi birçok başka sosyal ka-
zançları elde etmekten alıkoymaktadır… 
Kadınların ve çocukların zafiyeti ivedilikle 
giderilmesi gereken bir sorundur. Bu so-

runu çözmek için sunulan her türlü 
çözüm, ücretli ve ücretsiz, üretici 
ve üretici olmayan emeğin kadın ve 
erkek arasında eşit paylaşılmasını 
teşvik etmek ve kolaylaştırmak 
zorundadır. Herkesin bu tarzda bir 
hayatı tercih edeceği bir gelecek 
için çalışmak zorundayız.” İşin iro-
nisi ise kadınların çoğunluğunun 
en alt sınıf, en düşük ücretli ve 
en sömürgeci mesleklere itilmiş 
olmasıydı. Başarıya dair bu arızalı 
feminist bakış açısının neticesinde 
sadece kadınların omuzlarına 
erkeklerin sorumlulukları yüklen-
miş, üstelik toplumda statülerine 
hiçbir getirisi olmayan işlere itil-
irken önemli eş ve annelik görev-
lerini de feda etmişlerdir.

İslâm ise hiçbir zaman an-
neliğe laik Batı’nın gözüyle bak-
madı ve hiçbir zaman kadınların 
ev işleriyle sınırlandırılması ge-
rektiğini düşünmedi. Aksine 
toplumsal hayatta da özel hayat-
larındaki gibi aktif  olmaları ger-
ektiğini söyledi. İslâm, toplum-
da kadının statüsünü yücelten 
ve hakkıyla yerine getirildiğinde 
ahirette büyük mükâfatları olan 
eş ve anne olmaya son derece 
büyük değer vermiştir. Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem kadın-
lara hitaben şöyle buyurmuştur:

اْلُمَجاِهِديَن  َعَمَل  تُْدِرُك  بَْيتَِها  فِي  إِْحَداُكنَّ  ِمْهنَةُ   
ِ فِي َسبِيِل للاَّ

“Sizden birinizin kendi evinde 
yapacağı bir iş, mücahitlerin yaptığı 
cihat sevabını kazandırır.”4

İslâm her ne kadar kadının birincil 
görevini eş ve anne olarak tanımlamışsa 
da hiçbir zaman kadınları toplumda aktif 

İslâm, anneliğe laik Batı’nın 
gözüyle bakmadı ve hiçbir 
zaman kadınların hayatının 
ev işleriyle sınırlandırılması 

gerektiğini düşünmedi. 
Aksine toplumsal hayatta 
da özel hayatlarındaki gibi 
aktif olmaları gerektiğini 
söyledi. İslâm, toplumda 

kadının statüsünü yücelten 
ve hakkıyla yerine 

getirildiğinde ahirette 
büyük mükâfatları olan 
eş ve anne olmaya son 

derece büyük değer 
vermiştir.
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1  Ahzab Suresi 36
2  Âl’i İmran Suresi 195
3  Nisa Suresi 32
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7  Buhari
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olmaktan alıkoymamıştır ve hiçbir zaman 
eğitim, iktisadi, hukuki ve siyasi haklarda 
kadın erkek ayırımı yapmamıştır. Haki-
katen de İslâm, kadınların toplumda siya-
sete dahil olmalarını emretmiştir. Onlara 
haksızlığın ve fitnenin karşısına dikilmeyi 
ve yöneticileri muhasebe etmeyi emret-
miştir. Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle 
buyurdu:

بَْعٍض  أَْوِليَاء  بَْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمنَاُت   َواْلُمْؤِمنُوَن 
يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 

“Mümin erkeklerle, mümin 
kadınlar da birbirlerinin velileridir. 
Onlar iyiliği emreder, kötülükten 
alıkoyarlar...”5

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
de hem kadına hem erkeğe hitaben şöyle 
emretmiştir: 

َعِن  َولَتَْنَهُونَّ  بِاْلَمْعُروِف  لَتَأُْمُرنَّ   ِ َوللاَّ َكالَّ    
َعلَى  َولَتَأُْطُرنَّهُ  الظَّاِلِم  يََدِى  َعلَى  َولَتَأُْخذُنَّ  اْلُمْنَكِر 

اْلَحّقِ أَْطًرا َولَتَْقُصُرنَّهُ َعلَى اْلَحّقِ قَْصًرا
“Hayır Allah’a yemin olsun ki ya iy-

iliği emreder, kötülükten vazgeçirm-
eye çalışırsınız, zalimin eli üzerine 
(elinizi) tutar(ak zulmüne mâni olur)
sunuz ve onu hakka döndürür ve hak 
üzerinde tutarsınız...”6

Bundan dolayı Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem döneminde de, O’nun 
yönetimini devam ettiren Hilâfet Dev-
leti’nde de Müslüman toplum içerisinde 
son derece aktif  olan kadınların örnekleri 
çoktur. Onlardan biri Şifa Binti Abdullah 
RadiyAllahu Anhâ idi. İslâm’ın ikinci hal-
ifesi Ömer Bin Hattab RadiyAllahu Anh 
çeşitli siyasi meselelerde zekâsı ve aydın 
görüşünden dolayı Şifa Binti Abdullah 
RadiyAllahu Anhâ’ya sıkça danışır, çoğu 
kez onun görüşünü diğerlerininkine ter-
cih ederdi. Ayrıca İslâm kadınlara ilim 
öğrenmeyi emretmiş ve onları dünyalık 
işlerde de eğitim almaya teşvik etmiştir. 
İşte bundan dolayı İslâmi yönetim al-
tındaki İslâm medeniyeti binlerce âlime 
kadınlarla, hem İslâmi hem beşerî ilim-
lerde uzman kadınlarla doludur. Bundan 
ziyade kadınların İslâm ile çok müreffeh 
ekonomik hayatları olmuştur. Kadınlar 
istediklerinde ticari sözleşmeler yapar 
ve çalışırlardı. İş hayatına atılmaları için 

hiçbir sosyal veya ekonomik baskı gör-
mezlerdi. Zira kocalarının, erkek akraba-
larının ve devletin onların mâli güvenliğini 
sağlamakla mükellef  olduğunu biliyor-
lardı. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle demiştir:

   قَْد أَِذَن لَُكنَّ أَْن تَْخُرْجَن ِلَحَوائِِجُكنَّ 

“Ey kadınlar! (Allahu Teâlâ) size 
ihtiyacınızı temin etmeniz için (evler-
inizden) çıkmanıza izin vermiştir.”7

Osmanlı Hilâfeti’nin şer’î sicil kayıt-
ları, kadınların ekonomik hayatta ciddi 
anlamda aktif  olduklarını ortaya çıkar-
mıştır. Kayıtlar ayrıca kadınların arsalara, 
bostanlara, evlere ve başka mülke sahip 
olduğunu ve bunlardan elde ettikleri ge-
lirlerin tamamen kendilerine ait olduğu-
nu da gösteriyor. 18. yüzyılda Halep’teki 
kadı sicillerinde, mülk satış işlemlerinde 
kadınların %63’ünün yer aldığı görülmüş-
tür. Osmanlı Hilâfeti’nin mahkeme kayıt-
ları ayrıca kadınların ticaretle uğraştığını, 
sözleşmeler yaptığını, farklı projelere 
yatırım yaptığını, kendi şirketlerini yö-
nettiğini, başkalarının şirketlerinde yöne-
tici pozisyonlarında olduğunu da ortaya 
koymuştur. Dolayısıyla İslâm tarihinde 
evlilik, ev görevleri ve annelik; kadınların 
toplumda aktif  bir hayata sahip olmaları-
na ve hayatın birçok alanında üstün başa-
rılar sergilemesine engel olmamıştır.

Feminizm, Defolu ve Akıl Dışı 
Bir Fikirdir

Dolayısıyla feminizmin evlilik, anne-
lik ve aile birliğini zalim ataerkil yapılar 
olduğuna dair defolu bir fikir geliştirmiş 
olması kadınların beşer icadı Batılı laik 
nizamlarda maruz kaldıkları adaletsi-
zlikten kaynaklanmaktadır. Kadınlara 
karşı zulümlerin temelinde yatan sebe-
plere, yani laik sisteme ve sahip olduğu 
değer ve inançlara odaklanmak yerine; 
erkekleri ve geleneksel aile yapılarını 
öfke ve nefretlerinin hedefi kıldılar. Net-
icesinde birçok kadının evlilikten tik-
sinmeye başlaması sadece evliliği zalim 
ve kadın düşmanı bir kurum olarak 
görmelerinden dolayı olmamıştır. Aynı 
zamanda erkekleri şüpheli ve haklarını 
ellerinden almak için bekleyen düşman 

olarak görmeye başladılar. Maalesef  bu 
düşünce tarzı birçok Müslüman kadını da 
etkiledi ve onların evliliği ertelemesine 
veya evlilikten ve annelikten kaçmasına 
sebep oldu. Birçoğu İslâm’ın aile hüküm-
lerine şüpheyle ve hatta nefretle bakma-
ya başladı. Yine kocalarını din kardeşi 
ve hayat arkadaşı yerine düşman olarak 
görmeye başladı. Neticesinde evlilik ha-
yatını kuşatması gereken huzur yerine 
çatışmalar baş gösterdi.

Ayrıca feminism, cinsiyetler arasında-
ki farklılıkları inkâr ederek gerçeği inkâr 
eden kökten arızalı ve akıl dışılıklar üze-
rine kuruludur. Kadınların yaratılıştan 
gelen fıtratını, insanlığı doğuran yapısını 
yok saydı, önemsiz ilan ederek bir ke-
nara itti. Yine annenin bir çocuğun ha-
yatında sahip olduğu merkezî konumunu 
da reddetti. Muhtemel bundan dolayı 
da Fransız yazar ve feminist Simone de 
Beauvoir bir keresinde şöyle demişti: 
“Hiçbir kadına evde kalıp çocuk yetiştirme 
yetkisi verilmemelidir... Kadınlara böyle bir 
seçenek tanınmamalıdır. Çünkü böyle bir 
tercih hakkı verildiğinde çok fazla kadın 
bunu seçecektir.”

Bunun yanı sıra feminizmin ve cinsiyet 
eşitliğinin kadınlarla erkekler arasındaki 
farklılığın kıymetini bilemeyişleri, on-
ları İslâm’ın aile hukukunu, cinsiyetlere 
göre farklı haklar ve sorumluluklar içer-
mesinden dolayı, kadınlara karşı baskıcı 
ve ayrımcı olarak yargılamarına neden 
oldu. Onlar, kadınla erkek arasında tan-
zim edilmiş bu farklılıkların birbirlerini 
tamamlamak ve etkili, iyi düzenlenmiş 
ve ahenkli bir aile yapısı oluşturmak için 
olduğunu anlayamadılar. Bu aynı zaman-
da kadına ve çocuklarına mâli bakım, 
korunma ve destek de sağlamaktadır. 
Dolayısıyla aileler ve devletler “Cinsi-
yetleri eşitlemek” uğruna İslâm’ın aile 
hükümlerini terk edince en çok mağdur 
olanlar kadınlar ve çocuklar olmuştur.
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 FASİT HUKUK SİSTEMLERİ

KADINI VE AİLEYİ 
KORUYAMIYOR 

Ahmet Sivren
ahmetsivren.as@gmail.com

İslâm ümmeti tek bir ümmettir. Pra-
tikte ise 50’den fazla ulus devlete bo-
lünmüş, her devletin kendi anayasası 

mevcuttur. İslâmi beldelerin çoğunda İslâm 
hukukunun öneminden bahsedilse de İs-
lâmi hükümlerin tatbiki hususunda arala-
rında neredeyse hiçbir farklılık bulunma-

makta, bu beldelerde beşer aklından çıkan 
hukuk tatbik edilmektedir. Mevcut bütün 
devletlerin mekanizması yasama, yürütme 
ve yargının ayrılması üzerine kuruludur. Bu 
üç kurumun ürettiği, uyguladığı ve korudu-
ğu kanunlar devlette yaşayan vatandaşların 
hayatlarının temelini oluşturmaktadır. Bu 

kurumların üyelerinin rolü ise insanların 
günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunları 
çözmek üzere yasalar oluşturmak, uygula-
mak ve bunları korumaktır.  Ne var ki bu 
kurumların bizzat kendileri sorunun birer 
parçası olmaktadır. İşte günümüzde İslâm 
dünyasında şahit olduğumuz vakıa budur.
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Bilhassa kadınların hayatları çözüme 
kavuşturulamayan bir yığın sorunla dolu-
dur. Zorla evlendirilmekten tutun da aile 
içi şiddet gibi sorunlarla muhatap olan 
Müslüman kadın, çoğu zaman kendisi 
için bir zulüm yuvası hâline gelmiş evliliği 
devam ettirmek durumunda kalmakta-
dır. Ülkemizde yasalar, laik bakış açısıyla 
hazırlandığından, gayri İslâmi ol-
malarının yanında ailede şiddete 
sebebiyet veren sorunlara odak-
lanmaktan uzak, daha ziyade aile 
kurumunu dağıtan suni, yüzeysel 
çözümler içermektedir. 

Evliliğin sonlandırılmasını talep 
etmek kadın için son derece zor-
lu bir sürece yol açabilmektedir. 
Boşanmayı başaran kadınlar ise 
günümüz Türkiye’sinde bir örf 
gibi algılanan ancak hakikatte şer’î 
bir hak olan mihirlerini veya sair 
şahsi mülklerini almakta zorluklar 
yaşayabilmektedir. Çocuklarının 
velayeti ya da nafaka sorunları ise 
ailenin tüm fertleri için ayrı bir so-
run olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kadının yaşadığı bu toplumsal 
sorunları kimi insan hakları kuru-
luşları dinî ve kültürel değerlere 
bağlasa da gerçekler öyle değildir. 
Nitekim Kamu Denetçiliği Kuru-
mu Kamu Başdenetçisi Şeref  Mal-
koç başkanlığında yapılan ve ilgili 
kamu kurumları yetkilileri, alanda 
çalışan meslek odaları ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri ve aka-
demisyenlerin de katıldığı, “Çocuk 
Tesliminde Hak İhlallerinin Ön-
lenmesi” konulu çalıştayda bir ko-
nuşma yapan Şeref  Malkoç, Türk 
aile yapısının yüzyıllara dayanan ve 
toplumun temel taşı olan bir yapı 
olduğuna dikkat çekerek “Son yıllarda aile 
yapısının sarsıldığını görmekteyiz. Aile yapı-
sıyla ilgili gerekli sosyal, hukuki tedbirler alın-
mazsa önümüzdeki yıllarda bunun çok daha 
büyük felaketlere yol açacağını görmek-
teyiz.” dedi. Malkoç bu sözleriyle insan 
hakları kuruluşlarının iddia ettiğinin aksine 
asıl sorunun dinî ve kültürel değerler ol-
madığını dolaylı yollarla dile getirmiş oldu.

Evlilik sorunlarını aile büyükleri ara-
cılığı ile çözmeye güç yetiremeyen ka-
dınlar devletin hukuk sistemine baş-
vurmakta fakat İslâm beldelerindeki 
laik yasaların hükmettiği hukuk sistemi, 
kadınların sorunlarının kolayca çözül-
mesini garanti edememektedir. Hatta 
son yıllarda Türkiye’de “kadın haklarını 

korumak(!)” saikiyle yapılan kimi ya-
salar bile sorunların artmasından baş-
ka bir işe yaramamıştır. Çünkü kadın 
hakları adı altında uygulamaya konulan 
birçok husus hakikatte aile kurumu-
na çok daha fazla zarar vermektedir. 

Hukuk sisteminin dayandığı laik esas-
lardan kaynaklı sorunların yanında; adli-

yelerdeki altyapı eksikliği, hâkim ve sav-
cıların niteliği/keyfiyeti, mahkeme heyet 
ve personel sayısındaki yetersizlik, kalem 
çalışanlarının eğitim ve nitelik durumu, 
personel maaşlarının azlığı gibi hususla-
rın tetiklediği uzun yargılama süreleri de 
yargılamaların adalet ilkesine uygun ya-
pılamamasının başlıca gerekçeleri olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

Dolayısıyla İslâm beldelerinde-
ki adalet sisteminin hem ağır işle-
mesi hem verimsiz hem de pahalı 
olması, hukuki yollardan faydalan-
mak isteyen -özellikle kadın- mağ-
durları maalesef  bu haktan mah-
rum etmektedir. Hâlbuki adalette 
sürat, devletin temel sorumluluk-
larındandır; unutmamak gerekir 
ki geciken adalet, adalet değildir!

Kadına Şiddet

Türkiye’de kadına şiddet ile il-
gili yasal düzenlemelerde ya ifrata 
ya da tefrite kaçılıyor. Bir dönem; 
şiddete maruz kalan birçok kadın, 
cezaların caydırıcı olmaması ne-
deniyle çoğu zaman şikâyette dahi 
bulunmuyor ya da şikâyette bu-
lunduktan bir müddet sonra adli 
mercilere gidip şikâyetini geri çe-
kiyordu. Çünkü şikâyetçi olunsa 
bile fail çoğu zaman adli para ce-
zası alıyor ya da verilen cezanın az 
olmasından dolayı cezası erteleni-
yordu. Bu durumda da mağdurlar 
ikinci bir defa daha şiddete maruz 
kalmamak için genelde şikâyette 
bulunmuyor ya da şikâyetlerini 
geri çekmek zorunda kalıyorlardı. 

Şimdilerde ise kadına şiddetin 
boyutları genişletilerek fiziksel 
şiddetin yanına ekonomik, cinsel 
ve duygusal şiddet gibi unsurlar 

eklenmek suretiyle durum daha içinden 
çıkılmaz bir hâle; kadını korurken erkeği 
mağdur eder hâle getirilmiştir. Önceki 
süreçte kadınları koruyamayan, bugünkü 
süreçte de erkeklere zulmeden yasalar 
sebebiyle kadınlar, kendilerine iyice kin-
lenmiş erkeklerin kimi zaman öldürme-
ye varan saldırısına maruz kalmışlardır. 
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne 
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sürekli gündeme gelen kadına şiddet ko-
nusundaki şu rakamlar yaşanan trajediyi 
gözler önüne sermeye yeterlidir:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
verilerine göre; 2002 - 2015 yılları ara-
sında 5406 kadın cinayete kurban gitmiş, 
güncel rakam çok daha da fazla. 

Türkiye’de yaşayan her 2 ka-
dından 1’i fiziksel veya cinsel şid-
dete maruz kalıyor. 

Bu rakamların, kadınlara 
haklarını en fazla iade ettiğini 
iddia eden AK Parti hükümetle-
ri dönemlerine ait rakamlar ol-
ması da ayrıca dikkat çekicidir. 

Hal böyle olunca bilhassa 
kadınların toplumda güven için-
de hareket edip etmedikleri ko-
nusu da hatırlara gelen bir diğer 
mesele. Çünkü özellikle kadına 
ya da toplumun diğer fertlerine 
yönelik olası şiddet, haliyle top-
lumda güvensizliği de tetikleye-
cektir.

TÜİK tarafından cinsiyete 
göre bireylerin yaşadığı çevre-
de gece yalnız yürürken ken-
dini güvende hissetme durumu 
üzerine 2017 yılında gerçek-
leştirilen araştırma sonuçları-
na göre; kendini çok güven-
de hisseden kadınların oranı 
%2,8 iken, erkeklerde bu oran 
%8,6. Kendini güvensiz hisse-
den kadın ve erkek oranında 
ise büyük bir fark söz konusu; 
kadınların neredeyse %30’u so-
kakta yalnız yürürken güvensiz 
hissettiğini belirtirken, bu oran 
erkeklerde %14 civarında sey-
rediyor. Çok güvensiz hissetme oranı ise 
kadınlarda %9,6 iken, erkeklerde %2,5. 

Hâlbuki güvenlik ve emniyet de ada-
let gibi devletin tebaasına sağlaması ge-
reken esasi unsurlardandır. Aksi halde 
toplumda suç yayılır, suçlu sayısı artar; 
buna paralel olarak güvensizlik daha da 
artar. Aynı şekilde suçun artması, yargıda 

dosyaların yığılmasına, adalet mekaniz-
masının da yavaşlamasına sebep olacak-
tır. Aşağıdaki rakamlar da bunun en bariz 
göstergelerinden.

“Adalet Bakanlığı’na bağlı olan Adli 
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafın-
dan hazırlanan Türkiye’nin suç atlası 2017 

verilerine göre; Türkiye genelinde toplam 
7 milyon 857 bin kişiye ‘şüpheli’ sıfatı ile 
işlem yapıldı. Türkiye’de görev yapan savcı 
başına bin 963 dosya düşerken bu rakam 
hâkimlerde 929’a düştü. 2017 yılında açı-
lan bir davanın dosyası ise yaklaşık 417’de 
günde tamamlandı. 

Soruşturma evraklarının görülme hı-
zında ise yıllara göre bir yavaşlama görü-
lüyor. 2010 yılında bir dosya yaklaşık 311 
günde sonuçlanırken yıllar içinde görüşme 
süresi yavaşladı. 2017 yılına gelindiğinde 
ise 417’ye çıktı. Bir başka ifadeyle son bu 
süre içinde soruşturma görüşme hızı 100 
gün arttı.

Yine 2010-2017 yılları arası 
rakamlara bakıldığında Türki-
ye’de 2010 yılında yaklaşık 5 
milyon 316 şüpheli hakkında 
soruşturma açıldı. 7 yıl içinde bu 
rakam her geçen gün arttı. 2017 
yılına gelindiğinde ise yaklaşık 
2.5 milyon artarak 7 milyon 857 
bine ulaştı. Ancak 2017 yılında 
Cumhuriyet tarihinde bir ilk de 
yaşandı ve şüpheli kadın sayısı 1 
milyonu geçti.”1

Batı’da, laik yaşam tarzı-
nın benimsenmesi ile evlilik ve 
aile çok da önemli olmayan bir 
yapı halini almıştır. Fakat doğu-
ya özellikle İslâm coğrafyasına 
bakıldığında aile kurumu, ken-
disine önem verilen bir yapı 
olarak barizleşmektedir. Öyle 
ki Müslümanlar nezdinde aile, 
“korunması gereken bir kale” 
mesabesindedir. Fakat Batılı 
mefhumların hâkimiyeti altında 
coğrafyamızda da aile kurumu-
nun dejenere edildiği ve onun 
dokunulmazlığına halel getiril-
meye çalışıldığı da inkâr edile-
mez bir gerçektir. 

Dolayısıyla laik Batı’nın ifsat 
edici nizamlarından müteşekkil 
yargı da aile mefhumunu ko-
rumakta yetersiz kalmış hatta 

ailenin dağılmasını hızlandıran bir meka-
nizma halini almıştır. “Kadını korumak”, 
“pozitif  ayrımcılık”, “cinsiyet eşitliği” gibi 
söylem ve mefhumların bayraklaştırıldığı 
bir süreçte siyasi erk tarafından nice fasit 
fikir ve mefhum kanunlaştırılmış, böyle-
likle aile kurumunun dolayısıyla toplu-
mun temeline dinamit konulmuştur. 

Laik Batı’nın ifsat edici 
nizamlarından müteşekkil 
yargı da aile mefhumunu 

korumakta yetersiz 
kalmış hatta ailenin 

dağılmasını hızlandıran bir 
mekanizma halini almıştır. 
“Kadını korumak”, “pozitif 

ayrımcılık”, “cinsiyet eşitliği” 
gibi söylem ve mefhumların 
bayraklaştırıldığı bir süreçte 

siyasi erk tarafından nice 
fasit fikir ve mefhum 

kanunlaştırılmış, böylelikle 
aile kurumunun dolayısıyla 
toplumun temeline dinamit 

konulmuştur. 
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EŞİTLİK İLKESİ VE POZİTİF 
AYRIMCILIK

Eşitlik ilkesi 1982 Anayasasının 10. 
maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir:

“Madde 10 

(Ek fıkra: 07/05/2004 - 5170 S.K./1.
mad) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sa-
hiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesi-
ni sağlamakla yükümlüdür.”

Yeni Anayasada da kapsamı genişle-
tilen pozitif  ayrımcılık “eşitlik” başlıklı 9. 
maddede şu şekilde ifade edilmiştir:

“Eşitlik 

Madde 9 (3) Kadınlar, çocuklar, yaşlılar 
ve engelliler gibi özel surette korunmayı ge-
rektiren kimseler için alınan tedbirler, eşitlik 
ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 

Madde gerekçesi:

Üçüncü fıkrada sayılan toplumun ko-
runmaya muhtaç kesimleri için devletin 
özel tedbirler alması olarak ifade edilen po-
zitif  ayrımcılık, kanun önünde eşitliği sağla-
maya yönelik politikaların bir gereği olarak 
görülmektedir. 1982 Anayasasının eşitlik 
ilkesini düzenleyen 10 uncu maddesi 2004 
yılında değiştirilerek maddeye kadınlar açı-
sından pozitif  ayrımcılığa imkân tanıyan bir 
ifade eklenmiştir. Bu değişiklik, Türk pozitif 
hukuku açısından önemli olmakla birlikte, 
yeterli değildir. 

İnsan hakları alanındaki gelişmeler in-
celendiğinde eşitlik ilkesini güçlendirmek 
amacıyla sadece kadınlar lehine değil, aynı 
zamanda toplumun özel korunmasını ge-
rektiren başka kesimler için de pozitif  ay-

rımcılık kuralının benimsendiği görülecektir. 
Bu yüzden maddenin üçüncü fıkrasındaki 
hüküm, eşitlik ilkesinin pozitif  ayrımcılık ku-
ralıyla değişmekte olan içeriğine ve bu yön-
deki çağdaş gelişmeye uyum sağlayacaktır. 

Öte yandan, Avrupa Birliği Temel Hak-
lar Şartının 23 üncü maddesine göre, “Eşit-
lik ilkesi, eksik temsil edilen cinsiyet lehine 
olan tedbirlerin muhafazasını veya kabul 
edilmesini engellemez.” Benzer hükümler, 
yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi özel su-
rette korunmayı gerektiren toplum kesimle-
ri için de söz konusudur. Bu sebeple, Ana-
yasanın ‘Eşitlik’ maddesinde yer alan bu 
hüküm, Avrupa Birliği hukukuyla uyumun 
sağlanması bakımından önemlidir.”

AK Parti hükümetlerince önemle ve 
öncelikle üstünde durulan “eşitlik” ve 
kadına “pozitif  ayrımcılık” ilkelerinin ha-
yata geçirilmesi noktasında TBMM Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi ve 
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ha-
tice Dudu Özkal’ın sözleri dikkat çekici-
dir. Özkal, “AK Parti olarak eşitliğin ötesine 
geçen, kadına pozitif  ayrımcılık tanıyan 
uygulamaları pratikte hayata geçirdik, ge-
çirmeye de devam edeceğiz.” diyerek “iyi 
bir şey” yaptığı vehmine kapılmıştır.

Özkal ayrıca, “Kadınlara Karşı Her Tür-
lü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 
(CEDAW), AK Parti hükümeti göreve gele-
ne kadar yürürlüğe konulmadığını söyledi. 

Sözleşme kapsamında kurulan komi-
telerin çalışmalarını çok önemsediklerini 
belirten Özkal, “AK Parti iktidar olduktan 
hemen sonra 2003 yılında bu önemli an-
laşmayı yürürlüğe koyarak CEDAW’ın, tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına 
yönelik ayrımcılığı önlemek için denetleme 
yapması sağlanmıştır.” diye konuştu.

Kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve 
toplumsal alanda konumlarının iyileştiril-
mesinin AK Parti’nin temel hedeflerinden 
olduğunu dile getiren Özkal, kadına pozi-
tif  ayrımcılık tanıyan uygulamaları bir bir 
yasalaştırdıklarını, bu bağlamda; “Kadınlar 
ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yü-
kümlüdür” maddesinin, 2004 yılında AK 
Parti döneminde Anayasa’ya eklendiğini 
daha sonra da yine AK Parti tarafından 
“2010 yılında bir başka devrim niteliğinde-
ki kararla, ‘Bu maksatla alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz’ 
hükmünün eklenmesini sağladığını söyledi. 
“Dinî inançları yüzünden ayrımcılığa uğra-
yan, eğitim özgürlüğü kısıtlanan kadınla-
rımızın eğitim ve çalışma haklarını kulla-
nabilmeleri de yine AK Parti hükümetleri 
döneminde mümkün hale gelmiştir.” diyen 
Özkal, hayatın her alanındaki ayrımcı kalıp 
ve davranışlardan kurtulmayı hedefledikle-
rini de sözlerine ekledi.”2 

AK Parti Milletvekili Hatice Dudu 
Özkal’ın büyük bir heyecanla savundu-
ğu kadın-erkek eşitliği ve kadına pozitif 
ayrımcılık düzenlemelerinin toplumdaki 
onulmaz tehlikelerine de dikkat çekmek 
gerekir. Bu minvalde Gazeteci - Yazar Ali 
Bulaç’ın, 2010 senesinde yazdığı bir ma-
kaleye bakmakta fayda var:

“Son anayasa değişikliğinde, yeterince 
müzakere ve muhasebesi yapılmadan “po-
zitif  ayrımcılığı” öngören bir madde geçti. 
Buna göre Anayasa’nın “kanun önünde 
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eşitlik” başlıklı maddesinde yer alan “ka-
dınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” 
fıkrasına “Bu maksatla alınacak tedbirler 
eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz” ifadesi ek-
lenmiş oluyor. Kısaca Anayasa, “kadın ve 
erkekleri eşit” sayıyor olsa bile, kadınlara 
bazı ilave avantaj ve imtiyazların tanınması 
halinde, bunlar “eşitlik ilkesi”ne aykırı sa-
yılmayacak. 

Varlık yapıları itibarıyla erkek ve kadın-
ları eşitleştirmeye kalkışmak, varlığın asli 
ve ahlaki düzenine aykırı bir girişimdir. Söz 
konusu eşitleştirmeyi hayata geçirmiş bu-
lunan Batılı toplumlar, yavaş yavaş bunun 
acı sonuçlarını üç alanda tatmaya başla-
maktadırlar: 1) Erkek ve kadın arasındaki 
“merhamet ve şefkat”in kalkmasıyla yok 
olan “sevgi ve aşk”; 2) Birer eşit özne ola-
rak toplumsal hayata çıkan kadının evle 
ve annelikle ilişkisinin kesilmesiyle nüfusta 
meydana gelen gerileme; 3) Bunun sonu-
cunda eşcinselliğin yaygınlaşıp toplumsal 
hayat alanlarının eşcinsellerin eline geçme-
ye başlaması. Bundan erkek yanında, asıl 
büyük zararı kadın görmektedir. 

Bizim gibi toplumlara “erkek-kadın eşit-
lik” 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.”3

Bugün Cumhuriyet hükümetlerince 
bir bir yasalaştırılan ve AK Parti hükü-
metlerince zirveyi gören “kadını koru-
ma(!)” kanunlarına yüzeysel bir bakışla 
bakıldığında bunun olumlu bir şey olduğu 
düşünülebilir fakat derinlemesine bakıldı-
ğında ciddi toplumsal tahribatlara sebe-
biyet verdiği görülecektir. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Aynı şekilde Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele adı altında kadına yönelik şid-
detin önlenmesi amacıyla pek çok yasal 
düzenlemeyi de hayata geçirdiklerini 
vurgulayan Özkal, “İstanbul Sözleşmesi” 
adıyla bilinen Avrupa Konseyi Sözleşme-
si’ni çekincesiz imzalayan ilk ülke-
nin Türkiye olduğunu aktardı.4

İstanbul Sözleşmesi Nedir?

“İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Ka-
dına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Ön-
lenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Av-
rupa Konseyi Sözleşmesi, kadına yönelik 
şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk 
uluslararası sözleşme. Bu nedenle yalnızca 
sözleşmeyi onaylayan ilk devlet olan 
Türkiye açısından değil Avrupa Konseyi’ne 
üye tüm diğer devletler bakımından da son 
derece önemli bir yere sahip. 11 Mayıs 
2011’de İstanbul’da imzaya açılan söz-
leşme, 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi. 
İstanbul Sözleşmesi’nin 3/b bendi şöyle:

‘Aile içi şiddet’, aile içerisinde veya ha-
nede veya mağdur faille aynı evi paylaşsa 
da paylaşmasa da eski veya şimdiki eşler 
veya partnerler arasında meydana gelen 
her türlü fiziksel, cinsel psikolojik veya eko-
nomik şiddet eylemi anlamına gelir.”5

İşte bu İstanbul Sözleşmesi’ne binaen 
aynı evde yaşayan nikahsız kişilerin “aile” 
sayılması söz konusu. Ankara’da görülen 
bir davada mahkemenin verdiği karar da 
bunu teyit eder mahiyette:

“Sevgilisi Okan D. ile Ankara’da birlikte 
yaşayan Zeynep D. hamile olduğunu öğren-
dikten sonra erkek arkadaşının kendisine 
şiddet uygulayıp tehdit ettiğini belirterek 

6284 sayılı Yasa’daki (Ailenin Korunma-
sı ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine 
Dair Kanun) tedbirlerin uygulanmasını ve 
bu çerçevede nafaka verilmesini talep etti.

Ankara 2. Aile Mahkemesi, tarafla-
rın hukuken evli olmaması nedeniyle 
6284 sayılı Yasa kapsamında nafaka verilip 
verilmeyeceğini tartıştı. Mahkeme, 6284 
sayılı Yasa’da evli olmayan çiftler yönünden 
nafaka verilmesine ilişkin açık bir hüküm 
bulunmadığına dikkate alarak, genç kadı-
nın başvurusunu, İstanbul Sözleşme-
si’ni esas alarak karara bağladı.

Kararda, nüfus kayıtlarından taraflar 
arasında evlilik bağı olmadığının anlaşıldığı 
belirtilerek, “Her ne kadar 6284 sayılı Ya-
sa’da açık bir hüküm bulunmamakta ise de 
İstanbul Sözleşmesi’nin 3/b bendi uyarınca 
partnerlerin de aile içi şiddet tanımı içinde 
yer aldığı, Anayasa’nın 90. maddesi uyarın-
ca usulüne göre yürürlüğe konulmuş millet-
lerarası antlaşmaların ‘kanun’ hükmünde 
olduğu, usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletle-
rarası antlaşmalarla kanunların, aynı ka-
nunda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
‘antlaşma’ hükümlerine göre karar verilme-
si zorunlu olduğu dikkate alınarak ve dos-
yadaki belgelere göre takip mahkememiz-
ce değerlendirilmiştir” denildi.” 6

3 Kadından 2’si Kocasını Sokağa 
Attırıyor

İstanbul Sözleşmesi’ni bünyesinde 
barındıran 6284 sayılı kanunla birlikte 
evlerinden atılan koca sayısında da ciddi 
bir artış gözlenmiştir.

“Kocasını polise şikâyet ederek sokağa 
attıran kadın sayısı 2006’da 4.884 iken bu 
rakam 2015’te 190 bine ulaşıyor. Bu alan-
daki en büyük eşik ise 6284 sayılı kanunun 
çıktığı 2012 senesi. 2011’de 57 bin 676 
olan koca şikâyeti, yasanın değişmesi ile bir 
sene içinde 138 bin 627’ye çıkıyor. Bu ra-
kamların güncel haline bakıldığında, kocasını 
sokağa attıran kadınların bir senede evlenen 
üçte ikisine karşılık geldiği görülüyor. Yani her 
yeni evlenen 3 kadından 2’si kocasını şikâyet 
ederek sokağa attırıyor. Bu kanunun icrası da 
istisnalar hariç boşanma ile sonuçlanıyor.”7
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Yine, şiddetin önlenmesiyle ilgili yasal 
tedbirlerin yanı sıra eğitim faaliyetlerinin 
de korunma ve barınma evlerinde veril-
diği hükümet yetkililerince ifade ediliyor. 
Bu minvalde; “Devlet kurumlarına baş-
vuran kadınlara korunma ve barınma hiz-
meti sunuluyor. Sayısı 68’e ulaşan ‘Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezleri’nin 2018 yılı 
içinde her şehirde açılmış olması 
da planlanıyor. 140’a yaklaşan 
kadın konukevleri sayısını da 
arttırma yönündeki çabalar de-
vam ettiği gibi, nüfusu 100 binin 
üzerinde belediyeler ve büyükşe-
hir belediyelerine kadın konukevi 
açma zorunluluğu getirildi. Ka-
dına şiddetin önlenmesiyle ilgili 
yasal düzenlemelerin ardından 
farkındalık oluşturma, zihniyet 
dönüşümünün sağlanması, şiddet 
mağdurlarının güçlendirilmesi, 
sağlık hizmetlerinin sunumu, ku-
rum ve kuruluşlar arasında işbir-
liği ve koordinasyon ile şiddet uy-
gulayana yönelik başta psikolojik 
ve eğitsel çalışmalar gerçekleşti-
rilecek.”8

ÇOCUĞA CİNSEL İS-
TİSMAR

Kadına şiddet konusuyla bir-
likte sıkça anılan bir diğer husus 
da çocuk istismarıdır. Çocuk 
istismarındaki artış rakamla-
rı giderek korkunç boyutlara 
varmaktadır. Özellikle çocuğa 
yönelik cinsel istismar suçları, 
Müslüman toplumun değerle-
rinden nasıl uzaklaştırıldığının 
bir göstergesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

2017 yılında Türkiye’de 
ceza mahkemelerinde ço-
cukların cinsel istismarı ile il-
gili açılan davalardaki suç sayısı 16 bin 
348. Çocuklara cinsel istismar davaları 
incelendiğinde yüzde 29,4 ile en fazla 
davanın açıldığı bölge Marmara, ikinci 
sırada ise yüzde 16,6 Akdeniz geliyor.

Bu rakamlar içerisine “18 yaş altı evli-
likler” de dâhil edilmektedir. 

18 Yaş Altı Evliliklere Verilen 
Cezalar Hayatı Karartıyor

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre 
18 yaş altında evlilik yapılması yasak. Bina-
li Yıldırım başbakanlığı döneminde yaptı-
ğı bir açıklamayla erken yaşta (18 yaş altı) 
evliliğin yasalarca suç olduğunu söyledi. 
Erken yaşta evlilik tartışmasıyla ilgili soru-

yu yanıtlayan Başbakan Yıldırım, “Bugün 
biz de cumayı eda ettik. Hutbede hocamız 
güzel bir şekilde açıkladı. Ergenliğe erme 
ayrı iştir, evlenme yaşı kanunlarda bellidir. 
18 yaşına gelenler evlenme hakkına kavuş-
muş olurlar. Bundan önce yapılan evlenme-
ler yasa dışıdır.” açıklamasında bulundu.9

Bu sorun da binlerce ailenin mağdur 
olduğu hususlardan biri. 18 yaş altında ev-
lenenlere yönelik olarak açılan kamu da-
vaları sonucunda genç koca “cinsel istis-
mar” suçlamasıyla genç çiftin babaları ise 
yardım ve yataklık suçuyla cezalar alıyor. 

Mesela; “Karapürçek’te yaşayan Günay 
K., 7 yıl önce 17 yaşındayken, 14 yaşındaki 

Yeşim K. ile evlendi. Yeşim K. bir 
yıl sonra çocuk dünyaya getirdi. 
Yeşim K.’nin, küçük yaşta çocuk 
dünyaya getirmesinin ardından 
soruşturma başlatıldı. ‘Cinsel is-
tismar’ suçundan açılan kamu 
davası 2014 yılında sonuçlandı. 
Mahkeme, damat Günay K.’yi 
8 yıl 6 ay, babası Güngör K. ve 
kayınpederi Ramazan Ç.’yi ise 
‘yardım ve yataklık’ suçundan 4 
yıl 4 ay hapis cezasına çarptır-
dı. 3 kişi tutuksuz yargılanırken, 
karar, ailenin başvurusu üzerine 
Yargıtay’a taşındı. 15 gün önce 
Yargıtay tarafından karar onanın-
ca damat, baba ve kayınpederi 
cezaevine konuldu.”10

Yukardaki örnekte olduğu 
gibi Türkiye’de yaşanan nice ha-
diseler sonucunda yüzlerce aile 
dağılmış, kocalar hapiste eşleri 
ise çocuklarıyla baş başa sıkın-
tılı bir hayatı yaşamak zorunda 
kalmış durumdalar maalesef. 
Kocanın “tecavüzcü” damgası 
yemesi de cabası…

Bu konunun ciddi manada 
mücadelesini veren isimlerden 
biri olan Aile Danışmanı Sema 
Maraşlı, konuya dair yazdığı bir 
makalede meselenin toplumsal 
boyutunu resmî verilerle ortaya 
koymuş:

“Geçen yıl meclis erken ev-
lendiği için kocaları hapiste olan kadınların 
sayısını 4 bin açıklamıştı. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerini araştırdım.

TÜİK verilerine göre, son 10 yılda 482 
bin 908 kız evlenmiş.

2015 yılında evlenen 18 yaş altı evle-
nen  31 bin 337’si kız, 1483’ü erkek.

FASİT HUKUK SİSTEMLERİ KADINI VE AİLEYİ KORUYAMIYOR

Çocuğa yönelik cinsel 
istismar suçları, Müslüman 
toplumun değerlerinden 
nasıl uzaklaştırıldığının 
bir göstergesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
2017 yılında Türkiye’de 
ceza mahkemelerinde 

çocukların cinsel istismarı 
ile ilgili açılan davalardaki 

suç sayısı 16 bin 348. 
Çocuklara cinsel istismar 
davaları incelendiğinde 
yüzde 29,4 ile en fazla 
davanın açıldığı bölge 

Marmara, ikinci sırada ise 
yüzde 16,6 Akdeniz geliyor.
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Tehdit Altındaki Son Kale Aile

Bu sayı, 2015’teki toplam evlilik oranın-
da kızlarda yüzde 5.2’ye, erkeklerde yüzde 
0.2’ye denk geliyor.

Yine TÜİK rakamlarına göre 2015’te 
15-17 yaş arası tam 17 bin 789 genç ka-
dın doğum yapmış. 15 yaş altı doğum ya-
panların sayısı ise aynı yıl 244 olmuş.

İngiltere ve ABD ise 14-17 
arası ergen doğumları neredeyse 
toplam doğumların yarısını teşkil 
ediyor. Bizde çok büyük rakam-
larmış gibi verilen rakamlar, Ba-
tı’ya göre çok az. Fakat onların 
cinsel istismar sorunu yok fakat 
bizim var, nasıl oluyorsa!

TÜİK verileri üzerinden ba-
karsak 10 yıl içinde 482 bin 908 
erkeğin cinsel istismar suçundan 
hapse girmiş olması geriyor. 
Oysa bizlere verilen rakam 4 bin 
deniyor. Bu durumda 480 bin 
kişi neden dışarıda madem ev-
lenmek suç. Hükümet gücü yet-
tiğini mi içeri atıyor acaba diye 
insanın aklına gelmiyor değil.”

Kapitalist laik bakış açısıyla 
düzenlenmiş yasalarla şekil-
lendirilmeye çalışılan Müslü-
man Türkiye halkı, kendisine 
rol-model olarak sunulan Ba-
tı’nın yolunda yürütülmek su-
retiyle fıtratından uzaklaştırıl-
mak isteniyor.  

Batı Toplumlarında Ev-
lilik Yaşı 18, Cinsel Birleş-
me Yaşı 13

“Batı’da evlilik yaşı 18 fakat 
13-14 yaşından sonra kızlar iste-
diği erkekle ilişkiye girebiliyor ve 
aynı evde evli gibi yaşayabiliyor, 
yasak değil. 14 yaşından sonra 
çocuk olarak değil, genç olarak görülüyor. 
Bu yüzden evlilik yaşının 18 olması onları 
pek ilgilendirmiyor zina serbest 18’i geçse 
de zaten çoğu evlenmiyor. Bizde evlilik ya-
şının 18 olması ancak düzgün helal hayat 
sürmek isteyenlere ceza oluyor.

Geçen yıl Amerika’da 15-19 yaş arası 
1000 kızdan 29.4 ü doğum yapmış.

İngiltere’de 15-19 yaş arası 1000 kızın 
gebe kalma oranı 44.2; yarısı kürtaj yaptır-
mış yarısı doğurmuş.” (Sema Maraşlı, 

Belçika cinsel ilişki rıza yaşını 
16’dan 14’e indirdi

“Belçika’da ceza yasasında yapılan yeni 
değişiklikle, 16 olan cinsel ilişkiye rıza yaş 
sınırı 14’e indirildi. Bu yaştaki bir kişinin iliş-

kiye girdiği kişi ile arasındaki yaş farkı 5’ten 
fazla olmayacak.

Belçika’da 1900’lü yılların başındaki 
yasal düzenlemelerde cinsel ilişki sınırı 16 
olarak belirlenmişti. Ancak günümüzde bu 
sınırın gerçeğe uymadığı belirtildi.

Bu nedenle, 14 yaşından itibaren gönül-

lü cinsel ilişki ceza kapsamından çıkarıldı. 
Ancak yaş sınırıyla ilgili bazı koruyucu hü-
kümler getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, 14 yaşındaki 
birinin cinsel ilişkiye girdiği kişiyle arasında-
ki yaş farkı 5’ten fazla olmayacak. Bu sınırı 
aşanlar, tecavüz suçuyla yargılanacak.”11 

SORUN, BATILI LAİK SİSTEM, 
ÇÖZÜM İSLÂM’DIR!

Bunun sebebi ise laik sis-
temin oluşturduğu sorunla-
rın boyutudur. Toplum gayri 
İslâmi gelenek ve inanışlarla 
dolmuş taşıyor. Bunlar evlilik 
dışı ilişkiler, şiddet, evlilikten 
maddi beklentilerden kaynaklı 
çatışmalar ve karı kocanın ve 
başka aile fertlerinin birbir-
lerine karşı sorumluluklarını 
yerine getirmemesi gibi so-
runlar doğurmaktadır. İslâm 
beldelerindeki mahkemelerin 
aşırı yüklü olması da yine bu 
devletlerdeki hukuk sisteminin 
bozuk yapısından kaynaklan-
maktadır. Bu hukuk sistemleri 
Batılı modellere göre şekillen-
dirilmiştir ve mahkeme siste-
minde temyiz mahkemeleri, 
yargıtay gibi farklı katmanların 
bulunması da bir davada ada-
letle hükmetmeyi geciktir-
mektedir. Bundan dolayı bir 
davanın çözüme kavuşması 
yıllar sürebiliyor. Ayrıca belde-
lerimizdeki laik ve başka gayri 
İslâmi rejimlerin gerçek an-
lamda halka adalet temin edip 
sorunlarını çözmek gibi bir 
sorunları yok. Onlar daha çok 
koltuklarını ve güçlerini koru-
manın derdindeler. Bu nedenle 
nitelikli ve yeterli sayıda mah-

kemelere, hâkimlere ve yargının başka 
gereksinimlerine yatırım yapmıyorlar.

Üstelik beldelerimizdeki hukuk sis-
temleri eskiden İslâmi yönetimde olduğu 
gibi artık evliliklerin birliğini ve aile yapı-
larını korumaya yönelik çalışan devletin 
bir kolu değiller. Mahkemeler zorla evli-
liklerle veya mihrin verilmediği davalarla 

Toplum gayri İslâmi gelenek 
ve inanışlarla dolmuş 

taşıyor. Bunlar evlilik dışı 
ilişkiler, şiddet, evlilikten 
maddi beklentilerden 
kaynaklı çatışmalar ve 
karı kocanın ve başka 

aile fertlerinin birbirlerine 
karşı sorumluluklarını 

yerine getirmemesi gibi 
sorunlar doğurmaktadır. 

İslâm beldelerindeki 
mahkemelerin aşırı 

yüklü olması da yine 
bu devletlerdeki hukuk 

sisteminin bozuk yapısından 
kaynaklanmaktadır.
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veya başka aile içi sorunların çözümüyle 
etkili bir şekilde ilgilenmiyorlar. Artık ev-
lilik içi anlaşmazlıklarda evliliği kurtarmak 
için arabuluculuk yapan veya kadını aile 
içi şiddetten koruyan veya erkeğin aile-
sinin bakımını hakkıyla yerine getirmesini 
temin eden veya karı kocanın birbirine 
karşı görevlerini hakkıyla yerine getir-
mesi için çalışan etkili bir araç değiller. 
Hatta boşanma veya çocuk velayeti da-
valarının çözüme kavuşması çok uzun 
süreler almaktadır. Bunun neticesinde 
hem erkek, hem kadın hem de çocuk 
arafta kalıp hayatlarını devam ettirme-
leri imkânsız kılınıyor. Bu durumların 
doğurduğu yüksek mali yük bir tarafa, 
insanlar mutsuz ve tahammül edilemez 
evliliklere uzun süreler katlanmak zo-
runda bırakılıyor. Adaletsiz ve sefil bu 
hukuk sistemini daha da kötüleştiren 
ise davaların sonucunu etkileyen güç ve 
paranın etkisi de söz konusu olmasıdır.

Dünyanın birçok ülkesinde sayısız in-
san bu sorunlarla karşılaşmıştır. Ancak 
İslâm beldelerine odaklandığımızda so-
runun başka bir boyutu daha ortaya çık-
maktadır. Anayasayı oluşturan kanunla-
rın kaynağına baktığımızda görüyoruz ki 
bir devlet laik demokratik siyaset sistemi 
üzerine kurulmuşsa onun hukuk sistemi 
de laik demokratik sistem üzerine kurulu 
olmak zorundadır. 

Şu bir gerçektir ki onların anayasaları 
ve dolayısıyla hukuk sistemleri de laik ya-
salar üzerine inşa edilmiştir. Doğal olarak 
kadınların karşılaştıkları sorunlar ne İs-
lâm hukukundan ne kendilerine sunulan 

çözümlerden ne de kadınların ve ailelerin 
karşılaştıkları sorunları çözmekten aciz 
olan yargının vermiş olduğu kararlardan 
kaynaklanmaktadır. Bunun tek bir sebebi 
vardır, o da günümüz İslâm beldelerinde 
ailelerin sorunlarını önlemek ve çözmek 
için Yaratıcımızın indirdiği kanunların hiç-
birisinin mevcut olmayışıdır.

Hâlbuki İslâm hukuku kadınları, hakla-
rını ve ailelerini korumaktadır. Sorun ise 
İslâm hukukunun -en saf  ve laik sistem 
tarafından kirletilmemiş haliyle- günü-
müz İslâm beldelerinde tatbik edilmiyor 
oluşudur. Eğer kararların temeli İslâm ise 
ve eğer Müslümanlar olarak bizler Al-
lah’a güveniyorsak ve hiç şüphesiz O’nun 
sözünün en üstün söz olduğundan emin-
sek, nasıl olur da laik Batı’dan birtakım 
yasaları, uluslararası sözleşmeleri, hukuk 
sistemlerini alabiliriz? En iyi hukuk siste-
mini İslâm sunmuyor mu? Müslümanlar 
olarak tüm sorunlarımızı çözebileceğimiz 
ve kadınların ve çocukların dâhil herkesin 
haklarını temin edebileceğimiz kapsamlı 
bir hukuk sistemine sahipken bizler ne-
den başka hukuk kaynakları arayalım ki?

İslâm dünyasındaki hükümetlerin 
temsilcileri tarafından yapılan açıklamala-
rın tümü, ortaya çıkan sorunların hukuk 
sisteminin İslâmi olmayışından ve dolayı-
sıyla İslâmi hükümlerin tatbik edilmeyi-
şinden kaynaklandığını göstermektedir. 
Hatta İslâm beldelerindeki, kanunlarının 
ya şer’î hükümlere dayandığını ya da şer’î 
hükümlerden esinlendiğini iddia eden 
devletler de bu iddialarında haklı olmak-
tan çok uzaklar. İslâm beldelerindeki yö-
neticiler İslâmi hükümler ile devletin ana-

yasası arasında ayrım yapmaktalar ki bu 
kesinlikle olmaması gereken bir ayrımdır. 
İslâm ile yasama arasında ayrım yapmak 
hukuki kararlarda tek referansın İslâm ol-
madığını göstermektedir.

Sonuç olarak, İslâm beldelerindeki 
hukuk sistemleri hızlı ve etkili bir şekilde 
davaları sonuçlandırmaktan ve kadınların 
ve aile birliklerinin karşılaştığı sorunları 
çözmekten acizdir. Dolayısıyla da sorun-
ların daha da kemikleşmesine ve kötüleş-
mesine ve evlilik ve aile hayatında daha 
fazla aşılamaz inatçı sorunların oluşma-
sına yol açmaktadır. Mahkemelerde aşı-
rı fazla dava sayısı, pahalı ve yozlaşmış 
mahkemeler birçok kadın için adalet te-
min etmede aşılamaz bir engel oluştur-
maktadır.  Kadınların başındaki sorunları 
gidermek için gerçek çözüm kanunlarda 
bireysel ve yamalı bohça çözümler değil 
ancak toplumun bizzat kökten değişme-
siyle elde edilir.  Bu öyle bir değişimdir ki 
tüm pislikleri kökünden temizleyip sıfır-
dan bir başlayarak yerine fikirleriyle, ka-
nunlarıyla ve devlet kurumlarıyla kadınla-
ra, erkeklere, çocuklara, evliliğe ve tüm 
aile yapılarına karşı saygı ve korumayı 
yerleştirecek bir sistemin uygulanmasıdır. 
Bunu sunan ise sadece İslâm nizamıdır.

FASİT HUKUK SİSTEMLERİ KADINI VE AİLEYİ KORUYAMIYOR
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İSLÂM’IN 
ANNELİĞE 
VERDİĞİ DEĞER 

Selda Çiftçi

İslâm, kadınların başlıca görevi olan 
annelik ve ev hanımlığı rollerine 
büyük değerler yüklemiş, toplum 

içinde itibarını yüksek bir konuma getir-
miş, annelik makamını yükseltmiştir. Çok 
sayıda İslâmi metin, evliliğe ve doğuma 
büyük mükâfatlar atfetmiş ve annelerin 
çocuklarından görmeyi hak ettiği ayrıca-
lıklı muameleyi tanımlamıştır.

ُه َوْهًنا َعَل َوْهٍن َوِفَصالُُه  يَْنا اإْلِنَساَن ِبَوالَِديِْه َحَملَتُْه أُمُّ َوَوصَّ

ِف َعاَمْيِ أَِن اْشُكْر ِل َولَِوالَِديَْك إَِلَّ الَْمِصُي

“İnsana da, anne babasına iyi 
davranmasını emrettik. Annesi 
onu hergün biraz daha güçsüz dü-
şerek karnında taşımıştır. Onun 
sütten kesilmesi de iki yıl içinde 
olur. (İşte onun için) insana şöyle 
emrettik: Bana ve anne babana 
şükret. Dönüş banadır.”1 

َجاَء رَُجٌل إَِل رَُسوِل اللَِّه َصلَّ اللُّٰه َعلَيِْه َوَسلََّم فََقاَل َمْن أََحقُّ 

َك قَاَل ثُمَّ  َك قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل ثُمَّ أُمُّ النَّاِس ِبُحْسِن َصَحابَِتي قَاَل أُمُّ

َك قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل ثُمَّ أَبُوَك َمْن قَاَل ثُمَّ أُمُّ

“Bir adam Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’e gelerek: Ey Al-
lah’ın Rasulü! İyi davranıp hoş soh-
bette bulunmama en çok kim hak 
sahibidir? diye sordu. Dedi ki: An-
nen! Adam: Sonra kim? dedi. Dedi 
ki: Annen! Adam tekrar: Sonra 
kim? Dedi ki: Annen! Adam tekrar 
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sordu: Sonra kim? Dedi ki: Baban!”2 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmuştur:

ُجوا الَْوُدوَد الَْولُوَد فَِإنِّ ُمَكاثٌِر ِبُكُم األَُمَم تَزَوَّ

 “Doğurgan kadınlarla evleniniz. 
Çünkü ben ahirette diğer ümmetler 
karşısında sizin çokluğunuzla övüne-
ceğim.”3

İslâm’ın anneliğin önemi ve yüksek 

statüsü hakkındaki görüşü, aile hayatın-
da kadın ve erkeğin görevleri ve hakları 
reçetesiyle güçlendirilmektedir. Kadının 
evin hanımı olduğu ve çocuklara baktığı, 
erkeğin ise onları koruyup evin geçimini 
temin ettiği asli görevlerini tanımlar. Bu 
asli görevler kadınların, istedikleri takdir-
de çalışma haklarını elinden almaz. Aksi-
ne, kadının nafakası ve ihtiyaçları eşi ya 
da ailedeki kadınların maddi ihtiyaçlarını 
karşılamakla yükümlü olan erkek yakınla-

rı tarafından karşılanır, kadınların üzerin-
de kendi hayatlarını kazanma yükü olmaz. 

َل اللُّه بَْعَضُهْم َعَل بَْعٍض  اُموَن َعَل النَِّساء ِبَا فَضَّ الرَِّجاُل قَوَّ

َوِبَا أَنَفُقواْ ِمْن أَْمَوالِِهْم

“Erkekler, kadınların koruyup 
kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, in-
sanların kimini kiminden üstün kıl-
mıştır. Bir de erkekler kendi mal-
larından harcamakta (ve ailenin 
geçimini sağlamakta)dırlar.”4   

İSLÂM’IN ANNELİĞE VERDİĞİ DEĞER
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كُلُُّكْم َراٍع وَكُلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواأْلَِمُي َراٍع َوالرَُّجُل َراٍع 

َعَل أَْهِل بَيِْتِه َوالَْمْرأَُة َراِعيٌَة َعَل بَيِْت َزْوِجَها َوَولَِدِه...

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmuştur:

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz 
çobanlığınızdan (elinizin altındakin-
den) sorumlusunuz: Âmir, çoban-
dır (koruyucudur)  ve çobanlığın-
dan (maiyyetinden) sorumludur. Kişi 
ailesinin koruyucusu ve eli altında 
olanlardan sorumludur. Ka-
dın, eşinin evinin koruyu-
cusudur, eli altında bulu-
nanlardan sorumludur…”5 

َوعَل الَْمْولُوِد لَُه ِرزْقُُهنَّ وَكِْسَوتُُهنَّ

“Onların (annelerin) yi-
yeceği, giyeceği örfe uygun 
olarak babaya aittir.”6 

Nübüvvet metoduna daya-
nan Hilâfet, aile hayatında kadın 
ve erkeğin rollerini tanımlaya-
cak ve kadınların eş ve annelik 
gibi önemli statülerini daha da 
yükseltecektir. Bu, kadınlar ça-
lışmaya mecbur kalıp ailelerine 
ve çocuklarına karşı olan görev-
lerinden ödün vermesinler diye 
maddi ihtiyaçlarının karşılanma-
sını da kapsamaktadır. Örneğin 
bir kadının kendisine destek ola-
cak bir erkek yakını yoksa devlet 
ona bakmakla yükümlüdür. Bu 
nedenle Hilâfet kapsamında uy-
gulanan İslâmi yasalar, annelerin 
asli görevleri olan çocuklarına 
bakmak, onları yetiştirmek ve 
evleriyle ilgilenmek gibi önemli 
görevlerini yerine getirmeleri 
hususunda destek olmaktadır. 
Devlet kadınlara maddi güvence 
vermektedir. Ayrıca kendilerini 
ve çocuklarını asla yalnız ve maddi sıkın-
tıda bırakmayacaklarının da garantisini 
verir. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmuştur:

أَنَا أَْوَل ِبُكلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن نَْفِسِه َمْن تَرََك َمالً فأَلَْهلِِه َوَمْن تَرََك 

َديًْنا أَْو َضيَاًعا فَِإَلَّ َوَعَلَّ

“Kim bir mal bırakırsa onun mi-

rasçılarına aittir. Kim de bakıma 
muhtaç kimseler çoluk çocuk yahut 
bir borç geriye bırakırsa o benim 
üzerimedir ve bana aittir. Şüphesiz 
ben müminlere en yakın olanım!”7

“Kadının asli görevi annelik ve ev ha-
nımlığıdır.”8 

“Bir erkeğin karısı üzerindeki sorumlu-
luğu hükmetmek değil gözetmektir. Kadın, 

kocasına itaat etmekle, koca ise makul ya-
şam standartlarına göre karısının geçimini 
karşılamakla mükelleftir.”9 

“Devlet; parası, işi ve kendisine maddi 
yönden fayda sağlayacak bir yakını olma-
yan kişinin geçim masraflarını garanti altına 
alır. Devlet, engelli ve sakat insanların ba-
rınma ve bakımından sorumludur.”10 

İslâm’ın ikinci Halifesi olan Ömer Bin 
Hattab RadiyAllahu Anh, ebeveynlere 
çocuklarının maddi açıdan bakımlarına 
yardımcı olmak için maaş bağlayarak, 
dünyada ilk çocuk yardım sistemini uygu-
lamaya koymuştur. 

Kadınlara nafaka ayrıcalığı, İslâmi ka-
nunlar altında devam etmiştir. Bir ke-
resinde, Medine lideri olan Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yanına Ku-
reyş’in eski ileri gelenlerinden Ebu Suf-

yan’ın eşi olan Hind Binti Utbe 
yaklaştı ve şöyle dedi: 

يٌك فََهْل  أَبَا ُسْفيَاَن رَُجٌل ِمسِّ يَا رَُسوَل اللَِّه، إِنَّ 

إِلَّ  لَ  قَاَل  ِعيَالََنا  لَُه  الَِّذي  ِمَن  أُطِْعَم  أَْن  َحَرٌج  َعَلَّ 

ِبالَْمْعُروِف

“Ey Allah’ın Elçisi! (ko-
cam) Ebu Süfyan çok cimri-
dir. Çocuklarımı onun mül-
küyle beslemem günah mıdır? 
(Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem) dedi ki: Hayır. Adil 
ve makul olan ihtiyaçlarınız 
için alın.”

Örneğin dokuzuncu yüzyıl 
Hanefi hukuk ilmi uzmanı Irak-
lı el-Ezherf ’in Abbasi Hilâfeti 
Dönemi’nde İslâm âlimlerinin 
hukuk kitaplarından alınan yazı-
ları, kadınların kendilerine yeteri 
kadar para vermeyen ya da bir-
kaç aylık yolculuklara çıkarken 
yeteri kadar nafaka bırakmayan 
kocalarını nasıl şikâyet ettiklerini 
anlatmaktadır. Hâkimden, nafa-
kalarını ödemekle sorumlu ola-
cak bir kefil tayin etmelerini iste-
mişlerdir. Bir kadın, eğer kocası 
ortadan kaybolduysa, kadıya 
gidebilmekte ve kocasının mal-
larını yönetmek ve giderlerini 

karşılamak için bir vekil tayin edilmesini 
isteyebilmekteydi.

Osmanlı Hilâfeti’nden adli kayıtlar, 
erkeklerin çocuklarının ve eşlerinin ge-
çimini sağlamak zorunda olduğunu da 
gösteriyor. Eğer reddederlerse kadın-
lar mahkemeye şikâyette bulunabilir ve 
hâkim kocayı ödemeye zorlayabilir. Bu, 
kocalarının malından kendilerine alışık 

Hilâfet, aile hayatında 
kadın ve erkeğin 

rollerini tanımlayacak ve 
kadınların eş ve annelik 
gibi önemli statülerini 

daha da yükseltecektir. 
Bu, kadınlar çalışmaya 
mecbur kalıp ailelerine 

ve çocuklarına karşı 
olan görevlerinden 

ödün vermesinler diye 
maddi ihtiyaçlarının 

karşılanmasını da 
kapsamaktadır.
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oldukları hayat standartlarında yaşayacak 
imkânı sağlamalarını da kapsıyordu. Terk 
edilmiş eşler, kendileri ve çocukları için 
kocalarının mülkünden ya da kendileri 
için kocalarının sorumlu olduğu desteği, 
kocaları yerine mahkemeden de talep 
edebilirler. Osmanlı Hilâfeti Dönemi’nde 
Kayseri adli kayıtları buna bir örnektir. 
Mesela kayıtlarda Cennet Ana isimli bir 
kadın Şeyh Mehmet Efendiye şöyle der: 
“Ben Güllük mahallesinden uzun zamandır 
burada olmayan AbdulFettah Bin AbdulKa-
dir’in eşiyim. Geçimim için bir ödenek isti-
yorum.” Cennet Ana’dan eşinin kendisine 
hiçbir şey vermediğine dair yemin etmesi 
istenir daha sonra kendisine günlük 15 
akçe için izin verilir.11

İslâm’ın anneliğe, onun aile haya-
tı ile toplumdaki önemine ve hak ettiği 
büyük saygıya bakışı, devlette vatandaş-
ların kadınların bu ehemmiyetli rolüne 
yönelik zihniyetini doğru bir biçimde 
şekillendirerek onu İslâmi kurallar çer-
çevesinde düzenlenmiştir. İslâm’da an-
nelerin bu eşsiz itibarı, Hilâfet tarihi 
boyunca devam etti. Örneğin Osmanlı 
Hilâfeti’nde annelik, kadınların konu-
munu yükseltmiş, anneler çocukları 
tarafından her zaman hürmet görmüş-
tür. Çocuklar ise anneleri tarafından 
sevgi ve şefkat yağmuruna tutulmuştur. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in bir arkadaşı olan büyük İslâm âlim-
lerinden Abdullah Bin Abbas RadiyAllahu 
Anh bir keresinde şöyle demiştir: 

“Kişiyi, annesine nazik davranıp saygı 
göstermekten daha başka Allah’a yaklaştı-
racak bir şey bilmiyorum.”

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
bir arkadaşı ve büyük İslâm âlimlerinden 
biri olan Abdullah Bin Ömer RadiyAllahu 
Anh bir keresinde Yemenli bir adamın an-
nesi sırtındayken Kâbe’nin etrafında ta-
vaf  ettiğini görmüş. Adam Abdullah Bin 
Ömer RadiyAllahu Anh’a “Ey İbni Ömer! 
Ben onun evcil devesi gibiyim! Onu, onun 
beni taşıdığından daha çok taşıdım. Sizce 
borcumu ödemiş olur muyum?” demiş, Ab-
dullah Bin Ömer RadiyAllahu Anh ise şöyle 
cevap vermiştir: “ Hayır, sana hamile iken 
alıp verdiği bir nefesin hakkı bile değildir!”

Bir keresinde, başka bir ileri gelen 
âlim olan Zeyn el-Abidin’e “Sen annesine 
karşı en iyi olanımızsın ama seni hiç onunla 
aynı tabaktan yerken görmedik.” dediler. O 
da şöyle cevap verdi: “Elimin onun gözünün 
çoktan gördüğü yiyeceği tabaktan alıp da 
kendisine saygısızlık etmekten korkarım.”

“Türklerin, varlıklarının nedeni olan an-
nelerine gösterdikleri saygı ve hürmet de 

aynı derecede güzel bir özelliktir. Anne bir 
kâhin gibidir, ona danışılır, güvenilir. Saygı 
ve hürmetle dinlenir. Son zamanlarına say-
gı gösterilir. Ölümünün ardından da hasret 
ve sevgiyle anılır.”12 

Hilâfet’in eğitim sistemi, medyası ve 
toplumun genel İslâmi ortamı, Müslüman 
annelere çocuklarını, kendilerini Allah 
Subhanehû ve Teâlâ’nın hizmetine adamış 
güçlü İslâmi şahsiyetler ve buna bağlı ola-
rak da toplumları için birer iyilik kaynağı 
olacak dürüst vatandaşlar olarak yetiştir-
medeki büyük sorumlulukları konusunda 
yardımcı olacaktır. 

Bu nedenle İslâm anneliğin 
öneminin, kadın ve erkeğe anneli-
ğin korunduğundan ve desteklen-
diğinden emin olmak adına em-
redilen görevler ve hukukun eşlik 
ettiği eşsiz bir görüşe sahiptir. 
Bu, İslâmi kurallar altında kadın-
lara büyük bir ciddiyet ve özenle 
üstlendikleri en önemli görevleri 
olan çocukların yetiştirilmesi ve 
ev hanımlığı konusunda fevkalade 
bir özsaygı duygusu aşılamıştır. Şe-
riat yasaları da güçlü ve birbirine 
bağlı aile birimleri oluşturur. Bu 
nedenle İslâm’ı kapsamlı bir şekil-
de uygulayacak olan sadece Hilâ-
fet’tir. Bu, anneliğin toplumda hak 
ettiği büyük itibarı geri getirecek, 
çocukların iyi bir şekilde yetişti-
rilmesini ve haklarını güvene ala-
cak ve aile hayatının kutsallığını ve 
uyumunu koruyacaktır.
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Allah Subhanehu ve Teâlâ de-
ğerli kitabında mahlukatı hak-
kında tefekküre ve tedebbü-

re, ayetleri ve mucizeleri hakkında aklet-
meye davet ederek hak ile batılın açığa 
çıkmasına ve Allah’ın onlar hakkında razı 
olduğu yolun takip edilmesine davet et-
mektedir. Allah’ın onlar hakkında razı ol-
duğu hususlar; yaratan Rabblerine iman 
etmeleri, âlemlere rahmet ve hidayet 
rehberi olan değerli Rasulüne farz olarak 
indirdiği hükümleri yerine getirmeleridir.

أَلِْسَنِتُكْم  َواْخِتاَلُف  َواأْلَرِْض  َمَواِت  السَّ َخلُْق  آيَاتِِه  َوِمْن 

ِّلَْعالِِمَي َوأَلَْوانُِكْم إِنَّ ِف َذٰلَِك َليَاٍت لث

“O’nun delillerinden biri de 
gökleri ve yeri yaratması, lisanla-
rınızın ve renklerinizin değişik ol-
masıdır. Şüphesiz bunda bilenler 
için (alınacak) dersler vardır.”1

Bir başka yerde ise kullarını överek 
şöyle buyurmaktadır:

الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه

“O kullarımı ki, onlar sözü din-
lerler, sonra da en güzeline uyar-

lar.”2 Hak ve hidayet yolu üzere hareket 
ederler ve Allah’ın diğer mahlûkattan 
kendisi ile ayrım meydana getirdiği akıl-
larını kullanırlar.

ُهْم أُولُو اأْلَلْبَاِب

“Gerçek akıl sahipleri de onlar-
dır.”3 İhlas ile amel ederler ve Rablerinin 
rızasını kazanmak isterler… Dünya haya-
tında ahireti kazanmak için çalışırlar.

Bir başka ayette ise buyurduğu husu-
sa vakıf  olmaya, derinlemesine düşünüp 
onu dosdoğru bir şekilde anlamaya teş-
vik etmektedir.

إِلَيَْها  لِتَْسُكُنوا  أَنُْفِسُكْم أَْزَواجاً  َوِمْن آَيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن 

َوَجَعَل بَيَْنُكْم َمَودًَّة َورَْحَمًة

“Kaynaşmanız için size kendi 
(cinsi)nizden eşler yaratıp ara-
nızda sevgi ve merhamet peyda 
etmesi de O’nun (varlığının) delil-
lerindendir.”4 Bu ayette Allahu Teâlâ 
sükûn bulmak, birlikte huzurlu ve mutlu 
bir hayatı yaşamak için bizleri eşler ola-
rak yarattığını bildirmektedir.

Allah insanı yarattı.  [كََر  فََجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْيِ الذَّ

 Ondan da iki eşi, yani erkek“ [َواأْلُنثَٰى
ve dişiyi var etmişti.”5 Birlikte olma-
ları, çoğalmaları ve mütekâmil olarak bir 
arada yaşamaları için erkeği ve kadını ya-
rattı. Dolayısıyla beşer türünün devam 
edebilmesi için her biri diğerine muhtaç-
tır. İşte bu Allah’ın sünnetidir ve Allah’ın 
sünnetinde kesinlikle değişiklik olmaz. 
Beşer cinsi de ancak erkek ile kadının ev-
lenmesiyle devam eder. 

Sevgi ve rahmet üzere bir hayat yaşa-
maları için Allah erkek ve kadını sağlam 
bir bağ ile evlilik bağı ile bir araya ge-
tirmiştir. Böylelikle onlar insicam içinde 
olurlar, her biri diğerini anlar, huzurlu ve 
mutlu bir meskene sahip olurlar.

Tabiatları itibariyle birbirinden farklı 
olmalarına rağmen erkek ve kadın bir-
birlerini tamamlayıcı, birinin diğerine 
muhtaç, birinin eksiği diğeri tarafından 
tamamlanır bir hâlde yaratılmıştır. Erkek 
hanımının göz bebeği olduğu gibi kadın 
da erkeğin göz bebeği, gözünün nurudur. 
Her biri diğeri ile huzur bulur. Onların bu 
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huzuru elde edebilmeleri aynı zamanda 
Allah’a itaat etmelerine ve hükümlerini 
hayatlarını aydınlatan bir ışık olarak al-
malarına bağlıdır. 

Erkek ve kadın ile ilgili olarak Allah 
tarafından yaratılan bu fıtrata göre her 
biri diğerinin yokluğunu hisseder, her 
biri diğerine muhtaç olduğunu görür ve 
hayatında onun zaruretini algılar. İnsanın 
fıtratına yerleştirilmiş olan bu içgüdünün 
mutlaka doyurulması gerekir. Allah’ın 
her ikisi için de yaratmış olduğu içgü-
dünün doğru tatmini güçlü sağlıklı şer’î 
disiplin ile mümkündür. Sevgi, köklü ve 
derin bir duygudur, Allah tarafından dile-
diklerine verilmiş bir lütuftur, rızıktır. Ni-
tekim Rasulullah SallAhu Aleyhi ve Sellem 
Hatice RadiyAllahu Anhâ hakkında şöyle 
diyordu: [إِنِّ قَْد ُرزِقُْت ُحبََّها] “Ben onun sev-
gisi ile rızıklandırıldım.”6 Güzel ilişki, 
bu duygularla gelişir, böylece eşlerin her 
biri mutlu ve huzurlu bir hayat yaşar.

Aziz kitabında Allah Subhanehû ve 
Teâlâ Müslümanlara eşlerine karşı hüsnü 
muamelede bulunmalarını emrederek 
şöyle buyurmaktadır:

َوَعاِشُوُهنَّ ِبالَْمْعُروِف

“Onlarla iyi geçinin.”7 Çünkü ev-
lilik, iyi ilişki ve arkadaşlık üzere kurulu 
ortaklıktır.

َخْيُكُْم َخْيُكُْم أِلَْهلِِه َوأَنَا َخْيُكُْم أِلَْهِل 

“Sizin en hayırlınız ailesine karşı 
hayırlı olandır. Sizden ailesine karşı 
en hayırlı olanınız da benim.”8 

Eşler arasındaki uyumun tam olma-
sı ve birbirlerinden huzur elde etmeleri 
için Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
birçok yerde saliha bir hanım seçilmesini 
teşvik etmektedir.

تُِعُي  ُمْؤِمَنًة  َوَزْوَجًة  َذاكِرًا  َولَِسانًا  َشاكِرًا  قَلْبًا  أََحُدكُْم  لِيَتَِّخْذ 

أََحَدكُْم َعَل أَْمِر اْلِخرَِة 

“Sizden biriniz şükreden bir kalp, 
zikreden bir dil ve ahiret işinde size 
yardımcı olan mümine bir hanım 
edinsin.”9

Evlilik ilişkilerinde asıl olan ilişkinin 
sevgi, saygı ve takdir üzerine kurulu ol-
masıdır. Her şeyden önce ve sonra er-

keğin hanımı ile olan ilişkisi, cinslerinin, 
ırklarının ve âdetlerinin farklı olmasına 
rağmen insanların kalplerini birbirine 
ısındıran büyük bir akidenin bir araya ge-
tirdiği mümin erkek ile mümin kadın iliş-
kisidir. Ebu Hüreyre’nin rivayetine göre 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöy-
le buyurmuştur:

َل يَْفرَْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة إِْن كَرَِه ِمْنَها ُخلًُقا رَِضَ ِمْنَها آَخَر 

“Bir mümin bir mümineye buğz et-
mesin; (çünkü) onun bir huyunu be-
ğenmezse başka bir huyunu beğenir.”10

Bir anne iki büyük öğüt ve sevgi ile 
evliliğini korumak için şu değerli kelime-
lerle kızına nasihat etmiştir:

“Kocan üzüntülü olduğu zaman sakın 
önünde sevinçli olma veya bir şeye sevindi-
ği zaman kocanın önünde üzüntülü olma. 
Bunlardan birincisi kusur ikincisi ise keder 
demektir. Sen ona çok fazla değer ver ki 
o da sana karşı daha fazla ikramda bulun-
sun. Sen ona karşı olabildiğince muvafakat 
göster ki o da sana karşı daha fazla yoldaş 
olsun. Hoşlandığında da hoşlanmadığında 
da onun rızasını kendi rızana, onun arzu-
sunu kendi arzuna tercih etmedikçe kesin-
likle sevgisini kazanamayacağını bil. Böyle 
yaparsan elbette ki Allah bunu sana kolay-
laştıracaktır.” 

Erkek ile kadın arasındaki ilişkiler Al-
lah’ın rızası üzere kurulmalıdır. Bu sağlam 
esasla, aile kale gibi korunur ve sağlam-
laştırılır. Her ikisinin de istemeleri hâlinde 
Allah aralarında muvaffakiyet sağlar, ha-
yırda onları bir araya getirir ve aralarında 
sevgi ve rahmet yaratır.

Ne yazık ki günümüzde mefhumların 
darmadağın olduğu bir hayatın gölgesin-
de evlilik ilişkilerinde sıkıntı yaşanmak-
tadır. Zira laik ve demokratik atmosfer 
düşünceleriyle Müslüman aile ilişkilerini 
yakıp yıkıcı bir etki meydana getirmek-
tedir. Aile ilişkileri çıkar, menfaat, mad-
di kazanç ilişkisi hâline gelmiş tir. Kadın, 
zengin erkek, geniş bir ev, lüks araba arar 
hâle gelmiştir. Buna bağlı olarak da erkek 
güzel veya zengin kadını razı etmenin pe-
şinde koşuşturmaya başlamıştır. Evlilik 
böyle bir hâle geldiğinde ise aralarındaki 

uyum kayboluyor ve hayatları sükûnet-
ten, mutmain olmaktan yoksun olarak 
çalkantıların, enaniyetin ve sızlanmanın 
hâkim olduğu bir hayata dönüşür.

Evlilik gelip geçici bir hevesle pamuk 
ipliğine bağlı bir hâlde kurulduğu zaman 
tarafların her birisi veya birisi ortaklı-
ğında Allah korkusundan uzak dünyevi 
gayeleri aramaya başlar ve evliliğe uyum 
ve anlayış kesinlikle egemen olmaz. An-
cak evlilik müessesesi güçlü ve sağlam 
bir kaide üzerine yani Allah’a itaat üze-
re kurulduğu zaman Allah Azze ve Celle 
aralarında muvaffakiyet meydana getirir. 
Aralarında sevgi, saygı ve merhamet ya-
ratır ve hayatları güzel söz, şükür ve övgü 
ile dolar. Birbirlerinin kalbine sevgi aşıla-
yacağı bir yarış içerisinde olurlar. Evin her 
tarafına huzur ve sükûnet yayılır, melek-
ler kanatlarını açar. Çünkü onlar Allah’a 
itaat üzere ve O’nun rızasını kazanmak 
için hareket etmektedirler.

Evlilik sayılamayacak kadar çok olan 
Allah’ın mucizelerinden birisidir. Dolayı-
sıyla Müslüman erkek ve kadının bu hu-
susu iyice düşünmesi, anlaması ve Allah’a 
şükretmesi gerekir. Çünkü bu Allah’ın 
nimetlerinden bir nimettir. Bu nimet 
hakkında güzel bir şekilde faydalanırlar 
ve hakkını verirlerse Allah’ın tevfikine ve 
rızasına nail olurlar ve her iki dünyada da 
mutlu olanlardan sayılırlar.

İslâm mütekâmil bir nizam olup ha-
yatın her alanına özellikle de aileye çok 
önem vermiştir. Her bir Müslümanın evi-
ni, İslâm mefhumları üzere kurulu bir ev 
hâline getirmesi, çocuklarını buna göre 
terbiye etmesi gerekir. Böylelikle bu üm-
metten çekilip alınan izzeti, yeniden ka-
zandıracak olan Müslüman nesiller yetişir.

1  Rum Sûresi 22
2  Zümer Suresi 18
3  Zümer Suresi 18
4  Rum Suresi 21
5  Kıyame Suresi 39
6  Muslim
7  Nisa Suresi 19
8  İbni Mâce
9  Ahmed Bin Hanbel
10  Muslim

KADIN, KOCASI İÇİN BİR SÜKÛN OLMALI
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Allah Azze ve Celle her birisine 
hayattaki doğal rolünü ve-
recek şekilde adaletli ve her 

birinin tabiatıyla tam uyumlu bir şeriatla 
erkek ve kadın arasındaki sorumlulukları 
sağlam bir şekilde dağıttı. Öyle ki bunla-
rın rolleri arasında bir üstünlük veya ya-
kınlık söz konusu değildir. Zira Allah Sub-
hanehû ve Teâlâ erkek ve kadını emirleri 
ve nehiyleri bakımından eşit olarak dik-
kate aldığı gibi amellerinin karşılığını da 
sevap ve ceza olarak belirlemiştir. Arala-
rında herhangi bir ayrım olmaksızın zer-

re kadar hayır işleyene bunun karşılığını 
zerre kadar şer işleyene de bunun karşılı-
ğını verecektir. Dolayısıyla Müslüman bir 
insanın işlerinde asıl olan; erkek, kadın 
veya genel niteliğiyle insan olması vasfıy-
la şer’î hükümlere bağlı kalmaktır. İman 
noktasından hareketle İslâmi mefhumla-
ra ve şer’î hükümlere bağlı kalmak, teş-
ride Allah Subhanehû ve Teâlâ’ya hakkını 
vermek, tam bir kanaat ve teslimiyetle 
hükümlerine rıza göstermektir. Zira h ak, 
hayır ve adil olan ancak bunlardır ve bu-
nun dışındakiler ise dalalettir.

Buradan hareketle aile kurumu içinde 
anne olması, eş ve evin hanımı olması 
vasfıyla Müslüman bir kadının vazifesi, 
İslâmi teşri tarafından tespit edilen şer’î 
bir görevdir. Çünkü ailenin büyük bir 
yeri vardır. Aile içinde ise kadının, fıtratı 
ile uyumlu önemli bir rolü vardır. Do-
ğum, emzirme, bakım ve annelikle ilgili 
hükümleri İslâm kadına tahsis etmiştir. 
İşte bu sorumluluklar kadının en önemli 
ve en büyük işleridir. Çünkü bu işte in-
san neslinin devamı ve bekası vardır. Bu 
aşamada annelik rolü, babalık rolünden 
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daha barizdir. Çünkü burada kadın cin-
si korumanın bir aracıdır. Diğer taraftan 
annelik sadece doğurganlıkla sınırlandı-
rılamaz. Bilakis bununla birlikte terbiye, 
gözetim, çocukların yetiştirilmesi işleri 
de vardır. Kadın tarafından yürütülen bu 
sorumluluklar gerçekte, ümmet içinde 
yer alan nesillere ait bir sanat eylemidir.

Müslüman kadın, hayatındaki mesele-
nin ümmeti ve ümmetin kalkınması oldu-
ğunu çok iyi kavrar ve bunun dışında bir 
başka sorun bilmez. Bu nedenle annelik 
risaleti çerçevesinden ümmetin bina edil-

mesinde Allah’ın onu vekil kıldığı sorum-
luluk hacminin bilincindedir. Bu çerçeve 
içinde yer alan bu görevi, işi en iyi ve 
güzel bir şekilde gerçekleştirebilmek için 
vakit harcamayı, emek ve çaba sarfetme-
yi ve yaratıcısını razı edecek şekilde bunu 
eda etmeyi gerektirir. İşte “Kadın için asıl 
olan anne ve ev hanımı olmaktır.” sözüyle 
kastedilen de budur. Yani kadının önce-
likler listesinde yer alan işi, hakkını vere-
cek şekilde yeri, evidir.

Faydacı Batı mefhumu tarafından pa-
zarlandığı üzere bu listede yer alan ev 

kelimesi, bir hakkın küçümsenmesi veya 
bir rolün hafife alınması anlamında de-
ğildir. Tam tersine kadının görevlerinin 
sınırlanması babından mekân ifade eden 
bir zarftır. Zira bu bağlamda ev; çocuk-
ların ve kocanın görülüp gözetilmesini, 
yemek pişirme, temizlik, yıkama, terbi-
ye ve çocukların takibi, koca ile ilişkiler 
ve şeriatın caiz gördüğü hususlarda ona 
itaat, sırrı, malı ve namusu korumak, bu 
iş için gerekli olan fikir, ilim, duygular, iyi 
idare, tasarrufa sahip olmak, bu ağır so-
rumluluğun gerektirdiği ciddiyeti, sabrı, 
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özveriyi, gayret ve çabayı ortaya koymak 
gibi maddi ve manevi ihtiyaçların sağlan-
dığı yerdir. Evde olmadığı zaman bunların 
tümünü nerede gerçekleştirecektir? 

Aile ve evlilik hayatının tam anlamıyla 
sorumluluk ve rollerde ortaklık olduğunu 
iddia etmemiz gerçekten cahillik-
tir. Zira bu anlayış insan fıtratına 
da şeriata da uymaz. Aile içindeki 
rollerde ortaklık mümkün değil-
dir. Yaşamakta olduğu hayattaki 
tabiatıyla birlikte yürüyen her bir 
bireyin hayatı, gücü ve fıtratı ile 
uyumludur. Kadının evindeki işi 
yeterli gayreti ve büyük bir vakti 
gerektirir. Şeriat ona, harcama, 
ailenin maddi yükünü taşıma so-
rumluluğunu vermemiştir. Tam 
tersine bunu erkeğe yüklemiş ve 
terk etmesi veya bunda kusur gös-
termesi hâlinde onu günahkâr say-
mıştır. Doğal olarak da bu sorum-
luluğun mekân olarak bir yeri var-
dır. Genellikle bu mekân evin dışı-
dır. Bunun kendine göre birtakım 
gerekleri de vardır ve şeriat erkek 
tabiatına, gücüne, bedensel kuv-
vetine uygun olarak bunu erkeğe 
yüklemiş ve erkeği buna yeterli kıl-
mıştır. Dolayısıyla evlilik hayatının 
rollerinde ortaklık olması müm-
kün değildir. Tam tersine şeriat 
tarafından sınırlandırılan sorumlu-
luklara bağlı kalınmalıdır. Örneğin 
kadının annelik rolüyle yönetici 
ve koruyuculuk rolü arasında bir 
denge kurması mümkün değil-
dir. Yine erkeğin harcama yapma 
rolüyle evin işlerini yapma rolü 
arasında denge kurması mümkün 
değildir. Çünkü her bir işin kendi-
ne has özellikleri ve yeterlilikleri 
vardır. Bu husus sorumlulukları 
açık ve net bir şekilde beyan eden 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem’in hadisinde şu şekilde yer almaktadır:

كُلُُّكْم َراٍع وَكُلُُّكْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه اإلَِماُم َراٍع َوَمْسؤوٌل َعْن 

َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل َراٍع ِف أَْهلِِه َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َوالَْمْرأَُة َراِعيٌَة 

ِف بَيِْت َزْوِجَها َوَمْسؤولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz 
güttüklerinizden sorumlusunuz. Er-

kek ailesi içinde bir çobandır ve aile-
sinden sorumludur.  Kadın kocasının 
evinde bir çobandır ve güttüklerin-
den sorumludur…”1

Şeriat, kadına yüklenen bu sorumlu-
luğun büyüklüğüne bağlı olarak ona bü-

yük bir ecir vermiştir. Abdurrahman b. 
Avf ’dan rivayetle Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

فَرَْجَها  َوَحِفظَْت  َشْهرََها  َوَصاَمْت  َخْمَسَها  الَْمْرأَُة  َصلَِّت  إَِذا 

َوأَطَاَعْت َزْوَجَها ِقيَل لََها اْدُخِل الَْجنََّة ِمْن أَيِّ أَبَْواِب الَْجنَِّة ِشئِْت 

“Kadın, beş vakit namazını kıldığı, 

Ramazan orucunu tuttuğu, namusu-
nu koruduğu ve kocasına itaat ettiği 
zaman ona şöyle denilir: Hangi ka-
pısından girmek istersen cennete o 
kapıdan gir.”2

Çünkü İslâm, insan hayatını kolaylaş-
tırmak, ihtiyaçlarının karşılanma-
sında tabiatına uygun bir denge 
ve uyum meydana getirmek için 
vahiy kaynaklı hükümler getirmiş-
tir. İnsanı sıkıntıya sokmak, işlerini 
zorlaştırmak ve buna bağlı olarak 
da evlilik hayatını geçimsizlik ve 
zulüm hayatı hâline getirmek için 
gelmemiştir. Tam tersi aile içinde 
istikrar, sükûnet, huzur hâli var 
etmek için gelmiştir. Dolayısıyla 
her bir taraf  kendisine ait role 
ve sorumluluklara bağlı kaldığı 
zaman bunlar gerçekleşmiş olur. 
Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle 
buyurdu:

أَْزَواًجا  أَنُفِسُكْم  ْن  مِّ لَُكم  َخلََق  أَْن  آيَاتِِه  َوِمْن 

َودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ ِف َذٰلَِك  لِّتَْسُكُنوا إِلَيَْها َوَجَعَل بَيَْنُكم مَّ

َليَاٍت لَِّقْوٍم يَتََفكَُّروَن 

“Kaynaşmanız için size 
kendi (cinsi)nizden eşler 
yaratıp aranızda sevgi ve 
merhamet peyda etme-
si de O’nun (varlığının) 
delillerindendir. Doğrusu 
bunda, iyi düşünen bir ka-
vim için ibretler vardır.”3

Ancak yukarıda anlatılanların 
tümünden kadının asli işinin anne-
lik ve ev hanımlığı ile sınırlı olduğu 
bunların dışında daha başka işleri 
yapmasının yasak olduğu gibi bir 
şey anlaşılmamalıdır. Bunlar dı-
şında erkek için olduğu gibi kadın 
için de geçerli olan; namaz, zekât, 
hac, daveti yüklenmek, ilim talep 
etmek gibi şer’î sorumluluklar 

vardır. Kadın özel hayatta çalıştığı gibi ge-
nel hayatta da çalışabilir. Şeriat ona alış-
verişle, ziraat, sanat ve ticaretle uğraşma, 
sözleşmeleri imzalama her türlü mülke 
sahip olma ve mülkünü geliştirme hak-
kını da tanımıştır. Kadın, hayatın işlerine 
doğrudan kendisi katılabileceği gibi ortak 

İslâm, insan hayatını 
kolaylaştırmak, 

ihtiyaçlarının 
karşılanmasında tabiatına 

uygun bir denge ve 
uyum meydana getirmek 

için vahiy kaynaklı 
hükümler getirmiştir. 

İnsanı sıkıntıya sokmak, 
işlerini zorlaştırmak 
ve buna bağlı olarak 

da evlilik hayatını 
geçimsizlik ve zulüm 

hayatı hâline getirmek 
için gelmemiştir. Tam 

tersi aile içinde istikrar, 
sükûnet, huzur hâli var 

etmek için gelmiştir.
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 1  Buhari ve Muslim sahihlerinde İbni 
Ömer’den tahric etti  ler. 
 2  İbni Hibban Sahih’inde Ebu Hüreyre’den 
rivayet etti  . 
 3  Rum Suresi 21 
 4  Nahl Suresi 97 

KADININ HAYATINDA AİLE ASILDIR

veya ücretli olarak da katılabilir. İnsanları, 
gayrimenkulleri ve birtakım eşyaları üc-
ret karşılığı kiralayabilir ve diğer muame-
lelerini yapabilir. Kadın bu işlerin tümünü 
annelik, eş olma ve evin hanımı olma 
rolleriyle çelişmeyecek şekilde yerine 
getirebilir. Bu şer’î tekliflere bağlı kalma-
sı onun tabii görevlerini etkilemeyeceği 
gibi onu bunlardan mahrum da etmez.

Bu nedenle İslâm Devleti, insanların 
işlerini görüp gözeten bir devlettir. Bu 
devlet, ferdin ve toplumun hayatını dü-
zenlemek için hükümleri uygular. Buna 
göre nafaka, çalışabilme gücü olsa dahi 
velisi tarafından velisinin temin etmekten 
aciz kalması hâlinde ise devlet tarafından 
doğrudan temin edilmesi gereken kadına 
ait bir haktır. 

İslâm Devleti, insanların ihtiyaçları ve 
tabiatlarıyla uyumlu çalışma yerleri sağlar. 
Bundan daha önemlisi şer’î nassa göre 
işin tabiatı, çalışma saatleri ve ortamı 
bakımından evinin içindeki asli vazifesini 
boşa çıkarmadan evinin dışında çalışma 
fırsatı elde etmesini kadına garanti eder.

İslâm’ın hayatta tatbik edilmediği gü-
nümüzde ise Müslüman kadının yaşadığı 
vakıa, kadına zulmetmekte ve ihanet et-
mektedir. Zira ev hanımının vazifesine 
ve karşı karşıya kaldığı yükümlülüğün bü-
yüklüğüne rağmen ev kadını işsiz olarak 
nitelendirildi. Çünkü menfaat mizanında 
kadının asli işinin bir değeri yoktur. Aynı 
şekilde çalışmak için çıkması halinde de 

onu birçok haklardan öncelikle de an-
nelik, çocuklarından faydalanma, onlarla 
vakit geçirme, fikrî, psikolojik ve dav-
ranışsal eğitimlerini takipten mahrum 
etmektedir. Ailesel baskılar nedeniyle 
hayatını maddi istihkaklar peşinde koşuş-
turan ve bu nedenle de ev içinde koca-
sına mutlu bir eş olma rolünü sağlamak-
tan veya çocuklarının işlerini, eğitimlerini 
veya ev hanımı olarak evin temizliğini 
ve düzenine ait işleri yerine getireme-
mekten mahrum etti. Çünkü öncelikler 
ve görevlerin dağıtımı konusunda kötü 
değerlendirme sahibini helak etmekte-
dir. Sürekli bir gerginlik hâlinde çalışan 
kadınların çoğu, evin içinde ve dışında 
yaşamakta oldukları baskının büyüklü-
ğüne bağlı olarak ondan etkilendiler. Bu 
durum ise onların hoşlanmayarak da olsa 
doğal vazifelerine yönelmelerine veya 
bunu bir görev değil harcanan çabalar, 
lütuf  olarak değerlendirmelerine neden 
oldu. Diğer taraftan ise dengeyi sağla-
yabilme girişimleri çerçevesinde süt an-
nelere, kadın hizmetçilere ve çocukların 
rolüne şiddetli bir yönelişe neden oldu.

Kadının asıl vazifesinde kusur gös-
termesi birçok toplumsal soruna neden 
olmuştur. Artan boşanmalar, birçok evin 
harap olması, yeni kuşakların ihmal edil-
mesi, nüfusun artmasından korkulduğu 
için artan bir şekilde nüfus planlamasına 
yönelme, evlerin ihmal edilmesi, ev yar-
dımcılarının, sütannelerin ve psikolojik 
danışmanların ücretlerini ödeyebilmek 

için yaşam standartlarının yükseltilme 
istekleri bu sorunlardan bazılarıdır. Bir-
çok kadının, kadın doğasının ötesindeki 
bu mutsuz durumdan mustarip olduğu 
ve onları doğaları ile uyumlu olan işler-
den mahrum bıraktığı inkâr edilemez. 
Fakat ailesi için iyi bir yaşam temin et-
mek, enerjisini ve çabalarını tüketen ve 
haklarından mahrum bırakan adaletsiz 
kapitalist sistemin gölgesinde kadın için 
bir görev hâline geldi.

İslâm kadını yaratan, onu şekillendi-
ren, fıtratını ve ihtiyaçlarını bilen, Rabbi-
nin şeriatıyla huzuru, istikrarı ve huzuru 
canlandıran Rabbinin hükümlerine göre 
fıtratıyla uyumlu huzurlu ve güvenli bir 
hayatı garanti etmektedir. Çünkü kadının 
Rabbiyle alakası ve insan olarak kendi-
siyle alakası arasında bir bağ vardır. Do-
layısıyla şer’î hükümlerin tatbik edilmesi 
dışında bu uyumlu hâlin gerçekleştirilme-
si kesinlikle mümkün değildir. Böylelikle 
kadın dünya ve ahiretin iyiliğine kavuşur. 
Annelik, evin hanımı olması sorumlulu-
ğunun yanında Râşidî Hilâfet’i kurmak 
için çalışmak, fikrî ve siyasi mücadele 
yapmak gibi sorumlulukları da vardır. Ta 
ki, böylece Rabbinin şeriatı kaim ve Rab-
bi ondan razı olsun.

ن ذَكٍَر أَْو أُنثَٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحِييَنَُّه َحيَاًة  َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ

طَيِّبًَة َولََنْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما كَانُوا يَْعَملُوَن

“Erkek veya kadın, mümin ola-
rak kim iyi amel işlerse onu mut-
laka güzel bir hayat ile yaşatırız ve 
mükafatlarını elbette yapmakta 
olduklarının en güzeli ile veririz.”4
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ÖRNEK MODEL;

MÜSLÜMAN
AİLE KURUMU 

Abdülmelik Kılıç

Allah Subhanehû ve Teâlâ, Ra-
sulünü hidayetle gönderdi ki, 
kulları için razı olduğu din olan 

İslâm, kullarının hayatlarını düzenleyen 
ve ona göre hayatlarını sürdürdüğü, kal-
kınmalarını sağlayacak bir hidayet olsun. 
İslâm bireyi, aileyi ve toplumu önemser 
ve korur. İnsanın kendisiyle, ailesiyle ve 
toplumuyla karşılaştığı bütün sorunlar 
için çözüm göstermiştir. Böylelikle insa-
nı, İslâm hükümleri çepeçevre kuşatmış 

ve onun, gayelerin gayesi olan Allah’ın 
rızasını kazanmasını amaçlayarak, huzur-
lu yaşamasını sağlamıştır. Akidesinden 
insan için nizamların çıkarıldığı İslâm, in-
sanın dünya hayatındaki problemlerini 
çözmesini sağlayan aklına kanaat eden, 
fıtratına uyumlu olan ve kalbini mutmain 
eden ruhi ve siyasi akidesi ile en iyi şe-
kilde topluma fikrî liderlik yapmıştır. İn-
sanları “La İlahe İllallah” rayesi (bayrağı) 
altında toplayarak toplumda adaleti yay-

gınlaştırmış, güvenli ve huzurlu bir iklim-
de ikame edilmesini sağlamıştır.

Fakat İslâm’ın Müslümanların hayat 
sahasından çıkması ile birlikte musi-
bet ve belaların onlara musallat olma-
sı bir olmuştur. Müslümanları koruyan 
kalkanın (Hilâfet Devleti’nin) kırılması 
ile birlikte sömürgeci Batılı devletler, 
İslâm ümmetinin üstüne üşüşmüştür. 
Müslümanlar, İslâm’ı tamamen hayat 
sahasından çıkarmaya çalışan açgözlü 
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sömürgeci devletlerin maslahatlarının 
itip kaktığı, cimrilerin sofrasındaki ye-
timler gibi olmuşlardır. Topraklarında-
ki servetleri elde etmek için saldıran 
sömürgeci devletler ile iş birliği yapan 
hain yöneticiler sayesinde Müslümanlar, 
İslâm’ın yönetim nizamını bırakıp, çürü-
müş materyalist hadaratın yönetim niza-
mını kabul etmek zorunda bırakılmıştır. 

İslâm topraklarında yaşayan insanlar, 
İslâm’ın hayat sahasından kayboluşu so-

nucu, sadece uzvi ve içgüdüsel ihtiyaçla-
rının hareket ettirdiği bir “ZOMBİ’ye dö-
nüşmüştür.  İnsanların tek derdi, gayesi 
hangi şekilde olursa olsun uzvi ve içgüdü-
sel ihtiyaçlarını doyurmak olmuştur. İs-
lâm topraklarında yaşayan Müslümanlar, 
İslâm’ın ışık tuttuğu temiz ve huzurlu ha-
yatın kılavuzu ve lideriyken, İslâm’ın or-
tadan kalkışı ile kendilerine yol gösteren 
bir kılavuz olmaksızın dünya hayatlarında 
ifsat eden bir yolda seyretmektedirler.

لَِم  َدَعاكُْم  إَِذا  َولِلرَُّسوِل  لِلَِّه  اْستَِجيبُوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا 

يُْحِييُكْم

“Ey iman edenler! Allah ve Ra-
sulü sizi, size hayat veren şeye ça-
ğırdığında icabet ediniz.”1

Maalesef  bize hayat veren şeyden 
uzaklaştırıldık! Batı’nın kültürü ve kanun-
ları sayesinde İslâm, Müslümanların aile 
mefhumundan çıkarıldı. Anlayışlı, sevgi 
dolu, uyumlu, huzurlu olan Müslüman 
aileler bir anda; bencil, herkesin kendini 
haklı gördüğü, diğer aile bireyleri ile çatış-
malar yaşadığı, huzursuzluk ve endişenin 
kaynağı hâline geldi. Bugün Müslüman 
ailelerin fotoğrafını çektiğimizde onun 
paramparça olduğunu, aile fertlerinin İs-
lâmi akidenin getirmiş olduğu kavramlara 
tamamen zıt olan ve onunla çelişen kav-
ramları, davranışları yayan kapitalizmin 
hüküm sürdüğü bir hayata itilmiş olduk-
larını, dinlerinin hükümlerinden kopuk 
yabancılara dönüştüklerini, üzerlerine ve 
nefislerine uygulanan bu kapitalist siste-
min kavramlarının onları itip kakmakta 
olduğunu görüyoruz. 

Tüm bu yaşadıkları sarsıntıya rağmen 
Müslümanların; özlerinde hâlâ bu bo-
zuk beşerî sistemlerin karanlıklarından 
insanları aydınlığa çıkarmak için İslâm’ı 
savunup onu dünyaya taşıyacak güçlü, 
net, ne istediğini bilen nesilleri yetiştiren 
aileyi sağlamca kuran ve koruyan dinleri 
İslâm’a ve hükümlerine özlem duydukla-
rını da görmekteyiz.

İslâm, Müslüman bir aileyi (evi) sağ-
lam, dayanıklı temeller üzerine kurmak 
için şu hükümleri farz kılmıştır:

1-İki salih Müslüman eşi birleştirmiş 
olan evi oluşturmaktadır. Nitekim Allah 
Subhanehû ve Teâlâ, kullarına eş olarak 
saliha kadın ve salih erkek seçmelerini 
teşvik etmiştir:

الَِحَة  اْختَاُروا لُِنطَِفُكُم الَْمَواِضَع الصَّ

“Nutfeniz (çocuklarınız) için sali-
ha/iyi yerler seçin.”2  

Buradan da anlaşıldığı üzere ev bir ka-
ledir. Öyleyse onu sarsıntı ve tehditlere 
karşı güçlü ve dayanıklı olana kadar sağ-
lamlaştırmak kaçınılmazdır.

ÖRNEK MODEL; MÜSLÜMAN AİLE KURUMU
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2-İslâm’da aile güzel ahlak ve temiz 
yaşam üzere kurulur. Ebu Derda eşine 
şöyle demiştir:  

“Beni kızgın gördüğün zaman beni hoş-
nut et, eğer ben seni kızgın görürsem ben 
seni hoşnut ederim. Aksi halde birbirimize 
yarenlik edemeyiz.”  

Aynı şekilde aile fertlerini itaat ve 
ibadete teşvik etmiştir. Dolayısıyla Müs-
lümanın aile fertlerine iyi davranması, 
onlara hakkı ve salih amelleri 
öğütlemesi ve hatırlatması, ara-
larına hayırda yarışma ve hase-
nat kazanma bilincini oluşturma-
sı gerekmektedir:

نَْسأَلَُك  ل  َعلَيَْها  َواْصطَِبْ  الِة  ِبالصَّ أَْهلََك  َوأُْمْر 

ِرزْقًا نَّْحُن نَْرزُقَُك َوالَْعاِقبَُة لِلتَّْقَوى

“Ailene namazı emret 
ve kendin de ona devam et. 
Senden rızık istemiyoruz. 
Sana da biz rızık veriyoruz. 
Güzel sonuç, Allah’a karşı 
gelmekten sakınmaya ait-
tir.”3

Ebeveyn Allah’a dayanır, Al-
lah’ın hükümlerini yerine getirir, 
bu hükümler doğrultusunda ço-
cuklarını eğitir ve en iyi şekilde 
yetiştirirler. Çocuklara dinlerini 
öğretir, onları cennete götüren 
amellere teşvik eder ve cehen-
neme götüren amellerden sakın-
dırırlar.

3-Müslüman aile, Allah’a ita-
at esası üzerine kurulmuştur. İki 
eş arasında sağlam, yıpranmaz 
bir bağ vardır. İki eşten her biri; 
kendisine dinî hususta yardımcı 
olacak, hata yaptığında hatasını 
düzeltecek, Allah’a itaat etmeye ve âlem-
lerin Rabbinin rızasını kazanmaya teşvik 
edecek bir eş bulmaya çalışır. Hasan Ra-
diyAllahu Anh’ın Ebu Hurayre RadiyAllahu 
Anh’dan naklettiği ve İmam Ahmed’in 
Müsned’inde yer verdiği hadiste Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle demiştir:

، َوأَيَْقَظ اْمَرأَتَُه فََصلَّْت،  رَِحَم اللَُّه رَُجاًل قَاَم ِمَن اللَّيِْل فََصلَّ

فَِإْن أَبَْت نََضَح ِف َوْجِهَها الَْمَء، رَِحَم اللَُّه اْمَرأًَة قَاَمْت ِمَن اللَّيِْل 

فََصلَّْت، َوأَيَْقظَْت َزْوَجَها، فَِإْن أََب نََضَحْت ِف َوْجِهِه الَْمَء

“Allah gece kalkıp namaz kılan, 
sonra da eşini kaldırıp, eğer uyana-
mazsa yüzüne su serpen ve böylece 
onun namaz kılmasına vesile olan 
erkekten razı olur. Aynı şekilde Allah 
gece kalkıp namaz kılan, sonra da 
eşini kaldırıp, eğer uyanamazsa yü-
züne su serpen ve böylece onun na-
maz kılmasına vesile olan kadından 
da razı olur.”

İşte Rablerini razı etmeye çalışan, iki-
sinden her biri diğerine Allah’a itaat hu-
susunda yardım eden, çocuklarını buna 
göre koruyup gözeten ve bu esasa göre 
terbiye eden karıkocanın hayatı bu şekil-
dedir. 

Cabir bin Abdullah RadiyAllahu Anh’ın 
aktardığı hadiste Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 

طََعاِمِه  َوِعْنَد  ُدُخولِِه  ِعْنَد  اللََّه  فََذكََر  بَيْتَُه  الرَُّجُل  َدَخَل  إَِذا 

اللََّه  يَْذكُِر  فَلَْم  َدَخَل  َوإَِذا  َعَشاَء  َوَل  لَُكْم  َمِبيَت  َل  يْطَاُن  الشَّ قَاَل 

يْطَاُن أَْدَركْتُُم الَْمِبيَت َوإَِذا لَْم يَْذكُِر اللََّه ِعْنَد  ِعْنَد ُدُخولِِه قَاَل الشَّ

طََعاِمِه قَاَل أَْدَركْتُُم الَْمِبيَت َوالَْعَشاَء

“Kişi evine girerken ve yemek yer-
ken besmele çekerse, şeytan adam-
larına ‘Burada ne geceleyebilir ne 
de yemek yiyebilirsiniz!’ der. Eğer o 
kimse eve girerken besmele çekmez-
se şeytan adamlarına ‘Geceyi geçi-

recek bir yer buldunuz.’ der. 
O şahıs yemek yerken bes-
mele çekmezse, şeytan kendi 
adamlarına ‘Hem barınacak 
yer hem de yiyecek yemek 
buldunuz.’ der.”4

Karıkocanın sorumlulukları 
paylaşmaları ve aralarında bö-
lüşmeleri gerekir ki gemi, yol-
cuları arasındaki yardımlaşma ile 
yol alsın. Eşlerden her biri, üze-
rine düşen rolünü sevgi, dostluk, 
hoşnutluk ve merhametle yerine 
getirir.  Bir gün Aişe RadiyAllahu 
Anhâ’ya Esved RadiyAllahu Anh 
şöyle  sormuştur: 

كَاَن يَُكوُن ِف ِمْهَنِة أَْهلِِه - تَْعِني ِخْدَمَة أَْهلِِه - 

الَِة الَُة َخَرَج إَِل الصَّ فَِإَذا َحَضَِت الصَّ

“Nebi (SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem) evde ne yapıyor-
du? Aişe (RadiyAllahu Anhâ) 
şöyle demiştir: Evdeyken ai-
lesine yardımcı oluyordu -ai-
lesinin hizmetini kast ediyor-. 
Namaz vakti girdiğinde ise 
mescide giderdi.”5 

İşte böyle, âlemlerin Rab-
bi’nin, âlemlere rahmet olarak 
göndermiş olduğu hayırlı kimse, 

ailesine karşı da insanların en hayırlısıydı. 
Sevgi ve şefkatle muamelede bulunuyor 
ve onlara yardımcı oluyordu. Müslüman-
ları da böyle terbiye etmiştir. Aynı şekil-
de Müslüman ailenin temel sütunlarını 
bu esas üzere bina etmiştir. Zira çocuk-
lardan sorumlu olup onları terbiye eden 
eşlerden başlamıştır.  Çocukların kişilik-
lerini inşa etmek için onlara şer’î rota 
belirlemiştir.

Müslüman aile, Allah’a 
itaat esası üzerine 
kurulmuştur. İki eş 
arasında sağlam, 

yıpranmaz bir bağ vardır. 
İki eşten her biri; kendisine 

dinî hususta yardımcı 
olacak, hata yaptığında 

hatasını düzeltecek, 
Allah’a itaat etmeye ve 

âlemlerin Rabbinin rızasını 
kazanmaya teşvik edecek 

bir eş bulmaya çalışır.
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1  Enfal Suresi 24
2  Dârekutnî
3  Tâ-Hâ Suresi 132
4  Muslim
5  Buhari

ÖRNEK MODEL; MÜSLÜMAN AİLE KURUMU

4-Karıkocanın çocuklarına; yaratma-
nın da emretmenin de Allah’a ait olduğu-
nu, hâkimiyetin tamamen O’na ait oldu-
ğunu ve O’nun bir ortağının olmadığını 
öğretmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde 
çocuklarına dinleri ile gurur duymayı, 
dinlerinin en üstün ve hâkim olması için 
çalışmayı iyice aşılamaları gerekmektedir. 
Onlara önderimiz Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in, amcasının oğlu Abdul-
lah Bin Abbas’a öğrettiği şu güzel sözleri 
öğretmeliler: 

يَا ُغالُم إِنِّ ُمَعلُِّمَك كَلَِمٍت اْحَفِظ اللََّه يَْحَفظَْك، اْحَفِظ اللََّه 

تَِجْدُه تَُجاَهَك َوإَِذا َسأَلَْت فاَْسأَِل اللََّه َوإَِذا اْستََعْنَت فَاْستَِعْن ِباللَِّه 

ٍء  َة لَِو اْجتََمُعوا َعَل أَْن يَْنَفُعوَك، لَْم يَْنَفُعوَك إِل ِبَشْ َواْعلَْم أَنَّ اأْلُمَّ

ٍء  وَك لَْم يَُضُّوَك إِل ِبَشْ قَْد كَتَبَُه اللَُّه لََك َولَِو اْجتََمُعوا َعَل أَْن يَُضُّ

ُحُف ِت الصُّ قَْد كَتَبَُه اللَُّه َعلَيَْك رُِفَعِت اأْلَقاْلُم َوَجفَّ

“Evlat, sana birkaç kelime öğre-
tiyim! Allah’ı (emir ve yasaklarını) 
koru ki Allah da seni korusun. Allah’ı 
(emir ve yasaklarını) koru ki O’nu 
hemen karşında bulasın.  Bir şey is-
tediğin zaman Allah’tan iste. Yardım 
istediğinde Allah’tan iste. Şunu bil ki 
ümmetin tamamı sana fayda vermek 
için toplansalar Allah’ın senin için 
yazdığından başka bir fayda vere-
mezler. Yine eğer sana zarar vermek 

için toplansalar Allah’ın senin için 
yazdığından başka bir zarar vere-
mezler. Kalemler kaldırılmış, sahife-
ler kurumuştur.”

Allah sevgisi, Müslüman aile fertlerini 
bir araya getirir. Onun üzerinde bir araya 
gelirler, birbirlerine hayırda ve takvada 
yardım ederler. Allah’ı razı etmek uğruna 
herkes Allah’a itaatte diğer aile fertleri ile 
yarışır. Herkes kendinden önce diğerleri-
ni düşünür. Rabbinin razı olduğu hususta 
daima onlara sevgi besler ve onları razı/
hoşnut etmeye çalışarak yaşar. İslâm, 
kendisine rehberlik ettiği, kontrol ettiği, 
savunduğu ve koruduğu sürece Müslü-
man ailenin hâli böyledir. Eğer İslâm onu 
terk ederse o, bencilliğin ve kendini be-
ğenmişliğin hâkim olduğu, birlikleri bozu-
lup paramparça olmuş bir aileye dönüşür.

Kurtuluş için örnek alınması gereken 
model; Müslüman aile kurumu budur! 
Müslüman beldelerde olması gereken 
aile budur! Bu aile modelinin örnek alın-
ması, toplumda baskın olan fikirlerde ve 
kavramlarda köklü bir değişimi gerek-
tirmektedir. İslâm’ın aile modeli, Müslü-
manların nefislerine kâbus gibi çöken ve 
onları adeta karar veremeyen verimsiz 

yabancılara dönüştüren bu kokuşmuş 
Batı hadaratını kökünden söküp atmayı 
gerektirmektedir! Bu sebeple Müslüman-
ların İslâmi bir aileye tekrar sahip olabil-
meleri için; hayatlarını süsleyen ve onları 
dünyanın huzurlu, saygın, güçlü liderleri 
olarak yaşamalarını sağlayan tertemiz, 
arı duru İslâmi kavramları tekrar geri 
getirmek için çalışmaları gerekmektedir.
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LAİK BATI TOPLUMUNDA 
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Dr. Nazreen Nawaz

Laik Batı Devletlerinde Aile 
Kurumunun Çöküşünün Vakıası

Birleşik Krallık’ın Güneybatı İn-
giltere eyaletindeki aile mahke-
melerinden sorumlu Yargıç Paul 

Coleridge, 2008 Nisan ayında “Resolu-
tion” adlı kuruluşun avukatlarına yönelik 
yaptığı bir konuşmada, ailelerin dağılma 
oranındaki epidemik artışı Birleşik Kral-
lık’taki aile hayatının bir “çöküş” içinde 
olduğunun işareti olarak tanımladı. “Şu an 
çok sayıda aile, hayatlarının hiçbir alanında 
yer almayan, destek olmayan veya çocuğun 
yetiştirilmesine katkıda bulunmayan birçok 

farklı babadan çocukları olan anneler ta-
rafından büyütülen çocuklardan oluşuyor.” 
dedi. “Bunlar istisnai, tek seferlik durumlar 
değildir. Bunlar, aile mahkemelerinin tica-
ri stokunun bir parçasıdır.” diye ekledi ve 
söyle devam etti: “Toplumsal hastalıkların 
hemen hemen tümü, doğrudan aile hayatı-
nın çöküşünden kaynaklanmaktadır. Bunu 
hepimiz biliyoruz. Çocuk Esirgeme Kurumu 
veya ıslah evlerindeki çocukların geçmişine 
baktığınızda, dağılmış bir aile bulacaksınız. 
Uyuşturucu bağımlısından alkol bağımlısına 
ya da okula ayak uyduramayıp atılan ço-
cuklara kadar hepsinde aynısını göreceksi-

niz. Bütün bunların arkasında bozuk bir aile 
düzeni ya da kopmak üzere olan veya hiç 
olmayan ebeveyn ilişkilerinin sonucu olarak 
sefil bir aile bulmanız kaçınılmazdır.” 

Birleşik Krallık’taki aile hayatının bu 
korkunç tanımını, İngiltere ve Galler’deki 
evlilik oranının 1862’de başlayan kayıtlar-
dan (Office for National Statistics [ONS]) 
bu yana en büyük düşüşü ve boşanma 
oranının 1996’dan bu yana en büyük yük-
selişi de dahil diğer haberler izledi. Birleşik 
Krallık’taki aile yapısının çökmesi ile ala-
kalı bu görüşler, ülkedeki çeşitli politikacı, 
akademisyen ve öğretmenler tarafından 

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Bürosu Kadın Kolları Müdiresi
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da dile getirilmiştir. İngiliz hükümetine iç 
meseleler hususunda sık sık tavsiyelerde 
bulunan CIVITAS (Sivil Toplum Çalış-
maları Enstitüsü) düşünce kuruluşundan 
olan Robert Wheelan, aile dağılmalarını 
hükümetin çözemeyeceği kadar büyük 
sorunlar olarak tanımlamış ve şöyle de-
miştir: “Eğer ufak bir aile sorunu olsaydı, 
hükümet para veya çocukların bakımı hu-
susunda yardımda bulunabilirdi. Ancak bu 
derece bir sorunla, hükümet başa çıkamaz.” 

Centre for Seperated Families’den 
(Ayrılmış Aileler Merkezi) Karen Woo-
dall şöyle demektedir: “Aslında ayrılmış ai-

leler Birleşik Krallık toplumunda hayatın bir 
gerçeğidir. Ebeveynleri ayrılan çocukların ve 
yetişkinlerin büyük anne ve büyük babalarını 
ve ayrılmış olan diğer ebeveynlerini de ekler-
seniz, ayrılık ve boşanmanın nüfusun yarısı-
nı etkileyen bir sorun olması muhtemeldir.” 

Yine Association of  Teachers and 
Lecturers (Öğretmenler ve Öğretim 
Görevlileri Derneği)’in 2008’deki yıllık 
konferansında bulunan öğretmenler, ço-
cukların öğrenme becerilerinin yanı sıra 
zihinsel sağlıklarını ve refahlarını da etki-
leyen aile çöküşünü, bir “toksik çember” 
olarak tanımlamıştır.

Birleşik Krallık’taki aile biriminin çö-
küş oranı, son on yılda daha da artmış, 
gerçek bir serbest düşüşe geçmiştir. İn-
giltere’deki toplumsal meseleler hakkın-
da tavsiyelerde bulunan, etkili bir İngiliz 
düşünce kuruluşu olan Centre for Social 
Justice’in (Sosyal Adalet Merkezi) direk-
törü Christian Guy, 2013 yılında yayınla-
nan, “Parçalanmış Aileler: Stabilite Ne-
den Önemlidir” başlıklı bir raporda; aile 
parçalanmalarını ülkeyi vuran bir tsunami 
olarak değerlendirerek uyarıda bulun-
muştur. İnsani, sosyal ve finansal mali-
yetlerin hem çocuklar hem de yetişkinler 
için yıkıcı olduğunu ancak sağ ve sol poli-
tikacıların ülkenin karşı karşıya olduğu bu 
acil duruma göre zayıf  kaldığını belirtti.

Aile çöküşüne dair bu tsunami, Batı 
dünyasındaki devletlerin tümünde gö-
rülmektedir. Birleşik Krallık’ta boşan-
ma oranı %42’dir (UIO). 2012 yılında, 
İngiltere ve Galler’de her bir saatte, 13 
boşanma gerçekleşiyordu. Amerika’da, 
evliliklerin %53’ü, İsveç’te %64’ü, Belçi-
ka’da ise %70’i boşanma ile sonuçlanı-
yordu.1 Eurostat’a göre 1965 ve 2013 
yılları arasında 28 AB ülkesinde boşanma 
oranı iki kat artmıştır. 

Boşanma oranındaki bu dev artışa 
tek ebeveynli aileler (bir çocuğun sade-
ce annesiyle ya da sadece babasıyla ya-
şadığı aile yapısı) büyük bir artış ile eş-
lik ediyor. 1996 ve 2012 yılları arasında 
Birleşik Krallık’taki tek ebeveynli aileler 
2 milyona kadar yükselmiştir. Bu sayı, 
kendilerine bağımlı çocukları olan tüm 
ailelerin sadece çeyreği kadardır.2 Hü-
kümet rakamlarına göre ülkedeki 15 yaş 
grubu çocukların çoğu öz anne ve baba-
larıyla yaşamıyor. Fakir zümrelerde ise 
bu oran ergenlik çağındaki her gençten 
2/3’üne kadar yükseliyor. Kendilerine 
bağımlı çocukları olan tek ebeveynli ai-
lelerin büyük çoğunluğu (%92), anneler 
tarafından idare edilmektedir. Çocukları-
nı tek başına yetiştirme mücadelesi ve-
ren annelerin çoğu, aynı zamanda aileleri 
için geçim sağlayan tek kişidirler. Her yıl, 
başta kadınlar olmak üzere 20 bin kişi, 
çocuklarını tek başına yetiştirenler ker-
vanına katılıyor. Bunun neticesinde, Bir-

LAİK BATI TOPLUMUNDA AİLELERİN ÇÖKÜŞÜ
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leşik Krallık’taki çoğu çocuk hatta her 3 
çocuktan biri, evde bir baba olmadan 
büyüyor. Bu çocukların tahmini 1-2 mil-
yonu babalarıyla iyi bir ilişkiden mahrum 
bırakılıyor3 hatta bazılarının babalarıyla 
hiçbir iletişimi dahi olmuyor. 2015 yılı için 
resmi doğum kaydı rakamları genç anne-
lerin çocuğun babasıyla yaşamadığını ya 
da babanın isminin kaydının yapılmadığı-
nı gösteriyor. The Fatherhood Institute 
(Babalık Enstitüsü), Birleşik Krallık’taki 
16 yaşına gelmiş her 6 çocuk-
tan 1’inin babalarını hiç görme-
diğini belirtmiştir. Eski İngiltere 
Başbakanı David Cameron, 
2015 Conservative Party Con-
ference (Muhafazakâr Parti 
Konferansı)’da yaptığı konuş-
mada “Bugün, GCSE’sinde (or-
taöğretim çağında) bir gencin, 
bir akıllı telefona sahip olma 
olasılığı, kendileriyle yaşayan bir 
babaya sahip olma olasılığından 
daha yüksektir.” dedi.

Diğer laik Batı devletle-
rinde de durum aynıdır. 2010 
ABD nüfus sayımlarına göre 
Amerika’daki her 3 çocuktan 
biri (15 milyon) babası olma-
dan, yaklaşık 5 milyon çocuk 
ise annesi olmadan yaşıyor. 
Ayrıca bazı kentsel bölgelerde 
her 10 çocuktan sadece biri-
nin babası bulunmakta. Laik 
Batı devletlerdeki bu yaygın 
aile çöküşlerinin yanı sıra, bu 
ülkelerdeki evlilik oranlarında 
da son yıllarda çarpıcı bir dü-
şüş görülmektedir. Eurostat’a 
göre 1965 ile 2013 yılları ara-
sında 28 AB ülkesindeki evlilik 
oranları, nispeten %50’ye kadar düşmüş-
tür. Birleşik Krallık’ta son 40 yılda evli 
olan yetişkinlerin sayısı nüfusun yaklaşık 
%70’ten yarısına kadar düşmüştür.4 2013 
yılı evlilik oranının en düşük olduğu yıl 
olarak belirlenmiştir. Office for Natio-
nal Statistics (Ulusal İstatistik Bürosu)’a 
göre şu an ülkede bulunan gençlerin 
sadece yarısı evlenecek. İzlanda, Dani-
marka ve Norveç gibi İskandinav ülke-
lerinin çoğunda kadınların sadece %30’u 

evli. Bu oran 25 ile 29 yaşları arasında-
ki kadınlarda %20’nin altına düşüyor.5

Evlilik oranlarındaki bu düşüşün aksi-
ne, Batı devletlerinde liberal toplumlarda 
kabul görmüş bir aile yapısı olarak evlilik 
dışı beraber yaşama oranları hızla artmış-
tır. Çünkü ahlaki açıdan evlilik kurumuyla 
eşit olarak kabul görülmektedir. Birleşik 
Krallık’ta 1960’larda 50 yaşın altındaki 
her 100 kişiden 1’i dost hayatı yaşıyor-
ken, bugün bu rakam her 5 kişiden 1’ine 

kadar düşmüştür. Evlilik dışı beraber ya-
şamak son yirmi yılda ülkedeki en hızlı 
büyüyen yaşama şekli olmuştur. Birçok 
rapor ve çalışma, evliliğin çocuk yetiştir-
mek için en iyi yol olduğunu ve evlilik dışı 
beraber yaşayan hanelerin dağılma olası-
lığının, evlilere göre daha çok olduğunu 
gösteriyor. Marriage Foundation (Evlilik 
Kurumu)’ın açıkladığı rakamlara göre ev-
lilik dışı birlikteliklerden olan çocukların 
12 yaşından önce ebeveynlerinin ayrıl-

dığını görme olasılıkları, ebeveynleri evli 
olanlarınkinden %94 daha yüksektir.

Batı’daki bu liberal hayat tarzının bir 
sonucu olarak bu ülkelerde evlilik dışı 
doğum oranının yükselmesi şaşırtıcı 
değildir. Eurostat rakamları 2014 yılın-
da 28 AB ülkesindeki evlilik dışı doğum 
oranının %42 olduğunu söylemektedir. 
2015’te evlilik dışı doğumlar Fransa %59, 
İsveç %55, Danimarka %56, Estonya ve 
Slovenya %58 oranlarında görüldüğü gibi 

birçok AB üyesi ülkede evlilik 
dâhilinde gerçekleşen doğum 
sayısının üzerindedir.6 Birleşik 
Krallık’ta doğan bebeklerin 
neredeyse yarısı (%47) evlilik 
dışıdır. Bu oran 1940’larda %6 
civarındaydı.7 ABD’deki John 
Hopkins Üniversitesi’nde bulu-
nan akademisyenlerin 2012 yı-
lında yayınladığı bir araştırmaya 
göre Amerika’da 26-31 yaşla-
rındaki ebeveynlerin %57’si ev-
lilik dışı çocuk sahibi oluyorlar.

Batı’daki aile çöküşüne dair 
bu tsunamiye ek olarak, ebe-
veynlerin ikisinin de çalışması 
hasebiyle çocuklarıyla zaman 
geçirememeleri, bu durumun 
evliliklerine de zarar verme-
si, evindeki sorumlulukları ve 
kariyeri arasındaki dengeyle 
mücadele içinde olan “Süper 
Kadın”ın acıları ve de çiftlerin 
daha az çocuk sahibi olarak ya 
da hiç olmayarak aile birimini 
küçültmeleri gibi aile hayatını 
etkileyen büyük problemler de 
bulunmaktadır. Ayrıca bu Fran-
sa, Almanya ve İspanya gibi bir-
çok ülkede nüfusun yaşlanması 

ve yaşlılara bakacak gençlerin azalmasıyla 
sonuçlanmaktadır.

Britanya’da ve diğer birçok laik Batı 
toplumunda aile yaşamının yitirdiği değer 
aşikârdır. Aynı şekilde dağılmış veya iş-
levsiz ailelerin başta çocuklar olmak üze-
re birçok kişinin hayatını mahvetmiş ol-
masından ve bu ülkelerde ekmiş olduğu 
sayısız toplumsal sorun tohumlarından 
da görülmektedir. Yargıç Paul Coleridge, 

Batı’daki bu liberal hayat 
tarzının bir sonucu olarak 
bu ülkelerde evlilik dışı 

doğum oranının yükselmesi 
şaşırtıcı değildir. Eurostat 

rakamları 2014 yılında 
28 AB ülkesindeki evlilik 
dışı doğum oranının %42 
olduğunu söylemektedir. 

2015’te evlilik dışı 
doğumlar: Fransa %59, 

İsveç %55, Danimarka %56, 
Estonya ve Slovenya %58.
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Britanya’daki bu büyük aile çöküşünün 
ortaya çıkışını şöyle açıkladı: “...insanın 
sefaletinin uçsuz bucaksız karnavalı. İnsani 
ıstıraplardan oluşan sonsuz bir nehir.”

Laik Batı Devletlerinde Aile 
Kurumunun Çöküşünün Sebepleri

Batılı hükümetler, toplumlarındaki 
aile çöküşünü engellemek için çeşitli gi-
rişimlerde bulunmaya çalıştılar. Ancak bu 
girişimler bir işe yaramamış-
tır. Bunun nedeni, aile çökü-
şünün başlıca sebebinin temel 
laik değerler ve kapitalist libe-
ral toplumlarda evlilik ve aile 
hayatını korumaya yeterince 
önem verilmemesi olduğu-
nun farkında olmamalarıdır.

Liberal Kişilik ve Cinsel 
Özgürlükler: Liberal toplum-
ların “kişisel ve cinsel özgür-
lük” temelli kültürü, bireyin 
davranışlarının ve diğerlerine 
karşı sorumluluklarının mesu-
liyetini üstlendiği bir zihniyet 
yetiştirmekten ziyade dünye-
vi ve kişisel heva ve hevesle-
rin peşinden koşmak üzerine 
hayata dayalı hedonistik ve 
kaygısız bir zihniyet yetiştir-
miştir. Bu, evliliği özgürlük-
lerinin kısıtlanması, bekâr ve 
özgür olmaktan ve istedikleri 
kişiyle istedikleri zaman cin-
sel ilişkiye girmekten vazgeç-
melerini gerektiren; bağlılık, 
sadakat ve sorumluluk kor-
kusu sebebiyle, birçok birey-
de evliliğe karşı bir nefrete/
isteksizliğe neden olmuştur. 
Bu, birçok liberal toplumda 
boşanmanın ana nedenlerin-
den biri olan; gençlerin evlilik 
dışı gebelikleri, kürtajlar, bekâr anneler 
ve zina oranları ile sonuçlanan, her önü-
ne gelenle beraber olunan bir kültürün 
fışkırmasına neden olmuştur. Indepen-
dent’in yaptığı bir araştırmaya göre Bir-
leşik Krallık’taki evli erkeklerin %50-60’ı, 
evli kadınların ise %45-55’i zina yapıyor. 
Times’ın rakamlarına göre ise İngilte-
re’deki boşanma nedenlerinin %12’si zi-

nadan/aldatmadan kaynaklanmaktadır. 
Bir aile hukuku firmasında yardımcı avu-
kat olan Abigail Lowther, ihanetin Birle-
şik Krallık’taki diğer boşanma sebeple-
rine kıyasla hızlı bir yükselişte olduğunu 
belirtti. Statista’dan gelen sayılara göre 
Danimarka’daki evli çiftlerin %46’sının 
yasak ilişkileri vardır. ABD’de ise yapılan 
bazı araştırmalarda her 3 kişiden 1’i eşi-
ni aldattığını itiraf  etmiştir. Hatta liberal 

toplumlarda, evlilik ve sadakatin kutsal-
lığı, “zina hizmetleri” sağlayan işletme-
lerin devlet içinde yasal olarak faaliyet 
gösterdiği ölçüde zarar görmüştür! An-
cak, kişisel özgürlüğün en üst düzeye çı-
karılması felsefesi, bireylere arzu ettikleri 
mutluluğu sunmamaktadır. İngiliz Kızıl 
Haç ve Ortaklarının (British Red Cross 
and the Co-operative) Aralık 2016’da 

yayınlanan bir raporu, boşanma ve aile 
çöküşünün Birleşik Krallık’ta epidemik 
bir yalnızlığa yol açtığı sonucuna ulaşmış-
tır. Öyle ki 9 milyon Britanyalı yalnızdır.

 Bu liberal kültür ve yaşam tarzı, bir 
erkeğin sayısız kadın ile evlilik dışı ilişki-
ye sahip olabileceği ve farklı annelerden 
çocuğu olan bir babanın, çocuğu veya 
annesi için ayda bir kez olası bir kontrol 

dışında başka hiçbir fiziksel 
veya duygusal sorumluluk al-
madığı durumları meydana 
getirmiştir. Bu davranış mil-
yonlarca çocuğun ve kadının 
hayatında silinmez yara izleri 
bırakmıştır. Eski İngiliz Yüksek 
Mahkemesi Aile bölümünde 
Yargıç olan Paul Coleridge 
bunu “nüfusun önemli bir 
kısmının bağlı olduğu ‘müzi-
kal ilişkilerin’ ya da ‘partner 
değiştirmenin’ sonu gelmez 
bir oyunu ve mükemmel bir 
ilişki için sonsuz ve beyhude 
bir arayış” olarak tanımladı. 
Aynı zamanda ilişkinin; sada-
kati, bağlılığı ve ilgiyi temel 
alıp almadığı konusunda emin 
olmadıkları için evlenecek bir 
eş arayışında olan bireylerde 
güven eksikliğine sebep olan 
bir durumdur. Ayrıca, her 
önüne gelenle beraber olan 
ve kendi arzularının esiri olan 
kişilerle dolu bir sosyal çevre-
de yaşıyor olmaktan kaygı du-
yuyorlar. İşte liberal Batı’daki 
evlilik oranlarındaki düşüşün 
sebeplerinden birisi budur.

Dahası, çeşitli sektörler 
tarafından cinselleştirilmele-
rini ve nesnelleştirilmelerini 

onaylayarak liberal toplumlarda kadınla-
rın değerinin düşürülmesinin yanı sıra, er-
kekleri geçici heva ve heveslerinin peşin-
den koşmaya da teşvik eden bu tehlikeli 
zihniyet, Batılı toplumları sarsan aile içi 
şiddetin yaygınlaşmasında temel bir fak-
tördür. Her üç kadından biri, 15 yaşından 
beri fiziksel ya da cinsel istismara uğra-
dığını bildirmiştir.8 Birleşik Krallık’taki her 
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Batılı hükümetler, 
toplumlarındaki aile 

çöküşünü engellemek 
için çeşitli girişimlerde 
bulunmaya çalıştılar. 

Ancak bu girişimler bir 
işe yaramamıştır. Bunun 
nedeni, aile çöküşünün 
başlıca sebebinin temel 

laik değerler ve kapitalist 
liberal toplumlarda evlilik 
ve aile hayatını korumaya 

yeterince önem verilmemesi 
olduğunun farkında 

olmamalarıdır.
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dört kadından 1’i aile içi şiddete maruz 
kalmış ve her hafta 2 kadın mevcut ya da 
eski partneri tarafından öldürülmüştür.9 
ABD’de her 15 saniyede bir kadın, kocası 
veya sevgilisi tarafından dayak yemekte10 
ve her gün 3 kadın partneri tarafından öl-
dürülmektedir.11 Avustralya’da ise her 3 
saatte bir kadın, aile içi şiddet nedeniyle 
hastaneye kaldırılmaktadır.12

Bireysellik: Bireyci kanserojen “ben, 
benim ve bana” zihniyeti, bi-
reyin kişisel çıkarlarının her 
şeyin üstünde tutulduğu ve 
aile yapısının temellerinin ya-
vaş yavaş tüketildiği kapitalist 
toplumlarda giderek çoğal-
mıştır. Eşleri veya evlilikleri 
için en iyi olanı düşünmek 
yerine bireyler, kendileri için 
en iyi olana odaklanmaya ve 
buna bağlı olarak boşanma 
oranlarının artmasına se-
bep olmuştur. Bu zihniyet 
kendi arzularını çocuklarının 
ve toplumun refahının önü-
ne koyan ve kendi zevkleri 
doğrultusundaki davranış ve 
hayat tarzlarının diğer insan-
lar üzerindeki zararlı etkile-
rinden soyutlayan bireyler 
üretmiştir. Bireysellik; sosyal 
hayatlarını, mal varlıklarını ve 
kişisel özgürlüklerini en üst 
düzeye çıkarmak için çocuk 
sahibi olmayı geciktiren veya 
reddeden kişilerin artmasına 
yol açmıştır. UK Office of 
National Statistics (ONS)’e 
göre, İngiltere ve Galler’de 
25 yaşın altındaki kadınla-
rın doğurduğu bebeklerin 
oranı, 1971 yılında %47’den 
2008’de %25’e düşmüştür. ONS 2010 
Social Trends’in raporunda, çocuklu ai-
lelerin sayısının 1961 yılında %52’den 
2009’da %36’ya düştüğü belirtilmiştir. 
Aynı dönemde tek kişilik hane sayısı 
1,7 milyondan 7 milyona çıkmıştır. Son 
istatistiklere göre Birleşik Krallık’ta 40’lı 
yaşların ortalarındaki kadınların çocuk-
suz olma olasılığı, ebeveynlerinin ken-
di nesillerinde olduğundan iki kat daha 

fazladır. Bugün, 1969’da doğmuş her 5 
kadından biri çocuksuzdur. ‘Generation 
Strain’ (Kamu Politikaları Araştırma Ens-
titüsü’nün yakın tarihli bir raporu) yazarı 
olan Clare McNeil şöyle diyor: “Yaşlan-
dıklarında kendilerine bakacak çocukları 
olmayan 65-74 yaş arası kişilerin sayısı, 
önümüzdeki on yılın sonuna gelmeden iki 
katına çıkacaktır… 2030 yılına gelindiğin-
de, bu yaş grubundaki bir milyondan fazla 

insanın, 2012’deki 580.000 ile karşılaş-
tırıldığında çocukları olmayacaktır.” diye 
uyardı. ABD Census Bureau (Sayım Bü-
rosu)’nun 2015 yılında yayımlanan nüfus 
anketi, Amerika’daki 15 ile 44 yaş arası 
kadınların neredeyse yarısının (%47,6) 
hiç çocuk sahibi olmadığını ortaya koy-
muştur. Bu, büronun 1976’da bu verileri 
izlemeye başlamasından bu yana en yük-

sek çocuksuz kadın oranını gösteriyordu. 
ABD’de çocuksuz kadınlar ve erkeklere 
yönelik “İki kişi yeterlidir: Bir çiftin ter-
cihen çocuksuz yaşama rehberi” (Scott 
2009) adlı bir ankete göre, Psychology 
Today tarafından aktarıldığı üzere ankete 
katılanların %80’i, özellikle de güçlü bir 
motif  olarak ifade edilen 40 yaşın altın-
dakiler şöyle diyor: “Benim için değerli 
olan, özgürlük ve bağımsızlıktır.”

Bireycilik aynı zamanda 
ebeveynlerin sadece kendi 
kişisel çıkarlarını gözeterek 
çocuklarını ihmal etmelerine, 
çocukların da yaşlı ebevey-
nlerini ihmal etmelerine ve 
onları zaman ve mal varlıkla-
rı üzerinde birer yük olarak 
görüp bakım evlerine yerleş-
tirmelerine neden olmuştur. 
Kişinin kendi ailesine olan 
ilgisi ve diğer akrabalarını ih-
mali, birçok kişinin yalnızlık 
çekmesine yol açıp fiziksel, 
parasal ve duygusal sorunlar-
la yüzleşen geniş aileler için 
bir destek sisteminin yoklu-
ğuna sebep olmaktadır.

Cinsiyet Eşitliği: Kapi-
talist laik toplumlarda, eko-
nomik yaşama karşılık olarak 
annelik ve aile hayatının de-
ğersizleştirilmesi söz konu-
sudur. Tarihsel bir düzeyde 
Batı’nın cinsiyet eşitliği müca-
delesi ve feminizmin yükselişi 
sosyal hayatı ve erkeğin evin 
geçimini sağladığı geleneksel 
rolü özel hayatın, anneliğin 
ve kadının ev hanımı oldu-
ğu geleneksel rolün üzeri-

ne koymuştur. Birçok feminist, kadına 
saygı ve özgürlüğün, eşleri ya da aile içi 
sorumlulukları üzerinde ekonomik bir 
bağımsızlıkla uyuşmadığını ve bu nedenle 
de kadının çalışmasının bir hak değil mec-
buriyet olduğunu iddia etmiştir. Ünlü ra-
dikal bir feminist ve 20. yüzyılın başların-
daki kadınların oy verme hakkını savunan 
kadın hareketinin üyesi olan Christabel 
Pankhurst, aile hayatı sorumluluklarının 

Kapitalist laik toplumlarda, 
ekonomik yaşama karşılık 

olarak annelik ve aile 
hayatının değersizleştirilmesi 

söz konusudur. Tarihsel bir 
düzeyde Batı’nın cinsiyet 

eşitliği mücadelesi ve 
feminizmin yükselişi 

sosyal hayatı ve erkeğin 
evin geçimini sağladığı 

geleneksel rolü özel hayatın, 
anneliğin ve kadının ev 

hanımı olduğu geleneksel 
rolün üzerine koymuştur.
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evli kadınlar için dayanılmaz bir yük, za-
man ve ekonomik enerji kaybı olduğunu 
ve kıymetinin bilinmediğini söylemiştir.

Bu aile hayatına bakış açısı ve “Cinsi-
yet Eşitliği” düşüncesinin sonuçlarından 
birisi de, kadınlara çalışmayı sadece bir 
hak olarak vermekle yetinmeyip, aksine 
çocukların bakım ve yetiştirilmesini tek 
başına üstlenmek zorunda kalan bekâr 
anneler bile olsalar, kadının çalışmasını 
beklenti hâline getirmiş toplumlar oluş-
turmuş olmasıdır. Cinsiyet eşitliği fikrinin 
teoride “Her şeyi olan kadın”ı üretmesi 
beklenirken, aslında “her şeyi yapan ka-
dın”ı ortaya çıkarmıştır. Yani annelik ve 
ev işlerinin sorumluluklarının üstüne bir 
de ailenin geçimini temin etme mücade-
lesi de eklenen kadını üretmiştir. Her iki 
ebeveynin de geçimi sağlamak için çalış-
tığı birçok ailede ise sürekli olarak ço-
cuklarla vakit geçirebilmek ya da evliliği 
ayakta tutmak için sürdürülen mücadele 
çoğu kez eşler arasında gerginliğe yol aç-
maktadır. Nitekim erkeği ezip kadına en 
iyisini vermeyi telkin eden, aile ve toplu-
mun hayrını gözetmeyen cinsiyet eşitliği 
elbette güçlü bir evlilik, çocuklar ve genel 
olarak toplum için en iyi olanı göz ardı 
etmektedir. Dahası, cinsel farklılıkların ve 
rollerin kadrini bilmeyen cinsiyet eşitliği, 
aynı zamanda iş yerinde ve toplumda 
anneliğin itibarını da yok etmiş, birçok 
işverenin küçük çocuklu kadınlara esnek 
çalışma saatleri, gerekli ihtiyaçları için izin 
vermek ya da ailelerine karşı görevlerini 
önemsemek gibi konularda yeteri kadar 
imkân sağlamasına da engel olmuştur.  

Materyalizm: En üstün ideolojik 
hedef  olarak zenginlik peşinde koşma-
yı belirlemiş olan kapitalist materyalist 
sistem, kazancı insandan ve sermayeyi 
toplumdan üstün görmektedir. Bu sis-
tem hükümetlerin sandıklarını veya şir-
ketlerin gelirini güvence altına almayı 
aileyi korumaktan önemli addetmiştir. 
Sürekli kısa vadeli kârlılık peşinde koş-
turma dürtüsü anneliği ve aile hayatını 
değersizleştirmiş ve hatta bekâr anne-
leri bile çalışmaya zorlayarak çocuklarını 
güzel bir şekilde yetiştirmelerine zaman 
bırakmamıştır. Gerçekten de anneleri iş 

hayatına döndürmek için çoğu kez finan-
sal teşvikler olmasına karşın onların evde 
kalıp çocuklarını bizzat yetiştirmelerini 
sağlayacak çok az teşvik bulunmaktadır. 
Materyalizmin annelikten üstün görül-
mesi hamile veya küçük çocuklu kadınla-
rın toplum için bir kazanç olarak değil de 
çoğu kez bir şirket için yük olarak görül-
mesine yol açmıştır. İngiltere hukuk bü-
rosu, Slater & Gordon tarafından 2014 
yılında yayınlanan ve 500 yöneticiden 
oluşan bir anketin sonuçlarına göre yö-
neticilerin %40’dan fazlası doğum yapma 
yaşındaki kadınları yine benzer bir raka-
mın ise hâlihazırda çocuğu olan bir kadını 
ya da bir anneyi üst düzey bir görev için 
işe almaktan kaçındığını itiraf  etmiştir. Bu 
araştırmadaki yöneticilerden üçü ise 20 
veya 30’lu yaşlarındaki erkekleri, doğum 
iznine ayrılırlar korkusundan ötürü aynı 
yaştaki kadınlara tercih edeceklerini söy-
lemişlerdir. İngiltere’de Recruitment and 
Employment Confederation tarafından 
2005 yılında yapılan ve 98 şirketten olu-
şan bir anket, işletmelerinin 3/4’ünün 
hamile ya da doğum yaşında olan bir 
kadını işe almaktansa yasayı çiğnemeyi 
tercih ettiği sonucuna ulaşmıştır. Sonuç 
olarak kadınlar sadece çalışıp aileleri 
için para kazanmaya zorlanmıyor, aynı 
zamanda işyerlerinde sırf  bir rahimleri 
olduğu için ayrımcılığa maruz kalıyorlar! 
Sonuç olarak çoğu kadın kariyerinde bu 
“doğurganlık cezası” ile karşılaşmaktansa 
çocuk sahibi olmayı erteliyor veya ço-
cuksuz kalmayı tercih ediyor. Öyle gö-
rünüyor ki Batı’daki birçok kadın “ocak 
başına hapsolmak” yerine “ekonomik pa-
zara köle” olmuştur. İşte bugün birçok 
Batılı kapitalist devleti etkisi altına almış 
olan düşük doğum oranları ve doğurgan-
lık krizini meydana getiren faktörlerden 
birisi de budur. Toplumları üzerinde, yaş-
lanan nüfusa bakacak insan sayısının azal-
ması dâhil çeşitli zararlı etkiler de bırak-
mıştır. Ayrıca, doğurganlığın azalmasına, 
düşük yapmaya ve anneliğin ertelenme-
sine bağlı olarak gebeliğe ilişkin kompli-
kasyonlardan dolayı tüp bebek tedavisi-
ne zorlanan kadınların yaşadığı duygusal 
aşağılanma da unutulmamalıdır.

Sonuç: Çoğu Batılı devletin toplum-
larında görülmekte olan kaosun ve aile 
yapısındaki çöküntünün temelinde tatbik 
edilmekte olan laik liberal kapitalist sis-
temin değer ve yasaları olduğu aşikârdır. 
Aslında bu sistem özü itibariyle ailelerde 
dengesizlik ve çöküntü oluşturmak için 
tasarlanmış ve birçok birey ve çocuk için 
tarifsiz sefalete, devlet için ise sayısız so-
runa neden olmuştur.  

Ne yazık ki, Batı’da ya da Müslüman 
dünyasında yaşayan Müslüman ümmet, 
İslâm dışı bu idealleri yücelten ve destek-
leyen bir sistemde yaşamaları ve çevreye 
entegre olmalarından dolayı, bu laik ya 
da materyalist değerlerden korunama-
mıştır. Sonuç olarak, nesiller boyunca 
Müslümanlar tarafından güçlü bir toplu-
mun kalbi veya yapıtaşı olarak kabul edi-
len “sağlam evlilik” ve “sağlam aile birliği” 
kavramları bugün Müslüman ümmet için-
de de yok olmuştur. Müslümanlar olarak, 
Batı toplumlarında meydana gelen bu 
aile çöküşünden ciddi dersler almamız 
ve bu toplumsal kaosa neden olan inanç-
ları, değerleri ve sistemi reddetmemiz, 
bizim toplumlarımızın da aynı yıkıcı yolu 
izlememesi adına hayati öneme sahiptir. 
Buna ilaveten ümmetimizdeki aile haya-
tının uyumunu ve birliğini etkileyen bir-
çok sorunu çözmek için donatılmış olan 
İslâm’ın sağlam değerlerini, sosyal yasa-
larını ve sistemini açıkça kavrayıp ve be-
nimsemek zorundayız

“Gelecek asırlarda başarı; ancak aile-
nin yerini koruyan kültürlerin olacaktır.”13
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SALİH BİR KOCA: 
RASULULLAH
SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM 

Nida Kurtuluş

ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ  لَقَْد َكاَن لَُكْم ۪في َرُسوِل للاّٰ

“Andolsun ki, Rasulullah, sizin 
için, güzel bir örnektir.”1

İslâm, Müslüman ailenin bina edilme-
sine büyük bir önem vermiş ve bu 
ilişkiyi Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın rı-

zası, habibi Muhammed Mustafa SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in Sünneti’ne tâbi olmakla 
irtibatlandırmıştır. Müslüman ailenin mey-
vesi ise İslâm’a göre yaşayan insanlardır. 
Bu ilişkiler takva ve şer’î hükümler üzerine 
oturtulduğu zaman meyveleri son derece 
faydalı, bunun sonucu olarak da toplum 
kuvvetli ve birbirine bağlı olur.

Nebevi şerife ait olan siret, Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in hanımlarına 
karşı nasıl tavır takındığına dair bize çok 
sayıda tabloyu aktarmaktadır. Hanımlarına 
karşı sevgi, merhamet ve vefa ile muamele 
ediyordu. Oysa günümüzde bizler evlilik 

ilişkilerinin birçoğunu kaybetmiş bir hâlde-
yiz. Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
Sünneti basit işlerle de olsa hanımlarını 
mutlu etmek için neler yaptığını, onların 
kalplerini nasıl sevinçle doldurduğunu gös-
termektedir. İşte bu nedenledir ki Nebi 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in evi sevgi ve 
samimiyetle doluydu.

İşte vefalı sabırlı müminlerin annesi Ha-
tice RadiyAllahu Anhâ.  Nebi SallAllahu Aley-
hi ve Sellem sadece hayatta iken değil ölü-
münden sonra dahi ona karşı vefanın en üs-
tün türlerini gösterdi. O daima onun işleri-
ni, ahlakını, günlerini Allah’a vermiş olduğu 
sözleri zikrederdi. Vefatı nedeniyle ondan 
ayrıldığı için büyük bir üzüntü duymuştu. 
Hatta vefatından sonra dahi Nebi SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem vefa ile ona olan sevgisi-
ni açıkça dile getiriyordu. Efendimiz Hatice 
RadiyAllahu Anhâ hakkında şöyle diyordu: 

إِنِّ قَْد ُرزِقُْت ُحبََّها

“Onun sevgisi ile rızıklandım.”2  Bu 
nedenle Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
sevgisini hanımlarına açık etmekten çekin-
miyordu. Amr b. Âs RadiyAllahu Anh: “Ey Al-
lah’ın Rasulü, insanlardan hangisi sana daha 
sevimlidir?” diye sorduğunda: “Hatice!” 
cevabını vermiş ve böylece ölümünden 
sonra da ona olan sadakatini ifade etmiştir. 
Nasıl olmasın ki?  Hatice RadiyAllahu Anhâ 
O’nu tercih etmiş ve O’nu istemiştir. O’nu 
ilk tasdik eden ve iman eden kimse olmuş-
tur. O’nun günlünü sebatlı hâle getirmiş ve 
kararlılığını kuvvetlendirmiştir. Üzüntü ve 
sıkıntılarında O’na şifa olmuştur. Malı ile 
O’na destek olmuş ve sevgisi ile O’nu tesel-
li etmiştir. O’na çocuklar vermiş ve O’nun 
ahdini korumuştur. Evini ve çocuklarını 
korumuştur. İşte bu nitelikleriyle o bu bü-
yük vefaya ve şu övgüye mazhar olmuştur.
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ِفيِه  َصَخَب  َل  قََصٍب  ِمْن  الَْجنَِّة  ِمْن  ِببَيٍْت  َخِديَجَة  وا  ُ بَشِّ

َوَل نََصَب 

“Hatice’ye içine ne gürültü ve pa-
tırtı ne de yorgunluk bulunmayan 
cevher (inci, mercan, yakut) kamışla-
rından bir köşk müjdeleyin!”3 Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem onun vefasına 
ondan daha büyük bir vefa ile 
karşılık vermiştir ki bu büyük 
vefa, Muhammed Mustafa Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’i örnek 
alan herkesin takip etmesi ge-
reken bir tavırdır. 

Tabiatı itibariyle kadın, ken-
disine sevgi gösteren kimseyi 
sever. Sevgili Peygamberimiz 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem bu 
hususta oldukça zeki ve an-
layışlı birisi olup hanımlarıyla 
ilişkilerinde bunu gözetmiştir. 
O, Âişe RadiyAllahu Anhâ’nın 
gönlünü alıyor ve ona şöyle di-
yordu:

اَلَم  يَا َعائُِش َهَذا ِجْبِيُل يَْقَرأُ َعلَيِْك السَّ

“Ey Âişe! Ey Âişe! Bu 
Cebrail’dir ve sana selam 
söylüyor.”4 Yine onun hakkın-
da şöyle diyordu:

  يَا ُحَمْيَاُء

“Ey Humeyra!” Humeyra 
kelimesi “hamra” kelimesinin 
tasğir kalıbıdır. Bununla yüzü-
nün kırmızılığıyla birlikte beya-
za çalan kadın kastedilir.

Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in hanımlarına karşı sev-
gisini ortaya koyan fiillerinden 
birisi de onların içtiği yerden iç-
mesi ve yedikleri yerden yeme-
sidir. Müminlerin annesi Âişe 
RadiyAllahu Anhâ şöyle diyor:

كُْنُت أَْشَُب َوأَنَا َحائٌِض َوأُنَاِولُُه النَِّبيَّ َصلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم فَيََضُع فَاُه َعَل َمْوِضعِ ِفَّ فَيَْشَُب َوأَتََعرَُّق الَْعرَْق 

َعَل  فَاُه  فَيََضُع  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصلَّ  النَِّبيَّ  َوأُنَاِولُُه  َحائٌِض  َوأَنَا 

َمْوِضعِ ِفَّ 

“Hayızlı olduğum günlerde su içti-
ğim kabı Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’e verirdim o da benim içti-

ğim yerden içerdi. Yine hayızlı iken ye-
diğim et parçasını sofraya bırakınca o 
eti alır, benim ısırdığım yerden yerdi.”5

Taşımış olduğu sorumluluklara ve zor-
luklara rağmen Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şiddet ve savaş zamanlarında dahi 
hanımlarına karşı sevgi ve lütuf  ile davran-

mayı unutmazdı. Enes RadiyAllahu Anh’dan 
şöyle rivayet edildi:

َخرَْجَنا إَِل الَْمِديَنِة فََرأَيُْت النَِّبيَّ َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يَُحوِّي 

لََها َوَراَءُه ِبَعبَاَءٍة ثُمَّ يَْجلُِس ِعْنَد بَِعيِِه فَيََضُع ُركْبَتَُه َوتََضُع َصِفيَُّة 

رِْجلََها َعَل ُركْبَِتِه َحتَّى تَرْكََب 

“Hayber’den Medine’ye doğru yola 

çıktığımızda Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’i şöyle gördüm. Arkasında Sa-
fiyye için bir aba hazırlamıştı. Sonra 
devesinin yanında durdu ve dizine koy-
du. Safiyye de deveye binmek için Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
dizine ayağını koydu.”6

Üzüldüğü zaman onun ha-
tırasını tatlılaştırırdı. Safiyye Ra-
diyAllahu Anhâ Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte 
yolcuğa çıktı. O gün onun günü 
idi. Ancak yolculukta yavaş 
kaldı. Bunun üzerine Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
ağlamakta olduğu hâlde onu 
karşıladığında şöyle diyordu: 
“Beni yavaş bir deveye bindir-
din.” Bunun üzerine Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem elle-
riyle gözyaşlarını siliyor ve onu 
sakinleştiriyordu.

O’nun hanımlarına karşı 
şefkati son derece ileri düzey-
de idi. Nitekim hanımlarını ta-
şıyan develere öncülük eden 
kimseyi bu konuda uyarmıştır. 
Enes RadiyAllahu Anh’dan:

كَاَن ِف َسَفٍر وَكَاَن ُغاَلٌم يَْحُدو ِبِهنَّ يَُقاُل لَُه 

أَنَْجَشُة فََقاَل النَِّبيُّ َصلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم ُرَويَْدَك 

يَا أَنَْجَشُة َسْوقََك ِبالَْقَواِريِر 

“Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem bir yolcu-
lukta idi. Enceşe adındaki 
kölesi müminlerin annesi ve 
Ümmü Süleym’in de içinde 
bulunduğu develeri hızlı bir 
şekilde sevk ediyordu. Bunun 
üzerine Nebi sav ona: Yavaş 
ol ey Enceşe. Sen narinleri 
(hanımları) sevk ediyorsun.”

Geceleyin ailesinin yanı-
na girdiği zaman onlara selam 

verir, uyuyanı uyandırmaz, uyanık olanı 
dinlerdi. Yolculuktan dönüşünde adamın 
beklenmedik bir anda hanımının yanına 
varmasından hoşlanmazdı. Bilakis bir baş-
kası aracılığıyla haber ulaştırmasını isterdi.

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
hanımlarıyla şakalaşmayı ve onları eğlen-

SALİH BİR KOCA: RASULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM

Siret, Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in 

hanımlarına karşı nasıl 
tavır takındığına dair 

bize çok sayıda tabloyu 
aktarmaktadır. Hanımlarına 
karşı sevgi, merhamet ve 

vefa ile muamele ediyordu. 
Oysa günümüzde bizler 

evlilik ilişkilerinin birçoğunu 
kaybetmiş bir hâldeyiz. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in Sünneti basit 
işlerle de olsa hanımlarını 

mutlu etmek için neler 
yaptığını, onların kalplerini 

nasıl sevinçle doldurduğunu 
göstermektedir.
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dirmeyi unutmazdı. Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem hakkındaki bir soruya Aişe 
RadiyAllahu Anhâ şöyle cevap verdi: “Tebes-
süm ederek ve gülerek girerdi.” Mescitteki 
Habeşlilerin mızrakla nasıl oynadıklarını 
seyretmesi için Âişe RadiyAllahu Anhâ’yı 
çağırmıştı. Şöyle rivayet edilir: 

“Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
bir gürültü ve çocuk sesleri duydu. He-
men kalkıp baktığında Habeşlilerin 
oynadıklarını çocukların da etrafında 
onları seyrettiklerini gördü. Bunun 
üzerine: Ey Âişe gel ve bak, dedi. Âişe 
geldi ve çenesini Rasulullah’ın omu-
zuna koydu. Başı ile omuzu arasın-
dan oynayanları seyretmeye başladı. 
Bir müddet sonra ona: Doymadın mı? 
Doymadın mı? Âişe RadiyAllahu Anhâ 
dedi ki: Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem katındaki yerimi görmek için ona, 
hayır diye cevap verir oldum.” 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
Âişe RadiyAllahu Anhâ ile yarış yapar ve 
onun kendisini geçmesini isterdi. Bir baş-
ka sefer de onunla yarışıp onu geçmiş ve 
sonra da “İşte bu sana yeter!” demiştir.

Âişe RadiyAllahu Anhâ Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’in kendisine şöyle 
dediğini rivayet etti:

َغْضبَى  َعَلَّ  كُْنِت  َوإَِذا  َراِضيًَة  َعنِّي  كُْنِت  إَِذا  أَلَْعلَُم  إِنِّ 

ا إَِذا كُْنِت َعنِّي َراِضيًَة  قَالَْت فَُقلُْت ِمْن أَيَْن تَْعرُِف َذلَِك؟ فََقاَل أَمَّ

ٍد َوإَِذا كُْنِت َعَلَّ َغْضبَى قُلِْت َل َورَبِّ  فَِإنَِّك تَُقولَِي َل َورَبِّ ُمَحمَّ

إِبْرَاِهيَم، قَالَْت قُلُْت أََجْل ـ أي هذا األمر صحيٌح ـ َواللَِّه يَا رَُسوَل 

اللَِّه، َما أَْهُجُر إِلَّ اْسَمَك 

“Benden razı olduğunda da bana 
kızgın olduğunda da bilirdim. (Âişe 
dedi ki)Dedim ki: Sen bunu nereden 
biliyordun? Buyurdu ki: Benden razı 
olduğun zaman sen ‘Hayır Muham-
med’in Rabbi hakkı için!’ dersin. Bana 
kızgın olduğunda ise ‘Hayır, İbrahim’in 
Rabbi hakkı için!’ dersin. (Âişe dedi ki) 
Dedim ki: Evet, bu doğrudur. Allah’a 
yemin olsun ki ey Allah’ın Rasulü ismin 
dışında ben seni asla terk etmedim.”

Bir gün Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem Âişe RadiyAllahu Anhâ’ya kızdı ve ona: 

“Aramızda Ebu Ubeyde’nin hüküm 
vermesini ister misin? dedi. Dedim ki: 
Hayır, bu adam kesinlikle senin aley-
hine hüküm vermez. Peki, Ömer’in hü-
küm vermesini ister misin? Dedim ki: 
Hayır, ben Ömer’den korkarım. Buyur-
du ki: Ebu Bekir’in hüküm vermesine 
razı olur musun? Dedim ki: Evet. Ebu 
Bekir geldi ve Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem aralarında hüküm ver-
mesini istedi. Bunun üzerine Ebu Bekir 
dehşete kapıldı ve dedi ki: Ben mi ey 
Allah’ın Rasulü? Daha sonra Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem aralarındaki 
ihtilaf konusunu anlatmaya başlayınca 
Âişe sözünü keserek: Ey Allah’ın Rasu-
lü hak olanı söyle, dedi. Bunun üzerine 
Ebu Bekir yüzüne vurdu ve burnu ka-
nadı. Rasulullah hak olanı söylemezse 
kim söyler? Bu durum Rasulullah’ın ho-
şuna gitmedi ve buyurdu ki: Ben bunu 
istememiştim. Kalktı onun yüzünde-
ki ve elbisesindeki kanı eliyle yıkadı.”

Bir hanımı kızdığı zaman elini onun 
omuzuna koyar ve: “Allah’ım! Onun 
günahını bağışla ve kalbindeki öfkeyi 
gider. Onu fitneden koru!” derdi. Rasul 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem tertemiz eliyle 
onların hiçbirisine vurmamıştır. Âişe Radi-
yAllahu Anhâ şöyle dedi: 

“Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem eliyle hiçbir kadınına da hiz-
metçisine de asla vurmamıştır.”

Aynı şekilde Sahabe ve selef  evlilik ha-
yatının görülüp gözetilmesi, ıslahı mesele-
sinde övgü dolu bir geçmişe sahiptirler. İşte 
Ömer Bin Hattab RadiyAllahu Anh bir gün 
hanımına öfkelenmiş hanımı da ona karşılık 
verince Ömer onun bu tavrından hoşlan-
mamıştı. Bunun üzerine hanımı ona: 

“Neden benim sana karşılık ver-
memden hoşlanmıyorsun. Allah’a ye-
min olsun ki Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in hanımları O’na karşılık veri-
yorlar ve onlardan birisi O’nu geceye 
kadar yalnız bırakıyor. Bunun üzerine 
Ömer bu hususla ilgili olarak kızı Haf-
sa’yı ziyarete giderek şöyle dedi: Ey 
Hafsa. Sizlerden birisi Rasulullah Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem’i öfkelendiri-
yor ve geceye kadar öfkeli kalmasına 
neden mi oluyor? Yani O’nun yanında 
olmayan bir şeyi harcamasını istediğin 
zaman belki de öfkelenmiş ve geceye 
kadar da konuşmamıştır. Hafsa dedi ki: 
Evet, bu böyle oluyor. Dedim ki: Şüp-
hesiz ki sen zarar etmiş ve perişan ol-
muşsundur. Rasulullah SallAllahu Aley-
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hi ve Sellem’in öfkelenmesi nedeniyle 
Allah’ın öfkelenmeyeceğinden ve he-
lak olmayacağından emin mi oldun?”

Yine karı koca arasındaki işlerin dü-
zeltilmesinde Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem’in büyük gayretleri vardı. Ali 
RadiyAllahu Anh ile hanımı ve Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in kızı Fatıma 
RadiyAllahu Anhâ arasında olduğu gibi. On-
lar yeryüzünün en değerli kocalarından ve 
hanımlarından idiler. Biri Nebi 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
kızı ve cennet ehli kadınlarının 
efendisidir. Diğeri ise amcası-
nın oğlu, raşid halifelerin dör-
düncüsü, cennet ehli gençlerin 
efendisi Hasan ve Hüseyin’in 
babasıdır. Buna rağmen onla-
rın hayatı birtakım sorunlardan 
uzak mıydı? Hayır, asla böyle 
değildi. Sehl b. Sa’d’dan yapılan 
rivayet şöyledir: 

“Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem kızı Fatı-
ma’nın evine geldi ve Ali’yi 
evde bulamadı. Zira kaylule 
vakti olan bu saatte onun 
evde bulunması gerekirdi. 
Kocanın o saatte evde bu-
lunmaması hoş olmayan 
bir şeyin yaşandığını gös-
termekteydi. Bu nedenle 
Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem ona: Kocan nere-
de, demedi: Amcanın oğlu 
nerede? dedi. Çünkü hoş 
olmayan bir şeyler yaşan-
dığını hissetmiş, kalpleri-
nin birbirine ısınması için 
Fatıma ile kocası arasında 
yakınlığa dikkatini çekmek istemişti. 
Çözüme başlangıç yapmak için yakını-
na, kocasına, amcasının oğluna iltifat 
etmekle başlamıştır. Bu soru karşısın-
da Fatıma şöyle dedi: Onunla benim 
aramda bir şeyler yaşandı, bana kızdı 
çıktı ve yanımda kaylule yapmadı.” 

Peki, Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
kocası hakkında ne yaptı? Kızını alıp evine 
mi götürdü? Başını alıp gittiyse bize gelir 
ve özür diler, kızımıza karşı yanlış yaptı 

mı dedi? Kocasının izni olmadan kızını mı 
aldı? Olumsuz bir tavır takınıp “Aralarında 
olanlar olmuş!” mu dedi? Hayır, bunların 
hiçbirisini yapmadı. Ancak işi önemsedi 
ve düzeltmeye çalıştı. Kızını evlendirdikten 
sonra dahi kızın babasının üzerinde birta-
kım sorumlulukları bulunduğuna dair ken-
disinden sonraki babalara değerli bir ders 
vererek kızlarının maslahatı için çalışması 
gerektiğini öğretti. 

Onun nerede olduğunu soruştur-
duğunda mescitte uyur hâlde olduğunu 
öğrendi. Bunun üzerine beşerin Efendi-
si Fatıma RadiyAllahu Anhâ’nın kocasının 
gönlünü almak için bizzat kendisi mescide 
geldi. Bu esnada Ali RadiyAllahu Anh uzan-
mış yatıyordu. Üzerindeki örtü düşmüş ve 
vücuduna toprak bulanmıştı. Allah Rasulü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem onun üzerindeki 
toprakları silmeye başladı. Sadece bu silme 
olayının bile birçok anlamı ve büyük etkileri 
vardır. Ona şöyle dedi: 

“Kalk toprağın babası. Kalk topra-
ğın babası.” 

Bu künye Ali RadiyAllahu Anh için en se-
vimli künye oldu. Böylelikle onun ile Fatı-
ma RadiyAllahu Anhumâ arasındaki durumu 
düzeltti.

Aynı şekilde sevgili Peygamberimiz Sal-
lAllahu Aleyhi ve Sellem hizmetçi hususunda 
şikâyetçi olan Fatıma RadiyAllahu Anhâ ile 

Ali RadiyAllahu Anh arasında 
hüküm vermiştir. İbnu Habîb 
“el-Vâdıhâ”da şöyle diyor: 

“Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem Fatıma hakkında gizli hiz-
met yani ev işleri, Ali hakkında 
da açık hizmet hakkında hüküm 
verdi.” Daha sonra İbnu Habîb 
şöyle diyor: “Gizli olan hizmet, 
hamur yoğurmak, yemek pişir-
mek, yatak, temizlik, su temin 
etmek gibi ev işlerinin tümünü 
demektir.”

Zaman zaman fazilet ehlin-
de zaman zaman da fertler ve 
aileler arasında meydana gelen 
birtakım hususlar insan tabia-
tından olan hususlardır. Ancak 
bizimle Sahabe RadiyAllahu 
Anhum arasındaki fark şudur: 
Onlar nezdindeki sorunlar hızlı 
bir şekilde çözüme kavuşuyor 
ve ortadan kalkıyordu. İnat, ki-
bir ve uzun süre uzaklaşma gibi 
hususlar onlarda yoktu. Bugün 
ise bu türden sıkıntılar mey-
dana geliyor, çözüm olmadan 
sorun devam ediyor. Mahke-
meler, ortaya dökülen şeyler, 
haberler ve ağızlara pelesenk 

olan namuslar toplumda kötü olan husus-
ları göstermektedir.

Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem hayatı 
itibarıyla tarihte en faziletli koca örnekle-
riyle doludur. İşlerinin çokluğu ve meşgu-
liyeti, üzerindeki sorumluluğu bakımından 
hanımlarına haklarını vermesine engel ol-
mamıştır. Oysa o bir taraftan devlet başka-
nı, davet tebliğcisi, ordu komutanı ve insan-
ların öğreticisi idi. Ancak bu işlerin tümü, 
günümüz Müslümanlarının birçoğunun hâ-

SALİH BİR KOCA: RASULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM

Karı koca arasındaki 
işlerin düzeltilmesinde 
Rasulullah SallAllahu 

Aleyhi ve Sellem’in 
büyük gayretleri vardı. Ali 

RadiyAllahu Anh ile hanımı 
ve Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in kızı 

Fatıma RadiyAllahu Anhâ 
arasında olduğu gibi. 
Onlar yeryüzünün en 

değerli kocalarından ve 
hanımlarından idiler.
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linde olduğu gibi işlerinin çokluğu ve sayısız 
gerekçelere bağlı olarak hanımlarının hakla-
rının zayi edilmesine ve kendileri ile hanım-
ları arasında bir soruna neden olmuyordu.

Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem hem er-
keklerin hem de hanımların müşterek hak-
ları hakkında hatırlatmalarda bulunmayı alış-
kanlık hâline getirmişti. Husayn Bin Muhsan 
RadiyAllahu Anh’dan rivayete göre halası, bir 
ihtiyacı nedeniyle Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’e gelmişti. Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem ihtiyaçlarını sağladıktan sonra ona: 

“Senin kocan var mı? diye sorunca 
o: Evet, dedi. Bunun üzerine ona: Ona 
nasıl davranmaktasın? deyince o: Çare-
siz kalmadıkça onun isteklerini yerine 
getiriyorum. Buyurdu ki: Onun yanın-
daki konumuna iyi bak. Çünkü kocan 
senin hem cennetin hem de ateşindir!” 

Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in “Ko-
can senin hem cennetin hem de ateşin-
dir!” sözü kocaya ait hakkın büyüklüğüne 
delalet eder. Onu razı etmekle cennete gi-
rersin. Kimi zaman da onu öfkelendirmen 
cehenneme girmene neden olur.

Ümmü Derdâ RadiyAllahu Anhâ kıssa-
sına değinmek istiyoruz: Bu kadın Ebu’d 

Derdâ RadiyAllahu Anh’ın kendi nefsi için 
fazlasıyla ibadetle meşgul olup hanımının 
hakkını ihmal eden kocası hakkında Sel-
man RadiyAllahu Anh’a veciz ifadelerle bir 
şeyler söylemiştir. Bu nedenle de Selman, 
(Ebu Derdâ ile Selman, hicret sonrasın-
da Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
kardeş yaptığı kimselerdendi) üzerinde var 
olan tüm hak ve yükümlülükler hususunda; 
Allah’ın hakkını, kendi hakkını ve hâlini en 
veciz bir şekilde ifade eden hanımının hak-
kı hususunda ona uyarılarda bulunmuştur. 
Zira Ebu Derdâ RadiyAllahu Anh’ın hanımı 
Selman RadiyAllahu Anh’a şöyle demişti: 

“Kardeşin Ebu Derdâ’nın dünyaya (bir 
eşe) ihtiyacı kalmadı ki.” Oysa Selman’ın 
söylediklerini Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem de şu sözüyle tasdik etmiştir:

ا،  ا، وألهلِك عليك حقًّ ا، ولنفِسك عليك حقًّ إنَّ لربِّك عليك حقًّ

ُه  فأعِط كل ذي حقٍّ حقَّ

“Rabbinin üzerinde hakkı vardır. 
Nefsinin üzerinde hakkı vardır. Ailenin 
senin üzerinde hakkı vardır. Hak sahibi 
olan herkese hakkını ver.” Bu söz hem 
Ümmü Derdâ hem de ondan sonra gelen 
her kadın için büyük bir zafer oldu. Her 
bir kadının gözetilmesi, saygı gösterilmesi 
ve takdir edilmesi gereken hakları vardır. 

Kocanın bunları ihmal etmesi bir sorumlu-
luğu gerektirir. Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şöyle buyurmuştur:

َمْن سقى امرأتَُه املاَء أُِجَر 

“Her kim hanımına su içirirse se-
vaplandırılır.” Irbâd dedi ki: Hanımıma 
su içirdim. Sonra da bu durumu Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e bildirdim. Ra-
sulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem de kadın 
ile erkeğin arasını sevgi bağı ile bağlamak 
için bu işe teşvikte bulundu. 

Böylelikle Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem kocanın bu sevgisini açık etmesini, 
hanımının kalbini kazanmasını, mutlu ve se-
vinçli bir atmosferde yaşamasını istemiştir.

Sevgi ve kalbin kazanılması için Rasul 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in âdet edindiği 
şey sadece su içirmek değildir. Sa’d b. Ebi 
Vakkas RadiyAllahu Anh’ın Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem’den rivayetini dinleye-
lim. Dedi ki:

إِنََّك لَْن تُْنِفَق نََفَقًة تَبْتَِغي ِبَها َوْجَه اللَِّه إِلَّ أُِجرَْت َعلَيَْها َحتَّى 

َما تَْجَعُل ِف فَِم اْمَرأَتَِك 

“Şüphesiz sen, Allah rızasını araya-
rak yapacağın her bir harcamadan do-
layı muhakkak ecre nail olacaksın hatta 
eşinin ağzına verdiğin lokmaya kadar.” 

Yemek sofrasında bulunan karı koca-
dan birinin diğerine yemek yedirdiğindeki 
mutluluğu bir düşünün. 

İlişkilerin güzelleştirilmesi için gayret 
göstermekte, ıslah meselesinde önemli ve-
silelerden birisi de sabrı tavsiye etmektir. 
Tıpkı Ebu Bekir RadiyAllahu Anh’ın kızı Es-
ma’ya tavsiyesinde olduğu gibi:

َل يَْفرَْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة إِْن كَرَِه ِمْنَها ُخلًُقا رَِضَ ِمْنَها آَخَر 

“Bir Mümin bir mümineye buğzet-
mesin! Çünkü onun bir huyunu beğen-
mezse başka bir huyunu beğenir.”7

Marufa göre muaşerette bulunmak 
ondan sadece eziyeti uzaklaştırmak de-
ğildir. Tam tersine eziyet ihtimallerini de 
uzaklaştırmaktır. Öfkelendiğinde de aklı 
başından gittiğinde de ona karşı yumu-
şak davranmaktır. Aynı şekilde duygula-
rını takdir etmek ve onda var olan kıs-
kançlığı dikkate almaktır. Erkeğin karısına 
karşı sabırlı olması cennet kapılarından 
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1  Ahzap Suresi 21
2  Muslim
3  Buhari
4  Buhari, Bed’u’l-Halk, isti’zan; Müslim, Fazai-
lu’s-Sahabe; Tirmizî Menakıb, isti’zan
5  Muslim
6  İbn-i Sa’d Tabakat
7  Muslim

SALİH BİR KOCA: RASULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEM

bir kapıdır. Bu hususla ilgili olarak Rasu-
lullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’de bizim 
için en güzel örnek vardır. Enes b. Malik 
RadiyAllahu Anh’dan şöyle rivayet edildi:

“Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem hanım-
larından birisinin yanında iken müminlerin 
annelerinden birisi bir çanak içerisinde ona 
yemek gönderdi. Nebi SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in yanında bulunduğu hanımı hizmet-
çinin eline vurdu. Yemek tası yere düştü ve 
parçalandı. Nebi SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
tasın parçalarını ardından da tasın içinde bu-
lunan yiyeceği toplayarak şöyle dedi:  Anne-
niz kıskandı. Ardından da yanında bulundu-
ğu hanımının hücresinde bulunan bir başka 
çanağı getirinceye kadar hizmetçiyi bekletti 
ve kırılan çanağın yerine sağlam çanağı verdi. 
Kırıkları da çanağın kırıldığı hücrede bıraktı.”

Allah tarafından emredilen güzel mu-
aşeretin bir başka göstergesi de hanımda 
bulunan kötü meziyetlere bakıldığı gibi iyi 
meziyetlere de bakılmasıdır. Zira kâmil bir 
insan yoktur. Kimi kocalar vardır ki sadece 
kötü yönler üzerinde durur. Fiziki yapısın-
da, ahlakında ve tabiatında bazı kusurlar 
bulunabilir. Fakat namuslu, iffetli, şerefli, 
temiz ve itaatkârdır. Bu türden özelliklerini 
görmezden gelip hatalarını öne çıkartmak 
hüsnü muaşeret, insaf  ve adalet değildir.

Sevgili Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem süslenir ve eşleri için koku sürer-
di. Hz. Âişe RadiyAllahu Anhâ şöyle diyor: 

“Başının saç ayırımındaki kokunun, 
pırıl pırıl yandığını hâlâ görür gibiyim.” 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
evine girdiği zaman ne ile başlardı diye 
sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: 

“Misvak ile. Zira Nebi SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem yediği yemeğin ko-
kusunu hanımlarının hissetmesini iste-
mezdi.”

Evlilik hayatında olması gereken hu-
suslardan birisi de hanımı ile oynaşmak-
tır. Rivayet edildiğine göre Ali b. Ebi Talib 
RadiyAllahu Anh bir gün hanımı, Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in kızı Fatı-
ma’nın yanına girdiğinde misvak ile dişle-
rini fırçaladığını gördü. Misvağı kıskanmış 
gibi elinden kaptı ve kızgın bir ifadeyle 
misvağa bakarak şöyle dedi: 

Ey misvak ağacı dişini kökünden söktün

Gizlenmekte olan misvak ağacı seni 
gördüm

Savaşçı olsaydın elbette seni öldürür-
düm

Senden başka hiçbir kimse benden ka-
çamadı

Bir eş olarak Efendimiz Muhammed 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem işte budur. 
Hanımlarına yönelik muamelelerinden 
ve ahlakından bir kesittir bunlar. Hiç 
şüphesiz ki eşlerin en faziletlisidir O’dur. 
Peygamberimizin ve değerli Sahabesi’nin 
hayatına ait aile saadetinin evlilik hayatı-
nın örnekleri bunlardır. Günümüz Müslü-
manları olarak bizlere düşen görev ise ilk 
Müslümanların bağlı kaldıkları bu esasla-
ra bağlanmaktır. Onlar bizler için kahra-
manlar çıkarttılar, İslâm’ı taşıdılar ve san-
cağını yücelttiler. Allah’ın izniyle Muham-
med SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in ümme-
ti, Allah ve Rasulü’nün emirlerine bağ-
lanmak suretiyle İslâm’ın izzetini yeniden 
kazandıracak kahramanlar çıkartacaktır. 

Ey Müslümanlar! Sizleri dünyada bu-
nunla nimetlenmeye, ahirette de buna 
göre sevap elde etmeye çağırıyoruz!

Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve 
Ashabı’nın örnek alındığı mutlu, huzurlu 
ve merhamet dolu bir evlilik hayatına… 
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Tehdit Altındaki Son Kale Aile

TV DİZİLERİ,
AİLEYİ VE TOPLUMU İFSAT EDEN

KİRLİ BİR ENDÜSTRİDİR 

Pınar Çakır

TV yapımları, farklı eğilim 
ve yaş gruplarındaki 
insanların büyük bir il-

gisini çekiyor. Bu ilgiyi gören TV kanal-
ları çeşitli şekillerde yayınlar yapıyor, her 
kesimden insana hitap edebilen nostaljik 
ve modern filmler, yerel diziler, komik 
diziler, aşk dizileri, polisiye diziler, çocuk 
programları ve uzayıp giden bir çeşitlilik 
sunuyorlar. Öyle ki artık ailenin her bi-
reyinin hoşuna giden favori dizilerden 
söz eder olduk. Bununla birlikte tekno-
lojinin ilerlemesiyle birlikte TV yayınları 
sadece televizyon üzerinden değil in-
ternet üzerinden de yapılmaya başladı.

Bu TV yapımları ve dizileri, özellikle 
dublajlı olanlar, içerdiği yabancı düşün-
ce ve değerleri İslâm kültürüne sok-
makta, bazıları doğrudan zehirli oklarını 
İslâmi hükümlere ve kaidelere yönelt-
mekte, Müslümanlara yabancı fikirler 
ve mefhumlar yoluyla halkı Müslüman 
ülkelerde kamuoyunu biçimlendirmeye 
çalışmakta, dolayısıyla toplumumuzda 
bunların doğal ve normal olduğu yönün-
de bir kanaat oluşturmaktadır. Zaten 
İslâm topraklarında izlenen ve Müslü-
man aileyi ve toplumu hedef  alan med-
ya politikasının temelinde de bu vardır.

Örneğin görüyoruz ki bu diziler, er-
kekler ile kadınların bir arada karışık 
olarak bulunmasını (ihtilat) normal ve 
güzel göstermekte, çağın ve koşulların 
gereği gibi yansıtmaktadır. Yine görü-
yoruz ki Müslüman kadın için çıplaklık 
ve şıklığı sergilemekte, modaya uymayı 
ve dünyaya açılmayı teşvik etmektedir. 
Genç kızlar ile erkekler arasında evlilik 
dışı haram ilişkileri pazarlamakta, “aşk” 
ve “sevgili” adı altında gayrimeşruluğu 
olağan göstermektedir. Sanki sıradan 
bir şeymiş gibi içki içmeyi, soyunmayı ve 
diğer haram ve münkerleri normalleş-
tirmeye çalışmaktadır. Kayıtsız, şartsız, 
engelsiz mutlak bir özgürlüğe çağrıda 
bulunmakta, sapkınlıkların önünü aç-
maktadır. Başta Hint dizileri olmak üze-
re, pek çok dizi ve filmde pagan ritüelle-
ri, kutsal kabul edilen şirk tezahürleri ve 
ibadetleri bilinçaltına yerleştirilmektedir.

Bu dizi ve filmlerin etkisi yalnızca 
düşünce ve mefhumlarla sınırlı kalma-
mış, yiyecek, giyecek ve davranışlara da 
olumsuz yansımış, dolayısıyla aile ve top-
lum üzerinde etkili olmuştur. Maalesef 
Müslümanların bazı evlatları bu dizile-
rin kahramanlarını örnek almaya başla-
mış, onların kıyafetlerini, davranışlarını, 

saç-sakal biçimlerini vs. taklit eder, ço-
cuklarına onların adını verir olmuşlardır.

Dizilerde kadının durumu ise iki form-
da karşımıza çıkar. Birincisi aciz, zavallı, 
önemsiz, aşağılanan ve toplumda değeri 
olmayan bir karakterdir ve bu çerçeve-
de kadının başlıca vazifesi olan annelik 
kötülenmekte, kadının o zavallı hâlinin 
evlilikten ve dört duvar arasına hapsedil-
miş bir kadın oluşundan kaynakladığı iz-
lenimi verilmekte, böylece kadınlara, bu 
konuma karşı çıkmaları, çocuk bakmayı 
bırakıp evden dışarı çıkıp iş ve kariyer yo-
luyla toplumda yer edinmeleri, bu hapis 
hayatına ve ağır sorumluluğa karşı çıkma-
ları gerektiği mesajı verilmektedir. İkinci 
olarak erkeğe muhtaç olmayan, kendi 
işini yapabilen, ihtiyaçlarını karşılayabilen, 
zorlukları aşabilen, kendi kararlarını ala-
bilen, düşünce ve davranışlarında özgür 
ve bağımsız bir başarılı kadın profili çizil-
mekte, böylece kadınlara özenecekleri 
rol modeller gösterilmektedir.

TV dizileri genellikle sevgi, tutku, 
aşk gibi temalara sahiptir ve toplumun 
gerçekliğinden uzak hayali kurgulardan 
ibarettir. Bu da evliliğe ve evlilik haya-
tına bakış konusunda izleyicileri yanlış 
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yönlendirmekte, evlilik hayatı mükem-
meliyetçi bir şey gibi yansıtılmakta, evli-
lik romatizm ile eşleştirilmekte, evliliğin 
gerektirdiği sorumluluklar, zorluklar ve 
zahmetler göz ardı edilmektedir. Bu dizi 
ve filmlerde koca profili, genç, şık, yakı-
şıklı, zengin, hep karısına hediyeler geti-
ren bir tip iken kadın güzel, çekici ve hoş 
bir bayandır, konserler, partiler, kulüpler, 
eşiyle yolculuk ve tatil için vakti boldur. 
Hiçbir ailevi sorumluluğu ve yükümlülüğü 
yoktur. Ne geçim, ne sorumluluk, 
ne de evlat terbiyesi. Oysa gençler 
evlenip gerçeklerle, sorumluluk ve 
yükümlülüklerle karşılaşınca şok 
geçiriyorlar. Bu da evlilik için sorun-
lara ve anlaşmazlıklara kapı aralayıp 
boşanmaya doğru yol alıyor.

Diğer taraftan bazı genç erkek-
ler ve kızlar, dizilerden öğrendikleri 
eş profilleri ile karşılaştırma yapa-
rak, evlenecekleri kişide aradıkları 
şartları, fiziksel ve maddi özellikleri 
kurgulamaya başlıyorlar. Oysa bu 
düşünce, evlilik hayatına 1-0 geride 
başlamak anlamına geliyor. Çün-
kü eşler, özü değil görüntüyü esas 
alıyor, hayatını birleştireceği kişide 
tıpkı dizilerdeki gibi “aşk öyküsü”, 
“romantizm” ve hayali kurgular 
arıyor. Din ve ahlak sahibi hayırlı 
bir insanı umursamıyor! Kendisiyle 
sevgi, huzur, merhamet ve saadet 
bulacağı birini aramıyor! Oysa Al-
lahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

أَْزَواًجا  أَنُْفِسُكْم  ِمْن  لَُكْم  َخلََق  أَْن  آَيَاتِِه   َوِمْن 

َذلَِك  ِف  إِنَّ  َورَْحَمًة  َمَودًَّة  بَيَْنُكْم  َوَجَعَل  إِلَيَْها  لِتَْسُكُنوا 

َلَيَاٍت لَِقْوٍم يَتََفكَُّروَن  

“Kendileri ile huzur bula-
sınız diye sizin için türünüz-
den eşler yaratması ve aranızda 
bir sevgi ve merhamet var etmesi 
de O’nun (varlığının ve kudretinin) 
delillerindendir. Şüphesiz bunda 
düşünen bir toplum için elbette 
ibretler vardır.”1 

Bu tür sapkın düşünceler, yalnızca ev-
lilik aşamasında olanları değil, zaten evli 
olanları da olumsuz etkiliyor. Özellikle 
kadınlar, hayatlarını rutin bulmaya, kendi 
hayatlarını dizilerdekilerle karşılaştırmaya, 

kocalarını beğenmemeye, evine, çocukla-
rına ve ailesine ayıracağı zamanı kendisine 
ayırmaya başlıyor. Bu da doğal olarak evli-
lik hayatında sorunlara ve anlaşmazlıklara 
neden oluyor.

İşte iğrenç TV dizi ve filmlerinin Müs-
lümanların evlatları arasında saçtığı zehir-
li ve pis düşüncelerden bazılarıdır bun-
lardır. Amaçlanana ise İslâm’dan uzak, 
yabancı düşünce ve eğilimler aşılayarak 

le etkileyici hâle getirmekte, insani hisleri 
ve duyguları acımasızca aşındırmaktadır.

İşte bu yüzden, medyaya ve özellik-
le dizi, film ve TV programlarına karşı 
son derece dikkatli ve uyanık olunmalı, 
bunların saçtığı tehlikeyi dikkate almalı, 
çevremizi uyarmalı, Müslümanların ev-
latlarını bir an olsun yalnız bırakmamalı 
ve etkilerinden mümkün olduğunca ko-
rumaya çalışmalıyız. 

TV yapımlarının yanı sıra elekt-
ronik iletişim araçları da evleri 
yıkarken, fertlerinin arasını da aç-
maktadır! Teknolojinin ilerleme-
siyle evlerimize giren ikinci tehlike 
ise hiç kuşkusuz elektronik iletişim 
araçlarıdır. 

Elektronik iletişim araçlarının 
mesafeleri kısalttığı günümüzde ev-
lilik problemlerinin ve boşanmanın 
hızının da arttırdığını görmekteyiz. 
Yabancıları ve arkadaşları uzak ya-
kın demeden dünyanın neresinde 
olursa olsun bir araya getirebilme-
sine rağmen, bir tek ailenin fertle-
rini birbirinden ayırmış ve ailenin 
parçalanmasında yardımcı olmuş-
tur. Bu ise gerçekten ilginç bir pa-
radokstur!

Peki, elektronik iletişimin ko-
numları nimetten belaya nasıl dö-
nüşmüştür?

Bu araçlar, davranışlarda ve 
insanlar arasındaki ilişkilerin ta-
vırlarında değişiklikler yapmıştır.  
Bunun sonucunda çoğu insan, bu 
teknolojik devrimle birlikte yalnız-
lık, toplumdan soyutlanma, depre-
sif  bir hâlde acı çeker olmuşlardır. 
Halkının konuşmasıyla yaşayan ev-

ler, sanki boş kalmış gibi sessizleşmiştir. 
Bayram veya normal günlerde eş, dost, 
akraba ziyaretlerinin yerini birkaç basit 
mesaj ya da resim almıştır. Çocuklar ve 
torunlar bir araya geldiğinde nine ve de-
delerin evlerinden gürültülerin çıktığı bir 
zamanda canlılık, etkinlik ve insanlık de-
vam etmiştir. Şimdi ise onlardan her biri 
elinde telefonu ile gelip birbirlerine selam 
verdikten sonra adeta aklı ve ruhu başka 
yerde iken bedeni ile ailenin yanında ya-
şamak için evin bir köşesini almaktadır!

TV DİZİLERİ, AİLEYİ VE TOPLUMU İFSAT EDEN KİRLİ BİR ENDÜSTRİDİR

Bazı genç erkekler 
ve kızlar, dizilerden 

öğrendikleri eş profilleri 
ile karşılaştırma 

yaparak, evlenecekleri 
kişide aradıkları şartları, 

fiziksel ve maddi 
özellikleri kurgulamaya 

başlıyorlar. Oysa 
bu düşünce, evlilik 
hayatına 1-0 geride 
başlamak anlamına 

geliyor.

ümmetin ve Müslüman ailenin bütünlü-
ğünü bozmaya çalışmak, kadın-erkek iliş-
kilerini haram ve mekruh ilişkiler hâline 
dönüştürmektir. Bu dizilerin yapımcıları, 
örneğin terörizm gibi Batı’nın ve egemen 
iktidarların bakış açısıyla değerlendirilen 
temaları ele almakta, Batılı yaşam tarzını 
ideal model olarak sunmaya çalışmakta, 
helal-haram sınırı tanımayan şaşalı ve 
lüks bir yaşamı özendirmekte, izleyicile-
rin, özellikle gençlerin ilgisini çekmek için 
yapımlarını çekici kostümler ve müzikler-
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İletişim sitelerinin çoğalıp yayılmasıyla 
evler duvarsız hâle gelmiş ve mahremi-
yet bireylerin ve ailelerin hayatlarından 
çıkarılmıştır. Evlerin birçok sırrı herkes 
için açık hâle gelmiştir. Özel hayatların 
ayrıntıları yayılmıştır. Bu ise birçok evlilik 
sorunlarına ve boşanmalara sebep ol-
muştur. Aynı şekilde toplumda da insan-
lar arasında kıskançlık, haset ve çekişme-
lerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Araştırmalara ve raporlara göre Fa-
cebook ve WhatsApp ve benzer sosyal 
medya araçları küresel boşanma oranla-
rındaki artıştan birinci derecede sorum-
ludur. Bütün bu istatistikleri sunamayız 
ancak sorunun büyüklüğünü gösteren ve 
alarm veren bazı rakamları ele alalım. 

Örneğin istatistikler, Türkiye’de son 10 
yılda boşanmaların artış gösterdiğini göz-
ler önüne sererken TÜİK tarafından açık-
lanan verilere göre, 2011’de boşanan çift 
sayısı 120 bin 117 kişiyken, 2012’de 123 
bin 325, 2013’te 125 bin 305 kişiye ulaştı. 

Yine Filistin’de şer’î mahkemelerin 
açıklamalarına göre boşanma/ayrıl-
ma davalarının yarısı nişanlılar arasında 
düğün öncesinde gerçekleşmektedir. 
Uzmanlar ise bunun birincil sebebinin 
elektronik iletişim araçları olduğunu söy-
lemektedirler. 2016’da açıklanan araştır-
ma sonuçlarına göre son üç senede Ür-
dün’de dikkat çekici bir seviyede boşan-
ma sayısı artmıştır. Her sene bir önceki 
seneden yaklaşık 1000 boşanma davası 
artarak katlanmaya devam etmektedir. 

Sosyal medyada ile ilgili raporlarda 
iletişimin yaygınlığıyla aldatmaların ve 
eşlerin evliliklerindeki beklentilerini elde 
edemediklerinde daha kolay aldatır ol-
dukları vurgulanmaktadır. Uzmanlara 
göre sosyal medya vasıtası ile evlilik nasıl 
normal bir süreç ise boşanma da aynı şe-
kilde normal olarak görülür olmaktadır.

Yine araştırmalara göre Birleşik Arap 
Emirliği’ndeki boşanmaların yarısının 
elektronik iletişim siteleri sebepli olduğu-
na işaret edilmektedir. Birleşik Arap Emir-
liği’ndeki Aile Rehberliği Bölümü, evlilik 
sorunlarının 2015’te 5000 dava ile arttı-
ğını ve bunların %60’ının elektronik ileti-
şim ve sosyal medya kaynaklı olduğunu 
ve bu davaların 1000 tanesinin boşanma 

ile neticelendiğini değerlendirmektedir.

Bu araştırmalar ve korkunç rakam-
lar bizlere, sosyal medyanın ve akıllı te-
lefonlardaki uygulamaların hayatını ele 
geçirmeye kendi elleriyle izin veren kim-
se için ailevi uyuşmazlıkların uyanması-
na ittiğini göstermektedir. Çok vakit 
geçirilmesi sonucu ehlini ihmal etmesi 
ve onlara karşı sorumluluklarını ihmal 
etmesi, ebeveynin çocuklarıyla geçirdi-
ği vakit kadar hatta daha fazla vakti bu 
uygulamalarda geçirecek kadar bağımlı 
olması veya çiftin birbiri ile geçirdikle-
ri vakitten fazla olması, iki düzeyde de 
mahvedici bir durumdur. Bu bağımlılık 
sonucu ebeveynin çocuklarının sorun-
larıyla ilgilenecek vakitlerinin olmama-
sı, çocuklarını terbiye etmeleri, onları 
ve sorunlarını dinleyerek onlara gerekli 
olan sevgi ve şefkati göstermek yerine 
sosyal medyada dolaşmaları ise aile 
içerisinde aile fertleri arasında adeta 
aralarına mesafe koydukları bir dönüm 
noktasına sebep olmaktadır. Ayrıca ço-
cuklar uzun saatler boyunca bu siteler-
de dolaşmaları sonucu yabancı kültür 
ve yanlış kavramlar öğrenmekteler ve 
babaları bundan habersiz olmaktadır.

Eşler düzeyinde ise bu bağımlılık, eş-
ler arasında ihmal ve iletişim kopukluğu-
na, iki eşten her birisinin diğerine karşı 
sorumluluklarını yerine getirmemesine 
sebep olmaktadır. Bazen bu siteler eş-
lerin birisinin, aralarındaki bazı sorunlar 
nedeniyle diğeri ile birlikte vakit geçir-
mekten kaçmak için, bir kaçış yeri olarak 
görülmektedir ki bu da uçurumun geniş-
lemesine ve sorunların dallanıp budak-
lanmasına neden olmaktadır.

Bir diğer açıdan ise bu siteler ve uy-
gulamalar Allah korkusu ve takva kaybol-
duğunda kadınlar ve erkekler arasında 
kolaylıkla resim, mesaj alışverişine im-
kân sağlamaktadır. Bu ise boşanma da-
valarının en büyük nedeni olan aldatma 
oranlarının artmasına yol açmıştır. Bunu, 
internet üzerinden yayılan “medeni sa-
dakatsizlik/aldatma” nedeniyle boşanma 
davalarıyla dolu mahkemelerin kayıtları 
teyit etmektedir.

Kolay erişebilirlik, başarılı evlilik ilişki-
lerinin üzerine kurulu olduğu en önemli 

esas olan, bazı eşler arasındaki karşılıklı 
güveni yok etmiştir. Bunun sonucunda ise 
onlardan bazısı eşinden şüphe eder hâlde 
yaşamaya başlamış hatta bu sitelerde eşi-
ne gelen bütün mesajları ve eşinin gön-
derdiği mesajları takip etmeye başlamıştır.

Bu konu hakkındaki söz uzun ve de-
ğişik konuları içermektedir. Fakat söz-
lerimizi toparlayacak olursak; sosyal 
medya ve elektronik haberleşme gerçek 
ve gerçek olmayan/sanal olan iki âlem 
arasında evlilikler ortaya çıkartmıştır. 
Aile içi ilişkilerde boşluk ve iletişim ko-
pukluklarına, aile fertleri arasında soğu-
maya sebep olmuştur. Aynı şekilde her 
ne kadar bedenlerin birlikte yaşamasına 
rağmen herkesin telefonuna gömülmesi 
ve yanında kimin oturduğunu bile fark 
etmemesi sonucu aile fertleri arasındaki 
sıcaklık ve muhabbet kaybolmuştur. Hat-
ta insanlar “iletişim ağları iletişimi bitirdi” 
demeye başlamışlardır. Bu ikiliğin sonucu 
olarak sanal ilişkiler uğruna gerçek ilişki-
ler azalmıştır. Sanal arkadaşlık ve ilişkiler 
artmıştır. Aynı şekilde bir tek aile fertleri 
arasında hatta genel olarak toplum fert-
leri arasında nifak ve sahte duygular bas-
kın hâle gelmiştir.

Öyleyse kıymetli kardeşlerim! İnter-
neti ve Sosyal medyayı, evleri yıkıp fertle-
rini ayıran bir lanet olarak değil de insan-
ları birbiriyle buluşturan ve yakınlaştıran 
bir nimet olarak kullanalım. TV yapımla-
rından da eğitici olmaları dışında uzak du-
ralım ve ehlimizi de onlardan koruyalım. 

Kendinizi ve ailenizi bozguncu ve ze-
hirli her şeye karşı muhafaza etmek için 
tüm gücünüzü harcayın lütfen ve Allahu 
Teâlâ’nın şu kavlini daima göz önünde 
bulundurun:

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنُفَسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس 

أََمرَُهْم  َما  اللََّه  يَْعُصوَن  لَّ  ِشَداٌد  ِغاَلٌظ  َماَلئَِكٌة  َعلَيَْها  َوالِْحَجارَُة 

َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن  

“Ey iman edenler! Kendinizi ve 
ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar 
olan ateşten koruyun. Onun başın-
da, acımasız, güçlü, Allah’ın ken-
dilerine buyurduğuna karşı gel-
meyen ve emredildiklerini yapan 
melekler vardır.”2

 1  Rum Suresi 21 
 2  Tahrim Suresi 6 
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Kâfirler, Kur’an’la yıllarca uğraşmalarına rağmen Müslümanların Kur’an’a olan 
güvenlerini sarsamadılar. Bu nedenle Sünnet’e yöneldiler. Sünnet’le uğraşarak 

Müslümanların Sünnet’e olan güvenini sarsmak istiyorlar. Şunu biliyorlar ki; Sünnet’i 
hayattan uzaklaştırırlarsa İslâm dini pratik hayattan uzaklaştırılacak, Kur’an onların 

istedikleri gibi tevil edilecek ve İslâm bir felsefe olmaktan ileri gidemeyecektir. İşte 
İslâm düşmanları günümüzde bütün çabalarını bu noktaya odakladılar.
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YENİ
Mütefekkir
Esad Mansur'un
kaleminden çıkmış
bu kitap, tartışmalara
son noktayı koyacak...
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