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Toplumlar kadın ve erkeklerden meydana gelir. İslâmî ya da gayri İslâmî olsun 
tüm toplumlar için durum böyledir. Batı toplumu, içine düşmüş olduğu yıkım 
sürecine Müslümanları da dâhil etmek için müthiş bir çaba harcamaktadır.

Öyle ki günümüz Batı’sında aile yapısı mahvolmuş, özgürlükler fikri, kadınıyla 
erkeğiyle tüm toplum fertlerini sarıp sarmalamıştır. İşte elinizdeki bu eser sahih 
İslâmî bakış açısıyla hazırlanmış, kadın-erkek ilişkilerine dair konuları ele alan, 

özellikle günümüz Müslümanları için paha biçilmez, her Müslüman’ın 
kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken muhteşem bir kaynaktır. 

En soğuk havalarda dahi içinizi ısıtan bir yuva...
Fırtınalarda sığınacağınız güvenli bir liman...

Karşılıksız sevgiye ulaşabileceğiniz bir adres...
Kendinizi güvende hissettiğiniz yegane mekân...

Mutlulukla, huzurla, bağlılıkla, kenetlenmeyle tanışacağınız bir çatı...
Çocukların dünyasını inşa eden hayatın odak noktası...

Sizi hayata, Allah’a, Rasulü'ne, şer’î hükümlere sıkıca bağlayan bir düğüm..

Bir ayetin tecellisi...
"Size, kendileriyle huzur bulmanız için kendi nefislerinizden eşler yaratması 

ve aranıza sevgi ve merhamet koyması da O'nun ayetlerindendir."
[Rum Suresi 21] 

Ve sultanların bile giremediği bir kale...

En azından geçmişte böyleydi...

Peki ya bugün?

Aile
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İnsanlar huzurlu bir yuvanın, mutlu bir ailenin hayaliyle birleşirler, evlenirler… 
Çünkü aile, hayatın gailesi içinde insana sığınılacak bir liman, sükûn bulduğu bir durak 
olmuştur, olmalıdır. Allahu Teâlâ insanların huzur ve sükûneti için kendi cinslerinden 
eşler yaratmış ve bu eşlerin birleşip yuva kurmaları suretiyle bir aile olmalarını salık 
vermiştir. 

ًة َوَرْحَمًةۜ  َوِمْن ٰايَاتِ۪هٓ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنُفِسُكْم اَْزَواًجا لَِتْسُكُنٓوا اِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَوّدَ
“O’nun (Allah’ın) ayetlerinden biri de sizin içinizden eşler yaratma-

sıdır, onlarla sükûnet bulup, huzura kavuşasınız diye, aranızda sevgi ve 
merhamet meydana getirmiştir.” [Rûm Suresi 21. Ayet]

Allahu Teâlâ’nın bu yönlendirmesi ile karşı cinslerin bir araya gelmesi şer’î ve fıtrata 
uygun yolla sağlanmış, insanların sapık yönelimlerinin önüne geçilmiş ve aile kurumu 
âdeta bir kale gibi insanları beşer mahsulü sıkıntılar, problemler ve sapkınlıklar karşı-
sında korunmuştur. Böylece aile, toplumun korunmasında ve insanların huzurlu birlik-
telikler yaşamasında önemli bir unsur olmuştur. 

“Aile, Allah ve Rasulü’nün koruma altına aldığı kaledir!” sözü İslâm’ın aileye verdiği 
önemi beyan açısından çok yerindedir. 

Günümüzde bu kutsal kale, ciddi bir saldırı altındadır. Beşerî ideolojilerin çok sinsi 
ve iğrenç saldırılarıyla Müslüman aile ve dolayısıyla nesil ve toplum dejenere edilmeye 
çalışılmakta ve böylece İslâm ümmetinin yeniden o eski ihtişamlı günlerine dönmesinin 
süreci uzatılmak istenmektedir. 

O hâlde tehlikenin farkında olan Köklü Değişim Dergisi olarak durumun vaha-
metini ortaya koymak, bu tehlikeden kurtulmanın ne ile ve nasıl mümkün olduğunu 
beyan etmek boynumuzun borcu olmuştur. Bu minvalde bu dönemki sayımızı mezkûr 
konuya ayırdık ve köklü çözümü de ortaya koyduk: “Aile, Nesil ve Toplum İslâm 
ile Korunur!”

Yazarlarımızdan Musa BAYOĞLU “Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Ko-
runur!” başlığı altında genel bir çerçeve çizerek dergimizin giriş yazısını kaleme aldı. 
“CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’nin Yıkıcı Etkileri ve Toplumsal Tah-
ribatı” makalesiyle Ahmet SAPA, uluslararası anlaşmaların Müslüman topluma 
etkilerini yazarken “Kadına Yönelik Tüm Suç Mahallerinde Sizin Parmak 
İzleriniz Var!” başlığıyla Dr. Abdurrahim ŞEN de kadına yönelik şiddetin arka 
planında yatan unsuru deşifre etti.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şeytanın İlham Ettiği Bir İfsat Projesi-
dir!” diyen Yılmaz ÇELİK beşerî nizamların şeytani yüzünü ortaya koydu. 

Yazarımız Burhan ERCAN, İslâm ümmetinin aydın ve yönetici takımının normal 
seyrinden çıkarak Batı’ya meyliyle başlayan süreci “Batılılaşma Eğiliminin Sonu-
cu İşte Vahim Karnemiz” başlıklı makalesinde işledi.

İbrahim ER, “‘Bize Alışın Gitmiyoruz’ Diyen Onursuz Yürüyüşler ve 
‘LGBT+’” başlıklı makalesiyle kadınımızı, erkeğimizi bozmaya çalışan sapkın zihniyeti 
ortaya koydu.

Bayan yazarımız Sümeyye AVCI “Biz Müslüman Kadınlar Olarak Bu Tu-
zağa Düşmeyeceğiz!” haykırışıyla âdeta Müslüman kadınların duygularına tercü-
man olurken bir diğer bayan yazarımız Halime AYDIN “İslâmi Şahsiyete Karşı 
Kurulan Seküler Tuzaklar” başlığıyla Müslüman şahsiyetleri dejenere etme yolun-
da atılan adımları dile getirdi. 

Şimdi sizi “Yıkımdan Önceki Son Çıkış: İslâm’a Dönmekten Başka 
Çare Yok!” başlıklı makalem ile bendeniz, “Çekin Kirli Ellerinizi Gençliğin 
Üzerinden!” başlığıyla Emrah AKAY’, “Bana Rol Modelini Söyle, Sana Ha-
zin Sonunu Anlatayım!” başlığıyla Süleyman UĞURLU ve makaleleriyle katkı 
sağlayan birbirinden değerli diğer Köklü Değişim yazarlarını ilgiyle okuyacağınızı ümit 
ettiğimiz dergimizle baş başa bırakıyoruz.

Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’tandır!
Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç
Genel Yayın Yönetmeni
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4 Köklü Değişim

Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur!

AİLE, NESİL VE TOPLUM 

İSLÂM İLE KORUNUR!

Musa Bayoğlu
musabayoglu@hotmail.com

İslâm ümmeti, İslâmi hayatın yaşan-
dığı dönemlerde tartışmasız yer-
yüzünün en hayırlı ümmeti, İslâm 

Hilâfet Devleti ise yeryüzünün en güç-
lü devletiydi. Müslümanlar bu 13 asırlık 
dönem boyunca insanlığa her açıdan 
örnek ve lider olmayı başardı. Şüphesiz 
bunun en temel nedeni hayatlarını İslâm 
ile düzenlemeleri ve gelecek nesilleri bu 
düzen içinde, İslâm’a uygun bir şekilde 
yetiştirmeleriydi. 

Müslümanların İslâm’a bağlılıkları za-
yıflayınca, düşmanlarımız tüm güçleri ile 
saldırdı. Topraklarımız işgal edildi. Zillete 
düştük ve sonunda İslâmi hayatı tatbik 
eden Hilâfet Devleti yıkıldı. Bu darbeden 
sonra tıpkı Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 

Sellem’in hadislerinde bildirildiği gibi İs-
lâm’ın düğümleri tek tek çözüldü. İslâm’ın 
gücünü ve tesirini hissedemeyen insanlar, 
Allah’tan da uzaklaşmaya başladı. İslâm’a 
ve Müslümanlara düşman sistem ve in-
sanlar eliyle de canlı cansız tüm kâinatın 
dengesi bozuldu, ekinler ve nesiller fesa-
da uğradı. İşte ben bu makalemde aile, 
nesil ve toplum üzerinde oynanan oyun-
ları ve çözümlerini anlatacağım inşaAllah.

Ailenin İfsat Edilmesi 

Hilâfet’i kaldıranlar, kalkınmanın her 
türünü Batı uygarlığında aradıkları ve İs-
lâm’ı, geri kalmışlığın sebebi gördükleri 
için, 1926 yılında İsviçre Medeni Kanu-
nu’nu kabul edilip yürürlüğe koydular. Bu 
kanun ile İslâm’ın çerçevesini belirlediği 

şer’î nikâh kaldırılıp, Batı’da uygulanan 
nikâh akdi resmi nikâh olarak kabul edil-
di ve zorunlu hâle getirildi. Aynı şekilde 
boşanma, nafaka, mirasa ilişkin şer’î hü-
kümler yürürlükten kaldırıldı... Medeni 
Kanun dışında Batılıların çıkardığı birçok 
uluslararası anlaşma ve kararlar da kabul 
edildi ve derhal uygulandı. 1981 yılında 
yürürlüğe giren CEDAW, “Kadına Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Söz-
leşmesi” ile ömür boyu nafaka, nafakayı 
ödeyemeyenlerin cezaevlerine atılması, 
kadın erkek eşitliğinin mutlaklaştırılması, 
evlilik içi tecavüz suçu gibi düzenlemeler 
getirildi. Bunun sonucu olarak alenen 
zina yapanlara verilmeyen cezalar, nikâhlı 
olan eşlere “evlilik içi tecavüz” suçu ge-
rekçe gösterilerek verilmeye başlandı. 
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Aileler perişan, çocuklar babasız, eşler 
kocasız, yuvalar sahipsiz bırakıldı.  

Bunlar yetmedi, Avrupa Konseyi’nin 
hazırladığı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve 
Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadele Hakkındaki Avrupa Konse-
yi Sözleşmesi” ve 6284 sayılı kanun AK 
Parti, MHP, CHP ve HDP’nin fikir birliği 
ile 8 Mart 2012’de meclisten hızlı bir şe-
kilde geçirildi. Her konuda kavga 
eden bu partiler, her ne hikmet-
se 81 maddeden oluşan Batı’nın 
hayat tarzı ve toplum yapısının 
dayatıldığı bir fesat ve yıkım söz-
leşmesi olan İstanbul Sözleşme-
si’nde ittifak ettiler. Sözleşmenin 
kabulünden sonra ilk 4 yılda kadın 
cinayetlerinde yaklaşık üç kat ar-
tış meydana geldi. Milyonlarca er-
kek evden uzaklaştırıldı, evlenme 
oranları azaldı, boşanma oranı 
rekor üstüne rekor kırarak 2018 
yılında 142.448’e ulaştı. Sözde 
aileyi koruma adına çıkarılan bu 
sözleşme ve kanun aile yapısına 
büyük bir darbe vurdu.  

Bu sözleşme ile gündeme ge-
tirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ği” başta eşcinsellik olmak üzere, 
aklın sınırlarını zorlayan türden 
cinsel sapıklıkların, LGBT diye 
bilinen eşcinsel hareketlerin Tür-
kiye’de meşru hâle gelmesi ve ya-
salarla güvence altına alınmasına 
neden oldu. Dernekler kuruldu, 
vakıflar açıldı. “Toplumsal Cinsi-
yet Eşitliği”ni toplumun her ke-
simine ulaştırmak için başta Av-
rupa Birliği ve Birleşmiş Milletler 
olmak üzere onlarca devlet, bü-
yükelçilikler, vakıflar, köklü sanayi 
kuruluşları ve yurtdışı finansman-
lı örgütler gibi kapitalist dünyanın tüm 
katmanları destek verdi.  

Medeni Kanun, CEDAW, İstanbul 
Sözleşmesi ve diğer tüm Batı kaynaklı 
şer projelerinin hedefinde ailenin orta-
dan kaldırılması, nesillerin yok edilmesi, 
nüfusun azaltılması, kapitalizmin tüketim 
çarkına hizmet edecek bireylerin çoğal-
tılması ve bunların önünde duran din, 

ahlak, gelenek gibi bütün değerlerin yok 
edilmesi vardı. Çünkü aileden uzak birey-
ler, günübirlik ilişkilerle meşgul olan, her 
türlü sapık ilişkileri meşrulaştıran, cinsi-
yete ilişkin hiçbir ayrımı gözetmeyen, do-
ğurganlığı olmayan ve kendi ifadeleriyle 
“cinsiyetsiz bir toplum” için elzemdir. Bu 
yüzden, aile ortadan kaldırılmalı, hiçbir 
kadın evde oturup çocuklarla ilgilenme-

meli, hiçbir erkeğin kadın ve çocukların 
sorumluluğunu almasına müsaade edil-
memelidir. 

Sömürgeci ve kapitalist Batılılar II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra savaşlarda aza-
lan erkeklerin yerine iş gücü olarak ka-
dınları “Kadın-erkek eşitliği”, “Dünyayı 
kadınlar kurtaracak”, “Kadınlara özgür-
lük”, “Kadın hakları”, “Pozitif  ayrımcılık” 

gibi sloganlarla kandırdı. Kadının kişiliği 
değil, dişiliği ön plana çıkarıldı. Ahlak, na-
mus, edep, hayâ, aile, çocuk eğitimi gibi 
kavramlara savaş açıldı. Özgür ve güçlü 
olmanın önünde baba, koca ve kardeş 
engel gösterilirken, güzelliğinin, kariye-
rinin, rahatının önünde bir engel olarak 
da çocukları gösterildi. Yuvalar yıkıldıkça 
kapitalizm kazandı. “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği”ni ağzına sakız edenler kocaların-

dan, babalarından korudukları ka-
dınların birçoğunu, fuhuş bataklı-
ğına mahkûm etti. Fuhuş bataklık-
larında satılmayı, bar ve pavyon-
larda içki masalarına meze olmayı 
kadınlara reva gördüler. Evli ve 
nikâhlı olanlar için “ev içi tecavüz” 
diye bir suç getiren zihniyet, ver-
gisi verilen fuhuş rezaletini devlet 
koruması altına aldı, geliri kutsal-
laştırıldı. Bu aşağılık işleri yapan 
zalimler ödüllendirildi. Herhangi 
bir delil olmaksızın “kadının be-
yanı esastır” mantığı getirildi. Bu 
yasal düzenlemeler ile son 2,5 yıl-
da 750.000 erkek evinden uzak-
laştırıldı ve bir kısmı da tutuklandı. 
Evden uzaklaştırılan babalar, ço-
cuklarını göremedi, onuru çiğnen-
di, toplum önünde kınandı. Tüm 
bunlardan sonra bilinçsizlik, alkol 
ve benzeri alışkanlıkların da etkisi 
ile eşine ve çocuklarına zarar ve-
ren erkekler çoğaldı.  

İşte bu uygulamalar ile eğitim 
görmüş, geliri yüksek ancak ev-
lenmeyen, ağır hayat şartları altın-
da tek başına ezilen, yalnızlaşan, 
depresyon haplarına mahkûm, 
cinselliği sömürülen, intihar eden, 
alkol ve uyuşturucu kullanımı hayli 
yüksek olan kadınların ve erkekle-
rin çoğalmasına neden oldu. Ka-

dını koruduklarını iddia eden birçok Batı 
ülkesinde aile kurumu çökmüş, nesiller 
tükenmiş, insani, ahlaki, ruhi kıymetler ne-
redeyse bitme noktasına gelmiş, bedensel 
ve ruhsal birçok hastalık ortaya çıkmıştır. 
HIV virüsü, Hepatit B ve C gibi ölümcül 
hastalıklar, uyuşturucu kullanımı, intihar 
ve cinayetler, kadına yönelik şiddet ve te-
cavüz oranları da sürekli artmaktadır. 

Medeni Kanun, CEDAW, 
İstanbul Sözleşmesi 

ve diğer tüm Batı 
kaynaklı şer projelerinin 

hedefinde ailenin 
ortadan kaldırılması, 

nesillerin yok edilmesi, 
nüfusun azaltılması, 
kapitalizmin tüketim 

çarkına hizmet edecek 
bireylerin çoğaltılması ve 
bunların önünde duran 
din, ahlak, gelenek gibi 
bütün değerlerin yok 

edilmesi vardı.
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Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur!

Aile toplumun özü ve temelidir. Bu 
yüzden İslâm, evliliğe, aile kurumuna, aile 
bireyleri arasındaki ilişki ve bağlara bü-
yük önem vermiş ve onları mükemmel 
bir nizam ile tam da olması gerektiği gibi 
düzenlemiştir. Nitekim yüzyıllar boyunca 
aile, Allah ve Rasulü’nün hükümleriyle 
kale gibi korunmuştur. Koruma altına alı-
nan bu kale, huzur, saygı ve sevgiyi içinde 
barındırmış, her açıdan sağlıklı nesillerin 
yetişmesini sağlamıştır.

Allah, insanı en güzel bir şekilde ya-
ratmış ve neslin devamı için fıtratına karşı 
cinse karşı bir meyil koymuştur. Dolayı-
sıyla kadın ve erkek arasında bir çeki-
min olması normal bir durum iken hem 
cinsler arasındaki çekim asla normal bir 
durum değildir. Bu, fıtratın bozulmasıdır. 
Bu anormal durumun genlerle alakası 
yoktur. Zira Allah insanı erkek veya dişi 
olarak yaratmıştır. Allah Subhânehû ve 
Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

يَٓا اَّيَُها الّنَاُس اِّنَا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواُْنٰثى
“Ey insanlar! Biz sizi erkek ve 

dişiden yarattık.”1 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan bu konu 
ile ilgili şunları ifade etmiştir: “Eşcinsellik 
insanda doğal olarak var olan bir yönelim 
değildir. Sosyal öğrenme ile ve yanlış eğitim-
le gelişmiş bir durumdur. Biyolojik doğaya 
uymayan bir sapmadır. Heteroseksüelliğin 
yani erkeğin kadına, kadının da erkeğe ilgi 
duymasının geni vardır ancak eşcinselliğin 
geni yoktur.” 

İşte kadın ve erkek birlikteliklerinden 
kaynaklanan problemleri tedavi etmek 
hem kadını hem de erkeği korumak, 
ancak İslâm’ın ortaya koyduğu “İçtimai 
Nizam” ile mümkündür. Bu nizamın ka-
dın ve erkek birlikteliğinden kaynaklanan 
sorunları en güzel şekilde çözdüğü, on üç 
asırlık İslâm tarihinde ispatlanmıştır. 

Nesillerin İfsat Edilmesi

Nesilleri korumak bir toplum için 
ölüm-kalım meselesidir. Nesillerini ko-
ruyabilen, eğiten ve yetiştiren toplum-
lar, her zaman kalkınır ve dünyaya yön 
verebilirler. Bu yüzden İslâm, nesillerin 
korunup, yetiştirilmesini mükemmel bir 

şekilde düzene koymuştur. Müslümanlar 
çocuklarını öyle yetiştirdiler ki namaza 
koşarak giden, Kur’an öğrenip kavmine 
liderlik yapan, ilim ve fıkıh konusunda 
fakihliğe ulaşan, ordu komutanlığı yapan 
ve Allah yolunda şehit olmayı arzulayan 
nesillere şahit oldular. Müslümanlar bu 
şekilde yeryüzünün en hayırlı nesillerini 
yetiştirdiler. 

İşte bu hakikati iyi bilen sömürgeci 
kâfir Batılı Devletler ilk olarak, ümmetin 
evlatlarını ve geleceklerini inşa edecek 
nesilleri hedef  aldılar. Hilâfet’in kaldırıl-
dığı gün çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Ka-
nunu ile artık doğrudan başlayan Batılı-
laşma sürecinde, eğitim ve öğretim laik 
esaslar üzerine kuruldu. “Din Kültürü” 
denilen ders dışında, eğitim müfreda-
tında ve pratikte İslâm’a dair tüm izler 
neredeyse silindi. İstanbul Sözleşmesi ile 
binlerce öğrenciye “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” anlatıldı. Ortaokul çocuklarına, 
birey oldukları, özgür oldukları, her türlü 
ilişki haklarının olduğu, kimsenin kimseye 
karışamayacağı, cinsiyet olarak gay, lezbi-
yen gibi sapıklıkların varlığını ve onların 
neler hissettikleri, 18 yaşına kadar evle-
nilmemesi gerektiği ama bunun dışında 
her şeyin serbest olduğu anlatıldı. “Top-
lumsal Cinsiyet” adının geçtiği yüzlerce 
yüksek lisans ve doktora tezi hazırlandı. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi zorunlu 
hâle getirildi... 

Nesiller, Batılı laik, demokratik, libe-
ral ve özgürlükçü fikirlerden oluşan po-
püler kültürün öğütücü nesnesi hâline 
getirildi. Yazılı, görsel ve sosyal medya 
üzerinden hep nesillerimiz hedef  alındı. 
Böylece Rabbini, Peygamberini, Kitabını 
ve dinini bilmeyen laik, demokrat, ateist, 
deist, hümanist, kapitalist, popülist, ego-
ist, Makyavelist zihinler türedi. Bu planlı 
ve sinsi saldırılar sonucunda gençlerimi-
zin bir kısmının kalpleri katılaştı, düşüne-
mez, idrak edemez hâle geldi. Öyle oldu 
ki hayata gönderiliş gayesini, bakış açısı-
nı öğrenememiş/öğretilmemiş bir nesil 
yetişti! Artık gençlerimiz, Batılılar gibi 
zinanın, uyuşturucunun, müziğin, futbo-
lun, zengin olmanın peşine düştü. Kimlik 
arayışı içinde olan binlerce genç inancı-

na, ahlakına, değerlerine yabancı isimler, 
müzikler, kültür, cinsel meyillerle kendini 
tanımlamaya çalışırken insani, ahlaki, ruhi 
değerleri terk etti...

Ateizm, deizm, eşcinsellik, ahlaksızlık 
gibi bütün batıl düşünce ve davranışlar, 
Batı’dan topraklarımıza gelmiştir. Eğer 
bu gidişe dur demezsek nesillerimiz ifsat 
olacak. Dün ve bugün çocuğum söz din-
lemiyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, 
sigara içiyor, saygısızlık yapıyor diyorduk; 
Bundan sonra çocuğum dinini değiştirdi, 
ateist, deist, inançsız oldu diyeceğiz! Ço-
cuğum cinsiyetini değiştirdi, eşcinsel oldu 
diyeceğiz! Sokakta artık kız mı, erkek mi 
ayırt edemediğimiz, rengarenk saçları, 
her tarafı dövmeli, vücutlarında hayvan-
lara takılan demir halkalarla gezen, yarı 
çıplak ucube tipli gençlerin sayısı artacak. 
Uyuşturucu, alkol, hayasızlık, ahlaksızlık 
ve zina gençler arasında daha da yaygın 
hâle gelecek ve sokaklarda her türlü iğ-
rençlikler alenen yaşanacak. 

Gençlerimizi korumak demokrasiyi, 
laikliği uygulamakla değil, ancak İslâm ni-
zamına dönmekle olur. Şayet gençlerimi-
ze hayata gönderiliş gayelerini, nereden 
gelip nereye gittiklerini, amaçlarını, kime 
kulluk etmeleri gerektiğini, dünya ve ahi-
retin esaslarını, nasıl bir nizama uymaları 
gerektiğini hakkıyla öğretebilirsek, işte 
o zaman geçmişte olduğu gibi bugün de 
gençliğimiz aslına dönecektir. Kendilerini 
vahiy ile arındırıp, dinlerine sahip çıkacak 
ve hem kendini hem de insanlığı kurtar-
mak için yeniden öne çıkacaklardır. 

Toplumun İfsat Edilmesi

İslâm Devleti yıkıldıktan sonra yer-
yüzünün tamamında Allah’ın hükümleri 
kaldırıldı. Halkın inancına darbe indiren 
milliyetçilik, cumhuriyet, halkçılık gibi in-
kılaplar zorla dayatıldı. Fransa’dan laiklik, 
Almanya’dan ticaret hukuku, İsviçre’den 
Medeni kanun, İtalya’dan ceza hukuku, 
İngiltere’den yönetim şekli, kopyala ya-
pıştır yöntemiyle ithal edildi. Mali ve si-
yasi birçok soruna AB, BM, NATO gibi 
kurum ve kuruluşların talimatlarıyla çö-
zümler arandı ama bulunamadı. 95 yılda 
üç askerî, bir post modern darbe yapıldı 
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ve 60’tan fazla hükümet kuruldu ancak 
topluma siyasi, sosyal, ekonomik, içtimai 
olarak istikrar sunulamadı...

Ekonomik sorunlar sürekli devam 
etti ve hiç bitmedi. Yer altı ve yerüstü 
kaynaklarımız sömürgeci kapitalist şir-
ketlerin eline geçti. Devalüasyonlar, enf-
lasyonlar bir gecede halkı fakir, zenginleri 
ise daha da zengin hâle getirdi. Genel ve 
yerel yönetimlerdeki yolsuzluk, ihalecilik, 
kaynakların eşe dosta dağıtılması, halkı 
işsizliğe, yoksulluğa mahkûm etti. 2019 
Temmuz’da açıklanan verilere göre, Tür-
kiye genelinde işsiz sayısı geçen seneye 
nazaran 1 milyon 65 bin kişi artarak top-
lam 4 milyon 596 bin kişi oldu. Asgari üc-
retin 2 bin TL olduğu ülkemizde, açlık sı-
nırı 2 bin 500 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 
TL olarak tespit edildi. Bu maaşı halkına 
reva gören milletin vekilleri ise kendi ma-
aşlarını mecliste dakikalar içinde onayla-
yarak 23.500 TL’ye yükseltti. Bu yaman 
çelişki, 25 yıl çalışan ve yaş sınırı sürekli 
yükselen emekliler için daha da vahimdir. 
Emeklilerin çoğu asgari ücreti dahi hak 
edemedi, bu yüzden ek işlerde maaş ke-
sintisi ile çalışmak zorunda kaldı...

Ceza hukuku, devlet yönetimi, dev-
letlerarası ilişkiler gibi konularda şer’î 
hükümlerden eser dahi kalmadı. Cum-
hurbaşkanından, muhalefet partilerine, 
hakimlerden halka kadar herkes adaletin 
olmadığını söyledi; çözüm olarak yeni 
cezaevleri inşa edildi ama bir şey değiş-
medi. Bugün cezaevlerinde 250.000’den 
fazla tutuklu ve hükümlü var. Yüzbinlerce 
insan suçlu ve aranıyor, yüzbinlerce suç-
lunun aldığı cezanın infazı geri bırakıldı ve 
yüz binlercesi de şartlı salıverme hükmü 
ile serbest bırakıldı. Adalet Bakanlığı’nın 
verilerine göre her geçen gün suç oran-
ları arttı ve 2018 yılında 8 milyon 892 bin 
dosya açıldı. Yani neredeyse her dakika 
onlarca suç işlendi ve işlenmeye devam 
ediyor. İnsanlar ne evlerinde ne okulda 
ne işyerlerinde ne de sokaklarda, huzur 
ve güven içinde değil ve korkar hâle geldi.

Sağlık sektöründe ise ülkemiz, kü-
resel kapitalizmin pençesinden kurtula-
madı. Her yıl yenileri için açılış yapılan 

şehir hastanelerine rağmen, hastaneler 
dolu, randevu almak, muayene olmak 
ve tedavi olmak daha da zorlaştı. Yedi-
ğimiz, içtiğimiz hatta soluduğumuz hava 
bile bozuldu ve hastalıklara neden oldu. 
Silah sektöründen sonra kapitalizmin en 
önemli sektörü sağlık sektörü hâline gel-
di. Hastalıklara şifa olmak yerine, hasta-
lık üreten ilaçlar ve yöntemlerin, hasta-
lıktan hastalık çıkaran usullerin, para için 
lüzumsuz ameliyatların, insan sağlığına 
önem vermeyen bir zihniyetin hâkim ol-
duğu bir sektör hâline dönüştü. 

Kapitalizm, bugün ümmetin ve insan-
lığın ifsat edilmesinin esas müsebbibidir. 
Zaten kapitalizmin hedefi, aileyi ve ne-
silleri ifsat etmek ve nüfusu azaltmak-
tır. Çünkü onlar insan nüfusunun fazla 
olduğunu, köle ve işçi olarak çalıştırılan 
insanlara artık ihtiyaç olmadığını, onların 
yerine robot, yapay zekâ ve makinele-
rin kullanılması gerektiğini düşünüyor ve 
planlıyorlar. Bunun için kısırlaştırıcı ve 
hastalık yapıcı aşılar, ilaçlar, kürtajın yay-
gınlaştırılması, salgın hastalıklar çıkarıl-
ması, uyuşturucuların yaygınlaştırılması, 
yerel savaşların tüm dünyaya yaygınlaş-
tırılması ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Küresel Projesi” gibi vahşet projelerini 
bir bir devreye sokuyorlar. 

Bugün dünyayı yaşanmaz hâle getiren 
bu zalimler, her alanda kendi isteklerinin 
uygulanmasını hatta onlar gibi düşünme-
mizi, konuşmamızı, yaşamamızı, onların 
sevdiklerini sevmemizi, uzak durdukla-
rından uzak durmamızı, tartışma, eleştiri 
sınırlarını onların çizdiği dairede yapma-
mızı, ürettiklerini kullanmamızı istiyorlar. 
Başımızdaki yöneticiler ise bu yaşananları 
düzeltmek ve bu ifsat ve işgalden kurtul-
mak için ellerini taşın altına koymuyorlar. 
“Zina yasasını Avrupa istediği için çıkar-
dık hata yaptık!”, “Dindar nesil yetiştire-
ceğiz!”, “İstanbul sözleşmesi nas değil, 
bizim için ölçü değildir.” diyorlar ancak 
bunlar için hiçbir somut adım atmıyorlar. 
Faiz lobisine savaş açtıklarını söylüyorlar, 
ABD, AB ve diğerlerini sert dille eleşti-
riyorlar, kınıyorlar ama onlarla dostluğa, 
anlaşmaya devam ediyorlar. Allah’ı dil-
lerinden düşürmüyorlar ancak, Allah’ın 
hükümleri ile hükmetmiyorlar. 

Sadece bir kısmından bahsettiğimiz, 
aslında hepimizin bildiği, gördüğü hatta 
sürekli şahit olduğu acı ve düşündürücü 
hâlimiz işte budur! Bütün bu sorunların, 
flaş haberlerin, akıl almaz suçların, sürekli 
hâle gelen cürümlerin suçlusu kim? Hep 
insanlar suçlandı ancak, arkasındaki asıl 
suçlular gizlendi. Akıllı, erdemli, şerefli 
ve iman eden yüz binlerce insanı bu hâle 
getiren sistem ve sistemi şekillendiren 
asıl güçler görülmedi, gösterilmedi. Asıl 
suçlunun bireyler değil, sistemin kendisi 
ve sistemi yönetenler olduğu gerçeği hep 
gizlendi. Büyük Âlim Takiyyüddîn En-Ne-
bhânî’nin bu konudaki şu tespiti asıl suç-
lunun kim olduğunu göstermek açısından 
taşı gediğine koymaktadır:

“Eğer bir toplumda suç ve günah az 
işleniyor ise sorunun sebebi insandır. Eğer 
bir toplumda suç ve günah çok işleniyor ise 
sorunun sebebi sistemdir.” 

Bu yüzden yuvalar yıkılırken, nesiller 
helak edilirken, toplum suç ve günahın 
içinde boğulurken, insanlık uçurumun 
kenarında büyük bir yıkıma uğrarken 
bizler yeniden İslâm davasına sarılmalı ve 
davayı hayatımızın merkezine yerleştir-
meliyiz. İslâm davetini 3 Mart 1924’te yı-
kılan Râşidî Hilâfet Devleti’nin kurulması 
için yapmalıyız. Çünkü İslâm nizamını 
Hilâfet Devleti’ni kurarak uygulamadığı-
mız sürece bu kötü gidiş değişmeyecek!

1   Hucurat Suresi 13

AİLE, NESİL VE TOPLUM İSLÂM İLE KORUNUR!
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İnsanlık tarihiyle başlayan ailenin 
kendi içinde oldukça özel bir yapısı 
vardır.  Kapitalizmin bütün değerle-

ri metalaştırıp bozuk para hâline getirdiği 
bir zeminde bu anlayışa direnç gösteren 
son kaledir. Özellikle Müslümanların 
yaşadığı coğrafyalarda kendi içinde bir 
disiplini olan, mahremiyeti, ahlakı, bü-
tünlüğü, birlikteliği, obur tüketime karşı 
düzenleyici mekanizması, aileyi oldukça 
özel kılarken, her şeyi bireyselleştiren, 
doyumsuz tüketimi ön gören, ahlak ve 
mahremiyeti ortadan kaldırmaya çalışan 
kapitalist ideolojiye direnç cephesi ola-
rak durmaktadır. Yaklaşık yarım asırdır 
Batı’da aile sistemini yok eden kapita-
list ideoloji, tüm kötülükleri, uygulandığı 
toplumlarda engelsiz bir şekilde var ede-

bildi. Mal ve hizmetleri sınırlı, ihtiyaçları 
ise sınırsız gören bu obur ideoloji, tüm 
değerleri metaa kurban ederek toplum-
larını birer vahşi canavara dönüştürdü. 
Kendi ideolojilerine iman etmiş halkları 
dönüştürmekte zorlanmayan bu azgınla-
rın nihai hedefi, Müslüman aile sistemini 
tamamen kapitalizme açarak, Müslüman-
ları atomize etmektir. Böylece obur ser-
mayedarlar servetlerine servet katarken, 
diğer taraftan bu ideolojiye direnç göste-
recek son kale de işgal edilmiş olacaktır. 

Aile, annelik, ahlak, nesil, mahremi-
yet, cinsiyet gibi hususlara amansız bir 
savaş açan kapitalizm, âdeta balın içine 
karıştırılmış zehir şeklindeki kanunlar, çı-
karılan yasalar, imzalanan sözleşmelerle 

ümmetin bedenine sirayet ettirilmekte.

Weber’e göre “Akılcı kapitalizmin geli-
şiminin önünde en büyük engel ailedir.”1

Yine Jack Goody’ye göre, ailenin 
kontrol edilme isteğinin üç temel amacı 
vardır: “Ailenin kontrolü hem toplum sos-
yolojisinin hem ekonominin hem de nüfu-
sun kontrolü demektir.”2

Aileyi sözde üretim adı altında tüke-
time sokan kapitalistler, ailenin tüm fert-
lerini çalışma adı altında âdeta gönüllü 
köleler hâline getirdi. Böylece her biri 
kendi üretimini gerçekleştiren bireyler 
büyük bir tüketim çarkına girmiş oldular. 
Şüphesiz bu çarkın en büyük kurbanı an-
neler ve kadınlar oldu. Sonuçta daha az 
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çocuk, daha az alaka, daha zayıf  ilişkiler, 
aileleri dağıtmakta.  Bu durum, nüfusun 
kontrol edilmesini sağlayacak. Yine top-
lumsal cinsiyet eşitliği, özgür yaşam, zina 
gibi sapkınlıkların tüm dünyada kabule 
zorlanmasıyla da toplum sosyolojisi bo-
zularak kontrol edilmiş olacaktır. 

İslâm ümmeti, özellikle kalkanı olan 
Hilâfet’i yitirdiği 1924 tarihinden bugüne 
birçok saldırıyla karşı karşıya kaldı. Nasıl 
ki cenk meydanında zırhsız, kal-
kansız, kılıçsız bir şekilde harp 
etmek, düşmana üstünlük ka-
zandırıp darbe almanızı kaçınıl-
maz kılıyorsa bu sözleşmelerle 
de ümmet, her gün yeni darbe-
ler almakta. Bu ümmet, Hilâfet’i 
yitirerek yönetim, iktisat, eğitim, 
içtimai nizamı hayata tatbik et-
mekten uzak kaldı. Kâfirlerin dü-
zen ve nizamları en büyük darbe 
olarak bedenlerimize indi. Sonra 
katliamalar, yıkımlar, talanlar, zu-
lümler hiç eksik olmadı. Beden-
lerimiz üzerine ağır darbeler inse 
de hâlâ bunca darbeye rağmen 
ayakta durmayı başarabilen üm-
met, kılıçla yıkılmadı, yıkılmıyor. 
Şu an ise en hassas en savunma-
sız noktadan aile üzerinden sal-
dırılar gerçekleşmekte.

Maalesef  kendi toplumlarını 
ifsat eden, şeref  ve haysiyetten 
nasibini almamış Batı’dan; bin 
dört yüz yıl önce aile, nesil, top-
lum, devletiyle dünyaya örnek 
olmuş ümmetin torunlarına çö-
züm adı altında ifsat sözleşmele-
ri kabul ettiriliyor.

1985 yılında, Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesini (CEDAW) imzalayan 
Türkiye o günden bu yana birçok yasayı 
bu sözleşmenin uygulanması için çıkardı. 
Daha birkaç asır önce kadını insan yerine 
koymaktan imtina edenler, bugün kadını 
tamamen meta hâline getirerek dünden 
daha aşağı konuma düşürdü. Bugünkü 
Batı hadaratının müntesiplerinin kadın, 
insan, değer kavramları üzerinden ah-
kam kesmesi ne garip... 

Bu sözleşmenin 5. Maddesinin a şıkkı 
şöyledir:

“a- Her iki cinsten birinin aşağılığı veya 
üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin 
kalıplaşmış rollerine dayalı önyargıların, 
geleneksel ve diğer bütün uygulamaların 
ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla 
kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel dav-
ranış kalıplarını değiştirmek.”

Gerçekte sözleşmenin bu maddesiy-
le fıtrata savaş açılmaktadır. Allahu Teâlâ 
kadına ve erkeğe ayrı ayrı yükümlülükler 
verip bu fıtrata uygun yaşamayı emre-
derken beşer ise tam tersini yaparak zu-
lüm kapısını sonuna kadar aralamaktadır.

ُ بَْعَضُهْم َعٰلى  َل الّلٰ َسٓاِء ِبَما َفّضَ اُموَن َعلَى الّنِ َجاُل َقّوَ اَلّرِ
بَْعٍض 

“Erkekler, kadınların koruyup 
kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, 
insanların kimini kiminden üstün 
kılmıştır...”3

Tabii ki bu sözleşmenin imzalanma-
sıyla birlikte çıkarılan kanun ve yasalar 
da bu sözleşmeye uygun hâle getirildi. 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunu, Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Projesi, 6284 sayılı Aile-

yi Koruma Yasası, 2011 İstanbul 
Sözleşmesi dahi CEDAW’a atıf 
yapılmak suretiyle onu referans 
alınmaktadır. CEDAW, aileyi if-
sat projesinin teorik kısmıyken, 
İstanbul Sözleşmesi bu ifsadın 
pratize edilmesidir. Aslında her 
şey bir sürece indirgenerek aile 
kuşatma altına alınmaktadır. 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 
ile “Ailenin reisi kocadır.” hükmü 
kaldırılarak kaosun önü açılmış-
tır.

Türkiye, 2011 tarihinde “Ka-
dınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi” adlı uluslarara-
sı sözleşmeyi, toplu bir şekilde 
hiçbir şerh, çekince koymaksızın 
imzalayarak kabul etmiştir. Kısa 
adı “İstanbul Sözleşmesi” olan 
bu sözleşme, 2012’de kabul edi-
len “Ailenin Korunması ve Kadı-
na Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair 6284 numaralı Kanuna” 
esas teşkil etmiştir.

Sözde kadına şiddetin ön-
lenmesine yönelik olarak kabul 
edilen bu sözleşme ve çıkarılan 
kanundan sonra ne gariptir ki 

kadına yönelik şiddette patlama yaşan-
mıştır. Yıllar itibarıyla kadın cinayetleri 
her yıl katlanarak artmıştır. Görünen o 
ki bu sözleşme ve kanunlar, bırakın şid-
deti önlemeyi tamamen şiddeti teşvik 
etmektedir. 

Bu sözleşmedeki maddelere kısaca 
baktığımızda mesela 3. Madde, (a) şık-
kında şu ifade geçmektedir:

CEDAW VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN YIKICI ETKİLERİ VE TOPLUMSAL TAHRİBATI

5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu, 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Projesi, 6284 sayılı Aileyi 

Koruma Yasası, 2011 
İstanbul Sözleşmesi dahi 
CEDAW’a atıf yapılmak 
suretiyle onu referans 
alınmaktadır. CEDAW, 
aileyi ifsat projesinin 

teorik kısmıyken, İstanbul 
Sözleşmesi bu ifsadın 

pratize edilmesidir.
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Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur!

“...kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik 
veya ekonomik şiddetin önlenmesi...”

Bu minvalde 2009 ve 2014 yıllarında 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tara-
fından yayınlanan araştırmada “ailenin” 
kadın için “güvensiz” bir ortam olarak 
kabul edilmesi4 ile 2014 yılı raporunda 
evliliğin, şiddetin sebebi olarak görülme 
ahlaksızlığını sergilediler.

 Sözleşmedeki bu maddeye daya-
narak “eşinin üzerine yürümek”5  eşine 
“şşşt” demek6 “eve sık sık misafir getir-
mek, misafire iyi davranmamak”7 “sık 
sık iş değiştirmek”8 erkeğin eşini yatağa 
çağırması ve kadın istemezse tecavüz, 
erkek yatağını ayırırsa boşanma sebebi9  
olabiliyor.

Ekonomik ve psikolojik şiddet tanı-
mının ucu açık olduğu için bu tanımlama 
vahim sonuçlara yol açmaktadır. “Bana 

sesini yükseltti, eve yeterince bakmıyor, 
evdeki ışığı kapatmıyor, bana ters ters 
bakıyor” gibi ifadeler neticesinde evden 
uzaklaştırılan binlerce erkek, boşanan 
binlerce eş var...

Yine bu sözleşmeye dayanarak çıka-
rılan 6284 sayılı kanunda “kadının beyanı 
esastır” hükmüne dayanarak 2012 yılın-
dan bu yana 1 milyonun üzerinde erkek 
evlerinden uzaklaştırıldı. 1 milyonun üze-
rinde aile de dağılmış oldu. En ilkel hukuk 
normlarına dahi ters olan tek taraflı bu 
kanun, insan onur ve haysiyetine açık bir 
tehdittir.

Bakın, Adana’da evden kaçan B.D is-
mindeki kız, parkta evli ve bir çocuk ba-
bası güvenlik görevlisi H.Y’nin kendisine 
tecavüz ettiğini iddia etti. Daha sonra 
bakire olduğu anlaşılan B.D. mahkemede 
“uydurdum” diyerek adamın 7 ay hak-

sız bir şekilde içeride kalmasına sebep 
oldu.10 Şimdi sormak lazım; bu adamın 
zedelenen şeref  ve haysiyeti ne olacak?

2016 yılında Şanlıurfa’da “Kocam 
bana 1 senedir tecavüz ediyor, beni zorla 
hamile bıraktı.” demesi üzerine “kadının 
beyanı esastır” maddesi ile cinsel şiddet 
kapsamında kocaya 18 yıl hapis cezası 
verildi.11

Trabzon’da bir kadın, kendisine teca-
vüz ettiği iddiasıyla kocasından şikayetçi 
oldu. Koca hakkında “nitelikli cinsel saldı-
rı” suçundan 7 yıldan 12 yıla kadar hapis 
istendi.12

Türkiye’de şu an bu şekilde on binler-
ce dosya mahkeme raflarında aileleri yok 
etmek için beklemektedir.

Bu sözleşmenin 12. maddesi’nde şu 
ifadeler geçmektedir:

 “…kadınların ve erkeklerin toplumsal 
olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargı-
ların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygu-
lamaların kökünün kazınması...”

“Taraflar, kültür, töre, din, gelenek veya 
sözde ‘namus’ gibi kavramların bu Söz-
leşme kapsamındaki herhangi bir şiddet 
eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını 
temin edeceklerdir.” 

Madde 42’de ise şöyle denmektedir:

“Sözde ‘namus’ adına işlenen suçlar da 
dahil olmak üzere, işlenen suçlar için gerek-
çelerin kabul edilmemesi”

Sadece sözleşmenin bu maddeleri 
dahi hangi amaçla hazırlandığını ortaya 
koymaktadır ki bu, aile yapımızda dine, 
örfe, ahlaka, geleneğe, mahremiyete sa-
vaş açıldığının en açık göstergesidir. Müs-
lüman aile yapısından dini, ahlakı çıkardı-
ğınızda her türlü ifsada açık hâle getirmiş 
oluyorsunuz ki yapılan budur. Din adına 
eşcinsellere karşı çıkılması, ahlaksızlığa 
dur denmesi bu sözleşmeye göre suç 
olmaktadır. Sadece şu an bu maddenin 
işletilmesi için toplum hazır değildir, bek-
lemekteler!

Kadın, eşini aldattığı delillerle sabit ol-
masına rağmen mahkeme erkeği kadına 
nafaka vermeye mahkûm edebiliyor.

6284 sayılı kanunda “kadının beyanı esastır” 
hükmüne dayanarak 2012 yılından bu yana 
1 milyonun üzerinde erkek evlerinden 
uzaklaştırıldı. 1 milyonun üzerinde aile de 
dağılmış oldu.
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1   Max Weber, Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin 
Ruhu
2   Prof. Dr. Burhanettin Can, Bir İfsad Hareketi 
Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-8
3   Nisa Suresi 34
4   https://kadininstatusu.aile.gov.tr/
data/58528516369dc524d057a5fe/
Kad%C4%B1na%20
y%C3%B6nelik%20%C5%9Fiddet%20
ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1%20
ana%20rapor.pdf
5   https://www.libertyhukuk.com/esin-uzerine-
yurumek-bosanma-sebebidir/
6   https://www.posta.com.tr/ese-heyyy-
sisstt-diye-seslenmek-bosanma-nedeni-
sayildi-2040854
7   https://www.haber16.com/misafire-iyi-
davranmamak-bosanma-sebebi-sayildi/16744/
8   https://www.memurlar.net/haber/784793/
sik-sik-is-degistirmek-hem-bosanma-hem-de-
tazminat-sebebi.html
9   http://m.milliyet.com.tr/yargitay-yatagini-
ayiran-kocayi-gundem-2771512/
10   http://www.milliyet.com.tr/gundem/
tecavuze-ugradigini-soyledi-bakire-cikinca-
uydurdum-dedi-1755364
11   http://siyasihaber3.org/kadinin-beyani-
esastir-tersini-ispat-yukumlulugu-erkege-aittir
12   https://www.haberturk.com/esine-tecavuz-
ettigi-iddiasiyla-12-yil-hapsi-istendi-2373580
13   https://ilkha.com/guncel/genc-evlilik-
magduru-baba-cezaevine-atildi-113087
14   Nisa Suresi 35

18 yaş altı evlilikleri zorla evlendir-
me olarak gören kanunlar binlerce aileyi 
mağdur ediyor. Genç yaşta evlenen eşler 
kamu davası sonucunda erkek tecavüzcü 
olarak damgalanıp dört binin üzerinde 
insan yıllarca hapse mahkûm edilmiş du-
rumdadır. 

Geçtiğimiz günlerde Siirt’te kızını 
genç yaşta evlendirdiği için baba 3 yıl 4 
ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönde-
rildi.13

Aileyi yıkmak için hazırlanan bu söz-
leşme ve kanunlar kadın şikayetinden 
vazgeçse de süreç kamu davasına dö-
nüşüp aileyi dağıtılmak için her şey yapıl-
maktadır. Bu sürece ek olarak bir de eşler 
arasında arabuluculuğu da suç kapsamına 
aldıklarından eşler arasında sadece ifsat 
sözleşmeleri ve bunları uygulayan ha-
kimler kalıyor ki her üç evlilikten birinin 
boşanmayla sonuçlanması tabloyu gözler 
önüne sermektedir. Halbuki Rabbimiz 
Subhânehû ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

اَْهِل۪ه  ِمْن  َحَكًما  َفاْبَعُثوا  بَْيِنِهَما  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  َواِْن 
 َ ُ بَْيَنُهَمۜا اِّنَ الّلٰ ِق الّلٰ َوَحَكًما ِمْن اَْهِلَهۚا اِْن يُ۪ريَدٓا اِْصَلًحا يَُوّفِ

َكاَن َع۪ليًما َخ۪بيًرا
“Karı kocanın arasının açılma-

sından endişelenirseniz erkeğin 
ailesinden bir hakem ve kadının 
ailesinden bir hakem gönderin; 
bunlar düzeltmek isterlerse Allah 
onların aralarını buldurur. Doğru-
su Allah her şeyi bilen ve haberdar 
olandır.”14

Allahu Teâlâ ilahi uyarısıyla eşlerin bir 
arada olması, ailenin yıkılmaması için biz-
lere vaaz etmektedir. 

Elbette bu sözleşme ve kanunların ta-
mamını bir makalede ele alma imkânımız 
mümkün değil. Burada bu sözleşme ve 
kanunlardaki birkaç maddeyi ele almaya 
çalıştık. Bu sözleşme ve kanunlar; İslâm, 
ahlak, insanlık düşmanı müflisler tara-
fından hazırlandı ki aile, nesil, toplum, 
mahremiyet, inanç ayaklar altına alınsın. 
Buna karşı sapkın, azgın, inançsız, ah-
laksız LGBT ve türevleri olan zihniyetler 
toplum arasında yaygınlaşarak toplumun 
mayası bozulmuş olsun. Kendi sorunla-

rını çözmekten aciz, aile ve toplumlarını 
ifsat eden bu zevattan alınan çözümler, 
problemi ortadan kaldırmadığı gibi daha 
büyük sorunlara sebebiyet vermektedir. 
Sözde Müslümanların içinden çıkan yö-
neticilerin elleriyle bu zulümlerin yapılı-
yor olması demokratik laik düzene nasıl 
bakmamız gerektiğini açık bir şekilde or-
taya koyar niteliktedir. 

Dolayısıyla bir an önce bu fasit dü-
zenleri ortadan kaldırmamız zorunludur.

Bu sözleşme ve kanunlar var olduğu 
sürece hiçbir aile güvende değildir; âdeta 
örümceğin yuvası mesabesinde kalacağı 
aşikârdır. Toplumsal cinsiyet melanetiy-
le sağlıklı hiçbir neslin yetişmesi ve de 
devam etmesi mümkün değildir. Kadı-
nı erkeğe düşman eden, şiddetin bizzat 
kaynağı olan bu sözleşme ve kanunlar 
devam ettiği sürece güçlü ve onurlu bir 
toplumun var olma ihtimali yoktur. 

Bu karanlık sürüp gidecek mi? Bu ifsa-
da sesiz kalıp aile ve neslin ellerimizden 
kayıp gitmesini izleyecek miyiz? Aile, nesil 
ve toplumu hakkıyla koruyacak çözüme 
yönelmeyecek miyiz? Müslümanlar artık 
yol ayrımındadır. Ya mevcut laik demok-
ratik düzen içerisinde kendi elleriyle seç-
tikleri yöneticilerin bu ifsatlarına ortak 
olmaya devam edecekler ya da toplu-
mun en güçlü çekirdeği olan aileyi, dün-
yaya yön vermesi istenen, çağları açıp ka-
payan nesli ve toplumu koruyacak olan 
Hilâfet Devleti’ni var etmek için cehtini 
sonuna kadar sarf  edeceklerdir. Böyle-

ce İslâm’ın hakimiyetiyle Müslümanlar, 
kâfirlerin ordularından emin olduğu gibi 
toplum arasında var etmeye çalıştıkları 
ifsatlardan da emin olacaklardır. Sonuç-
ta sağlam aile, temiz nesil, güçlü toplum, 
İslâm nizamıyla dünyaya tekrardan adalet 
ve huzur getirecektir.

CEDAW VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN YIKICI ETKİLERİ VE TOPLUMSAL TAHRİBATI

Bu sözleşme ve kanunlar var olduğu 
sürece hiçbir aile güvende değildir; âdeta 
örümceğin yuvası mesabesinde kalacağı 
aşikârdır. Toplumsal cinsiyet melanetiyle 

sağlıklı hiçbir neslin yetişmesi ve de 
devam etmesi mümkün değildir. 
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KADINA YÖNELİK TÜM
SUÇ MAHALLERİNDE

SİZİN PARMAK
İZLERİNİZ VAR

Dr. Abdurrahim Şen
abdurrahimsen@hotmail.com

Kadına yönelik şiddet, aile kuru-
munu hedef  alan saldırıların en 
çok kullanılan argümanlarından 

birisi. Bu argümanı sıklıkla dillendiren 
çevreler, yüzyıllardır İslâm’ın kadını, ken-
disiyle korumaya aldığı o muhkem kaleyi 
yıkmayı hedefliyorlar. Zira şiddeti top-
lumsal ve yalın bir problem olarak ele 
almak yerine hususen kadına yöneltilmiş 
bir olgu olarak ele alıyorlar. Böyle olunca 
şiddetin kaynağını aile içinde ve aileyi ku-
ran İslâm’ın koruyucu değerlerinde görü-
yorlar. Aslında onlar kadını korumak de-
ğil, onu koruyucu yuvasından çıkararak, 
toplumun çekirdeği olan aileyi dolayısıyla 
toplumu modern devlet aygıtı karşısında 
daha kolay yönetilebilir hâle getirerek, 
iktidar avantajlarını sürdürülebilir kılarak 

sömürü düzenlerini korumayı amaçlıyor-
lar. Zira modern devlet aklı, tüm gele-
neksel bağlarından koparılarak bireysel-
leştirilmiş yığınlar karşısında tek örgütlü 
yapı olarak kalabildiği ölçüde varlığını ve 
bekasını güvende hissetmektedir.

Yıllar önce televizyonların en rey-
ting alan aile programlarından birisinin 
yapımcısı ile bir röportaj yapılmıştı. Ya-
pımcı, kendisine yöneltilen “Efendim bu 
programların aile yapısına zarar verdiğine 
ilişkin eleştiriler var, ne diyorsunuz?” so-
rusuna “Ben aile diye bir kurumun gerek-
liliğine inanmıyorum!” demişti. Bu tüyler 
ürperten cevap, sabah akşam medya ve 
iletişim araçlarında topluma arz edilen 
programların yapımcılarının, onları finan-
se eden sponsorların niyetini ifşa ediyor.

Kadına yönelik şiddetin sebebi olarak 
İslâmi değerler, eğitimsizlik, dar gelirlilik 
vb. gösterilirken Batılı yaşam tarzı çözüm 
olarak sunuluyor ve Batı’dan sözüm ona 
şiddeti önleyici kanunlar ve yasalar trans-
fer ediliyor. Şer’î açıdan bunun zinhar 
gayrimeşru olmasının ötesinde, hukuk 
mantığı ve felsefesi açısından da tam bir 
faciadır. Zira doksan yıl önce toprakla-
rımızı işgal ettiklerinde ilk yaptıkları şey, 
harimi namusumuza el uzatmak olan 
Avrupa’nın namuslarımız, kadınlarımız 
ve aile kurumumuzun iflah olması için 
kanun transfer edeceğini düşünmek akla 
ziyandır. Mehmet Akif ’in “Maske düşme-
seydi hâlâ afetti o yüz, medeniyet dediğin 
kahpe, hakikat yüzsüz” dizelerinde tasvir 
ettiği gibi dün ve bugün ümmet coğraf-
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yasında kahpece kadınların ve kızların 
namusu harimini çiğnemiş düşmanlarını-
zın sizin aileniz, kadın-erkek ilişkilerinizin 
düzen bulması için kanun transfer edece-
ğini beklemek ancak benliğini ve kimliğini 
kaybetmiş toplumların düşünebileceği bir 
şeydir. Öte yandan bu tedbirler şiddeti 
önleyecek olsa önce kendi toplumlarında 
önlerdi. Gelin görün ki ekonomik açıdan 
kalkınmış, eğitim sorununu büyük ölçüde 
çözmüş Batılı toplumlarda ka-
dına yönelik şiddet oranları da-
ima en üst düzeyde seyrediyor.

Amerikan Adalet Bakan-
lığı’nın verileri aile içi şiddet 
sonucu yılda 1320 (günde 4) 
kadının kocaları tarafından öl-
dürüldüğünü ortaya koymakta-
dır.1 Araştırma, eşini katleden-
lerin %40 ila %50 arasında de-
ğişen oranlarla ya kocası ya da 
aşk yaşadığı kişi olduğunu orta-
ya koyuyor.2 New Jersey Eyalet 
Hükümeti’nin resmi sitesinin 
verdiği bilgiye göre Amerika’da 
yılda 3 milyon kadın eşinin ya 
da aşk yaşadığı partnerinin fiziki 
şiddetine maruz kalmaktadır.3 
Kişi başına düşen milli gelir açı-
sından dünyanın en ileri ülkele-
rinden Norveç’te 4 kadından 
biri darp ediliyor. Her gün 36 
bin kadının darp edildiği Rus-
ya’da her yıl 14 bin kadın part-
nerleri tarafından öldürülüyor.

Avrupa Birliği Ajansı’nın 28 
Avrupa ülkesini içine alan kap-
samlı raporuna göre Avrupa’da 
3 kadından biri, yani 63 milyon 
kadın şiddet ve tecavüze maruz 
kalıyor. Rapor kıta Avrupa’sın-
da yaşayan 10 kadından birinin 
cinsel şiddete, 20 kadından bi-
rinin ise tecavüze uğradığını, 
tüm kadınların %55’nin tacize uğradığını 
ortaya koyuyor. Araştırmalar, en çok eği-
timli ve üst kademedeki kadınların şidde-
te maruz kaldıklarını bildiriyor.

Kadına yönelik şiddetin nedenleri 
arasında gösterilen eğitimsizliğin de tek 
başına şiddetin nedeni olamayacağını 

yaşanmış vakıalar gösteriyor. Bu satırlar 
yazılırken bir şiddet haberi bültenlerde 
yer alıyordu. Tokat Devlet Hastane-
si’nin anaokulunda müdür yardımcısı 
olarak görev yapan bir eğitimci, evinde 
10 yaşındaki oğlu Kayra’yı bıçaklayarak 
öldürdükten sonra, kendini doğalgaz 
borusuna asarak intihar etti. Bu haber 
şiddetin eğitim seviyesinin düşük olma-

sıyla doğrudan bir ilişkisinin olmadığını 
göstermektedir. İstanbul Barosu tarafın-
dan yapılan bir araştırmaya göre şiddet 
uygulayan erkeklerin %45’inin lise ve 
üniversite mezunu olduğu ortaya ko-
nulmaktadır. Morçatı üyesi Psikolog Ay-
şenur Bay konuyla ilgili şunları söylüyor: 

“İstatistiki bilgilere göre kadına uygulanan 
şiddet ile eğitim arasında fazla bir ilişki yok. 
Yani eğitim yükseldikçe şiddet azalır gibi bir 
şey söylememiz mümkün değil. Bu insanın 
doçent olması fark etmiyor. Her kesimden, 
her eğitim düzeyinden insan kadına şiddet 
uyguluyor. Belki eğitimliler daha iyi saklaya-
biliyor diyebiliriz.”

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 
2017 raporu, kadına yönelik 
şiddetin en çok Avrupa ülke-
lerinde görüldüğünü ortaya 
koyuyor. Cinayet, tecavüz ve 
kadına yönelik şiddet hususla-
rında Batılı ülkeler adeta birbir-
leri ile yarışıyor. 2017 yılı içinde 
önemli Avrupa ülkelerinde ci-
nayete kurban giden kadınların 
sayısı şu şekildedir: Fransa 601, 
Almanya 380, İngiltere 227, 
İtalya 130 ve İspanya 113. Aynı 
rapora göre eşler tarafından 
işlenen cinayet sayıları Alman-
ya’da 189, Fransa’da 123, Ro-
manya’da 84, İngiltere’de 70 ve 
İtalya’da 65. 

Tecavüz ve cinsel şiddet 
vakalarında ise İngiltere Fran-
sa’nın önüne geçmektedir. İn-
giltere’de bir yılda (2017) 48 
bin 122 kadın tecavüze uğrar-
ken, Fransa’da 14 bin 899, Al-
manya’da 7 bin 831 ve İsveç’te 
6 bin 810 kadın tecavüze uğ-
radı. İngiltere’de 2018-2019 
döneminde resmi makamla-
ra 1 milyon 600 aile içi şiddet 
ihbarı yapıldı. Ülkede 16-59 
yaşlarındaki her üç kadından 
birinin hayatı boyunca en az 
bir kez aile içi şiddete maruz 
kaldığı belirtildi. Aynı ülkede 
çalışan kadınların %90’ı cinsel 
tacize uğruyor. Bunların %10’u 

ücret artışı ve kariyer yükseltilme kar-
şılığı cinsellik tekliflerine maruz kalıyor.4 
Diğer bir Avrupa ülkesi İsveç’te de bu 
yılın ilk yarısında taciz ve tecavüze uğ-
rayan kadınların sayısının bir önceki yıla 
göre yüzde 20 arttığı belirtiliyor. Ülkede 
geçen yıl 28 bin 700 kadın şiddete maruz 

Avrupa İstatistik Ofisi'nin 
(Eurostat) 2017 raporu, 

kadına yönelik şiddetin en 
çok Avrupa ülkelerinde 

görüldüğünü ortaya 
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ve kadına yönelik şiddet 

hususlarında Batılı 
ülkeler adeta birbirleri ile 
yarışıyor. 2017 yılı içinde 

önemli Avrupa ülkelerinde 
cinayete kurban giden 

kadınların sayısı şu 
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kalırken, tacize uğrayan kadınların sayısı 
da 21 bine yaklaşmış.5 Avrupa Konseyi, 
16-44 yaş arası kadınların ölüm ve sakat-
lanmalarının asıl sebebinin aile içi şiddet 
olduğuna ve bunun kanser ya da trafik 
kazalarındaki ölüm ve sakatlanma oranı-
nın bir hayli önünde yer aldığına dikkati 
çekmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
öldürülen kadınların yaklaşık %70’inin 
faillerinin erkek partnerleri olduğunu ra-
por etmiştir.”6 

Modern Batılı teoriye göre insanın 
cinsel eğilimlerini baskılaması tecavüz 
olaylarını azaltmak yerine artırmaktadır. 
Bu cinsel sapkın ve sapık teori doğruysa 
her türlü özgürlüklerin alabildiğine geniş 
olduğu Batı’da tecavüz olaylarının hiç ya-
şanmaması gerekir. Aksine dünyada en 
çok tecavüz vakalarının yaşandığı ülkeler 
Batılı ülkelerdir. Yukarıda verilen rakam-
lar bunu yeterince açıklıyor. 

Yine yukarıda verilen rakamlar 
kadına yönelik şiddet konusunda 
da AB ülkelerinin dünyada ilk sıra-
larda yer aldığını ortaya koyuyor. 
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın 

web sitesinde yayınladığı (2014) raporun 
başlığı7  bile her şeyi özetliyor: Kadına 
Şiddet Her Zaman ve Her Yerde! 

Bu istatistikler tarihin herhangi bir 
döneminde ve bölgesinde kadının, Av-
rupa’da ve Batı’da veya Batılı değerlerin 
hâkim olduğu çağımızda maruz kaldığı 
kadar şiddete maruz kalmadığını göste-
riyor. Bütün bunlar şiddetin kaynağı gibi 
gösterilen şer’î ahkâma tercih edilen 
Batılı kanunların kadını şiddet karşısın-
da koruyamadığını afişe ediyor. Tam da 
bu noktada şu sorunun cevabını aramak 
gerekiyor: Peki, neden CEDAW (Kadına 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edil-
mesi Sözleşmesi), İstanbul Sözleşmesi 
vb. resmi ya da gayri resmi uluslararası 
kurum ve kuruluşların dayattığı kanun ve 
yasalar ısrarla İslâm beldelerinde uygula-
maya konuluyor?

Özellikle “Arap Baharı” olarak adlan-
dırılan süreçte meydanları dolduran genç 
nüfusa bakarak bu sorunun cevabı daha 
iyi anlaşılacaktır. Kapitalizmin küresel he-
gemonyası ve İslâm beldelerindeki kukla 
idarecilerine karşı meydanları dolduran 

kalabalıkların büyük ölçüde gençlerden 
oluşması Batıyı tedirgin hâle getiriyor. 
Batı, kendisine alternatif  olabilecek ye-
gâne sistemin İslâm olduğunu hissediyor. 
İslâm’ın toplumları kalkındırma potan-
siyeline sahip, mensuplarına dinamizm 
sunan ve onları motive eden güçlü bir 
akidesinin olduğunu anlıyor. Bu sebeple 
“kadına karşı şiddet”, “cinsiyet eşitliği”, 
“cinsiyetin tercihe bağlı olarak değiştiri-
lebileceği” vb. her türlü sapkın ve sapık 
düşünce ve eğilimlerin akınıyla bu tüken-
miş ideolojiye meydan okuma potansi-
yeli bulunan ümmetin genç kuşaklarını 
yozlaştırmak ve onların akıllarını belden 
aşağıya indirmek için çırpınıp duruyorlar. 
Aileyi ve genç nesilleri ifsat edecek tüm 
projelerin, geçen on yılda İslâm dünyası-
nın merkezinde yaşanan devasa hareket-
liliğin hemen ardından yoğunlaşarak ve 
toplumsal kesimlerin tepkisine rağmen 
canhıraş bir şekilde hayata geçirilmesinin 
nedeni bu genç nüfusu ve onu yetiştiren 
aileyi zihinsel olarak kötürüm, bedensel 
olarak felçli hâle getirmektir. Böylece 
ümmetin gençlerine İslâm’ı dert ve dava 
edinemeyecekleri ölçüde bir çürüme ya-
şatmayı amaçlamaktadırlar. 

 ِ وا َعْن َسِبيِل الّلَ إِّنَ اّلَِذيَن َكَفُروا يُْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم لَِيُصّدُ
َفَسُيْنِفُقونََها ُثّمَ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسَرًة ُثّمَ يُْغلَُبوَن

“Şüphe yok ki kâfirler mallarını 
(insanları) Allah yolundan alıkoy-
mak için harcarlar ve harcayacak-
lardır. Sonra bu mallar onlara bir 
iç acısı olacak, sonra da yenilgiye 
uğrayacaklardır.”8

Tarih yapan ve adını tarihe altın harf-
lerle yazdıran kahramanların siyretini 
devam ettirecek nesilleri yetiştirecek aile 
ocağını hedef  almalarının nedeni budur. 

Kadına yönelik tüm suç mahallerin-
de Batılıların parmak izinin olduğunu 
anlatan bu satırlara o dünyanın içinden 
hem Amerikalı hem de bir Hristiyan olan 
yazar ve gazeteci Joanna Francis’in acı 
itiraflarıyla bitirmek istiyorum. Joanna 
Francis Müslüman kadınlara sesleniyor 
ve kapitalist ve liberal düşüncenin kadına 
yöneltilmiş tehlikeli bir savaş aparatı ol-
duğunu ifşa ediyor. 

İstatistikler tarihin herhangi bir döneminde 
ve bölgesinde kadının, Avrupa’da ve 
Batı’da veya Batılı değerlerin hâkim olduğu 
çağımızda maruz kaldığı kadar şiddete 
maruz kalmadığını gösteriyor.
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1   https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199701_
sectionI.pdf
2   https://www.census.gov/newsroom/releases/
archives/families_households/
3   http://www.nij.gov/topics/crime/intimate-
partner-violence/pages/measuring.aspx
4   https://www.dailymail.co.uk/news/article-
1302016/90-women-sexually-harassed-
workplace.html
5   https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abde-kadina-
siddette-fransa-ve-ingiltere-basi-cekiyor/1677014
6   Ayhan UÇAR, İSTATİSTİKÎ VERİLERLE 
ULUSAL BASINDA KADINA KARŞI ŞİDDET, 
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:7 
Sayı:2 Yıl 2016.
7   http://fra.europa.eu/…/violence-against-
women-every-day-and
8   Enfal, 8/36
9   http://www.al-waie.org/archives/article/6448

“Müslüman bacılarıma! Biz sadece ger-
çek mühimmatlarla değil, hileli ve ahlak 
yoksunluğu ile bombalandık. Ülkelerinizin 
altyapısını bombalamayı bitirdikten sonra 
sizi de bu şekilde bombalamak istiyorlar. 
Bunun sana olmasını istemiyorum! Tıpkı bi-
zim yaptığımız gibi, bozulmuş hissedecek-
siniz. Çünkü Hollywood’dan çıktığını gördü-
ğünüz her şey yalan! Onlar seksi, zararsız 
rekreasyon olarak sunarlar. Çünkü zehirli 
programlarını ışınladıkları toplumların ah-
laki dokusunu yok etmeyi amaçlarlar. Ze-
hirlerini içmemen için yalvarıyorum! 
Zira tükettikten sonra o zehrin panzehri 
yoktur. Kısmen iyileşebilirsin ama asla aynı 
olmayacaksın. Sizi baştan çıkarıcı filmleri 
ve klipleri ile özendirmeye çalışacaklar. 

(Biz Amerikalı kadınlar) Çoğumuz mut-
lu değil inan! Milyonlarca insan anti-dep-
resan ilaç kullanıyor, işinden nefret ediyor. 
Bizi sevdiklerini söyleyen erkeklerin üzerine 
çığlık atıyorduk, sonra açgözlülükle bizi kul-
lanıp ve uzaklaşırlar.

Evliliği köleliğin bir biçimi, an-
neliği de eski moda bir lanet olarak 
sunarlar. Kendini ucuzlatmanı ve inancı-
nı kaybetmeni istiyorlar. Bütün kadınlar 
değerli incilerdir, bizim incilerimiz 
paha biçilemez ama bizi ucuza ikna 
ettiler. Batı kanalizasyonundan çı-
kan modalar en değerli varlığınızın cin-
sellik olduğuna inanmanızı sağlamak için 
tasarlanmıştır. Ama güzel elbiseleriniz ve 
peçeleriniz aslında herhangi bir Batı moda-
sından daha güzel. Çünkü kendinize olan 
saygı ve güveni gösteriyor. Bir kadının cinsi-
yeti değersiz gözlerden korunmalıdır. Çün-
kü sizinle evlenecek kadar seven ve saygı 
duyan adama armağanınız olmalıdır. Bir 
kadının sahip olabileceği en değerli varlığı 
iç güzelliği, masumiyeti ve seni sen yapan 
değerleridir. Oysa bizim erkeklerimiz inci-
nin sahip olduğu paha biçilmez kıymeti bil-
miyor, göz alıcı şeylere tav oluyor ve seni 
öylece terk edip yüzüstü bırakıyor. 

Hepimiz birbirimize benziyoruz. Irkı-
mız, dinimiz veya milliyetlerimiz önemli 
değil. Bir kadının kalbi her yerde aynıdır. 
Biz seviyoruz. En iyi yaptığımız şey bu. Ai-
lelerimizi gözetiyor, sevdiğimiz erkeklere 
huzur ve güç veriyoruz. Ama biz Amerikalı 

kadınlar mutluluğun kariyer sahibi olma-
da, içlerinde yapayalnız yaşama mahkûm 
olduğumuz evlerimize sahip olmada ve 
sevgimizi dilediğimiz herkese verme özgür-
lüğünde olduğuna inandırılarak kandırıldık. 
Bu özgürlük değil. Aşk, sevgi bu değil. Bir 
kadın ancak güvenli evlilik evinde se-
vilebilir. Sakın daha azına razı olma-
yın! Buna değmez! Hoşuna gitmeyecek ve 
daha sonra kendini daha az seveceksin. 
Sonra seni terk edecek!

Fakat bazı Müslüman kadınların sınırı 
zorlayıp, bir peçe takarken bile mümkün 
olduğu kadar Batılı olmaya çalıştıklarını 
fark ettim. Neden pişmanlık duyan kadın-
ları taklit ediyorsunuz? Sizler kusursuz 
elmassınız, sizi sıradan bir taş hâline 
getirmelerine izin vermeyin. Biz Ba-
tılı kadınlar, Müslüman kadınların 
ezildiğini düşünerek beyinlerinin yı-
kandığını düşünüyorduk. Ama ger-
çekten ezilen bizleriz! Aslında işin de-
tayına girince, aldatıldığımızı biliyoruz. 
Bazılarımız bunu kabul etmeyecek 
ama gizlice hayranlık duyuyoruz ve 
sizi kıskanıyoruz! Lütfen bize bakmayın. 
Bizler çocukken bizleri koruyacak baba-
larımız yoktu. Çünkü ailelerimiz yok 
edildi. Siz bu komplonun arkasında kim 
olduğunu biliyorsunuz.

Ey kız kardeşlerim! Sakın aldan-
mayın! Sizi de aldatmalarına izin 
vermeyin! Biz Hristiyan kadınlar, yaşa-
mın kadınlar için gerçekten nasıl olması 
gerektiğini görmemiz gerekiyor. İdeal bir 
modelin örnekliğini bizlere sunmanız 
için sizlere ihtiyacımız var. Çünkü biz 
yolumuzu kaybettik. O hâlde siz sa-
fiyetinizi koruyun. Umarım bu nasihati-
mi sizlere karşı beslediğim dostluk, saygı ve 
hayranlık duygularıyla arz ettiğimi bilir ve 
kabul edersin. Hristiyan kardeşiniz Joanna 
Francis. Muhabbetlerimle.”9
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Allah Subhânehû ve Teâlâ yüce 
kitabında şöyle buyurmuştur: 

“Ve şüphesiz şeytanlar, sizinle 
mücadele etsinler diye dostlarına 
ilham ederler.”1 İnsanlık tarihi boyun-
ca yeryüzünde fesada sebep olan tüm 
inanç, fikir, proje ve hükümler ancak 
şeytanların kendi dostlarına fısıldamasın-
dan başka bir şey değildir. Nisa Suresi’n-
de bildirildiği gibi [ ُرّنَ َخْلَق الّلِ  [َوآلُمَرّنَُهْم َفلَُيَغّيِ

“Muhakkak ki onlara emredece-
ğim ve Allah’ın yarattığını değişti-
recekler.”2 Yani kadınlar erkekleşecek, 
erkekler kadınlaşacak… İnsan tabiatına 
ve fıtrat dini olan İslâm’a uymayan her 

türlü düşünce, inanç ve hükümler haya-
tın her alanını kapsayacaktır. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem
şöyle buyurmuştur:

ى  ِبُعّنَ ُسَنَن َمْن َقْبلَُكْم ِشْبًرا ِبِشْبٍر َوِذَراًعا ِبِذَراٍع َحّتٰ لََتّتَ
اَْلَيُهوُد   ِ الّلٰ َرُسوَل  يَا  ُقْلَنا  لََسلَْكُتُموُه  َضّبٍ  ُجْحَر  َسلَُكوا  لَْو 

ُ َعلَْيِه َوَسّلََم َفَمْن ِبّيُ َصّلٰى الّلٰ َوالّنََصاٰرى َقاَل الّنَ
“Sizden önceki milletleri adım 

adım, karış karış, takip edeceksiniz. 
Öyle ki onlar keler deliğine girseler, 
siz de girmeye kalkışacaksınız. Saha-
be: Onlar Hristiyan ve Yahudiler mi 
Ya Rasulullah? diye sordular. Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem: Baş-
ka kim olabilir ki? diye buyurdu.”3

Tarihin hiçbir döneminde insanlık şu 
an günümüzde olduğu kadar fıtratı bo-
zulmamış ve ifsat edilmemiştir. Cahiliye 
toplumu olarak isimlendirilen Mekke Dö-
nemi’nde dahi toplum bu kadar aşağılık 
bir duruma düşmemişti. Hâlbuki yara-
tılmışların en şereflisi ve en üstünü olan 
insan, kendisini yaratan Allah Subhânehû 
ve Teâlâ’nın nizamından yüz çevirmiş ve 
böylece aşağıların aşağısı konuma düşe-
rek en dip noktayı görmüştür. Bugün bu 
bozuk vakıayı günümüzde hayatımızın her 
alanında çok net bir şekilde hissetmekte-
yiz. İslâm şeriatının münker olarak isim-
lendirdiği her ne varsa şu an toplum içe-
risinde çok yaygın bir şekilde görülmekte-
dir. Allah Subhânehû ve Teâlâ’nın haram-
ları helal, helalleri ise haram kılınmıştır.  

َيا۪طيَن لَُيوُحوَن اِٰلٓى اَْولَِيٓائِِهْم لُِيَجاِدلُوُكْمۚ َواِّنَ الّشَ

ŞEYTANIN İLHAM ETTİĞİ
BİR İFSAT PROJESİDİR!
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Tabii ki bu durum toplum üzerine 
tatbik edilen fasit demokratik sistem-
den ve onun kutsadığı özgürlükler fikrin-
den kaynaklanmaktadır. Demokrasideki 
özgürlükler düşüncesi Allah Subhânehû 
ve Teâlâ’ya isyan etme ve O’nun yasakla-
dığı ve haram kıldığı her ne varsa kişiye 
tüm bunları kayıtsız bir şekilde 
yapma özgürlüğü vermektedir. 
Bunun neticesinde ise şu an 
toplumlarda görülen rezillikler 
ve ahlaksızlıklar yaşanmaktadır.

Sömürgeci kâfir Batı fasit 
demokratik nizamla kendi top-
lumunu ifsat edip helake sürük-
lediği gibi, aynı şekilde kendi ha-
darat ve kültürünün yayılmasının 
önündeki en büyük engel olarak 
gördüğü Müslüman toplumları 
da kendi projeleri ile ifsat edip, 
helake sürüklemek istemektedir. 
İşte biz bu makalede bunlardan 
biri olan ve toplumları uçuru-
mun kenarına iten “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” isimli şeytani 
projenin hedeflediği şey üzerin-
de durmaya çalışacağız.

İzahında şöyle geçer: “Eği-
timde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği-
nin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP), 
temel olarak, kamuoyunda top-
lumsal cinsiyet eşitliği kavramının 
yaygınlaştırılmasına katkı sağla-
mayı amaçlar. Proje faaliyetleri 
özelinde ise eğitim sisteminin tüm 
bileşenlerine toplumsal cinsiyet 
eşitliği bakış açısını yerleştirmeyi 
hedefler.”

Sömürgeci Batı’nın şeytani 
ürünü olan bu proje “Yeniden 
yazmaya var mısın?” sloganıyla 
gündem edildi. Kadın erkek rollerinin ye-
niden yazılmasını hedefleyen proje 2 yıl 
boyunca pilot uygulama olarak 10 ilde, 
40 okulda yürütülmüş, 57.000 öğrenciye 
ulaşmış, British Council ve AB tarafından 
finanse edilmiştir. Projenin asıl amacı ise 
nesli bozma, kadını kadınlıktan, erkeği 
de erkeklikten çıkararak fıtrata müda-
hale etme projesidir. Böylelikle Batı’nın 
hayat ve yaşam tarzı topluma ve genç 

nesle benimsetilerek, yeni yetişecek ne-
sillerin seküler ve demokratik bir zihni-
yete sahip olması, yanı sıra kendi kültür 
ve değerlerine yabancılaşmış ve hatta 
bu değerlerden utanan ve nefret eden 
bir neslin yetiştirilmesi amaç edinilmiştir.

Peki, nedir bu toplumsal cinsiyet eşit-
liği? Toplumdaki farklı cinsiyetlerin hak 
olarak eşit olması gerektiğini savunur gibi 
kamuoyunda bir algı oluşturularak, kadın 
erkek eşitliğinden dem vuran bir görün-
tünün arkasında, cinsel eğilimin serbest-
liğinden bahseden ve cinsel eğilimi farklı 
olan insanların normal karşılanması ile 
onlara da kanunda yer verilmesine kadar 
giden bir toplumsal felaketin habercisidir. 

Bu proje cinsel eğilim, herkesin yaratı-
lıştan gelen cinsiyeti kabul etme zorun-
luluğunun olmadığı, din, âdet, gelenek 
ve göreneklerin bunu belirleyemeyeceği 
ve kişinin cinsel tercihini kendisinin ya-
pabileceğini bireysel özgürlük adı altın-
da sunan bir yaklaşımdır. Yani bir nevi, 

Avrupa’daki LGBTİ’nin: Lezbi-
yen (kadın kadına ilgi duyma) 
- Gay (erkek erkeğe ilgi duy-
ma)-Bioseksüel (her iki cinse de 
ilgi duyma) - Transeksüel (ken-
dini karşı cinsten hissetme ve 
cinsiyet değiştirme) - İnterseksü-
el (her iki cinsin de cinselliğine 
veya hislerine sahip olma, çift 
cinsiyetli) vb. daha birçok çeşidi 
olan cinsel sapıklıkların alt yapı 
çalışmasıdır. Aslında bu projenin 
sahipleri ve savunanları kadına 
şiddeti bahane edip, erkeği ve 
erkekliği aşağılayarak, kadına 
hak ve eşitlik verme çabası adı 
altında bir yandan kadına yücelik 
tanzim ederken, bir yandan da 
asıl gayeleri olan LGBT’li insan-
ların toplumda yayılmasının önü-
nü açmaya çalışmaktır.

Hâlbuki Rasulullah SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem kadının erkeğe 
ve erkeğin de kadına benzeme-
sine lanet etmişken bu şeytani 
proje, toplumda cinsiyet eşitliği 
adı altında özellikle de okullarda 
yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT, 
gay ve lezbiyenlik gibi her türlü 
ahlaksızlığın ve fuhşiyatın temeli-
ni oluşturmaktadır. Başka bir de-
yişle Allah Subhânehû ve Teâlâ’nın 
lanetlediği Lut kavmine benzer 
sapkın ve ahlaksız bir toplumun 
ve neslin inşası hedeflenmektedir. 

Bu proje, sömürgeci kâfir Batı’nın 
en sinsi ve en şeytani mühendislik pro-
jelerinden birisidir. Çünkü şu ana kadar 
Müslüman toplumu birtakım bozuk fikir 
ve kültürlerle yozlaştırmada başarısız 
olan Batı, bu sefer şeytanın dahi aklına 
gelmeyecek bir proje ile Müslüman top-
lumu ve nesli ifsat etmek istemiştir. Ma-
alesef  bunda da azımsanmayacak kadar 

Bu proje, sömürgeci 
kâfir Batı’nın en sinsi ve 
en şeytani mühendislik 
projelerinden birisidir. 
Çünkü şu ana kadar 
Müslüman toplumu 

birtakım bozuk fikir ve 
kültürlerle yozlaştırmada 

başarısız olan Batı, bu 
sefer şeytanın dahi aklına 
gelmeyecek bir proje ile 
Müslüman toplumu ve 

nesli ifsat etmek istemiştir. 
Maalesef bunda da 

azımsanmayacak kadar 
başarı elde etmiştir.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ŞEYTANIN İLHAM ETTİĞİ BİR İFSAT PROJESİDİR!
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başarı elde etmiştir. Bunun için bu proje 
Batılı devlet ve Batılı uluslararası kurum-
lar tarafından desteklenmektedir. Bunlar 
arasında Almanya Büyükelçiliği, ABD 
Büyükelçiliği, Avrupa Birliği, Ford Vakfı, 
Rockefeller Vakfı, Fransa Büyükelçiliği, 
İsviçre Büyükelçiliği, Soros Vakfı, Norveç 
Büyükelçiliği, Danimarka Büyükelçiliği 
gibi kurumlar bulunmaktadır. 

Bununla birlikte Ulusal ve küresel 
sermaye de bu projeye büyük önem 
vermektedir. Türkiye’de ise TÜSİAD 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesinin en 
güçlü destekçileri arasındadır. TÜSİAD 
bu projeyi yaygınlaştırmak için bünye-
sinde bir çalışma grubu da oluşturmuş-
tur. Ayrıca ismini de (Türk Sanayici ve İş 

Adamları Derneği) “adam” kelimesinin 
“ayrımcı” olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz 
yıl değiştirmiştir.

Aslında ulusal ve küresel sermayenin 
toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme-
sinin arkasında kadının istihdamının ar-
tırılıp “ucuz iş gücü” oluşturulması yat-
maktadır. Bundan dolayı toplumsal cinsi-
yet eşitliği savunucuları namus kavramını 
ataerkil bir kavram olarak ele almaktadır. 
Buna göre namus kavramı kadının erkek 
tarafından kontrol edilmesini sağlayan; 
ayrımcılık ve şiddet üreten bir kavram 
olarak ifade edilmektedir. Bu yüzden 
kadın hareketlerinin talepleriyle Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği projesinden edep, ırz, 
namus hayâ gibi kavramlar çıkarılmıştır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, ka-
dının “annelik rolüne” yapılan vurguyu 
tehlikeli olarak değerlendirmektedir. 

Son yıllarda özellikle üreme tekno-
lojilerindeki ilerlemeler kadının annelik 
rolünü en aza indirmeyi amaçlamaktadır. 
Evlenmeden (sperm bankaları) doğur-
madan (yapay rahim) ve emzirmeden 
(süt bankaları) mümkün olabilecek bir 
“anneliğin” imkânları var edilmeye çalı-
şılmaktadır. Hatta bugün yumurta ban-
kalarının da devreye girmesiyle “erkek” 
ve “kadına” ihtiyaç duyulmadan çocuk 
üretiminin mümkün olduğu kamuoyu 
edilmiştir. 

Bununla birlikte bu yıkım projesi ge-
nelde toplumu ve özelde ise toplumu 
oluşturan aileyi hedef  almaktadır. Bu 
projenin savunucularına göre aile de-
mek şiddet demektir. Çünkü toplumsal 
cinsiyet eşitliği savunucuları aileyi, kadına 
ve çocuğa şiddetin üretildiği tehlikeli bir 
mekân olarak gösterip, özellikle aile ve 
şiddet kavramlarının birlikte kullanıldığı 
reklamlar, görseller, paneller ve tanıtım-
larla evliliği ve yuva kurmayı gençlere 
büyük bir risk ve tehlike olarak sunmak-
tadırlar. Bu algı ve manipülasyon ile yapıl-
mak istenen ya aile kurulmasının önüne 
geçmek ya da zihinsel alt yapıyı oluştura-
rak var olan ailelerin en kısa sürede yıkıl-
masını sağlamaktır.

Bu projenin en iyi uygulandığı Batı 
toplumlarında ailenin neredeyse yok ol-
duğunu söylememiz mümkündür. Eko-
nomik açıdan yüksek bir gelire sahip 
olan İzlanda, Finlandiya, İsveç, Norveç 
ve diğer Avrupa devletlerinde kadın ve 
aileye yönelik problemler önlenebilmiş 
değildir. Aksine kadına yönelik cinayet, 
şiddet, boşanma, oranları oldukça yük-
sektir. Maalesef  bu durum içinde yaşadı-
ğımız coğrafyaya da yansımıştır. Mesela 
Türkiye’de 2019’un ilk 11 ayında en az 
430 kadın cinayeti işlenmiştir. Sadece 
geçen aralık ayında ise cinayete kurban 
giden kadın sayısı 39 oldu. Ekimde 36 ka-
dın öldürülürken, eylül ayında 53 kadın 
cinayete kurban gitti. Bu sayı her geçen 
gün artmaktadır. Aynı şekilde 2001 yılın-
dan bu yana Türkiye’deki boşanma ista-

Bu projenin en iyi uygulandığı Batı 
toplumlarında ailenin neredeyse yok 
olduğunu söylememiz mümkündür. 
Ekonomik açıdan yüksek bir gelire sahip 
olan İzlanda, Finlandiya, İsveç, Norveç ve 
diğer Avrupa devletlerinde kadın ve aileye 
yönelik problemler önlenebilmiş değildir.
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tistikleri ele alındığında en fazla boşanma 
olayının 2018 yılında yaşandığı görüldü. 
TÜİK verilerine göre 2018 yılında 142 
bin 448 çiftin geçinemeyip boşandıkları 
belirlendi. Yapılan araştırmalara göre; 
2001 yılındaki boşanma sayısı 91 bin 994 
olarak kayıtlara geçerken bu rakam 2017 
yılında da 128 bin 411 oldu. 2016 yılın-
da boşanan çift sayısı 126 bin 164, 2015 
yılında ise 131 bin 830 olarak kayıtlara 
geçti. Ayrıca evlenme oranlarında da her 
geçen gün oranın düştüğü görülmektedir. 
Yani bir yandan evlilik oranları düşerken 
diğer yandan da boşanmalar artmaktadır. 
Özellikle de bu tür gayri İslâmi projelerin 
uygulanmasından sonra bu rakamların 
daha da arttığını görüyoruz. Bu rakamlar 
Türkiye’deki aile yapısının her geçen gün 
zayıfladığının, bu zayıflama ve dağılmanın 
önüne geçilemediğinin, yine aynı şekilde 
bu tür şeytani projelerin toplumun en 
küçük birimi olan aileyi nasıl parçaladığı-
nın göstergesidir. Başka bir deyişle toplu-
mun ve ailenin yok olduğunun resmidir.

İşte Batı bu sinsi ve habis projeyle 
kendi toplum ve neslini ifsat ettiği gibi, 
şimdi de aynısını hatta daha fazlasını 
Müslüman toplumda gerçekleştirmek 
istiyor. Yani kendi neslini helak ettiği ve 
sapkın bir toplum hâline dönüştürdüğü 
gibi, Müslüman nesli de helak etmek ve 
sapkınlığa düşürmek istiyor. 

İşin vahim tarafı ise bu tablo karşı-
sında iktidarın ve muhalefetin vurdum-
duymaz tavrıdır. Muhalefet partileri her 
fırsatta iktidarın politikalarını eleştirirken 
bu konuda üç maymunu oynamaktadır. 
Çünkü muhalefet açısından toplumun 
seküler demokratik değerleri benimse-
mesi ve İslâm’dan uzak kalması amaç-
lanmaktadır. Bununla birlikte Milli Eğitim 
Bakanlığı her ne kadar bu projenin kaldı-
rıldığını söylemiş olsa da ailenin ve neslin 
yok olduğunu ve felakete sürüklendiğini 
gören birtakım çevrelerin tepkisine rağ-
men hâlen bu sözleşmeyi uygulamada 
ısrarlı görünüyor. Bir taraftan dindar bir 
nesil yetiştireceğini söyleyen iktidar aynı 
zamanda nesli ve fıtratı bozan, toplumun 
medeniyet değerleri ve kodları ile uyuş-
mayan sözleşmelerin altına imza atıyor. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin ana daya-
nağı olan İstanbul Sözleşmesi’nin hâlen 
iptal edilmemesi bunun en somut ör-
neğidir. Kaldı ki Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı 5 yıllık TCE Ulusal Eylem Planı 
(2008-2013) hazırlamış ve uygulamış ve 
TCE politikasına dayalı uluslararası bel-
geleri esas alan kanun ve yönetmelikler 
çıkarmış ve hâlen yürürlüktedir. Yani bu 
projenin yürürlükten kaldırıldığını iddia 
eden hükümet yetkilileri bu söylemlerin-
de kesinlikle samimi değildirler. Teorik 
olarak kaldırılsa dahi pratikte bunun yan-
sımalarını görüyoruz.

Burada önemle durulması gereken 
bir diğer konu ise bu konuya duyarlı 
olan birtakım çevrelerin bu proje karşı-
sında ortaya koymuş olduğu tavırdır. Bir 
taraftan toplumları yıkıma götüren pro-
jenin kaldırılmasını savunurlarken diğer 
taraftan ise çözümü, Allah Subhânehû ve 
Teâlâ’yı hayata karıştırmayan bozuk laik 
kapitalist sistemden alıyorlar. Yani köklü 
alternatif  bir proje ortaya koyamıyorlar. 
Hâlbuki yapılması gereken bu projeyi 
İslâmi bir bakış açısı ile ele alıp, bu ko-
nuya ilişkin İslâm’ın yaklaşımını araştırıp, 
İslâm’ın kadın ve erkek ilişkilerini düzen-
leyen aile yapısını yani İslâmi içtimai niza-
mın gündem yapılması ve daha da ötesi 
uygulanması için bir uğraş verilmesiydi. 
Bu konu ile ilgili olarak Köklü Değişim 
Yayıncılık tarafından yayımlanmış olan 
“İslâm’da İçtimai Nizam” isimli kitapta 
çözümler geniş ve köklü bir şekilde ele 
alınmıştır. 

Dolayısıyla hayatı ilgilendiren tüm 
sorunların köklü bir şekilde ele alınıp, İs-
lâm’ın bakış açısı ile vuzuha kavuşturul-
ması elzemdir. Bu da ancak hayatın her 
alanında İslâmi hükümleri tatbik edecek 
olan İslâmi bir otorite ile mümkündür.     

Velhasıl toplumsal cinsiyet eşitliği in-
sanların fıtrat ve yaratılışlarını ifsat etmek 
için şeytanın kendi dostlarına ilhamından 
başka bir şey değildir. Her kim bu tarz fe-
sat projelerini tatbik eden şeytanları dost 
edinir ve sessiz kalırsa ancak kendilerini 
ve toplumlarını helake sürüklerler.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ŞEYTANIN İLHAM ETTİĞİ BİR İFSAT PROJESİDİR!

Batı bu sinsi ve habis projeyle kendi toplum 
ve neslini ifsat ettiği gibi, şimdi de aynısını 

hatta daha fazlasını Müslüman toplumda 
gerçekleştirmek istiyor. Yani kendi neslini 

helak ettiği ve sapkın bir toplum hâline 
dönüştürdüğü gibi, Müslüman nesli de helak 

etmek ve sapkınlığa düşürmek istiyor. 
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BATILILAŞMA
EĞİLİMİNİN SONUCU:

İŞTE VAHİM KARNEMİZ

Burhan Ercan

Batılılaşma, Batılılaşmaya giden 
yolun kapısını İslâm ümmetine 
sonuna dek açan kilit bir kav-

ram! Bu gidiş hayırdan şerre doğru ka-
ranlık bir yolculuk… İman limanından 
ayrılıp küfrün anaforlarına düşmeye yol 
açan ölümcül bir hata…

İslâm’ın hayat sahnesinden kaldırılıp 
küfrün yönetmen olduğu bir toplumda 
hayatın her alanında olduğu gibi içtimai 
alanda da Batılılaşma başrolde yerini aldı. 
İsviçre’den alınan Medeni Kanun’la birlik-
te artık İslâm’ın ortaya koyduğu kurallar 
değil kadına ulaşmanın özgürlüğünü elde 
etmek isteyen Batı’nın ve onların yerli 
uşaklarının yoğun çabaları neticesinde 
heva ve hevese dayalı kurallar, kanunlar 
hayata egemen oldu. Allah ve Rasulü’nün 

İslâmi toplumun temel taşı olarak inşa et-
tiği aile kurumu, artık her türlü saldırıya 
açık hâle getirildi. İslâm ile tahkim edilen 
aileler, küfrün savurduğu Batılılaşma bal-
yozu ile yıkılmaya yüz tuttu. Buna direnç 
gösteren her yapı irtica söylemi ile ileri-
cilik maskesi ardına sığınılarak yok edilip 
bypass edilmeye çalışıldı. Batı’nın zerk et-
tiği zehre karşı İslâm’ın özünden sunulan 
panzehir muasır medeniyetlere ulaşma 
gayesi ile reddedildi. Neticede haktan 
esirgenen imkânlar, batılın tasallutuna 
maruz kaldı. Onlarca yıldır uygulanan 
Batılı kanunlar ve egemen olan Batılı zih-
niyet sebebiyle çürümüşlük, ifsat had saf-
haya ulaştı. Mahremiyetini, iffetini, izzetini 
Batı’nın karanlık dehlizlerinde arayanlar, 
toplumu büyük bir uçurumun kenarına 

getirdi. Evet, ciddi ciddi bir uçurumun 
kenarındayız. Aile için, toplum için alarm 
zilleri çalıyor. Batı dünyasının çürüttüğü 
neredeyse yok olma aşamasına getirdiği 
aile kurumu, ne tuhaftır ki yine çözüm 
merci olarak görülüp onlardan alınan 
kanunlar, sözleşmeler ile aile ve toplum 
hayatı dizayn edilmeye, kurtarılmaya ça-
lışılıyor. Pek tabii bu anlayış bizleri kalkın-
dırmayıp içinde bulunduğumuz kötü gidi-
şattan da kurtaramayacaktır. Batı dünyası 
saplandığı bataklığa hızlı bir şekilde bizi 
de çekmektedir. Bu hususların somut 
bir şekilde anlaşılması için evlenme-bo-
şanma oranları ve yıllara göre istatistik-
lerine, uyuşturucu ve fuhuş, kadınlara ve 
çocuklara karşı şiddet ve taciz, intihar is-
tatistiklerine vb. bakmak yeterli olacaktır. 



21Suskunluğun Kırılma Noktası

Evlenme-Boşanma Oranları

Türkiye’de 2002-2017 yılları arasın-
da 1 milyon 789 bin çift boşanmış, buna 
mukabil 9 milyon 620 bin çift de evlen-
miş. Yani ortalama her 5 evlilikten biri 
boşanmayla sonuçlanıyor. Dahası boşan-
ma hızının evlilik hızından daha yüksek 
olduğunu biliyoruz. 2018 yılında ise evle-
nen çift sayısı 553 bin 202 iken boşanan 
çift sayısı 142 bin 448 oldu. Bu oranlara 
bakıldığında evliliklerin azaldığı boşanma-
ların arttığı açık bir şekilde görülebiliyor. 

Bu istatistiksel değerlerin ardında ya-
şanan birçok acı, dram ve parçalanmışlık 
olduğunu göz ardı etmeyelim. Bununla 
birlikte evlenmelerin azalıp boşanmaların 
çoğalma sebeplerini irdelemek gerekir. 
Bu sebepleri sıralamak için bir kitap hac-
mi gerekir ancak yine de sadece birkaç 
hususu aktarmak faydalı olacaktır. 

Toplumda Allah’ın indirdiği hükümler 
yok sayılıp uygulanmamakta, kadın erkek 
arasındaki ilişkiyi doğru ve sağlam bir te-
mele oturtamayan insan fıtratına muhalif 
laik demokratik sistemin nizamları top-
lumda uygulanmaktadır. Şahsi özgürlük-
ler fikri ve feminist naralar eşliğinde güçlü 
kadın var etmeye çalışan kapitalist sistem, 
pozitif  ayrımcılık ile kadını evden çıkara-
rak ucuz iş gücü elde etmeye çalışmakta-
dır. İslâm kadına, bir anne, evin mürebbi-
si ve korunması geren bir namus olarak 
bakarken laik demokratik nizam ise ka-
dınlar için en tehlikeli ortam olarak aileyi 
görmektedir. Çünkü kapitalist sistemin, 
özgür bireyler var etmesinin ve kadını 
cinsel bir obje statüsüne indirgemesinin 
önünde en büyük engel olarak aile yer al-
maktadır. Bundan dolayı kapitalist rejim, 
medyada, televizyonda ve kamuoyunda 
türlü algı operasyonlarıyla çizdiği “özgür 
kadın” portresiyle ve kadını güçlendir-
me argümanıyla aileyi yıkmayı hedefle-
mektedir. Kapitalist rejimin uygulamaları 
sonucu bireyselcilik girdabında savrulan 
kadın, yaratılışına muhalif  olarak erkeğe 
karşı “cinsiyet savaşı” vererek artık eşit-
liği de değil üstünlüğü elde etme müca-
delesi veriyor. Erkeği rakip ve düşman 
olarak kodlayan bu zihniyet, kişilik yerine 
dişiliği yüceltme sapmasına sebep ola-
rak en büyük zararı yine kadına veriyor. 

Şahsi özgürlükler fikri, kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de birçok tahribata se-
bep olmaktadır. Evine, ailesine karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen erkek, şahsi 
özgürlükler fikri ile her türlü gayrimeşru ilişkiyi kendisi için meşru kılarken eşinin ema-
net olduğunu da yok sayılarak her türlü zulmü yapma hakkını kendinde görebiliyor. 
Laik demokratik kanunların tanzim ettiği ailelerde imanın değil de nefsani arzuların 
ve özgürlüklerin esas alınması, helal ve haramın değil de menfaatin ölçü olarak kabul 
edilmesiyle evlilikler, çürük bir temelde kuruluyor. Bu da daha fazla yuvanın dağılma-
sına yol açmaktadır.
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İslâm kadına, bir anne, evin mürebbisi 
ve korunması geren bir namus olarak 

bakarken laik demokratik nizam ise 
kadınlar için en tehlikeli ortam olarak aileyi 

görmektedir. Çünkü kapitalist sistemin, 
özgür bireyler var etmesinin ve kadını cinsel 

bir obje statüsüne indirgemesinin önünde 
en büyük engel olarak aile yer almaktadır.
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Fuhuş İstatistikleri

26 Eylül 2004’te Meclis’te kabul edi-
len, 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 227. 
maddesine göre Türkiye’de “fuhuş” yasal 
hâle getirilerek Allah’ın haram kıldığı ve 
çirkin bir fiil olarak nitelediği zina meşru 
hâle getirildi. Devlet tarafından vergilen-
dirilerek bir gelir kaynağı hâline getirilen 
fuhuş hakkında ortaya konmuş, ciddi bir 
istatistiki çalışma mevcut değil. Fuhuş 
konusu tam bir kara delik… Bu konuda 
aktarılan malumatların birçoğu tahmine 
dayalı. Fuhuş, kapitalist rejimde bir “sek-
tör” fahişeler ise “seks çalışanı” olarak 
ifade edilmektedir. Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Akbay, Türki-
ye’de güncel “seks çalışanı” sayısının 150 
bini aşmış olabileceğini belirtiyor. Fuhşa 
itilen kızlar neredeyse 13-14 yaş alt sı-
nırında. Genelevlerin, fuhuş piyasasının 
%2’sinden bile az bir oranını temsil ettiği-
ni iddia etmektedir.

Bu konuda en ciddi çalışma 2004 yı-
lında Ankara Ticaret Odası (ATO) tara-
fından yapılıyor. Hazırlanan “Hayatsız Ka-
dınlar Dosyası”na göre Türkiye’nin sos-
yal bir çöküntü eşiğine geldiği belirtiliyor. 

ATO raporunda, 18 yaşından küçük 
hayat kadınlarının “çocuk hayat kadını” 
sınıfına girdiği belirtiliyor. 2000 yılında 
Türkiye’de yapılan 1. Çocuk Kurultayı’n-
da çocuk fahişe olayının korkutucu bo-
yutlara ulaştığı vurgulanıyor ve Türkiye’de 
hayat kadınlığı yaşının 15’e kadar düştü-
ğüne dikkat çekiliyor. Bazı araştırmacıla-
ra göre, bu yaş 12’ye kadar düştü. Ra-
porda, 2000 yılında yalnızca İstanbul’da 
500 çocuk hayat kadını olduğu belirtilir-
ken, resmi olmayan rakamların bu sayı-
nın çok üstünde olduğu tahmin ediliyor.

“Hayatsız Kadınlar Dosyası”na göre, 
Türkiye’de faaliyet gösteren 56 genelev-
de kayıtlı yaklaşık 3 bin hayat kadını çalı-

şıyor. Genelevlerde ayrıca “hukuksal açı-
dan sorun çıkması” kaygısıyla çok sayıda 
vesikasız kadın çalışıyor, çalışacak gene-
lev bulamadıklarında çoğu da gizli fuhuş 
yapıyor. Türkiye’de tescilli hayat kadını 
sayısı da 15 binin üstünde yer alıyor. İs-
tanbul, Ankara ve İzmir’de, yaklaşık 30 
bin kadın genelevde çalışmak için vesika 
bekliyor. Rapora göre 35 milyon kadın 
nüfusa sahip Türkiye’de, her 350 kadın-
dan biri fuhuş batağına düşmüş durum-
da. Tüm bu oranlara cinsel sapıklar olan 
travestiler, transseksüeller gibi eşcinsel 
fuhuş dahil değil.

2004 yılında aktarılan bu bilgilerin 
üzerinden 15 seneden fazla bir süre geç-
mesi ve sanal alemin yaygınlaşıp fuhşun 
etkin bir kanalı olarak kullanılmasıyla bu-
nun hangi noktaya ulaştığını tahmin et-
mek ise gerçekten zor.

Rapora göre, fuhuş sektöründe bir 
yılda en az üç-dört milyar dolar para dö-
nüyor. Rakamlar büyüyünce, devreye fu-
huş mafyası giriyor. Fuhuş mafyası, küçük 
kız çocuklarını kaçırmaktan, zorla fuhuş 
yaptırmaya kadar her yola başvuruyor. 

Raporda 2001 yılında ölen genelev 
patroniçesi Matild Manukyan’ın 1944 yı-
lından itibaren birçok kez vergi rekortme-
ni olduğu, bu örneğin bile fuhuş sektörü-
nün, parasal açıdan dev bir sektör oldu-
ğunu ortaya koymaya yettiği belirtiliyor.

Fuhuş mafyasının kullandığı en etkili si-
lahlardan biri de uyuşturucu. Uyuşturucu-
ya alıştırılan kişiler, bu maddeyi satın alabil-
mek için fuhuş yapmak zorunda bırakılıyor.

“Hayatsız Kadınlar Dosyası”na göre, 
Türkiye’de faaliyet gösteren 56 genelevde 
kayıtlı yaklaşık 3 bin hayat kadını çalışıyor. 
Genelevlerde ayrıca “hukuksal açıdan sorun 
çıkması” kaygısıyla çok sayıda vesikasız 
kadın çalışıyor...
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Uyuşturucu İstatistikleri

2019 Haziran ayında Avrupa Uyuş-
turucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 
Merkezi tarafından (EMCDDA) yayım-
lanan 2019 Avrupa Uyuşturucu Rapo-
ru’nda Türkiye’de bir yıl içerisinde ele 
geçirilen uyuşturucu miktarının, tüm Av-
rupa Birliği (AB) ülkelerinde ele geçirilen 
miktarın çok üzerinde olduğu aktarılıyor.

Raporda paylaşılan verilere göre 
yasadışı uyuşturucu madde kullanımı 
erkekler arasında daha yüksek ve Tür-
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2019 yılında 
yayınladığı 116 sayfalık Türkiye Uyuşturucu 
Raporu’na göre ise Türkiye genelinde 2017 

yılında toplam 118.482 uyuşturucu olayı 
görülmüşken, 2018 yılında %22,23 artış 

göstererek 144.819 olay meydana gelmiştir. 
Bu olaylarda bir önceki yıla göre %21,13 

artışla 206.134 şüpheli yakalanmıştır.

kiye’de en çok 15-34 yaş arası erkekler 
uyuşturucu kullanıyor.

Raporda Türkiye’deki aşırı doz ölüm 
oranlarının son 10 yılda ciddi arttığına 
dikkat çekildi. Adalet Bakanlığı verilerine 
göre ise 2011 yılında 105 kişi uyuşturu-
cudan hayatını kaybederken 2016 yılında 
bu sayı 920’ye yükseldi. Son resmi ista-
tistiklere göre Türkiye’de 2017 yılında 
uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941 oldu. 
Ölenlerin büyük çoğunluğu erkek, yaş 
ortalaması ise 32. 2017 yılında Türki-
ye’deki uyuşturucu madde suçlarında bir 
önceki yıla kıyasla %45 oranında artış ol-
duğu da ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Mü-
dürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı’nın 2019 yılında yayın-

ladığı 116 sayfalık Türkiye Uyuşturucu 
Raporu’na göre ise Türkiye genelinde 
2017 yılında toplam 118.482 uyuşturucu 
olayı görülmüşken, 2018 yılında %22,23 
artış göstererek 144.819 olay meydana 
gelmiştir. Bu olaylarda bir önceki yıla 
göre %21,13 artışla 206.134 şüpheli ya-
kalanmıştır.

İçişleri Bakanlığı’nın bu raporuna 
göre 2018 yılında 8.909.892 adet ecs-
tasy, 18.531 kg eroin maddesi, 80.707 kg 
esrar, 1.509 kg kokain, 22.738.579 adet 
captagon, 566 kg met amfetamin, 1.248 
kg sentetik kannabinoid (bonzai) ele ge-
çirilmiş, tüm zamanların rekoru kırılmış-
tır. Bu devasa rakamlar emniyet mensup-
larının ele geçirmeyi başardığı miktar, ele 
geçiremediği miktarı varın siz düşünün.
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Adalet Bakanlığı verilerine göre Tür-
kiye genelinde 2018 yılı itibarıyla 389 
ceza infaz kurumu bulunmaktadır. Bu ku-
rumlarda bulunan toplam hükümlü-tu-
tuklu sayısı 264.842’dir. Ceza infaz ku-
rumlarında 2018 yılı itibarıyla uyuşturucu 
madde bağlantılı suçlardan dolayı 57.674 
hükümlü-tutuklu bulunmaktadır.

Aklı ve iradeyi işlemez hâle getiren, 
kişiyi normal yaşam ve davranışlarından 
uzaklaştıran uyuşturucu maddelerin kulla-
nımının ortaokul seviyesine kadar inmesi 
de durumun vahametini gözler önüne ser-
mektedir. 

Cinsel İstismar İstatistikleri

Türkiye’de çocuk istismarı ile ilgili kap-
samlı ve ülkeyi kapsayan 
araştırmalar yapılma-
makta ve bulunmamak-
tadır. Aile baskısı, korku 
ve güvenlik gibi kaygılar 
toplumlarda cinsel is-
tismarın büyük oranda 
gizli kalmasına, yargıya 
taşınmamasına neden 
oluyor. Dolayısıyla uz-
manlar birçok verinin 
yanıltıcı olduğu, gerçeği 
yansıtmadığı kanısında.

Ancak Adalet Ba-
kanlığı çocuklara yönelik 
cinsel istismar suçlarına 
ilişkin açılan davaların is-
tatistiklerini tutuyor.

Bakanlığın 2017 Adli 
Sicil İstatistikleri, Çocuk-
ların Cinsel İstismarı Suç 
ve Karar Sayıları tablosu-
na göre 2010-2017 yıl-
ları arasında çocukların 
cinsel istismarı suçundan 
açılan davalardaki suç 
sayıları toplam 134 bin 
960.

TÜİK verilerine göre 
çocuk mağdur sayı-
sı 2014’te 74.064 iken 
2016’da 83.552’ye yük-
selmiştir. Adli Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğüne göre; Ço-
cuk cinsel istismar hükümlülerinin yüz-
desi %42,5 iken (2006 yılında) %58,8’e 
(2016’da) yükselmiştir. Cinsel suç mağ-
duru olan çocukların yüzdesi 2014’ten 
2016’ya %33 artmıştır.

2012’de cezaevinde 529 tecavüz hü-
kümlüsü bulunurken bu sayı 2014’te 4 
bin 293’e, 2015’te de 12 bin 253’e çıktı. 
Tecavüz hükümlülerinin sayısı ise 3 yılda 
23 katına çıktı.

Kadınlara Yönelik Şiddet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
2019’da öldürülen kadın sayısının 299 
olarak kaydedildiğini belirtti.

Adalet Bakan Gül ise mahkemelerin 
kadına yönelik şiddet vakalarına yönelik 
koruyucu ve önleyici tedbir kararları al-
dığını aktararak 2019’da mahkemelerin 
174 bin 958 kişi hakkında, 509 bin 172 
farklı tedbire hükmettiğini belirtti.

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da 
imzaya açılan ve 1 Ağustos 2014 tari-
hinde yürürlüğe giren “Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi” bilinen adıyla “İstanbul 
Sözleşmesi” esas alınarak oluşturulan 
ve 8 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 
“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” 
ile yüz binlerce kişi alınan tedbir kararları 

ile evinden atılmış du-
rumdadır. Alınan bu ted-
bir kararlarıyla evinden 
atılan yüz binlerce erkek 
bulunmaktadır. Tüm bu 
yapılanlara karşın kadın-
lara yönelik şiddet olay-
ları azalmazken bilakis 
her yıl büyük bir artış 
gerçekleşmektedir. 

İntihar Oranları

Türkiye’deki intihar-
larla ilgili en son yayım-
lanan istatistik 2018 yı-
lını kapsıyor. Buna göre 
geçen yıl 3 bin 161 kişi 
hayatını intiharda kay-
betti. Bu, günde ortala-
ma sekiz kişinin yaşamı-
na son verdiği anlamına 
geliyor. Ülkede 2017’de 
3 bin 168, 2016’da 3 bin 
193, 2015’te 3 bin 246, 
2014’te 3169 kişi intihar 
sonucu yaşamını yitirdi.

Üsküdar Üniversitesi 
Klinik Araştırmalar Etik 
Kurul Başkanı, psikiyatri 
uzmanı Prof. Dr. Kemal 
Arıkan, kendi terapi de-
neyiminden yola çıkarak, 
hastaları arasında intiharı 
düşünenlerin hatırı sayı-
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lır derece olduğunu hem fiile dönüşmüş 
hem de dönüşmemiş intihar fikrinin Tür-
kiye’de ciddi bir sorun olduğunu belirti-
yor. Arıkan, bununla birlikte Türkiye’nin 
dünyada intihar oranları açısından üst 
sıralarda yer almadığını söylüyor ve mes-
leki deneyimlerinden yola çıkarak bunun 
nedeninin Türkiye’deki bazı koruyucu 
etkenler olduğunu düşündüğünü savunu-
yor. Türkiye’de insanları intihar girişimin-
den caydıran konularında başında dini 
faktörler geldiğini belirten Arıkan “Allah 
korkusu, sonsuz cehennem kaygısı, bi-
zim ülkemizde intihardan vazgeçmek için 
ciddi bir gerekçe.” diyor. Arıkan ikinci 
nedeni ise “yakınlarıma ne olacak kay-
gısı” olarak tarif  ediyor. Türkiye’de aile 
bağlarının hâlâ güçlü olduğu, bu kaygının 
da caydırıcı etkisi olduğunu söylüyor. Bu 
iki nedenin birçok ülkede olmadığını söy-
leyen Arıkan, ancak bunun Türkiye’de 
intihar girişimlerinin az olduğu anlamına 
gelmediğini, intiharın ülkede önemli bir 
sorun olduğunun altını çiziyor.

Tüm bu bilgiler her ne kadar karanlık 
bir tabloyu ortaya koysa da İslâm’ın ha-
yata hâkim olmasıyla bu karanlıklar da-
ğılacak, İslâm’ın nuruyla toplum aydınlığa 
kavuşacaktır. Ümmet zillet çukurundan 
çıkacak, eskiden olduğu gibi yine izzeti-
ne kavuşacaktır. Kadın ve erkek arasın-
daki ilişkiyi tanzim edecek olan en üstün 
olan Allah’ın hükümleri hayat sahasında 
uygulanacaktır. İslâm Devleti, kadınla-
ra karşı her türlü şiddeti, istismarı veya 
değerini düşüren eylemleri yasaklayacak, 
kadınları aşağılayan ya da onlardan İslâ-
mi haklarını söküp alan tüm uygulamaları 
lağvedecektir. Aynı zamanda zorla evlen-
dirme ve namus cinayetleri gibi gelenek 
ve göreneklerden kaynaklanan zulmü de 
ortadan kaldıracaktır. Devlet, topluma 
sızan ve kadınların değerini düşüren, şeh-
veti uyandıran, kadınlara karşı şiddet ve 
baskıyı daha da artıran bütün unsurları 
yasaklayacaktır. Başta şiddet ve tecavüz 
olmak üzere kadınlara karşı işlenen tüm 
suçları da şiddetle cezalandıracaktır.  

Pek tabii bunlar İslâm’ın fiiliyatta uy-
gulanmasıyla mümkün olacaktır. Fakat 
yukarıda saydığımız ve oranlarını verdi-

ğimiz tüm münkerler, laik kapitalist sis-
temin neticesidir. Kimi kesimler, asıl faili 
gizleme kastıyla İslâm beldelerinde yaşa-
nılan bu olumsuzlukları ve kötü durumu 
İslâm’a ve Müslümanlara mal etmeye ça-
lışsa da bu beyhude bir çabadır. Çok iyi 
biliyoruz ki bu sistemde Allah’ın hüküm-
leri değil insan aklından neşet eden sefih 
ve kabih demokratik nizamın kanunları 
uygulanmaktadır. Tüm bu kötülüklerin 
müessiri ortada iken bunu görmemek 
bir akıl ve iman tutulmasıdır.

Son olarak şunu da vurgulamak ge-
rekir ki elinde Kur’an, dilinde İslâm ile 
meydanlarda varlık gösteren yöneticiler 
dahi gelinen süreçten, var olan durum-
dan şikâyetçiler. Fakat elinde yetki bu-
lunduranların İslâmi bir aile yapısı isteyip 
öte yandan Batılı kanunları uygulaması, 
Avrupa Birliği’nden intikal ettirilen söz-
leşmeleri, projeleri topluma dayatması 
asla kabul edilemez. Amellerin sözleri 
yalanladığı, yapılan amellerin de hak ile 
batılı karıştırıp bir çözümsüzlük iklimi 
oluşturduğu bu süreçte muhakkak ki tüm 

bu karanlık, puslu havayı dağıtacak olan 
Nübüvvet minhacı üzere Râşidî Hilâfet 
Devleti olacaktır. Kilisedeki vaftiz suyuyla 
abdest alıp, Vatikan’ı kıble ittihaz edenler 
de buna engel olamayacaktır biiznillah.

ِ ُهُم  َفِاّنَ ِحْزَب الّلٰ ٰاَمُنوا  َواّلَ۪ذيَن  َوَرُسولَُه   َ يََتَوّلَ الّلٰ َوَمْن 
اْلَغالُِبوَن۟

“Kim Allah’ı, peygamberini ve 
iman edenleri dost edinirse şüphe-
siz ki galip gelecek olanlar, ancak 
Allah’ın taraftarlarıdır.” [ Maide Suresi 56]

BATILILAŞMA EĞİLİMİNİN SONUCU: İŞTE VAHİM KARNEMİZ



26 Köklü Değişim

Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur!

ONURSUZ 
YÜRÜYÜŞLER
VE “LGBT+”

"BİZE ALIŞIN
GİTMİYORUZ" DİYEN

İbrahim Er
ibrahimer1971@gmail.com

LGBT+, erkek ve kadının yaradılış 
özelliklerine/fıtratına uygun bir 
şekilde gerçekleştirdikleri birlik-

telik dışında kalan; erkeğin erkekle, ka-
dının kadınla, kendisini diğer cinse ben-
zeterek, cinsiyet değiştirerek veya daha 
farklı şekillerde geçekleştirdikleri bütün 
çarpık ilişki ve birliktelikleri ifade etmek 
için kullanılan bir kavramdır. LGBT, bu 
çarpık ilişkilerin Latince isimlerinin baş 
harflerinden oluşan bir kısaltma iken so-
nundaki artı (+) işareti de bu isimlerin dı-
şında kalan, fıtrata aykırı diğer bütün ilişki 
türlerini kapsadığı anlamını taşır.

Dünyadaki LGBT/eşcinsellik tarihi-
nin, bazı arkeolojik kazılarda ortaya çıkan 
heykel ve mağara resimlerinden elde edi-
len verilere göre, M.Ö. 5. yüzyıla kadar 

dayandığından bahsedilmektedir. Ayrıca 
bazı tarihsel kaynaklarda; Eski Mısır, Sü-
merler ve Hititler döneminde bu tür iliş-
kilerin varlığına, Hitit yasalarında eşcinsel 
evliliğe izin veren maddelerin bulun-
duğuna ve eşcinselliğin Antik Yunan’da 
serbest olduğuna dair bilgiler de bulun-
maktadır. Bu kalıntıların en meşhuru, 
bugün İtalya sınırlarında bulunan ve M.S. 
79 yılında Vezüv Yanardağı’nın patlama-
sı sonucu, içindeki tüm canlılarla birlikte 
yok olan Pompei şehrinin kalıntılarıdır. 
Bu şehrin yapısını ve kalıntılarını incele-
yen bilim adamlarının ortaya çıkardıkları 
sonuçlardan birisi de şehirde genelevle-
rin çokluğu ve eşcinselliğin normal kar-
şılandığı sonucudur. Tarihsel veriler ve 
arkeolojik bulgular ne söylerse söylesin, 
eşcinselliğin ilk olarak ortaya çıkışıyla il-

gili en net ve kesin bilgi Kuran-ı Kerim’de 
geçmektedir. Lut Kavmi (M.Ö. 1900 
varsayılıyor) bu cürmü aleni olarak işle-
miş ve Allah Subhânehû ve Teâlâ onları 
bu cürümlerinden dolayı helak etmiştir. 

َولُوطً� اِْذ َقاَل لَِقْوِم۪هٓ اَتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم ِبَها ِمْن 
َسٓاِءۜ  َجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن الّنِ اََحٍد ِمَن اْلَعالَ۪ميَن اِّنَُكْم لََتْأُتوَن الّرِ

بَْل اَْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَن  
“Hani Lut kavmine şöyle de-

mişti: Sizden önce âlemlerden hiç 
kimsenin yapmadığı hayâsızlığı/
çirkinliği mi yapıyorsunuz? Ger-
çekten siz kadınları bırakıp şeh-
vetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. 
Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) 
bir kavimsiniz.”1



27Suskunluğun Kırılma Noktası

ا َجٓاَء اَْمُرنَا َجَعْلَنا َعالَِيَها َساِفلََها َواَْمَطْرنَا َعلَْيَها   َفلَّمَ
يلٍۙ َمْنُضودٍۙ  ِحَجاَرًة ِمْن ِسّج۪

“Böylece azap emrimiz gelince 
o ülkenin altını üstüne getirdik ve 
tepelerine balçıktan pişirilmiş, istif 
edilmiş taşlar yağdırdık.”2 

Bazı istisnalar hariç Avrupa 
ve Amerika toplumları da dâhil 
olmak üzere, dünyadaki top-
lumların geneli insan fıtratına 
aykırı bu tür birlikteliklere tep-
ki göstermişler, bu fiillerin mu-
hataplarını dışlamışlar ve onları 
ağır şekilde cezalandırmışlardır. 
Ancak Amerika’da 28 Haziran 
1969 tarihinde, LGBT’lilerin 
gittiği “Stonewall Inn” adındaki 
bir bara polisin baskın yapıp 
orada bulunanlara uygulamış 
olduğu sert müdahalelerin ar-
dından başlayan ayaklanmalar, 
dünyada eşcinsellerin ilk hak 
arama direnişi olarak kabul 
edilmektedir. Hatta LGBT’liler 
“Onur Yürüyüşü” adını verdik-
leri yürüyüşlerini, o günün anı-
sına her yıl haziran ayının son 
haftası yapmaktadırlar.

Birkaç gün süren ve tarihe 
“Stonewall Ayaklanmaları” ola-
rak geçen bu ayaklanmalar, 
başta Amerika olmak üzere 
tüm dünyada LGBT’nin nor-
malleşmesinin ve LGBT hak-
larının gündeme gelmesinin 
önünü açmıştır. Nitekim bu 
ayaklanmaların hemen son-
rasında bu gruplar, kendileri-
ni açıkça ifade edebilecekleri 
mekânlar açmaya başladılar. Bir müddet 
sonra New York’ta eşcinsel eylemci 
gruplar oluşturuldu ve bunların hakları-
nı savunup, fiillerini/cürümlerini meşru-
laştıracak gazeteler kuruldu. Birkaç yıl 
içerisinde de LGBT haklarını savunmak 
üzere ilk dernekler ortaya çıkmaya baş-
ladı. 28 Haziran 1970’te ise ayaklanma-
nın yıldönümü olması sebebiyle Ame-
rika’nın birçok kentinde ilk onur yürü-
yüşleri gerçekleştirildi. Sonuçta bugün, 

ABD ve çoğu da Avrupa ülkesi olmak 
üzere otuza yakın ülkede LGBT evlilikleri 
yasallaşmış ve bu fiilleri gerçekleştiren-
ler kendi toplumlarında normal birey-
ler olarak kabul görür hâle gelmişlerdir. 

Türkiye’de ise cumhuriyet tarihi bo-
yunca LGBT ilişkileri hiçbir dönemde 
suç sayılmamış ancak Batı ülkelerinde 
olduğu gibi bu birliktelikler yasal bir ze-
mine de oturtulamamıştır. Bunun böyle 
olmasında elbette ki toplumdan gelebi-
lecek tepki ve baskıların rolü büyüktür. 
Nitekim 2015 yılında, İstanbul Sözleşmesi 
kapsamında güya “cinsiyet eşitliği” adına 
hazırlanan müfredat, pilot bölge seçilen 

bazı ortaöğretim okullarında uygulamaya 
konulmuştur. Ancak kısa bir süre sonra 
öğrenciler üzerinde uygulanan rezillikler 
ortaya çıkmış, aileler harekete geçmiş ve 
olay kamuoyuna yansımıştır. Medyanın 
da devreye girmesiyle oluşan toplum-

sal baskı sonucunda bu konu, 
önce ilgili bakanlıklar tarafın-
dan inkâr edilmiş, sonra da aci-
len uygulamadan kaldırılmıştır. 

Çünkü bu toplum, kendi-
sine hâkim olan kapitalist fikir 
ve duygular ile üzerine tatbik 
edilen nizamlar sebebiyle gay-
ri İslâmi bir toplumdur ancak 
içerisinde yaşayan insanların 
küçük bir istisnası hariç ta-
mamı Müslümandır. Yine bu 
toplum; kendisini çepeçevre 
kuşatmış olan kapitalistlerin 
ve güya bu topraklarda yöne-
tici olan, onların işbirlikçi hain 
ajanlarının bir asırdan fazladır 
İslâm’ı ve Müslümanları hedef 
alan fizikî, fikrî ve siyasi saldırı-
larına maruz kalmıştır. Bu sal-
dırılar sonucunda, Müslüman-
larda var olan İslâmi mefhum, 
ölçü ve kanaatlerde büyük 
zafiyetler meydana gelmiştir. 
İşte bütün bu zafiyetlere rağ-
men Müslümanlardan oluşan 
bu toplum; birtakım motif-
ler, anlayışlar ve ibadetlerden 
müteşekkil olsa da hâlâ bün-
yesinde İslâmi hassasiyetler 
barındırmaktadır. Bu hassasi-
yetlerden birisi de İslâmi ahlak 
ve ona ait değerlerdir. Dolayı-
sıyla bu toplumda aleni olarak 
yapılan cinsel anlamdaki her 

türlü ahlaksızlık, taciz ve saldırılar her 
zaman tepki görmüş ve bu fiilleri ger-
çekleştirenler toplum dışına itilmişlerdir.

İşte bu yüzden Türkiye’deki LGBT ta-
rihi, ABD ve Avrupa’dakinden daha farklı 
bir süreç izlemiştir. Türkiye’de çok daha 
geç başlamıştır ancak bu süreç sanıldığı 
gibi İstanbul Sözleşmesi ile de başlamamış-
tır. Ancak İstanbul Sözleşmesi, bu grupla-
rın maruz kaldıkları toplumsal baskılara 

Türkiye’deki LGBT tarihi, 
ABD ve Avrupa’dakinden 

daha farklı bir süreç 
izlemiştir. Türkiye’de çok 

daha geç başlamıştır ancak 
bu süreç sanıldığı gibi 
İstanbul Sözleşmesi ile 

de başlamamıştır. Ancak 
İstanbul Sözleşmesi, bu 

grupların maruz kaldıkları 
toplumsal baskılara ve 

dışlanmalara siper olmakla 
beraber, birtakım yasal 
haklar elde etmelerinin 
önünü tamamen açması 

açısından dikkat çekicidir.

“BİZE ALIŞIN GİTMİYORUZ” DİYEN ONURSUZ YÜRÜYÜŞLER VE “LGBT+”
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Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur!

ve dışlanmalara siper olmakla beraber, 
birtakım yasal haklar elde etmelerinin 
önünü tamamen açması açısından dik-
kat çekicidir. Sonuçta LGBT’nin önünde 
yasal bir engel olmamasına rağmen; Tür-
kiye’de ilk ortaya çıkışları, 1993 yılında 
İstanbul’da ve bir yıl sonra da Ankara’da 
kurmuş oldukları, toplumsal tepki ve ay-
rımcılığa karşı yardımlaşma ve dayanışma 
dernekleriyle olmuştur. Bu derneklerden 
Ankara’da kurulan “Kaos GL” 2005’te, 
İstanbul’da kurulan “Lambdaistanbul” da 
2006 yılında tüzel kişilik/hukuki varlık 
kazanmışlardır. Yine 2001-2006 yılları 
arasında Bursa ve İstanbul’da beş yeni 
dernek daha kurulmuş ve bunlardan üç 
tanesi ilerleyen süreçte tüzel kişilik kazan-
mıştır. Bu zamana kadar Türkiye’de ku-
rulan LGBT derneklerinden, 2011 yılında 
yalnızca Bursa’daki dernek mahkeme ka-
rarıyla kapatılmış, başka hiçbir derneğe 
devlet tarafından müdahale edilmemiştir.

LGBT’nin dernekleşme faaliyetleri 
bu şekildeyken, 2003 yılında halkı Müs-
lüman olan bir ülkede “Onur Yürüyüşü” 
adı altında ilk yürüyüş gerçekleştirildi. 
İstanbul’daki bu yürüyüşe yaklaşık otuz 
kişi katıldı. Bu yürüyüşün ardından 2006 
yılında Ankara’da da bir yürüyüş yapıl-
mıştır. Aynı tarihte Bursa’da da yürüyüş 
planlanmış ve Türkiye’de ilk kez bir LGBT 
yürüyüşü için valilikten izin alınmıştır. 
Ancak Bursasporlu Esnaflar Derneği, 
“Şehrin adını lekeletmemek” söylemiyle 
ve tehditlerle LGBT gruplarının dernek 
binasından çıkmasını engellemiş, ardın-
dan gelen bir grup Bursaspor taraftarı da 
dernek binasını taşlamıştır. Yürüyüş için 
gelen LGBT’liler üç saat boyunca binada 
mahsur kalmışlar ve ardından da güven-
lik gerekçesiyle yürüyüş iptal edilmiştir. 
2011 yılında yapılan yürüyüşe ise ilk si-
yasi destek gelmiştir. İstanbul’da on bin 
kişinin katıldığı bu büyük yürüyüşe CHP 
ve BDP temsilcileri bizzat katılarak des-
tek vermişlerdir. 2013 yılındaki yürüyüş 
ise “Gezi Parkı” olaylarıyla aynı zamana 
denk geldiği için yaklaşık yüz bin kişilik 
bir katılımla gerçekleşmiştir. 

Yürüyüşlerle ilgili yaşanan ilkler ve 
dikkat çekici noktalar bu şekilde olsa da 
LGBT etkinlikleri yalnızca bu “onur-

suz” yürüyüşlerden ibaret değildir. Her 
yıl “Stonewall Ayaklanmaları” baz alınarak 
yapılan ve bir hafta boyunca devam eden 
etkinlik ve kutlamalarda; paneller, film 
gösterimleri, tiyatrolar, konserler ve par-
tiler gibi bir dizi etkinlikler gerçekleştire-
rek, LGBT’yi kamuoyunun gündeminde 
tutmaya çalışmaktadırlar. Türkiye’de 
1993 yılından bu zamana kadar kutla-
nan “Onur Haftası” etkinlikleri yalnızca 
üç defa devlet tarafından engellenmiştir. 
Bunlardan ilki 1993 yılında “Cinsel Özgür-
lük Haftası” adı altında yapılmak istenen 
etkinliklerin iptal edilmesi ve 2015 ile 
2016 yürüyüşlerinin engellenmesidir. So-
nuç olarak, buraya kadar özet geçtiğimiz 
süreçten de anlaşılacağı gibi aslında Tür-
kiye’deki LGBT varlığı ve faaliyetleri, ilk 
ortaya çıktığı andan itibaren bizzat devlet 
tarafından desteklenmiş ve devlet eliyle 
korunmuştur.

LGBT’yi destekleyenler de dâhil ol-
mak üzere bu ilişki ve birlikteliklerin far-
kında olan herkes, bu ilişkilerin normal 
olmadığının ve insan fıtratına aykırı oldu-
ğunun da farkındadır. Tarih boyunca et-
nik yapısı ve inançları fark etmeksizin bü-
tün toplumlarda LGBT’lilerin tepki gör-
meleri, baskılara maruz kalmaları, dışlan-
maları ve ağır cezalara çarptırılmaları bu 
ilişkilerin insan fıtratına aykırı olduğunun 
bir göstergesidir. Buna rağmen bu grup-
ların destekçileri meseleyi “cinsel tercih” 
olarak adlandırıp, şahsi özgürlükler çer-
çevesinde değerlendirirlerken, karşısın-
da olan büyük bir kısım “sapıklık”, az bir 
kısım ise “hastalık” olarak değerlendir-
mektedir. LGBT ilişkilerini hastalık olarak 
değerlendirenler içerisinde ise meseleyi 
gerçekten tıbbi açıdan değerlendirmeye 
çalışanlar olduğu gibi, meseleye hastalık 
üzerinden masumiyet katmaya çalışanlar 
da mevcuttur.

Gerçek şudur ki böyle bir meselenin 
hastalık olup olmadığını anlayabilmek için 
tıbbi bir unvanınızın olmasına gerek yok-
tur. Çünkü hastalıklar insana hükmeden 
dairede meydana gelen fillerdir. Dolayı-
sıyla insanlar hiçbir zaman kendi irade-
leriyle ve tercihlerine bağlı olarak hasta 
olmazlar. Hatta insanlar, en hafifinden en 

ağırına kadar hiçbir hastalığın kendilerine 
isabet etmesini de istemezler. Bu neden-
le hastalıklara karşı tedbir alma yoluna gi-
derler ve hastalıkları önleyici yöntemlere 
başvururlar. Ancak bütün tedbirlere ve 
önleyici yöntemlere rağmen hastalıkların 
kendilerine isabet etmesinin önüne de 
geçemezler. Kısacası, insanın maruz kal-
dığı hastalıkların kendi irade ve tercihiyle 
bir alakası yoktur. İnsan kendisine isabet 
edecek bir hastalığı ne kendisinden def 
edebilir ne yerini ve zamanını tayin ede-
bilir ne de hastalık sonrası ortaya çıkacak 
sonucu belirleyebilir. Hastalık meselesi, 
öncesi ve sonrasıyla Allah Subhânehû ve 
Teâlâ’nın hükmü altındaki daire de ger-
çekleşen bir meseledir. Bu meselede 
insanın bir dahli olmadığı gibi bundan 
mesul de değildir. Mesela; bugün dünya 
üzerinde doğuştan çift cinsiyetli yani ken-
dilerinde hem kadınlık hem de erkeklik 
uzvu bulunan insanların varlığı bilinmek-
tedir. İşte bu insanların içinde bulunduk-
ları hâl bir hastalık hâli olup, onlar bu 
durumdan dolayı rahatsızlık duymakta, 
sıkıntı çekmekte ve büyük mağduriyetler 
yaşamaktadırlar. Onlar, içinde bulunduk-
ları bu hâlden mesul olmadıkları gibi te-
daviye muhtaç insanlar olarak kınanmaz-
lar ve toplumdan baskı da görmezler. 
Bu şekilde çift cinsiyetli olarak dünyaya 
gelen insanların, dünya nüfusuna oranı 
milyonda yedidir. Ayrıca onların, Türki-
ye’deki sayıları üç milyondan fazla olduğu 
söylenen LGBT ile uzaktan yakından bir 
alakaları da yoktur. 

Elbette ki Türkiye’de ve dünyada 
LGBT konusuna hastalık olarak bakan-
ların veya inceleyenlerin tamamı psiko-
lojik ve ruhsal açıdan değerlendirmeler 
yapmışlardır. Neticede bunun fiziksel 
bir rahatsızlık olmadığı aşikârdır. Ancak 
psikolojik ve ruhsal açıdan yapılan değer-
lendirmeler, 1974 yılında Amerikan Psi-
kiyatri Birliği’nin ve daha sonra da 1992 
yılında Avrupalıların (ICD) eşcinselliği 
hastalık sınıflandırmasından çıkarmaları-
na takılmaktadır. Amerika ve Avrupalılar 
değerlendirmelerinde eşcinselliğe anor-
mal bir davranış tanımlamasını yaparlar-
ken, kendilerince bunu bir sapıklık veya 
sapkınlık olarak değerlendirmemişlerdir.  
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Türkiye’de ise bu iş üzerine araş-
tırma yapanlardan bir kısmı, LGBT’nin 
daha çok çocukluk döneminde aileden, 
özellikle de otoriter bir babadan şiddet 
görenler, çevresinde sürekli ezilenler, 
çocuklukta cinsel tacize maruz kalanlar 
veya tecavüze uğrayanlar üzerinde vb. 
daha fazla görüldüğü şeklinde bir sonuç 
ortaya koymuşlardır. Bu sonuca göre on-
lar, LGBT’nin psikolojik bir rahatsızlıktan 
kaynaklandığı tezini ortaya atmışlardır. 
Ancak bu görüşü tutarlı bulmayıp, LG-
BT’liler ile normal insanlar arasında psi-
kolojik açıdan bir fark olmadığı görüşün-
de olanlar da mevcuttur.  Sonuç olarak 
bu cürmü işleyenler; deli olmayıp, nor-
mal akla sahip olan insanlar olarak bu fiil-
leri bilerek, isteyerek ve bizzat kendi ira-
deleriyle yapmaktadırlar. Kısacası LGBT 
ne fiziksel ne ruhsal ve ne de psikolojik 
rahatsızlıktan kaynaklanan bir hastalıktır.

LGBT’ye destek veren kesimlerin, bu 
durumun şahsi özgürlükler bağlamında 
değerlendirilmesi gereken cinsel tercih 
olduğu zırvalığına gelince, insanlar, ka-
dınlar ve erkekler olarak yaratılmışlar-
dır. Bunların dışında üçüncü bir cinsiyet 
olmadığı için dolayısıyla ortada tercih 
yapılabilecek başka bir şık da yoktur. Al-
lah Subhânehû ve Teâlâ yaratmış olduğu 
insana böyle bir seçenek bırakmamıştır:

ن َذَكٍر َوأُنَثى  يَا أَّيَُها الّنَاُس إِّنَا َخلَْقَناُكم ّمِ
“Ey insanlar! Şüphe yok ki biz 

sizi bir erkek ve bir kadından ya-
rattık…”3

َوِمْن ُكّلِ َشْيٍء َخلَْقَنا َزْوَجْيِن لََعّلَُكْم تََذّكَُروَن  
“Düşünüp ibret alasınız diye 

her şeyden (erkekli dişili) iki eş ya-
rattık.”4

İşte insanlığa sunulan ilişki ve birlik-
teliğin sınırları bu şekildedir ve yalnızca 
kadın ile erkeğin meşru yoldan yaşaya-
cakları birliktelikten ibarettir. Bunun dı-
şında yaşanacak birliktelikler ve bu yolda 
özgürlük adı altında yapılacak tercihlerin 
tamamı, insan fıtratına aykırı hareket 
ederek haddi aşmak ve yoldan çıkmaktır. 
Sonuç olarak; LGBT bir hastalık olmadı-
ğına ve hiçbir insanın bu konuda hangi ge-

rekçeyle olursa olsun tercih yapma hakkı 
ve yetkisi bulunmadığına göre LGBT açık 
şekilde bir sapkınlık daha doğru bir ifa-
deyle sapıklıktır.

ْكَراَن ِمَن اْلَعالَ۪مينَۙ َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكْم َرّبُُكْم  اَتَْأُتوَن الّذُ
ِمْن اَْزَواِجُكْمۜ بَْل اَْنُتْم َقْوٌم َعاُدوَن

“Rabbinizin, sizin için yarattığı 
eşlerinizi bırakıyor da insanlar ara-
sından erkeklere mi yanaşıyorsu-
nuz? Siz gerçekten haddi aşan bir 
topluluksunuz.”5

Türkiye’de LGBT; son yıllarda, Müs-
lümanların bünyesinde İslâmi değerleri 
korumayı başardığı aile yapısına ve gele-
cek nesillerine yönelik saldırıya geçen ve 
bunu da “İstanbul Sözleşmesi” ile güvence 
altına alıp uygulama sahasına koyan sö-
mürgeci kâfirlerin, hedeflerine ulaşmak 
için kullanmış oldukları unsurlardan bi-
risidir. LGBT’nin Türkiye’deki varlığı ile 
Batı toplumlarındaki varlığı arasında fark 
vardır. Çünkü Batı toplumları vakıası iti-
bariyle zaten ifsat olan, sahip olduğu de-
mokrasi ve özgürlük anlayışları neticesin-
de insani ve ahlaki değerleri bulunmayan 
toplumlardır. Türkiye toplumu ise gayri 
İslâmi bir toplum olmakla beraber, halkı 
Müslüman olan bir toplum olup, içinde 
yaşadıkları bölge de İslâm Hilâfet Devle-
ti’nin son merkezidir. Dolayısıyla bu böl-
gede, kâfir Batı ve onların işbirlikçisi ha-
inlerin İslâm’a ve Müslümanlara yönelik 
bir asırdır sürdürdüğü fiilî, fikrî ve kültürel 
saldırılara rağmen İslâm, Müslümanların 
gönüllerindeki varlığını hâlâ devam ettir-
mektedir. Gönüllerde var olanın ise ha-
yat sahasına dönme yani tekrar bir dev-
let hâline gelme ihtimali vardır. Başka bir 
ifade ile İslâm Müslümanların zihinlerinde 
ve gönüllerinde var olduğu sürece, çaka-
cak bir kıvılcımın Hilâfet Devleti’ne gide-
cek yolu açması hiç de zor değildir. İşte 
bunun için sömürgeci kâfirler ve onların 
ümmetine ihanet eden yerli işbirlikçileri, 
ifsat etmeye yönelik saldırılarını Müslü-
man aile yapısına ve hatta fertlere kadar 
indirmişlerdir.

Burada, “LGBT’nin malum tarihte 
bir hafta boyunca yapmış olduğu onur-
suz yürüyüşler ve etkinlikler üzerinden 

mi böyle bir ifsat gerçekleştirilecek?” 
şeklinde bir soru sorulabilir. Bu soruya 
cevap, elbette ki hayır. Meselenin sa-
dece onların yapmış olduğu yürüyüşler 
ve etkinliklerden ibaret olmayıp, birçok 
koldan birlikte yürüyen bütüncül ve uzun 
vadeli bir proje olmasıdır. Proje, esasın-
da “Toplumsal Cinsiyetsizlik” projesidir 
ve amacı da fertlerin sabit bir cinsiyette 
kalmamalarını sağlamaktır. Bunun için bu 
projenin hedef  kitlesi de öncesi ve son-
rasıyla ergenlik dönemindeki gençlerdir. 
Bu anlattıklarımız konusunda tereddüt 
yaşayanlar 2014-2016 yılları arasında pi-
lot bölge tayin edilen on ayrı ilde 11 ve 
12. sınıflarda okuyan binlerce öğrenci 
üzerinde uygulanmaya çalışılan, “Eğitim-
de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştiril-
mesi Teknik Destek Projesi (ETCEP)” adı 
verilen rezil projeyi inceleyebilirler. Bu 
projeyi inceleyenler, bu projeyle o yaşta-
ki gençlere “Yeniden yazmaya var mısın?” 
sloganıyla eşcinselliğin nasıl teşvik edildi-
ğini göreceklerdir. Yine bu projeyi ince-
leyenler; mesele ortaya çıktıktan sonra 
ailelerin nasıl ayaklandığına, toplumun 
her kesiminden İslâmi hassasiyete sahip 
insanların ailelere destek çıkışına ve pro-
jenin hükümet tarafından inkâr edilerek 
askıya alınmak zorunda kalındığına da şa-
hit olacaklardır.

ETCEP Projesi, İstanbul Sözleşme-
si’nin hayata geçirilmesi için çıkarılan 
6284 sayılı yasanın 16/6 maddesinde “İl-
köğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadı-
nın insan hakları ve kadın erkek eşitliği ko-
nusunda eğitime yönelik dersler konulur.” 
şeklinde geçen ifade gereği yürürlüğe 
konmuş bir projedir. İşte LGBT’nin ale-
ni olarak toplum önüne çıkması, kıyafet 
ve imajlarıyla kendilerini teşhir etmeleri 
ve sloganlarıyla topluma meydan okuya-
rak hak taleplerinde bulunmalarının, bu 
projeyle birleştirildiğinde ne anlam ifade 
ettiği açıklık kazanmaktadır. LGBT bu 
yürüyüş ve etkinliklerle; devletin resmî 
eğitim ve öğretim müfredatına bağlı ola-
rak ve bizzat Milli Eğitim Bakanlığı eliyle, 
ergenlik döneminde eşcinselliğe teşvik 
edilerek kendilerinde cinsiyet bulanıklığı 
oluşturulan gençlerin önüne, rol model 
olarak çıkarılmaktadır. Sonuç olarak bu 
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mesele, yeni yetişen gençlik üzerinden 
planlanan ve LGBT ile desteklenerek uy-
gulamaya konulan en tehlikeli husustur.

Türkiye’de zaten hiçbir dönem yasak 
olmayan LGBT birlikteliği, İstanbul Söz-
leşmesi’nin 4/3 maddesinde geçen “…
cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, 
sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göç-
men veya mülteci statüsü veya başka bir 
statü gibi, herhangi bir temele dayalı ola-
rak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını 
temin edeceklerdir.” ifadesi gereğince de 
garanti altına alınmıştır. Ancak buna rağ-
men LGBT’liler, eşcinselliğe ayrımcılık 
karşıtı yasalar, eşcinsel evlilik, eşcinsel-
lerin evlat edinmesi ve eşcinsel ilişkile-
rin tanınması gibi hususlarda Batı’daki 
gibi yasal haklara sahip değildirler. Siyasi 
otorite/AKP Hükümeti, İstanbul Sözleş-
mesi gereği onlara bu hakları sağlamakla 
yükümlü olmasına rağmen, aynı ETCEP 
projesinde olduğu gibi Müslümanlardan 
gelebilecek bir tepkiyle karşı karşıya kal-
mamak ve siyasi gelecek sıkıntısı yaşama-
mak adına sessizliğini korumaktadır. Bu 
yüzden Türkiye’de LGBT’nin yürüyüşle-
rinde, kendilerini ahlaksızca teşhir etme-

lerinde, meydan okurcasına atmış olduk-
ları sloganlarda ve diğer etkinliklerinde 
hedef  olarak, kendi varlıklarının ve sahip 
olmak istedikleri hakların karşısında du-
ran Müslüman halk vardır. 

Özellikle son yıllarda, tarih olarak 
denk geldiği Ramazan ayı ve Ramazan 
Bayramı içerisinde yapmış oldukları yürü-
yüşlerde, İslâm’ı hedef  alarak hakaretler 
içeren pankartlar açtıkları ve sloganlar at-
tıkları medyada geniş şekilde yer almıştır. 
2019 yılındaki İstanbul yürüyüşünün va-
lilik tarafından çeşitli gerekçelerle birkaç 
defa iptal edilmesinin ardından, yaptıkları 
basın toplantısında kullandıkları ve daha 
sonra slogan hâline getirdikleri “Bize 
alışın, buradayız gitmiyoruz!” ifadelerinin 
hedefinde de yine İslâmi kesim vardır. 

Zaman zaman çeşitli gerekçelerle et-
kinliklerinin ertelenmesi veya iptal edil-
mesi, LGBT’nin kamuoyunda daha fazla 
gündem olmasını sağlamaktadır. Onların 
her gündem oluşu da kamuoyunda de-
mokrasi ve özgürlükler meselesine vurgu 
yapılmasına ve ona bağlı olarak da me-
selenin, şahsi hürriyetlerin kutsanmasına 

kadar götürülmesine sebep olmaktadır. 
Dolayısıyla her LGBT yürüyüşü; onların 
bu toplumun bir parçası ve gerçeği oldu-
ğunu, bu durumun onların demokratik bir 
hak olan şahsi hürriyetleriyle alakalı oldu-
ğunu ve bunun da alışılması ve kabul edil-
mesi gereken bir realite olduğunu anlat-
maktadır. Burada alışması ve kabul etme-
si gerekenler de tabii ki Müslüman halktır. 

Çünkü İstanbul Sözleşmesi, AKP Hü-
kümeti’nin AB uyum süreci doğrultu-
sunda imzalayıp bütün yönleriyle hayata 
geçirmek zorunda olduğu dayatma bir 
sözleşmedir. Ayrıca bu sözleşme içeriği 
ve uygulamalarıyla, Müslümanların sinir 
uçlarına dokunmakta ve kırmızıçizgilerini 
de fazlasıyla aşmaktadır. Nitekim uygu-
lamaya konduğu andan itibaren; aile içi 
şiddet olayları, kadın cinayetleri ve bo-
şanma vakıaları çığırından çıkmış, kontrol 
edilemez bir hâl almıştır. Sözleşmenin 
eğitim ayağında yer alan ETCEP projesi, 
toplumdan gelen büyük tepkiler sonu-
cunda mecburen rafa kaldırılmıştır. LG-
BT’nin başı çektiği cinsel yönelim ve cin-
siyet eşitliği gibi konularda da yine top-
lumsal tepkiler sebebiyle, bu grupların 
istediği ve beklediği yasal düzenlemelere 
gidilememiştir. Kısacası, bu sözleşmenin 
uygulayıcılarının da çok net bir şekilde 
gördüğü gibi bu necis sözleşmenin ha-
yata geçirilmesi, Müslüman halkın sinir 
uçlarının köreltilmesine ve kırmızıçizgile-
rinin unutturulmasına bağlıdır. 

Müslüman halka karşı LGBT’nin des-
tekleyicileri ise laik Kemalistler ve sol 
görüş sahibi kesimlerdir. Bu kesimler 
içerisinden LGBT’ye; siyasi partiler ve 
teşkilatları, belediyeler, şirketler, ünlüler, 
yazar ve akademisyenlerden aleni olarak 
destekte bulunanlar mevcuttur. Nitekim 
2013 yılındaki onursuz yürüyüşe yine bu 
kesimden olan Gezi Parkı eylemcilerinin 
de iştirak etmesiyle, yürüyüşe katılanların 
sayısı yüz bini geçmiştir. LGBT’ye destek 
veren kesimler desteklerinin gerekçesini, 
bu fiillerin demokratik bir hak olan şahsi 
hürriyetler kapsamında yapılmış tercih-
lerden ibaret olmasına dayandırırlar. Bu 
destekler her ne kadar demokrasi ve in-
san hakları açısından ele alınıyor olsa da 
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varlıklarını ve bekalarını İslâm’la ve Müs-
lümanlarla mücadeleye borçlu olan bu 
güruhların asıl destek sebebi, Müslüman 
halkın LGBT’ye karşı bakışı ve tutumu-
dur. Laik Kemalistler, İslâm’ın bu cürüm-
lere bakışını ve Müslümanların bu fiileri 
işleyenlere karşı duyduğu tiksintiyi çok iyi 
bilmektedirler. Ayrıca onlar; bu toplum-
da hâlâ var olan İslâmi değerlerin, Müs-
lümanların aile yapısının ve yetişen yeni 
nesillerinin bu tip ifsat projeleriyle tör-
pülenebileceğinin de farkındadırlar. Bu 
yüzden onların özelde LGBT’ye, genel 
olarak da İstanbul Sözleşmesi’ne vermiş 
oldukları destek; İslâm’la, Müslümanlarla 
ve toplumda varlığını koruyan İslâmi de-
ğerlerle mücadele anlamına gelmektedir.

LGBT sadece Türkiye’de değil, ser-
maye sahipleri tarafından tüm dünya 
genelinde desteklenen bir sapıklıktır. Bu 
sapıklığın artmasında ve yayılmasındaki 
asıl gaye, normal aile yapısının bozularak 
doğurganlığın olmadığı ve insanların sabit 
bir cinsiyette kalmayıp, cinsiyeti fark et-
meksizin her türlü birlikteliği kolayca ya-
şayabildiği toplumlar meydana getirebil-
mektir. Yani onların bu konudaki hedef-
leri, şu an dünya üzerinde %15 civarında 
olduğu söylenen LGBT’li sayısını daha da 
yukarılara çekebilmektir. Dünya nüfusu-
nun azalmasına yönelik yapmış oldukları 
bu ahlaksız çalışmanın Türkiye’deki uy-
gulamasının “Eğitimde Toplumsal Cinsi-
yet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek 
Projesi (ETCEP)” kapsamında, “cinsiyetsiz 
toplum” adı altında pilot bölge okulların-
da tatbik edilmeye çalışıldığını yukarıda 
belirtmiştik.

Kapitalist sistemin asıl yürütücüleri 
olan sermaye sahipleri tarafından uygula-
maya konulan cinsiyetsiz toplum olgusu, 
dünya nüfusunu azaltmak ya da en azın-
dan artmasının önüne geçmek amacıyla 
hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü 
kapitalizme göre iktisat, sınırlı olan mal 
ve hizmetlerle sınırsız olan ihtiyaçların 
doyurulması meselesidir. Onlara göre 
insanın sınırsız olan ihtiyaçlarının, sınır-
lı olan mal ve hizmetlerle doyurulmaya 
çalışılması temel bir iktisadi sorundur. 
Kapitalistler bu iktisadi sorunun aşıla-

1   A’raf Suresi 80-81
2   Hud Suresi 82
3   Hucurat Suresi 13
4   Zariyat Suresi 49
5   Şu’ara Suresi 165-166
6   Bakara Suresi 205

bilmesi için çözümü, insanların sınırsız 
ihtiyaçlarını karşılayacak olan sınırlı mal 
ve hizmetlerin maksimum düzeyde art-
tırılması olarak (Milli Gelirin arttırılması) 
bulmuşlardır. Bunun ölçüsünü de milli 
gelirin nüfusa bölünmesiyle ortaya çıkan, 
kişi başına düşen milli gelir olarak belir-
lemişlerdir. Kapitalist ekonomide refahın 
göstergesi, kişi başına düşen milli gelirin 
büyüklüğüyle ilgilidir. Kişi başına düşen 
milli gelir; kişilerin ulaştığı mal ve hizmeti 
değil, sistemin kişi başına sağlamış olduğu 
mal ve hizmet miktarını gösterir. Fertle-
rin mal ve hizmetlere ulaşıp ulaşamaması 
kapitalist ekonominin konusu değildir. 
Kapitalizm, fertlerin mal ve hizmetlere 
ulaşabilmeleri için onlara “mülk edinme 
hürriyeti” vermiştir. Fertler, kendilerinde 
var olan bu hürriyetle, milli gelire katkı-
da bulundukları oranda milli gelirden pay 
alırlar. Dolasıyla kapitalist ekonomi için 
önemli olan milli gelirin/mal ve hizmet-
lerin arttırılmasıdır.

Bir diğer mesele ise mal ve hizmet-
lerin arttırılmasında yani üretimde, iler-
leyen teknolojiye bağlı olarak makine-
leşme ve otomasyonda ulaşılan nokta 
itibarıyla, insan gücüne olan ihtiyacın 
her geçen gün azalmasıdır. Kapitalistle-
rin kendi bünyeleri için geçerli bu durum 
sömürgeleri açısından da aynıdır. İnsan 
gücü yerine makine ve robot sistemlerin 
kullanıldığı üretimlerde, minimum mali-
yetle maksimum mal ve hizmet üretimi-
ne ulaşılmaktadır. Bunun için makine ve 
robot sistemleri kullanabilecek kalifiye 
elemanların yanında az sayıda insan gü-
cünün bulunması yeterli olacaktır. Böyle-
likle kapitalizm, yıllar boyunca kendi var-
lığını tehdit eden ve üretimde kendisine 
sıkıntılar yaşatan büyük işçi sınıflarından 
da yavaş yavaş kurtulmuş olacaktır.

Kapitalistlere göre bugünün teknolo-
jisinde insan gücüne ihtiyacın kalmaması 
ve çok düşük insan emeğiyle çok daha 
büyük mal ve hizmetin üretilebilmesi, ka-
pitalizmin iktisadi sorun olarak gördüğü 
meselenin çözümü için atılmış “büyük 
bir adım”dır. Bu adımın ardından sıra, 
sınırlı mal ve hizmetlerin sınırsız ihtiyaç-
ları doyurmasına gelmektedir. Burada 

da çözüm, sınırsız ihtiyaçların sahibi olan 
insan sayısının mümkün olduğunca azal-
tılmasından geçmektedir. İşte kapitalist 
sermaye sahipleri, kaynakların her geçen 
gün azaldığı dünyada kendi bekalarını; in-
san gücüne dayanmayan mal ve hizmet-
lerin üretimiyle, bu mal ve hizmetleri kul-
lanacak olan insan sayısının azalmasına 
bağlamaktadırlar. Onların geleceği açı-
sından dünya nüfusunun artması büyük 
tehlikedir ve bunun mutlaka önlenmesi 
gerekmektedir.

İşte büyük sermaye sahipleri, LGBT 
denen sapıklığa bu nedenle destek ver-
mekte, onlar için bütçeler hazırlamakta 
ve dünya üzerinde yayılması için prog-
ramlar uygulamaktadır. İşte bu sapıklık, 
onların “dünyayı ıslah etme ve kurtarma” 
projesidir.

َواَِذا تََوّلٰى َسٰعى ِفي اْلَْرِض لُِيْفِسَد ۪فيَها َويُْهِلَك اْلَحْر
ُ َل يُِحّبُ اْلَفَساَد   َث َوالّنَْسَلۜ َوالّلٰ

“İş başına geçti mi, yeryüzünde 
bozgunculuk çıkarır, ekini ve nesli 
helak etmeye çaba harcar. Allah 
ise bozgunculuğu sevmez.”6
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BU TUZAĞA 
DÜŞMEYECEĞİZ!

BİZ MÜSLÜMAN
KADINLAR OLARAK

Sümeyye Avcı

يَُكن  َولَْم  يُولَْد َولَْم  يَِلْد  لَْم  َمُد الّصَ  ُ الّلَ أََحٌد   ُ الّلَ ُهَو  ُقْل 
ّلَُه ُكُفًوا أََحٌد

“Deki Allah birdir! O Samed’dir! 
Doğmamış ve doğrulmamıştır! 
O’nun hiçbir dengi yoktur!”1

Allah birdir, O’ndan başka 
her şey ise çifttir. Bu hakikat 
Kur’an-ı Kerim’de [ُكّلِ َشْيٍء َوِمْن 

 Düşünüp ibret“ [َخلَْقَنا َزْوَجْيِن لََعّلَُكْم تََذّكَُروَن
alasınız diye her şeyden (erkek-
li dişili) iki eş yarattık!”2 şeklinde 
açıklanmaktadır. Allah’ın dışında her şey 
kendi nevinden karşı cinse muhtaçtır; 
pozitif negatife, yer göğe, gece gündüze, 
dişi erkeğe…

Bu muhtaçlık elbette ki tek taraflı bir 
muhtaçlık değildir. Eksikliklerin birbirini 
tamamlaması ve bütünü oluşturabilmesi 
için gerekli olan bir muhtaçlıktır.  Tirmi-
zi’nin naklettiği bir hadis-i şerifte şöyle 
geçmektedir: 

َجاِل إِّنَ الّنَِساَء َشَقائُِق الّرِ
“Kadınlar, erkeklerle birlikte bir 

bütünü tamamlayan diğer yandır.”3

Ne kadar muhteşem bir tanımlama 
değil mi? Kadın ve erkek yalnız başına ol-
duklarında bir fert iken aile olduklarında 
bir bütün oluyor. 

İşte kadın erkek ilişkileri bu muhteşem 
tarif  üzerine bina edilmelidir ki sağlıklı ve 

huzurlu bir aile ortamı oluşturulabilsin. 
Nitekim, İslâm kadın ve erkeğin yaratılış 
özelliklerine göre görev dağılımı yapmış, 
bu görev dağılımına uyulduğu takdirde 
Allah’ın eşler arasında ülfet, sevgi ve mu-
habbet vereceğinin garantisini vermiştir.

لَِتْسُكـُنٓوا  اَْزَواجًا  اَْنُفِسُكْم  ِمْن  لَُكْم  َخلََق  اَْن  ٰايَاتِ۪هٓ  َوِمْن 
لَِقْوٍم  يَاٍت  َلٰ ٰذلَِك  ۪في  اِّنَ  َوَرْحَمًةۜ  ًة  َمَوّدَ بَْيَنُكْم  َوَجَعَل  اِلَْيَها 

يََتَفّكَُروَن
“O’nun ayetlerinden biri de 

yanlarında huzur ve sükûn bulma-
nız için size, sizin cinsinizden eşler 
yaratmasıdır. Ve aranıza sevgi ve 
şefkat koymasıdır. Şüphesiz bun-
da, düşünen bir toplum için önem-
li deliller vardır.”4
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Kadınlar ile erkekler arasında olması 
gereken sınır ortadan kalktığında bütün, 
tamamlanmamış olur. Bir bütün oluştur-
mayan aile ise her türlü dış etkene açık 
konumda olup savunmasızdır. En ufak sar-
sıntıda bu bina sallanır ve zamanla yıkılıp 
gider. Dolayısıyla bütünü tamamlayacak 
olan şey, kadın ve erkeğin fıtri özelliklerine 
göre görev dağılımında bulunmaktır. Yani 
Rabbimiz kadın ve erkeğe sorumluluklar 
ve görevler verirken bunları 
onların fıtratına uygun olarak 
vermiştir. Örneğin doğurgan 
ve erkeğe göre daha merha-
metli olan kadındır. Rabbimiz 
fıtrata uygun olarak çocuğun 
yemesi, içmesi, giydirilmesi 
gibi tüm bakımını erkeğe değil, 
kadına yüklemiştir. Yine erke-
ğe nazaran kadın daha kırılgan 
daha hassas ve daha zayıftır. 
Rabbimiz burada da çalışma 
ve evinin ihtiyaçlarını karşı-
lama sorumluluğunu kadına 
yüklememiş aksine erkeğe 
farz kılmıştır. Bu yüzdendir ki 
Allahu Teâlâ’nın cinslere yük-
lediği tüm görev ve sorumlu-
luklar fıtratla uyumlu olduğu 
için bu düzen doğrultusunda 
hareket eden çiftlerde mut-
luluk ve huzur kaçınılmaz ola-
caktır. Ne zaman ki görev ve 
sorumluluklar yerine getiril-
mez veya yer değiştirir, işte o 
zaman aile bozulmaya ve aile-
nin bozulması ile birlikte top-
lumda birçok bozukluklar da 
baş göstermeye başlayacaktır.

İslâm, kadına hiçbir de-
ğer verilmediği bir dönemde 
hiçbir değer verilmediği bir 
mekânda hayat bulduğunda bu bütünü 
tamamlaması için kadın ve erkeğe ayrı 
roller biçti. 

Müslüman aileler için Allah’ın verdiği 
görevleri yerine getirmek, bu görevleri 
yerine getirirken Allah’ın hoşnutluğunu 
bilmek mutluluk vesilesiydi. Zira Müslü-
man şahsiyetler için mutluluğun yegâne 
kaynağı Allah’ı razı etmektir. 

Eskiden bir kadına mutluluk nedir 
diye sorulduğunda bunun resmini çizme-
si hiç zor değildi. Mutluluk denince aklın-
da canlanan, kendisine Allah’ın emaneti 
olarak bakan biri ile evlenmek, onunla 
birlikte Allah’ı razı ve hoşnut edecek 
ameller yapmak, anne olmak, İslâm’a 
bağlı ve Allah’ın razı olduğu çocuklar 
yetiştirmekti. Böyle bir zihniyet vardı o 
zamanın kadınlarında. Çünkü temelde 

larına ebedî hayatın nimetlerine erişebil-
mek için savaşın en şiddetli anında öne 
atılmalarını, geri adım atmamalarını ve 
Allah için şehit oluncaya kadar savaşmala-
rını nasihat eden Hansa (Allah ondan razı 
olsun), muradına kavuşmuş ve dört oğlu 
da aynı anda bu savaşta şehit olmuştu. 

Oğullarının ölüm haberini alan Han-
sa bakın nasıl bir dua ile karşılık veriyor? 

“Onların şehadetiyle beni şeref-
lendiren Allah’a hamdolsun. 
Yüce Rabbim, beni de onlarla 
beraber rahmetinin gölgesinde 
birleştirsin!” 

Asr-ı Saadet’teki bu ör-
neklik sizi uzak geçmişe gö-
türmüş olabilir gelin bir de 
yakın geçmişe göz atalım.

Bu kez tarih 1915, Ça-
nakkale Savaşı... Çanakkale 
Savaşı’na katılan binlerce 
yiğitten sadece birinin hikâ-
yesini anlatmak Çanakkale 
Savaşı’nın baş kahramanının 
Müslüman anneler olduğunu 
göstermesi açısından kâfi ge-
lecektir. 

Çanakkale’de savaşan 
mücahitlerden biri olan Ha-
san saçlarındaki kına ile dik-
katleri çeker. Komutanı çağı-
rıp saçındaki kınayı sorar. Ha-
san “Bilmiyorum annem beni 
buraya gönderirken yaktı ben 
de nedenini sormadım!” der. 
Komutanı mektup yazdırır ve 
kınanın sebebini sormasını 
ister. Kınalı Hasan mektubu 
yazar ve gönderir. Aradan 
epey zaman geçtikten sonra 

cevap gelir. Kınalı Hasan’ın annesi so-
ruya şaşırmış ve şöyle demiştir: “Bunda 
bilmeyecek ne var! Bizim buralarda Allah’a 
adanmış kurbanlıkların başına kına yakar-
lar. Ben de dört kardeşin arasında en çok 
seni sevdiğim için seni Allah yolunda kurban 
seçtim. O yüzden de başına kına yaktım!”

Kınalı Hasan’a ne mi oldu? Annesinin 
cevabını alamadan Halep’ten, Şam’dan, 

Allahu Teâlâ’nın cinslere 
yüklediği tüm görev ve 
sorumluluklar fıtratla 

uyumlu olduğu için bu 
düzen doğrultusunda 
hareket eden çiftlerde 

mutluluk ve huzur kaçınılmaz 
olacaktır. Ne zaman ki görev 

ve sorumluluklar yerine 
getirilmez veya yer değiştirir, 
işte o zaman aile bozulmaya 

ve ailenin bozulması ile 
birlikte toplumda birçok 

bozukluklar da baş 
göstermeye başlayacaktır.

BİZ MÜSLÜMAN KADINLAR OLARAK BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ!

mutluluğa ulaşmanın yolunun Allah’ın rı-
zasını kazanmaktan geçtiğini biliyorlardı. 

O zamanki kadınların sahip oldukları 
mutluluk anlayışını tasavvur edebilmemiz 
için sizlere şanlı tarihimizden kısa bir ör-
nek vermek istiyorum. 

Hz. Ömer zamanında (637), dört oğlu 
ile birlikte Kadisiye Savaşı’na katılan, oğul-
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Edirne’den, Kars’tan gelen mücahitlerle 
birlikte kol kola, omuz omuza, sırt sırta 
savaştı ve annesini gururlandırarak şehit 
düştü.

Mutluluğu Allah’ı razı etmek olarak 
tarif  eden kadınlar böyle nesiller yetiştir-
di. Bu bakış açısıyla Müslüman kadın evi-
nin çobanlığını üstlendi. Evin işlerini çekip 
çevirdi. Kocası cihattayken evin tüm so-
rumluluğunu sahiplendi. Hayatın tüm zor 
şartlarına rağmen bu kadar güçlü bir ka-
dındı Müslüman kadın. Ve çok mutluydu.

İslâm’ın tatbik edildiği zamanlarda aile 
kale gibiydi; esen rüzgâr ne kadar sert 
olursa olsun dayanıklıydı. Şartlar ne ka-
dar zor olursa olsun evlerde mutluk ve 
huzur hakimdi.

Kara bulutlar İslâm ümmetinin üzerin-
de dolaşmaya başladığında kalenin surları 
teker teker yıkılmaya başladı. Nihayetin-
de Hilâfet Devleti’nin yıkılışıyla birlikte 
savunmasız, korunaksız kaldı. 

Batı Müslümanlara karşı o kadar 
kindardı ki sadece devletlerini yıkmak-
la kalmadı. Bir daha ayağa kalkmaması 
için içtimai ilişkilerine de saldırıya geçti. 

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin en 
önemli öğesi kadını hedef  aldı. 

Çağdaş Batılı kadın profilinden aşır-
ma ile cumhuriyet kadını profili çizildi. Bu 
yeni profilin görünürlüğü balolarla sağ-
lanmaya çalışıldı. Balolara gidip erkekler-
le vals yapan modern kadın, ideal kadın 
tiplemesi olarak tasvir edildi. 

Cumhuriyet kadını hem modern ola-
caktı hem kültürlü hem de iyi bir anne. 
Tabii ki böyle olmadı. Modernizmi açılıp 
saçılmak ve etek boyu ile ölçen cumhuri-
yet, kadını kimliksiz, kişiliksiz hâle getirir-
ken nesilleri de bu minvalde yetiştirdi ve 
hâlen yetiştirmeye devam ediyor. 

Batı dünyası, kapitalist menfaatler uğ-
runa kadını iktisadi bir meta hâline dö-
nüştürdüğünde Müslüman toplumlarda 
geri dönülemez ve tedavi edilemez bir 
yara açmış oldu. Bu yara öylesine derin 
ki yetişen nesillerin neredeyse yarısının 
nesebi belirsiz. Bu kopuş aile ilişkilerini 
de yok etmiş ve aile diye bir şey bırak-
mamıştır. 

Her şey ama her şey tüketime endeks-
lenmiştir. Kadının anne olduğu unutulup 

reklam malzemesi yapılmış yahut karşı 
cinsi etkileme, ikna etme aracı olarak 
kullanılmıştır. Bu bakış açısı elbette ki ya-
şadığımız coğrafyayı da etkilemiş, iletişim 
ve medya araçlarının korkunç boyutlara 
gelmesiyle köylerimizdeki kadınları dahi 
kontrolü altına almış, onlara yeni bir mut-
luluk resmi çizilmiş ve ellerine verilmiştir. 

Bu resimde her şey maddesel; oku-
mak, kariyer sahibi olmak, çalışmak, para 
kazanmak, ayaklarının üzerinde durmak, 
kendini bir erkeğe asla ezdirmemek, her 
şeyin en güzeline, en özeline sahip olmak...

Bu mutluluk resmini eline alan ka-
dın soluğu iş hayatında aldı. Sabah gün 
ağarmadan yola çıkıyor, toplu taşıma 
araçlarında cinsel istismara maruz kal-
mamak için bir köşeye sıkışarak yolculuk 
yapıyordu. İş yerinde amirinin, şefinin, 
patronunun emri altında akşama kadar 
aralıksız bir şekilde çalışıyordu.  

İş yerindeki yabancı erkeklere saatler-
ce hizmet edip enerjisi tükenince evdeki 
kocası, çocukları, anne-babası ona bir yük 
gibi görünmeye başladı. Ağır geldi!  Ko-
casına yemek hazırlamak ağır geldi. Ko-

İş yerindeki yabancı erkeklere saatlerce hizmet edip enerjisi 
tükenince evdeki kocası, çocukları, anne-babası ona bir yük gibi 
görünmeye başladı. Ağır geldi! 
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casına bir kahve yapmak ağır geldi. Bazen 
çocuklarının başını okşamak bile ağır gel-
di. Okumak, çalışmak ağır gelmedi ama 
sevgisini, saygısını göstermek ağır geldi.

Kadın öyle bir kuşatılmıştı ki nasıl bir 
hayatın içinde olduğunu dahi göremedi. 
Nasıl görsün ki? Çünkü meslek sahibi ol-
mak için hırsla sarıldığı okulda çok sinsi 
ve tehlikeli fikirler kazıldı zihnine. İlkokul-
dan itibaren “Toplumsal cinsiyet eşitliği” 
fikri verildi. Bu fikre göre, kadın ile erkek 
her alanda eşit olmalı, kadın erkeğin yap-
tığı her işi yapabilmeli, çocuklarla uğraşa-
rak kendini eve hapsetmemeli, bilakis iş 
hayatında olmalıydı.

Çünkü televizyonda, dizilerde, film-
lerde taşralı kadın; ezilmiş, kendi ayakları 
üzerinde duramayan, evlere temizliğe 
giden, aldığı maaşı da kocasının eline ve-
ren zavallı bir kadın gibi gösterilip şehirli 
kadın; okumuş, kendini kanıtlamış, koca-
sına gerektiği şekilde karşılık verebilen, 
kendini kimseye ezdirmeyen güçlü bir 
kadın olarak yansıtılıyordu.

Çünkü “Hür doğdum, hür yaşarım, 
kime ne kime ne, köle miyim sana ben, 
sana ne sana ne!”  benzeri şarkıları dinle-
yerek büyüyordu bu kadınlar. Ve bu tarz 
şarkılar yine ona özgür olması gerektiğini 
öğretmişti.

Peki kadınlar tüm bunları elde ettiği 
için mutlu olabildi mi? Tabii ki hayır! Mut-
luluğa bu bakış açısıyla bakan kadın, hiç-
bir zaman mutluluğu yakalayamamıştır. 
Aksine daha çok mutsuzlaşmış ve daha 
çok istismara maruz bırakılmıştır. 

İzlediği dizilerden, dinlediği şarkılar-
dan, aldığı eğitimden sonra kadının zih-
niyeti kirletildi. Onun amacı ve gayesi Al-
lah’ın rızası iken, yerini sadece kariyer sa-
hibi olmak aldı. Onun için en büyük mes-
lek annelik iken, o çalışmayı tercih etti. 
Kocayı razı etmenin/itaat etmenin huzu-
runu bir eziyet olarak görmeye başladı. 

Bunun en önemli sebebi elbette ki 
örnek alınan, idealleştirilen Batılı kadın-
dır. Batı iş hayatına attığı kadını korumak 
için türlü kanunlar çıkartmakta ama ka-
dına şiddet ve cinsel tacizin önüne geçe-

memektedir. Benzer durumlar ülkemiz-
de de yaşanmakta yaşanan sorunların 
çözümü her zaman olduğu gibi Batı’dan 
alınmaktadır. Oysaki sorunun kaynağı 
bizzat Batı kültürünün kendisidir. Böyle 
olduğu hâlde bu kültürden çözüm almak 
apaçık intihardır. İşte İstanbul Sözleşmesi 
ortada. Bizim kültürümüzle uzaktan ya-
kından ilişkisi olmayan çözüm önerileri 
olduğu gibi kabul edilmiş ve uygulamaya 
konulmuştur.

Sözde kadına karşı ayrımcılığın önüne 
geçilecek ve kadına şiddet engellenecek-
ti. Lakin şu kısa zamanda dahi bu sözleş-
menin hiçbir kanayan yaraya merhem 
olmayacağı açıkça görülmekle birlikte bu 
sözleşme yeni sorunları da beraberinde 
getirmiştir.

Çocuk istismarını önlemek için yapı-
lan düzenleme aileyi parçalamış ve yeni 
mağduriyetler ortaya çıkarmıştır. Bu 
konu hakkında öyle çok haber vardır ki 
bir tanesi örnek olması için yeterlidir.

Konya’da, 7 yıl önce anne ve babala-
rının rızasıyla 15 yaşındaki teyzesinin kı-
zıyla şer’î nikâhla evlenen, eşi 18 yaşına 
girince de resmî olarak nikâhlanan kişi, 
evlendiği tarihte eşi 15 yaşında olduğu 
için açılan davada “Çocuğun nitelikli cin-
sel istismarı” suçundan 8 yıl 4 ay hapis 
cezası alarak cezaevine gönderildi. 

Ne gariptir ki hırsızlara, vergi kaçakçı-
larına, dolandırıcılara, eşcinsel evliliklere 
göz yuman devlet, doğum için hastaneye 
gelen kızın yaşının küçük olduğunu rapor 
edip savcılığa bildirmiş. Savcılık şikâyet 
olmamasına rağmen kamu davası açmış 
ve mahkeme ceza vermiş. Gencin eşi şu 
an hamile ve 2 çocuğu ile çaresiz ortada 
kalmış durumda. 

Şimdi bu tabloda korunan kim söyler 
misiniz? Ailesinin ve kendisinin rızasıyla 
evlenen genç kız korunmuş mu oldu? 
Öyleyse neden gözü yaşlı bir şekilde ko-
casının tahliyesini istiyor? Kocasının tu-
tuklanması bu genç kıza verilmiş bir ceza 
değil midir? 

Bu olayda görüldüğü üzere İstanbul 
Sözleşmesi’ndeki gaye, bahsettikleri gibi 

kadını korumak değildir. Zira kadını ko-
rumak, onu sahipsiz, çocukları ile çaresiz 
bir başına bırakmak değildir. Amaç; ço-
cuğu aileden, kadını kocadan uzaklaştırıp 
aile birliğini parçalamak ve İslâmi aile ya-
pısını mahvedip Avrupai bir düzen geti-
rerek tamamen Batılılaşmaktır. Ne yazık 
ki amaçlarına, zehirlerini damarlarımıza 
yavaş yavaş akıtarak ulaşmakta, aile ku-
rumumuzu Batı’nın sınırlarını belirlediği 
şekle dönüştürmektedir. Bu ise büyük 
bir felakettir!

Peki ne yapmalıyız? 

Müslüman kadınlar olarak bizler, 
mutluluğun resmini yeniden çizmeliyiz ve 
her şeyi aslına döndürmeliyiz. İslâm kül-
türünü yeniden hayatımızın merkezine 
yerleştirmeli ve bu kültür ile aile ilişkileri-
ni düzenlemeliyiz. 

Batı kültürü sadece kadını değil, erke-
ği, çocuğu ve aileyi de ifsat etmiştir. Aile 
arasında sevgi ve saygı yok olmuş âdeta 
menfaat birlikteliği hâline dönüşmüştür. 
Bu nedenle her şeye yeni baştan başla-
malıyız. Müslüman erkek, kadına Allah’ın 
emaneti olarak bakacak, onu her şeyden 
gözü gibi koruyacak, onun ihtiyaçları-
nı karşılayacak, saygı gösterecek. Aynı 
şekilde Müslüman kadın, kocasını razı 
etmenin Allah’ın kendisine verdiği görev-
lerden bir görev olduğunun idrakine va-
racak. Üzerine farz olmasa da onun tüm 
ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni 
yapacak, ona gereken saygıyı gösterecek 
ve birlikte Allah’ın razı olduğu bir hayat 
yaşamak için gayret gösterecek. 

İşte böyle olursa yıkılan surlar tamir 
edilecek ve aile kalesi yeniden inşa edi-
lecektir.

BİZ MÜSLÜMAN KADINLAR OLARAK BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ!
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Âdem Aleyhi’s Selam’dan beri var 
olan aile kurumu günümüze 
kadar varlığını sürdürmesine 

rağmen özellikle Batı toplumlarında ku-
rumsal yapısı büyük oranda bozulmuştur.

Batı tipi yaşam tarzına şöyle bir göz 
attığımızda aile yapısının çökmüş, çocuk 
sevgisinin yerini hayvan sevgisinin almış, 
evlilik dışı yaşamın yaygınlaşmış, çocukla-
rın büyük bir oranının evlilik dışı ilişkiler 
neticesinde doğmuş ve bunların da ekse-
riyetinin ebeveynleri tarafından tek edil-
miş olduğunu görürüz. 

Taklit etmekten “gurur duyduğu-
muz”, kendilerinin yaşam standartlarını 
yakalamak için “peşlerinde koşuştur-

duğumuz” Batı’nın hayat tarzının geldiği 
nokta gerçek anlamda tam bir kepazelik-
tir. Bu rezilliklerine rağmen her geçen gün 
onlara benze(til)meye başladık. Hâlbuki 
uyarılmıştık! Yahudi ve Hristiyanlara uy-
maktan sakındırılmıştık. Rasulullah SallAl-
lahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

ِبِذَراٍع  َوِذَراًعا  ِبَباٍع  بَاًعا  َقْبلَُكْم  َكاَن  َمْن  َة  ُسّنَ ِبُعّنَ  لََتّتَ
َوِشْبًرا ِبِشْبٍر َحّتَى لَْو َدَخُلوا ِفي ُجْحِر َضّبٍ لََدَخْلُتْم ِفيِه َقالُوا 

ِ اْلَيُهوُد َوالّنََصاَرى َقاَل  َفَمْن إًِذا يَا َرُسوَل الّلَ
“Sizden öncekilerin yoluna adım 

adım, karış karış tabi olacaksınız. 
Hatta bir kertenkele deliğine girseler 
siz de gireceksiniz. Dediler ki: Ey Al-
lah’ın Rasulü! Yahudi ve Hristiyanla-
ra mı uyacağız? Dedi ki: Ya kime?”1

Birazcık İslâm’dan nasiplenen herkes 
bilir; Allahu Teâlâ, neslin korunmasına, 
neslin korunması için de ailenin sağlam 
temeller üzerine oturtulmasına önem 
vermiş, içtimai hayatı da bu minvalde dü-
zenleyici emir ve yasaklar vazetmiştir. Ni-
tekim kadın ve erkeğin aile hayatına baş-
lamasını nikâh akdine bağlamıştır. Sağlıklı 
bir neslin teşkil edilmesi ve neslin ve ne-
sebin karışmaması için de kurallar belirle-
miştir. Evlilik akdini önemsemiş ve evlilik 
hayatının mümkün olduğunca devamına 
yönelik telkinlerde bulunmuştur. Boşan-
ma kerih görülen son çare olarak beyan 
edilmiştir. Nitekim Rasulullah SallAlla-
hu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
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ِ تََعالَى الّطََلُق أَْبَغُض اْلَحَلِل إِلَى الّلَ
“Allahu Teâlâ’ya, helal kıldığı şey-

lerin en sevimsizi talaktır.”2

Günümüzde bırakın ailenin sağlam 
temeller üzerine oturması için İslâmi 
esaslara göre davranmayı incir çekirde-
ğini doldurmayacak eften püften sebep-
lerle boşanmalar had safhaya ulaşmıştır. 
Şüphesiz aileyi ifsat eden bu 
tahribatın sebepleri İslâm’dan 
uzaklaşmak ve çözümü Batılı 
kanun ve uygulamalarda ara-
maktan kaynaklanmaktadır. Bu 
anlayış İslâm Hilâfet Devleti’nin 
yıkılıp Müslümanların başsız 
bırakılması neticesini doğuran, 
aynı zamanda Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurucu zihniyetinin 
de âşığı olduğu Batı hayranlığı 
ve Batılılaşma sürecine dayan-
maktadır. Onlara göre Avrupa, 
Hristiyanlıktan uzaklaştığı za-
man kalkınmıştır. İşte bu anla-
yışla İslâm Devleti’nin idaresini 
özellikle II. Abdulhamid döne-
mini yıpratan sonra da Hilâfet 
makamını etkisizleştiren Batı 
hayranı laik cumhuriyet dü-
şüncesini benimsemiş birtakım 
zevat, Müslümanların geri kalış 
sebebini de dine yani İslâm’a 
bağlamışlardır. Hâlbuki İslâm 
ümmetinin kötürüm hâle gel-
mesi, dinlerinden yani İslâmi-
yet’e bağlılıktan değil adım adım 
ondan uzaklaşmaktan kaynak-
lanmaktaydı. Bu durumu her 
geçen gün çeşitli anlaşmalar 
doğrultusunda çıkardığımız ka-
nunlarla Batı’yı taklit etmemize 
rağmen düzelmek ve kalkın-
mak şöyle dursun yaşanmaz 
hâle gelen, çocuklarımızın akıbeti hak-
kındaki endişelerimizden, mali sıkıntıla-
rımızın derinliğinden -örnekleri çoğalt-
mak mümkün- açıkça görebilmekteyiz. 

Tarih her devirde güçlü ve halkını ma-
mur eden devletlere şahit oldu. Ancak 
bilinen tarih içerisinde İslâm Devleti’nin 
insanlığa kazandırdığı kalkınma hiçbir dö-
nemde yaşanmadı. Bu devlet bünyesinde 

güzel ahlak ile bezenmiş, birbirlerini se-
ven, yardımlaşan, çeşitli ırklardan, büyük 
insan topluluklarının, birleştiklerini bili-
yoruz. Bu topluluğu ayakta tutan temel, 
Hak Teâlâ’nın emrettiği emirler ve yasak-
lardı. Osmanlıyı, Sakarya kenarından Vi-
yana kapılarına götüren kuvvet, Osman 
Bey ve çocuklarının sımsıkı sarıldıkları İs-
lâm dininin ruhu ve bedeni geliştiren ay-

dınlık yoluydu. Yine Emeviler, İslâm dinini 
İspanya üzerinden Avrupa’ya ulaştırdılar. 
Fas, Kurtuba ve Gırnata üniversitelerini 
kurup, bilim adamlarını kazıklara bağla-
yıp yakan Batı’yı ilim ve fen ışıklarıyla ay-
dınlattılar. Karanlıklar içinde yuvarlanan 
Orta Çağ Avrupa’sını uyandırıp onlara 
bugünkü müspet ilimlerdeki ilerlemenin 
temellerini öğrettiler. 

Dolayısıyla Batı dünyasının aksine İs-
lâm dünyası dinlerine bağlı oldukları için 
değil ona olan bağları gevşediği için du-
raklama ve gerilemeye başladı. Nihayet 
yıkıldılar ve İslâm güneşi batarak yeryüzü 
bugünkü kesif  karanlık hâlini aldı.

İslâm’dan uzaklaşılıp Batı’ya meyledil-
diği her geçen gün problemlerin katlana-
rak arttığı bir gerçektir. İslâm’dan önce 

cahiliye hayatında ailenin müs-
takil bir varlığı olduğunu söyle-
mek güçtür. O dönemde aile, 
mensubu bulunduğu kabilenin 
bir parçası sayılırdı. Zira bu 
toplumda bir ailenin üyesi ol-
maktan çok, bir kabilenin üyesi 
olmak değer taşımaktaydı. Ka-
dın ise toplumda değeri olma-
yan bir varlık, ailede bulunması 
utanç vesilesiydi. Bu nedenle de 
kız çocuğu olanlar, onlarla ilgili 
meşhur uygulamayı yerine ge-
tiriyor, diri diri toprağa gömü-
yorlardı. 

Batı düşüncesi de kendi ka-
ranlık çağlarında kadını böyle 
görmekte, ona kıymet verme-
mekteydi. Bugün ise sanki ona 
kıymet veriyormuş gibi yapıyor. 
Kendilerinin şahsi hürriyetle-
re çok fazla önem verdiklerini 
dolayısıyla kadının da bu özgür-
lükten payını alması gerektiğini 
söylüyorlar. Ayrıca bu özgür-
lüğün toplumlarını ifsat ettiğini 
görmezden gelerek bunu bir de 
diğer halk ve toplumlara pazar-
lıyorlar. Bu minvalde şahsi hür-
riyetin gereği olarak kadın ile 
erkeğin herhangi bir kısıtlama 
olmaksızın bir arada bulunabil-

mesini savunuyorlar. 

Aslında onların hataları kadın ve er-
keğin birlikteliğini sadece cinsellik yönüy-
le değerlendirmelerinden kaynaklanıyor. 
Kadın ve erkeğin birlikteliğini cinsellik 
açısından değil toplumun maslahatı açı-
sından değerlendirmek, zevk ve şehvet 
ilişkisine hapsetmemek gerekir. 

Günümüzde bırakın 
ailenin sağlam temeller 

üzerine oturması için 
İslâmi esaslara göre 

davranmayı incir 
çekirdeğini doldurmayacak 

eften püften sebeplerle 
boşanmalar had safhaya 

ulaşmıştır. Şüphesiz 
aileyi ifsat eden bu 
tahribatın sebepleri 

İslâm’dan uzaklaşmak ve 
çözümü Batılı kanun ve 

uygulamalarda aramaktan 
kaynaklanmaktadır. 

YIKIMDAN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ: İSLÂM’A DÖNMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK!
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Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur!

İslâm geldikten sonra hem kadın hem 
de erkek birbirlerini tamamlayıcı iki un-
sur olarak kabul edilmiştir. Kadın erkek 
ilişkisine zevk ve şehvet yerine Allah 
korkusu (takva) hâkim olmalıdır. Aynı 
zamanda insanın cinsel arzu ve istekleri-
ni de göz önünde bulundurmak elbette 
kaçınılmazdır. Ancak bu arzu ve istekle-
rin tatmini, cinsin bekasını gerçekleştiren 
Müslüman’ı, üstün fazilet örneği hâline 
getirmelidir. Bu tarz bir düşünce toplu-
mu ifsattan korurken, insan türünün be-
kasını sağlar ve aynı zamanda da cinselli-
ğin getirdiği tatmini gerçekleştirir. 

Ülkemizde yapılan birçok istatistikte 
“koruyucu aile” kavramı geçmektedir. Bu 
kavramın kullanıldığı toplumda aileye sa-
hip çıkma anlayışı ifsat olma yolundadır. 
Ayrıca bu kavram Müslümanlar açısından 
utançtır. Bizim dinimizde bu kavrama yer 
yoktur. Nitekim İslâm toplumunda tama-
men kimsesiz olmak neredeyse mümkün 
değildir. Çünkü akrabalık bağları kuv-
vetlidir. İslâm’ın bütün kanunları ilişkile-
ri kuvvetlendirmeye yöneliktir. Mesela 
akile denen bir kavram vardır İslâm’da. 

Bu, baba tarafından erkekleri ifade eden 
bir kavramdır. Akile aile fertlerinden 
herhangi birisinin otokontrol mekaniz-
masıdır. Bunlar baba tarafından yakınları 
olarak yani baba, dede, öz veya baba bir 
kardeşler, kardeşlerin çocukları, amcalar, 
amcaların çocukları âkileyi oluşturur. İs-
lâm aileden herhangi bir ferdin ölüm ya 
da yaralamayla sonuçlanan bir olayının  
diyetini akileye yükler. İslâm’ın bir nevi si-
gorta görevi yapan bu düzenlemesi ister 
istemez ailenin gençlerini akilenin kont-
rol etmesini gerekli kılar. Yani amca ye-
ğeninden habersiz bir hayat yaşamaz. Ye-
ğen de amcasının başını derde sokacak 
işlere girişemez. İslâm’daki sadece akile 
ile ilgili hükümler dahi günümüzde uygu-
lanmış olsaydı birçok problem hiç yaşan-
mazdı. Yine İslâm’ın öksüz ve yetimlerle 
ilgili düzenlemesi “koruyucu aile” gibi 
suni bir kurumu engellerdi. İslâm Müslü-
man’ın Müslüman’a küslüğünü üç gün ile 
sınırlandırmıştır. Enes b. Mâlik’ten nakle-
dildiğine göre Rasulullah SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem şöyle buyurmuştur:

 ِ َل تََباَغُضوا َوَل تََحاَسُدوا َوَل تََدابَُروا َوُكونُوا ِعَباَد الّلَ
إِْخَوانًا َوَل يَِحّلُ لُِمْسِلٍم أَْن يَْهُجَر أََخاُه َفْوَق ثََلِث لََياٍل

“Birbirinizden nefret etmeyin, 
birbirinize haset etmeyin, birbirinize 
sırt çevirmeyin. Ey Allah”ın kulları, 
kardeş olun. Bir Müslüman’ın din 
kardeşiyle üç günden fazla küs dur-
ması helâl olmaz!”3

Akrabalık bağlarının kuvvetlendirmek 
için “sıla-i rahim” ile ilgili hükümleri be-
yan etmiştir. 

َ يَْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِْحَساِن َو۪ايَتٓاِئ۬ ِذي اْلُقْرٰبى َويَْنٰهى  اِّنَ الّلٰ
َعِن اْلَفْحَشٓاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِيۚ يَِعُظُكْم لََعّلَُكْم تََذّكَُروَن

“Muhakkak ki Allah adaleti, ih-
sanı, akrabaya karşı cömert olma-
yı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü 
ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, 
aklınızı başınıza alasınız diye size 
böyle öğüt veriyor.”4 

Bu minvalde gerek eğitim sistemiyle 
gerek hayata ve insana bakıştaki fikirle-
riyle gerekse de hüküm ve kanunlarıyla 
bir bütün olarak İslâm’a dönmekten baş-
ka çare yoktur.

Allahu Teâlâ kadın ve erkeği birbirle-
rine eş olmaları ve huzurlu bir yuva kur-
maları için aralarında kuvvetli bir muhab-
bet ve merhamet bağı var etmiştir. İnsa-
na iyilikte yardımlaşacakları ve kendilerini 
güvende hissedecekleri bir aile ortamı 
lütfetmiştir. Evlenerek bir aile kurmak, 
yaratılışın gereğidir. 

َماَواِت َواألْرِض َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم أَْزَواًجا  َفاِطُر الّسَ
“Göklerin ve yerin yaratıcısı 

olan Allah; nefislerinizden sizin 
için eşler yarattı.”5

َكَر َواألْنَثى ِمْن نُْطَفٍة إَِذا ُتْمَنى  ْوَجْيِن الّذَ َوأَّنَُه َخلََق الّزَ
“Hakikaten meniden (rahme) 

döküldüğü zaman erkek ve dişi iki 
çifti O yarattı.”6

َوَخلَْقَناُكْم أَْزَواًجا
“Sizi çift çift yarattık.”7

Allahu Teâlâ, erkek ve dişiyi yaratma hu-
susunu evlilik konusuna tahsis etmiştir. Kadın 
ile erkek arasındaki ilişkilerin evlilik esasına 
göre olması gerektiğini tekrarlamıştır.  
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Sıcak bir yuvanın tadını, dertlere der-
man olan müşfik elini, hayata anlam ka-
tan desteğini başka hangi nimet karşıla-
yabilir? Aile hayatını sağlam temeller üze-
rine bina eden eşler, sadece bu dünyada 
değil, ahirette de saadete kavuşacak, 
birbirini cennete taşıyacaktır. Aile aynı 
zamanda bir duygu, ideal, umut ve fikir 
birlikteliğidir. Aile, eşlerin birbirine dost 
olması, iyilik ve takvada yarışmasıdır. Aile 
olmak, Rabbimizin rızasına uygun bir ha-
yatı birlikte yaşamaktır; sevinci ve kederi, 
varlığı ve yokluğu paylaşmaktır. Her türlü 
meşakkati beraberce göğüslemek, ve-
fakâr bir eş, sadık bir yâr, merhametli bir 
ebeveyn, salih bir evlat olmaktır.

َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا 
ًة َوَرْحَمًة  إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنُكْم َمَوّدَ

“Nefislerinizden sizin için, ken-
dileriyle sükûnete eresiniz diye 
eşler yaratıp, aranızda merhamet 
ve sevgi yaratmış olması O’nun 
ayetlerindendir.”8

Ailesinin değerini bilmek ve kurdu-
ğu yuvayı korumak, kadın ve erkek her 
Müslüman’ın vazifesidir. Aile kalmak, 
eşlerin birbirini örtü misali sarması, her 
türlü kötülükten muhafaza etmesi, ilgi ve 
sevgiyle bütünleştirmesi demektir. Bu se-
beple yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

ۜ ُهّنَ لَِباٌس لَُكْم َواَْنُتْم لَِباٌس لَُهّنَ
“Onlar sizin için birer elbise, siz 

de onlar için birer elbisesiniz.”9 

Aile kalmak, kadınıyla erkeğiyle, yaşlı-
sıyla genciyle her bir aile ferdinin sorum-
luluklarını yerine getirmesiyle ve en az 
kendi hakları kadar diğerlerinin haklarını 
da gözetmesiyle mümkündür. 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem 
şöyle buyurmuştur:

َع َمْن يَُقوُت َكَفى ِباْلَمْرِء إِْثًما أَْن يَُضّيِ
“Bakmakla yükümlü olduğu kim-

seleri ihmal etmesi kişiye günah ola-
rak yeter.”10 

İslâm’ın hayata aile yaşamına yansı-
masının en güzide örneklerinden birisi 
hiç şüphesiz Ali RadiyAllahu Anh ile Fatı-
ma RadiyAllahu Anha’nın evliliğidir.  

Fatıma RadiyAllahu Anha Ali RadiyAlla-
hu Anh’ın en yakın sırdaşı ve Ali RadiyAl-
lahu Anh da Fatıma RadiyAllahu Anha’nın 
sığınağıydı. Ali RadiyAllahu Anh yaşamı 
hakkında şöyle buyurdu: 

“Fatıma hiçbir zaman benden incin-
medi ve o da beni asla incitmedi. Ben onu 
hiçbir işe zorlamadım ve o da beni üzmedi. 
Hiçbir işte benim isteğime aykırı adım at-
madı ve ne zaman yüzüne bakacak olur-
sam tüm üzüntülerim giderildi ve dertlerimi 
unuttum.”

Ali RadiyAllahu Anh yine şöyle buyurdu:

“Allah’a yemin olsun hiçbir zaman Fatı-
ma’yı öfkelendirecek bir şey yapmadım, o 
da asla beni öfkelendirmedi.”11

İslâm ümmeti bir uçurumun kenarın-
da gezinmektedir. İslâm’ın urganına bağ-
lanmadıkça kurtuluş mümkün değildir. 
Allahu Teâlâ ümmet-i Muhammed’e aile 
saadeti nasip etsin. Tüm Müslümanlara 
Ali Kerram Allahu Vechehu ve RadiyAllahu 
Anh ile Fatımat’ez Zehra RadiyAllahu Anha 
arasındaki ülfet ve muhabbeti nasip etsin. 

Sevginin ve sevincin bereketlendiği, 
hüznün ve kederin dağıldığı bir aileye 
sahip olmak için gayret edelim. Genç-
lerimizi ailenin güçlü ve samimi ruhuyla 
tanıştıralım. Çocuklarımıza ve eşlerimize 
sükûnet veren bir aile ortamı sunalım ve 
ailemizin kıymetini bilelim. Unutmayalım 
ki ailemiz bize Rabbimizin emanetidir. 

ِمّنِي  َفلَْيَس  ِبُسّنَِتي  يَْعَمْل  لَْم  َفَمْن  ُسّنَِتي  ِمْن  َكاُح  الّنِ
َفْلَيْنِكْح  َطْوٍل  َذا  َكاَن  َوَمْن  األَُمَم  ِبُكُم  ُمَكاثٌِر  َفإِّنِي  ُجوا  َوتََزّوَ

ْوَم لَُه ِوَجاٌء َياِم َفإِّنَ الّصَ َوَمْن لَْم يَِجْد َفَعلَْيِه ِبالّصِ
“Nikâh benim sünnetimdendir. 

Kim benim sünnetimle amel etmezse 
benden değildir. Evleniniz! Zira ben, 
diğer ümmetlere karşı sizin çokluğu-
nuzla iftihar edeceğim. Kimin imkânı 
varsa evlensin. İmkân bulamayan da 
oruca devam etsin, çünkü oruç onun 
için bir kalkandır.”12 

O zaman İslâm’ın emrine boyun eğe-
lim; gayri İslâmi düzenlerin ailelerimize si-
rayet etmesine müsaade etmeyelim. Küfür 
düzeni kendi sonunu hazırlarken İslâm’ın 
nurunu açığa çıkaracak gençler yetiştirelim.  

Bizler Allah ve Rasulü’nün emir ve ya-
saklarına göre bir yaşam belirlersek Alla-
hu Teâlâ da bu değerlere sarılan ümmet-i 
Muhammed’i başsız bırakmayacak, aileyi 
ve tüm ümmeti koruyacak olan kalkanı 
Râşidî Hilâfet Devleti ile İslâmi hayatın 
yeniden başlamasına vesileler sunacaktır. 

Şüphesiz bu Allah’a zor değildir.

YIKIMDAN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ: İSLÂM’A DÖNMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK!
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KENDİNİZİ VE AİLENİZİ

KORUYUN!

Abdullah İmamoğlu
abdullahimamoglu06@gmail.com

َوُقوُدَها  نَاًرا  َوأَْهِليُكْم  أَنُفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  اّلَِذيَن  أَّيَُها  يَا 
الّنَاُس َواْلِحَجاَرُة

“Ey iman edenler! Kendinizi ve 
ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar 
olan ateşten koruyun.”1

Yazıma makalenin esasını ve 
konseptini belirleyen olma-
sı hasebiyle Tahrim Suresi 6. 

ayetin bir kısmının etimolojik tahliliyle 
başlamak itiyorum.

Ayetin Etimolojik Tahlili

“Koruyun” diye çevirdiğimiz [ُقوا] “kû” 
kelimesi, “vikaye” kökünden türeyen 
bir emirdir. “Vikaye” kelimesi sözlükte 
bir şeyi korumak, zarar verecek şeyler-
den sakınmak, himaye etmek ve bir şeyi 

başka bir şeyle tehlikelere karşı koruma 
altına almak demektir. Şer’î hükümlere 
riayet ederek kendisini dünya ve ahi-
rette tehlikelerden koruyan kimseye de 
“muttaki” denir. “Kendinizi” diye çevirdi-
ğimiz [أَنُفَسُكْم] “enfusekum” terkibindeki 
“enfus” kelimesi “nefis” sözcüğünün ço-
ğulu olup insanın kendi varlığı manasına 
gelmektedir. “Ailenizi” diye çevirdiğimiz 
-ehlîkum” terkibindeki “ehl” söz“ [أَْهِليُكْم]
cüğü, kişinin eşi ve kendisine en yakın 
olan kimseler anlamındadır.

Yüce Allah bu buyruğuyla müminlere 
hem kendilerini hem de eşi, çocukları ve 
sorumluluğunu üstlendiği kişileri, yakıtı 
insanlar ve taşlar olan cehennem ateşin-
den korumalarını emretmektedir.

İmam Kurtûbî bu ayetin yorumuna 
ilişkin ibn Abbas’ın şu sözlerini eserinde 
zikretmiştir: “Siz kendinizi koruyunuz, aile 
halkınıza da zikir ve dua etmelerini emre-
diniz; ta ki Allah sizin vasıtanızla onları da 
korusun.” Buna ilave olarak Ali, Katade 
ve Mücahit RadiyAllahu Anhum bu ayeti 
şöyle tefsir etmişlerdir: “Yaptığınız işlerle 
kendinizi koruyunuz, onlara yapacağınız 
tavsiyelerle de aile halkınızı koruyunuz.”2

Aile fertleri kendi üzerlerine düşen 
vazifeleri yerine getirerek kendilerini 
cehennem azabından korumuş olurlar.  
Allah’a hakkıyla kulluk için bu dünyaya 
gönderildiğinin bilincinde olan bir Müs-
lüman aile içerisinde de sorumluluklarını 
yerine getirmede azami derecede azimli 
ve dikkatli olmalıdır. Aile içerisinde söz 

YAKITI İNSANLAR VE TAŞLAR OLAN

CEHENNEM AZABINDAN
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konusu sorumluluklar da şer’î hükmün 
birer parçasıdır. Rıza-i ilahiye mazhar ol-
mak isteyen çerçevesi şer’î hükümlerce 
çizilmiş sorumlulukları ihmal ve ihlal ede-
mez. İhmal ve ihlal etmeyerek şer’î hük-
me uygun davrandığından dolayı öncelik-
le kendi nefislerini cehennem ateşinden 
korumuş olacaklardır. 

Kadının Kocasına Karşı Sorum-
luluğu

Allah ve Rasulü erkeğe eşine 
güzel davranmasını, onunla iyi 
geçinmesini emrettiği gibi kadına 
da kocasına güzel davranmasını, 
ona itaat etmesini, bulunmadığı 
durumlarda kocasının namusu-
nu ve haysiyetini korumasını aynı 
şekilde emretmiştir. Nitekim bu 
konu ile ilgili Husayn b. Muhsan 
şu haberi aktarmış:

ِبّيَ َصّلَى الّلَ َعلَْيِه َوَسّلََم  ًة لَُه أَتَِت الّنَ أَّنَ َعّمَ
ِبّيُ  الّنَ لََها  َفَقاَل  ِمْن َحاَجِتَها  َفَفَرَغْت  ِفي َحاَجٍة 
َصّلَى الّلَ َعلَْيِه َوَسّلََم أََذاُت َزْوٍج أَْنِت َقالَْت نََعْم 
َعَجْزُت  َما  إِّلَ  آلُوُه  َما  َقالَْت  لَُه  أَْنِت  َكْيَف  َقاَل 
َعْنُه َقاَل َفاْنُظِري أَْيَن أَْنِت ِمْنُه َفإِّنََما ُهَو َجّنَُتِك 

َونَاُرِك 
“Ravinin bir halası, Allah 

Rasulüne gelmişti. Rasulullah 
ona: Eşin sana sıkıntı mı ver-
di?  diye sormuştu. O da ‘Evet’ 
cevabını vermişti. Rasulullah: 
O şimdi nerede, niçin yanında 
değil? diye sorunca kadın ‘O 
beni ilgilendirmiyor. Çünkü 
ben onunla ne kadar ilgilen-
dimse gücüm yetmedi.’ kar-
şılığını verdi. Bunun üzerine 
Rasulullah Aleyhis Salatu ve’s 
Selam ona şöyle dedi: Sen onun için 
nasıl böyle davranabilirsin? O senin 
hem cennetin hem de cehennemindir 
(yani onunla ilişkilerin ölçüsünde ya 
cenneti kazanacaksın ya da cehen-
nemlik olacaksın).” 3 

Başka bir hadiste ise İbn Abbâs Radi-
yAllahu anh şöyle anlatıyor:

َفَقالَْت  َوَسلَّم  َعلَيه   ُ الَلّ َصلَّى  ِبّي  الَنّ إِلَى  اْمَرأٌَة  َجاَءِت 

 ُ َساِء إِلَْيَك َهَذا اْلِجَهاُد َكَتَبُه الَلّ يَا َرسوَل الِل إِنِّي َواِفَدُة الِنّ
ِعْنَد  أَْحَياًء  َكانُوا  ُقِتُلوا  َوإن  أُِجُروا  نَِصُبوا  َفإِْن  َجاِل  الِرّ َعلَى 
ِمْن  لََنا  َفَما  َعلَْيِهْم  نَُقوُم  َساِء  الِنّ َمَعاِشَر  َونَْحُن  يُْرَزُقوَن  َرِبِّهْم 
ُ َعلَيه َوَسلَّم أَْبِلِغي َمْن لَِقيِت  ِبّي َصلَّى الَلّ َذلَِك َقاَل َفَقاَل الَنّ
ِه يَْعِدُل َذلَِك َوَقِليٌل  ْوِج َواْعِتَراًفا ِبَحِقّ َساِء أََنّ َطاَعَة الَزّ ِمَن الِنّ

ِمْنُكَنّ َمْن يَْفَعُلُه 
“Bir kadın Rasulullah’ın huzuruna 

gelerek: Ey Allah’ın Rasulü, ben ka-

dınların temsilcisi olarak huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum, dedi ve sözleri-
ni şöyle sürdürdü: Şu cihat ibadetini 
yüce Allah erkeklere farz kıldı. Eğer 
onlar cihada gidiyor, sağ salim döne-
biliyorlarsa ödüllendiriliyorlar, eğer 
öldürülüyorlarsa Rableri katında diri 
olarak rızıklandırılıyorlar. Biz kadın-
lar ise onların geride bıraktıkları gö-

revleri (ev işlerini) yerine getiriyoruz. 
Bundan bize bir pay var mıdır? Allah 
Rasulü kadına şöyle bir cevap verdi: 
Karşılaştığın bütün kadınlara şu bil-
giyi ulaştır: Kadının kocasına itaa-
ti, onun haklarını kabul edip yerine 
getirmesi erkeklerin cihat sevabına 
denktir. Ne yazık ki sizden çok azı 
bunu yapar.” 4

Görüldüğü gibi İslâm erkeğin Allah 
yolunda cihadı, savaşta zafer 
elde etmesi ya da öldürülerek 
şehit edilmesini, buna karşılık 
da eşinin erkeğe itaat etmesini, 
onun kendi üzerindeki haklarını 
bilmesini sevap bakımından eşit 
görmektedir. Burada söz ko-
nusu edilen mesele bir hakkın 
üstün tutulurken diğerinin ek-
sik bırakılması, cennete girme 
koşullarını bir cinsiyet veya sınıf 
adına kolaylaştırırken başka bir 
sınıf  veya cinsiyet adına zorlaş-
tırmak değildir. Aksine kadın ve 
erkek her bireye, kendi doğası 
ve kudreti ölçüsünde âlemlerin 
Rabbi tarafından sunulan bir 
sorumluluk söz konusudur. Ka-
dının erkeğine karşı sorumluluğu 
maruf  çerçevesinde ona hakkıy-
la itaat etmektir. 

Erkeğin Karısına Karşı 
Sorumluluğu

Erkeğin karısına olan sorum-
luluğunu en iyi “riayet” kelimesi 
ifade etmektedir. Tabii ki bu-
radaki riayet kelimesi uymanın 
ötesinde “korumak, haklarını gö-
zetmek ve işlerini gütmek” anla-
mındadır. Erkeğin kadınına karşı 
en büyük sorumluluğu onu ve ai-

lesinin haklarını gözetmek ve kollamaktır.  

Riayet kavramı, inanılan hedefleri ve 
gayeleri gerçekleştirmek amacıyla muha-
tapların sevk ve idare edilmesi anlamını 
ihtiva eder. Riayet görevi, sorumlulu-
ğunun bilincinde olan herkesin sırtına 
yüklenmiş ağır bir görevdir. Buna göre 
kocanın karısını koruyup kollaması yani 
riayet görevi, sınırları Kur’an ve Rasul’ün 

Aile fertleri kendi 
üzerlerine düşen 
vazifeleri yerine 

getirerek kendilerini 
cehennem azabından 

korumuş olurlar.  Allah’a 
hakkıyla kulluk için bu 

dünyaya gönderildiğinin 
bilincinde olan bir 

Müslüman aile içerisinde 
de sorumluluklarını 

yerine getirmede azami 
derecede azimli ve 
dikkatli olmalıdır.

KENDİNİZİ VE AİLENİZİ YAKITI İNSANLAR VE TAŞLAR OLAN CEHENNEM AZABINDAN KORUYUN!
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Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur!

Sünneti ile belirlenen şer’î bir kavram 
olarak Allahu Teâlâ’nın erkeğin sorum-
luluğuna verdiği bir görevdir. Bu riayetin 
genel çerçevesi kocanın karısını her şey-
den himaye etmesi olarak ifade edilebilir. 
Örnek olarak söyleyelim; koca karısını 
düşmandan, açlıktan, soğuktan, hastalık-
tan, yaşamın her türlü sert ve katı koşul-
larından korumalıdır. 

Riayet kavramının şer’î sınırlarını yüce 
Allah şu ayetiyle belirlemiştir: 

َساِء  اُموَن َعلَى الِنّ َجاُل َقَوّ الِرّ
“Erkekler kadınlar üzerine gö-

zetleyicidirler.”5  

Bu ifadeden, kadına karşın erkeğe 
verilmiş artı bir üstünlüğü olduğu, bu 
üstünlük sayesinde erkek kadına istedi-
ği gibi zulmedebileceği anlaşılmamalıdır. 
Başka bir ifadeyle bir erkek evlendiği 
kadının hayatıyla ilgili tüm işleri sevk ve 
idare eder; bu onun asli görevidir. Bura-
da riayet ve itaatle ilgili emir bizzat Allah 
tarafından geldiği için, sınırın da O’nun 
tarafından belirlenmesi gerekir. İşte bu 
sorumluluğun sınırlarını ve uygulanma 
keyfiyetini belirleyen de Allahu Teâlâ’nın 
şu buyruğudur: 

َوَعاِشُروُهَنّ ِباْلَمْعُروِف 
“Onlarla (kadınlarla) maruf öl-

çülerde ilişki içerisinde bulunun.”6

Öte yandan aynı konu ile ilgili Rasulul-
lah SallAllahu Aleyhi ve Sellem Veda Hac-
cı’nda kadınlarla ilgili Müslüman erkekle-
re şu talimatlarda bulunmuştur:

أََل َواْسَتْوُصوا ِبالّنَِساِء َخْيًرا 
“Dikkat edin! Kadınlara karşı iyi 

davranmanızı size tavsiye ederim.”7  

Aynı konu ile ilgili bir diğer hadiste 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöy-
le buyurmuştur:

َوِخَياُرُكْم  ُخُلًقا  أَْحَسُنُهْم  إِيَمانًا  اْلُمْؤِمِنيَن  أَْكَمُل 
ِخَياُرُكْم لِِنَسائِِهْم 

“İman açısından inananların en 
yetkini, ahlakça en güzel olanlarıdır. 
Sizin en hayırlınız kadınlara karşı en 
iyi davrananlarınızdır.” 8 

Nassların tamamından kocanın ka-
rısına karşı sorumluluğunun onu riayet 
etmesi olduğu anlaşılmaktadır. Riayet ise 
ancak sevgi, şefkat, yumuşaklık, maruf 
ölçülere uygun biçimde hareket etmek 
ve karşılıklı merhamet duymakla yerine 
getirilebilen bir görevdir. Zira erkek Al-
lah’ı razı etmek ve cennete ulaşmak için 
burada zikredilen ölçülerde riayet göre-
vini hakkıyla yerine getirmelidir. Bu yol 
ve yöntemin gereklerini yerine getirme-
dikçe sorumluluk maksadını gerçekleştir-
mesi asla mümkün olmayacaktır. 

Çocukların Ebeveyne Karşı So-
rumlulukları

Kur’an nassları incelendiğinde Allah, 
anne-babaya itaati meşru çerçevede 
farz kılmıştır. Hem Kur’an’a göre hem 
de Peygamber efendimize göre; anne ve 
baba ile alakayı kesmek, onların kalple-
rini kırıcı sözler söylemek ya da onları 
üzecek davranışlarda bulunmak, onlara 
itaatsizlik sayılır. Bu sebeple de yapılması 
ve söylenmesi günah olmayan konularda 
talepleri olduğu vakit, ebeveynin sözünü 
dinlemek gerekir. İşte kısaca çocukların 
ebeveynlerine karşı sorumlulukları da bu 
şekilde izah edilebilir. Anne ve babalar 
eğer ki çocuklarından günah olan bir şey 
istemiyorlarsa onların isteklerini yerine 
getirmek gerekmektedir. İslâm, anneye 
ve babaya büyük değer vermiştir ve bu 
sebeple de çocuklardan onlara saygılı 
olmalarını istemiştir. Allahu Teâlâ şöyle 
buyurmuştur:

ا  ٓ اِّيَاُه َوِباْلَوالَِدْيِن اِْحَسانًاۜ اِّمَ َوَقٰضى َرّبَُك اَّلَ تَْعُبُدٓوا اِّلَ
يَْبُلَغّنَ ِعْنَدَك اْلِكَبَر اََحُدُهَمٓا اَْو ِكَلُهَما َفَل تَُقْل لَُهَمٓا اُّفٍ َوَل 

تَْنَهْرُهَما َوُقْل لَُهَما َقْوًل َك۪ريمًا
“Rabbin, sadece kendisine kul-

luk etmenizi, ana-babanıza da iyi 
davranmanızı kesin bir şekilde 
emretti. Onlardan biri veya her 
ikisi senin yanında yaşlanırsa ken-
dilerine öf bile deme, onları azar-
lama! İkisine de güzel söz söyle.”9 
Başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır:

ْنَساَن ِبَوالَِدْيِه ُحْسنًاۜ َواِْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ۪بي  ْيَنا اْلِ َوَوّصَ
ُئُكْم ِبَما  َما لَْيَس لََك ِب۪ه ِعْلٌم َفَل ُتِطْعُهَمۜا اِلَّيَ َمْرِجُعُكْم َفاُنَّبِ

ُكْنُتْم تَْعَمُلوَن

“Biz, insana, ana-babasına iyi 
davranmasını tavsiye etmişizdir. 
Eğer onlar, seni, hakkında bilgin ol-
mayan bir şeyi (körü körüne) bana 
ortak koşman için zorlarlarsa on-
lara itaat etme. Dönüşünüz ancak 
banadır. O zaman size yapmış ol-
duklarınızı haber vereceğim.”10

Çocukların ebeveyne karşı sorumlu-
luklarını ortaya koyan hadiste ise Rasu-
lullah efendimiz şöyle buyurmaktadır: 

لُة َعلَى َوْقِتَها ُقْلُت  ِ َقاَل الّصَ أَّيُ األْعَماِل أََحّبُ إِلَى الّلَ
ِفي  اْلِجَهاُد  ُثّمَ  َقاَل  أَّيٌ  ُثّمَ  ُقْلُت  اْلَوالَِدْيِن  ِبّرُ  ُثّمَ  َقاَل  أَّيٌ  ُثّمَ 

ثَِني ِبِهّنَ َولَِو اْسَتَزْدُتُه لََزاَدنِي  ِ َقاَل َحّدَ َسِبيِل الّلَ
“(Ey Allah’ın Rasulü!) Amellerin 

hangisi Allah’a daha sevimlidir? Vak-
tinde kılınan namazdır, buyurdu. 
Sonra hangisi? dedim. Sonra anne ba-
baya itaat etmektir, buyurdu. Sonra 
hangisidir? diye sordum. Sonra Allah 
yolunda cihat etmektir, buyurdu. 
(İbn Mesud diyor ki): Allah Rasulü 
bunları bana anlattı. Bu soruları ar-
tırsaydım o da cevapları artıracaktı.” 
11 Yine bir hadiste şöyle buyurmuştur: 

َفَقاَل  َوَسّلََم  َعلَْيِه   ُ الّلَ َصّلَى   ِ الّلَ َرُسوِل  إِلَى  َرُجٌل  َجاَء 
ِجْئُت أُبَايُِعَك َعلَى اْلِهْجَرِة َوتََرْكُت أَبََوّيَ يَْبِكَياِن َفَقاَل اْرِجْع 

َعلَْيِهَما َفأَْضِحْكُهَما َكَما أَْبَكْيَتُهَما
“Adamın birisi Allah Rasulü’ne 

gelerek hicret etmek üzere Rasulul-
lah’tan biat talebinde bulunmuş ve 
şöyle demiş: Annemi babamı ağlaya-
rak bırakıp hicret etmek üzere sana 
biat etmek üzere buraya geldim. Al-
lah Rasulü ona şu karşılığı vermiştir: 
Hemen onların yanına dön; onları 
ağlattığın gibi şimdi de güldür.”12

Ebeveynler Çocuklarından So-
rumludur

Tahrim Suresi 6. Ayet-i kerime ge-
reği anne-baba çocuklarını cehennem 
azabından korumakla mükelleftirler. Bu 
yapılması hâlinde sevabı olan yapılma-
ması hâlinde de günahı olmayan mubah 
dairenin konusu değildir. Çocuklarını 
cennete hazırlamak ve cehennem ate-
şinden korumak her anne-babaya yap-
makla sorumlu oldukları bir farziyettir. 
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Çocuklarını ateşten koruma vazifesini 
Allah ebeveyne yüklemiştir. Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem bu mesuliyeti 
şu sözleriyle beyan etmiştir: 

َراٍع  اإِلَماُم  ِتِه  َرِعّيَ َعْن  َمْسؤول  َوُكّلُُكْم  َراٍع  ُكّلُُكْم 
َعْن  َمْسؤوٌل  َوُهَو  أَْهِلِه  ِفي  َراٍع  ُجُل  َوالّرَ ِتِه  َرِعّيَ َعْن  َوَمْسؤوٌل 
ِتِه َواْلَمْرأَُة َراِعَيٌة ِفي بَْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤولٌَة َعْن َرِعّيَِتَها…  َرِعّيَ

ِتِه َوُكّلُُكْم َراٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعّيَ
“Hepiniz çobansınız, güttüğünüz 

sürüden sorumlusunuz. İmam/yöne-
tici çobandır ve tebaasından sorum-
ludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve 
sürüsünden sorumludur. Kadın, ko-
casının evinin çobanıdır ve sürüsün-
den sorumludur… Netice itibariyle 
hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sü-
rüden sorumlusunuz.” 13

Ayrıca hayatını Rabbinin rızasını ka-
zanmaya adamış evlat geride bırakmak 
ebeveynin yapabileceği en kârlı yatırım-
dır. Bunu Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şu hadisiyle ifade etmiştir:  

إَِذا َماَت ابُن آدم اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه إَِلّ ِمْن ثََلٍث َصَدَقٍة 
َجاِريٍَة أو ِعْلٍم يُْنَتَفُع ِبِه أَْو َولٍَد َصالٍِح يَْدُعو لَُه

“İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün 
amellerinin sevabı da sona erer. Şu 
üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i 
cariye, istifade edilen ilim, kendisine 
dua eden salih evlat/şer’î hükümler 
doğrultusunda hayat süren evlat.”14

Günümüzde ebeveynlerin çocukları-
nın dünyalık hiçbir şeylerini ihmal etme-
dikleri ancak buna mukabil Rableri’nin 
rızasını kazanmaya dönük işleri fazlasıyla 
ihmal ettiklerini yaşayarak öğreniyoruz. 
Sınavda performansını olumsuz etkileye-
ceğini düşünerek çocuğunu sabah nama-
zına kaldırmayan ebeveynler çevremizde 
fazlasıyla var. Yanlış anlaşılmanın önünü 
almak adına; pek tabii ki çocuklarına ha-
yırlı bir gelecek hazırlamak anne ve ba-
banın sorumluluklarındandır. Ancak bu 
meşru dairede ve şer’î hükümleri ihmal 
ve ihlal etmeksizin olmalıdır. Aksi tak-
tirde çocuklarımıza dünyada iyi ahirette 
ise bedbaht bir gelecek hazırlamış oluruz 
Allah muhafaza. Hâlbuki ebeveynin ço-
cukları üzerindeki asli vazifesi onları cen-

nete hazırlamaktır. Cehennem azabına 
muhatap olmalarını sağlayacak her türlü 
gayrimeşru işten onları muhafaza etmek-
tir.  Bakınız Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem en kötü baba kavramını ve özellik-
lerini nasıl tarif  ediyor:

“Yazıklar olsun ahir zaman baba-
larına! Bunun üzerine ashap sordu: 
Yoksa müşrik mi olacaklar? Peygam-
berimiz şöyle buyurdu: Hayır Müs-
lüman kalacaklar ama çocuklarına 
dini öğretmeyecek ve hatta çocukları 
dini öğrenmek istediklerinde onlara 
engel olacak ve onları dünya malı 
kazanmaya sevk edeceklerdir.”15

Anne ve baba çocuklarını cehennem 
azabından korumaya ve cennete nail 
olmalarına azimli ve gayretli olmak du-
rumundadır. Çünkü çocuklarını ahirete 
hazırlamak ebeveynin vazifesidir. Yukarı-
da ifade ettiğim gibi ebeveyn çocukları-
nın cennet yolunu açmalı ve bu konuda 
duyarlılığını hangi şartlarda ve zamanda 
olursa olsun kaybetmemelidir. Çocukla-
rının varsa günahına ağlamalı sevaplarına 
da sevinmelidir. Bakınız her konuda bize 
örnek olan Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem ailesine cennet yolunu açmakta ne 
kadar gayretlidir. Hz. Ali RadiyAllahu Anh 
şunu rivayet etmektedir:

ُ َعلَْيِه َوَسّلََم َطَرَقُه َوَفاِطَمَة ِبْنَت  أَّنَ َرُسوَل الِل َصّلَى الّلَ
ُ َعلَْيِه َوَسّلََم َفَقالَ   أََل ُتَصّلُونَ   َفُقْلُت   يَا َرُسوَل  ِبّيِ َصّلَى الّلَ الّنَ
الِل إِّنََما أَْنُفُسَنا ِعْنَد الِل َفإَِذا َشاَء أَْن يَْبَعَثَنا بََعَثَنا َفاْنَصَرَف 
ُ َعلَْيِه َوَسّلََم َولَْم يَْرِجْع إِلَّيَ َشْيًئا ُثّمَ َسِمْعُت  ِبّيُ َصّلَى الّلَ الّنَ
َوُهَو ُمْدِبٌر يَْضِرُب َفِخَذُه يَُقولُ     َوَكاَن اإِلْنَساُن أَْكَثَر َشْيٍء َجَدلً 

“Bir gece Hz. Peygamber Sallal-
lahu Aleyhi ve Sellem evimize ge-
lip (beni ve) kızı Fatıma’yı kaldırıp: 
Haydi (teheccüd) namazı kılmıyor 
musunuz?! diye buyurdu. Ben de: Ey 
Allah’ın Rasulü, canlarımız Allah’ın 
elindedir. Eğer bizim kalkmamızı di-
leseydi kalkardık! dedim. Ben böyle 
söyleyince dönüp gitti ve bana hiçbir 
karşılık vermedi. Sonra O’nun gider-
ken dizlerini döverek ve ‘İnsan tar-
tışmaya ne kadar da düşkün böyle!’16 
ayetini okuduğunu duydum.” 17

1   Tahrim Suresi 6
2   El Camiu li Ahkâmil Kur’an, İmam Kurtubi
3   İmam Ahmed bin Hanbel
4   Beyhakî
5   Nisa Suresi 34
6   Nisa Suresi 19
7   Tirmizi
8   Tirmizi 
9   İsra Suresi 23
10   Ankebût Suresi 8 
11   Muslim
12   Nesei
13   Buhari
14   Muslim
15   Müstedrak
16   Kehf Suresi 54
17   Buhari

Sonuç

Ancak her ne kadar aileler/eşler 
üzerlerine düşen şer’î hükümleri yerine 
getirerek kendilerini ve çocuklarını ce-
hennem azabından korumaya çalışsalar 
da aileleri ve nesilleri ifsat eden bir sis-
temin çatısı altında yaşadığımız gerçeğini 
unutmamak ve mutlaka bu gerçeğe vur-
gu yapmak gerekmektedir. Yani kaygılı 
aileler kendi çaba ve gayretleriyle çocuk-
larını demokrasinin acı meyvelerinden ve 
fitnesinden korumaya azami derecede 
gayret gösterseler de üzerlerine tatbik 
edilen fasit nizam bir taraftan yıkıma de-
vam etmektedir. Gittikçe de ateş çembe-
ri daralmaktadır. Nesillerimizi korumaya 
yönelik kendimizce önlemler almaya ça-
lışmış olsak dahi nesillerimiz gün be gün 
ifsat çarkında öğütülmeye bir adım daha 
yaklaşmaktadır maalesef. Aileyi ve nesli 
koruyacak olan nizam ancak fıtrata mu-
vafakat sağlayacak İslâm hayat nizamının 
ta kendisidir. İslâm nizamını hayata kâmil 
manada tatbik edecek yegâne şer’î yön-
tem ise Râşidî Hilâfet Devleti’dir. Bugün 
nesillerimize ve ailelerimize lazım olan 
şey kaynağı ifsat olan demokrasi ve laik-
lik anlayışı değil bilakis aileleri ve nesilleri 
koruyarak bağrından İmam Şafiler, İmam 
Ebu Hanifeler, gibi genç ulemalar ve Fatih 
Sultan Muhammed gibi idealist gençler 
çıkaran Râşidî Hilâfet Devleti’nin yöne-
tim anlayışıdır.

KENDİNİZİ VE AİLENİZİ YAKITI İNSANLAR VE TAŞLAR OLAN CEHENNEM AZABINDAN KORUYUN!
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SEKÜLER TUZAKLAR
İSLÂMİ ŞAHSİYETE KARŞI KURULAN

Halime Aydın

İnsan gibi aciz ve muhtaç bir varlığın 
ürettiği beşerî sistemlerin insanlığı 
mutlu etmediği, insanı ve toplumu 

kalkındırmaya yetmediği aşikârdır. Bu 
sebepledir ki şu an dünya üzerinde uy-
gulanan bu sistemler, toplumun sorun ve 
ihtiyaçlarını kapsayıcı bir şekilde ele ala-
mamış, yetersiz kalmıştır. Günümüz dün-
yasına yön veren ülkelerin birçoğu eko-
nomik anlamda gelişme kaydederken, di-
ğer taraftan ahlaki bir çöküş yaşamakta-
dır. Bunun yanı sıra ahlaki anlamda daha 
iyi seviyede olduğunu söyleyebileceğimiz 
toplumların da ekonomik anlamda kötü 
durumda olduklarına şahit olmaktayız. 
Hâlbuki bir toplum için ahlaki gelişmişlik 

ne kadar önemli ise ekonomik kalkınma 
da o derece önemlidir. Toplumdaki bi-
reylerin, temel ihtiyaçlarını karşılayama-
yacak durumda olması, bu bireyleri bir 
müddet sonra ahlaki olmayan davranış-
lara (hırsızlık gibi...) yönlendirebilir. Ne 
yazık ki birçok ahlaksızlık vakıasını bire-
bir yaşadığımız bir çağdayız. Bu yüzden 
toplumu bütün yönleriyle kalkındıracak, 
en üst düzeyde ahlaki gelişmişliği hedef 
edinirken aynı zamanda ekonomik kal-
kınmayı da gerçekleştirecek, bilimsel ve 
teknolojik gelişmeler açısından çağın ge-
risinde kalmayacak hatta çağın ötesine 
geçebilecek yeni bir düzene olan ihtiyacı 
iliklerimize kadar hissetmekteyiz.

Nihayetinde mevcut sistemlerin, sü-
rekli değiştirilen kanunlarının bu temen-
nimizi gerçekleştiremeyeceğine kanaat 
etmiş durumdayız. Artık tüm beklenti-
miz Allah’ın yardımına ve gayretle çalı-
şan Müslümanlara yönelmiş durumdadır. 
Kıyametten önce gerçekleşeceğine dair 
şüphe duymadığımız İslâm’ın asırlarca 
dünyaya hâkim olmuş adaletinin tekrar 
yeryüzüne hâkim olmasını canı gönül-
den arzulamaktayız. Aynı zamanda bu 
temennimizin gerçekleşmesi için her za-
mankinden daha çok çalışmak gerektiği-
nin de farkındayız.

Toplumsal sorunlar insanlığın başlan-
gıcından bu yana hep var olmuştur. Çün-
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kü insan yalnız başına değil toplulukla 
yaşamaya meyilli bir fıtratta yaratılmıştır. 
Bireylerin meydana getirdiği toplumsal 
yapıları oluşturan unsurlardan biri olan 
kadın ve erkek meselesi de toplumların 
esas problemlerinden birini teşkil eder. 
Aslında toplumların kadın ve erkeğe 
bakış açısı, toplum yapısını da şekillendi-
ren önemli bir unsur olmuştur. 
Zaman içerisinde Hz. Âdem 
ve Hz. Havva’nın yaratılışına 
dair farklı yorumlar geliştiril-
miş, yanlış bakış açıları ortaya 
çıkmıştır. Hz. Havva’nın, Hz. 
Âdem’in kaburga kemiğinden 
yaratıldığını belirten hadise 
dayanarak, yaratılış itibarıyla 
erkeğin kadından üstün oldu-
ğuna inanıp, kadını her mesele-
de geri planda bırakan bir algı 
oluştuğu gibi, Hz. Havva’nın 
cennetteki yasak meyveden 
yemesi için Hz. Âdem’i yön-
lendirdiğine inanan ve kadını 
bu inanç sebebiyle “günahkâr, 
şeytan” olarak niteleyen top-
lumlar da ortaya çıkmıştır. Top-
lumların bu temel bakış açısının 
kadın erkek ilişkisine yansıması 
da kaçınılmaz olmuştur. Tahrif 
edilmiş Hristiyanlığın hâkim ol-
duğu Orta Çağ Avrupası’nda, 
şeytan diyerek yakılan kadınla-
rın olduğunu, tarihî bilgiler bize 
sunmaktadır. 

SSCB’nin uyguladığı ya da 
uygulamaya çalıştığı sosyalist 
ideoloji eksenindeki batıl ni-
zamda ise kadın ve erkek eşit(!) 
görülmüş ve bunun neticesin-
de kadınlar güçlerinin üzerinde 
ve çok ağır işlerde çalıştırılmış-
tır. İnsan fıtratına aykırı olan bu 
bakış açısı ise ne aile kavramını 
ne de kadında var olan annelik, şefkat, 
merhamet gibi güzel özellikleri bırakmış-
tır. Nihayetinde ise yaratılışa aykırı bu 
sistem, çok kısa bir süre içerisinde tarih 
sahnesinden silinmiştir.

Tarihin daha eski sahnelerine gittiği-
mizde de kadın ve erkek algısının toplu-

mun zihin ve fiziksel yapısını nasıl etkile-
diğini görebiliyoruz. Tarihler Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in nübüvvet ile 
müjdelenmesinden hemen öncesini, ca-
hiliye dönemini gösterdiğinde zihnimizde 
çağrışım yapan en bariz örnek kız ço-
cuklarının diri diri gömülmesi olayıdır. Bu 

olay insan fıtratına o kadar aykırı bir dav-
ranıştır ki çok yaygın bir gelenek olmasa 
da zihnimize kazınmıştır. Mekkeliler, er-
kek çocuğuna karşı övünme, gurur duy-
ma gibi birtakım duygular hissederlerken 
kız çocuğuna ise birtakım sebeplerden 
ötürü utanç duygusuyla bakmışlardır. Bu 

yüzden kız çocuklarını diri diri toprağa 
gömme şeklinde gelişen iğrenç bir uygu-
lamayı âdet hâline getirmişlerdir. Ancak 
Mekke’nin bütününe bu âdetin yayıldı-
ğını söyleyemeyiz. Örneğin Mekke’de 
ki meşhur kabilelerden Temim Kabile-
si’nde bu davranış daha sık görülürken, 

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in de mensubu olduğu 
Kureyş Kabilesi’nde ise çok az 
rastlanılan bir eylem olmuştur.

Aslında detaylarıyla bir-
likte cahiliyedeki bu örneğe 
ve diğerlerine baktığımızda 
kadınlara ve kız çocuklarına 
herhangi bir değer atfedilme-
diğini görmekteyiz. Güçlülük 
esasına dayanan Mekke’nin bu 
sosyolojik vakıası, güçlü olan 
kadınlar dışında, kadının hak 
ve hukuktan mahrum olduğu-
nu bizlere göstermektedir. Kız 
çocukları kendilerine danışıl-
madan evlendirilmişler ve bu 
evliliğin karşılığında babaya bir 
miktar para ödenmiştir. Başka 
bir örnek olarak da bir kadının 
kocası vefat ettiğinde kocasının 
ailesi tarafından kendisine da-
nışılmadan herhangi biriyle ev-
lendirilmesini verebiliriz. Daha 
da olumsuz bir örnek verecek 
olursak bir erkeğin karısı vefat 
ettiğinde genellikle kendisine 
taziyede bulunulmadığı kaynak-
larda zikredilmektedir. Aslında 
bu son örnek kadının cahiliye 
toplumundaki konumunu net 
bir ifade ile anlatmaktadır. Bu-
gün kapitalist sistem nasıl kadı-
nı bir köle ya da bir eşya gibi 
kullanmaktaysa cahiliyede de 
buna çok benzer bir düşünce 

mevcuttur. Allahu Teâlâ ayet-i kerimede 
bu bakış açısını kınamıştır:

َسٓاَء َكْرهًاۜ  يَٓا اَّيَُها اّلَ۪ذيَن ٰاَمُنوا َل يَِحّلُ لَُكْم اَْن تَِرُثوا الّنِ
يَْأ۪تيَن  اَْن   ٓ اِّلَ ٰاتَْيُتُموُهّنَ  َمٓا  ِبَبْعِض  لَِتْذَهُبوا  تَْعُضُلوُهّنَ  َوَل 
َكِرْهُتُموُهّنَ  َفِاْن  ِباْلَمْعُروِفۚ  َوَعاِشُروُهّنَ  َنٍةۚ  ُمَبّيِ ِبَفاِحَشٍة 

ُ ۪فيِه َخْيرًا َك۪ثيرًا َفَعٰسٓى اَْن تَْكَرُهوا َشْئـًا َويَْجَعَل الّلٰ

Günümüz dünyasına yön 
veren ülkelerin birçoğu 

ekonomik anlamda 
gelişme kaydederken, 
diğer taraftan ahlaki bir 

çöküş yaşamaktadır. Bunun 
yanı sıra ahlaki anlamda 

daha iyi seviyede olduğunu 
söyleyebileceğimiz 

toplumların da ekonomik 
anlamda kötü durumda 

olduklarına şahit 
olmaktayız. Hâlbuki 

bir toplum için ahlaki 
gelişmişlik ne kadar önemli 
ise ekonomik kalkınma da 

o derece önemlidir.

İSLÂMİ ŞAHSİYETE KARŞI KURULAN SEKÜLER TUZAKLAR
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“Ey iman edenler! Kadınlara 
zorla mirasçı olmanız size helal 
olmaz. Apaçık bir edepsizlik yap-
madıkça, onlara verdiğinizin bir 
kısmını ele geçirmek için -evlen-
me ve boşanma ko nusunda- en-
gel çıkarmayın. Onlarla iyi geçinin. 
Eğer onlardan hoşlanmazsanız, 
Allah’ın hakkınızda çok hayırlı kı-
lacağı bir şeyden de hoşlanmamış 
olabilirsiniz.”1

Günümüzde de maalesef  cahiliyede-
kine benzer bir zihniyet ile karşılaşmak-
tayız. Hâlbuki Allah’ın Rasulü, kız çocu-
ğunun utanç vesilesi olarak görüldüğü bir 
toplumda kızı kendisine geldiğinde onu 
karşılamak için ayağa kalkan bir baba fi-

gürü olarak örneklik teşkil etmiştir. Eşle-
rini sadece erkek çocuk doğururlarsa ai-
leden bir birey kabul eden erkeklere kar-
şı, eşlerine güzellikle muamele eden ve 
aynı şekilde muamele etmeyi müminlere 
emreden bir peygamber olmuştur. Sayı-
larını çoğaltabileceğimiz bu muhteşem 
örnekliklere rağmen Müslümanlar, İslâm 
dışı anlayışlara ve alışkanlıklara geri dön-
mekteler. Asırlarca İslâm’ı referans ala-
rak hakimiyet kurmuş bir devletin yerine 
kurulan yeni bir rejim ile beraber algıları 
değiştiren, bakış açılarını İslâm çerçeve-
sinden uzaklaştıran birtakım politikalar 
uygulanmıştır. İslâm’ın esas unsur oldu-
ğunun bilincinde olan ve İslâmi anlayış-
tan kopmak istemeyen Müslümanlar bu 
duruma itiraz etmiş, direniş göstermiş-

lerdir. Fakat zaman Müslümanların aley-
hine işlemiş ve neticede de okul öncesi 
eğitim seviyesinde bir öğrenim olan keli-
me-i şehadeti bile doğru düzgün telaffuz 
edemeyen bir nesil türemiştir. Bu neslin 
kaybettiği en büyük değerlerden biri de 
şüphesiz aile kavramı olmuştur.

Söz konusu nesil olarak bizler, tekno-
lojinin özellikle eğitim-öğretim hayatında 
son derece faydalı imkânlar sunduğu-
nun ve bilgiye kısa zamanda ulaşmanın 
ne büyük bir imkân olduğunun farkın-
da olmakla beraber, teknolojiyi olması 
gerekenin dışında kullanmaktan da geri 
durmuyoruz. Çağımızın psikolojik bir 
hastalığı olarak “sosyal medya bağımlılığı” 
tanısıyla karşı karşıyayız. Yapılan araştır-
malar son yıllarda artan boşanmaların en 
önemli sebeplerinden biri olarak sosyal 
medyanın kontrolsüz kullanımını ön pla-
na çıkarmaktadır. Aynı araştırmada hem 
erkek hem kadın açısından dile getirilen, 
eşlerin sosyal medya bağımlılığı ve bu 
sebeple aile hayatında anne ve baba ol-
maktan kaynaklanan sorumlulukların ye-
rine getirilmemesi en çok şikâyet edilen 
mevzu olmuştur. Nice âlimler anne ve 
babalarının dizleri dibinde eğitim alarak 
yetişmişlerken, neslimizin gittikçe kötü-
leşen ahlaki durumunun sebeplerini bu 
araştırma ile daha iyi tefekkür edebilece-
ğimiz kanaatindeyiz.

Bu sebeple, cumhuriyetin kurulması 
ile beraber İslâm ümmeti olarak söz ko-
nusu değişikliklerden en büyük payı belki 
de aile hayatlarımız ile almış bulunmak-
tayız. Aile kavramı, söz konusu rejimin 
ve kanunlarının yerle bir ettiği en önemli 
kavramlardan biri olmuştur. Sosyolojide-
ki ifadesi ile aile, toplumu şekillendiren 
en temel unsurdur. Aileyi oluşturan ka-
dın ve erkeğe mevcut sistemin bakışı, ka-
dının erkeğe, erkeğin de kadına dair oluş-
turduğu algı, aile kavramının içini boşalt-
mış, aile yapısını temelinden sarsmıştır. 

Mevcut sistemler, kadına da erke-
ğe de olması gerekenden farklı roller 
sunmuştur. Cumhuriyetin kurulması ile 
beraber, 1963 yılına kadar nüfus artış 
hızını yükseltmeye yönelik politikalar uy-
gulanmış, 1963’ten sonra da nüfus artış 

Çağımızın psikolojik bir hastalığı olarak 
“sosyal medya bağımlılığı” tanısıyla karşı 
karşıyayız. Yapılan araştırmalar son yıllarda 
artan boşanmaların en önemli sebeplerinden 
biri olarak sosyal medyanın kontrolsüz 
kullanımını ön plana çıkarmaktadır. 
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 1   Nisa Suresi 19 
 2   Rum Suresi 30 

hızını azaltmaya yönelik farklı politikalar 
geliştirilmiştir. Özellikle bu dönemde, 
kadının çalışma hayatına atılması için 
teşviklerde bulunulmuştur. Hâlbuki genç 
nüfus dinamizmi, dinamizm ise üretmeyi 
beraberinde getirmektedir. Bu politika 
belli bir müddet sonra olumsuz sonuç-
lar doğurmuştur. Gittikçe artan orta yaş, 
çalışma hayatında yer alan kadın sayısının 
her geçen gün artması, ülke nüfusunun 
dinamizmini kaybetmesine yol açmıştır. 
Şimdilerde ise nüfusu arttırmaya yöne-
lik girişimlerle karşılaşmaktayız. Elbette 
ki bir kadın çalışabilir, kariyer yapabilir. 
Ancak sistem bunları medeniyet, anne 
olmayı da eziyet olarak yansıtmaktadır. 

Aslında tam olarak ifade etmek is-
tediğimiz husus şudur: Sınırlı olan insan 
aklının oluşturmaya çalıştığı bu aciz sis-
temler, net, kapsamlı, evrensel bakış açı-
ları ortaya koyacak kapasitede değildir. 
Ürettikleri politikalar, aldıkları kararlar, 
birbirleriyle çelişecek şekilde değişebil-
mektedir. Kadınların mahremlerini teşhir 
etmelerini medeniyet ya da cesaret ola-
rak yansıtan, gayrimeşru ilişkilere diziler, 
filmler yoluyla özendiren, genç neslin git 
gide azalan ahlaki duyguları ve toplumsal 
bir vakıa olarak yaşadığımız gayrimeşru 
ilişkilerde yaşanan artış karşısında aciz 
kalan işte bu sistemdir. Bununla birlikte 
yine aynı sistem, Allah’ın kadına verdiği 
birtakım özellikleri sonuna kadar kullan-
makta çekinmemiş; her reklamda, her 
filmde kadının bu özelliklerini kullana-
rak sisteme âdeta köle hâline getirmiş-
tir. Çünkü kapitalizm için önemli olan 
tek şey menfaat ya da diğer bir ifadeyle 
paradır. Para kapitalizmin putu olmuştur 
âdeta. Bu yüzden erkekler için hazırla-
nan, onlara pazarlanması düşünülen bir 
ürünün reklamında bile, kadın figürünün 
mutlaka yer aldığını görebiliriz. Çünkü 
kadının kadınsı özelliklerinin kullanılması 
pazarlanan ürünün daha cazip hâle gel-
mesine sebep olmaktadır. 

Elbette üzerimize tatbik edilen bu sis-
temler insanlık için ciddi sıkıntılar barındı-
ran, çelişkilerle dolu, fıtrata aykırı sistem-
lerdir. Mevcut sistem Müslüman erkekleri 
ve Müslüman kadınları İslâm’dan uzaklaş-

tırmak için elinden geleni yapmıştır. Ni-
hayetinde de başarılı olmuş, Müslüman-
larda olması gereken takva, edep, hayâ 
gibi ahlaki özellikleri yok etmiş ve aile ha-
yatlarını paramparça etmiştir. Bu konuda 
aksini söyleyecek durumda değiliz. An-
cak ne oldu da mevcut sistemler bu ka-
dar “başarılı” oldular? Biz Müslümanların 
bu noktada hiçbir sorumluluğu yok mu?

Bakış açımızı, zihinlerimizi, amelleri-
mizi İslâm’dan uzaklaştırmak ve Allah’ın 
haram kıldığı birtakım davranışları meş-
rulaştırmak için sistemin milyonlar har-
cayarak oluşturdukları dizileri, filmleri 
izleyenler biz değil miyiz? Allah’ın haram 
kıldığı kötü alışkanlıkları masumlaştıran, 
özendiren; öldürmeyi, yıkıp yakmayı tek 
çözüm yoluymuş gibi gösteren mafyatik 
dizileri, evlatları ile beraber izleyenler 
Müslüman babalar değil mi? Bin bir entri-
kanın döndüğü, aldatmanın “aşk” adı al-
tında masumlaştırıldığı, yalan söylemenin 
gayet doğal bir eylemmiş gibi yansıtıldığı 
pembe dizileri kızlarıyla beraber izleyen-
ler Müslüman anneler değil mi? Sanal âle-
me kapılan, anne baba olmanın getirdiği 
ağır sorumlulukları unutanların içinde 
Müslümanlar yok mu? Daha farklı bir ör-
nek verelim, kadını gözleri bile görünme-
yecek şekilde kapatan, sosyal hayattan 
tamamen soyutlayan hatta kadın hem-
şireleri, öğretmenleri bir dönem işlerin-
den çıkarıp evlerine hapseden örgütsel 
yapıları Müslümanlar oluşturmadı mı? 

Gerçek şu ki İslâm ümmeti olarak 
bizler de bu sistemin planlı olarak yap-
tığı birtakım faaliyetlerine adapte olduk. 

Hatta yardımcı olduk! Evet, İslâm dinine 
temelden muhalif  olan kapitalizm, Müs-
lümanların Kur’an ve Sünnet ile bağını 
koparmak, yaşam tarzlarını sekülerleş-
tirmek için çok çabaladı ve hâlâ da çaba-
lamaktadır. Ancak şu açıktır ki sistem ne 
kadar çabalıyorsa bizim de en az o kadar 
hatta daha fazla gayret göstermemiz ge-
rekir. Allah, vaadi olan yardımını gönde-
rip, İslâm’ı tatbik edecek bir düzene ka-
vuşuncaya kadar Müslümanların işi çok 
zordur elbette. Ancak en azından ken-
dimizi ve evlatlarımızı sistemin tuzakla-
rından korumak durumundayız. Allah’ın 
emrinde olduğu gibi:

ِ اّلَ۪تي َفَطَر الّنَاَس  يِن َح۪نيًفۜا ِفْطَرَت الّلٰ َفاَِقْم َوْجَهَك لِلّد۪
اَْكَثَر  َوٰلِكّنَ  ُمۗ  اْلَقّيِ يُن  الّد۪ ٰذلَِك   ِۜ الّلٰ لَِخْلِق  تَْب۪ديَل  َل  َعلَْيَهۜا 

الّنَاِس َل يَْعلَُموَنۗ
“O hâlde sen hanif olarak bü-

tün varlığınla dine, Allah insanları 
hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona 
yönel! Allah’ın yaratmasında de-
ğişme olmaz. İşte doğru din budur 
fakat insanların çoğu bilmezler.”2

İSLÂMİ ŞAHSİYETE KARŞI KURULAN SEKÜLER TUZAKLAR

Kapitalizm için önemli olan tek şey menfaat 
ya da diğer bir ifadeyle paradır. Para kapita-

lizmin putu olmuştur âdeta. Bu yüzden erkek-
ler için hazırlanan, onlara pazarlanması dü-
şünülen bir ürünün reklamında bile, kadın 
figürünün mutlaka yer aldığını görebiliriz.
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Medya tarih boyunca şekil de-
ğiştirse de kavram ve pratik 
olarak hep mevcut olagel-

miştir. Kimi dönem fısıltı gazetesi, radyo 
ve televizyon gibi sözlü ve görsel form-
da, kimi zaman ise taştan tablet, gazete, 
dergi, dijital yayın ve sosyal medya gibi 
yazılı formda karşımıza çıkar ama üst-
lendiği misyon ve kullanılma amacı hep 
aynıdır: “Kitlelere bilgi ve fikir taşımak.” 
Bu araçlar bilinç/duyarlılık oluşturma ve 
kültür zenginleştirmek gibi her zaman 
doğru amaçlarla kullanılmamış; yönlen-
dirme ve ifsat amaçlı olarak da kullanı-
lagelmiştir. Dezenformasyon, algı oluş-
turma veya daha masum(!) sayılabilecek 
maddi kâr elde etme bu fasit kullanımla-
rın sadece birkaç yönü olarak sayılabilir.

Rabbimizin kullarına mesajını/risale-
tini ulaştırması da kitle iletişim araçları ile 
gerçekleşir. Her peygamber/rasul dö-
neminin araçlarını kullanarak aldığı vahyi 
kitlelere ulaştırmış ve doğru anlaşılması 
için getirdiği vahyin rengine boyanarak 
genelde insanlık için, özelde davetçiler 
için birer usvetun hasene/örnek insan 
olmuşlardır. Efendimiz SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem zamanının medyası sayılabilecek 
kitle iletişim araçlarının şiir, toplu hitap, 
nadilerin nidası gibi yöntemler olduğunu 
siyerden biliyoruz. Medyanın kendisi ha-
yır veya şerdir demek yanlış olur, o bıçak 
gibi bir araçtır. Katilin elinde silah, aşçının 
elinde zanaat, üstadının elinde sanat olur.

Batılı kâfir toplumların ve sistemle-
rinin hayır-şer gözetmeyen seküler aki-
delerine dayalı medya yayınları onları 
rahatsız etmeyebilir ama özgürleşme ve 
demokratikleşme adı altında ifsat pro-
jelerini Müslüman toplumlarda sahnele-
meleri hiç de doğal ve masumane değil-
dir. “Batılı kâfirlerin hayat görüşü budur, 
bunu ifsat projesi olarak değerlendirmek 
komploculuktur.” diyenler maalesef  üze-
rimizde yapılan ameliyatları/operasyon-
ları, kurulan komploları görmekten gafil 
veya dikkat dağıtmakla vazifeli kişilerdir. 
Nitekim biliyoruz ki en meşhuru Soros’a 
ait olan Açık Toplum Vakıfları (Open So-
ciety Foundations) olmak üzere Ameri-
ka, İngiltere ve diğer sömürgeci kapitalist 
devletler STK ve vakıflar üzerinden de-
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mokratikleştirme adı altında LGBT gibi 
sapkınlıklara açıktan finans sağlamakta-
dır.1 Zamanın ABD büyükelçisi John Bass 
HT Pazar için yazdığı bir makalede şunları 
ifade etmişti:

“Dünya çapında LGBT bireylerin insan 
haklarına katkıda bulunan programları 
desteklemek için diğer projelerin yanında 
Küresel Eşitlik Fonu yoluyla devletler, sivil 
toplum ve özel sektör ile çalış-
maktayız.”2 

Kapitalist devletler “Soft 
Power” dedikleri “Yumuşak 
Güç”3 tekniği sayesinde silah 
gücüyle yaptıramadıklarını 
medya, STK’lar, uluslararası 
örgütler ve sözleşmeler va-
sıtasıyla yaptırabilmektedir. 
Cinsiyet tercihi ve eşcinsellik 
gibi bu toplumun yapısına ta-
ban tabana zıt şartlar içeren 
İstanbul Sözleşmesi bu dayat-
maların örneklerinden sadece 
biridir. Türkiye’nin imzaladığı 
ve uygulamayı taahhüt etti-
ği bu sözleşmeyi Bulgaristan 
halkı bile kabullenememiş ve 
Bulgar Anayasa Mahkemesi 
sözleşmeyi anayasaya aykırı 
bulmuştu.4 

Açık Toplum Vakıfları’nın 
kendi beyanlarında sözde in-
san hakları için 2019 yılında 
sağlanan fon 1 milyar doların 
üstündedir.5 Bu kurumların 
devlet bütçesi gibi fonları de-
mokratikleştirme ve ayrım-
cılığı engellemeye(!) harca-
maları boşuna değildir. LGBT 
gibi sapkınlıkları desteklemek 
kitlelerin bakış açısını etkiler ve toplumu 
manipülatif  hâle getirir. Toplumun kod-
larına aykırı unsurların normalleştirilmesi 
ve sıradanlaştırılması bunların açıktan ya-
pılmasına ortam hazırlar. Böylece kamu-
oyu algılarının yönlendirilmesi toplumsal 
refleksleri zayıflatır veya yok eder. Bir 
süre sonra dostunu düşmanını ayırt ede-
meyen ve her yere yönlendirilmeye açık 
bir toplum meydana gelir. Bu toplumun 
başına getirilen veya desteklenen yöne-

ticilerin işbirlikçi tutumları görmezden 
gelinir. İstanbul Sözleşmesi gibi cinsiyet 
ayrımcılığını giderme başlığı altında aile 
kavramını ifsat eden, cinsiyet değiştirme 
ve cinsel tercihlere özgürlük tanımayı sin-
dirmemizi sağlamaya yönelik atılan adım-
lara sessiz kalınır. 

Fazla değil bundan 30-40 sene önce 
kim derdi ki Hilâfet’in son merkezi Payi-

taht meydanlarında birileri “Velev ki …
bneyiz” diye, “Sevişirim Evlenmem, Ha-
mile Kalırım Doğurmam!” diye serbestçe 
pankart kaldırıp bağırabilecek? 

Müslüman toplumlarda her tür sap-
kınlık özgürlükler bahanesiyle serbestçe 
ifade edilebiliyorken İslâm davetçileri ile 
toplum arasına duvarlar örülmektedir. 
Bu satırların yazarı 2005’te aynı Payi-
taht’ın Fatih Camiinde “Bu ülke yüzyıl-

larca Hilâfet ile yönetildi, tekrar Hilâfet 
ile yönetilmeli” dediği için onlarca kişiyle 
birlikte terörist olmakla suçlanarak ceza-
ya mahkûm edildi. Örneğin 2009’da İs-
tanbul’da valilikten izin alınarak planlanan 
bir konferans iptal edilmiş ve heyette adı 
geçenlere 7,5 yıl hapis kararı verilmişti.6 
Davetçileri baskıyla engelleyemeyen-
ler karalama ve karartma yöntemleriyle 

engellemeye çalışmaktadır. 
2015’te İstanbul Fatih Ca-
mii’nden Saraçhane’ye Hilâ-
fet talepleriyle yürüyüş yapan 
15.000 kişilik kalabalığın yap-
tığı basın açıklaması ana akım 
medyanın hiçbirinde manşet 
yapılmadı.7 Ana haberlerde 
de yer almadı. 3 kişinin hayvan 
haklarıyla ilgili basın açıklama-
sı yapmasını manşete taşıyan, 
ana haberlerde ilk sıradan ve-
ren yönlendirilmiş medyanın 
böyle bir yürüyüşü haber yap-
mamasına karartma denmez 
de ne denir?

Türk sinemasında ve dizile-
rinde İslâm akidesinin ve İslâmi 
hükümlerin alay konusu yapıl-
ması git gide artan bir durum. 
Bunda geçmişteki normalleş-
tirme çalışmalarının payı kü-
çümsenemez. İslâm hukukun-
da Allah’ın hürmet edilmesini 
istediği şeyleri yermek, onlarla 
alay etmek, Allah’ın çirkin de-
diği şeyleri övmek kişiyi din-
den çıkarır. Her şey şaka için 
malzeme yapılamaz.

اّلَ۪ذيَن  تَّتَِخُذوا  َل  ٰاَمُنوا  اّلَ۪ذيَن  اَّيَُها  يَٓا 
اُ۫وُتوا  اّلَ۪ذيَن  ِمَن  َولَِعًبا  ُهُزًوا  ۪ديَنُكْم  اّتََخُذوا 

ُكْنُتْم  اِْن   َ الّلٰ َواّتَُقوا  اَْولَِيٓاَءۚ  اَر  َواْلُكّفَ َقْبِلُكْم  ِمْن  اْلِكَتاَب 
ُمْؤِم۪نيَن

“Ey iman edenler! Sizden önce 
kendilerine kitap verilmiş olanlar-
dan ve kâfirlerden, dininizi alay 
ve eğlence konusu yapanları dost 
edinmeyin. Eğer (gerçekten) iman 
ediyorsanız, Allah’tan gereğince 
korkun.”8

Kapitalist devletler 
“Soft Power” dedikleri 
“Yumuşak Güç” tekniği 

sayesinde silah gücüyle 
yaptıramadıklarını medya, 

STK’lar, uluslararası örgütler 
ve sözleşmeler vasıtasıyla 

yaptırabilmektedir. Cinsiyet 
tercihi ve eşcinsellik gibi bu 

toplumun yapısına taban 
tabana zıt şartlar içeren 
İstanbul Sözleşmesi bu 

dayatmaların örneklerin-
den sadece biridir.

KANAL-İZASYON ÇUKURU
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Ebu Hureyre’den rivayetle: 

ْجَعُة َكاُح َوالّطََلُق َوالّرَ ُهّنَ ِجّدٌ َوَهْزلُُهّنَ ِجّدٌ الّنِ ثََلٌث ِجّدُ
“Üç şeyin ciddisi ciddi, şakası da 

ciddidir, nikah, talak ve ric’a. (boşan-
maktan vaz geçme.)”9 

Türk sineması tarihi boyunca hep 
dinî semboller ve karakterlerle ya alay 
etmiştir ya da onları cahil, kaba ve kötü 
karakterler olarak resmetmiştir. Dindar 
karakteri hacı veya hoca; dini dünya çı-
karları için kullanan, mevcut yağma ve 
ağalık veya kapitalist düzeninin bekası 
için elinden geleni yapan, üçkâğıtçı, hır-
sız, kul hakkı yiyen, şehevi arzularının pe-
şinde elalemin karısına kızına sarkabilen 
ve zina etmekten korkmayan, çıkarı için 
içki içmekten çekinmeyen her bakımdan 
“pis” bir tiptir. Hemen hemen tüm film-
lerde Şaban, Ramazan, Apti, Hüsnü, Rıf-
kı, Kâmil gibi hürmet edilen isimler, alay 
edilen karakterler için kullanılır.

Bu senenin başında vizyona giren 
“Baba Parası” isimli yerli yapımım sadece 
tanıtım fragmanında bile İslâmi birçok te-

rim alay konusu edinilmiş, filmin içeriğin-
de kim bilir daha neler var. 10 milyondan 
fazla izlenmişliği olan bu fragmanda helal 
ve haram işleme küçümseniyor, haram 
lokma baldan tatlı denilerek alay ediliyor, 
tövbe kapısı ve terazi hakkında ileri geri 
konuşuluyor. Komedi adı altında işlenen 
bu cürümler özellikle körpe zihinlerin din 
algısını ve dine yönelik olan hassasiyetle-
rini ifsat etmekten başka işe yaramıyor.

Son dönemlerde yerli yapımlarda cin-
li, büyülü korku türünde filmler çok po-
püler. Hurafeler üzerinden dini itibarsız-
laştırmak için bu tür, çok kullanışlı ve bol 
malzeme veren bir yapıya sahiptir. Ni-
tekim her sene bir veya iki tane çekilen 
Siccîn tarzı filmlerde Kur’an-ı Kerim bir 
büyü aracı veya ezoterik bir metin gibi 
sunuluyor. Fragmanlarında ise Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler okunurken bir kadının 
karnı parçalanıyor, bir kişi Kur’an-ı Ke-
rim okurken ağzından kanlar fışkırmaya 
başlıyor, yine Kur’an-ı Kerim okunurken 
bir kadın çocukların kafasını parçalıyor. 
Satanizm ve ateizm propagandası için bu 
filmler birer kuluçka misyonu üstleniyor.

Denetimsiz olan sosyal medya ağları 
da toplum mühendislerinin ve istihbarat 
ağları için en kolay erişilip manipüle edi-
lebilecek sahalar hâline geldi. Facebook, 
Twitter, Youtube’dan sonra özel hayatı 
ifşa eden Tiktok isimli bir video paylaşım 
platformu viral oldu. Kısa video payla-
şımlarıyla her türlü rezilliğin akım hâline 
getirilerek toplumun ilgi odakları saptırı-
lıyor, rezilliğin bini bir para. Artık 8-9 ya-
şında çocukların bile sahip olduğu akıllı(!) 
telefonlar üzerinden henüz mahremiyet 
ve özel hayat hassasiyetleri gelişmemiş 
çocuklar hem kontrolsüz paylaşımlar 
yapabiliyor hem de Mavi Balina benzeri 
oyunlarla intihara sürüklenebiliyor.

Televizyonlarda bağımlılık hâline gel-
miş Batı patentli yarışma formatlarının 
ve kadın programlarının vazgeçilmezi 
reyting uğruna birbirini kötüleme, kavga, 
hakaret, aşağılama. Saygı ve hürmet mef-
humlarının geliştirilmesi gereken yaşlı in-
sanlar, evlendirme programlarında evlilik 
peşinde koşan, istediğini elde etmek için 
her türlü taklayı atan kişiliksiz insanlar 
konumuna düşürülüyor. Gelin ve damat 
adayları tezgâhtan patates seçer gibi şek-
le ve menfaate dayalı tercih kriterleri ile 
pazarlanıyor. Ailece yarışma kılıfında her 
türlü aile içi sırrın ifşa edilmesi, büyük 
ödül olan arabayı elde etmek için ailece 
rezil olmak kimseyi rahatsız etmeyen bir 
durum hâline geldi. Tercihlerimiz ve algı-
larımız bu tür yarışma ve şovlarla seviye-
sizleştiriliyor, battıkça batıyoruz.

Magazin ve Televole kültürü bütün 
gündemimizi işgal etmiş durumda. Han-
gi şöhretin kiminle nerede ne yaptığı ile 
ilgilenmekten Suriye’de, Libya’da neler 
oluyor, Doğu Türkistan’da Müslümanlar 
hangi işkence ve asimilasyonlarla mağdur 
ediliyor haberimiz olmuyor. Öyle bir bilgi 
bombardımanı ve dezenformasyon bata-
ğına itiliyoruz ki doğruyu yanlıştan ayırt 
edemez hâle geliyoruz.

Yerli dizilerde entrika, aldatma, evlilik 
dışı ilişkiler, ihanet sıradan olayların birer 
parçası. Aileye bakışımız dizilerle kod-
lanıyor. Boşanmaların, aile içi şiddetin 
artması, çocuk sahibi olmanın gereksiz, 
hatta yük olarak görülmesi bize çizilen 
tablolarda beyinlerimize nakşediliyor. 

Televizyonlarda bağımlılık 
hâline gelmiş Batı patentli 

yarışma formatlarının ve kadın 
programlarının vazgeçilmezi 

reyting uğruna birbirini 
kötüleme, kavga, hakaret, 

aşağılama. 
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Filmlerde esas oğlanın ve esas kızın 
gayri İslâmi yaşam tarzı rol model ola-
rak gençliğe empoze ediliyor. Lüks için-
de yaşam hayatın tek amacı, menfaate 
dayalı arkadaşlık ilişkileri, fedakârlıkların 
bir karşılık için yapılması sahneleniyor. 
Karşılıksız iyilik yapmak saflıkla özdeş. 
Başa bir iş gelince tevekkül yerine isyan 
ve intikam tek çıkar yol olarak gösterilir. 
İbadet, huşu, Allah’a kulluk, ulvi gayeler 
asla karakterize edilmez.

Eski Türk filmlerinde de durum fark-
lı değil. Zina, aldatma, dolandırma gibi 
haramlar çekinilmeden işlenir. Rakı ge-
leneksel sofra içeceğimiz gibi gösterilir. 
İslâm’da haram bir şeye helal olsun de-
mek kişiyi küfre götürür. Rakı içerken 
“helal olsun” demek eski filmlerde bir 
gelenektir. Teco’lar üzerinden tecavüz 
sahneleri, Nuri Alço’lar üzerinden ka-
dınların ayartılması Küçük Emrah’lar 
üzerinden kadere isyan işlenir.

Sinema filmlerinde, dizilerde, haber-
lerde, sosyal medyada, magazin ve ya-
rışma programlarında LGBT bireylerin 

sıkça sahnelenmesi tesadüf  veya hayatın 
gerçeği değildir. LGBT konusunun Batı 
medyasında bu kadar yoğun işlenmesinin 
temelinde belki reyting ve metroseksü-
el hayat tarzına daha fazla kozmetik ve 
estetik ürün pazarlamak yatıyor olabilir. 
Doğulu/Müslüman toplumlarda işlen-
mesine gelince amaç farklılaşmaktadır. 
Geri kafalı/gerici Doğu insanını modern-
leştirebilmek ve Batı ile uyumlu/entegre 
hâle getirmek amaçlardan sadece biri-
sidir. Diğer amaçlar ise dikkatleri dağı-
tılmış bireylerin yüksek idealler peşinde 
koşmaktan çok hedonist haz ve menfa-
atlerin kölesi olmuş, tüketim öznesine 
indirgenmesi olarak sayılabilir.

Türk sinemasının LGBT macerası 
1923 senesine dayanır. “Leblebici Hor-
hor” ile travestilik konusunu işleyen Muh-
sin Ertuğrul’un filmi cumhuriyetin getir-
diği özgürlükler(!) sayesinde 1934 yılında 
iki sinemada gösterime girebilmiştir. 50’li 
yıllarda Zeki Müren’lerle, 70’li yıllardan 
sonra ise Bülent Ersoy’larla kamuya mal 
edilen LGBT bireyler o dönemden son-
ra TV ve sinemalarda normalleştirme 

çalışmalarının birer parçası oldular. 80’li 
yıllardan sonra LGBT bireylerin ayrımcı-
lık temalı veya kimliklerini açıktan ifade 
eden filmler hemen her sene sinemalar-
da gösterime giriyordu.10 2009’da Mah-
sun Kırmızıgül’ün “Güneşi Gördüm” filmi 
bir yandan Güneydoğu Anadolu’nun din-
dar halkından çıkan trans birey üzerin-
den transseksüellik doğal gösterilmeye 
çalışılır, diğer yandan bu durumu kabulle-
nemeyen ailesinin onu öldürmesi bağnaz 
dindarlık formunda işlenir.

Türk dizilerinde de cinsi sapkınlıklar 
sıklıkla işlenir ve tepkilere rağmen ısrar-
la bu tavır sürdürülür.11 Çünkü manipüle 
edilmesi ve uyutulması gereken bir top-
lum var ve saldırı araçları ne kadar çeşitli 
olursa dikkatler o kadar kolay dağıtılır ve 
yönlendirilir. Üzücü olansa 2010 yılında 
yayınlanan ve iki erkeğin yatak sahnesi-
ni12 prime time kuşağında gösteren “Kılıç 
Günü” isimli dizinin Çalık’ın ATV’sinde 
yayınlanabiliyor olması. Çalık’ın Turku-
vaz Medya Grubu’nun o dönem genel 
müdürü Serhat Albayrak’tı.

KANAL-İZASYON ÇUKURU

“Leblebici Horhor” ile travestilik 
konusunu işleyen Muhsin Ertuğrul’un 

filmi cumhuriyetin getirdiği 
özgürlükler(!) sayesinde 1934 yılında
iki sinemada gösterime girebilmiştir.
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TV’de Trans, Ensest ve Pedofili

Ülkemizde de CNBC-e ve E2 kanalla-
rında yayınlanmış olan Nip/Tuck dizisin-
de Ava Moore13 isimli transseksüel adam 
cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdikten 
sonra evlenir. Çocuğu olamayacağı için 
kocası başkasından çocuk peydahlar ve 
bunu evlatlık olarak Ava’ya teslim eder. 
Çocuk büyüdükten sonra üvey annesi-
ne(!) karşı cinsel eğilim göstermeye baş-
lar. Annesi(!) de benzer duygular bes-
ler ve aile içi ensest bir yaşam sürmeye 
başlarlar. İnsanlığın kodlarına uymayan 
bu sapkın ilişkileri dünya bile sindire-
mezken Müslüman ülkesinde böyle bir 
dizinin yayınlanması kasıtlı değil de nedir? 
Doğuş Grubu’na ait olduğu dönemde 
yayınlanan dizinin çıplaklık içeren kısım-
ları RTÜK tarafından makaslanmasına 
rağmen kanalda ısrarla benzer temalı di-
ziler yayınlanmaya devam etmişti. RTÜK 
çıplak sahnelere sansür uygularken maa-
lesef  sapkın ilişkilerin normalleştirilmesi 
veya özendirilmesine karşı aynı hassasi-

yeti göstermemektedir. Zihinlerin çıplak 
ve savunmasız kalması beden çıplaklığın-
dan daha tehlikelidir.

Son yıllarda Hollywood’da ve yerli di-
zilerde aile ve çocuk vurgusunun arttığı 
gözlemlenebilir. Bu tamamen samimi-
yetsiz ve ticari talep yönlü yaklaşımdır. 
Aile kavramı sinema sektörü için kitleleri 
ekranlara çekip bundan rant elde etmek 
amaçlı kullanılan bir araçtan öte bir şey 
değil. Aileden anladıkları ise bizim anladı-
ğımızdan tamamen farklı olup aile kavra-
mını deforme etmek ve kendi sapık aile 
anlayışlarını dayatmak şeklinde yansıyor. 
Aile olarak resmedilen tablolarda evlilik 
dışı birliktelikleri, babasız veya annesiz 
aileleri, şantaj ve menfaat için entrikalar 
çeviren aile bireylerini, birbirlerine karşı 
ihanet, aldatma, intikam çevresinde dö-
nen ilişki yumağını seyrederiz.

Bir de absürt komedi rezilliği var ki 
Amerikan espri anlayışıyla formatlanan 
zihinleri seviyesiz şeylere güldürmek ve 

güldürürken birçok pisliği yutturmak 
mantığı üzerine kuruludur. Türkiye’de 
hâlâ komedi türünün en yaygın tipidir.14 

Dizilerde ısrarla işlenen diğer bir 
konu da mafya kültürüdür. Temiz bir 
Kur’an terbiyesinden geçmeyen yeni 
nesil bu görüntülerle terbiye edildikten 
sonra özendiği karakterlere öykünerek 
cinayetin, aile içi şiddetin başkahramanı 
olarak haberlerde manşet oluyor.

Karasal yayıncılığın bittiği günümüz-
de uyduya alternatif  olarak dijital tele-
vizyonculuk önümüzdeki yılların yeni 
TV formatı olma yolunda hızla ilerliyor. 
Dijital TV platformları, İPTV ve Online 
TV platformları yavaş yavaş geleneksel 
yayınların yerini almaya başlıyor. Deneti-
min yüksek olduğu karasal ve uydu yayın-
larına göre daha özgür(!) olan internet-
ten yayın yapan Netflix gibi platformlar 
bu özgürlüğü sonuna kadar kirli emelleri 
uğrunda kullanmakta kararlılar. Eşcinsel-
liği normal gösterme sapkınlıklarını Big 
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Mouth gibi çizgi filmlere kadar yaygınlaş-
tırdılar. “3 Altında: Arcadia Hikâyeleri” 
gibi çizgi filmlerde 9-10 yaşlarındaki kız 
çocukları arasında öpüşme sahnesi yer-
leştirdiler. “Ejderhalar Prensi” adlı çizgi 
dizide ise lezbiyen kraliçe ikilisinin öpüş-
me sahnesi yer aldı.

Netflix’in patronu Reed Hastings bir 
röportajında açıkça ifade ediyor:

“Bizim belli çizgilerimiz vardır. Bir hükü-
met LGBT içerikli bir filmimizin kaldırılma-
sını isterse bunu kabul etmeyiz ve yayına 
devam ederiz...”15

Başka bir açıklamada ise Netflix 
LGBT haklarını savunmak için 60 milyon 
dolar harcayacağını beyan etti.16

Türkiye’nin yayın denetleme kurumu 
RTÜK’e gelirsek Netflix’e +18 yayınları 
için Pin kodu uygulaması koydurabilme-
sini bir başarı sayarak teşekkür etme dü-
şüklüğünü gösteriyor.17

Çizgi filmlerde cinsi sapkınlık teşhir 
etme işi sadece Netflix’in marifeti değil. 
Amerika’da 1990’lardan beri devam et-
mekte olan ve birçok bölümü Yumurcak 
TV ve Minika GO kanalında da yayınla-
nan “Arthur” adlı çizgi filmin 22. Sezonu 
çocukların öğretmeninin eşcinsel evlilik 
yapmasıyla başladı. Körpe beyinleri he-
def  alan diğer bir hamle de Hollywood 
yapımı “Leylekler” çizgi filminden geliyor. 
Filmin sonuna doğru leyleklerin eşcinsel 
çiftlere de bebek teslim etme sahnesinin 
beyinlere “Eşcinsellerden de aile olur.” 
mesajını nakşettiğini görüyoruz.

Müslüman aileler olarak üzerimize 
düşen görev bu çarkın içinde yer al-
mamak ve ulaşabildiğimiz herkesi konu 
hakkında duyarlılık ve bilinç oluşturmaya 
çalışmak olmalı. Müslüman mahallesinde 
salyangoz pazarı kurulmuş ve yönetici-
ler onlara engel olmak bir yana destek 
oluyorlar. Emr-i bi’l-maruf  ve nehy-i 
ani’l-münker görevimizi yerine getirerek 
bu gidişe dur diyelim ki dilsiz şeytan ol-
maktan kurtulabilelim. Yoksa dua ederiz 
de icabet olunmaz, sonra da öncekiler 
gibi günahkârlarla beraber helak oluruz 
da hesap günü mazeretimiz olmaz!

َعِن  ولََتْنَهُوّنَ  باْلَمْعُروِف  لََتْأُمُرّنَ  ِبَيِدِه  نَْفِسي  واّلَِذي 
ُثّمَ  ِمْنُه  ِعَقابًا  َعلَْيُكْم  يَْبَعَث  أَْن  الّلَ  لَُيوِشَكّنَ  أَْو  الُمْنَكِر 

تَْدُعونَُه َفل يُْسَتجاُب لَُكْم
“Nefsim elinde olana yemin 

ederim ki, mutlaka marufu (iyiliği) 
emreder ve münkerden nehyeder-
siniz. Yahut Allah sizin üzerinize 
katından bir ceza gönderiverir de 
sonra O’na dua edersiniz ama size 
icabet edilmez.”18

Enes b. Malik, Peygamber Efendimiz 

SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den bir rivaye-

tinde: Allahu Teâlâ Cebrail’e:

“Ey Cebrail, yere in ve falan belde-
nin altını üstüne getir, diye emreder. 
Yeryüzüne inen Cebrail bu beldede 
dört bin kişinin ibadet ettiğini görün-
ce: Ya Rab! Bu beldede sana ibadet 
eden dört bin abid kulun var, burayı 
nasıl altını üstüne getireyim? Burada 
sana gece gündüz kulluk yapan abid 
kulların vardır, der. Allah-u Teâlâ: Sen 
onların namazlarına bakma! Çünkü 
onlar aralarında iyiliği emredip kö-
tülükten sakındırmazlar, birbirlerine 
göz yumarlar. Bunun için amelleri-
ni yüzlerine çarpıp, onlarla birlik-
te hepsini helak et, diye buyurur.”

KANAL-İZASYON ÇUKURU

Çizgi filmlerde cinsi sapkınlık teşhir etme işi 
sadece Netflix’in marifeti değil. Amerika’da 

1990’lardan beri devam etmekte olan ve 
birçok bölümü Yumurcak TV ve Minika GO 

kanalında da yayınlanan “Arthur” adlı çizgi 
filmin 22. Sezonu çocukların öğretmeninin 

eşcinsel evlilik yapmasıyla başladı.
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Toplumu oluşturan en önem-
li yapıtaşı şüphesiz ki fikirdir. 
Zira toplumlar taşıdıkları fikir-

ler ile anılır ve o fikrin gerektirdiği gibi 
hayat sürerler. Bu minvalde sözgelimi ka-
pitalist, sosyalist, İslâmi toplum gibi top-
lumların yaşayış şeklini, statüsünü, refah 
seviyesini ve kültürel yapısını da oluştu-
ran bu fikirdir. Yüksek bir fikir, toplumları 
kalkındırırken düşük bir fikir doğal olarak 
geriletir. Buradaki kalkınma tabii ki diğer 
bütün kalkınmalara ulaştıracak fikrî kal-
kınmadır. Örneğin adına “Asr-ı Saadet” 
denilen zaman diliminde insanlar, içlerin-
de bulundukları bütün olumsuz durum-
lara rağmen kesintisiz bir mutluluk içeri-
sindeydiler. Ne uğradıkları işkenceler ne 
iktisadi ambargo ne de psikolojik baskılar 

onların mutlu olmalarına engel oluyordu. 
Fakat günümüzde bütün maddi imkan-
lara, ayrıcalıklara ve konfora rağmen in-
sanların kesintisiz bir şekilde mutlu olma-
larından bahsedemeyiz. İşte Peygamber 
efendimiz ve güzide Ashabı’nın yaşadığı 
dönem ile bugünün arasında kıyasını 
yaptığımız mutluluk mefhumu farklılık 
göstermektedir? Hâlbuki o zaman mut-
lu olanlar da bugün mutlu olamayanlar 
da Müslüman… En başta belirttiğim gibi 
toplumun yapıtaşı olan fikirlerine bak-
mak gerekmektedir. 

Batı, İslâm toplumlarını kalkınmaya 
götüren fikrin ne olduğunu kavradıktan 
sonra burada bir gedik açmaya, bozuk 
fikirler ile doldurup, asli ve dinamik ya-

şam tarazlarını değiştirmeye karar ver-
di. Çünkü o anladı ki mutsuz toplumlar 
kalkınamazlar, kendilerini kalkınmaya gö-
türecek fikirlere ulaşamazlar. Hatta ken-
dilerinin düşük birer toplum olduklarını 
dahi anlayamazlar. O yüzden İslâm bel-
delerindeki toplumları istikrarsız, huzur-
suz ve mutsuz toplumlar hâline getirerek 
moral, motivasyon ve hedefe yürüme 
azimlerini yok ettiler. Bu çalışmalarını 
da özellikle gençler üzerinde uyguladılar, 
genç nesli bitirerek öncesi ve sonrası ile 
olan fikrî-kültürel bağlarını mahvettiler. 
Yani genç nesil bozulursa onlardan ola-
cak, yeni nesil de bozulacak, önceki yaşlı 
nesil de toplumu değiştirmedeki etki ve 
tesirini kaybedecektir. 
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Fakat buna rağmen hem içinde ya-
şadığı toplumun değişimi hem de kri-
tik meseleler karşısındaki tutumları ile 
gençliğin önemi tarihsel veriler ışığında 
apaçık karşımızdadır. Vakıanın Batı lehine 
dönmüş olması bu gerçeği değiştirmez. 
Peygamberimiz Aleyhi’s Selam cahiliye ka-
ranlığını etrafındaki genç bir azınlığın mo-
tivasyonu ile aydınlattı. O’na her zaman 
ve mekânda sahip çıkan, O’nun fikirle-
riyle kuşanan bu azınlık genç 
nüfus, zihin dünyalarındaki can-
lılık sayesinde değişimi arzula-
dılar ve bu yoldan dönmediler. 
Mesela Hz. Ali RadiyAllahu Anh 
İslâm’ı kabul ettiğinde henüz 8 
yaşında idi. Abdullah b. Ömer 
iman ile şereflendiği zaman 10 
yaşı civarlarındaydı. Zeyd bin 
Hârise (r.a.) Allah Rasulünü 
tasdik eden ilk 3 kişiden birisi 
olduğunda daha 15 yaşındaydı. 
Abdullah b. Mes’ud 14, Zübeyr 
b. Avvam 16, Talha b. Ubeydul-
lah 11, Abdurrahman b. Avf  ve 
Sa’d b. Ebî Vakkas 17, Osman b. 
Huveyris, Osman b. Affan 20, 
Said b. Zeyd, 18, Ebû Ubeyde 
b. Cerrah 25 yaşlarındaydılar. 
Erkam b. Ebi’l-Erkam evini İslâm 
davası için karargâh olarak tah-
sis ettiğinde daha 16 yaşındaydı. 
Habbab b. Eret Müslüman olup 
dayanılmaz işkencelere göğüs 
gerdiği esnada 25 yaşındaydı. 
Düşünün ki hayatınızı baştan 
sona değiştirecek, duygu ve dü-
şünce dünyanızı ters yüz ede-
cek, tutum ve davranışlarınızı sil 
baştan şekillendirecek bir fikir 
ile karşı karşıyasınız önünüze 
servetler serseler bile elli kere düşünür 
yine de karar veremezsiniz. Fakat İslâm 
akidesi mütekamil bir şekilde zihinlere 
yerleştiğinde bu değişimi gerçekleştire-
cek gençleri bulmak zor olmayacaktır.

Sadece İslâmi bir devlet kurmak için 
başrol oynayan gençlerden bahsetmi-
yoruz. Sonrasında da dünyaya sosyal, 
bilimsel, matematiksel, siyasal olarak 
damgasını vurmuş gençlerin sayısı hiç de 
az değildir. Bugün birçok matematikçiye 

“cebir” ilmi ile yol gösteren matematik 
dehası Harezmi’den bahsedelim. Harez-
mi “0” (sıfır) ve bilinmeyen “x” işaretinin 
mucidi. 25 yaşlarında bulduğu yöntemler 
ile mekanik hesapların daha kolay ve kul-
lanışlı hâle gelmesini sağlamış. Dönemin 
halifesi Me’mun tarafından 33 yaşında 
Bağdat Saray Kütüphanesi’ne yönetici 
olarak atanmıştır. 

Modern tıptan tutun da yerçekimi 
kanununa kadar dünyaya önemli eser-
ler bırakmış Müslüman ve genç bir bilim 
adamı olarak Biruni, havada insan taşıma 
fikrini ortaya atarak prototip uçak yapan 
Ebu Firnas, dünyada bilinen ilk ecza kita-
bını yazan İbnu’l-Baytar, verem mikrobu-
nu keşfeden Abbas Vesim sayabileceği-
miz Müslüman bilim ve ilim adamlarıdır. 
Bugün birçok mühendisin ezbere yazı-

lımlar ile uygulama yapabildiği 
sibernetik bilimini 870 yıl önce 
bulan Cezeri, robot teknolojisi-
ni keşfettiğinde bugüne kıyasla 
üniversite okuyordu. 

20 yaşındayken dönemin 
Sultanı Ebu İshak’ın katipliği-
ne getirilen İbni Haldun, sos-
yo-politik ve toplumsal konu-
larda eserler çıkardıktan sonra 
40 yaşında dünyaya başucu ki-
tabı olarak okuttuğu Mukaddi-
me’yi yazmıştır. 

Siyasal olarak da İslâm ta-
rihi gençlerin başrol oynadığı 
müthiş tablolara sahiptir. Me-
sela Harun Er-Reşid henüz 14 
yaşında iken babasının halifeliği 
döneminde Bizans’a karşı yapı-
lan saldırıda ordunun komutanı 
olarak İstanbul içlerine kadar 
ilerledi ve Bizans’ı anlaşmaya 
mecbur eden destansı bir süre-
ci yönetti. İki sene sonra siyasi 
dehası sayesinde Tunus, Mısır, 
Suriye ve Azerbaycan valilikleri-
ne atandı. 20 yaşına geldiğinde 
Akdeniz’den Hindistan’a uza-
nan Abbasi Hilâfet Devleti’nin 
başına geçti. 

Yeni bir çağ açan Fatih, İstanbul’u 
Bizans’ın elinden söküp aldığında 21 ya-
şındaydı. Şimdi bu yaşlarda bir genç ge-
mileri karadan yürütelim dediğinde nasıl 
bir muameleye maruz kalır bir düşünün. 
Ama İslâmi fikir ile kuşanınca bir lider, 
gemiyi karadan yürütür, topları deniz-
den… Sonunda galip gelir biiznillah. İşte 
böyle bir zafer ile Fatih hem Peygambe-
ri’nin müjdesine nail olmuş hem de açtı-
ğı üniversiteler, medreseler ve külliyeler 

 İslâm beldelerindeki 
toplumları istikrarsız, 
huzursuz ve mutsuz 

toplumlar hâline getirerek 
moral, motivasyon ve 

hedefe yürüme azimlerini 
yok ettiler. Bu çalışmalarını 

da özellikle gençler 
üzerinde uyguladılar, 
genç nesli bitirerek 

öncesi ve sonrası ile olan 
fikrî-kültürel bağlarını 

mahvettiler.

ÇEKİN KİRLİ ELLERİNİZİ GENÇLİĞİN ÜZERİNDEN!

Peki, Fergani’yi tanır mısınız? Fergana 
vadisinde yaşadığı için bu isimle anılan 
Fergani, günümüzde üniversite ile kıyas 
edilebilecek bir eğitim sonucunda dün-
yaca tanınan bir astrofizikçi oluyor. Nil 
nehrinin yükseliş ve alçalışlarını ölçen 
(Mikyas-ı Nil) ve gezegenlerin büyüklük-
lerini tespit etmek için yaptığı çalışmalar 
onu, dönemin önemli bir mühendisi hâ-
line getirmiştir. 
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ile İslâm toplumunu yeniden ihya etmiş-
tir. Yetmemiş çok da yaşlı sayılmayacak 
30’lu yaşlarında vergi ödemeyi kabul et-
meyen Bosna kralına meydan okumuş, 
ordusuyla çıkarma yapmış ve orayı da 
topraklarına katmıştır. Şimdi zafere doy-
mayan bir gencin Bosna kralına yazdığı 
mektuba bakalım:

“Ben, Sultan II. Mehmet Han,

Bundan böyle bütün Dünya’ya 
ilan ediyorum ki

Bosna Fransiskanları bu ferman 
ile benim korumam altındadır ve em-
rediyorum ki

Kimse bu insanlara veya kiliseleri-
ne zarar vermeyecek!

Devletimde barış içinde yaşaya-
caklar. Göçmen hâline gelmiş bu in-
sanlar, güvende ve özgür olacaklar…”

İslâm’ın hakimiyet tarihinde yetiştirdi-
ği gençlere örnek vermeye devam eder-
sek hacimce fazla yer kaplayacak, belki 
de bu derginin sayfaları yetmeyecek. O 
hâlde bu kadarla yetinmiş olalım.

İslâm’ın hükmünün yeryüzünden kal-
dırıldığı ve yerine Batılı kanunların hâkim 
olduğu o günden (Hilâfet’in ilgasından) 
bu yana bütün bir İslâm coğrafyasında 
gençler nasıl yetişti, hangi fikirleri kuşan-
dı, kalkınmışlık ve mutluluk seviyeleri ne 
durumda, bir de ona göz atalım…

Batı, gençliğin üzerinde fikirlerini test 
etmeye başladığında Hilâfet yeni kaldırıl-
mış ve Müslümanların başına Batılı ülke-
ler tarafından memurlar tayin edilmişti. 
Tamamı da sahip oldukları koltuklarının 
gereği olarak Batı’ya minnettardılar. Can-
hıraş bir şekilde gençliğin ifsat edilmesi 
için çalıştılar. Ecnebi kültürün zihinleri iş-
gal etmesine engel olmadıkları gibi engel 
olmaya çalışan Müslümanlara da fırsat 
vermediler. Eğitim sistemleri tamamıyla 
Batı menşeli idi. Aile hukuku, ceza hu-
kuku, ekonomi modelleri, yönetim şekli, 
kalkınma planları, ahlaki ve toplumsal ya-
pıları kusursuz bir şekilde Batı’dan taklit 
olarak alındı. Gençlerin ömürlerini ada-
dığı kariyer planlamalarını onlar için Batı 
tasarladı. Hayatlarındaki en yüksek ideal 
madden zengin olmaktı, gençliği mutlulu-
ğa götürecek yegâne yol konforlu bir ha-
yattan geçiyordu. Bu uğurda fertlerin bir-
birleri üstüne basarak ilerlemelerinden 
başka çareleri yoktu. Ümmet, kardeşlik, 
akide bağı gibi İslâmi mefhumlar geride 
kalmış, sorunlu kavramlar hâline gelmişti. 
Çünkü artık kalkınmak için ferdiyetçi ol-
maktan başka çare yoktu. Genç kızlar er-
ken yaşta evlenip erkeklerin himayesine 
girmemeliydi, çalışıp ekonomik bağım-
sızlıklarını kazanmalıydılar. Evde eşlerine 
yemek yapmak zorunda olmayan kadın-
lar için dışarıda hiç tanımadığı onlarca 
erkeğe hizmet etmek kariyer sayılmalıy-
dı. Ola ki yanlışlıkla evlenen çiftler, basit 
birtakım gerekçeler ile ayrılabilmeliydi. 

Hatta kadının beyanı esas alınmalı, o is-
tiyorsa tek celsede boşanabilmeli, bir de 
bunu kutlayabilmeliydi. Erkek ve kadınlar 
aile kurmadan önce birbirlerini iyice ta-
nımalı, uzun flört süreçlerinden geçme-
li, çocuk doğurmak için acele etmemeli 
hatta kariyerlerine engel olacaksa uzun 
bir süre bunu düşünmemeliydi. Eğitim 
ve öğretim, okullar ve kültürlenme sü-
reçleri tek bir amaca hizmet etmeliydi; 
daha çok para kazanmak… 18 yaşına 
giren her genç bağımsız bireyler olarak 
her istediğini yapabilmeli, suçu ne olur-
sa olsun “hassas dönem”lerden geçtiği 
yalanıyla saygı duyulmalıydı. Tarafların 
rızası var ise zina yapılmasında herhangi 
bir mahsur yoktu. Çünkü kişisel hak ve 
hürriyetlerin korunması esastı. Alkol ve 
uyuşturucu kullanma yaşının 14’lere ka-
dar düşmesinde (devlet vergisini aldığı 
sürece) sorun yoktu. Lise ve ortaokul-
larda yaşanan kavgalar, işlenen cinayet-
ler ve benzeri suçlar için kapılarda polis 
bulunması yeterliydi. Sorunun kaynağını 
bulmak ve çözmek için harcanan emek 
boşunaydı. Sabahtan akşama kadar TV 
kanallarında körpecik çocukları ahlak-
sızlık ile kuşatmalarında bir beis yoktu. 
Zira o kanallar devletin kasasına büyük 
vergiler bırakıyor, hükümetlerin kirli ça-
maşırlarını yıkıyor, bütün pislikleri örtbas 
etmeye yarıyorlardı. Alan razı, veren razı 
olduktan sonra toplumun ahlakını ko-
rumak doğal olarak fertlerin kendi yön-
temlerine kalıyordu.

Bu sayılanlar neslin yozlaşması için 
zihinlere sokulan zehirli fikirlerden bazı-
larıydı. Bu fikirlere bir de köhnemiş mo-
dernizm aygıtları eklenince hedeflenen 
sorumsuz-lakayt-popülist gençliğin tü-
remesi zor olmayacaktı. Mesela “dava”, 
“hizmet”, “davet” gibi İslâmi argümanlar 
kullanarak etkiledikleri muhlis gençler 
şimdi ya demokrat oldu ya menfaatçi. 
Gençlerin hayalleri, umutları, samimi 
beklentileri çalındı ve onlara koskoca bir 
yalan dünya bırakıldı. Konjonktüre tes-
lim edildiler; cesur ve dinamik bir neslin 
heyecanı, vakıanın gerektirdiği şartlara 
ayak uydurma masallarıyla söndürüldü. 
Bu gençlerin zihin dünyaları da değişen 
gündem konularıyla alt üst oldu.  

Batı, gençliğin üzerinde fikirlerini test 
etmeye başladığında Hilâfet yeni kaldırılmış 
ve Müslümanların başına Batılı ülkeler 
tarafından memurlar tayin edilmişti. Tamamı 
da sahip oldukları koltuklarının gereği olarak 
Batı’ya minnettardılar. Canhıraş bir şekilde 
gençliğin ifsat edilmesi için çalıştılar.
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Reel politiğe boyun büktürüldüler; 
dünyayı değiştirmeye namzet Müslüman 
gençler uluslararası kurumlara girmeden, 
büyük devletler ile ittifak kurmadan adım 
bile atamayacaklarına ikna oldular.

Hedefleri saptırıldı; “adam gibi bir 
yere gelmek istiyorsan ya partici olacak-
sın ya cemaatçi” dediler. Cemaatçi olan-
lar gide gide cezaevlerine gittiler, partici 
olanları nasıl bir akıbet bekliyor Allahu 
âlem. Halbuki “adam gibi bir yer” dedik-
leri çok önceleri cennet değil miydi? 

Sonra korkutuldular; “taraf olmazsan 
bertaraf olursun” tehditleriyle gençlerin 
enerjilerini zoraki kullanıp, faydalandılar. 
Öyle ya diplomalı işsiz, cemaat mağduru 
veya haksızlığa uğramış birçok vatandaş 
gibi olmamak için hiç de hoşlanmadıkları 
partilere, liderlere yanaştılar, yarandılar, 
yapıştılar. 

AB kriterleri kapsamında bir gençlik 
inşa edildi; ideolojik olmayan, net veya 
sivri görüşlerden uzak duran, meselelere 
gri bakabilen, hümanist, sözüm ona ya-
pıcı, entelektüel, ılımlı bir gençlik. Kız-er-
kek ilişkilerinde Batılı hayat tarzına uygun, 
İslâmi hükümlere göre giyinmiş olsa dahi 
bunu simgesel olmaktan çıkarıp ritüel 
hâline getirebilen (bu denli geniş pers-
pektiften bakabilen) bir yığın genç nüfus. 

Ve dahası… Özeleştiri yapamayan, 
sorgulamayan, pasif  bir özne olarak gö-
rülmek istenen gençlik şimdi uçurumun 
kenarında. Hayallerindeki dünyadan çok 
uzak, bu yüzden sadece anne-babasına 
değil Rabbine karşı da isyan içerisinde. 
Onu bu uçurumun kenarından kim çıka-
racak? Onu kurtarabilecek herkes edil-
gen, tesiri yok, nasıl olsun ki kurtuluş re-
çetesinden uzak ve çaresiz… Tek çareyi 
alkol almakta bulan, gündelik hevesler 
ile haram bataklığına saplanan gençleri 
kim kurtaracak? Onları bu hâle sokan 
demokrasi mi, seçim malzemesi yapan 
demokrat partiler mi, bütün enerjilerini 
batıl fikirler ile iç eden demokrat liderler 
mi? O liderleri idol görenler çoktan deist 
oldu. “Kötü bir Müslüman lider” profili 
çizenler ateist gençlik inşa etmekten baş-
ka ne işe yaradı? İstanbul Sözleşmesi’ni 

imzalayarak Allah ile olan sözleşmesini 
feshedenlerin bozdukları nesilleri oturup 
öylece izlemelerinden başka yapacakları 
bir şey kalmamıştır.

Hâlbuki; bu yöneticilerin geçmişte il-
ham aldıkları şair nasıl bir gençlik tasav-
vur ediyordu?

“Kim var!” diye seslenilince, sağına ve 
soluna bakınmadan, fert fert “ben varım!” 
cevabını verici, her ferdi “benim olmadığım 
yerde kimse yoktur!” duygusuna sahip bir 
dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik...

Can taşıma liyakatini, canların canı uğ-
runda can vermeyi cana minnet sayacak ka-
dar gözü kara ve o nisbette strateji ve taktik 
sahibi bir gençlik... Necip Fazıl Kısakürek

Başta ifade edildiği gibi birçok şeyden 
mahrum olarak Asr-ı Saadet’i yaşayan 
gençlik ile birçok şeye sahip fakat uçu-
rumdan yuvarlanan gençlik arasındaki 
fark daha iyi anlaşılsın diye özetleyelim: 
Birçok şeyden mahrum olanlar İslâm aki-
desine sahiptiler. Birçok şeye sahip olan-
lar ise İslâm akidesinden mahrumdular. 
Hâlbuki İslâm’ın insan yetiştirme meto-
duna bakanlar buna ne kadar ehil olduğu-
nu yakinen görürler. Lokman Suresi’nde 
geçtiği gibi Hz. Lokman bu metodun bir 
gereği olarak oğluna şöyle öğüt vermişti:

 ِ ِبالّلَ ُتْشِرْك  َل  ُبَنّيَ  يَا  يَِعُظُه  َوُهَو  ِلْبِنِه  لُْقَماُن  َقاَل  َوإِْذ 
ُه  نَساَن ِبَوالَِدْيِه َحَملَْتُه أُّمُ ْيَنا اإْلِ ْرَك لَُظْلٌم َعِظيٌم َوَوّصَ إِّنَ الّشِ
َولَِوالَِدْيَك  لِي  اْشُكْر  أَِن  َعاَمْيِن  ِفي  َوِفَصالُُه  َوْهٍن  َعلَى  َوْهًنا 
إِلَّيَ اْلَمِصيُر َواِْن َجاَهَداَك َعٰلٓى اَْن ُتْشِرَك ۪بي َما لَْيَس لََك ِب۪ه 
ْنَيا َمْعُروفًاۘ َواّتَِبْع َس۪بيَل  ِعْلٌم َفَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الّدُ
تَْعَمُلوَن  ُكْنُتْم  ِبَما  ُئُكْم  َفاُنَّبِ َمْرِجُعُكْم  اِلَّيَ  ُثّمَ  اِلَّيَۚ  اَنَاَب  َمْن 
َفَتُكن ِفي َصْخَرٍة  ْن َخْرَدٍل  ّمِ ٍة  َحّبَ ِمْثَقاَل  إِّنََها إِن تَُك  ُبَنّيَ  يَا 
لَِطيٌف   َ الّلَ إِّنَ   ُ الّلَ ِبَها  يَْأِت  أَْو ِفي اأْلَْرِض  َماَواِت  الّسَ أَْو ِفي 
اْلُمنَكِر  َعِن  َواْنَه  ِباْلَمْعُروِف  َوْأُمْر  َلَة  الّصَ أَِقِم  ُبَنّيَ  َخِبيٌر يَا 
ْر  ُتَصّعِ اأْلُُموِر َوَل  َعْزِم  ِمْن  َذلَِك  إِّنَ  أََصابََك  َما  َعلَى  َواْصِبْر 
َ َل يُِحّبُ ُكّلَ  َك لِلّنَاِس َوَل تَْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا إِّنَ الّلَ َخّدَ

ُمْخَتاٍل َفُخوٍر
“Lokmân oğluna öğüt verirken 

ona şöyle dedi: Ey oğulcuğum! Al-
lah’a ortak koşma! Çünkü ortak 
koşmak büyük bir zulümdür. Biz 
insana, ana babasına iyi davran-

masını tavsiye etmişizdir. Anası 
onu zayıflık üstüne zayıflık çe-
kerek karnında taşımıştır. Onun 
sütten kesilmesi de iki yıl içinde 
olur. Bana ve ana babana şükret 
diye tavsiyede bulunmuşuzdur. 
Dönüş Allah’adır. Eğer onlar seni 
körü körüne bana ortak koşman 
için zorlarlarsa onlara itaat etme! 
Dünya işlerinde onlarla iyi geçin, 
Allah’a yönelen kimsenin yoluna 
uy. Sonunda dönüşünüz banadır. 
O zaman size yaptıklarınızı haber 
vereceğim. Lokman: Oğulcuğum! 
Yaptığın iyi veya kötü iş, bir hardal 
tanesi ağırlığınca olsa ve bu bir ka-
yanın içinde, göklerde veya yerde 
bulunsa yine de Allah onu karşına 
getirir. Doğrusu Allah latiftir, ha-
berdardır. Oğulcuğum namazı kıl, 
iyiliği emret, kötülükten vazgeç-
meye çalış ve başına gelene sab-
ret. Çünkü bunlar yapılması gere-
ken işlerdir. İnsanları küçümseyip 
yüz çevirme yeryüzünde böbürle-
nerek yürüme. Allah, kendini be-
ğenmiş övünen kimseyi sevmez.”1 

Hülasa biz sömürgeci Batı’nın İslâm 
topraklarındaki sömürge faaliyetlerini 
biliyoruz. Yine bu topraklarda masum 
Müslümanların nasıl kanına girdikleri-
ni, ne şekilde zulmettiklerini ve bundan 
sonra da fasit fikirlerini nasıl pazarlaya-
caklarını biliyoruz. Fakat bu toprakların 
evlatları olarak onların değirmenine su 
taşıyan yerli işbirlikçi yöneticileri de bili-
yor ve uyarıyoruz. 

Çekin kirli ellerinizi gençliğin 
üzerinden!

1   Lokman Suresi 13-18

ÇEKİN KİRLİ ELLERİNİZİ GENÇLİĞİN ÜZERİNDEN!
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ERKEK VE KADININ
EN DEĞERLİ SÜSÜ
İFFET VE HAYÂ,

EN KIYMETLİ ELBİSESİ
TAKVADIR

Serdar Yılmaz
serdaryilmaz1924@gmail.com

Günümüz insanları maalesef  en 
değerli süslerini ve en kıymet-
li elbiselerini yitirdiler. Şimdi 

yitirdikleri bu süsün yerine koyabilecek-
leri süsleri arayıp duruyorlar. Ve kaybet-
tikleri bu elbisenin yerini tutacak bir el-
bise bulmak için mağaza mağaza dolaşıp 
duruyorlar… ama nafile! 

Dolaplar dolusu makyaj malzemeleri, 
aynaların karşısında ya da kuaförlerin kol-
tuklarında geçen saatler, kuyumcu ve mü-
cevher dükkanlarında harcanan milyarlar 
hep bu süsün yerine geçecek ve kendile-
rine “işte şimdi oldu!” diyecekleri bu süsü 
arama telaşından ibaret... ama boşuna!

Gardıroplara sığmayan elbiseler, ne-
redeyse her güne ayrı bir kıyafet, çeşit 
çeşit ve renk renk giyecekler, buna rağ-
men elbise mağazalarında yeni çıkan her 
kıyafeti almak için sıra beklemeler, evet 
tüm bunlar yitirilen bu en kıymetli elbise-
nin yerine geçecek bir elbise bulma telaşı. 
Sonuç yine mutsuzluk…

Çünkü yitirdiğimiz bu süsün ve kay-
bettiğimiz bu elbisenin yerine geçebi-
lecek bir süs ve elbise maalesef  yok ve 
olmayacak. Bundan dolayı bu eksikliği ve 
boşluğu hiçbir şey kapatamayacak. Ne gi-
yilirse giyilsin ne ile süslenilirse süslenilsin 
kalplerde her zaman bir tatminsizlik ola-
cak ve mutlaka bir eksiklik hissedilecek. 

İşte yitirilen bu süs, müminin en de-
ğerli süsü olan iffet ve hayâdır. Kaybedi-
len bu elbise ise takva elbisesidir. Rabbi-
miz şöyle buyurmaktadır:

َولَِباُس الّتَْقٰوى ٰذلَِك َخْيٌرۜ 
“Takva elbisesi ise daha hayırlı-

dır.”1

Peki nedir iffet ve hayâ neden insanın 
en değerli süsüdür? Niçin yeri doldurula-
mıyor? Günümüzdeki kokuşmuş sistem-
ler neden iffet ve hayâdan soyutlanmış 
bir nesil yetiştirmek, kadın ve erkek-
lerden bu süsü çekip almak için uğraşıp 
duruyorlar? İşte bu sorular ve yanıtları 
üzerinde düşünmek bizleri, içinde bulun-
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duğumuz zamanın tuzaklarına karşı uya-
nık kılacak ve kaybettiklerimizi yeniden 
kazanmak hususunda doğru bir bakış 
açısı kazandıracaktır.  

İffet ve Hayâ Mefhumu

İffet sözlükte edep, hayâ, şeref, izzet, 
haysiyet ve çirkin şeylerden el çekmek 
gibi manalarda kullanılır. Is-
tılahta ise bir kimsenin dinin 
tayin ettiği sınırlarda hareket 
etmesi, şehvetin etkisini diz-
ginlemesi ve her türlü çirkin iş-
lerden uzak durması anlamın-
dadır. Cürcani Tarifat kitabında 
iffeti tanımlarken şöyle der:

“İffetli kişi, şeriata ve mürü-
vvete uygun olan işlere girişen 
kimsedir.”

Hayâ ise sözlükte utanma, 
edep, mahcubiyet, çekinme ve 
vazgeçme gibi anlamlara gelir. 
Istılahta da nefsin kötü dav-
ranışlardan sakınma ve onları 
terk etme, bu davranışlardan 
dolayı yüzünün kızarması şek-
linde tanımlanmıştır. 

İffet ve hayâ Müslüman 
erkek ve kadının sahip olması 
gereken en güzel ahlaklardan 
biridir. Kitap ve Sünnet’in 
nassları iffet ve hayâ ile ahlak-
lanmayı emretmiş ve sahipleri-
ni övmüştür. Kur’an-ı Kerim’de 
iffetli davranmanın emredildiği 
ve övüldüğü ayetlere baktığı-
mız zaman bunların bir kısmı-
nın mal, mülk ve harcamalarda 
dengeli olma, insanlardan bir 
şey istememe ve başkalarının 
mallarına el uzatmama şeklin-
de ifade edildiğini görürüz. Ör-
neğin fakir olduğu hâlde iffetini 
koruyup insanlardan bir şey 
istemeyenler hakkında Rabbi-
miz şöyle buyurmuştur:

يَْسَت۪طيُعوَن  َل   ِ الّلٰ َس۪بيِل  ۪في  اُْحِصُروا  اّلَ۪ذيَن  لِْلُفَقَرٓاِء 
ِفۚ  َعّفُ الّتَ ِمَن  اَْغِنَيٓاَء  اْلَجاِهُل  يَْحَسُبُهُم  اْلَْرِضۘ  ِفي  َضْربًا 

تَْعِرُفُهْم ِب۪سيٰميُهْمۚ َل يَْسَٔـُلوَن الّنَاَس اِْلَحاًفۜا 

“(Sadakalar) kendilerini Allah 
yoluna adayan fakirler içindir ki 
onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç 
yetiremezler. İffetlerinden dola-
yı bilmeyen onları zengin sanır. 
(Ama) sen onları yüzlerinden ta-
nırsın. Yüzsüzlük ederek insanlar-
dan istemezler.”2

Yine iffet Kur’an-ı Kerim’de hem er-
keklerden hem de kadınlardan talep edil-
miştir. Rabbimiz evlenmeye imkân bula-
mayan erkekler için şöyle buyurmuştur:

 ُ الّلٰ يُْغِنَيُهُم  ى  َحّتٰ نَِكاًحا  يَِجُدوَن  َل  اّلَ۪ذيَن  َوْلَيْسَتْعِفِف 
ِمْن َفْضِل۪هۜ 

“Nikâh (imkânı) bu-
lamayanlar, Allah onları 
kendi fazlından zenginleş-
tirinceye kadar iffetli dav-
ransınlar.”4

Ve yaşlanmış olsalar dahi 
kadınların iffetlerini korumaları 
hakkında şöyle buyurmaktadır:

يَْرُجوَن  َل  اّلٰ۪تي  َسٓاِء  الّنِ ِمَن  َواْلَقَواِعُد 
نَِكاًحا َفلَْيَس َعلَْيِهّنَ ُجَناٌح اَْن يََضْعَن ثَِيابَُهّنَ 
َجاٍت ِب۪زيَنٍةۜ َواَْن يَْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لَُهّنَۜ  َغْيَر ُمَتَبّرِ

ُ َس۪ميٌع َع۪ليٌم  َوالّلٰ
“Nikâh ümidi kalma-

mış, kadınlık hâlinden ke-
silmiş kadınlar, ziynetleri-
ni açığa vurmaksızın dış 
elbiselerini çıkarmaların-
da kendileri için bir sakın-
ca yoktur. Yine de iffetli 
davranmaları kendileri 
için daha hayırlıdır. Allah 
işitendir, bilendir.”5

Hayâ kavramı da yine 
Kur’an-ı Kerim’de Şuayb Aley-
hi’s Selam’ın kızlarının hem 
yürüyüşü hem de konuşması 
esnasındaki ahlakları olarak 
zikredilmekte ve şöyle buyu-
rulmaktadır:

اْسِتْحَيٓاٍءۘ  َعلَى  تَْم۪شي  اِْحٰديُهَما  َفَجٓاَءْتُه 
َقالَْت اِّنَ اَ۪بي يَْدُعوَك لَِيْجِزيََك اَْجَر َما َسَقْيَت 

لََنۜا 
“Çok geçmeden, o iki 

(kadın)dan biri, hayâlı bir 
şekilde utana utana yürüyerek 
ona geldi ve şöyle dedi: Babam, bi-
zim için sürüleri sulamana karşılık 
sana mükâfat vermek üzere seni 
davet etmektedir.”6

İffet ve hayâ Müslüman 
erkek ve kadının sahip 

olması gereken en güzel 
ahlaklardan biridir. Kitap 
ve Sünnet’in nassları iffet 
ve hayâ ile ahlaklanmayı 
emretmiş ve sahiplerini 

övmüştür. Kur’an-ı Kerim’de 
iffetli davranmanın 

emredildiği ve övüldüğü 
ayetlere baktığımız zaman 
bunların bir kısmının mal, 

mülk ve harcamalarda 
dengeli olma, insanlardan 

bir şey istememe ve 
başkalarının mallarına el 
uzatmama şeklinde ifade 

edildiğini görürüz. 

ERKEK VE KADININ EN DEĞERLİ SÜSÜ İFFET VE HAYÂ, EN KIYMETLİ ELBİSESİ TAKVADIR

Yine Rabbimiz zenginlerin, emanet 
mallara ya da yetim ve fakirlerin malları-
na el uzatmaması talebiyle şöyle buyur-
maktadır:

ا َفْلَيْسَتْعِفْفۚ  َوَمْن َكاَن َغِنيًّ
“Zengin olan iffetli davransın!”3
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Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur!

Birçok hadis-i şerifte de iffet ve hayâ 
konusu en güzel ahlak olarak vasfedilmiş 
ve iman ile ilişkilendirilerek kâmil imanın 
bir unsuru olarak zikredilmiştir. 

 İbni Ömer RadiyAllahu Anh’dan rivayet 
edilen bir hadiste şöyle buyurulmaktadır:

ِمْن  َرُجٍل  َعلَى  َمَرّ  َوَسلََّم  َعلَْيِه   ُ الَلّ َصلَّى   ِ الَلّ َرُسوَل  أََنّ 
 ُ ِ َصلَّى الَلّ اأْلَْنَصاِر َوُهَو يَِعُظ أََخاُه ِفي اْلَحَياِء َفَقاَل َرُسوُل الَلّ

يَماِن  َعلَْيِه َوَسلََّم َدْعُه َفإَِنّ اْلَحَياَء ِمْن اإْلِ
“Rasulullah fazla hayâlı davran-

maması konusunda kardeşine öğüt 
veren bir adama rastlamış ve ona 
şöyle demiştir: Bırak onu! Çünkü 
hayâ imandandır.”7 

İmran bin Husayn RadiyAllahu Anh’dan 
Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
şöyle buyurdukları rivayet olunmuştur:

اْلَحَياُء َل يَْأتِي إَِلّ ِبَخْيٍر 
“Hayâ ancak hayır getirir.”8

Hayânın imanın şubelerinden olduğu 
bildirilen hadiste ise şöyle buyurulmak-
tadır:

َفأَْفَضُلَها  ُشْعَبًة،  َوِسّتُوَن  ِبْضٌع  أَْو  َوَسْبُعوَن  ِبْضٌع  اإِليَماُن 
، َوأَْدنَاَها إَِماَطُة األََذى َعِن الّطَِريِق، َواْلَحَياُء  َقْوُل َل إِلََه إِّلَ الّلَ

ُشْعَبٌة ِمَن اإِليَماِن 
“İman, yetmiş küsur -veya altmış 

küsur- şubedir. Bu şubelerden en üs-
tünü la ilâhe illAllah sözüdür, en aşa-
ğı mertebede olanı da yolda bulunan 
rahatsız edici bir şeyi kenara atmak-
tır. Ve Hayâ imandan bir şubedir.”9

İslâm âlimleri hayâyı üç kısım olarak 
tarif  etmişlerdir. Allah’a karşı hayâ, in-
sanlara karşı hayâ ve kendine karşı hayâ. 
Allah’a karşı hayâ, nefsin isteklerini terk 
etmek ve dinin emirlerini yerine getir-
mekle olur. İnsanlara karşı hayâ, insanla-
ra eziyet etmemek, kötü söz ve fiillerden 
kaçınmakla olur. Kendine karşı hayâ ise 
edep sahibi olmak ve yalnız kaldığında da 
günahlardan kaçınmakla olur. 

Günümüzde maalesef  iffetsiz ve 
hayâsız bir yaşamın propagandası özellik-
le gençler üzerinde çok yoğun bir şekil-
de yapılmaktadır. “Gençlik bir kez yaşanır, 
öyleyse özgürce yaşa!” benzeri sloganlarla 

gençliğin şehvet ve arzularının peşinde 
koşması neredeyse övülmektedir. “İn-
sanları özgürleştirmek” safsatası altında 
şehvetlerinin ve tutkularının esiri ve köle-
si olmuş nesiller üretilmeye çalışılmakta-
dır. Oysa ki bu noktada her Müslümanın 
müracaat etmesi gereken temel kaynak 
olan Kur’an, şehvet, heva ve arzuların 
kontrol altına alınması için iffet ve hayâ-
nın önemine vurgu yapmakta, ilk adım 
olarak da bakışları çevirmeyi emretmek-
tedir. İlk olarak erkeklerin bakışlarını çe-
virmeleri emredilmekte ve şöyle buyu-
rulmaktadır:

ُفُروَجُهْمۜ  َويَْحَفُظوا  اَْبَصاِرِهْم  وا ِمْن  لِْلُمْؤِم۪نيَن يَُغّضُ  ُقْل 
َ َخ۪بيٌر ِبَما يَْصَنُعوَن   ٰذلَِك اَْزٰكى لَُهْمۜ اِّنَ الّلٰ

“Mümin erkeklere söyle: Gözle-
rini harama bakmaktan sakınsın-
lar, iffet ve namuslarını korusunlar. 
Bu, onlar için daha temiz ve daha 
nezih bir davranıştır. Şüphesiz Al-
lah, onların bütün yaptıklarını en 
iyi bilmektedir.”10

Ardından mümin kadınlara seslenil-
mekte ve onların da ilk olarak bakışlarını 
çevirmeleri istenmektedir. Daha sonra 
ise ziynet yerlerini mahremleri dışında 
kimseye göstermemeleri talep edilmek-
te ve dikkat çekici bir şekilde teberrüç-
ten sakındırılmaktalar:

َويَْحَفْظَن  اَْبَصاِرِهّنَ  ِمْن  يَْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمَناِت  َوُقْل 
َوْلَيْضِرْبَن  ِمْنَها  َظَهَر  َما  اِّلَ  ۪زيَنَتُهّنَ  يُْب۪ديَن  َوَل  ُفُروَجُهّنَ 
لُِبُعولَِتِهّنَ  اِّلَ  ۪زيَنَتُهّنَ  يُْب۪ديَن  َوَل   ۖ ُجُيوِبِهّنَ َعٰلى  ِبُخُمِرِهّنَ 
اَْو  ُبُعولَِتِهّنَ  اَْبَنٓاِء  اَْو  اَْبَنٓائِِهّنَ  اَْو  ُبُعولَِتِهّنَ  ٰابَٓاِء  اَْو  ٰابَٓائِِهّنَ  اَْو 
اِْخَوانِِهّنَ اَْو بَ۪نٓي اِْخَوانِِهّنَ اَْو بَ۪نٓي اََخَواتِِهّنَ اَْو نَِسٓائِِهّنَ اَْو َما 
َجاِل اَِو  ْربَِة ِمَن الّرِ َملََكْت اَْيَمانُُهّنَ اَِو الّتَاِب۪عيَن َغْيِر اُو۬لِي اْلِ
يَْضِرْبَن  َوَل  َسٓاِءۖ  الّنِ َعْوَراِت  َعٰلى  يَْظَهُروا  لَْم  اّلَ۪ذيَن  ْفِل  الّطِ
ِ َج۪ميًعا  ِباَْرُجِلِهّنَ لُِيْعلََم َما يُْخ۪فيَن ِمْن ۪زيَنِتِهّنَۜ َوُتوُبٓوا اِلَى الّلٰ

اَّيَُه اْلُمْؤِمُنوَن لََعّلَُكْم ُتْفِلُحوَن 
“Mümin kadınlara söyle: Gözle-

rini (harama çevirmekten) kaçın-
dırsınlar, ırzlarını korusunlar ve 
süslerini açığa vurmasınlar. Ancak 
kendiliğinden görüneni hariç. Baş 
örtülerini, yakalarının üstünü (ka-
patacak şekilde) koysunlar. Süsle-
rini, kendi kocalarından, babala-

rından, oğullarından, kocalarının 
oğullarından, kendi kardeşlerin-
den, kardeşlerinin oğullarından, 
kız kardeşlerinin oğullarından, 
kendi kadınlarından, sağ ellerinin 
altında bulunanlardan, kadına ih-
tiyacı olmayan (arzusuz veya ikti-
darsız) hizmetçilerden ya da ka-
dınların henüz mahrem yerlerini 
tanımayan çocuklardan başkasına 
göstermesinler. Gizledikleri süs-
leri bilinsin diye ayaklarını yere 
vurmasınlar. Hep birlikte Allah’a 
tövbe edin ey müminler, umulur 
ki felah bulursunuz!”11

Bu ayetlerden açıkça görüldüğü gibi 
erkek ve kadın için iffet ve hayânın ilk 
adımı gözlerden yani bakışlardan başlar. 
Çünkü bakışlar şehvetin kapısıdır. Bun-
dan dolayı gözleri haramlardan sakındır-
mak iffet ve hayânın sembolüdür. 

Günümüzde iffet ve hayânın sadece 
kadınlardan beklenilmesi de yanlış bir 
algıdır. Zira ayetlere bakıldığında hem 
erkek hem de kadınlardan iffet ve hayâ 
sahibi olmaları istenildiği görülmektedir. 
Mümin kadınlar ne kadar iffet ve hayâlı 
olmaları gerekiyorsa erkeklerin de aynı 
oranda iffet ve hayâya sahip olmaları ge-
rekmektedir. Ancak kadınlar, erkekler-
den farklı olarak cazibe sahibidir. Bundan 
dolayı bakışlarını haramdan koruması ile 
birlikte haram bakışlardan korunması da 
ondan ayrıca istenmektedir. Kendiliğin-
den görünenler dışında ziynet yerlerini 
göstermemeleri, dışarıya çıktıklarında 
dış kıyafetlerini üzerlerine almaları, dik-
kat çekici bir şekilde dolaşmamaları yani 
teberrüçten uzak durmaları kadınlardan 
ayrıca istenmektedir. 

Bunlarla birlikte fuhşiyatın her türlü-
sünden uzak durmaları hem kadına hem 
de erkeğe emredilmekte ve olabildiğin-
ce erken yaşta evlenmeyi tavsiye edip 
bir aile çatısı altında iffet ve hayâlarını 
korumaları istenmektedir. Çünkü nikâh, 
insanları her yönüyle koruyan en önemli 
unsurdur. Böylece İslâm hem aileyi hem 
nesli hem de toplumu koruma altına ala-
rak tüm güzel ahlaki meziyetlerle donan-
mış insanlardan oluşan bir toplum oluş-
turmayı hedeflemiştir.    
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1   Araf Suresi 26
2   Bakara Suresi 273
3   Nisa Suresi 6
4   Nur Suresi 33
5   Nur Suresi 60
6   Kasas Suresi 25
7   Buhari, Müslim
8   Buhari, Müslim
9   Buhari, Müslim
10   Nur Suresi 30
11   Nur Suresi 31
12   İbn-i Kesir
13   Nisa Suresi 1
14   Duhan Suresi 51-52
15   Tirmizi, Nesai
16   Ahzab Suresi 35

Ancak günümüzde erken yaşta evlilik 
kerih görülmekte hatta belirli bir yaştan 
önce olursa ağır cezaları gerektiren bir 
suç sayılmaktadır. Fakat buna karşı hangi 
yaşta olursa olsun zina ise suç sayılma-
makta ve teşvik edilmektedir. Yine nikâh 
ve evliliğin yolları ve şartları zorlaştırıl-
makta, evliliğin özgürlüğü sınırlayan bir 
şey olduğu söylenilerek bekârlık teşvik 
edilmektedir. İffet ve hayâya, gereksiz 
ve modası geçmiş bir nitelik muamelesi 
yapılmaktadır. Tabii ki tüm bunların neti-
cesinde fuhşiyatlar ve münkerler de ola-
bildiğince yaygınlaşmaktadır.   

Bundan dolayı İslâmi bir ahlak olma-
sı hasebiyle iffet ve hayâ ile yeniden ah-
laklanmak, bu değerli süs ile süslenmek 
mümin kadın ve erkeklerin öncelikli 
gündemlerinden olmalıdır. Bunun aslı da 
şer’î hükümlere bağlı olmak, Allah kor-
kusu ve takva mefhumudur.

Takva Mefhumu

Sözlükte korumak, korunmak, sakın-
mak, saygı göstermek, itaat etmek, kork-
mak, çekinmek anlamlarına gelen takva 
kelimesinin ıstılahi anlamını Seyyid Şerif 
el-Cürcani, meşhur ıstılah sözlüğü olan 
Tarifat’ta şöyle tarif  etmiştir:

“Allah’a itaat ederek azabından sa-
kınmaktır, bu da ceza almayı haklı kılan 
davranışlardan nefsi korumak suretiyle 
gerçekleşir.” 

Yine İbni Kesir’in tefsirinde geçen Hz. 
Ömer ile Ubey bin Ka’b arasındaki ko-
nuşma da takvayı tarif  etme noktasında 
en güzel örneklerden birisidir:

“Hazreti Ömer RadiyAllahu Anh, bir gün 
Ubey bin Ka’b RadiyAllahu Anh’a takvanın 
ne olduğunu sorar. Ubey bin Ka’b, Ömer’e 
şöyle der: Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün 
mü ey Ömer? Hazret-i Ömer: Evet, yürü-
düm. Karşılığını verince bu sefer: Peki, ne 
yaptın? diye sorar. Hazret-i Ömer: Elbisemi 
topladım ve dikenlerin bana zarar verme-
mesi için bütün dikkatimi sarf  ettim. Ce-
vabını verir. Bunun üzerine Ubey bin Ka’b 
RadiyAllahu Anh: İşte takva budur. der.”12

Evet takva, Allah’ın emirlerini yerine 
getirme noktasında büyük bir hassasi-

yet sahibi olmak ve aynı zamanda onun 
yasakladıklarından titizlikle sakınmaktır. 
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

يَاأَّيَُها الّنَاُس اّتَُقوا َرّبَُكُم 
“Ey İnsanlar Rabbinize karşı 

takva sahibi olun.”13 

Yine şöyle buyurmaktadır:

إِّنَ اْلُمّتَِقيَن ِفي َمَقاٍم أَِمين ، ِفي َجّنَاٍت َوُعُيوٍن 
“Muhakkak ki takva sahipleri, 

emin bir makamda, cennetlerde 
(bahçelerde) ve pınar başlarında-
lardır.”14

Takva; sevap-günah, helal-haram ko-
nusunda derin bir hassasiyeti gerektirir. 
İslâm’da helal ve haramlar bellidir. Ancak 
bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır. Bu 
tür şüphelerden sakınan kimse dinini ve 
şerefini korumuş olur. Zira Rasulullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şüpheli olan 
şeylerin terkedilmesini ve şüpheli olma-
yanlara yönelmeyi biz Müslümanlara tav-
siye etmiştir. O, şöyle buyurmuştur:

َدْع َما يَِريُبَك إِلَى َما َل يَِريُبَك 
“Sana şüphe vereni terk et, şüphe 

vermeyen şeye yönel.”15

Yazımızın en başında da belirttiğimiz 
gibi Rabbimiz en hayırlı elbisenin takva 
elbisesi olduğunu belirtmektedir. Takva 
öyle bir elbisedir ki onu giyen ve onun ile 
örtünen hiç açıkta kalmaz. Takva elbisesi 
kusurları, eksikleri ve ayıpları en iyi ör-
tendir. Takva elbisesi bu dünyada birçok 
bela ve musibetler ile kulun arasında bir 
örtü olduğu gibi ahirette de ateş azabına 
karşı koruyucu bir örtüdür. 

Öyle ise ey mümin kadınlar ve mü-
min erkekler! Haydi takva elbisesine bü-
rünün! İffet ve hayâ ile süslenin. Sizleri 
haramların, fuhşiyatın ve münkerlerin 
ağına çekmek isteyenlere karşı uyanık 
ve dikkatli olun! Cinnî ve insî şeytanların 
adımlarını takip etmeyin! Genişliği gökler 
ve yerler kadar olan, Allah’ın müminler 
erkekler ve kadınlar için hazırladığı cen-
netlere koşun…

َواْلُمْؤِمَناِت  َواْلُمْؤِم۪نيَن  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِل۪ميَن  اِّنَ 
اِب۪ريَن  َوالّصَ اِدَقاِت  َوالّصَ اِد۪قيَن  َوالّصَ َواْلَقانَِتاِت  َواْلَقانِ۪تيَن 
۪قيَن  َواْلُمَتَصّدِ َواْلَخاِشَعاِت  َواْلَخاِش۪عيَن  اِبَراِت  َوالّصَ
ُفُروَجُهْم  َواْلَحاِف۪ظيَن  ائَِماِت  ٓ َوالّصَ ائِ۪ميَن  ٓ َوالّصَ َقاِت  َواْلُمَتَصّدِ
لَُهْم   ُ الّلٰ اََعّدَ  اِكَراِت  َوالّذَ َك۪ثيًرا   َ الّلٰ اِك۪ريَن  َوالّذَ َواْلَحاِفَظاِت 

َمْغِفَرًة َواَْجًرا َع۪ظيًما 
“Şüphesiz, Müslüman erkekler 

ve Müslüman kadınlar, mümin er-
kekler ve mümin kadınlar, gönül-
den (Allah’a) itaat eden erkekler 
ve gönülden (Allah’a) itaat eden 
kadınlar, sadık olan erkekler ve sa-
dık olan kadınlar, sabreden erkek-
ler ve sabreden kadınlar, saygıyla 
(Allah’tan) korkan erkekler ve say-
gıyla (Allah’tan) korkan kadınlar, 
sadaka veren erkekler ve sadaka 
veren kadınlar, oruç tutan erkek-
ler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını 
koruyan erkekler ve (ırzlarını) ko-
ruyan kadınlar, Allah’ı çokça zik-
reden erkekler ve (Allah’ı çokça) 
zikreden kadınlar; (işte) bunlar 
için Allah bir bağışlanma ve büyük 
bir ecir hazırlamıştır.”16

ERKEK VE KADININ EN DEĞERLİ SÜSÜ İFFET VE HAYÂ, EN KIYMETLİ ELBİSESİ TAKVADIR
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Kimse hayatından memnun değil, 
herkes bir şeylerden şikâyetçi...

Kimisi, kocasından, kimisi 
karısından, kimisi çocuklarından, kimisi 
anne-babasından, komşusundan, Kürt-
lerden, Türklerden, Suriyelilerden, eko-
nomiden, siyasetten, zamlardan, oto-
büste yer vermeyen gençlerden, listeyi 
uzatmak mümkün…

Ahlaksızlık , kötülük, adaletsizlik haya-
tın her alanını kuşatmış vaziyette. 

Haberlerin konusu ya kadın cinayeti 
ya hırsızlık ya dolandırıcılık ya uyuşturucu 
ya da yeni hediye edilen(!) zamlar…

Ve herkes aynı soruyu soruyor kendi-
sine; neden bu hâle geldik? 

İşte cevabı!

األَْرُض  ّلََفَسَدِت ِبَبْعٍض بَْعَضُهْم الّنَاَس الّلِ َدْفُع َولَْوَل
“Eğer Allah’ın, insanların bir 

kısmı ile bir kısmını def ’i (engelle-
mesi) olmasaydı, yeryüzü mutlaka 
fesada uğrardı.”1

Daha kapsamlı bir meal verecek olur-
sak: 

“Eğer Allah insanların bir kısmıyla diğer 
bir kısmının devletlerini, medeniyetlerini or-
tadan kaldırmasa, iktidarlarından uzaklaş-
tırmasa, zulümlerine karşı koydurmasa, az-
gınlarını, kötülük yapanlarını engelletmese, 
insanlara savunma imkânı vermese, ülkele-
rin, yeryüzünün düzeni, dengesi bozulurdu.”

Bu ayeti unutmayın, bundan sonra ne 
zaman bir kötülükten bahsetsek bu ayet 
aklınıza gelsin. 

Bu ayetin tefsirinde İmam Kurtubi 
şöyle demektedir: “Bu defetmek yüce Al-
lah’ın Rasulleri vasıtasıyla teşri buyurduğu 
şeriatlarla olur.” 

Yani emr-i bi’l-maruf  ve nehy-i 
ani’l-münker farzını yerine getirmekle...

İşte tam bu oldu. Zulümlere dur di-
yecek, kötülük yapanları engelleyecek, 
onların tahtlarını sarsacak, iktidarlarını 
yok edecek kişiler azaldı, Osmanlı Hilâ-
fet Devleti’nin yıkılışıyla birlikte yok oldu. 
Bunun üzerine yeryüzünün dengesi bo-
zuldu. Kötüler yönetime geçti ve orada 
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yerleşti, iyiler zindanlarda, sürgünlerde 
hatta darağaçlarında can verdi. Yanlışlar 
doğru olarak kabul edildi doğrular yanlış, 
güzel davranışlar çirkin, çirkin davranışlar 
güzel olarak gösterildi, hainler kahraman, 
kahramanlar hain ilan edildi…

Neticede Batı, ciddi bir üstünlük sağ-
ladı ve İbni Haldun’un dediği gibi mağ-
luplar galipleri yani biz Müslümanlar kâ-
firleri taklit etmeye başladık. Teknoloji-
leri hariç her şeylerini şartsız, koşulsuz 
bir şekilde aldık!

Kılık kıyafetini, alfabesini, yö-
netim şeklini, kanunlarını, kültü-
rünü, yaşam şeklini, kadına ve 
aileye bakış açılılarını ve mutluluk 
anlayışlarını...

Onlar gibi olmaya çalıştıkça 
insan olma, aile olma özelliğimizi 
kaybettik. Evlenme, aile kurma 
olmazsa olmaz konumundan 
düştü gayrimeşru ilişki arttı. Ai-
lenin kurumsal yapısı zayıflarken 
ferdiyetçilik güçlendi. 

Bu hakikati yakın bir zaman-
da Cumhurbaşkanı Erdoğan’da 
dile getirmişti hatırlarsanız. Şöyle 
demişti:  

“Büyük ve güçlü Türkiye he-
defimize ulaşabilmenin en önemli 
şartlarından biri, aile kurumunu 
sağlam bir şekilde ayakta tutmak-
tır. Aksi takdirde tıpkı omurgası 
çökmüş bedenin felç olması gibi 
aile kurumu dağılmış bir toplumun 
da yerle yeksan olması kaçınılmaz-
dır. Bugün Batı toplumlarını bek-
leyen en büyük tehdit budur. Batı 
çöküyor. Niye? Aile diye bir kavram 
buralarda kalmamış. Ama şimdi bizi de 
tehdit ediyor.”

Cumhurbaşkanı hepimizin şahit oldu-
ğu bir gerçeğe değinmiş. Peki, bu tehdit 
karşısında ortaya konulan çözüm nedir? 

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şid-
detin Önlenmesi ve Bunlarla Mücade-
leye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 
nam-ı diğer İstanbul Sözleşmesi. 

Bildiğiniz gibi cumhuriyetin kurulu-
şundan itibaren halkın kültürüne uyar 
mı, uymaz mı bakmaksızın tüm kanunlar 
olduğu gibi Batı’dan alındı. Aradan 97 yıl 
geçti bu günkü Batı hayranlığı o günkü 
gibi devam etmese de sorunların çözü-
mü hâlen Batı’dan alınmaya devam edi-
yor. Yani 97 yılda hiçbir şey değişmemiş. 

Bu sözleşme “Denize düşen, yılana 
sarılır!” atasözünü hatırlatmaktadır. Bu 
sözleşmeyle kötü, başka bir kötü ile de-
ğiştirilmeye çalışılıyor. 

2017 yılında 295.618, 2018 yılında 
358.499 kadın kocasından kendisini ko-
rumak için kolluk kuvvetlerine başvur-
muş. Yıllık artışı göz önünde bulundu-
rursak 2019 yılı için bu sayı 400.000’in 
üzerindedir. Son 3 yılda yaklaşık 745.000 
koca eşinin şikâyeti üzerine evinden 
uzaklaştırıldı. 

Yani ne kadın cinayetleri ne de kadı-
na yönelik şiddet bu sözleşme sayesinde 
engellenemediği gibi görüldüğü üzere 
her yıl düzenli olarak artış göstermiştir. 

Bu sözleşmeyle birlikte evlilik 
oranları da düşerken boşanma 
oranları ciddi artış göstermiştir. 
Tüik verilene göre 2018 yılında 
evlenenlerin oranı bir önceki yıla 
göre %2,9 azalmış, boşanma ora-
nı ise %10,9 artmıştır. 

Bu istatistikler insanların artık 
evlenmek istemediklerini, evle-
nenlerin de ilk 5 yıl içinde pişman 
olup boşandıklarını gösteriyor. 

Boşanmak artık ayrı bir dert 
erkek için. Kadını koruyacağız 
derken erkekler mağdur ediliyor. 
1-2 ay evli kaldıktan hatta resmi 
nikâh yapıp düğünü beklerken 
ayrılan insanlar ömür boyu na-
faka ödemeye mahkûm ediliyor. 
Bu adam bir daha nasıl evlene-
cek? Evlense ailesine nasıl baka-
cak? 

İnsanlar evlenmek istemiyor! 
Evlenenler boşanıyor! Ve kadına 
yönelik şiddet her geçen gün ar-
tıyor!

Neden? Çünkü yeryüzü ifsat 

oldu. Ayetimizi hatırlayalım   [َولَْوَل 
 [األَْرُض ّلََفَسَدِت ِبَبْعٍض بَْعَضُهْم الّنَاَس الّلِ َدْفُع

“Eğer Allah’ın, insanların bir kısmı 
ile bir kısmını def ’i (engellemesi) 
olmasaydı, yeryüzü mutlaka fesa-
da uğrardı.”2

Her şey alt üst oldu. Hiçbir şey olma-
sı gereken yerde değil! 

Kavramlar bile... Mutluluğun tarifi de 
alt üst olan kavramlardan. 

Cumhuriyetin 
kuruluşundan itibaren 

halkın kültürüne uyar mı, 
uymaz mı bakmaksızın 

tüm kanunlar olduğu gibi 
Batı’dan alındı. Aradan 
97 yıl geçti bu günkü 

Batı hayranlığı o günkü 
gibi devam etmese de 

sorunların çözümü hâlen 
Batı’dan alınmaya devam 
ediyor. Yani 97 yılda hiçbir 

şey değişmemiş.

BANA ROL MODELİNİ SÖYLE, SANA HAZİN SONUNU ANLATAYIM

İstanbul sözleşmesinden sonra neler 
oldu, kadına şiddet gerçekten engellendi 
mi, gelin birlikte bakalım. 

2011 - 121 kadın, 2012 -  201 kadın, 
2013 -  237 kadın, 2014 - 294 kadın, 
2015 -  303 kadın, 2016 - 328 kadın, 
2017 - 409 kadın, 2018 – 440 kadın, 
2019 – 474 kadın öldürüldü.

 [َولَْولَ َدْفُع الّلِ الّنَاَس بَْعَضُهْم ِبَبْعٍض ّلََفَسَدِت  األَْرُض]  
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Mutluluğun tarifini nasıl yaparsınız? 

Güzel ferah bir ev mi? 

Şöyle lüks, az yakan çok kaçan bir 
araba mı? 

Boy boy çocuklar mı? 

İyi bir üniversite mi? 

Dolgun maaşlı rahat bir iş mi?

Yeni çıkan akıllı telefona sahip olmak 
mı?

Karnınız açken güzel bir yemek ye-
mek mi?

Uzun zamandır istediğiniz bir kıyafeti 
almak mı?  

Evet bunların hepsi insanları memnun 
edebilir ve geçici bir mutluluk hissi yaşa-
tabilir ama bunların hepsi geçici olacak 
ve sahip olduğunuz şeye olan özleminiz 
yok olduğunda mutluluk hissi de bu öz-
lemle birlikte yok olup gidecektir. 

Sonra bunlara sahip olmayanlar mut-
suz mu?

Mesela geçmişe bakalım! Güzel, fe-
rah, kombili bir evler yoktu, rüzgârın 
bir yandan girip öbür yandan çıktığı 
kerpiçten evleri vardı. Lüks arabalar da 
yoktu, kliması, air bagi olmayan develer 
vardı. Buzdolabı yoktu çölün sıcağında 
soğuk su nedir bilinmiyordu. Üzerlere 
giyilen elbiseden başka yedek elbiseler 

de yoktu. O elbise yıkanmadan dışarı 
çıkılamıyor kuruması bekleniyordu. Yani 
bugün mutluluk olarak tarif edilen hiçbir 
şey eskiden yoktu. Ama... ama mutlu-
luk vardı. Hem de senden benden daha 
mutluydu insanlar...

Demek ki mutluluğu maddi şeylere 
bağlamak doğru değil. Eğer öyle olmuş 
olsaydı geçmişte hiç mutlu insan bula-
mazdınız. Mutluluk servetle ölçülmez! 
Çok serveti olanlar çok mutlu az serveti 
olanlar az mutlu, hiç serveti olmayanlar 
mutsuz... Böyle bir şey yok! 

Felsefecilerin yaptığı farklı farklı tarif-
leri bir kenara bırakıp pratiğe bakarsak, 
Batı’nın mutluluğu mal ve hizmetlerden 
olabildiğince faydalanmak olarak tarif 
ettiğini görürüz. İşte bu tarif onları aç-
gözlü yaptı. Sömürgecilik zihniyetini do-
ğurdu, zulmün ve adaletsizliğin başlıca 
müsebbibi hâline geldi. Fakat tüm bun-
lara rağmen hiçbir zaman mutluluk diye 
bir şeye ulaşılamadı. Zira mutluluk hep 
yanlış yerlerde arandı...

Her şeyi Batı’dan aldığımız gibi mutlu-
luk tarifini de Batı’dan aldık ve tabii ki biz 
de onlar gibi mutluluğa ulaşamadık. 

TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre 
mutlu olduğunu beyan eden bireylerin 
oranı 2016’da %62, 2017 yılında %58 
iken 2018 yılında %54 oldu. 

Mutluluğun tarifini nasıl yaparsınız? 
Güzel ferah bir ev mi? 
Şöyle lüks, az yakan çok kaçan bir araba mı? 
Boy boy çocuklar mı? İyi bir üniversite mi? 
Dolgun maaşlı rahat bir iş mi?
Yeni çıkan akıllı telefona sahip olmak mı?
Karnınız açken güzel bir yemek yemek mi?
Uzun zamandır istediğiniz bir kıyafeti almak mı?

Yani ülkede yaşayanların ya-
rısı mutsuz diğer yarısı da yu-
karıda tarif  ettiğimiz mutluluk 
anlayışına göre kendisini mutlu 
sanıyor. Bu yanlış tarif  ile mutlu-
luğun peşinden koşanlar kendi-
sini menfaatperest bir dünyanın 
içinde buluyor. Çölde beliren bir 
serap gibi uzaktan gerçek gibi 
görüyorsunuz ama yanına geldi-
ğinizde birden kayboluyor. 

Mutlu değiliz, aileler parçala-
nıyor, kadınlar şiddet sarmalında 
hayatta kalmaya çalışıyor, genç 
nesiller ahlaksızlıklar içinde bü-
yüyor ve sebepleri de ortada... 
Batı fikirleri, Batı kanunları, Batılı 
yaşam tarzı...
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Ancak Batı, bunları bize silah zoruyla 
dayatarak vermedi. Batılılar gibi olmak 
zorunda değiliz. Onların vermeye çalış-
tığı batıl fikirleri almak zorunda değiliz. 
Kendimiz olabiliriz. 

Bizim Peygamberimiz âlemlere rah-
met olarak gönderilmiş örnek bir pey-
gamber! Biz de O’nu örnek alması gere-
ken ümmetiyiz. 

Ayrıca biz de örnek alınması gereken 
Müslüman aile olmalıyız.

İnsanın sahip olduğu mefhumlar dav-
ranışlarını belirler. Şayet mefhumlarda 
problem var ise davranışlar buna bağlı 
olduğu için düzelmez. Bir insanın davra-
nışlarını değiştirmek istiyorsak işe onun 
mefhumlarını değiştirmekle başlamalıyız 
demişti Şeyh Takiyyuddîn en Nebhânî 
Rahimehullah.

Öyleyse kadına, erkeğe, aileye ve 
mutluluğa bakış açımızı yeniden gözden 
geçirmeliyiz. Davranışlarımızla fikirleri-
mizin uyumlu olup olmadığını test etme-
liyiz. Birbiriyle çelişiyor ise fikirlerimize 
uygun, örnek olmamızı sağlayacak yeni 
davranış kalıpları ve yeni alışkanlıklar 
edinmeliyiz. 

Örnek bir Müslüman aile olmak için 
şu noktalara dikkat etmeliyiz:

1- Aile içi iletişimi doğru zemin 
üzerine kurun

İletişim deyince...

Aramızda kaç kişi cep telefonu kul-
lanmıyor? 

Kaç kişinin akıllı telefonu yok? 

Yetişkin insanların %98’i cep telefonu 
kullanırken, bunların %77’si akıllı telefon 
kullanıyor.

Kaç kişinin hiçbir sosyal medya hesabı 
yok?

Nüfusun %72’sini oluşturan 59 mil-
yon internet kullanıcısı,

Nüfusun %63’ünü oluşturan 52 mil-
yon aktif  sosyal medya kullanıcısı var.

Akıllı telefon kullanmak, sosyal med-
yayı takip etmek elbette güzel ama sos-
yal medyayı takip edeceğim derken aile 

içi iletişimi yok ediyorsak büyük bir fela-
kete kapı aralıyoruz demektir ki durum 
maalesef  böyle.

Akıllı telefonlar bizleri esir aldığından 
beri ailemizle olan ortak paydalarımız sa-
yılamayacak kadar azaldı. Herkesin elin-
de bir akıllı telefon var ve herkes kendi-
sine yeni bir dünya oluşturdu. Sanal bir 
dünya... 

Koca eve geldiğinde belki birlikte 
yemeğe oturuluyor ama iletişim sıfır-
lanmış vaziyette. Yemekte aile bireyleri 
günlerinin nasıl geçtiğini konuşmuyor, 
birbirlerinin dertlerini ya da sevinçlerini 
paylaşmıyor. Bunun yerine Youtube’den 
video izliyor, Facebook’tan yaptığı bir 
paylaşıma kimler ne demiş ona bakıyor, 
İnstegram’daki bir fotoğrafa kaç kişi kalp 
atmış onunla ilgileniyor ve bir yandan da 
yemek yiyor.

Bu tablo hangimizin ailesinde yaşan-
mıyor? 

Telefonlar iletişim için icat edildi ama 
bugün özellikle Müslüman coğrafyalarda 
fertler arası canlı iletişimi yok etmek için 
kullanılıyor maalesef! 

İletişim dediğimiz şey illaki karşılıklı 
yüz yüze konuşmak değildir. Bazen eşi-
nizin gözlerine bakmanız, bazen onun 
elini tutmanız, bazen dizine başınızı koy-
manız, bazen gülümsemeniz bunların 
hepsi iletişimdir. 

Ne demişti örnek aldığımız Rasulü-
müz Muhammed SallAlahu aleyhi ve Sel-
lem:

“İki mümin karşılaşıp musafaha 
ettikleri zaman, aralarında yetmiş 
mağfiret taksim edilir. Bunun altmış 
dokuzu güler yüzlü olanındır.”3  

İşte iletişimin en güçlü şekli; ten te-
ması ve gülümsemek.

Güler yüzlü olmak, etrafına pozi-
tif  enerji yaymaktır. Gülen kişinin beyni 
endorfin salgılar ve bu madde sayesinde 
gerginlik azalır. 

Yani arkadaşlar, eve geldiğimizde asık 
bir suratla eve girmek yok. Eve bismillah 
çekip gülen bir yüzler girmeliyiz. İş haya-

tının zorluklarını, sıkıntılarını bir kenara 
bırakıp gülebilmeliyiz. Hanım kardeşleri-
miz kocanızı aynı şekilde güler bir yüzle 
karşılıyoruz. Evet ev işlerinin stersi var, 
belki çalışıyorsunuz, çocukların stresi var 
ama her ne olursa olsun eşinizi güler yüz-
le karşılamayı alışkanlık hâline getirin. Gü-
lümsemenin sadaka olduğunu unutmayın!

Allah Rasulü’nün müjdelediği 70 mağ-
firetin 69’u sizin olsun. Hatta o 69 mağ-
firete sahip olmak için birbirinizle yarışın! 

Sonra eve geldiğinizde mutlaka eşini-
ze, çocuklarınıza sarılın. Sarılmak sözsüz 
iletişimin en kuvvetli olanıdır. Hiçbir şey 
söylemeden çok şeyler anlatılır. Sevgi, 
destek, güven ve huzurun göstergesidir. 

Eşler arası sorun elbette olacaktır. 
Bunun önüne geçmek imkânsızdır. So-
runları ertelemeyin, o sorunu karşılıklı 
anlayış içerisinde konuşarak yatmadan 
çözün. Çözülmemiş bir sorunla asla sa-
bahlamayın! 

Bunlar rutin, olmazsa olmaz alışkan-
lıklarımız hâline dönüşsün. 

Eve gülerek giriyoruz. Eşimize ve ço-
cuklarımızı sıkıca kucaklıyoruz. Birlikte 
yemek yerken kesinlikle telefon kullan-
mıyoruz. Televizyon izlemiyoruz. Sadece 
birbirimizle ilgileniyoruz. Sorunlarımızı 
anında çözüp tehir etmiyoruz.

Bunlar sağlıklı bir iletişim için vazgeçil-
mez hususlardır. 

2- Kaba davranışlardan sakının

Eşlerimize, çocuklarımıza, aile büyük-
lerine ve diğer insanlara karşı kaba dav-
ranışlardan kaçınmalıyız. Kimse kendisi-
ne kaba davranılmasını istemez. 

Allah Subhânehû ve Teâlâ şöyle buyur-
du: 

ا َغ۪ليَظ اْلَقْلِب  ِ لِْنَت لَُهْمۚ َولَْو ُكْنَت َفظًّ َفِبَما َرْحَمةٍ ِمَن الّلٰ
وا ِمْن َحْولَِكۖ  َلْنَفّضُ

“Allah’ın rahmetinden dolayı, 
sen onlara karşı yumuşak davran-
dın. Eğer kaba ve katı kalbli olsay-
dın, şüphesiz etrafından dağılır gi-
derlerdi.”4 
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Bu ayet, Uhud Savaşı’nda görev yer-
lerini terk etmiş olan Sahabe RadiyAllahu 
Anhum hakkında inmiş bir ayettir. On-
ların bu zafiyeti savaşı kaybettirdi ama 
Allah, Rasulü’nden onlara karşı yumuşak 
davranmasını, kaba ve katı kalpli olma-
masını istedi. 

Savaşta yapılan hatalara dahi bu şekil-
de davranılması gerekiyorken aile haya-
tındaki telafisi mümkün, küçük hatalara 
karşı nasıl kaba ve sert olunabilir?

Allah’ın Rasulü’nü örnek almış hiçbir 
Müslüman kadınlara kötü davranamaz! 
Açık haram işleme ve haramda ısrar 
etme hâli müstesna kadına el kalkmaz! 

Neden? Çünkü bir Müslüman için ka-
dın, Allah’ın emanetidir! 

Allah Rasulü şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Kadınların hakla-
rınızı korumanızı ve bu hususta Al-
lah’tan korkmanızı tavsiye ederim. 
Siz kadınları, Allah emaneti olarak 
aldınız. Onların iffet ve namuslarını 
Allah adına söz vererek helal edindi-
niz. Sizin kadınlar üzerinde hakları-
nız, kadınlarınızın da sizin üzerinizde 
hakları vardır…”

Emanet, güvenilen bir kimseye ko-
ruması için geçici olarak tevdi edilen şey 
manasına gelmektedir. Yani Allah bize 
kadınlarımızı koruma görevi verdi. Onlar 
emanet, sahibi de Allah!

İşte size heybeti, adaleti, zulme ve 
küfre karşı öfkesi ve sertliği ile tanıdığı-
mız Ömer b. Hattab’dan emanete nasıl 
davranılması gerektiğin gösteren güzel 
bir örnek:

Ömer RadiyAllahu Anh halifedir. Ada-
mın biri, bazı davranışlarından dolayı 
rahatsız olduğu hanımını şikâyet etmek 
üzere gelir, halifenin huzuruna çıkmak 
ister. Kapının önüne oturur ve Ömer Ra-
diyAllahu Anh’ın çıkmasını bekler. Derken 
içeriden bir gürültü kopar. Ömer’in ha-
nımı, koca halifeye bağırıp çağırmaktadır, 
fakat Ömer RadiyAllahu Anh ağzını açıp 
da hanımına tek kelime bile söyleme-
mektedir. Bu hâli gören kapıdaki adam 
boynunu bükerek “Bütün hiddetine ve 

izzetine rağmen, üstelik de Mü’minlerin 
Emîri iken Ömer’in hâli böyle olursa benim 
halim nice olur?” diyerek kalkıp gitmeye 
yeltenirken Ömer RadiyAllahu Anh dışarı 
çıkar. Adamın arkasından, “Hayrola, der-
din neydi?” diye seslenir. Karşısında bir-
denbire Ömer’i gören adam der ki: “Ey 
Mü’minlerin Emîri! Hanımımın kötü huyla-
rını ve bana karşı haddini aşıp ileri gittiğini 
size şikâyet etmek üzere gelmiştim. Fakat 
hanımınızın size karşı olmadık sözler söy-
lediğini duyunca vazgeçip geri döndüm ve 
kendi kendime dedim ki: ‘Mü’minlerin Emî-
ri hanımıyla böyle olunca, benim derdime 
nasıl deva bulacak?” 

Bu sözleri dinleyen Ömer RadiyAlla-
hu Anh, adama şunları söyler: “Kardeşim, 
eşimin benim üzerimdeki hakları sebebiyle 
ona tahammül etmeye çalışıyorum. Zira 
o benim hem aşçım hem fırıncım hem 
çamaşırcım hem de çocuklarımın süt an-
nesidir. Halbuki o, bütün bunları yapmak 
zorunda değildir. Üstelik gönlümün hara-
ma meyletmesine engel olan da odur. Bu 
sebeple onun yaptıklarına katlanıyorum.” 
Adamcağız “Ey Mü’minlerin Emîri!” der, 
“Benim eşim de aynen öyle.” Bunun üzeri-
ne Ömer RadiyAllahu Anh şu güzel dersi 
verir ve gönderir: “Haydi kardeşim, eşine 
katlanmaya bak! Hayat dediğin göz açıp 
kapayıncaya kadar geçiyor.”

Allah’ın Rasulü SallAllahu ve Sellem ise 
şöyle buyurmuştur: 

َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ألَْهِلِه َوأَنَا َخْيُرُكْم ألَْهِلي 
“Sizin en hayırlınız, ehline kar-

şı en iyi davrananızdır. Ben ailesine 
karşı en iyi olanınızım.”5

Allah’ın Rasulü’nü örnek almış hiçbir 
Müslüman kadınlara kötü davranamaz! 
Neden? Çünkü bir Müslüman için kadın, 
Allah’ın emanetidir! 

Bu hadisleri göz gördükten, kulak işit-
tikten sonra bir Müslüman’ın kadınlara 
kötü davranması, onlara şiddet uygula-
ması mümkün mü?

3-Birlikte vakit geçirin

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
yürüttüğü “Türkiye’de Aile Yapısı Araştır-
ması”nda aile üyelerinin birlikte yaptıkları 

faaliyetlere bakıldığında birici sırada %60 
ile televizyon izlemek geliyor. Bunu %26 
ile akraba, arkadaş ziyareti izliyor.  

Evinizde İslâmi bir atmosfer olsun. 
Böyle deyince tefsir yapalım, günlük 
Kur’an okuyalım, hadis çalışması yapalım 
gibi şeyler akla gelmesin. Öyle yapmayın! 
Zira hafiften başlayın ki iki gün sonra bı-
kıp aldığınız kararları bir kenara atmayın. 
Pratik olması açısından yapraklı takvim-
leri kullanabilirsiniz. Birlikte takvim yap-
rağını kopartın ve o yaprak üzerindeki 
ayet, hadis, kıssa ve bilgiler hakkında kar-
şılıklı konuşun. 

Evlerinizi mescide çevirin, namazla-
rı cemaatle kılın. Namazı her halükârda 
kılıyorsunuz, onun için bir vakit ayırıyor-
sunuz, cemaatle namaz kılmanın 25 kat 
daha sevap olduğunu da biliyorsunuz. 
Öyleyse neden aile olarak cemaatle na-
maz kılmıyorsunuz ki? 

Hem aile olarak hem de eş olarak 
birlikte vakit geçirin. Bazen çocukları bir 
kenara bırakıp iki eş, alıp başınızı gidin bir 
yerlere. Baş başa kalın! 

Birlikte vakit geçirmeyi televizyon 
karşısında dizi izlemekten öteye taşıyın. 

4-Birbirinize ilgi gösterin

“Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması”-
na göre genel kanının aksine boşanmada 
ilk sıralarda, dayak, aldatma, ekonomik 
yokluk yer almıyor. %28’lik oranla “eş-
lerin birbirine ilgisizlik ve sorumsuzluğu” 
boşanma nedenlerinde açık ara birinci 
durumda.

Ne kadar vahim bir tablo değil mi? 
Oysa bu meselenin üstesinden gelmek 
çok da zor değil.

Allah kadını ve erkeği birbirinden 
farklı yarattı. Kadın erkeğin kendisi gibi 
olmasını isterse hataya düşer. Erkek, ka-
dının kendisi gibi olmasını isterse hataya 
düşer. Erkekler yaratılış icabı kendi iç 
dünyalarında bir mekân edinir. Bazen o 
mekânda vakit geçirmek, yalnız kalmak 
ister. Stres anında bazen oraya sığınır. 
Kadın ise ilgi ister, konuşmak ister. Bu 
nedenle kimse eşini kendisine benzet-
meye çalışmasın. Şeri hükümlere muhalif 
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davranışları, düşünceleri olmadığı sürece 
onu olduğu gibi kabul edin. Onun kişiliği-
ne dokunmayın. Size göre olumsuz ola-
rak gördüğünüz yönlerine değil olumlu 
yönlerine odaklanın. 

Allah’ın Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sel-
lem şöyle buyurmaktadır:

َل يَْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة إِْن َكِرَه ِمْنَها ُخُلًقا َرِضَي ِمْنَها آَخَر
“Bir mümin erkek, bir mümine 

kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir 
huyunu beğenmezse başka bir huyu-
nu beğenir.”6 

Bu hakikati kabullenmemiz ve buna 
göre hareket etmemiz gerekir. İlgi dedi-
ğin şey 24 saat kadının peşinde koşmak 
değildir elbet. Eşlerimiz sadece kendisi-
ne değer verdiğinizi, saygı gösterdiğinizi, 
yaptığı şeylerden dolayı takdir ettiğinizi 
görmek isterler. Bunu gösterin kardeşle-
rim! Pişman olmazsınız! 

Birbirinize değer verin, saygı gösterin 
ve takdir edin. Unutmayın ki siz bir bütü-
nün iki yarısısınız!

5- Çocukların yetiştirilmesi 
hakkında birlikte karar alın

Bu çocuk yetiştirme gerçekten çetre-
filli bir iş. Şöyle bir araştırma yaptım ne-
ler var neler...

Çocuk yetiştirmenin altın kuralları.

Çocuğum yemek yemiyor ne yapma-
lıyım?

Çocuğum söz dinlemiyor ne yapma-
lıyım! gibi...

Herkes pedagog! 

Herkes birilerini takip ediyor ve 
onun dediklerini uygulamaya çalışıyor. 
İşte filan şahıs şöyle dedi, filan şahıs böy-
le dedi, gibi. 

Her soruna bir reçete yazılmış. Alıp 
alıp uygulamaya çalışıyoruz. Âdeta ko-
mutla hareket eden robotlar gibi olduk 
ve kendimiz gibi robotlar yetiştiriyoruz.

Şayet bu reçeteler işe yaramış olsaydı 
“Nerede eski gençler!” diye cümle kur-
mazdık. Bu reçetelerle büyüyen nesille-
rin kültürlü, ahlaklı, kendiyle ve toplumla 

barışık bireyler olması gerekirdi. Ama 
öyle mi? Tam aksi...

Arkadaşlar, sorun çocuklarda değil 
ebeveynlerde. Ebeveynlerin çocuğa ba-
kış açısında. Daha doğrusu, insan kalite-
sinin düşüklüğünde...

Her şey alt üst oldu ya çocuğa bakış 
açısı da fesada uğradı. Son dönemde ço-
cukları anne babalar değil, çizgi filimler, 
youtuberlar, İnstegram fenomenleri bü-
yütüyor maalesef. Çocuklarımız bizi değil 
onları örnek alıyor, onlar gibi olmak istiyor. 

Müslümanların çocukları Müslüman 
olur! Bizim onlara verebileceğimiz en de-
ğerli şey sevgi ve İslâm akidesidir. İslâm 
akidesi doğru verildiğinde çocuğu her 
türlü kötülükten korur. Ayakları üzerin-
de durmasını sağlar. Ailesine, ümmetine 
faydalı birey olarak onu yetiştirir. 

6- Mutluluğun resmini yeniden 
çizin

Yukarıda Batı’nın mutluluk anlayışı-
nı ortaya koyup yanlışlığını dile getirmiş 
ama doğru tarifi yapmamıştık. Mutlulu-
ğu temel ihtiyaçların karşılanmasına ek 
olarak, şer’î hükümlere bağlı bir hayat, 
Allah’ı razı etmek için bir araya gelmiş 
aile, en sıkıntılı anda bile yapılan amelden 
Allah’ın razı olduğunun anlaşılmalıdır ki 
mutluluğa ulaşabilelim. Yoksa mutluluk 
bizim için Kaf  dağının ardındaki bir ma-
saldan ibaret olacaktır. 

Şimdi mutluluğun tarifinde anlaştık 
mı? Allah’ın rızasını kazanmak, Allah’ın 
razı olduğunu bildiğimiz bir hayat sürmek. 

Unutmayın ki bu tarif Ebu Bekir, 
Ömer, Osman, Ali, Mus’ab, Hamza, 
Hatice, Fatıma, Aişe, Hansa Rıdvanullahi 
Aleyhim’in mutluluk tarifidir!

7-Beklentilerinizi sınırlayın

Eşlerin birbirinden beklentileri sınır-
sızdır ve genelde bizim ülkemizde TV 
dizilerindeki kurgusal evliliklerde çiftlerin 
birbirlerine karşı davranışları eşeler ara-
sındaki beklentileri belirler. Beklentiler 
olması gerekenin üstünde olursa hayal 
kırıklığı, mutsuzluk, sevgi ve saygıda azal-
ma ve nihayetinde boşanma… 

İşte bu nedenle beklentiler için bir 
sınır koyulması gerekir ki bu mutluluk 
tarifidir. Allah’ı razı edecek bir hayat ve 
temel ihtiyaçların karşılanması beklenti-
si Müslüman bir aile için belirlenmiş en 
doğru sınırlandırmadır. 

Son olarak arkadaşlar Allah Rasu-
lü’nün şu sözünü unutmayın:

لَِيّتَِخْذ أََحُدُكْم َقْلًبا َشاِكًرا َولَِسانًا َذاِكًرا َوَزْوَجًة ُمْؤِمَنًة 
ُتِعيُن أََحَدُكْم َعلَى أَْمِر اآلِخَرِة 

“En güzel dünya nimeti, insanın 
sahip olabileceği nimetlerin en ha-
yırlısı: Zikreden dil, şükreden kalp ve 
insanın iman doğrultusunda (Müs-
lümanca) yaşamasına yardımcı olan 
kadındır.”7 

Evet, bacılar siz de Rasulullah’ın şu 
sözünü unutmayın!

إَِذا  َصّلَِت اْلَمْرأَُة َخْمَسَها َوَصاَمْت َشْهَرَها َوَحِفَظْت 
َة ِمْن أَّيِ أَْبَواِب  َفْرَجَها َوأََطاَعْت َزْوَجَها ِقيَل لََها اْدُخِلي اْلَجّنَ

ِة  ِشْئِت اْلَجّنَ
“Kadın, beş vakit namazını kılar, 

bir aylık orucunu tutar, namusunu 
korur ve kocasına itaat ederse ona 
‘Hangi kapıdan dilersen oradan cen-
nete gir!’ denilir.”8

Böyle bir hayat yaşanabilir mi? Elbette 
ki yaşanabilir. Hem de bu devirde yaşa-
nabilir! Aile kurumunun, kadın erkek iliş-
kilerinin ifsat edildiği devirde de olsa bu 
şekilde yaşamalıyız. Allah Rasulü’nün bize 
göstermiş olduğu güzel örnekliği biz de 
diğer insanlara göstermeliyiz. Akrabala-
rımız, komşularımız eliyle bizi işaret ede-
rek işte Müslüman bir aile demelidirler.

Ali Radiyallahu Anh’ın dediği gibi: 

“Öyle bir ömür geçirin ki, düşmanlarınız 
bile ölümünüze ağlasın!”
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11 Mayıs 2011 tarihinde “Ka-
dına Yönelik Şiddet ve Ev 
İçi Şiddetin Önlenmesi ve 

Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Kon-
seyi Sözleşmesi” adı altında bir sözleşme 
İstanbul’da imzaya açılmıştı. Bunun en 
temel gerekçesi ise Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi (AİHM) tarafından 2009 
yılında Nahide Opuz davası kararıyla, 
sanki Avrupa ülkelerinde “kadına yönelik 
şiddet” sıfırlanmış gibi, AİHM tarafından 
Türkiye’nin “kadını korumadığı” iddia-
sıyla mahkûm edilen ilk ülke olmasıydı. 
Bu mahkûmiyet sonrası AB Konseyi’nin 
dayattığı ve İstanbul’da imzaya açılması 
nedeniyle “İstanbul Sözleşmesi” olarak 
anılan sözleşmenin de ilk imzacısı, Tür-
kiye oldu. Bu sözleşmeye bağlı olarak, 

birkaç ay sonra 2012 yılı Mart ayında 
6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. İşte bu kanundan sonra Türkiye 
Müslüman halkının toplumsal yapısına di-
namit konuldu. Artık aile ile özdeş yuva, 
mezkûr kanundaki adıyla “paylaşılan 
hane” adını alıyordu. Kanunun başlığında 
her ne kadar “Aile” kelimesi geçse de ka-
nun aileden çok “kadının korunması”na 
odaklanan bir yasa olarak, içtimai hayatı-
mızda baş köşede yerini aldı.

Peki Türkiye her AİHM kararını, İs-
tanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi dik-
kate alıyor mu? Tabii ki hayır. Zira Gezi 
Davası tutuklusu Osman Kavala ve HDP 
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 

hakkında da AİHM kararı var. Fakat, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “bizi bağlamaz” 
diyerek, istediğinde bu kararı uygulama-
yabiliyor. İstendiğinde ya da pragmatist 
siyaset gerektirdiğinde “Ey! Avrupa” 
denilerek üst perdeden salvolar adrese 
teslim gönderilebiliyor. O hâlde bu söz-
leşmeye bağlı kalmaktaki ısrar neden, an-
lamak mümkün değil!

Kadına yönelik “pozitif  ayrımcılık” adı 
altında uygulanan kadın-erkek ilişkileri-
ne dair bozuk bakış ve mezkûr yasanın 
mağdur ettiği babalar, çocuklar hatta bu 
yasaya dayalı olarak, eşini şikâyet ettiği 
için bin pişman olmuş binlerce “kadın” 
mağdur var etti toplumumuzda. Ancak 
seslerini duyan olmadığı gibi bu kanuna 
karşı çıkanlara “kadın düşmanı” yaftası 
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vuruluyor bazı aklı evvel çevreler tara-
fından. Hâlbuki içler acısı bir durum var 
ortada. Sadece “Süresiz Nafaka Platfor-
mu”, “Boşanmış İnsanlar ve Aile Platfor-
mu” gibi toplulukları toplumumuza “ka-
zandırmış?” olması bile başlı başına, 6284 
sayılı yasanın doğurduğu mağduriyetler 
hakkında bir ipucu veriyor.

Öte yandan mer’i/yürürlükteki ka-
nunların her birinde kanuna 
ilişkin tanımlamalar bölümü 
yer alır. Tabii ki önce 6284 sa-
yılı yasanın amaç bölümünde 
şu ifade ediliyor: “Kanunun 
amacı; şiddete uğrayan veya 
şiddete uğrama tehlikesi bulu-
nan kadınların, çocukların, aile 
bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı 
takip mağduru olan kişilerin 
korunması ve bu kişilere yöne-
lik şiddetin önlenmesi amacıyla 
alınacak tedbirlere ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir.” 
Tanımlamalar bölümünde 
ise “Bakanlık” yani hangi ba-
kanlığın yetkili olduğu, “Ev 
içi şiddet”, “Hâkim”, “Kadına 
yönelik şiddet”, “Şiddet”, “Şid-
det mağduru”, “Şiddet önleme 
ve izleme merkezleri”, “Şiddet 
uygulayan” ve “Tedbir kararı” 
gibi tanımlara yer veriliyor. 
Ancak görüldüğü üzere aile-
ye ilişkin herhangi bir tanım-
lamaya yer yoktur. Bu açıdan 
aileyi korumak gibi bir dert 
yoktur. Kanunun başlığı ile 
içeriği arasında “ailenin ko-
runması” açısından bir bağ 
yoktur. Eğer aile kavramının 
tanımlaması yapılmış olsaydı 
en azından ailenin resmî ola-
rak nasıl tasavvur edildiğini net bir şekil-
de görmüş olacaktık. 

Bu kanuna bakarsanız sanki aile, ka-
nun zoruyla bir araya getirilmiş bireyle-
rin, birbirlerine şiddet uygulamadan aynı 
“haneyi paylaşanlar” olarak anlaşılıyor. 
Çünkü kanunun “Ev içi şiddet” tanımla-
masına göre aileyi anımsatacak bir or-
tamdan çok “şiddet mağduru” ile “şiddet 

uygulayan” tabirleriyle sanki her an bir-
birine şiddet uygulamaya hazır “birey”-
lerden bahsediliyor. Ayrıca kanun “Aynı 
haneyi paylaşmasalar bile” istisnasını da 
getirerek -sözde- tüm “birey”leri güven-
ce altına almış oluyor. Şiddet dediğimiz 
olgu, sadece birbirleri aralarında kan 
bağı veya medeni evlilik gereği kanuni 
bağ bulunanlar arasında gerçekleşmiyor 

ki sözde aileyi ilgilendiren bu yasada yer 
alsın. Asayişi sağlamak üzere var olan 
kanunlar yeterli değil mi ki bu 6284 sa-
yılı yasaya ihtiyaç duyuldu? Bu kanunun 
“aynı haneyi paylaşma-paylaşmama” 
tabirlerinden, erkek ve kadının evlilik 
bağı ile bir arada bulunmadığı yani biz-
zat zina amaçlı nikâhsız birliktelikleri de 
kapsamına aldığını anlıyoruz. Bunun da 

dayanağı elbette 2004 yılında zinanın suç 
olmaktan çıkarılmış olmasıdır.1 Bu ne-
denle de bir aile tanımı ortaya çıkmıyor. 

Bugünün Batı toplumlarında oldu-
ğu gibi toplumumuzdaki erkek ve kadın 
arasındaki ilişkilere bakış da dişilik ve er-
keklik esası, yani cinsellik egemen oldu-
ğu için, kadın erkek arasındaki ilişkilerin 
gerçekleşmesi için karşılanması olmazsa 

olmaz görülen cinsel arzula-
rın tahriki, cinsel düşüncele-
rin icadı zorunlu hâle gelmiş 
oluyor. İşte bu kadın-erkek 
ilişkilerine bakıştaki bozukluk-
tur. Bu bakışa göre evlilik, bi-
reylerin dilediği kişi ile sadece 
cinselliğe odaklanmış bir ilişki 
kurması önündeki en büyük 
engel, yani “bireysel özgür-
lüğü” kısıtlayan bir kurum ol-
maktadır. Neslin devamının 
garantisi olan evlilik ve aile 
kavramlarının anlamını yitir-
diği ve gereksiz addedildiği 
bir ortamda aileye ilişkin bir 
tanım nasıl ortaya çıksın ki? 

Madem ki aileden çok “bi-
reyler arası şiddet”i, bilhassa 
“kadına yönelik şiddet”i önle-
meye matuf  böyle bir kanun 
var hayatımızda, o hâlde so-
nuç bakımından sözü edilen 
şiddetin ya tamamen ortadan 
kalkmış olması ya da geçmiş 
yıllara göre düşüş göstermesi 
gerekmiyor mu? Tabii ki tüm 
laik ülkelerde olduğu gibi ka-
nunlar ancak kâğıt üzerinde 
kalmaktadır. Çünkü rakamlar 
“şiddet”in düşüş eğiliminde 
olmadığını bilakis giderek art-
makta olduğunu gösteriyor. 

Nitekim aileyi de koruyacağını iddia eden 
yasa gerçekte aileyi korumak yerine yıkı-
yor. Avrupa’nın istatistik kurumu Euros-
tat’a göre 2017 yılında Türkiye’de her 
100 evlilikten 22,5’i boşanmayla sonuç-
landı. 2007 yılındaysa her 100 evlilikten 
14,8’i boşanmayla sonuçlanmıştı. “Gide-
rek Avrupa standartlarını yakalıyoruz” 
diye “Ey yöneticiler seviniyor musunuz?” 

Asayişi sağlamak üzere 
var olan kanunlar yeterli 
değil mi ki bu 6284 sayılı 
yasaya ihtiyaç duyuldu? 
Bu kanunun “aynı haneyi 
paylaşma-paylaşmama” 
tabirlerinden, erkek ve 

kadının evlilik bağı ile bir 
arada bulunmadığı yani 

bizzat zina amaçlı nikâhsız 
birliktelikleri de kapsamına 

aldığını anlıyoruz. Bunun 
da dayanağı elbette 2004 

yılında zinanın suç olmaktan 
çıkarılmış olmasıdır.

KADIN BEYANINI ESAS ALAN 6284 SAYILI KANUN MAĞDURLARI



70 Köklü Değişim

Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur!

diye sormak gerekir. TÜİK (Türkiye İsta-
tistik Kurumu) verilerine göre de Türki-
ye’de her geçen yıl evlenme oranları dü-
şüyor, boşanma oranları ise artıyor. 2019 
verileri Mart ayında açıklanacak olsa da 
geçen yılın verileri resmi ortaya koyuyor. 
Zira Türkiye’de 2018 yılında boşanan çift-
lerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 
artış göstererek 142 bin 448’e yükseldi. 

Norveç Büyükelçiliği tarafından fi-
nanse edilen bir programda konuşan Öz 
İplik-İş Sendikası Proje Koordinatörü ve 
Kadın Komitesi Başkanı Funda Pınar Öz-
can şu tespitleri paylaşmıştı “Ocak ayın-
dan Kasım’a kadar 2019’da 324 günde en 
az 302 kadın öldürüldü. 532 kadın şidde-
te uğradı. 2019’un ilk yarısında 31 kadın 
tecavüze uğradı. 288 kadın seks işçiliğine 
zorlandı. 138 kadın tacize uğradı. 139 ço-
cuk istismar edildi.”2 Eurostat’ın rakamla-
rına göre kadına şiddetin her alanda yay-
gın olarak görüldüğü Fransa’da 2019 yılı 
başından bu yana en az 130 kadın eski eşi 
ya da sevgilisi tarafından öldürüldü. Bu 
rakam 2017 yılında 123 kadın iken, geçti-
ğimiz sene ise 108 olarak kayıtlara geçti. 
Fransa’da her yıl yaklaşık 200 bin kadının 
şiddet mağduru olduğu ifade ediliyor.

Almanya’da ise 2018 yılında tecavüz, 
taciz ve zorla fuhuş mağduru 114 binden 
fazla kadın olduğu belirtilirken, yine 2018 

yılında üç günde bir kadının yani 122 ka-
dının öldürüldüğü duyuruldu.3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay da TBMM Genel Kurulu’ndaki Bütçe 
sunumunda, “81 ilde hizmete açtığımız 
Şiddeti Önleme Merkezleri (ŞÖNİM)’den 
bugüne kadar toplamda 514 bin kişi ya-
rarlanmıştır.” açıklamasında bulunmuştu. 
Buradan hareketle 7 yılda 514 bin kadın 
şiddet gördüğü için bu merkezlerden ya-
rarlanmış. Bu, yılda en az yaklaşık 73 bin 
500 kadının, ayda 6 bin 100 kadının, gün-
de 204 kadının, saatte 8 kadının şiddete 
uğradığını ortaya koyuyor. O hâlde nere-
de kaldı iddia edilen “kadının korunması”? 

Öte yandan bu uğursuz kanunun top-
lumda açtığı başka yaralar da var elbette. 
Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel 
Müdürlüğü verilerine göre, tamamen ka-
dının beyanını esas alan 6284 sayılı yasa 
doğrultusunda son 5 yılda 1 milyon 973 
bin yani yaklaşık 2 milyon kişi evden 
uzaklaştırılmıştır.4

Boşanmalarda ülkemizin sıçrama ya-
şamasının diğer bir nedeni de 4721 nolu 
Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi 
gereği 1 yıl olan yoksulluk nafakasının, 
1988 yılında süresiz hâle getirilmesiyle 
boşanmalarda ortaya çıkan süresiz na-
faka meselesidir. “Boşanma yüzünden 

yoksulluğa düşen tarafa boşandığı eş 
ömür boyu yardım etmelidir!” gerek-
çesiyle “eşit kusurlu da nafaka öder” 
maddesi eklenerek bir yoksulun geçi-
mi, ömür boyu başka bir yoksulun sır-
tına yüklendi. Böylece devlet kimi na-
sıl mağdur ettiğine bakmadan sadece 
nafakayı ödemeyenleri hapse atmakla 
mükellef olup, asli sorumluluğu olan 
yoksula sahip çıkma sorumluluğunu da 
sırtından atmış oldu. Boşanmış İnsanlar 
ve Aile Platformu Başkanı İlknur Birsel 
Büyükakça, süresiz nafaka konusunun 
toplumsal bir çıkmaza dönüştüğünü ve 
çiftlerin boşanmasının ardından nafaka-
nın ancak, kadının yeniden evlenmesi, 
ölmesi, ahlaksız bir hayat sürmesi ya da 
iş bulması gibi durumlarda düştüğünü 
ifade ediyor. Yasaya göre asgari ücret ile 
çalışan eşe -sözde- nafaka verilmemesi 
gerekiyor. Ancak devlet asgari ücreti 
“geçim sağlamaya uygun?” kabul edi-
yor olmalı ki akla ziyan bir asgari ücret 
takdir ederken mahkemeler, devletin 
aksine asgari ücretle çalışan bir kadının 
kendine bakamayacağına inanıyor. Bu 
nedenle de 3 bin 200 TL’yi baz alıyor ve 
eğer kadın bu miktarın altında bir ma-
aşla çalışıyorsa kocanın nafaka vermesi-
ne karar veriyor. Öte yandan başka bir 
erkekle hayatına devam eden kadının 
fotoğrafları ve videoları mahkemeye su-
nuluyor. Mahkeme bu kez de kanıtları 
“özel hayatın ihlali” olarak yorumluyor 
ve nafakanın ödenmesinin devamına ka-
rar veriyor. İnsanlar ve Aile Platformu 
Başkanı İlknur Birsel Büyükakça’nın şu 
ifadesi ise vahim bir tabloyu gözler önü-
ne seriyor: “Bir kadınla 10 gün evli kalıp, 
29 yıldır nafaka ödeyen mağdurlar var. 
Kadının yüzünü dahi unutmuş ama her ay 
maaşından bir kısmını o kadına yollamak 
zorunda. Yollamazsa hapis yatacak. Eğer 
hapse girse de çıkınca borçlar silinmiyor. 
Aksine mahkeme ve avukat masrafları da 
mağdur kişinin sırtına yükleniyor.”

Bu kanunun bazı işverenler açısın-
dan faydası da var tabii ki. Zira boşanan 
kadın nafakası kesilmesin diye kayıt dışı 
çalışmayı kabul ediyor. Dolayısıyla yasa 
insanları ömür boyu birbirine bağımlı ya-
şamaya mahkûm edip ayrıca nikâhsız ya-
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şamın da önünü açıyor. Kaldı ki erkekleri 
evlilikten soğutan bu yaklaşım, evlenmesi 
durumunda erkeğin yeni eşiyle kurduğu 
yuvasında da çok ciddi huzursuzluğa ne-
den oluyor.5

2012 yılında Anayasa Mahkemesi’nin 
“Süresiz nafaka” uygulamasının kaldırıl-
masına ilişkin yapılan başvuruyu reddet-
tiği kararında garip bir şekilde “nafaka 
talep edilen eşin de nafaka ödeyebilecek 
ekonomik gücünün bulunması gerek-
mektedir” ifadesi de yer alıyor. Süresiz 
Nafaka Platformu yöneticilerinden İlhan 
Engincan’ın açıklamasına göre nafaka/
tazyik hapsinden dolayı 25.000 kişi içe-
ride yatıyor. 6

Sonuç olarak süresiz nafaka ile “Fır-
sat Evlilikleri” kavramı hayatımıza girdi. 
Boşanma sonrası yeni kurulan evlilik-
lerde de zincirleme olarak yıkım başla-
dı. Dolayısıyla devletin Medeni Kanun 
yoluyla süresiz nafaka zulmü sonucu, 
cinnet vakalarındaki artış da 6284 sayı-
lı kanuna daha fazla işlerlik kazandırmış 
görünüyor. Zira Medeni Kanun’un da-
yattığı süresiz nafaka ile insanları çıldır-
ma noktasına taşıyıp, -sözde- korunma-
sı öngörülen kadınların 6284 sayılı yasa 
kapsamında ŞÖNİM’e koşturması sağla-
nıyor. Tıpkı “tavşan kaç, tazı tut” misali. 
Dolayısıyla Medeni Kanun ve 6284 sayılı 
kanun birbirini besleyen ve toplumu te-
melinden yıkan birer dinamittir. 

Yine ülkemizde uygulanan Medeni 
Kanun’a dayalı evlilik nedeniyle, küçük 
yaş olarak kabul edilen 18 yaşına girme-
miş kimseler, daha önce ailenin muvafa-
kati ve hâkimin onayı ile evlenebilirken 
bugün 18 yaşından küçük yaşta evlenmiş 
olanlar, resmî evlilik yapmış olsalar bile, 
yıllar sonra “nitelikli cinsel istismar” suç-
lamasıyla, muvafakat veren aile büyükleri 
de eşler de 20 yıla kadar hapis cezalarına 
çarptırılarak gerçek tecavüzcülerle aynı 
yere kapatılıyor. Bu mağduriyeti yaşa-
yan bugün 8000 aile bulunmaktadır. Bu 
konunun çözümüne ilişkin 2016 yılında 
meclise bir kanun teklifi getirilmiş, kanu-
na göre yasal evlenme alt sınırı olan 18 
yaşından küçük yaşta evlenenlerin bir 
kereye mahsus serbest bırakılması öngö-

rülmüştü. Ancak feminist kadın dernek-
leri ve aile düşmanları olayı çarpıtarak, 
“kadınlar tecavüzcüleriyle evlendiriliyor” 
yaygarası koparmış, bu bir avuç feminis-
tin tepkileri dolayısıyla hükümet tarafın-
dan geri adım atılarak, masum insanla-
rın cezaevinde kalmasına göz yumuldu. 
Devlet böylece “cinsel istismar”la mü-
cadeledeki “azmini?” göstermiş oldu. Bu 
öyle garip bir konu ki yaşı resmî olarak 
“küçük” de olsa, ailelerinin haberi ol-
sun-olmasın, eğer kendi rızalarıyla kızlar 
ve erkekler bir evde nikâhsız yaşasalar ya 
da zina etseler sorun olmazken ailelerin 
ve evlenenlerin rızasıyla resmî evlilik ger-
çekleştirilince “nitelikli cinsel istismar” 
kabul ediliyor.

Yaşanan bu mağduriyetlerin asıl sebe-
bine değinmek gerekiyor ki bunun kökle-
ri “Batılılaşma mikrobu” ile toplumumu-
za dayatılan hastalıklı bakıştan kaynakla-
nıyor. Zira İslâm ümmetinde fikrî zafiye-
tin başladığı 18. yy’da dahi “aydınlanma” 
dönemini yaşayan Avrupa’da “kadın”ın 
adı yoktu aslında. Fakat aynı dönem Batı 
yeni icat ettiği fikirlerle ve hadaratıyla, 
yaşam tarzıyla İslâm ümmetine meydan 
okumaya yöneldi. İçimizden devşirdiği 
hayranları vasıtasıyla “Batılılaşma mikro-
bunu” veya Avrupa’ya uygun deli gömle-
ğini İslâm ümmetine çağdaşlık adı altında 
pazarlamaya koyuldular. 1839 Tanzimat 
Fermanı esas alınarak 1840’da mahke-
melerin fiilen şer’î ve medeni mahkeme-

ler şeklinde ayrılmasıyla başlayan batış/
Batılılaşma süreci ile Avrupa halkları için 
kilise otoritesinin tahakkümünden bir 
kurtuluş olan “dinin hayattan ayrılması-
nın”/laikliğin ilk adımı atılmış, cumhuriye-
tin kurulmasıyla da laiklik artık, devletin 
esasını oluşturmuştur. 17 Şubat 1926’da 
İsviçre’den ithal edilen Medeni Kanun’un, 
kabulü ile de kişiler hukuku, aile, miras, 
eşya hukuku ilişkilerinde İslâmi hukuk ye-
rine laik hukuk kabul edilmiştir.

Burada Orta Çağ hadaratı ya da Orta 
Çağlardaki yaşam tarzı ve Orta Çağlar-
daki sistem üzerinde detaylıca duracak 
değilim. Velakin, genel olarak çağımız Batı 
hadaratının içerdiği hususların tamamı, 
yaşam tarzı, kanun koyma biçiminden, 
kanunlarına kadar, Orta Çağların var et-
tiği ilahi yetkilendirme nizamından, dini 
devletten, kilise sisteminden, ilahi yet-
kilendirme adı altında hükmeden krallık 
sisteminden yani insanların hayatına hük-
meden dinden vazgeçmesidir. Günümüz 
Batı yaşantısı Hristiyanlık akidesine değil, 
“dini hayattan ayırma” akidesine, laik-
lik akidesine dayanmaktadır. Zira dinin 
fertlerin mabet ya da evlerdeki uygula-
malarından başka, kanun koyma, devlet 
düzeni ve toplumsal ilişkiler bakımından 
kamu hayatında bir varlığı yoktur. 

18. asrın sonlarındaki Fransız Devri-
mi’nden sonra insanlar, kilise kabusun-
dan kurtulunca daha dakik bir tabirle, 
Orta Çağ hadaratına galip gelinince, yö-
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Bugün 18 yaşından küçük yaşta evlenmiş 
olanlar, resmî evlilik yapmış olsalar bile, yıllar 
sonra “nitelikli cinsel istismar” suçlamasıyla, 

muvafakat veren aile büyükleri de eşler de 
20 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılarak 

gerçek tecavüzcülerle aynı yere kapatılıyor. 
Bu mağduriyeti 8000 aile yaşamaktadır. 



72 Köklü Değişim

Aile, Nesil ve Toplum İslâm ile Korunur!

netim alanında demokratik sistem, iktisat 
alanında kapitalizm, bireysel durumlara 
ilişkin ise genel hürriyetler şeklinde yeni 
düzenlemeler var edildi. Batı dünyası ve 
Batı toplumu için yeni kanunları benim-
seme işini üstlenen yeni kanun koyucu-
lar, yeni sistemde çıkardıkları yasaların 
içine, evlilik için de yeni bir sistem orta-
ya koymaları gerekiyordu. Çünkü onlar, 
evlilik akdi meselesinin kilise tarafından 
üstlenilmesini reddetmişlerdi. Böylece 
Avrupalılar “dini nikâh” fikrinden “me-
deni nikâh” fikrine geçtiler. Hatta dinî 
nikâha bağlı olanlar da devletin otori-
tesine dayanarak ilgili makamlar önün-
de medeni nikâhlarını yapmak zorunda 
kaldılar. Medeni nikâhtan sonra kilise ya 
da mabetlere gidip dinin emirlerine göre 
özel törenlerle nikâhlarını gerçekleştir-
mek isterlerse de bu, kişisel bir mesele 
oldu. Devlet, ancak devletin kanunları-
na göre yapılan medeni evlilik akitlerini 
kabul eder oldu. Burada medeni evli-
likten kastedilen de basitçe, kiliseden 
ve din adamlarının egemenliği, tasallutu 
veya vesayetinden uzak bir şekilde mev-
cut hukukun kontrolünde olan evlilikti. 

Terminoloji olarak artık kullanılma-
sa bile, kilisenin sırrı veya ilahi sır ola-
rak isimlendirilen “dini nikâh”, iki taraf 
arasında kıyılan nikâh değildir. İki tarafın 
kabulüne ek olarak kilise tarafından yet-
kilendirilen din adamı tarafından kurulan 
evlilik, dinî evliliktir. Zira kilise evlilik mü-

essesesi olarak isimlendirdikleri yeni mü-
esseseyi kuran otoritedir. Bu evlilikler ki-
lisenin vesayeti altında sürer. İlk başlarda 
zinanın ispatlanması dışında, bu iki eşin 
kilisede evlilik akdini bozma veya boşan-
ma hakkı yoktu. Daha sonra, bu şarttan 
da vazgeçtiler ve boşanma yasaklandı. 
Bundan sonra belirli durumlar için küçük 
bir alan açıldı. Velakin bunda da ne erke-
ğin ne de kadının kendi aralarında anlaşa-
rak boşanmaya hakkı vardı. Çok kısıtlı bir 
keyfiyette olmak koşuluyla, yani din ada-
mı izin verirse boşanmayı gerçekleştiren 
kiliseydi. Bu evlilik, kiliseye göre iki taraf 
arasındaki anlaşmadan doğan bir akit 
değildir. Evlilik, ancak kilisenin inşa ettiği 
kilisenin feshetmesiyle feshedilebilen bir 
meseledir. Dolayısıyla bu akit üzerinde 
vasilik yapan kilise otoritesidir ve işte bu 
dinî evliliktir. Medeni evlilik ise dediğimiz 
gibi nikâh akdi ve bununla ilgili çıkarılan, 
evliliğin üzerine bina edilen akitleşmedir. 
Daha sonra boşanma olduğunda yetki 
kilise otoritesinden, siyasi meseleleri üst-
lenen siyasi sultayı üstlenen medeni dev-
lete yani laik devlete verildi.

Fransız Devrimi’nden sonra laik dev-
letler adına kanun koyma işini üstlenen 
medeni kanun koyucuların yaptığı tek şey 
ancak, kilise kanunlarını alıp, bu kanunlar 
üzerinde bazı tadilatlar yapmak olmuş-
tur. Başlangıçta bu tadilatların önemsiz 
olduğu görülür. Evlilik hakkında ilk dü-
zenledikleri kanunda laik yasa koyucular 

evliliği, erkeğin ailenin reisi olduğu eşlerin 
ortaklığı gibi düzenliyorlardı. Ancak gü-
nümüzde, görevlerde, haklarda ve nafa-
kada eşitlik ve bunun gibi eşitlik namesi 
dillendirildiği için Avrupa toplumuna 
daha çok günümüz Avrupa toplumu-
nun şeytanlarına uyması için değişikliğe 
uğradı. Medeni kanun, kilise nikâhından 
esasi mesele olarak sadece çoklu evlili-
ği yasaklayan kilise yasasını korumuştur. 
Bu yönde kilise ile aynı fikirdedir. Peki 
ihtilaf  ettikleri konu nedir? O da talak 
konusudur. Bazı kiliseler boşanmaya ke-
sinlikle izin vermezken, bazısı da sınırlı 
bir şekilde izin veriyordu. Ancak mede-
ni kanunun Avrupa toplumunun baskısı 
altında ve Avrupa toplumunun ihtiyaçları 
doğrultusunda evlilik konusunda çıkardı-
ğı en önemli husus, boşanmanın mubah 
oluşudur. Daha sonra zamanla kanunlar 
değişmeye başlamıştır. Dolayısıyla ta-
dilata uğrayan kilise kanunları, Fransız 
Devrimi’nin üzerinden birkaç yüzyıl ge-
çince, medeni kanun olmuş oluyor. Tabii 
ki medeni evlilik kanunundaki esasi fark, 
sadece evliliğin kilise rahibinin yetkisin-
den alınıp, medeni-laik rahibin yetkisine 
verilmesidir yani, medeni-laik otoritenin 
yetkili adamlarına devredilmiş olmasıdır. 
Uygulamada laik “rahipler”, kilise rahip-
lerinin yerini aldı. Medeni kanun ve kilise 
kanunu arasındaki fark bu yönden çok 
azdır. Laik “rahiplerin” tek farkı, ruhi bir 
sorumluluk hissetmemesidir. Kendi gibi 
insanların çıkardığı kâğıt üzerinde kalan 
yazılı kanunlarla işlem yapmaktadır. Bu 
yüzden kesinlikle hiçbir kutsallığı da yok-
tur. Çünkü meclisin kendini Allah Azze 
ve Celle’ye eş tutarak, Allah’ın hükmünü 
reddetmeye binaen konulan kanunla-
rının, kesinlikle hiçbir kutsallığı yoktur. 
Hiçbir değere önem vermeyen, davra-
nışlarında caydırıcı herhangi bir faktöre, 
ruhi bir zemine sahip olmayan rahiplere 
nikâh işleminin transfer edilmesidir. Bu 
uygulama ülkemizde de Batı’dan ithal 
edilmiş, vekillerin çeşitli şekillerde karar-
laştırdığı kanunlarla benimsendi. Onlar 
nezdinde cennet-cehennem, hesaba çe-
kilme, din, kamuoyu ne düşünüyor diye 
bir mesele yoktur ve mukaddesatın hiç-
bir varlığı yoktur. Ya da artık ülkemizde 
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1  https://www.youtube.com/watch?v=4anol-
8k35w
(Cumhurbaşkanı Erdoğan; “AB’nin talepleri 
doğrultusunda orada (zina konusu) böyle bir 
adım attık.Ama yanlış yapmışız” diye itirafta 
bulunmuştu.)
2   https://www.amerikaninsesi.com/a/kadina-
yonelik-siddet-rakamlari-madalyonun-gorunen-
yuzu/5179117.html
3   https://tr.euronews.com/2019/11/25/kadina-
siddet-avrupa-da-da-artis-gosteriyor-siddetin-
cografyasi-yok
4   https://ilkha.com/6284-sayili-kanun-ve-genc-
evlilik-magdurlari/5-yilda-2-milyon-erkek-evden-
uzaklastirildi-109090
5   https://www.yenisafak.com/gundem/sureli-
evlilik-suresiz-nafaka-3400421
6   https://www.yeniakit.com.tr/haber/25-bin-
magdur-hapiste-curuyor-656492.html
7   Enfal Suresi 27

imamlara da bu resmi yetki tanınmıştır. 
Yani mevcut laik yasalara belediye me-
murunun kullandığı cübbe yerine sarık ve 
cübbesiyle imam oturtularak sözde “İslâ-
mi nikâh” süsü verilmiş olacak. Hâlbuki 
yapılan işlem, medeni kanuna göredir. 

Sonuç olarak “dinî evlilik” ve “mede-
ni evlilik” kavramları, Batı hadaratından 
doğmuş, Orta Çağlardaki hadarata inti-
kal etmiş, sonra da çağımızdaki hadarata 
intikal etmiş çift yumurta ikizidir.

Hâlbuki İslâmi nikâhın “dini evlilik ve 
medeni evlilik” kavramlarıyla kesinlikle 
bir ilişkisi yoktur. İslâm evlilik akdini, akit-
leşen iki iradenin bir araya gelmesi olarak 
tayin etmiş, belirlemiştir ki kadın ile koca 
arasında veya erkeğin vekili ve kadının 
veli ya da vekili arasındaki icap ve kabul-
dür. Herhangi bir kimsenin ya da otori-
tenin kesinlikle eşler üzerinde vesayeti 
yoktur. Kaldı ki asıl itibarıyla İslâm’da dinî 
otorite yoktur. İslâm’da insanların işlerini 
Allah’ın şeriatıyla güden/gözeten siyasi 
bir otorite vardır. Dolayısıyla İslâm’da 
dinî bir otorite yoktur. İslâm’da otorite, 
insanlardan kendi iradeleriyle biat alan 
bir beşerdir. Halifenin bir kutsallığı da 
yoktur, masum/günah işlemez de değil-
dir. Allah’ın şeriatı ile insanların işlerini 
yürütmek için, ümmete vekâlet eder. Bu 
yüzden İslâm’da dinî otorite yoktur. Ha-
life ve vali gibi yönetici sınıfı, dinî liderler 
de değildir, dinî yöneticiler de değildir. 
Nitekim İslâm Devleti’nde dinî ve mede-
ni diye bir yargı sistemi de yoktur. Dinî 
ve medeni yargı ayrımı, İslâm Devleti’nin 
tanımlaması değildir. Evlilik de biat akdi, 
kiralama, şirket akdi gibi iki taraf  arasın-
daki akitleşmedir. Yalnızca küçük yaşta-
ki eşler ya da kararlarında/herhangi bir 
konuda tasarrufta bulunurken başkasının 
yardımına muhtaç/sefih kimseler dı-
şında, kamu otoritesinin evlilik akdinde 
vesayeti yoktur. İnsanların çoğu, İslâmi 
nikâhın ancak imamın gözetiminde Allah 
katında makbul olacağını zannediyor. Bu 
da bir hatadır. Zira insanlar, imamı nikâh 
kıyarken, kocaya “şöyle söyle” derken 
ve kadına “şöyle söyle” derken görmeye 
alışmışlardır. İmamın tüm yaptığı, işlerin 
düzgün yapılmasını sağlamaktır. İşlerin 

doğruluğunu kontrol eder, bir “şahit” 
olarak bulunur. İslâm Devleti’nde nikâh 
akdi sadece devlet kayıtları için kayda ge-
çirilip, belgelendiriyordu. 

İslâmi evlilik iki taraf  arasında, evlilik 
akitleşmesindeki icap ve kabuldür. Bu ak-
din üzerinde bir otorite yoktur. Dolayı-
sıyla bu yönüyle, dinî nikâh ya da medeni 
nikâh gibi değildir. Zira ister dinî nikâh 
olsun ister medeni evlilik olsun ancak 
yetkili bir kilise rahibi ya da dinsiz ve hiç-
bir değere önem vermeyen laik “rahip” 
huzurunda kabul edilir. 

Müslümanlara gelince Müslümanlar 
Allah’a itaat ve Allah’ın hükmüne bağlan-
mak bakımından İslâmi evliliğe bağlılıkları-
nı sürdürüyorlar. Çünkü Müslümanlar, İs-
lâmi evlilik/nikâh dışında bir ilişkinin zina 
olduğunu bilirler. Ayrıca Müslümanlar İs-
lâm’daki evlilik ahkâmındaki pratikte, İs-
lâmi evliliğe bağlılıkları nedeniyle herhan-
gi bir problemle karşılaşmazlar, herhangi 
bir problem hissetmezler. Evlilik karşılıklı 
anlaşmayla, karşılıklı rıza ile gerçekleşir. 
Talak/boşanmanın ise kocanın isteği ya 
da iki tarafın boşanma üzerinde anlaş-
ması ya da kadının boşanma veya ayrıl-
ma talebi doğrultusunda da gerçekleş-
me imkânı vardır ve aylarca vakit almaz. 

Kilise kadına da erkeğe de başka din 
mensuplarıyla evliliği yasaklarken, İslâm’a 
göre Müslüman erkekler ehl-i kitap ka-
dınlarıyla evlenebilmektedir. Öte yandan 
İslâm Devleti’de gayrimüslimler, kendi 
dinlerine göre evlenebilmeleri için ser-
best bırakılır. 

O hâlde dinî evlilik olarak tabir edi-
len kilise kanununun kabuk değiştirmiş 
hâli olan ve insanların hayatını, aileleri 
darmadağın eden medeni evlilik kaynaklı 
problemlere İslâmi evlilik hükümlerinde 
kesinlikle rastlanmaz. Zira Allah’ın şeri-
atı evlilik nizamını çok dakik bir şekilde 
tanzim ederek, toplumun aile yapısını 
koruma altına almıştır. Kadını da “Allah’ın 
emaneti” olarak Batılıların ya da Batı’dan 
ithal kanunları uygulayan yöneticilerin 
asla idrak edemeyecekleri bir konuma 
yükseltmiştir. Allahu Subhanehu ve Teâlâ 
şöyle buyurmuştur:

َوتَُخونُٓوا  ُسوَل  َوالّرَ  َ الّلٰ تَُخونُوا  َل  ٰاَمُنوا  اّلَ۪ذيَن  اَّيَُها  يَٓا 
اََمانَاتُِكْم َواَْنُتْم تَْعلَُموَن 

“Ey iman edenler! Allah’a ve 
Peygamber’e hainlik etmeyin; 
(sonra) bile bile kendi emanetleri-
nize hainlik etmiş olursunuz.”7 

Görüldüğü üzere emanetlere ihanet, 
Rabbimiz Subhanehu ve Teâlâ ve Rasul’ü 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e ihanetle aynı 
mesabededir. 

Sonuç olarak; laik devletler, bir oto-
rite olarak, -sözde- aileyi ve kadını koru-
mak adına evlilik hayatına müdahil olduk-
ça, aile kurumunu darmadağın ettiği gibi, 
kadını da koruyamamaktadır. Laik devle-
tin acı meyvesi olan Medeni Kanun ve ele 
aldığımız 6284 sayılı kanunun doğurduğu 
mağduriyetler, ancak farzların tacı olan 
İslâm’ın hükümlerini topyekûn uygulaya-
cak olan Peygamberlik metodu doğrul-
tusunda İkinci Râşidî Hilâfet’in kurulması 
için çalışmakla ortadan kaldırılabilir.

KADIN BEYANINI ESAS ALAN 6284 SAYILI KANUN MAĞDURLARI
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Aile kurumunun temel yapı ta-
şını oluşturan evlilik ve evlilik-
te kadının yeri, dünden bugü-

ne çeşitli boyutlardan geçmiş fakat her 
hukuk sisteminin en önemli konularından 
biri olma özelliğini korumuştur.

Günümüzde çokça tartışılan, med-
yada geniş yankı bulan ve çıkarılan 6284 
yasası sonucu kadın, erkek ve körpe 
çocukların büyük mağduriyet yaşadığı, 
eşlerden biri ya da ikisi birden 18 yaşın 
altında iken yapılan evliliğe “erken yaşta 
evlilik” kavramı kullanılmaktadır. 

İslâm’a göre nikâh üzere aile kurul-
ması; sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi, nes-

lin muhafazası, evlat terbiyesi ve insanlık 
haysiyetinin korunması yönünden son 
derece önemlidir. Hz Aişe RadiyAllahu 
Anha dedi ki Peygamber SallAllahu Aleyhi 
ve Sellem efendimiz şöyle buyurdu:

الّنِكاَُح ِمْن ُسّنَتِي . َفَمْن لَْم يَْعَمَل ِبُسّنَتِي َفلَْيَس ِمنّيِ
“Nikâh sünnetimdendir her kim 

sünnetime göre amel etmezse ben-
den değildir.”1

Aile, Allah ve Rasulü’nün koruduğu 
kaledir. Zira İslâm, aileye o kadar değer 
vermiştir ki onu yok etmeye kasteden 
her ne kadar çürük ve sefil münasebet 
varsa hepsini tamamen reddetmiş ve 
haram kılmıştır. 

İslâm, zina fiilini, en ağır bir şekilde ya-
saklamış ve ona yakınlaştıran bütün kapı-
ları kapatmıştır. Bu itibarla zina, nikâhın 
meşruiyetine bir saldırış ve nesilleri yok 
eden acımasız bir cinayettir. Nikâh akdi 
ile kurulan aile yuvasını, fuhşun murdar-
lığına değişmek kadar büyük bir gaflet, 
cehalet ve aşağılık bir davranış yoktur. 

Feminist ve sözde kadın hakları 
dernekleri tarafından dayatılan yasa-
larla genç yaşta evlenen eşlere devlet 
eliyle yapılan zulüm, yürekleri dağla-
maya devam ederken, diğer taraftan 
kadınlara karşı işlenen cinayetlerde 
büyük bir artış olmuştur.

ALLAH’IN EMRİ İLE 
EVLENMEK SUÇ İKEN,
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Türkiye’nin 11 Mayıs 2011 tarihinde 
imzaladığı “İstanbul Sözleşmesi”, “Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği” gibi toplumu ifsat 
edici uygulamalarla aile kurumu ve genç 
nesil ciddi bir tehditle karşı karşıya kal-
mıştır. Özellikle 2000’li yıllardan bu yana 
çıkarılan Avrupa Birliği uyum yasaları ile 
Kopenhag kriterleri, aileye yönelik teh-
ditleri artırmıştır. İstanbul Sözleşmesi’nin 
her ne kadar kadın ve çocuk haklarını 
korumaya yönelik olduğu iddia edilse de 
İslâm’ın haram kıldığı eşcinsel-
liği meşrulaştıran, kadına sınır-
sız söz hakkı tanıyan, fuhuş ve 
zinayı yaygınlaştıran, on binler-
ce aileyi dağıtan bir sözleşme 
olduğu açıktır. Bu sözleşme, 
Müslüman aile yapısına yönel-
tilmiş en büyük tehditlerden 
birisidir. 

Kadına yönelik şiddetin en-
gellenmesi amacıyla çıkarılan ya-
salar, şiddetin önüne geçemedi-
ği gibi aile kurumuna karşı atılan 
sinsi adımlar ile gelecek nesilleri-
miz de bir tehdit altındadır. Batılı 
yaşama özentili azgın azınlığın 
desteği ile meclise getirilen ve 
yasada yer alan “evlilik için 18 
yaşını doldurma şartı” ile erken 
yaşta evlenen binlerce resmi 
nikâhlı aile mağdur edildi. Geç-
mişe yönelik işletilen bu yasa ile 
on yıllık evli, çocuklu babalar, 
zindanlara sürüklenirken geride 
kalan aileler paramparça edildi, 
hâlâ da ediliyor. Aileyi koruma 
ve kadına karşı şiddeti önleme 
yasasının içeriği, tamamen aile 
aleyhine işlev görüyor. Rıza ile 
gerçekleşmiş bir evliliği sadece 
yasada yazan “yaş şartı” nedeniy-
le suç olarak kabul etmek ne hu-
kuk ne de mantıkla açıklanabilir. 

Genç evliliklere yönelik kanun yürürlüğe 
girdiğinden bu yana yaklaşık 10 bin aile mağ-
dur edilirken, 16 bin çocuk da babasız büyü-
yor. 18 yaş altı biriyle evlilik yapan erkekler 
“çocuk istismarcısı” suçlamasıyla cezaevine 
atılırken, bu yasanın mağduru erkeklere 7 
seneden 25 seneye kadar cezalar veriliyor. 

Boşanmalar Arttı, Evlenmeler 
Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yı-
lına ilişkin evlenme ve boşanma verilerine 
göre, evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 
569.459 iken 2018 yılında %2,9 azalarak 
553.202 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 
2017 yılında 128.411 iken 2018 yılında 
%10,9 artarak 142.448 oldu. Kaba bo-
şanma hızı binde 1,75 olarak gerçekleşti.

Kadını koruma yasası mağdurlardan 
bir bayan kendisiyle yapılan bir röpor-
tada şunları dile getirdi: “Eşim ile 2016 
yılında 15 yaşımdayken kaçarak evlendim. 
O da 22 yaşındaydı. Ailem bana küserek 
eşimden şikâyetçi oldu. Yakalandı ve 18 ay 
hapis yattı. Daha sonra ailemle eşimin ai-
lesi barıştı ve şikâyetlerini geri çekti. Sonra-
sında da mahkeme kararı ile resmi nikâhı-
mız kıyıldı. Eşim hapisten çıktı. Artık mutlu 
bir yuvamız olmuştu.”

Haklarında açılan kamu da-
vası ile kâbusun yeniden başla-
dığını söyleyen bacımız, sözle-
rine şöyle devam etti: “Bütün 
problemlerimizi çözdükten sonra 
hakkımızda kamu davası açıldı. 
Mahkeme de önceleri şikâyetçi 
olan ailem de ben de defalarca 
ifade ettik. Yuvamda mutlu oldu-
ğumu eşimden hiçbir şikâyetim 
olmadığını söyledim. Mahkeme 
sürecinde hamileydim. Eşime 
‘çocuğa yönelik cinsel istismar’ 
suçundan 19 yıl hapis cezası 
verdiler. O hapse girdikten sonra 
çocuğum dünyaya geldi. Şu anda 
1 yaşında. Babasını hiç görmedi. 
Ben Konya’da yaşıyorum eşim 
Tarsus Cezaevi’nde. Evime bak-
mak zorundayım. Eşime de ayrı-
ca bakmak zorundayım. Benim 
ondan, onun da benden başka 
kimsemiz yok. Oğlum yürümeye 
başladığında ilk babasına koş-
sun istiyorum. Eşime yüklenen 
tecavüzcü damgası silinsin isti-
yorum. O beni taciz eden adam 
değil, eşim.”  

Eşi Hapse Girince Kah-
rından Öldü

Ankara Altındağ’da oturan 
biri bayan biri erkek iki genç 

2006’da evlenmek istediler. Kızın yaşı 
küçük olduğu için aile evlenmelerine izin 
vermedi ve gençler birlikte kaçtı.

Kızın annesi “Kızımı kaçırdılar” diye 
şikâyetçi oldu. Ancak aile büyüklerinin 
araya girmesiyle iş tatlıya bağlandı. Kızın 
annesi şikâyetini geri çekti. Genç çifte 

ALLAH’IN EMRİ İLE EVLENMEK SUÇ İKEN, ZİNA SERBEST!

Kadına yönelik şiddetin 
engellenmesi amacıyla 

çıkarılan yasalar, şiddetin 
önüne geçemediği gibi 

aile kurumuna karşı atılan 
sinsi adımlar ile gelecek 
nesillerimiz de bir tehdit 
altındadır. Batılı yaşama 
özentili azgın azınlığın 

desteği ile meclise getirilen 
ve yasada yer alan “evlilik 

için 18 yaşını doldurma 
şartı” ile erken yaşta 

evlenen binlerce resmi 
nikâhlı aile mağdur edildi.

Yasa Mağduru Kadınlar  

Erken yaşta evlendiği suçlamasıyla 
haklarında kamu davası açılan ve yıllar 
sonra cinsel istismar suçundan hapse atı-
lan eşlerini bekleyen kadınlar, kendi anla-
tımlarıyla yaşadıkları zorlukları ve çektik-
leri sıkıntıları dile getirdiler. 
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düğün yapıldı. Evlendiler, mutlu bir yuva 
kurdular ve bir erkek bir de kız iki çocuk-
ları dünyaya geldi. Ancak, markette asgari 
ücretle çalışıp evini geçindiren gencin pe-
şini kamu davası bir türlü bırakmadı. Şu-
bat 2017’de 8 yıl 4 ay hapis cezası kesin-
leşince tutuklanan genç, Ankara Yenikent 
Cezaevi’ne konuldu. 9 yıl sonra gelen 
bu şok mahkeme kararı yüzünden genç 
kadın iki çocuğuyla birlikte ortada kaldı. 

Kira borcu eşya sattırdı… Aylık 400 
TL olan kirayı ödeyemedi. Üç kira birikti. 
Ev sahibi “çık” deyince, çaresiz evindeki 
eşyaları yok pahasına sattı. Daha sonra, 
iki çocuğuyla birlikte, pazarcılık yaparak 
geçinen babasının evine yerleşti. Genç 
kadın 8 Haziran günü eşini ziyaret için 
Yenikent Cezaevi’ne gitti. Üzülmesin 
diye ona dışarıda yaşadığı sıkıntıları söy-
lemiyordu. Duygusal geçen ziyaretin ar-
dından cezaevi kapısında fenalaşan genç 
kadın yere yığıldı. Yapılan müdahalenin 
sonrasında eve gönderildi. Dinlenmeye 
çekildi ama kimseyle konuşmuyor, sü-
rekli uyuyordu. Üzüntüden felç geçirdiği, 
sol tarafının tutmadığı anlaşıldı. 

Ankara Numune Hastanesi’ne kaldı-
rılıp tedaviye alınan bacımız aniden fe-
nalaştı. Yoğun bakıma kaldırıldı fakat ne 
yazık ki ölümü gerçekleşti. Cezaevindeki 
eşine durumu akrabaları anlattı. Tutuklu 
bulunduğu cezaevinden jandarmalar eşli-
ğinde Ankara Numune Hastanesi’ne ge-
tirilen genç adam yıkıldı. Cezaevinden ce-
naze sebebiyle çıkarılan genç adam ölü-
mü gerçekleşen eşini 20 dakika görebildi. 
Ardından yeniden cezaevine götürüldü. 
Babası ve annesi ise çaresiz, kızlarının ba-
şında beklemeye devam etti. Geride ise 
dul bir koca, iki küçük çocuk, yürekleri 
yanan akrabalar ve acı bir hikâye kaldı.

Evlilik Yasası Mağduru Olanlar-
dan Bir Kızımız Soruyor: 

“Eşim uzman çavuştu. Çocuklarımıza iyi 
bir gelecek kurabilmek için mücadele için-
deyken üç çocuk babası eşimi cezaevine at-
tılar. Kadına sahip çıktıklarını iddia ediyor-
lar ama ben 3 evladımla yapayalnız kaldım. 
Hem eşim hem babam hem de kayınbabam 
cezaevinde. Kimsede vicdan kalmadı mı?” 

Diğer Bir Mağdur:

“10 yıl önce eşimle kendi isteğimle ev-
lendim. 2010 yılında ilk çocuğumu dünya-
ya getirdiğimde eşim hakkında kamu dava-
sı açıldı. Eşime cinsel istismar suçundan 8 
sene 4 ay ceza verildi. 2018 yılında eşimi 
cezaevine aldılar. 3 çocuğumla birlikte or-
tada kaldım. Bu nasıl kadın korumak? Biz 
resmi nikâhımızı kıyarken devlet neredeydi? 
Yetkililer artık sesimizi duysun ve kanayan 
bu yara durdurulsun.” diyerek şikâyetini 
dile getirdi.

Eşi 31 Yaşında, Kendisi 26 Yaşın-
da Olan 4 Çocuk Annesinin Yaşa-
dığı Mağduriyet: 

“Ben 2007 yılında tanıştım eşimle. Bir 
yıl kadar görüştük. O dönemlerde ben 15 
eşim 20 yaşındaydı.  Ailem, evlenmemize 
izin vermediği için kaçmak zorunda kaldık. 
Ailem önce eşimden şikâyetçi oldu. Sonra-
sında anlaşarak şikâyetlerini geri çektiler. 
17 yaşında resmi nikâhımız kıyıldı. Bir yuva 
kurduk. Dört tane evladımız oldu. Kendi 
çabamızla geçinip gidiyorduk. Mutluyduk, 
huzurumuz vardı. Eşimin tutuklanmasıyla 
hayatımız bir anda alt üst oldu.  Eşim 5 
yıldır cezaevinde ve çıkmasına daha beş yıl 
var. Yani toplamda 10 yıl tecavüz suçlama-
sıyla ceza aldı ve ne acıdır ki eşim, gerçek 
tecavüzcülerle aynı havayı soluyor. Evlatla-
rım babasız büyüyor ve ben, kadın başıma 
hem annelik hem babalık yapıyorum.” 

Resmi nikâhları olmasına rağmen 
onlarca yıl hapis cezası verilen erkekler 
tecavüzcülerle aynı koğuşu paylaşırken, 
eşleri ise dışarıda tek başlarına büyük bir 
hayat mücadelesi veriyorlar.   

Bu gençler zinayı tercih etmedi, Al-
lah’ın emrini gözeterek nikâh yaptılar. 
Aileyi hedef alan İslâm düşmanı sap-
kınlar, astıkları pankartlarla, söylem-
leriyle konuyu çarpıtmaya, toplumun 
algılarıyla oynamaya çalışıyorlar. Bun-
lar sadece nikâh düşmanlığı yapmıyor, 
ailesiz, tüm değerlerini yitirmiş ve sap-
kınlıkların rahatça yaşandığı bir toplum 
istiyorlar. Bu kanunun hazırlanması ve 
yasa hâline getirilmesini, AB fonlarıy-
la beslenen bu aile düşmanları istedi, 
Aile Bakanlığı da onayladı.

Evli Erkeklerin Evden Uzaklaş-
tırılması

Delil ve şahit olmadan 6284 sayılı 
kanun nedeniyle sadece kadının beyanı 
esas alınarak evden uzaklaştırılan erkek-
lerin sayısı her geçen gün artıyor. Sadece 
2019 yılında 553.463 erkek evden uzak-
laştırıldı. 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitli-
ği Komisyonu, son iki buçuk yılda tam 
746.336 erkeğin evden atıldığını açıkladı. 
Kanun kapmasında 2017 yılında 295.618, 
2018’de 358.499, 2019 yılında 553.463 
erkek evden uzaklaştırıldı. 

AK Parti Hükümeti’nin Tavrı

 “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Ön-
lenmesi BM Ortak Programı” UNICEF 
koordinasyonunda uluslararası birçok 
kurum ile birlikte yürütülmektedir. Söz 
konusu program, erken yaşta evlilikleri 
önlemek, bunlara müdahale edilmesine 
yönelik çabaları desteklemek ve çok sek-
törlü bir çalışmayı amaçlamaktadır. Ayrı-
ca, bu konuda toplum düzeyinde sosyal 
aktivitelerin desteklenmesi ve zihniyet 
değişikliğinin teşvik edilmesine yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’ni ilk im-
zalayan ve sözleşmenin bizzat tarafıdır. 
Sözleşme hakkında herhangi bir çekince, 
şerh ve itirazda bulunmamıştır. 11 Mayıs 
2011’de İstanbul’da yapılan Avrupa Kon-
seyi Bakanlar Kurulu toplantısında tam 
adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücade-
leye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 
olan anlaşma, 60’ıncı AK Parti hüküme-
ti tarafından imzaya açıldı. Sözleşme İs-
tanbul’da yapıldığından dolayı “İstanbul 
Sözleşmesi” adıyla tanımlanmaya başladı. 
Sözleşmeye imzayı her ülke adına Dı-
şişleri Bakanları attığı için Türkiye adına 
dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu ilk imzayı attı, daha sonra onay için 
TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Bu söz-
leşmeyi 14 Mart 2012 tarihinde AK Parti, 
CHP, MHP ve BDP’nin oybirliğiyle 246 
kabul ve sıfır ret oyuyla onaylayan yine 
birinci ülke Türkiye oldu. 6284 numaralı 
yasa ile İstanbul Sözleşmesi, AK Parti dö-
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neminde devlet politikası hâlini aldı. Bu 
yasanın kamuoyu edilmesi adına feminist 
gruplar ve KADEM tarafından sürekli 
propagandası yapılmaktadır.   

Resmi nikâhlı eşleri cezaevinde olan 
evlilik mağduru genç kadınlar, Cumhur-
başkanı Erdoğan ile görüşerek mağdu-
riyetlerini dile getirmiş ve çözüm sözü 
almışlardı. Ancak Adalet Bakanı Ab-
dulhamit Gül’e yöneltilen “genç evlilik 
mağduriyeti” sorusuna, “Şu anda ba-
kanlıkta üzerinde çalıştığımız bir konu 
değil. İkinci yargı paketinde yer almaya-
cak!” açıklaması üzerine umutları kırı-
lan mağdurlar, söz verildiği hâlde devlet 
adamlarının kanunda değişiklik yapma-
masına ve sözlerinde durmamalarına 
tepki göstermişlerdi. 

Bir tarafta tecavüzcü, kedi, köpek ta-
cizcisi sapıklarla aynı havayı soluyan evli-
lik mağduru erkekler, diğer yanda eşlerini 
cezaevine göndererek hayatın tüm zor-
luklarını göğüslemek zorunda bırakılan 
mağdur kadınlar. Ve baba sevgisinden, 
şefkatinden mahrum olarak büyüyen 
masum çocuklar. Allah’ın emri üzere he-
lal bir yuva kurdukları için mevcut kanun-
lar çerçevesinden cezalandırılan gençler, 
Allah’ın emri gereği nikâh yaptırmış, ai-
lelerinin rızasıyla evlenmişlerdir. AK Parti 
hükümeti bu mağduriyetleri gidermek 
üzere bir adım atmadığı gibi İslâmi nikâh 
ile evlenen aileleri “cinsel istismar” su-
çuyla cezalandırmaktadır. 

Hükümetin görevi İslâmi aile yaşamını 
isteyenleri cezalandırmak mı, yoksa ger-
çek anlamda çocuğa ve kadına karşı iş-
lenen istismar ve cinayet suçlarına engel 
olmak mı? 

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 
çocuğun cinsel istismarı davalarındaki 
suç sayısı 2018 yılında en yüksek de-
ğerine ulaştı. Resmi veriler, çocukların 
cinsel istismarına ilişkin açılan davalar-
daki mahkûmiyet kararları 2011 yılında 
16.828’den, 2018’de 18.290’a yüksel-
diğini gösteriyor. Bunlar bildirilmiş ra-
kamlar. Bildirilmemiş olanları düşün-
düğümüzde bu suçların çok daha fazla 
olduğu bir gerçektir. 

Eşlerini cezalandırarak sözde kadını 
koruduğunu iddia eden Ak Parti hükü-
meti, özellikle İstanbul sözleşmesinin 
imzalandığı 2011 yılından itibaren artan 
kadın cinayetlerine engel olamamıştır. 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Plat-
formu’nun hazırladığı 2019 yılı raporuna 
göre İstanbul Sözleşmesi’nin imzalandığı 
2011 yılından sonra kadın cinayetlerinin 
her yıl arttığı ve son dört yıl itibariyle 
2016 yılında 328, 2017’de 409, 2018’de 
440, 2019 yılında ise 474 kadın ölümüyle 
zirveye çıkmıştır. 

TCK’da cinsel suçlara yönelik cezalar 
ağırlaştırılmışken, cinsel dokunulmazlığa 
karşı suçların işlenmesinde bir azalma-
nın olmadığı, hatta daha fazla işlendiği 
görülmektedir. Dolayısıyla buradan yola 
çıkarak, cezaların ağırlaştırılmasının ceza-
nın caydırıcılığında bir etkisinin olmadığı 
görülmektedir.

Sonuç Olarak… 

Tüm işlenen suçlar üzerinden değer-
lendirme yapıldığında görülecektir ki içki, 
kumar, hırsızlık, zina ve istismar suçları, 
demokrasinin sağladığı özgürlükler bağ-
lamında rahatça işlenebilmesinin önün-
deki tüm engeller kaldırılmıştır. İslâm’ın 
haram saydığı bu fiilleri, demokratik öz-
gürlükler sayesinde bireyler çok rahatça 
gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla suç 
oranlarının ve suçlara verilen cezaların 
artması, buna rağmen suç oranlarının 
düşmemesi demokratik sistemin başarı-
sızlığı, demokratik laik sistemin iflasının 
göstergesidir. 

Batı’nın yüzyıllardır süren İslâm düş-
manlığı ve kindarlığı, son yüzyılda Os-
manlı Hilâfeti’nin kaldırılmasıyla amacına 
ulaşmış, ancak düşmanlık bitmemiştir. 
İslâm’a ve Müslümanlara yönelik saldırı 
okları bugün, İslâm’ın en sağlam kalesi 
olan aileye yönelmiştir. Batı’nın köhne-
leşmiş demokrasi ve sinsi özürlük anla-
yışı, modern olarak vasfedilen Batı âşığı 
aileleri tarumar ederek dindar ailelerin 
kapılarına kadar dayanmıştır. 

Eğer aileyi, nesli ve toplumu harap ol-
maktan kurtarmak, çocuklarımızın ahla-
kını ve iffetini gerçekten korumak istiyor-

sak yapmamız gereken; Allah Subhânehû 
ve Teâlâ’nın nizamını yeniden hâkim kıla-
cak, Batılı fikirleri söküp atacak, Allah’ın 
haramlarını engelleyecek ve farzlarını 
tatbik edecek olan Râşidî Hilâfet Devle-
ti’nin acilen yeniden ikame edilmesi için 
ciddi bir çalışmaya yönelmektir.  

Muhakkak ki bu süreçte Müslüman 
aileler mutlaka İslâm’a bağlılıklarını, sada-
katlerini tazelemeli, bu hadsiz saldırılara 
karşı kale misali dimdik bir duruş sergi-
lemelidirler. 

Ta ki, Allah nurunu tamamlayana 
dek…

ُ ُمِتّمُ نُوِر۪ه َولَْو َكِرَه  ِ ِباَْفَواِهِهْم َوالّلٰ يُ۪ريُدوَن لُِيْطِفُؤ۫ا نُوَر الّلٰ
اْلَكاِفُروَن

“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nu-
runu söndürmek istiyorlar. Hâl-
buki kâfirler istemeseler de Allah 
nurunu tamamlayacaktır.”2

1   İbn Mace -Sünen
2   Saff Suresi 8

ALLAH’IN EMRİ İLE EVLENMEK SUÇ İKEN, ZİNA SERBEST!
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FEMİNİZM PROPAGANDASI YAPAN

SİVİL TOPLUMUN 
AMACI NE?

Osman Yıldız
o-yildiz99@hotmail.com

Feminizm, “XVIII. yüzyılda Fran-
sa’da filozoflar ve kadın yazarlarca 
ortaya atılan ve savunulan, daha 

sonraki yüzyıllarda her toplumda yandaş 
bulan, kadının siyasal ve toplumsal haklar 
bakımından erkekle eşit olması gerektiğini 
öne süren ve bunu gerçekleştirmeye çalışan 
akım” olarak bilinmektedir.

Türk Dil Kurumu’na göre ise Femi-
nizm; “Toplumda kadının haklarını çoğalt-
ma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik 
sağlama amacını güden düşünce akımı, 
kadın hareketi” olarak tarif  edilmektedir.

Sömürgeci kapitalist ideolojinin or-
taya çıkışıyla birlikte İslâm coğrafyasını 
“hukuki” metinlerle dizayn etme amacı 
taşıyan Sened-i İttifak, Tanzimat ve Isla-

hat Fermanı’yla başlayan süreç, bugün de 
gerek medeni kanun, gerekse uluslarara-
sı bir takım sözleşmelere atılan imzalar 
yoluyla devam ediyor.

Öncelikle feminist hareketler çıkış 
itibariyle Batı merkezlidir. Kapitalist ide-
olojinin tatbiki neticesinde ortaya çıkmış-
tır. İlk baştaki talepleri; “erkeklerle aynı 
şekilde muamele görmek” için bir takım 
bireysel haklar etrafında dönerken daha 
sonraları farklı bir kulvara yönlendirilmiş-
lerdir. 

Feminist hareketler, önceki talep ve 
isteklerini elde ettikçe daha sonra yasa-
ma da (yönetim) dâhil olmak üzere ka-
dın ve erkek arasında “tam bir simetri” 
sloganını yükseltmeye başladılar. Femi-

nist örgütler kapitalistlerce desteklenen 
dünyadaki en güçlü ve en yaygın örgüt-
lerdir. Türkiye’de ve dünyada dernekler 
üzerinden örgütlenen bu hareketlerin ve 
savundukları fikirlerin etkisi -medyanın 
da desteği ile- siyasete, yargıya, eğitime 
ve diğer alanlara kadar yayılmıştır.

İslâm beldeleri içerisinde, feminist 
hareketlerden ilk etkilenen ülke Mısır ol-
muştur. Bu nedenle 1923 yılında Mısır’da 
kurulan ilk feminist derneğe ve yapaca-
ğı konferansa destek vermek amacıyla 
Uluslararası Kadın Hareketi Federasyonu 
Başkanı Mısır’a gelmiştir. Hatta dönemin 
ABD Başkanı Roosevelt’in karısı kon-
feransa bir telgraf  göndererek yapılan 
konferansı “kutsamıştır”!
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Feminist hareketler teori ve orta-
ya çıkışlarında bir takım farklı esaslara 
dayansa da önceleri “eşitlik” sloganını 
yükseltiyorlardı. Daha sonraları “cinsiyet 
feminizmi” sloganını yükseltmeye başla-
dılar. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren 
gelişen feminizmin teori ve uygulaması 
daha önceki feminizm biçim-
lerinden farklılaşmıştır. Çağdaş 
feminizm, çalışmalarında daha 
çok iki temel olgu benimse-
miştir. Bunlar: cinsiyet kavramı, 
mağdur-kurban.

“Cinsiyet” kavramı ile fe-
minist hareket, cinsiyetler 
arasındaki farklılıkları ortadan 
kaldırmaya, iki farklı cinsiyetin 
varlığını tamamen inkâr etme-
ye, “erkek” – “dişi” algısını de-
ğiştirmeye dolayısıyla Allah’ın 
insanda yarattığı nevî içgüdü-
sünü yani karşı cinsine olan ilgi-
sini (evlilik) ortadan kaldırmak 
amacıyla erkek ve kadınların 
içgüdülerini yok etmeye çalıştı. 

“Kurban” kavramı ile fe-
minist hareket, erkeklerin ka-
muoyunda eleştirilmesini be-
nimsedi. Erkeklere karşı nefret 
duygusunu derinleştirdi. Bu 
yeni eğilime hizmet eden çaba-
ları yönlendirdi ve şöyle dedi: 
“Kadın, erkeklerin varlığının 
kurbanıdır.”

Feminist hareketin he-
deflerine gelince:

Birincisi: Erkekler ve 
kadınlar arasında hiçbir fark 
olmadığı, erkeğin zihinsel ve 
psikolojik özellikleriyle kadına benzedi-
ği inancını güçlendirmek. Bununla ilgili 
çalışmalar, makaleler ve önyargılı kitap-
lar aracılığıyla bu inancı doğrulamaya 
çalışmak. Ayrıca bir erkek ve bir kadın 
arasındaki evlilik müessesini kaldırarak, 
tek cinsiyetli bir evliliğin onayı ile doğal 
ailenin altını oymak. Buna ek olarak, tüm 
yasaları buna göre değiştirip her iki cin-
siyeti birleştirmek. Ailenin, anneliğin ve 
evliliğin kadınlara baskı yapılmasının ne-

denlerinden biri olduğunu ve varlığının 
kadınlara yük olduğunu düşündürmek. 
Bu düşünceye göre; “kadının evliliğe ih-
tiyacı yok.” Çünkü evlilik kadının zama-
nını ve çabalarını çaldığı halde ona hiçbir 
ödeme yapılmıyor! Dolayısıyla bu durum 
kadın için “kârsız” bir eylemdir. 

İkincisi: Feminist hareketler, “mağ-
dur” kavramının kutsanması yoluyla da; ka-
dının, bir erkeğin şeytani hegemonyasının 
“kurbanı” olduğunu düşünmesini ve bunu 
bilinçli olarak benimsemesini sağlamaya ça-
lışır. Zira bunlara göre kadını bu düşük du-
ruma erkeğin hegemonyası düşürmüştür. 
Yine kadının, özellikle ekonomik ihtiyaçla-
rını sağlamak için bir erkekle evlenmesi ge-
rekmediği inancını da bu mağduriyet olgu-
sunu kullanmak suretiyle aşılamaya çalışır.

Üçüncüsü: “Tecavüz” kavramı üze-
rinden de erkeklerin kadınlara tecavüz 
uyguladığını onaylayan çalışma ve maka-
lelerle bu iddiayı doğrulamaya çalışmak. 
Buna göre, kadınların arzusuna tâbi ol-
mayan bir ilişkide kocası da olsa tecavüz-
cü sayılabiliyor. 

Dördüncüsü:  Kadınla-
ra cinsel ilişki alanında mutlak 
özgürlük vermek. Böylece, is-
tedikleri cinsel türü belirleme, 
istediğiyle cinsel ilişki kurma 
ve üreme sürecinin kontrolü 
konularının da -kocasının bile 
müdahale edemeyeceği- sırf 
kadının hakkı olduğunun pro-
pagandasını yaparlar. 

Beşincisi: Eşcinsel evlilik. 
“Eşcinsel” evliliği teşvik ederek, 
uluslararası alanda korunması-
nı talep ederler. Böylece kadın, 
çocuk doğurmak zorunda kal-
maz.

Yukarıda ifade ettiğim gibi 
Batı bir takım hukuki metin-
lerle İslâm ümmetini baskı-
lamak ve dizayn etmek için 
çalışmalar yapmaktadır. İslâm 
beldelerindeki yönetimler de 
zaten buna teşne oldukları için 
önüne gelen her sözleşmeyi 
imzalamaktadır. İşte bunlardan 
en önemlisi Birleşmiş Milletler 
(BM) düzeyindeki dokuz temel 
insan hakları sözleşmesinden 
biri olan “Kadına Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Ortadan 
Kaldırılması Sözleşmesi (CE-
DAW)”dir. 

CEDAW, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından 1979 yılında kabul edil-
di. 1981 yılında ise yürürlüğe girdi. Türki-
ye tarafından da 1985 yılında imzalandı. 
Bu anlaşmaya göre sözleşmeye imza atan 
devletlerin düzenli olarak bu kapsamda 
rapor sunmaları gerekmektedir. Diğer 
taraftan kadın örgütleri de CEDAW’a 
alternatif  olarak “kadın haklarının gelişip 
gelişmediğiyle alakalı” hükümetten ayrı 
rapor sunuyorlar. CEDAW komitesi, hü-

“Cinsiyet” kavramı ile 
feminist hareket, cinsiyetler 

arasındaki farklılıkları 
ortadan kaldırmaya, iki 
farklı cinsiyetin varlığını 
tamamen inkâr etmeye, 
“erkek” – “dişi” algısını 

değiştirmeye dolayısıyla 
Allah’ın insanda yarattığı 

nevî içgüdüsünü yani 
karşı cinsine olan ilgisini 

(evlilik) ortadan kaldırmak 
amacıyla erkek ve 

kadınların içgüdülerini yok 
etmeye çalıştı. 

FEMİNİZM PROPAGANDASI YAPAN SİVİL TOPLUMUN AMACI NE?
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kümete yazacağı cevabi raporunda hü-
kümetin raporundan daha ziyade bu sivil 
toplum örgütlerinin yani kadın dernekle-
rinin raporlarını daha ciddiye almaktadır. 

Dolayısıyla gerek CEDAW Sözleş-
mesi, gerek İstanbul Sözleşmesi, gerekse 
de 6284 sayılı kanun olsun tüm bunlar, 
doğrudan aileyi hedef  alarak hazırlanmış 
ve âdeta Müslüman toplum içine atılmış 
olan nükleer birer bomba gibidirler. İşte 
Türkiye’deki Feminist derneklerin bu 
sözleşmeleri savunmakta ve hükümetin 
de bu sözleşmeler doğrultusunda adım-
lar atması için çalışmalar yapmaktadırlar. 
Feminist dernekler, gerek Birleşmiş Mil-
letler bünyesinde, gerekse de Avrupa 
Birliği uyum yasaları sürecinde yapılan bu 
sözleşmelerin savunucuları ve takipçileri 
konumunda olan derneklerdir. 

Bu sözleşmelerin ifsat edici ve hükü-
meti bağlayıcı yönüne İstanbul Sözleşme-
si üzerinden örnek verecek olursak; söz-
leşmenin 4. Maddesi “cinsel yönelimi” 
güvence altına almaktadır.1

Bilindiği üzere İstanbul Sözleşmesi, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlı-
ğı döneminde bakanlar kurulu kararıyla 
ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
onayıyla yürürlüğe girmişti. Ayrıca İs-
tanbul Sözleşmesi’nin etkin bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak için Aile Bakan-
lığı bünyesinde kurulan “İstanbul Söz-
leşmesi’nin Etkin Uygulanması ve 
İzlenmesi Alt Komisyonu”, yönetim 
kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

 1   https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2012/03/20120308M1-1.pdf 

kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da 
bulunduğu Kadın ve Demokrasi Der-
neği (KADEM), Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı ve Türk 
Kadınlar Birliği gibi sivil toplum örgütle-
rinden oluşuyor.

Toplumu ifsat eden bu tür dernek-
lerin kapısına derhal zincir vurulması 
gerekirken, “kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi” gibi masum bir algı üzerin-
den feminizm, bir nevi devlet politikası 
haline gelmiş durumda. Özellikle Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın kızının böylesi bir 
derneğin üyesi olmasından mütevellit 
durumdan rahatsız olanların birçoğu bile 
bu yanlışı eleştirmekten çekinmektedir.

Sonuç olarak; “Mor Çatı” ya da 
“KADEM” gibi dernekler bazı nokta-
larda farklı bakış açılarına sahip olsa-
lar da “İstanbul Sözleşmesi” gibi aileyi 
yıkan bir sözleşmeyi birlikte destekle-
yebilmektedirler. Aslında hepsi de aynı 
düşünceye hizmet etmektedir. Bazı 
konularda farklı bakış açılarına sahip 
olmaları ise daha büyük kitleleri etkile-
yebilme amacı taşımaktadır. 

Feminist fikirleri benimseyen Müs-
lümanlara buradan şu uyarıyı tekrar 
yapmak istiyorum: Bu düşünce, sınırlı 
ve aciz olan insan aklının ürünü olan la-
ik-demokratik sistemin düşünce ve uy-
gulamalarının zulmü ve haksızlıkları ne-
ticesinde ortaya çıkmıştır. Kapitalist-laik 
ideolojinin insanlardan her bir kadın ve 
erkeğe bakışı ile İslâm’ın bakışı farklı-

dır. Üstelik İslâm, kapitalist bakış açısı-
nı esastan ve fürudan, külliyen reddet-
mektedir. Dolayısıyla bu meseleyi sanki 
Müslümanların ve İslâm düşüncesinin bir 
problemiymiş gibi sunmak ya da savun-
ma psikolojisi üzerinden hareket etmek 
tam bir akıl tutulmasıdır.

İster “cinsiyet eşitliği”, isterse de “ka-
dına yönelik şiddeti engelleme” denile-
rek, feminist idealleri savunan dernek-
lerin tamamı, Müslüman aile yapısında 
ve özellikle de genç nesil üzerinde ciddi 
bir tahribat yaptıklarını ya görmüyorlar 
ya da bu tahribatı yapmak için bilinçli 
bir çaba söz konusudur. Masum bir ta-
kım algılar üzerinden etkilenen insanlar 
bunu göremese de söz konusu dernek 
ve devlet için aynı hüsnü zanda buluna-
mayacağım; bu durumda bir art niyet 
olduğu apaçık…

Son olarak; özellikle sömürgeci Batı, 
İslâm beldelerini ve insanlığın servetlerini 
sömürmek için soykırım bile yapmaktan 
çekinmiyorken, nasıl olur da bizler mil-
yon dolarlarla fonladığı feminist dernek-
ler hakkında hüsnü zan besleyebiliriz? 
Aslında bu durum bile bizlere feminist 
derneklerin varlık amacı hakkında net bir 
fikir veriyor: bu dernekler, yukarıda ifa-
de ettiğim hedefleri gerçekleştirmek için 
Batı tarafından fonlanan ve Müslümanlar-
daki aile mefhumunu ortadan kaldırmak 
için çalışan derneklerdir. Bu dernekler 
vasıtasıyla eğitimden siyasete, yargıdan 
medyaya varana kadar toplumun etki 
mekanizmaları harekete geçirilmek su-
retiyle bu fasit düşünceyi bir virüs gibi 
yaymak istiyorlar. Yasama, yürütme ve 
yargı eliyle devlet, bizzat bunun alt yapı-
sını oluşturuyor. 

Müslümanlar bu fasit düşünce ve 
derneklerin tehlikesinin boyutlarının 
farkında olmalı ve bunlara asla prim ver-
memelidir!

Gerek CEDAW Sözleşmesi, gerek İstanbul 
Sözleşmesi, gerekse de 6284 sayılı kanun 
olsun tüm bunlar, doğrudan aileyi hedef 
alarak hazırlanmış ve âdeta Müslüman 
toplum içine atılmış olan nükleer birer 
bomba gibidirler.
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Toplumlar kadın ve erkeklerden meydana gelir. İslâmî ya da gayri İslâmî olsun 
tüm toplumlar için durum böyledir. Batı toplumu, içine düşmüş olduğu yıkım 
sürecine Müslümanları da dâhil etmek için müthiş bir çaba harcamaktadır.

Öyle ki günümüz Batı’sında aile yapısı mahvolmuş, özgürlükler fikri, kadınıyla 
erkeğiyle tüm toplum fertlerini sarıp sarmalamıştır. İşte elinizdeki bu eser sahih 
İslâmî bakış açısıyla hazırlanmış, kadın-erkek ilişkilerine dair konuları ele alan, 

özellikle günümüz Müslümanları için paha biçilmez, her Müslüman’ın 
kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken muhteşem bir kaynaktır. 

En soğuk havalarda dahi içinizi ısıtan bir yuva...
Fırtınalarda sığınacağınız güvenli bir liman...

Karşılıksız sevgiye ulaşabileceğiniz bir adres...
Kendinizi güvende hissettiğiniz yegane mekân...

Mutlulukla, huzurla, bağlılıkla, kenetlenmeyle tanışacağınız bir çatı...
Çocukların dünyasını inşa eden hayatın odak noktası...

Sizi hayata, Allah’a, Rasulü'ne, şer’î hükümlere sıkıca bağlayan bir düğüm..

Bir ayetin tecellisi...
"Size, kendileriyle huzur bulmanız için kendi nefislerinizden eşler yaratması 

ve aranıza sevgi ve merhamet koyması da O'nun ayetlerindendir."
[Rum Suresi 21] 

Ve sultanların bile giremediği bir kale...

En azından geçmişte böyleydi...

Peki ya bugün?

Aile
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