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takdim
Kıymetli okurlarımız, Alperen Dergisi olarak Haziran-

Temmuz 2019 sayımızla sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk 

duyuyoruz.

İki aylık olarak hazırladığımız bu sayımızın dosya konusunu 

aile ve kadın olarak belirledik. Özellikle son on yıl içerisinde bir-

çok ahlaki değerimizi yitirdiğimiz gerçeğini görmüşken bir yan-

dan da kadının itibarının yok edilerek aile yapısının nasıl bozul-

duğunu hayretler içerisinde müşahede ediyoruz. Boşanma sayı-

larının evlenme sayılarının önüne geçtiği, toplumsal cinsiyet adı 

altında kadına kadınlığının erkeğe erkekliğinin unutturulduğu, 

ahlaksız ilişkilerin özendirildiği ve ne yazık ki devletin de tüm bu 

menfi gelişmeler karşısında sessiz kaldığı ve hatta desteklediği 

vahim vaziyet karşısında; siyasi veya ekonomik problemlerimiz-

den farksız, milli bir mesele olarak gördüğümüz bu mevzuları 

dile getirmeyi kendimize vazife addettik.

Bu minvalde Sn. Ercan Çifci “Anadolu Kadını”, Sn. Ahmet Ser-

hat Arvas “Osmanlı Toplumundan Günümüze Aile Yapısı ve 

Kadın Hakları”, Sn. Mustafa Ak ise “Çocuk Gelişiminde Babanın 

Rolleri” başlıklı yazılarını sizlerle buluşturdular.

Yine aile mevzuunda Sn. Fehmi Demir “Aile; Tünelin Ucun-

daki Son Işık”, Sn. Burak Yilmaz “Aşk ve Aile”, Sn. Ahmet Kılıç ise 

“Ana Rahminden Huzurevine Geçen Süreçte Ailenin Evrimleş-

mesi” başlıklı yazılarıyla bizlerle beraber oldular. 

Dergimiz yayın kurulu üyelerinden Sn. Bahattin Yeşiloğlu 

“Kadın ve Erkeğe Dair” ve Sn. Habib Arvas “İslam Dinine Göre 

Kadın ve Kapitalist-Komünist Mengeneye Kapılmış Analar” baş-

lıklı yazılarını kaleme aldılar.

Genç kalemlerimizden ise Abdülkadir Çelebioğlu “Çağımızda 

Bir Hastalık; Modalaştırılan Tesettür”, Nisa Eser “Genç Gelin Gül-

naz Nine” ve Alihan Büyük “İman ve Şecaat Timsali Bir Müslü-

man Kadın Hazreti Safiyye” başlıklı yazılarıyla dergimize değer 

kattılar.

Mutlaka değinilmesi gereken çok mühim bir mevzu olarak 

işaretlediğimiz aile ve kadın konusuyla alakalı birçok gerçeği göz-

ler önüne serdiğimiz bu sayımızı beğeneceğinizi ümit ediyor, iyi 

okumalar diliyoruz.

Selam ve dua ile…
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den arındırılması yani meşruiyetini milletin de-

ğerlerinden alması ve kamusal hakların kullanıl-

masında her türlü aracının ortadan kaldırılarak 

"mahallinde çözüm" mekanizmalarının kurulma-

sıdır.

İnsanlararası ilişkilerde maddeden daha 

üstün değer bırakmayan, vatandaşlarına prag-

matizmi erdem gibi sunan sistemler yozlaş-

manın gıdasıdır. Kişilerin, hakları ve görevleri 

kendi vicdanlarına göre yorumlama veya uygu-

lamalarına müsait vasat ortadan kaldırılmadıkça 

menfaat ilişkilerinin önlenmesi, kişilerin kendi 

menfaatlerini pekiştirmeye yönelik istismarların 

engellenmesi mümkün değildir.

Yozlaşmanın aşılmasında en ciddi adımlardan 

birisi insana yapılacak yatırımdır. Sistem, eğiti-

min ana hedefine "benim menfaatim nerede" 

diye arayışa girecek insanı değil, bizi düşünen in-

sanı yerleştirmelidir. Mutlu yarınların ancak ortak 

ter, emek ve enerjiyle gerçekleşeceğini tasavvur 

etmek “yükselen değer” olmalı ve bu anlayış eği-

tim sistemimizin mevcudiyet sebeblerinden birisi 

olarak kalmalıdır.

Ayrıca yozlaşmaya ikmal sağlayan devlet yapı-

sı mevcuttur. Bu yapıda yetkiler merkezde toplan-

mış, adeta "aracılar cumhuriyeti" doğmuştur. Han-

tal devlet yapısı ve bürokrasi, üretmeden şişen bir 

aracı sınıfı doğurmuş, kamu imkanları bu aracıla-

rın tekeline hapsolmuştur. Merkezi yetkilerini sı-

nırlandırmak, yerel yönetimleri güçlendirmek, 

problemlerin çözümünde öncelikleri yerel yöne-

timlere devretmek ve vatandaşları başkent bü-

rokrasi hegemonyasından kurtarmak gerekmek-

tedir. Problemlere mahallinde çözüm aramak 

hem çözümü hızlandırıp zaman kazandıracak, 

başkent aracı sınıfını ortadan kaldıracaktır.

Yozlaşma, sadece şahsi bir problem olmayıp 

toplumdaki ve sosyal hayattaki kokuşmuşluğu 

ifade ettiğinden çözüm şahıslar boyutunun öte-

sinde, sistemdedir. Tüm sistemler suçluları mah-

kum ederler ama ortada suçlu üreten sistem 

varsa, şahısların birebir sterilize edilmesi başlı ba-

şına çözüm değildir. Aslolan, sistemi toplumun 

sosyolojik yapısına ve mazideki muktedir günle-

rinden tevarüs ettirdiği hasletlerine göre değiştir-

mektir.

rından doğmamışsa uzun ömürlü olmaları veya 

delinmemeleri mümkün değildir.

Bizce, ülkemizde yozlaşma vardır ve bu yoz-

laşmanın temelinde insanların bir türlü aidiyet 

hissetmedikleri, kendilerini bütünleştiremedikle-

ri sistemin kendisi vardır. Bizde hiçbir köklü dö-

nüşüm toplumsal taleplerden doğmamış, kendi-

lerini imtiyazlı ve halktan daha akıllı gören yöne-

ticilerin tepeden inmeciliğiyle gerçekleşmiştir. Do-

layısıyla millet ve sistemlerin birbirine eğreti kal-

masında, seçkinci bürokrasinin ve bu bürokrasi 

etrafında kümelenen grupların kusurları vardır.

Milletin değerleriyle devleti oluşturan felsefe 

arasındaki yabancılık, yozlaşmanın aradığı ener-

jiyi sağlamış, yozlaşma arttıkça “kolektif şuur" ze-

delenmiştir, insanlarla devlet ve insanlarla diğer 

insanlar arasına güven krizi girmiştir. Sistem fer-

diyetçi eğilimleri palazlandırmış, "işini bilen" 

veya "işi kitabına uyduran" fert tipini cazip kıl-

mıştır. 

Yozlaşma, sosyal hayatımızın her safhasında 

kendisini göstermektedir. Değerlerin ve milleti 

millet yapan hasletlerin bir ortaçağ cüzzamlısı 

muamelesi gördüğü ve devletçe de dikkate alın-

madığı günümüzde, karşılaşılan sonuç asla bir 

sürpriz değil anlamlı bir bütündür.

Yozlaşmayı frenlemenin ve yok etmenin ilk 

şartı sivil toplum anlayışına sahip çıkılması, açık 

rejimin hakim kılınması ve sistemin yeniden ya-

pılandırılmasıdır. Yeniden yapılandırmadan kasıt, 

devletin hukuki yapısının "milliliği tartışılır" hal-
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Yozlaşma, doğuştan kötülükten veya eksiklik-

ten kaynaklanan bir durumu değil de işin tabi-

atında var olan değerlerin yitirilmesini ifade eder.

Dejenerasyon diye de tarif edilen olgunun ma-

alesef şiddetle etkilediği toplumlardan birisiyiz. 

Fertleri birbirine yaklaştıran bağlardan yüz çevir-

me, onun yerine hiçbir sosyolojik meşruiyet taşı-

mayan ithal değerler ikame etme gibi faydasız si-

yasetlerin egemen olmasıyla, ilk darbeyi yiyen 

toplumsal kimyamız olmuştur. Sancılarını zaman-

la daha fazla hissettiğimiz bu "özden uzaklaşma 

ve köke yabancılaşma" siyaseti, adeta “hafızasız 

devlet” ve sosyolojik açıdan normlarını kaybet-

miş "köksüz millet" sürecini başlatmıştır. Her top-

lulukta hukukun kaynağı millet ve onun değerle-

ridir. Hukukun ihtiyacı olan meşruiyet ancak o de-

ğerlerle paralel düşülerek devşirilir. Dolayısıyla 

farklı özelliklere sahip toplulukların veya kavimle-

rin kendilerine has hukuk ve yönetim tarzı 

oluşturmadaki başarılarıyla, kurdukları yapıyı 

(devleti) ayakta tutmaktaki başarıları doğru 

orantılıdır. Özde var olan değerlerin yitirilme-

mesi, yani yozlaşılmaması "birlikte yaşama ve ya-

pıyı yaşatma" iradesinin teminatıdır.

Bir ülkede istikrar ve başarı için anayasalar, ka-

nunlar, tüzükler ve yönetmelikler imal etmek yet-

mez. Aslolan bunları uygulayacak veya tabi ola-

cakların, uygulama ve tabi olma konusunda gös-

terecekleri iradedir, insanlar ve uygulanması ge-

reken yazılı metinler arasında eğer sosyolojik bir 

bağ yoksa, yazılı metinler o insanların ihtiyaçla-

Muhsin YAZICIOĞLU

HAZİRAN/TEMMUZ 2019



den arındırılması yani meşruiyetini milletin de-

ğerlerinden alması ve kamusal hakların kullanıl-

masında her türlü aracının ortadan kaldırılarak 

"mahallinde çözüm" mekanizmalarının kurulma-

sıdır.

İnsanlararası ilişkilerde maddeden daha 

üstün değer bırakmayan, vatandaşlarına prag-

matizmi erdem gibi sunan sistemler yozlaş-

manın gıdasıdır. Kişilerin, hakları ve görevleri 

kendi vicdanlarına göre yorumlama veya uygu-

lamalarına müsait vasat ortadan kaldırılmadıkça 

menfaat ilişkilerinin önlenmesi, kişilerin kendi 

menfaatlerini pekiştirmeye yönelik istismarların 

engellenmesi mümkün değildir.

Yozlaşmanın aşılmasında en ciddi adımlardan 

birisi insana yapılacak yatırımdır. Sistem, eğiti-

min ana hedefine "benim menfaatim nerede" 

diye arayışa girecek insanı değil, bizi düşünen in-

sanı yerleştirmelidir. Mutlu yarınların ancak ortak 

ter, emek ve enerjiyle gerçekleşeceğini tasavvur 

etmek “yükselen değer” olmalı ve bu anlayış eği-

tim sistemimizin mevcudiyet sebeblerinden birisi 

olarak kalmalıdır.

Ayrıca yozlaşmaya ikmal sağlayan devlet yapı-

sı mevcuttur. Bu yapıda yetkiler merkezde toplan-

mış, adeta "aracılar cumhuriyeti" doğmuştur. Han-

tal devlet yapısı ve bürokrasi, üretmeden şişen bir 

aracı sınıfı doğurmuş, kamu imkanları bu aracıla-

rın tekeline hapsolmuştur. Merkezi yetkilerini sı-

nırlandırmak, yerel yönetimleri güçlendirmek, 

problemlerin çözümünde öncelikleri yerel yöne-

timlere devretmek ve vatandaşları başkent bü-

rokrasi hegemonyasından kurtarmak gerekmek-

tedir. Problemlere mahallinde çözüm aramak 

hem çözümü hızlandırıp zaman kazandıracak, 

başkent aracı sınıfını ortadan kaldıracaktır.

Yozlaşma, sadece şahsi bir problem olmayıp 

toplumdaki ve sosyal hayattaki kokuşmuşluğu 

ifade ettiğinden çözüm şahıslar boyutunun öte-

sinde, sistemdedir. Tüm sistemler suçluları mah-

kum ederler ama ortada suçlu üreten sistem 

varsa, şahısların birebir sterilize edilmesi başlı ba-

şına çözüm değildir. Aslolan, sistemi toplumun 

sosyolojik yapısına ve mazideki muktedir günle-

rinden tevarüs ettirdiği hasletlerine göre değiştir-

mektir.

rından doğmamışsa uzun ömürlü olmaları veya 

delinmemeleri mümkün değildir.

Bizce, ülkemizde yozlaşma vardır ve bu yoz-

laşmanın temelinde insanların bir türlü aidiyet 

hissetmedikleri, kendilerini bütünleştiremedikle-

ri sistemin kendisi vardır. Bizde hiçbir köklü dö-

nüşüm toplumsal taleplerden doğmamış, kendi-

lerini imtiyazlı ve halktan daha akıllı gören yöne-

ticilerin tepeden inmeciliğiyle gerçekleşmiştir. Do-

layısıyla millet ve sistemlerin birbirine eğreti kal-

masında, seçkinci bürokrasinin ve bu bürokrasi 

etrafında kümelenen grupların kusurları vardır.

Milletin değerleriyle devleti oluşturan felsefe 

arasındaki yabancılık, yozlaşmanın aradığı ener-

jiyi sağlamış, yozlaşma arttıkça “kolektif şuur" ze-

delenmiştir, insanlarla devlet ve insanlarla diğer 

insanlar arasına güven krizi girmiştir. Sistem fer-

diyetçi eğilimleri palazlandırmış, "işini bilen" 

veya "işi kitabına uyduran" fert tipini cazip kıl-

mıştır. 

Yozlaşma, sosyal hayatımızın her safhasında 

kendisini göstermektedir. Değerlerin ve milleti 

millet yapan hasletlerin bir ortaçağ cüzzamlısı 

muamelesi gördüğü ve devletçe de dikkate alın-

madığı günümüzde, karşılaşılan sonuç asla bir 

sürpriz değil anlamlı bir bütündür.

Yozlaşmayı frenlemenin ve yok etmenin ilk 

şartı sivil toplum anlayışına sahip çıkılması, açık 

rejimin hakim kılınması ve sistemin yeniden ya-

pılandırılmasıdır. Yeniden yapılandırmadan kasıt, 

devletin hukuki yapısının "milliliği tartışılır" hal-

DEMOKRASİ VE
YOZLAŞMA

Yeni Türkiye, 1997, Sayı: 13

32
HAZİRAN/TEMMUZ 2019

Yozlaşma, doğuştan kötülükten veya eksiklik-
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farklı özelliklere sahip toplulukların veya kavimle-
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pıyı yaşatma" iradesinin teminatıdır.
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BAŞYAZI
Zaman zaman, kendi aramızda yaşadığımız çetin 

ve derin ihtilaflara rağmen, her arkadaşımızı kendi-

mizden, kendimizi arkadaşlarımızdan kabul ettik. 

Ama hiçbir şart ve dönemde, ekseni aile yapımız 

olan ahlaki değerlerimize aykırı bir davranış içinde 

olan hiç kimseyi kendimizden saymadık, içimizde ba-

rındırmadık.

İçinde bulunduğumuz topluluğa dair, eksik, ye-

tersiz, yanlış bulduğumuz hususlar oldu. 

Herkesin, hepimizin, hataları, eksiklikleri oldu. 

Gururla ifade ediyorum; hiçbir Ülkücü, Alperen, 

hiçbir ahlaksızlığı görmezden gelmedi, hoş görmedi, 

müsamaha göstermedi. Bu konularda zaaf gösteren 

hiç kimseyi kendinden kabul etmedi ve içinde barın-

dırmadı.

Yine gururla ifade etmek isterim ki, mensubu ol-

duğumuz camianın mensupları, her zaman, yaşa-

dıkları dönemin en ahlaklı topluluğu oldu.

Aile, bizim dünyamızda, inançlarımızın, milliyetçi-

lik anlayışımızın hatta geleceğe dair medeniyet ta-

savvurumuzun da temel taşlarındandır.

Binlerce yıllık Türk töresi, ancak aileden başlaya-

rak toplumların üzerinde yükselir ve büyük bir mede-

niyete dönüşür. 

İslam'ın tüm hayatımızı tanzim eden kuralları, 

aileden başlayarak halka halka tüm insanlığa yayılır.

Türk tarihinde, ulaşabildiğimiz yazılı ve sözlü ilk 

kaynaklardan itibaren ailenin kutsallığına dair kural, 

öğüt ve derslere rastlarız. Tarih sahnesinde, her 

çağda, güçlü, hür ve bağımsız olan Türk milleti, bunu 

en çok sağlam toplumsal yapısına, değerlerinin etra-

fında kenetlenmekten vaz geçmemesine borçludur. 

Türk’ü cihan hâkimiyetine taşıyan da aile değerleri-

nin etrafına ördüğü sağlam toplum yapısıdır. 

Hayatımızın neredeyse tümünü, kendimizi, “milli-

yetçi”, “Ülkücü” ya da “Alperen” diye ifade ettiğimiz 

camianın içinde geçirdik. 

Bizi, yaşadığımız ihtilallere, maruz kaldığımız su-

ikastlere, idamlara rağmen ayakta tutan, dava arka-

daşlarımızın sahip olduğu yüksek ahlak olmuştur. 

Hep buna inandım, buna inanmaya devam edecek 

ve bu inançla öleceğim.

Bunu en çok, binlerce yıllık tarihimizde süzülerek 

gelen ve inançlarımızla yoğrulmuş Türk aile yapısına 

ve elbette ailelerimize borçluyuz. 

Milliyetçilik anlayışımızı bile bu değerler şekillen-

dirdi: milletimize hep bir büyük ailenin mensubu ol-

duğumuzun idrakiyle baktık.

Büyük Birlik Partisi ve Alperenler, sevinçte, tasada 

bir aile şuuruyla hareket etmeli, birlikte, büyük bir 

ailenin fertleri olduğumuz unutmamalıyız.

***

Birkaç cümleyle, sık sık karşımıza çıkan ve millet-

çe vicdanlarımızı kanatan bir hususa değinmek isti-

yorum: 

Pedofili, çocuk istismarı ve çocuklara karşı işlenen 

suçlar, ülkemizde, gündemden düşmeyen ve maale-

sef çözüm bulamadığımız bir problem haline gelmiş-

tir. 

Konuyla ilgili, siyasetçiler başta olma üzere, hepi-

miz, çok sayıda görev ve sorumluluk taşıyoruz. 

Devlet; yasama, yürütme ve yargı olmak üzere, 

bütün kurumlarıyla bu konuyla ilgili inisiyatif almak 

zorundadır.

Yürütme erkinin bütününü oluşturan her bir 

parça; eğitim kurumlarımız, kolluk kuvvetleri ve 

yerel yönetimler başta olmak üzere, “çocuk istisma-

rı” konusunun alanını genişleterek, ailelerinin yanın-

da dahi olsa, kötü muameleye maruz alan, özellikle 

sokaklarda çalıştırılan, dilendirilen çocuklarımızı da 

kapsayacak şekilde, bu alanda acilen ilave çalışmalar 

yapmalı, tedbirler almalıdır.

Mustafa DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

AİLE TOPLUMUN TEMEL TAŞIDIR
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Tıbbın psikiyatriye ait akademik dalı başta olmak 

üzere, üniversitelerimiz bu konuya yoğunlaşmalı, aile 

yapısını güçlendirmek, suçu ve tetikleyen unsurları ön-

lemek adına, alınacak önlemlerle ilgili, çalışmalar yap-

malı, toplumu ve kamu kuruluşlarını bilgilendirmelidir.

Yargı kurumları, çocuklarımız ve çocuklara yönelik 

işlenen suçlar söz konusu olduğunda, sert, çabuk ve 

tavizsiz olmalıdır. 

Bütün bunların yanında, yasa koyucu olan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi de bu konuda, cezaların yeniden 

düzenlemesi hususunda üzerine düşen görevi yerine 

getirmelidir. Bu konu, bugün itibariyle artık bir zaruret 

haline gelmiştir.

Kararlılıkla ifade etmek istiyorum: Bir ülkede, bir 

suç önlenemiyorsa, yapılacak ilk iş, o suça dair cezala-

rı gözden geçirmektir. 

Cumhuriyeti kuran, Gazi Meclisimiz, milletimize, ge-

lecek nesillere ve tarihe karşı önemli bir sorumluluk ta-

şıyor. 

Devletin en önemli görevlerinden, hatta varlık se-

beplerinden birinin, gelece nesillerimizi, çocuklarımızı 

korumak olduğuna inanıyorum. 

Tekrar ediyorum: Devletin tüm kurumlarının varlık 

sebebi millettir, milletin güvenliği, huzuru, mutluluğu-

dur.

Gelecek nesilleri korumaya dair atılacak hiçbir 

adım ve yapılacak hiçbir harcama ertelenemez, gerek-

siz görülemez. 

Şunu asla unutmamalıyız: “Eğer devlet çocuklarını 

koruyamıyorsa, devletin kutsallığına dair söylenen her 

söz anlamını kaybeder.”

HAZİRAN/TEMMUZ 2019



BAŞYAZI
Zaman zaman, kendi aramızda yaşadığımız çetin 

ve derin ihtilaflara rağmen, her arkadaşımızı kendi-

mizden, kendimizi arkadaşlarımızdan kabul ettik. 

Ama hiçbir şart ve dönemde, ekseni aile yapımız 

olan ahlaki değerlerimize aykırı bir davranış içinde 

olan hiç kimseyi kendimizden saymadık, içimizde ba-

rındırmadık.

İçinde bulunduğumuz topluluğa dair, eksik, ye-

tersiz, yanlış bulduğumuz hususlar oldu. 

Herkesin, hepimizin, hataları, eksiklikleri oldu. 

Gururla ifade ediyorum; hiçbir Ülkücü, Alperen, 

hiçbir ahlaksızlığı görmezden gelmedi, hoş görmedi, 

müsamaha göstermedi. Bu konularda zaaf gösteren 

hiç kimseyi kendinden kabul etmedi ve içinde barın-

dırmadı.

Yine gururla ifade etmek isterim ki, mensubu ol-

duğumuz camianın mensupları, her zaman, yaşa-

dıkları dönemin en ahlaklı topluluğu oldu.

Aile, bizim dünyamızda, inançlarımızın, milliyetçi-

lik anlayışımızın hatta geleceğe dair medeniyet ta-

savvurumuzun da temel taşlarındandır.

Binlerce yıllık Türk töresi, ancak aileden başlaya-

rak toplumların üzerinde yükselir ve büyük bir mede-

niyete dönüşür. 

İslam'ın tüm hayatımızı tanzim eden kuralları, 

aileden başlayarak halka halka tüm insanlığa yayılır.

Türk tarihinde, ulaşabildiğimiz yazılı ve sözlü ilk 

kaynaklardan itibaren ailenin kutsallığına dair kural, 

öğüt ve derslere rastlarız. Tarih sahnesinde, her 

çağda, güçlü, hür ve bağımsız olan Türk milleti, bunu 

en çok sağlam toplumsal yapısına, değerlerinin etra-

fında kenetlenmekten vaz geçmemesine borçludur. 

Türk’ü cihan hâkimiyetine taşıyan da aile değerleri-

nin etrafına ördüğü sağlam toplum yapısıdır. 

Hayatımızın neredeyse tümünü, kendimizi, “milli-

yetçi”, “Ülkücü” ya da “Alperen” diye ifade ettiğimiz 

camianın içinde geçirdik. 

Bizi, yaşadığımız ihtilallere, maruz kaldığımız su-

ikastlere, idamlara rağmen ayakta tutan, dava arka-

daşlarımızın sahip olduğu yüksek ahlak olmuştur. 

Hep buna inandım, buna inanmaya devam edecek 

ve bu inançla öleceğim.

Bunu en çok, binlerce yıllık tarihimizde süzülerek 

gelen ve inançlarımızla yoğrulmuş Türk aile yapısına 

ve elbette ailelerimize borçluyuz. 

Milliyetçilik anlayışımızı bile bu değerler şekillen-

dirdi: milletimize hep bir büyük ailenin mensubu ol-

duğumuzun idrakiyle baktık.

Büyük Birlik Partisi ve Alperenler, sevinçte, tasada 

bir aile şuuruyla hareket etmeli, birlikte, büyük bir 

ailenin fertleri olduğumuz unutmamalıyız.

***

Birkaç cümleyle, sık sık karşımıza çıkan ve millet-

çe vicdanlarımızı kanatan bir hususa değinmek isti-

yorum: 

Pedofili, çocuk istismarı ve çocuklara karşı işlenen 

suçlar, ülkemizde, gündemden düşmeyen ve maale-

sef çözüm bulamadığımız bir problem haline gelmiş-

tir. 

Konuyla ilgili, siyasetçiler başta olma üzere, hepi-

miz, çok sayıda görev ve sorumluluk taşıyoruz. 

Devlet; yasama, yürütme ve yargı olmak üzere, 

bütün kurumlarıyla bu konuyla ilgili inisiyatif almak 

zorundadır.

Yürütme erkinin bütününü oluşturan her bir 

parça; eğitim kurumlarımız, kolluk kuvvetleri ve 

yerel yönetimler başta olmak üzere, “çocuk istisma-

rı” konusunun alanını genişleterek, ailelerinin yanın-

da dahi olsa, kötü muameleye maruz alan, özellikle 

sokaklarda çalıştırılan, dilendirilen çocuklarımızı da 

kapsayacak şekilde, bu alanda acilen ilave çalışmalar 

yapmalı, tedbirler almalıdır.

Mustafa DESTİCİ
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

AİLE TOPLUMUN TEMEL TAŞIDIR

4
HAZİRAN/TEMMUZ 2019 5

Tıbbın psikiyatriye ait akademik dalı başta olmak 

üzere, üniversitelerimiz bu konuya yoğunlaşmalı, aile 

yapısını güçlendirmek, suçu ve tetikleyen unsurları ön-

lemek adına, alınacak önlemlerle ilgili, çalışmalar yap-

malı, toplumu ve kamu kuruluşlarını bilgilendirmelidir.

Yargı kurumları, çocuklarımız ve çocuklara yönelik 

işlenen suçlar söz konusu olduğunda, sert, çabuk ve 

tavizsiz olmalıdır. 

Bütün bunların yanında, yasa koyucu olan Türkiye 

Büyük Millet Meclisi de bu konuda, cezaların yeniden 

düzenlemesi hususunda üzerine düşen görevi yerine 

getirmelidir. Bu konu, bugün itibariyle artık bir zaruret 

haline gelmiştir.

Kararlılıkla ifade etmek istiyorum: Bir ülkede, bir 

suç önlenemiyorsa, yapılacak ilk iş, o suça dair cezala-

rı gözden geçirmektir. 

Cumhuriyeti kuran, Gazi Meclisimiz, milletimize, ge-

lecek nesillere ve tarihe karşı önemli bir sorumluluk ta-

şıyor. 

Devletin en önemli görevlerinden, hatta varlık se-

beplerinden birinin, gelece nesillerimizi, çocuklarımızı 

korumak olduğuna inanıyorum. 

Tekrar ediyorum: Devletin tüm kurumlarının varlık 

sebebi millettir, milletin güvenliği, huzuru, mutluluğu-

dur.

Gelecek nesilleri korumaya dair atılacak hiçbir 

adım ve yapılacak hiçbir harcama ertelenemez, gerek-

siz görülemez. 

Şunu asla unutmamalıyız: “Eğer devlet çocuklarını 

koruyamıyorsa, devletin kutsallığına dair söylenen her 

söz anlamını kaybeder.”

HAZİRAN/TEMMUZ 2019



Ülkemizde manevi bir buhran ve ahlaki bir çökün-

tü yaşandığı artık kaçamayacağımız bir gerçektir. Bu 

manevi buhranın ve ahlaki çöküşün temel çıkış nokta-

sı olarak gördüğümüz aile yapısının bozulması toplum 

yapımızı onulmaz bir şekilde yaralamaktadır. 

Aile, toplumun en temel birimidir. Tüm bireyler top-

luma aile içinden kazandırılırlar ve herkes için ilk eği-

tim aile eğitimidir. Aile; anne, baba ve çocuklardan 

müteşekkil, kadının veya erkeğin tasallutuyla değil 

Allah’ın emri ve peygamberin kavliyle kurulması gere-

ken bir yapıdır.

Günümüzde bütün gücünü kadın-erkek çatışma-

sından, rekabetinden ve düşmanlığından alan sahte 

kadın hakları savunuculuğuyla bu hakların istismarına 

şahit oluyoruz. Yapılan bu istismar kadın hakları anla-

mında hiçbir kazanım sağlamadığı gibi aynı zamanda 

aile yapısını da dinamitliyor.

Aslında yanlışlık veya kasıt kapitalist dünyada ka-

dınla erkeğin arasında bir mütekabiliyet oluşturulma-

ya çalışılmasıyla kendini gösteriyor. Kadın ve erkek bir-

birinin zıttı kutuplar değil birbirini tamamlayan taraf-

lardır. Yaradılış olarak da buna uygun yaratılmış ve bir-

birlerini tamamlayarak aile yapısını oluşturmuştur. Bi-

linmelidir ki aile imha edilerek kadın muhafaza edile-

mez! Aileye verilen zarar devlete verilen zarardan 

daha büyük sonuçlar doğurur. Çünkü merkezden çev-

reye giden bir halkalanışta en içteki daire oluşmadı-

ğında diğerleri de oluşamaz. 

Kıymetli dava arkadaşlarım…

Alenen görülmektedir ki Anadolu coğrafyasında 

bu milleti bir ve beraber tutan sosyal çimento yüce di-

nimiz İslamiyet’tir. Bin senelik kardeşliğimizi yıkarak 

bizleri Anadolu’dan söküp atmak isteyen emperyalist-

ler sosyal çimentomuzun kimyasını bozmak ve Türk 

milletini tuğla tuğla ören Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni 

tüm vatandaşlarımızın arasına ayrılık tohumları serp-

Değerli dava arkadaşlarım…

Her türlü değişimi tartışmasız erdem ve gelişme 

sayanlarla, en basit nefis muhasebesine bile tered-

dütsüz ihanet damgası vuranların tozu dumana kat-

tığı bir ortamdan geçiyoruz. Fikrin hamasete, bilgi-

nin modaya, kültürün magazine, siyasetin rant sağ-

lamaya ve ideolojinin alışkanlıklara teslim olduğu bir 

toplumdayız. Taklitçiliğin ilerleme sayıldığı, aydın-

lanma olarak görüldüğü bir süreçten geçiyoruz. He-

pimizin farkında olduğu ülkemizin temel meseleleri, 

milletimizin çözülmesi gereken önemli problemleri 

var. Fakat her şeyi rakamlarla ifade ederek yalancı 

övünmelerle kendimizi kandırıyoruz. Karayollarında 

kilometrelerle, fert başına düşen gelirde binlerle, bü-

yüme hızında yüzdelerle şu kadar yol aldık diyoruz. 

Oysa şu hesabı yapıyor muyuz? Kaç hırsızdan kaç 

yüz bin hırsıza geldik? Kaç bin kelimelik Türkçe’den 

kaç yüz kelimelik Türkçe’ye geriledik? Kaç hainden, 

kaç yüz bin haine geldik? Dünya çapında kaç bilim 

adamı, sanatçı ve sporcu yetiştirebildik?

Gençlerimiz artık “Ben ne olacağım?”, “Ben ne 

kadar kazanacağım?” diyor. Köşe dönmeci, menfa-

atçi bir nesil oluşturuluyor. Batı düşüncesinde ben 

duygusunu öne çıkaran 150 yıllık bir sürecin sonucu 

şeklinde ortaya çıkan bu sorular gençlerimizi mad-

denin esiri haline getiriyor. Türkiye üzerindeki 150 

yıllık bu süreçte, son döneme geldiğimizde burada 

çok ciddi şekilde başarılı olduklarını da görüyoruz. 

Sürekli bir kopuş ve savruluş yaşıyoruz. Neredeyse 

ortaokul seviyesine kadar uyuşturucunun inmiş ol-

duğunu görüyoruz. Kapkaç, uyuşturucu, alkol ve 

diğer kötü alışkanlıklar, ahlaksızlık ve mafyacılık; 

özendirilen, cazip hale getirilen hatta sanal bir cen-

net haline dönüştürülen bir kültür olarak önümüze 

çıkıyor ve gençleri cazibesiyle içine çekiyor, götürü-

yor. 

mek teşebbüsündedir. Tuğla kendi başına hüküm-

süzdür fakat tuğlaların birleşmesiyle örülecek bir 

bina içinde birçok şeye hayat verebilir. Şu anda 

Anadolu bu binanın bizzat kendisidir. Bağrında tüm 

farklılıklara kucak açmış bu bina İslam kardeşliğiyle 

güçlü ve sağlam bir yapıya kavuşmuştur. Eğer em-

peryalist odaklar İslam’ı bu toprakların insanların-

dan söküp alabilirlerse ancak başarıya ulaşabile-

ceklerini görmektedir. Arvasi Hoca’nın ifadesiyle 

İslam dünyasını esir almak isteyen şer kuvvetlerin 

ilk hedefi Türk devleti ve Türk milleti olmuştur.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizim gönül coğ-

rafyamız Anadolu topraklarına hapsedilmeyecek 

kadar geniştir. Bu coğrafyalara da bizi bağlayan ye-

gâne şuur yine yüce dinimiz İslam’dır. Bizler Ce-

nab-ı Allah’ın ayeti kerimesiyle birbirine kardeş kıl-

dığı müminlerin dertleriyle hemhal olmak mecbu-

riyetindeyiz. 

Efendimiz (sav) bir hadisi şerifinde şöyle buyu-

ruyor: “Bütün Müslümanlar bir insan vücudu gibi-

dir. Bu vücudun bir organına bir şey olursa bütün 

vücut o acıyı hisseder. Başı ağrırsa yine bütün 

vücut o ağrıyı duyar.” Evet, bizler her organımızda-

ki ağrıyı iliklerimize kadar hissediyor ve bu acıyı din-

dirmek için gayret ediyoruz. Bizim davamız bu vü-

cudu acısız ve ağrısız bir biçimde kıyamete kadar 

muhafaza etmektir. Bu da bütün vücudun topye-

kûn birlikte hareket ederek akustik bir eda içerisin-

de çalışmasına bağlıdır. Ancak böyle bir birliktelik 

bu vücudun ilelebet varlığını sürdürebilmesine yol 

açabilir.

Selam ve dua ile…

Murat ASLAN
Alperen Ocakları

Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı
Genel Başkanı
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Ülkemizde manevi bir buhran ve ahlaki bir çökün-

tü yaşandığı artık kaçamayacağımız bir gerçektir. Bu 

manevi buhranın ve ahlaki çöküşün temel çıkış nokta-

sı olarak gördüğümüz aile yapısının bozulması toplum 

yapımızı onulmaz bir şekilde yaralamaktadır. 

Aile, toplumun en temel birimidir. Tüm bireyler top-
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lardır. Yaradılış olarak da buna uygun yaratılmış ve bir-

birlerini tamamlayarak aile yapısını oluşturmuştur. Bi-
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Kıymetli dava arkadaşlarım…

Alenen görülmektedir ki Anadolu coğrafyasında 

bu milleti bir ve beraber tutan sosyal çimento yüce di-
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süzdür fakat tuğlaların birleşmesiyle örülecek bir 

bina içinde birçok şeye hayat verebilir. Şu anda 
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nab-ı Allah’ın ayeti kerimesiyle birbirine kardeş kıl-

dığı müminlerin dertleriyle hemhal olmak mecbu-

riyetindeyiz. 

Efendimiz (sav) bir hadisi şerifinde şöyle buyu-

ruyor: “Bütün Müslümanlar bir insan vücudu gibi-

dir. Bu vücudun bir organına bir şey olursa bütün 

vücut o acıyı hisseder. Başı ağrırsa yine bütün 

vücut o ağrıyı duyar.” Evet, bizler her organımızda-

ki ağrıyı iliklerimize kadar hissediyor ve bu acıyı din-

dirmek için gayret ediyoruz. Bizim davamız bu vü-

cudu acısız ve ağrısız bir biçimde kıyamete kadar 

muhafaza etmektir. Bu da bütün vücudun topye-

kûn birlikte hareket ederek akustik bir eda içerisin-
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mevzu kiminde işsizlik kiminde PKK terörü. Kimi-

ne göre CHP’nin kimine göre AKP‘nin varlığı. Uzat 

uzatabildiğin kadar, öyle bir coğrafya öyle bir ül-

kedeyiz ki saymakla bitmez. 

Bir Müslüman olarak tüyler ürperten bir açık-

lama; ülkemizde bu yıl boşanma sayısı evlilik sa-

yısını geçti! Evet, Müslüman için çıldırması gere-

ken bir hal. Yıllardır büyükler bizi şöyle avutup du-

rurdu. “İşte Avrupa’da aile kalmadı, nüfuz çoğal-

mıyor, kadın kadına erkek erkeğe evleniyor, bu 

hal Avrupa’yı tüketip bitirecek. Biz Müslüman bir 

memleketiz, bizde aile sağlam.” Oh ne ala! Avru-

pa bitecek, biz yükseleceğiz. Ne oldu da kendin-

den bildiğin insanların 17 yıllık yönetiminde bo-

şanma sayısı evlilik sayısını geçti. Reis erkekti, re-

isleri ikileştirdin. Güya reis erkekken erkeği müs-

tebit, kadını mazlum ilan ettin. Aslında hakiki mu-

habbet ve sevginin kurduğu yuvada kimse reislik 

peşinde değildi ki. İslam edep ve terbiyesinde her-

kes yerli yerini bilir, alanını çizer, vazife ve mükel-

lefiyetlerini yerine getirip yaşardı. Herkes reis ol-

duğu ve olacağı yeri bilir, insani olarak hadiseler 

karşısında kimi zaman sabrederek kimin zaman-

sa şükrederek bir yastıkta ömür sürerlerdi. Anla-

yacağınız eşeğin aklına karpuz kabuğu koydu-

nuz, mutlu beraberliklere ve düzene çomak sok-

tunuz. Ne oldu da Aile Bakanlığı kurulan bir dö-

nemde evlilik sayısı boşanma sayısının gerisinde 

kaldı. Sakın Aile Bakanlığı yapan hanımefendile-

rin KADEM’den -erkek düşmanı, feminist batı zih-

niyetli, ehli sünnete yamuk bakan- tiplerin başa 

gelmesi etken olmasın. Dünya hukuk tarihine za-

limliğin tescili sayılacak karar aldınız. “Kadının be-

yanı esastır(!)” Cumhuriyet döneminin istiklal 

mahkemelerinde Üç Alilerin “sanığın asılmasına, 

delillerin daha sonra toplanmasına karar verilmiş-

tir” zihniyetinden ne farkı var bunun? Kadının be-

yanı esasmış, niye erkek insan değil mi? Kadem-

cilere göre zaten erkek hep ezen, kadın hep ezi-

len. Erkek ne yapsa onlara yaranamaz. Kadın 

narin ve naif, erkekse kaba ve zalim. Kadının be-

yanı esasmış. Gel de erkek olarak çıldırma. Evden 

uzaklaştırma, koluna kelepçeyi takma… Bütün ka-

rarlar erkeği aşağılama ve kadını aşağılatma üze-

rine. Ve haliyle kadın ve erkeği dağıtan, birbirine 

düşman kılan zalim bir süreç.

Hepimizin babası ve annesi yok muydu? Hepi-

miz babamız ve annemizin kucağında büyüyüp 

sağlıklı nesiller olarak büyümedik mi? Halbuki ha-

kikatin hakikatine göre kadın ve erkek olarak in-

sani hakikati ortaya koyup o hakikat üzerine yeni-

den birlik ve beraberliğimizi tesis etmeliydik. 

İnsani hakikat Allah ve Resulünün hakikatinde eri-

yip her şeyimizi ona göre belirlemeliydik. İnsani 

hakikat ne diyor; “Dünyanızda üç şey bana sevdi-

rildi: kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz.” 

Evet, erkek ve kadın Allah tarafında birbirine sev-

dirildi. Madem fıtratımızda birbirimizi sevmek var 

o zaman bu dünyayı birbirimize zehir etmeyip aile 

kurarak geleceğimizin meyveleri çocuklar yetişti-

receğiz. Birbirimizi Allah’ın birer emanetleri ola-

rak görüp ahirete götürücü vesile addedeceğiz. 

İslam’a göre -Kademci zihinleri batı düşüncesiyle 

hareket edenlere göre değil- kadın erkekten ya-

ratıldı. Bu yüzden erkek, kadınsız eksik ve noksan 

kalıyor. Kadın ise erkeksiz kendini her daim gur-

bette sayıp vatansız bir ortamda yaşayarak özgü-

vensiz görüyor. Erkek, erkek olma hakikatinde ka-

dına; kadın ise kadın olma hakikatini erkeğe muh-

taç... Bu iki zıt varlık her şey zıddıyla kaim olur ha-

kikati mucibince birbirine muhtaç… Allah’ın 

bütün mahluklardan üstün tuttuğu iki güzel var-

lık. Birbirlerine göre birbirlerinin olmazsa olmaz 

unsurları. İnsan, erkek ve kadın olarak doğar doğ-

rusundan daha doğru olan; insan erkek ve kadın 

olma istidadıyla doğar. Erkek kadına muhataplığı 

çerçevesinde, kadınsa erkeğe muhataplığı ölçü-

sünde erkek ve kadın olurlar. Birbirlerine muha-

tap olmadan, birbirlerini işlemeden layıkı veçhile 

erkek ve kadın olamazlar. Birbirlerine muhatap ol-

mazlarsa sureten erkek ve kadın hakikatini yaşa-

tırlar. Evet, bütün gayemiz erkeğin eksiğini gideri-

ci kadını, kadınınsa gurbet hayatına son verici er-

keği nikah dairesi çerçevesinde buluşturmak ol-

malı. Erkek ve kadın, hakikatlerini bilirse evlilik 

aile güçlü olur. Aile güçlü olursa vatana millet ha-

yırlı evlatlar yetişir. Sokak, mahalle, şehir velhasıl 

bir millette birlik ve beraberlik şuuru neşvü nema 

bulur. Ekonomi, terör hepsi bir bir kolayca aşılır. 

Bu dilimizden ve hakikatimizden pay almayıp iş 

yapıyor görüntüsü altında çalışanlara yazıklar 

olsun. Yazımıza hakikatimize ayna olacak tablo-

larla son verelim.

KADIN VE ERKEĞE DAİR
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Herkesin hakikati kendine... Hiç kimse hakika-

tim yok demiyor. Kalplere Rabbimiz tarafından nak-

şedilmiş kalbi düşünce (peşin hüküm) hakikat var. 

İnanmıyorum diyen bile inanmamaya inanıyor ve 

kendi hakikatini anlatarak kendine taraftar bulma-

ya çalışıyor. İnanmıyorsan o halde susup kendi dün-

yanda kavrulup gitmen gerek. Öyle yapmıyor, der-

neğini kuruyor, kitaplarını basıyor ve kendi dünya 

görüşünü kitlelere yayma çabasında bulunuyor. 

Yani anlayacağın hakikatten kaçış imkanın yok. 

Sen de inanıyorsun bizim inandıklarımıza karşı ge-

lerek. Herkes samimisi ve sahtesiyle suni ve gerçe-

ğiyle kendi hakikatini hayatın bulanık dehlizlerinde 

yaşayıp gidiyor. Rabbimse rahmet sıfatıyla hangi 

hakikat olursa olsun kendi hakikatini samimi ve 

doğru yaşayana hedefini gerçekleştirme imkanını 

bahşediyor.Yani bu kadar basit ve net; neticeyi tu-

tarlı olan, davasının samimisi kesilen elde ediyor. 

Senin Müslüman olman, inandım demen doğru-

dan sana bir şey kazandırmıyor. Ölçülerin var, ölçü-

lerine riayet ederek medeniyetini kuracak, izzet ve 

şerefini koruyacak, bütün insanlığa numune ola-

caksın. Senin davan; “sen hem kendin için hem de 

başkası için varsın” diyor. Sen bir tarafınla fert ola-

rak derinliğine diğer tarafınla cemiyet olarak geniş-

liğine yaşamak zorundasın. Aksi taktirde ne fert 

olarak ne de cemiyet olarak ayakta durabilirsin. 

Fert ve cemiyet arasında denge kuramazsan ahi-

ret ve dünya hayatını tehlikeye atar, huzur ve mut-

luluk bulamazsın. Herkesin hakikati kendine, her-

kesin hakikati kendinde... Hakikat değişmez olan-

dır, değişirse hakikat değildir. Peki hakikat çokta 

olamayacağına göre bütün insanlığı arayış ve çır-

pınışa sevkeden hakikatin hakikati nerede? Haki-

kat “tek” ferdin hakikatinde. Hakikati ferdiyyede, 

iman halinde şeksiz ve şüphesiz Allah resulünün 

hakikatinde. O’nun ölçülerine nisbetle doğru, 

güzel ve iyi arayışımız olacak. O’nun ölçülerini 

esas alarak yanlış, kötü ve çirkin hedeflerimiz 

tayin edip uzak duracağız. Allah için sevgi ve nef-

ret kutuplarımızı belirleyip bütün hayatımızı her 

nefesi ibadete fırsatı bilinciyle yaşama gayreti 

içinde olacağız.

Beka meseleleri söylemleriyle her günümüz 

geçip gitmekte. Mümin her an kalp hakikatinde 

mündemiç ruh ve nefs kutupları arasında müca-

deleye şahit olarak iman ve küfür arasında baka 

meselesi yaşar. Ölene kadar bu mücadelenin bit-

meyeceği şuuru ile sabır ve şükrederek korku ve 

ümit arasında gidip gelerek imtihanını başarılı ge-

çirme telaşı içinde hayatını sürdürür. Şimdi herke-

sin dilinde beka mevzuu... Herkes meşrep ve 

dünya görüşüne göre beka meselesinin çerçeve-

sini çiziyor. Herkesin tesellisi kendince var. Beka 
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mevzu kiminde işsizlik kiminde PKK terörü. Kimi-

ne göre CHP’nin kimine göre AKP‘nin varlığı. Uzat 

uzatabildiğin kadar, öyle bir coğrafya öyle bir ül-

kedeyiz ki saymakla bitmez. 

Bir Müslüman olarak tüyler ürperten bir açık-

lama; ülkemizde bu yıl boşanma sayısı evlilik sa-
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pa bitecek, biz yükseleceğiz. Ne oldu da kendin-
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isleri ikileştirdin. Güya reis erkekken erkeği müs-

tebit, kadını mazlum ilan ettin. Aslında hakiki mu-

habbet ve sevginin kurduğu yuvada kimse reislik 

peşinde değildi ki. İslam edep ve terbiyesinde her-

kes yerli yerini bilir, alanını çizer, vazife ve mükel-
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duğu ve olacağı yeri bilir, insani olarak hadiseler 

karşısında kimi zaman sabrederek kimin zaman-
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yacağınız eşeğin aklına karpuz kabuğu koydu-

nuz, mutlu beraberliklere ve düzene çomak sok-

tunuz. Ne oldu da Aile Bakanlığı kurulan bir dö-

nemde evlilik sayısı boşanma sayısının gerisinde 

kaldı. Sakın Aile Bakanlığı yapan hanımefendile-

rin KADEM’den -erkek düşmanı, feminist batı zih-

niyetli, ehli sünnete yamuk bakan- tiplerin başa 

gelmesi etken olmasın. Dünya hukuk tarihine za-

limliğin tescili sayılacak karar aldınız. “Kadının be-

yanı esastır(!)” Cumhuriyet döneminin istiklal 

mahkemelerinde Üç Alilerin “sanığın asılmasına, 

delillerin daha sonra toplanmasına karar verilmiş-

tir” zihniyetinden ne farkı var bunun? Kadının be-

yanı esasmış, niye erkek insan değil mi? Kadem-

cilere göre zaten erkek hep ezen, kadın hep ezi-

len. Erkek ne yapsa onlara yaranamaz. Kadın 

narin ve naif, erkekse kaba ve zalim. Kadının be-

yanı esasmış. Gel de erkek olarak çıldırma. Evden 

uzaklaştırma, koluna kelepçeyi takma… Bütün ka-

rarlar erkeği aşağılama ve kadını aşağılatma üze-

rine. Ve haliyle kadın ve erkeği dağıtan, birbirine 

düşman kılan zalim bir süreç.

Hepimizin babası ve annesi yok muydu? Hepi-

miz babamız ve annemizin kucağında büyüyüp 

sağlıklı nesiller olarak büyümedik mi? Halbuki ha-

kikatin hakikatine göre kadın ve erkek olarak in-

sani hakikati ortaya koyup o hakikat üzerine yeni-

den birlik ve beraberliğimizi tesis etmeliydik. 

İnsani hakikat Allah ve Resulünün hakikatinde eri-

yip her şeyimizi ona göre belirlemeliydik. İnsani 

hakikat ne diyor; “Dünyanızda üç şey bana sevdi-

rildi: kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz.” 

Evet, erkek ve kadın Allah tarafında birbirine sev-

dirildi. Madem fıtratımızda birbirimizi sevmek var 

o zaman bu dünyayı birbirimize zehir etmeyip aile 

kurarak geleceğimizin meyveleri çocuklar yetişti-

receğiz. Birbirimizi Allah’ın birer emanetleri ola-

rak görüp ahirete götürücü vesile addedeceğiz. 

İslam’a göre -Kademci zihinleri batı düşüncesiyle 

hareket edenlere göre değil- kadın erkekten ya-

ratıldı. Bu yüzden erkek, kadınsız eksik ve noksan 

kalıyor. Kadın ise erkeksiz kendini her daim gur-

bette sayıp vatansız bir ortamda yaşayarak özgü-

vensiz görüyor. Erkek, erkek olma hakikatinde ka-

dına; kadın ise kadın olma hakikatini erkeğe muh-

taç... Bu iki zıt varlık her şey zıddıyla kaim olur ha-

kikati mucibince birbirine muhtaç… Allah’ın 

bütün mahluklardan üstün tuttuğu iki güzel var-

lık. Birbirlerine göre birbirlerinin olmazsa olmaz 

unsurları. İnsan, erkek ve kadın olarak doğar doğ-

rusundan daha doğru olan; insan erkek ve kadın 

olma istidadıyla doğar. Erkek kadına muhataplığı 

çerçevesinde, kadınsa erkeğe muhataplığı ölçü-

sünde erkek ve kadın olurlar. Birbirlerine muha-

tap olmadan, birbirlerini işlemeden layıkı veçhile 

erkek ve kadın olamazlar. Birbirlerine muhatap ol-

mazlarsa sureten erkek ve kadın hakikatini yaşa-

tırlar. Evet, bütün gayemiz erkeğin eksiğini gideri-

ci kadını, kadınınsa gurbet hayatına son verici er-

keği nikah dairesi çerçevesinde buluşturmak ol-

malı. Erkek ve kadın, hakikatlerini bilirse evlilik 

aile güçlü olur. Aile güçlü olursa vatana millet ha-

yırlı evlatlar yetişir. Sokak, mahalle, şehir velhasıl 

bir millette birlik ve beraberlik şuuru neşvü nema 

bulur. Ekonomi, terör hepsi bir bir kolayca aşılır. 

Bu dilimizden ve hakikatimizden pay almayıp iş 

yapıyor görüntüsü altında çalışanlara yazıklar 

olsun. Yazımıza hakikatimize ayna olacak tablo-

larla son verelim.

KADIN VE ERKEĞE DAİR
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Herkesin hakikati kendine... Hiç kimse hakika-

tim yok demiyor. Kalplere Rabbimiz tarafından nak-

şedilmiş kalbi düşünce (peşin hüküm) hakikat var. 

İnanmıyorum diyen bile inanmamaya inanıyor ve 

kendi hakikatini anlatarak kendine taraftar bulma-

ya çalışıyor. İnanmıyorsan o halde susup kendi dün-

yanda kavrulup gitmen gerek. Öyle yapmıyor, der-

neğini kuruyor, kitaplarını basıyor ve kendi dünya 

görüşünü kitlelere yayma çabasında bulunuyor. 

Yani anlayacağın hakikatten kaçış imkanın yok. 

Sen de inanıyorsun bizim inandıklarımıza karşı ge-

lerek. Herkes samimisi ve sahtesiyle suni ve gerçe-

ğiyle kendi hakikatini hayatın bulanık dehlizlerinde 

yaşayıp gidiyor. Rabbimse rahmet sıfatıyla hangi 

hakikat olursa olsun kendi hakikatini samimi ve 

doğru yaşayana hedefini gerçekleştirme imkanını 

bahşediyor.Yani bu kadar basit ve net; neticeyi tu-

tarlı olan, davasının samimisi kesilen elde ediyor. 

Senin Müslüman olman, inandım demen doğru-

dan sana bir şey kazandırmıyor. Ölçülerin var, ölçü-

lerine riayet ederek medeniyetini kuracak, izzet ve 

şerefini koruyacak, bütün insanlığa numune ola-

caksın. Senin davan; “sen hem kendin için hem de 

başkası için varsın” diyor. Sen bir tarafınla fert ola-

rak derinliğine diğer tarafınla cemiyet olarak geniş-

liğine yaşamak zorundasın. Aksi taktirde ne fert 

olarak ne de cemiyet olarak ayakta durabilirsin. 

Fert ve cemiyet arasında denge kuramazsan ahi-

ret ve dünya hayatını tehlikeye atar, huzur ve mut-

luluk bulamazsın. Herkesin hakikati kendine, her-

kesin hakikati kendinde... Hakikat değişmez olan-

dır, değişirse hakikat değildir. Peki hakikat çokta 

olamayacağına göre bütün insanlığı arayış ve çır-

pınışa sevkeden hakikatin hakikati nerede? Haki-

kat “tek” ferdin hakikatinde. Hakikati ferdiyyede, 

iman halinde şeksiz ve şüphesiz Allah resulünün 

hakikatinde. O’nun ölçülerine nisbetle doğru, 

güzel ve iyi arayışımız olacak. O’nun ölçülerini 

esas alarak yanlış, kötü ve çirkin hedeflerimiz 

tayin edip uzak duracağız. Allah için sevgi ve nef-

ret kutuplarımızı belirleyip bütün hayatımızı her 

nefesi ibadete fırsatı bilinciyle yaşama gayreti 

içinde olacağız.

Beka meseleleri söylemleriyle her günümüz 

geçip gitmekte. Mümin her an kalp hakikatinde 

mündemiç ruh ve nefs kutupları arasında müca-

deleye şahit olarak iman ve küfür arasında baka 

meselesi yaşar. Ölene kadar bu mücadelenin bit-

meyeceği şuuru ile sabır ve şükrederek korku ve 

ümit arasında gidip gelerek imtihanını başarılı ge-

çirme telaşı içinde hayatını sürdürür. Şimdi herke-

sin dilinde beka mevzuu... Herkes meşrep ve 

dünya görüşüne göre beka meselesinin çerçeve-

sini çiziyor. Herkesin tesellisi kendince var. Beka 

Bahattin YEŞİLOĞLU



arkasında durmasını söyledi. Hz. Ömer(r.a) 

adama, “Bu kadını biliyor musun?” deyince 

adam, “Hangi kadın?” dedi. Hz. Ömer(r.a) “Eşin” 

dedi ve adam, “Ne demek istiyorsun?” diye 

sordu. Hz Ömer(r.a), “Senin çokça kötülük işledi-

ğini ve az hayır yaptığını söylüyor.” dedi. Adam, 

“Ne de kötü söylemiş, Allah’a yemin olsun ki o ka-

dınlar içinde en fazla elbisesi olan ve en rahat 

edenlerdendir fakat ne yazık ki eşinin ilişkide bu-

lunmaya gücü yok” Ömer (r.a) kırbacını alarak ka-

dına doğru yönelip “Ey kendi kendisine düşman 

olan, onun gençliğini yok ettin, malını yedin, 

sonra da gelmiş onu olmadık şeylerle suçluyor-

sun” dedi. Kadın “Bu sefer beni affet, Allah’a 

yemin olsun ki beni bir daha burada göremeye-

ceksin” diyerek uzaklaştı.

Onu Neden Boşuyorsun? 

Çünkü Onu Sevmiyorum!

Hz. Ömer(r.a) hanımını boşamak isteyen bir 

adama “Onu neden boşuyorsun?” diye sorunca 

adam “Onu sevmiyorum” cevabını verdi. Hz 

Ömer(r.a) da “Yoksa bütün aileler aşk üzerine mi 

bina edilmiş? Nerede hakkı gözetme ve takdir 

etme” dedi.

***

Bir anne ve babanın tek çocuğu vardır. Bu yüz-

den çocuğun cihada çıkmasını engellemiş, çocuk-

tan anne ve babasına bakmasını istemiştir. Çünkü 

anne ve babaya bakmak, onların ihtiyaçlarını gi-

dermek, kalplerini huzura kavuşturup mutlu 

etmek de cihaddır. Bu hususta çocuğa şöyle söy-

lemiştir, “Anne ve babanla birlikte ol. Hayatta bu-

lundukları sürece kendilerine bakmak suretiyle ci-

hadda bulun. Sonra nasıl istersen öyle yap.”

***

Bir kadın darmadağın ve perişan olan koca-

sıyla birlikte Hz. Ömer’in yanına geldi. Kadın ken-

disine şöyle söyledi, “Ey müminlerin emiri! Beni 

bu adamın elinden kurtar.” Hz Ömer(r.a) onlara 

baktı ve ferasetiyle kadının kocasına neden nef-

ret duyduğunu idrak etti. Mecliste oturan arka-

daşlarından birine adamı yanına almasını, banyo 

yaptırmasını, tırnaklarını ve saçlarını kestirmesini 

ve daha sonra kendisine getirilmesini emretti. Hz. 

Ömer(r.a), arkadaşları istenenleri yerine getirdik-

ten sonra adamla birlikte döndüklerinde adama 

karısının elinden tutmasını ima etti. Adam eşinin 

elinden tutunca kadı dedi ki, “Ya Abdullah, mü-

minlerinin emirinin huzurunda böyle mi davranı-

lır?” Daha sonra kocasıyla çıkıp gitti. O zaman Hz. 

Ömer(r.a) şöyle konuştu, “Eşlerinize karşı böyle 

davranın. Onların sizler için nasıl süslenip püslen-

mesini isterseniz onlar da sizin süslenip güzel gi-

yinmenizi isterler.”

Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıratından Tablo

Mustafa Sabri Efendi -kendisi o anda Osmanlı 

Devleti’nde Şeyhülislam makamındadır- medrese 

ziyaretinde Yusuf adlı bir genç talebe görür. 

Genç; edebi, hal ve hareketleri, ilme olan istidadı 

sebebiyle Mustafa Sabri Efendinin hoşuna gider. 

Medreseden çıkarken başmüderrise “Bu genç 

evli mi, bekâr mı?” diye sorar. Gencin bekar oldu-

ğunu öğrenen Mustafa Sabri Efendi başmüderri-

se “Bu genci benim kızımla evlendirelim” der. Baş-

müderris, “Garip bir annesi olan, başka kimsesi ol-

mayan fakir aile çocuğudur” der. Mustafa Sabri 

Efendi, “Hiç önemli değil, kimi varsa gelip kızımı is-

tesinler, ben kızımı buna vereceğim” der. Bunun 

üzerine gençle konuşan başmüderris gençten şu 

cevabı alır, “Fakir bir durumdayım, halim ve vak-

tim yerinde olmadığı için bu işin üstesinde gele-

mem.” Başmüderris bunu Mustafa Sabri Efendiye 

aktardığında, “Fakir olsun fark etmez, kızımı iste-

meye gelsin” cevabını alır. Evde hanımına da du-

rumu aktarır, fakir lakin başarılı ve temiz bir med-

rese talebesinin genç kızımıza talip olduğunu ve 

vermek niyetinde olduğunu söyler. Şeyhülislamın 

eşi olan kadının bu durum içine sinmese de eşine 

karşı gelemez. Kabullenmekten başka çaresi yok-

tur. Yusuf adlı genç medrese hocası ve gariban an-

nesiyle Mustafa Sabri Efendinin kızını istemeye 

gelirler. Lakin yanlarında muhteşem bir bohça var-

dır. Mustafa Sabri Efendinin hanımının gözleri se-

vinçten dolayı pırıl pırıl ışıldamaktadır. Eşi, “Hoca-

efendi, fakir insanlar diyordun lakin çok güzel bir 

bohça getirmişler” diyerek memnuniyetini izhar 

eder. Mustafa Sabri Efendi, “Allah yardım etmiş-

tir” diye karşılık vererek cevaplar. Oysa işin aslı 

Mustafa Sabri Efendi eşinin ve kızına talip talebe-

nin haberi olmadan üçüncü bir şahsa masrafları 

tutan bir meblağ bohçayı hazırlatıp talebeye ulaş-

tırır ve eve gelirken bu bohçayla gelmesini salık 

verir. Mustafa Sabri Efendi hem eşinin gönlünü 

hem de talebe ve annesinin haline halel getirme-

miş olur.
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Reşahatten Altın Tablo

Şeyh Havend Tahur… Dış ve iç ilimlerde çok yük-

sek. Babasının talim ve terbiyesiyle Allah ehlinin 

yüksek tabakalarına ulaşmış. Türkistan’a gidip 

orada Hoca Ahmed Yesevi hanedanı büyüklerin-

den Tenkuz Şeyh ile sohbet ediyor. Tenkuz Şeyhin 

evine inince, Şeyh eliyle yemek pişirmeye koyulu-

yor. Şeyhin öyle bir zevcesi varmış ki ev işlerini gör-

mekten hoşlanmaz ve zaten bilmezmiş. Bütün ev 

işlerini Şeyh görürmüş… Tam yemek hazırlanırken 

odunları alevlendirmek için Şeyh yüzünü ateşe yak-

laştırıp üflerken kadın birdenbire içeriye giriyor ve 

Şeyhin arkasına bir tekme attığı gibi Şeyhin kafası 

kül ve korla bulanıyor. Şeyh başını kaldırıyor ve yü-

zünü sildikten sonra işine devam ediyor. Hiç ses çı-

karmıyor ve Şeyh Havend Tahur Hazretlerinin 

bütün suallerini cevaplandırıp müşküllerini çözü-

yor.

Şeyh Havend Tahur Hazretleri, Şeyh Tenkuz ile 

sohbet ederken ona sormuşlar:

- Siz ki bütün suallerimizi cevaplandırdınız ve 

müşküllerimizi çözdünüz, bunca kemallerinize rağ-

men zevcenizin cefasına nasıl tahammül ediyor ve 

yaptığı edep dışı hareketleri nasıl olup da mukabe-

lesiz bırakıyorsunuz?

Şu cevabı almışlar:

- Bizde bu kadar ilim ve hal meydana gelmesi-

ne sebep, dünya cefasına tahammül etmemizden 

başka bir şey değildir.

İhya-u Ulumi’d-Din’den 

Peygamber Tablosu

Yunus aleyhisselama bir cemaat misafir geldi. 

Yunus aleyhisselam onları yedirmek için mutfağa 

girip çıkarken karısı ona zahmet veriyor ve o da 

buna katlanıyordu. Buna karşı şaşıran misafirlere, 

“Şaşmayın, bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü 

ben Allahüteala’ya şöyle dua ettim, ya Rab bana 

çektireceğini dünyada çektir! Allahuteala da, senin 

cezan falancanın kızıyla evlenmektir, onu al buyur-

du. Ben de işte onun bu haline sabrediyorum” 

dedi.

Kadının boşboğazlığına sabretmekte; nefsi ter-

biye, gazabı teskin ve ahlakı güzelleştirme vardır. 

Tek başına kalan veya salihlerle arkadaşlık eden 

kimsenin içyüzü belli olmaz. Çünkü onun kalbi has-

talıkları ve batıni kusurları meydana çıkmaz; kapalı 

kalır. Ahiret yolcusuna düşen vazife insanı hareke-

te geçiren, hiddetlendiren bu gibi vasıtalarla ken-

disini denemek; güzel huylu olmak için bu gibi 

can sıkıcı müşküllere sabretmeğe alışmakla batı-

nını (içini) kötü vasıflardan arıtmaktır. Esasen aile 

gailesine sabretmek, riyazet ve mücahade olmak-

la beraber onların maişetini deruhte etmek başlı 

başına bir ibadettir. Bu da evlenmek ile alakalı fay-

dalardandır.

Hazreti Ömer Efendimizden 

Altın Tablolar

Peygamberimize kızı Hz. Hafsa’yı vererek ka-

yınpeder ve Hz. Ali Efendimizin Hz. Fatıma’dan 

olma kızı Ümmü Gülsüm’ü alarak damat olma bah-

tiyarlığına eren kalem ve kılıç kahramanı Hz. 

Ömer(r.a) bir gece Medine-i Münevvere sokakla-

rında gezerken bir evin içinde anne kız arasında 

geçen konuşmalar kulağına geldi. Kadın kızına o 

gün sütleri çok az çıktığı için geçim zorluğu çeke-

ceklerinden şöyle seslenir, ”Kızım sütün içine biraz 

su dök ki çoğalsın.” Kızı, “Emir’ül Müminin süte su 

katmayınız diye emir buyurmadı mı?” dedi. Anne-

si, “O burada değil, bizi görmez” diye ısrar etti. 

Kızı, “Ömer burada değilse Rabbi buradadır. O bizi 

görüyor” dedi.

Hz. Ömer bunu işitince evi belirledi. Eve gelip 

oğluna, “Senin için bir kız buldum. Onu sana ala-

yım” buyurdu. Sabah olunca kadının evine geldi. 

‘’Kızını benim oğluma istiyorum” dedi. Kadın, 

‘’Bunu kalbimden dahi geçirmeye cüretim yoktu.” 

diye şaşırdı. Hz Ömer, “Kızından işittiğim bir söz 

çok hoşuma gitti, onun için istiyorum‘’ buyurdu. 

Sonra o kızı oğlu Asım’a aldı. Abdülaziz o kızın 

çocuğudur. Abdülaziz’den de Emirü’l Müminin 

Ömer b. Abdülaziz Hazretleri vücuda geldi. Onun 

hilafeti esnasında da kurt kuzu ile beraber dolaşır-

dı. 

***

Bir kadın Hz. Ömer‘e gelip ‘’Ey müminlerin 

Emiri, kocam çok kötülük yapmaya başladı, az 

hayır işliyor” dedi. Hz. Ömer(r.a) eşinin kim oldu-

ğunu sorunca kadın “Ebu Seleme” dedi. Hz. 

Ömer(r.a) onun sahabeden biri olduğunu anladı 

ve “Senin kocan hakkında hayırdan başkasını bil-

miyoruz” dedi. Sonra da yanında duran adama, 

“Sen ne dersin?” diye sordu. Adam, “Ben de bun-

dan başkasını bilmiyorum” dedi. Daha sonra 

haber gönderip eşini çağırttı ve kadına da eşinin 



arkasında durmasını söyledi. Hz. Ömer(r.a) 

adama, “Bu kadını biliyor musun?” deyince 

adam, “Hangi kadın?” dedi. Hz. Ömer(r.a) “Eşin” 

dedi ve adam, “Ne demek istiyorsun?” diye 

sordu. Hz Ömer(r.a), “Senin çokça kötülük işledi-

ğini ve az hayır yaptığını söylüyor.” dedi. Adam, 

“Ne de kötü söylemiş, Allah’a yemin olsun ki o ka-

dınlar içinde en fazla elbisesi olan ve en rahat 

edenlerdendir fakat ne yazık ki eşinin ilişkide bu-

lunmaya gücü yok” Ömer (r.a) kırbacını alarak ka-

dına doğru yönelip “Ey kendi kendisine düşman 

olan, onun gençliğini yok ettin, malını yedin, 

sonra da gelmiş onu olmadık şeylerle suçluyor-

sun” dedi. Kadın “Bu sefer beni affet, Allah’a 

yemin olsun ki beni bir daha burada göremeye-

ceksin” diyerek uzaklaştı.

Onu Neden Boşuyorsun? 

Çünkü Onu Sevmiyorum!

Hz. Ömer(r.a) hanımını boşamak isteyen bir 

adama “Onu neden boşuyorsun?” diye sorunca 

adam “Onu sevmiyorum” cevabını verdi. Hz 

Ömer(r.a) da “Yoksa bütün aileler aşk üzerine mi 

bina edilmiş? Nerede hakkı gözetme ve takdir 

etme” dedi.

***

Bir anne ve babanın tek çocuğu vardır. Bu yüz-

den çocuğun cihada çıkmasını engellemiş, çocuk-

tan anne ve babasına bakmasını istemiştir. Çünkü 

anne ve babaya bakmak, onların ihtiyaçlarını gi-

dermek, kalplerini huzura kavuşturup mutlu 

etmek de cihaddır. Bu hususta çocuğa şöyle söy-

lemiştir, “Anne ve babanla birlikte ol. Hayatta bu-

lundukları sürece kendilerine bakmak suretiyle ci-

hadda bulun. Sonra nasıl istersen öyle yap.”

***

Bir kadın darmadağın ve perişan olan koca-

sıyla birlikte Hz. Ömer’in yanına geldi. Kadın ken-

disine şöyle söyledi, “Ey müminlerin emiri! Beni 

bu adamın elinden kurtar.” Hz Ömer(r.a) onlara 

baktı ve ferasetiyle kadının kocasına neden nef-

ret duyduğunu idrak etti. Mecliste oturan arka-

daşlarından birine adamı yanına almasını, banyo 

yaptırmasını, tırnaklarını ve saçlarını kestirmesini 

ve daha sonra kendisine getirilmesini emretti. Hz. 

Ömer(r.a), arkadaşları istenenleri yerine getirdik-

ten sonra adamla birlikte döndüklerinde adama 

karısının elinden tutmasını ima etti. Adam eşinin 

elinden tutunca kadı dedi ki, “Ya Abdullah, mü-

minlerinin emirinin huzurunda böyle mi davranı-

lır?” Daha sonra kocasıyla çıkıp gitti. O zaman Hz. 

Ömer(r.a) şöyle konuştu, “Eşlerinize karşı böyle 

davranın. Onların sizler için nasıl süslenip püslen-

mesini isterseniz onlar da sizin süslenip güzel gi-

yinmenizi isterler.”

Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıratından Tablo

Mustafa Sabri Efendi -kendisi o anda Osmanlı 

Devleti’nde Şeyhülislam makamındadır- medrese 

ziyaretinde Yusuf adlı bir genç talebe görür. 

Genç; edebi, hal ve hareketleri, ilme olan istidadı 

sebebiyle Mustafa Sabri Efendinin hoşuna gider. 

Medreseden çıkarken başmüderrise “Bu genç 

evli mi, bekâr mı?” diye sorar. Gencin bekar oldu-
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Reşahatten Altın Tablo
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İhya-u Ulumi’d-Din’den 

Peygamber Tablosu

Yunus aleyhisselama bir cemaat misafir geldi. 

Yunus aleyhisselam onları yedirmek için mutfağa 

girip çıkarken karısı ona zahmet veriyor ve o da 

buna katlanıyordu. Buna karşı şaşıran misafirlere, 

“Şaşmayın, bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü 

ben Allahüteala’ya şöyle dua ettim, ya Rab bana 

çektireceğini dünyada çektir! Allahuteala da, senin 

cezan falancanın kızıyla evlenmektir, onu al buyur-

du. Ben de işte onun bu haline sabrediyorum” 

dedi.

Kadının boşboğazlığına sabretmekte; nefsi ter-

biye, gazabı teskin ve ahlakı güzelleştirme vardır. 

Tek başına kalan veya salihlerle arkadaşlık eden 

kimsenin içyüzü belli olmaz. Çünkü onun kalbi has-

talıkları ve batıni kusurları meydana çıkmaz; kapalı 

kalır. Ahiret yolcusuna düşen vazife insanı hareke-

te geçiren, hiddetlendiren bu gibi vasıtalarla ken-

disini denemek; güzel huylu olmak için bu gibi 

can sıkıcı müşküllere sabretmeğe alışmakla batı-

nını (içini) kötü vasıflardan arıtmaktır. Esasen aile 

gailesine sabretmek, riyazet ve mücahade olmak-

la beraber onların maişetini deruhte etmek başlı 

başına bir ibadettir. Bu da evlenmek ile alakalı fay-

dalardandır.

Hazreti Ömer Efendimizden 

Altın Tablolar
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Anadolu Kadınında Tesettür Aşk İşidir

Aşkın bir yüzü iffetse diğer yüzü izzettir. Göz-

lerinde âlemler, kalplerinde nice sırlar saklı olan-

lar bilir bu hali. Onlar şiir gibidir; mahrem bir eda 

ile süzülür gönüllere.

Aşk ve şek aynı kökten lakin aşkın olduğu 

yerde şek olmaz. “Zıtlar birleşselerdi ayrılmazdı” 

demiş büyükler. Ne büyük hikmet... Demek aşk, 

bir cephesiyle “var oluş”tur. Edeple, hikmetle, za-

rafet ve asaletle varoluş. Çağı aydınlatan nur ta-

nesi, öfkeleri gideren tılsımlı su, kirlenmiş beden-

lere rahmet yağmuru oluş.

Tesettür, Allah’a âşık kadının elbisesi... Sade-

ce kadının mı? Ne tek başına kadın ne tek başına 

erkek… Her ikisi de aynı ilahi emre muhatap ve 

yine her ikisi de bu emrin gereğini yerine getir-

meye memur. Lâkin ilahi sır cümlesinden olmak 

üzere en güzel haliyle kadında belirmekte. Kadın-

da tesettür sır idrakinden nasiple bir cazibe hük-

münde. Perde ardında perde, kendini tam ver-

meyen ancak hakikate varan yolu da tıkamayan. 

Bu pencereden bakıldığında kadın, güzel şiirdir; 

Leyla misali. Bu şiirin şairi Kays’tan dönüşen Mec-

nun’du. Şiir gönlündeydi Mecnunun; sadece keli-

melere-surete bürünsün diye Leyla’yı seçti. 

Leyla’da kim bilir Mecnun nerelerden nerelere 

geçti. Aradığını buldu mu bilinmez ama şurası 

kesin ki; Mecnun Leyla’yı değil, şiiri seçti.

Tesettür, aşkın adıdır; aşksa herkesin peşinde 

olduğu sır. Tesettür, inancın adıdır; inançsa yalnız 

nasiplisinin kavuştuğu edeb. Tesettür, her mısra-

ında estetik zevkin yükseldiği yüce bir şiirin adı-

dır; şiirse ilâhî vuslata yol veren perde. Sevmektir 

tesettür, bilmektir ve öğretmektir insan olmayı, 

insan kalmayı. “Yaşanmaya değer hayat ne?” he-

sabını vermek ve gereğini yapmaktır tesettür. Te-

settür Hz. Asiye’de izzet, Hz. Meryem’de iffet, Hz. 

Hatice’de rikkat, Hz. Fatıma’da incelik, Hz. 

Aişe’de hikmettir.

Kadında omuzlardan aşağı süzülen başörtüsü 

ve ardından tek bir uzvunu bile plastisite anlam-

da dış yüzden kabartmayacak bir elbise, erkekte 

ise gözleri hayâ madeni olmuş bir şekilde ilâhî ira-

deye mahkûm muhteşem bir varoluş cehdi… Her 

biri ayrı, gökte melekleri kıskandırıcı bir güzellikte 

imân, fikir ve aksiyon dolu. Mücerredi müşahhas-

la buluşturmuş, duasını muradına kavuşturmuş 

Ümmü Ümare gibi kılıç, ilim ve hikmetle yoğrulu.

Anlayış hep sır idrâkinde, anahtar ise “idrâkin 

aczini idrâk”te. Kadın bu mânâda sır kümesi. 

ANADOLU KADINI
-Suret ve Mânâ-

1312
HAZİRAN/TEMMUZ 2019 HAZİRAN/TEMMUZ 2019

İnsan, üns ve nesy köklerinden. Üns; ünsiyet, 

yakınlık mânâsına gelirken nesy unutmak fiilinden 

gelmekte. İnsan; erkek ve kadın. Ne tek başına 

erkek ne de kadın. Her ikisine birden ortak isim; 

insan. Her biri ayrı ayrı mizaç hususiyetlerine, fıtrî 

kabiliyetlere ve varlık keyfiyetine sahip. “İslâm zıt-

lar arası muvazenenin üstün nizamı” tarifinden ha-

reketle kadın ve erkek arasında eşitlik değil bir mu-

vazene, denge söz konusu. Kıvam! Ne birbirinin 

aynı ne birbirinden gayrı. Ama ne ki o sanırsın, o 

değil.

“Suret olmadan manalar ebediyen meydana 

gelmez.” İşin ehline ait bu söz sır kapılarının mah-

yası. Allah’ın sırrı insan, insanın sırrı Allah. Muhte-

şem bir kâinat ve insan... O kâinat ise insanda 

toplu. İnsanda toplu olan ise fertte toplu topluluk 

hakikati gereğince Allah Resulünde. Hâl böyle 

olunca Allah Resulü bildirmeden kâinatı ve insanı 

anlamak mümkün değil; kadını ve erkeği de. İyi, 

doğru güzel noktasında O ne dediyse o. O’ndan 

öte bütün yollar bâtıl. Kadın da manasını bu çerçe-

vede Allah ve Resul emirlerinden öğrenir ve adı 

İslam kadınıdır.

Diğer taraftan Anadolu; İslâm’ın öz diyarı, öz 

yurdudur. Anadolu, nice medeniyetlerin buluştuğu 

ruh ve neşe bulduğu eşik... Hem Doğulunun hem 

de Batılının yüzyıllar boyunca peşini bırakmadığı, 

savaşların gerçekleştiği, kanların aktığı, nice dev-

letlerin kaybolduğu kültür, sanat ve zenginlikler di-

yarıdır. O bir coğrafya adı olmanın ötesinde bir fikir 

ocağı, şehitler ve veliler diyarı, ilim meclisleri otağı-

dır. Anadolu mekânsa ona ruh veren İslam’dır. Ana-

dolu kadını da bu hakikate sımsıkı bağlı olarak 

zuhur etmiş İslam kadını, izzet ve iffet namzedidir. 

O; Anadolu suretinde bir aşk timsali, merhamet yu-

vası, cennetin ayakları altında olduğu ana kucağı ol-

muştur.

Anadolu kadını Ertuğrul doğuran Hayme 

Hatun, Fatih yetiştiren Hüma Hatun, Yavuz büyü-

ten Gülbahar Hatun, cenk meydanlarını sancak-

laştıran Nene Hatun’dur. Anadolu kadını nakşi yo-

lunun sufi aşk büyüklerinden Fatma Kamile 

Hanım, hat sanatında zarafetin ve asaletin sem-

bolü olmuş Kastamonu eşrafından Mehmed Reşid 

Efendi'nin kızı Feride Hanım, büyük veli Şeyh Ede-

bali’nin kızı, Devlet-i Ali Osmaniye’nin kurucusu 

Osman Gazi’nin eşi Mal Hatun’dur.

Anadolu kadınında suret eskir mana eskimez, 

suret kaybolur mana kaybolmaz, suret değişir 

mana değişmez. Anadolu kadını ailesine, cemiye-

tine, tesettürüne aşkla, vecdle, büyük bir heye-

canla bağlıdır. Onda surete hâkim mana İslam’dır. 

Anlayış değişir ama asla mana değişmez.

Ercan ÇİFCİ
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hanım hatibi. Ve Peygamber huzuruna sık sık çı-

kanlardan, sözü güzel, açık ve veciz anlatanlar-

dan. Ve bu hâlinden dolayı Hatibetü-n Nisâ diye 

anılan sahabî hanım…

Anadolu Kadını İçin Aile Devlettir

Aile, kadın ve erkek bir arada tutmaya memur, 

mecbur hatta mahkum içtimai bir müessese. 

Erkek bir cephesiyle dışa dönük yani cemiyete 

dönük imar ve inşa ile mesulken kadın aileye. Bu 

yüzden yuvayı dişi kuş yapar sözü kültürümüzde 

mahyalaşmıştır. Anadolu kadını bilir evi, yıkılırsa 

devlet de yıkılır, ailesi dağılırsa devlet de dağılır. 

Çünkü aile, devleti oluşturan ve ayaktan tutan en 

küçük birimdir. Ne kadın ailesiz olur, ne devlet 

ailesiz. Anadolu ismindeki dişil durum da bu ma-

naya sımsıkı bağlı. Kadın ve erkek, fıtraten ve mi-

zacen ne ise o; aile başta olmak üzere bütün iş ve 

verim şubelerinde, mizaç hususiyetlerini incitme-

diği müddetçe vazifedâr ve hak sahibi. Safın ve 

basitin güzelliği; kadın kadın olarak, erkek erkek 

olarak kalsın. İkisi bir bütün, bir arada olmazlarsa 

yaşam olmaz, yaşanmaya değer hayat olmaz. 

Öyle bir bütün ki, biri diğerinde sır.

Üstad Necib Fazıl, bu hali İslama Muhatap An-

layış davasının nasılını örgüleştirdiği İdeolocya Ör-

güsü adlı eserinde şöyle izah eder: “Netice itiba-

riyle, her ferdi devlet, tarafından, maddi ve ma-

nevî devlet tezgâhlarında yetiştirilecek olan bir ce-

miyette, aile ocağı büyük ye resmî devlet içinde 

küçük ve hususî birer devlet rüşeymi halinde, yu-

murtayla tavuk gibi her biri öbüründen doğma ve 

her biri her haliyle öbürünü besleyici ve koruyucu 

bir mâna belirtecek; bu mânanın bütün gerekli iç 

ve tedbir unsurlarına ve lâzimelerine malik olacak 

ve bu mâna çerçevesi içinde nihaî masuniyet ve 

muhafaza müeyyideleriyle tahkim edilmiş bulu-

nacaktır.”(Kısakürek, İdeolocya Örgüsü, s.221)

Kadın ve Erkek Aynı Vatanın Parçasıdır

Her peygamberde ayrı hikmet var ve bu hik-

metler “Özün özü” halinde “Hakikati Ferdiye”de 

toplu. Hakikati Ferdiye; Allah Resulünde toplu ha-

kikat. İbn Arabi, Fusûsu’l Hikem adlı eserinde bu 

mevzuyu izah ederken şu hadis-i şerîfi merkeze 

alır. Allah Resûlü buyurdu: “Bana dünyanızdan üç 

şey sevdirildi: kadın, güzel koku ve namaz.” İç içe 

perdeler ve zevken idrak bahsiyle alakalı olarak 

büyük bir sır dairesi. İşin ehli, İbn Arabi seleflerin-

den Hüseyin Avni Konuk’tan süzülen ifadeler: 

Allah, Hz. Âdemi yarattı ve Hz. Âdem’den Hz. 

Havva’yı. “Suret olmadan mânâlar tecelliye gel-

mez.” hikmeti ışığında, Hz. Âdem surete bürü-

nünce müşahede edilmeye başlandı. Müşahede 

edilen tek iken O’ndan Hz. Havva yaratılınca iki-

leşti. Bahsi geçen yaratılış sırasına göre kadınla 

erkek arasında muhabbet hâsıl oldu; kadın erke-

ğe, erkek Hakk’a muhabbet duydu. Ve Allah, ka-

dını erkeğe sevdirdi. Diğer taraftan erkek ve 

kadın, biri diğerinden meydana geldiği içinde bir-

birlerine muhabbet hâsıl oldu. İşte erkek, ilâhi 

muhabbet üzerinde sabit olduğu için Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde 

“Bana muhabbet ettirildi” yani “Bana sevdirildi” 

buyurdu. Ve “Ben kendi nefsimden sevdim” bu-

yurmadı. Çünkü onun muhabbeti, onu kendi sû-

reti üzere halk eden Rabbe’dir. Hatta erkeğin 

kendi kadınına olan muhabbeti dahi, yine 

Rabb’ine bağlıdır. Çünkü kadına olan muhabbet, 

ilahi muhabbet iledir. (Konuk, Füsûsu’l Hikem Ter-

cüme ve Şerhi, s.1059)

Aynı vatanın parçası; biri diğerinde fethe 

memur. Her ikisi birbirine hasret. Vuslat, ilahi eriş 

için büyük vesile. Tek başına her ikisi de kıymet-

siz. İbn Arabi’ye mahsus tespit, mealen: “Erkeğin 

kadına muhabbeti, kadının nefs’i temsil etmesine 

nazaran, kendi nefsine muhabbetidir. Erkek ka-

dında münfail sıfatta hakkı görür. Kadının erkeğe 

muhabbeti ise vatan hasreti misalindedir. Kadın, 

erkekte fail sıfatta hakkı görür ve kendine nazar 

edişinde de münfail sıfatta hakkı görür.”

Erkek ve kadın birbirinin düşmanı değil, ilahi 

murada uygun yaşamaya erdirici vasıta. Kendi sır-

larını aramaya memur aşk menbaı, izzet ve iffet 

timsali. Anadolu kadını bu mana çerçevesinde eri-

nin ne efendisi ne de kölesidir. Bilakis birbirlerine 

can veren nefestir. 

Nihai olarak sözümüz; herkesçe bilinmelidir ki 

Anadolu kadını, pazarlıksız Allah ve Resulü dedik-

ten sonra dünya irfan tarlasında ilim ve hikmet, 

cesaret ve aksiyon dünyasında kahraman, edep 

ve ahlak meydanında en yüce şahsiyetler yetişti-

ren annedir, kadındır, gönüldür. O, Allah ve Resul 

davasının iffet ve izzet timsalidir.
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Ama hangi kadın? Şu kendini cemiyetin malı etmiş 

ve etini cinsel meta olarak şehvet pazarına sunan 

kadın değil herhâlde. Yahut kendine mahsus ilahi 

ölçüden uzak bir örtünme biçimi ile güya ayıp ve 

kusurlarını kapatırken, mânâda bütün ayıplarını 

açık edici ruhsuz, fikirsiz ve mânâda cazibesini kay-

betmiş yürüyen elbiseler de değil. Rahibe misali 

kendini eve kapatmış, İslâm izzet ve iffetinin cemi-

yet içerisinde yaşanabilir olduğunu göstermekten 

âciz ham yobaz kaba softa ise hiç değil.

Tesettür koca bir coğrafyanın, İslam coğrafya-

sının adıdır. Bu coğrafya kasabasından şehrine, kö-

yünden sokağına her biri ayrı ayrı İslam elbisesine 

bürülü, estetik zevk harikası ve olabildiğince derin 

bir mana yükü taşır. Erkek ve kadın her biri kendi 

fıtratına uygun olarak bu coğrafyasının birer abide-

si ve edep kaynağıdır. Bu çerçevede tesettür anne-

dir, babadır, evlattır; hepsinden öte ahlaktır, fıtrat-

tır, yaratılış ve varoluştur. 

Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil aksine bir-

birlerini tamamlayıcı aşktır, tesettürdür. Erkek ka-

dına, kadın erkeğe edep örtüsüdür. Kadın ve erkek 

cemiyet inşa eden fikir, insan yetiştiren fikir, aile 

mahfazası içerisinde sır cazibesine sahip fikir, aşkı 

cemâle ve ruhî hamleye bağladıktan sonra ilahî 

olana yol açmaya vazifedar fikirdir. Ve bu haliyle 

hem dine dıştan saldıran küfrün hem de dini içten 

çürüten ham yobaz kaba softanın baş düşmanıdır.

Başörtüsü suret, tesettür ise ona ruh veren 

mana. Ve bu mana sadece başörtüsü yahut giysi-

de surete bürünücü değil. Gıybet etmeyen dilde, 

harama uzanmayan elde, anne ve babasına öf bile 

demeyen evlatta, secdede gözyaşına boğulmuş 

gençte, mahşer yeri gibi ihramı ile lebbeyk diye 

haykıran hacıda, gözlerini bir sevgi yumağı halinde 

bir başka göze dikmiş merhamet bekleyen yetim-

de, hakkı tatbik etmek için ilahi hükümleri gözeten 

hâkimde hâsılı topyekûn zaman ve mekânda yer 

etmiş bütün varlık âleminde tezahür eden mana-

dır.

Anadolu Kadının Modeli Sahabedir

Adı Hazret-i Haticetü’l Kübra. Allah Resulünün 

en sevgili eşi ve İslâm’a ilk inananlardan. Tüccar, ti-

caretle meşgul ve Mekke’de büyük kervanlar dü-

zenlemekle meşhur. Allah Resulü risalet ve tebliğle 

müjdelendiğinde, canı ve malı ile bu yola baş ko-

yanlardan. Cömertlikte üstüne yok Hazret-i Hati-

ce’nin. O ki tüm varını Allah yolunda feda etmiş, fa-

kirleşmiştir. Sabır ve sadakat timsali Hatice, O’nun 

unutamadığı…

Adı Hazret-i Aişe. Allah Resulünün eşlerinden, 

Hz. Ebubekir’in kızı. İlim ve hikmet menba-ı. Fakih 

ve muhaddis. Kadınlar kendilerine mahsus özel 

şeylerin bilgisinin çoğunu Allah Resülü’nden 

O’nun aracılığı ile öğrendiler. O kanaatkâr idi; 

evindeki bütün eşya 1 sedir, 1 hasır, 1 yatak, 1 yas-

tık, 2 çanak, 1 su kabı,1 tane de su kabından iba-

retti.

Adı Fatımat’üz Zehrâ. Allah Resulünün müjde-

lediği üzere cennet kadınlarının hanım efendisi. 

İlim ve hikmet kapısı Hz. Ali’nin eşi. İki nur huz-

mesi Hasan ve Hüseyin’in annesi. Edeb ve haya 

timsali, dikkat ve incelik sahibi.

Adı Hazret-i Ümmü Şerik; Sahabe-i Kirâm’dan 

ve bir öğretmen. Şirk ehlinin işkencelerinin ayyu-

ka çıktığı bir zamanda bile mü’minlerin evine 

giden, onlara Kur’an ve hadis öğreten bir âlime 

hanım. Yahudilerin dininden dönünceye kadar 

susuz bırakarak işkence ettiği Hazret-i Ümmü 

Şerik, uyurken üzerine su konulduğunu hisseder, 

uyanır ve suyu büyük bir iştahla içer. Daha sonra 

soruşturduğunda, bu suyun kimse tarafından ko-

nulmadığı, İlahî bir ikram olarak kendisine sunul-

duğunu öğrenir, imân ve aksiyonuna daha bir hız 

verir.

Adı Hazret-i Şifa binti Abdullah. O bir tabip, 

hem de bir yazar. Üstelik Araplar arasında yazı yaz-

manın az olduğu bir dönemde, hem okuyan hem 

yazan bir hanım sahabî. Evini tabip odası gibi kul-

lanan araştırmacı bir hanım. Efendimiz Aleyhisse-

lâm namazdan sonra kaylule için ara sıra Hazret-i 

Şifa Hatun’un evine gider, orada kendisi için özel 

hazırlanan yer yatağı ve minderinde dinlenirmiş.

Adı Hazret-i Esma binti Umeys. Efendimizin 

baldızı, Hazret-i Meymune annemizin kız kardeşi. 

Eşi Mute harbi şehidlerinden Cafer-i Tayyar. Boş 

vakitlerinde deri tabaklar ve çocuklarının geçimini 

öyle sağlardı. İhtiyaçları için kimseden bir şey is-

temez, kimseye el açmazdı.

Adı Hazret-i Havle binti Tuveyt. Güzel koku 

satan ve Efendimizin Hazret-i Hatice’nin arkadaşı 

diye ayağa kalkarak karşıladığı hanım sahabî. Mes-

leği, günümüz deyişiyle, attar.

Adı Hazret-i Esmâ binti Yezid. İslâmın ilk 



hanım hatibi. Ve Peygamber huzuruna sık sık çı-

kanlardan, sözü güzel, açık ve veciz anlatanlar-

dan. Ve bu hâlinden dolayı Hatibetü-n Nisâ diye 

anılan sahabî hanım…

Anadolu Kadını İçin Aile Devlettir

Aile, kadın ve erkek bir arada tutmaya memur, 

mecbur hatta mahkum içtimai bir müessese. 

Erkek bir cephesiyle dışa dönük yani cemiyete 

dönük imar ve inşa ile mesulken kadın aileye. Bu 

yüzden yuvayı dişi kuş yapar sözü kültürümüzde 

mahyalaşmıştır. Anadolu kadını bilir evi, yıkılırsa 

devlet de yıkılır, ailesi dağılırsa devlet de dağılır. 

Çünkü aile, devleti oluşturan ve ayaktan tutan en 

küçük birimdir. Ne kadın ailesiz olur, ne devlet 

ailesiz. Anadolu ismindeki dişil durum da bu ma-

naya sımsıkı bağlı. Kadın ve erkek, fıtraten ve mi-

zacen ne ise o; aile başta olmak üzere bütün iş ve 

verim şubelerinde, mizaç hususiyetlerini incitme-

diği müddetçe vazifedâr ve hak sahibi. Safın ve 

basitin güzelliği; kadın kadın olarak, erkek erkek 

olarak kalsın. İkisi bir bütün, bir arada olmazlarsa 

yaşam olmaz, yaşanmaya değer hayat olmaz. 

Öyle bir bütün ki, biri diğerinde sır.

Üstad Necib Fazıl, bu hali İslama Muhatap An-

layış davasının nasılını örgüleştirdiği İdeolocya Ör-

güsü adlı eserinde şöyle izah eder: “Netice itiba-

riyle, her ferdi devlet, tarafından, maddi ve ma-

nevî devlet tezgâhlarında yetiştirilecek olan bir ce-

miyette, aile ocağı büyük ye resmî devlet içinde 

küçük ve hususî birer devlet rüşeymi halinde, yu-

murtayla tavuk gibi her biri öbüründen doğma ve 

her biri her haliyle öbürünü besleyici ve koruyucu 

bir mâna belirtecek; bu mânanın bütün gerekli iç 

ve tedbir unsurlarına ve lâzimelerine malik olacak 

ve bu mâna çerçevesi içinde nihaî masuniyet ve 

muhafaza müeyyideleriyle tahkim edilmiş bulu-

nacaktır.”(Kısakürek, İdeolocya Örgüsü, s.221)

Kadın ve Erkek Aynı Vatanın Parçasıdır

Her peygamberde ayrı hikmet var ve bu hik-

metler “Özün özü” halinde “Hakikati Ferdiye”de 

toplu. Hakikati Ferdiye; Allah Resulünde toplu ha-

kikat. İbn Arabi, Fusûsu’l Hikem adlı eserinde bu 

mevzuyu izah ederken şu hadis-i şerîfi merkeze 

alır. Allah Resûlü buyurdu: “Bana dünyanızdan üç 

şey sevdirildi: kadın, güzel koku ve namaz.” İç içe 

perdeler ve zevken idrak bahsiyle alakalı olarak 

büyük bir sır dairesi. İşin ehli, İbn Arabi seleflerin-

den Hüseyin Avni Konuk’tan süzülen ifadeler: 

Allah, Hz. Âdemi yarattı ve Hz. Âdem’den Hz. 

Havva’yı. “Suret olmadan mânâlar tecelliye gel-

mez.” hikmeti ışığında, Hz. Âdem surete bürü-

nünce müşahede edilmeye başlandı. Müşahede 

edilen tek iken O’ndan Hz. Havva yaratılınca iki-

leşti. Bahsi geçen yaratılış sırasına göre kadınla 

erkek arasında muhabbet hâsıl oldu; kadın erke-

ğe, erkek Hakk’a muhabbet duydu. Ve Allah, ka-

dını erkeğe sevdirdi. Diğer taraftan erkek ve 

kadın, biri diğerinden meydana geldiği içinde bir-

birlerine muhabbet hâsıl oldu. İşte erkek, ilâhi 

muhabbet üzerinde sabit olduğu için Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde 

“Bana muhabbet ettirildi” yani “Bana sevdirildi” 

buyurdu. Ve “Ben kendi nefsimden sevdim” bu-

yurmadı. Çünkü onun muhabbeti, onu kendi sû-

reti üzere halk eden Rabbe’dir. Hatta erkeğin 

kendi kadınına olan muhabbeti dahi, yine 

Rabb’ine bağlıdır. Çünkü kadına olan muhabbet, 

ilahi muhabbet iledir. (Konuk, Füsûsu’l Hikem Ter-

cüme ve Şerhi, s.1059)

Aynı vatanın parçası; biri diğerinde fethe 

memur. Her ikisi birbirine hasret. Vuslat, ilahi eriş 

için büyük vesile. Tek başına her ikisi de kıymet-

siz. İbn Arabi’ye mahsus tespit, mealen: “Erkeğin 

kadına muhabbeti, kadının nefs’i temsil etmesine 

nazaran, kendi nefsine muhabbetidir. Erkek ka-

dında münfail sıfatta hakkı görür. Kadının erkeğe 

muhabbeti ise vatan hasreti misalindedir. Kadın, 

erkekte fail sıfatta hakkı görür ve kendine nazar 

edişinde de münfail sıfatta hakkı görür.”

Erkek ve kadın birbirinin düşmanı değil, ilahi 

murada uygun yaşamaya erdirici vasıta. Kendi sır-

larını aramaya memur aşk menbaı, izzet ve iffet 

timsali. Anadolu kadını bu mana çerçevesinde eri-

nin ne efendisi ne de kölesidir. Bilakis birbirlerine 

can veren nefestir. 

Nihai olarak sözümüz; herkesçe bilinmelidir ki 

Anadolu kadını, pazarlıksız Allah ve Resulü dedik-

ten sonra dünya irfan tarlasında ilim ve hikmet, 

cesaret ve aksiyon dünyasında kahraman, edep 

ve ahlak meydanında en yüce şahsiyetler yetişti-

ren annedir, kadındır, gönüldür. O, Allah ve Resul 

davasının iffet ve izzet timsalidir.
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Ama hangi kadın? Şu kendini cemiyetin malı etmiş 

ve etini cinsel meta olarak şehvet pazarına sunan 

kadın değil herhâlde. Yahut kendine mahsus ilahi 

ölçüden uzak bir örtünme biçimi ile güya ayıp ve 

kusurlarını kapatırken, mânâda bütün ayıplarını 

açık edici ruhsuz, fikirsiz ve mânâda cazibesini kay-

betmiş yürüyen elbiseler de değil. Rahibe misali 

kendini eve kapatmış, İslâm izzet ve iffetinin cemi-

yet içerisinde yaşanabilir olduğunu göstermekten 

âciz ham yobaz kaba softa ise hiç değil.

Tesettür koca bir coğrafyanın, İslam coğrafya-

sının adıdır. Bu coğrafya kasabasından şehrine, kö-

yünden sokağına her biri ayrı ayrı İslam elbisesine 

bürülü, estetik zevk harikası ve olabildiğince derin 

bir mana yükü taşır. Erkek ve kadın her biri kendi 

fıtratına uygun olarak bu coğrafyasının birer abide-

si ve edep kaynağıdır. Bu çerçevede tesettür anne-

dir, babadır, evlattır; hepsinden öte ahlaktır, fıtrat-

tır, yaratılış ve varoluştur. 

Kadın ve erkek birbirinin rakibi değil aksine bir-

birlerini tamamlayıcı aşktır, tesettürdür. Erkek ka-

dına, kadın erkeğe edep örtüsüdür. Kadın ve erkek 

cemiyet inşa eden fikir, insan yetiştiren fikir, aile 

mahfazası içerisinde sır cazibesine sahip fikir, aşkı 

cemâle ve ruhî hamleye bağladıktan sonra ilahî 

olana yol açmaya vazifedar fikirdir. Ve bu haliyle 

hem dine dıştan saldıran küfrün hem de dini içten 

çürüten ham yobaz kaba softanın baş düşmanıdır.

Başörtüsü suret, tesettür ise ona ruh veren 

mana. Ve bu mana sadece başörtüsü yahut giysi-

de surete bürünücü değil. Gıybet etmeyen dilde, 

harama uzanmayan elde, anne ve babasına öf bile 

demeyen evlatta, secdede gözyaşına boğulmuş 

gençte, mahşer yeri gibi ihramı ile lebbeyk diye 

haykıran hacıda, gözlerini bir sevgi yumağı halinde 

bir başka göze dikmiş merhamet bekleyen yetim-

de, hakkı tatbik etmek için ilahi hükümleri gözeten 

hâkimde hâsılı topyekûn zaman ve mekânda yer 

etmiş bütün varlık âleminde tezahür eden mana-

dır.

Anadolu Kadının Modeli Sahabedir

Adı Hazret-i Haticetü’l Kübra. Allah Resulünün 

en sevgili eşi ve İslâm’a ilk inananlardan. Tüccar, ti-

caretle meşgul ve Mekke’de büyük kervanlar dü-

zenlemekle meşhur. Allah Resulü risalet ve tebliğle 

müjdelendiğinde, canı ve malı ile bu yola baş ko-

yanlardan. Cömertlikte üstüne yok Hazret-i Hati-

ce’nin. O ki tüm varını Allah yolunda feda etmiş, fa-

kirleşmiştir. Sabır ve sadakat timsali Hatice, O’nun 

unutamadığı…

Adı Hazret-i Aişe. Allah Resulünün eşlerinden, 

Hz. Ebubekir’in kızı. İlim ve hikmet menba-ı. Fakih 

ve muhaddis. Kadınlar kendilerine mahsus özel 

şeylerin bilgisinin çoğunu Allah Resülü’nden 

O’nun aracılığı ile öğrendiler. O kanaatkâr idi; 

evindeki bütün eşya 1 sedir, 1 hasır, 1 yatak, 1 yas-

tık, 2 çanak, 1 su kabı,1 tane de su kabından iba-

retti.

Adı Fatımat’üz Zehrâ. Allah Resulünün müjde-

lediği üzere cennet kadınlarının hanım efendisi. 

İlim ve hikmet kapısı Hz. Ali’nin eşi. İki nur huz-

mesi Hasan ve Hüseyin’in annesi. Edeb ve haya 

timsali, dikkat ve incelik sahibi.

Adı Hazret-i Ümmü Şerik; Sahabe-i Kirâm’dan 

ve bir öğretmen. Şirk ehlinin işkencelerinin ayyu-

ka çıktığı bir zamanda bile mü’minlerin evine 

giden, onlara Kur’an ve hadis öğreten bir âlime 

hanım. Yahudilerin dininden dönünceye kadar 

susuz bırakarak işkence ettiği Hazret-i Ümmü 

Şerik, uyurken üzerine su konulduğunu hisseder, 

uyanır ve suyu büyük bir iştahla içer. Daha sonra 

soruşturduğunda, bu suyun kimse tarafından ko-

nulmadığı, İlahî bir ikram olarak kendisine sunul-

duğunu öğrenir, imân ve aksiyonuna daha bir hız 

verir.

Adı Hazret-i Şifa binti Abdullah. O bir tabip, 

hem de bir yazar. Üstelik Araplar arasında yazı yaz-

manın az olduğu bir dönemde, hem okuyan hem 

yazan bir hanım sahabî. Evini tabip odası gibi kul-
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lâm namazdan sonra kaylule için ara sıra Hazret-i 

Şifa Hatun’un evine gider, orada kendisi için özel 
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Adı Hazret-i Esma binti Umeys. Efendimizin 
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lar? Hem kadın cinsini bu kadar aşağılatan o ka-

dınlara karşı hem de onları oraya oturtup müşte-

riyi kandırarak mal satmaya çalışanlara karşı öfke 

doluyor içim.”

Kadınlar, İslam dininin kendilerine verdiği kıy-

meti, rahatı, huzuru, hürriyeti ve boşanma hakkı-

na malik olduklarını bilmiş olsalar bütün dünya ka-

dınları, hemen Müslüman olurlardı. 

Müslümanlıkta kadın sultandır. Dinimiz kadına 

çok değer vermiş, erkeğe de çok mesuliyet yükle-

miştir. İslamiyet’te kadın ev içinde ve dışında ça-

lışmak, para kazanmak zorunda değildir. Evli ise 

erkeği, evli değilse babası, babası da yoksa en 

yakın akrabası çalışıp onun her ihtiyacını karşıla-

maya mecburdur. Kendisine bakacak hiç kimsesi 

bulunmayan kadına, devletin yardım sandığı 

bakar.

İslamiyet’te geçim yükü erkek ve kadın ara-

sında paylaştırılmamıştır. Bir erkek, hanımını tar-

lada, fabrikada veya herhangi bir yerde çalışma-

ya zorlayamaz. Eğer kadın isterse ve erkek de 

razı olursa kadın kendine uygun bir işte çalışabilir. 

Fakat kadının kazancı kendisinindir.

Müslüman kadının ev işi yapması bir ihsandır, 

çok sevaptır. Zorla yaptırılamaz. Resulullah efen-

dimizin zamanından bugüne kadar, Müslüman ka-

dınlar bu ihsanı yapmıştır. 

Her kadın, bir erkeğin ya kızıdır ya kardeşidir 

yahut hanımı veya annesidir. Kadınlara kötü şey-

ler reva görülmemeli, onlara layık olduğu değer 

verilmelidir. (Riyadün-nasıhîn)

Türk milleti töre sebebiyle kadınlara her 

zaman değer vermiş, kadını hep el üstünde tut-

muştur. Türklerin İslamiyet’i kolay benimsemele-

rindeki en büyük sebeplerden birisi de törelerinin 

İslamiyet ile olan uyumudur. 

Biraz da İslam’da kadın haklarından bahsede-

lim, ne dersiniz? İslam hukukuna göre kadın tica-

ret yapabilir, mal mülk edinebilir, sözleşme imza-

layıp senet alır senet verir. Kendi malını kendisi 

idare edebilir. Kadınlar bu haklarından mahrum bı-

rakılamaz.

İslam dini kadını evdeki geçimden veya iktisa-

di herhangi bir meseleden mesul tutmamıştır. Ay-

rıca İslam’da kadınlar kocalarından bağımsız ola-

rak kendi mal ve mülkleri üzerinde idare ve tasar-

ruf hakkına sahiptir. Erkekler de onlardan tam 

izinlerini ve rızalarını almadan onların mal veya 

mülklerine dokunamaz. 

Kadının iktisadi olarak sorumlu olmayışı onun 

zorla çalıştırılmasını da ortadan kaldırır. Kısacası 

bu hususta dinimiz kadının isteği dışında çalışma-

ya zorlanamayacağını, çalışırsa da bunun netice-

sinde kazandığını hür iradesiyle ailesine destek 

olmak için evine bağışlayabileceğini teminat altı-

na almıştır. İslam hukukuna göre kocası kadının 

malına, mülküne, parasına veya kazandığına 

zorla veya baskı ile el koymaya kalkarsa dinen zul-

metmiş, gaspçı veya hırsız konumuna düşmüş 

olur. Böyle yapan koca ise İslam hukukuna göre 

kadın şikâyetçi olursa cezalandırılır. 

Dinimize göre kadınlar ilim öğrenme husu-

sunda da erkeklerle aynı haklara sahiptir. İlim öğ-

renmek, dinini yaşamak, mal veya mülkünü idare 

etmek konusunda erkeklerle aynı haklara sahip 

olduğu için kendi haklarını ihmal etme pahasına 

ev işlerini yapmaya zorlanamaz. Kadının ev işleri 

konusundaki kararı kendi isterse ve dilerse sırf 

Allah rızası için ve kocasına, çocuklarına duyduğu 

sevgiye binaen ev işlerini yapar. Fakat istemiyor-

sa yapmaz, böyle bir durumda çocuk bakmak 

hatta emzirmek dahil olmak üzere annelik vazife-

lerini yerine getirmesi için kocası bu işleri yapa-

cak birisini ücretle tutmak zorundadır. 

Müslüman bir kadın için ev işleri mecburiyet 

değil tamamen ibadet zevki ile yapılan işlerdir 

zira karşılıksız yapılan işlerdir. 

İslam kadını koruyup kollarken istemesi halin-

de de meşru işlerle meşgul olmasına da mani 

olmaz. İslam harama düşmemek kaydı ile kadı-

nın yücelmesini ve gelişmesini ister çünkü kadın 

ne kadar yücelirse toplumdaki “ana” da o kadar 

yükseleceği için genç nesiller de o kadar yüksele-

cektir.

Cehalete ve sefalete terk edilmiş bir kadın ana-

lık vazifelerini yerine getiremez. İslamiyet ile ce-

halet de bir arada bulunamaz. İslam dini kadını 

dinden taviz vermeksizin ne kadar mümkünse o 

kadar mükemmel bir terbiye ile, talim ile yetiştirir. 

Böylece o da Allah ve Resulüne hizmet edecek 

uygun kadrolar yetiştirmeye memur olur. 

Görülüyor ki İslamiyet’in bütün gayreti kadını 

evinde güçlü kılmak ve onun sosyal vazifelerini 

hakkıyla başarmasına yardımcı olmaktır. Toplum-

da başarılı olmuş kişilerde kadının eserinin olma-

sının sebebi budur. Bütün bunlarla beraber kadını 
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Toplumun anasıdır kadın, vatanın sigortasıdır. 

O iyi olursa nesil iyidir dolayısıyla memleket iyidir; 

o iyi değilse mazallah nesilden de iyi olması bekle-

nemez. Gelecekleri adına kaygı taşıyan toplumlar 

kadınlarına hep çeşitli imtiyazlar tanımış, onların 

hakları konusunda dikkatli olmaya çalışmıştır. Bu 

dikkat İslam toplumlarında daha doğrusunda 

İslam dini ile zirve olmuştur ve hiçbir sistem, fikir 

veya düşünce kadın hassasiyeti hususunda İslam 

dininin olgunluğuna erişememiştir.

Toplumdaki haklar bakımından erkekle aynı 

haklara sahip olan kadın her daim İslam dininin 

şemsiyesi altında himaye edilmiştir. Ona istemedi-

ği hiçbir sorumluluğu da yüklemediği gibi isteme-

diği bir şeye de zorlamaz. Mesela Ebu Hanife Haz-

retlerine göre kimse kadınları istemedikleri biri ile 

evlendiremez. Halbuki İslam öncesi zamanlarda 

kadınlar ya zorla evlendirilir ya da bir mal gibi alınır 

satılırdı. İslamiyet’in yeryüzünde yayılmasından 

sonra bile bu insanlık dışı muameleler devam et-

miştir. Bugün bize kadın hakları, demokrasi diye na-

ralar atan Avrupalının ataları daha 100 sene evvel 

şunu yapıyordu. Evlendiği kadını canı sıkılınca pa-

zarda satardı. Kadınlar hastalık veya zihnen engeli 

varsa Avrupa’da böyle kadınlara şeytan musallat 

oldu deyip diri diri yakarlardı. Halbuki İslam erkek 

ile kadını insan olarak ele almış, birini diğerinin kö-

lesi veya sahibi yapmamıştır. Hatta İslam’ın kadına 

bakışını şu veciz sözle anlatabiliriz; kadın diri diri 

gömülürken ayağının altına cenneti seren dinin 

adıdır İslam... 

İslamiyet’ten önce kadının hiç değeri yoktu. 

Araplar, kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. 

Kâbe etrafında bile kadınlar çıplak dolaşırlardı. 

Müslümanlık gelince bu kötü âdetler son bulmuş-

tur.

Bugün de dünyanın birçok yerinde kadınlar 

horlanmaktadır. Rusya’da da kadına zulmedildi. 

Zorla kolhozlara sokuldu. Erkek gibi, en ağır işler-

de erkek şeflerin baskısı altında insafsızca boğaz 

tokluğuna, hayvanlar gibi zorla çalıştırıldı. Fakat 

zulüm payidar olmadı. Bilinen akıbete uğradı.

Hür dünya dedikleri Hristiyan ülkelerde ve 

İslam ülkeleri denilen Arap ülkelerinde, “Hayat 

müşterektir” denilerek kadınlar da fabrikalarda, 

tarlalarda, ticarette erkekler gibi çalışıyorlar. Ço-

ğunun evlendiklerine pişman oldukları, mahke-

melerin boşanma davaları ile dolu olduğu günlük 

gazetelerde sık sık görülmektedir. 

Gülay Göktürk isimli bir kadın yazar da diyor 

ki; “Ne zaman bir fuara gitsem, bacaklarını açıp 

son model arabaların üstüne oturmuş mini etekli 

mankenleri görsem içim kalkıyor, midem bulanı-

yor. Ve şaşıyorum. İyi kötü birer kişilikleri olan bu 

kadınlar, orada öylece durup o arabaların birer ak-

sesuarı gibi pazarlanmayı nasıl içlerine sindiriyor-
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Türk milleti töre sebebiyle kadınlara her 

zaman değer vermiş, kadını hep el üstünde tut-

muştur. Türklerin İslamiyet’i kolay benimsemele-

rindeki en büyük sebeplerden birisi de törelerinin 

İslamiyet ile olan uyumudur. 

Biraz da İslam’da kadın haklarından bahsede-

lim, ne dersiniz? İslam hukukuna göre kadın tica-

ret yapabilir, mal mülk edinebilir, sözleşme imza-

layıp senet alır senet verir. Kendi malını kendisi 

idare edebilir. Kadınlar bu haklarından mahrum bı-

rakılamaz.

İslam dini kadını evdeki geçimden veya iktisa-

di herhangi bir meseleden mesul tutmamıştır. Ay-

rıca İslam’da kadınlar kocalarından bağımsız ola-

rak kendi mal ve mülkleri üzerinde idare ve tasar-

ruf hakkına sahiptir. Erkekler de onlardan tam 

izinlerini ve rızalarını almadan onların mal veya 

mülklerine dokunamaz. 

Kadının iktisadi olarak sorumlu olmayışı onun 

zorla çalıştırılmasını da ortadan kaldırır. Kısacası 

bu hususta dinimiz kadının isteği dışında çalışma-

ya zorlanamayacağını, çalışırsa da bunun netice-

sinde kazandığını hür iradesiyle ailesine destek 

olmak için evine bağışlayabileceğini teminat altı-
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malına, mülküne, parasına veya kazandığına 
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metmiş, gaspçı veya hırsız konumuna düşmüş 

olur. Böyle yapan koca ise İslam hukukuna göre 

kadın şikâyetçi olursa cezalandırılır. 

Dinimize göre kadınlar ilim öğrenme husu-

sunda da erkeklerle aynı haklara sahiptir. İlim öğ-

renmek, dinini yaşamak, mal veya mülkünü idare 

etmek konusunda erkeklerle aynı haklara sahip 

olduğu için kendi haklarını ihmal etme pahasına 

ev işlerini yapmaya zorlanamaz. Kadının ev işleri 

konusundaki kararı kendi isterse ve dilerse sırf 

Allah rızası için ve kocasına, çocuklarına duyduğu 

sevgiye binaen ev işlerini yapar. Fakat istemiyor-

sa yapmaz, böyle bir durumda çocuk bakmak 

hatta emzirmek dahil olmak üzere annelik vazife-

lerini yerine getirmesi için kocası bu işleri yapa-

cak birisini ücretle tutmak zorundadır. 

Müslüman bir kadın için ev işleri mecburiyet 

değil tamamen ibadet zevki ile yapılan işlerdir 

zira karşılıksız yapılan işlerdir. 

İslam kadını koruyup kollarken istemesi halin-

de de meşru işlerle meşgul olmasına da mani 

olmaz. İslam harama düşmemek kaydı ile kadı-

nın yücelmesini ve gelişmesini ister çünkü kadın 

ne kadar yücelirse toplumdaki “ana” da o kadar 

yükseleceği için genç nesiller de o kadar yüksele-

cektir.

Cehalete ve sefalete terk edilmiş bir kadın ana-

lık vazifelerini yerine getiremez. İslamiyet ile ce-

halet de bir arada bulunamaz. İslam dini kadını 

dinden taviz vermeksizin ne kadar mümkünse o 

kadar mükemmel bir terbiye ile, talim ile yetiştirir. 

Böylece o da Allah ve Resulüne hizmet edecek 

uygun kadrolar yetiştirmeye memur olur. 

Görülüyor ki İslamiyet’in bütün gayreti kadını 

evinde güçlü kılmak ve onun sosyal vazifelerini 

hakkıyla başarmasına yardımcı olmaktır. Toplum-

da başarılı olmuş kişilerde kadının eserinin olma-
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Toplumun anasıdır kadın, vatanın sigortasıdır. 

O iyi olursa nesil iyidir dolayısıyla memleket iyidir; 

o iyi değilse mazallah nesilden de iyi olması bekle-

nemez. Gelecekleri adına kaygı taşıyan toplumlar 

kadınlarına hep çeşitli imtiyazlar tanımış, onların 

hakları konusunda dikkatli olmaya çalışmıştır. Bu 

dikkat İslam toplumlarında daha doğrusunda 

İslam dini ile zirve olmuştur ve hiçbir sistem, fikir 

veya düşünce kadın hassasiyeti hususunda İslam 

dininin olgunluğuna erişememiştir.

Toplumdaki haklar bakımından erkekle aynı 

haklara sahip olan kadın her daim İslam dininin 

şemsiyesi altında himaye edilmiştir. Ona istemedi-

ği hiçbir sorumluluğu da yüklemediği gibi isteme-

diği bir şeye de zorlamaz. Mesela Ebu Hanife Haz-

retlerine göre kimse kadınları istemedikleri biri ile 

evlendiremez. Halbuki İslam öncesi zamanlarda 

kadınlar ya zorla evlendirilir ya da bir mal gibi alınır 

satılırdı. İslamiyet’in yeryüzünde yayılmasından 

sonra bile bu insanlık dışı muameleler devam et-

miştir. Bugün bize kadın hakları, demokrasi diye na-

ralar atan Avrupalının ataları daha 100 sene evvel 

şunu yapıyordu. Evlendiği kadını canı sıkılınca pa-

zarda satardı. Kadınlar hastalık veya zihnen engeli 

varsa Avrupa’da böyle kadınlara şeytan musallat 

oldu deyip diri diri yakarlardı. Halbuki İslam erkek 

ile kadını insan olarak ele almış, birini diğerinin kö-

lesi veya sahibi yapmamıştır. Hatta İslam’ın kadına 

bakışını şu veciz sözle anlatabiliriz; kadın diri diri 

gömülürken ayağının altına cenneti seren dinin 

adıdır İslam... 

İslamiyet’ten önce kadının hiç değeri yoktu. 

Araplar, kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. 

Kâbe etrafında bile kadınlar çıplak dolaşırlardı. 

Müslümanlık gelince bu kötü âdetler son bulmuş-

tur.

Bugün de dünyanın birçok yerinde kadınlar 

horlanmaktadır. Rusya’da da kadına zulmedildi. 

Zorla kolhozlara sokuldu. Erkek gibi, en ağır işler-

de erkek şeflerin baskısı altında insafsızca boğaz 

tokluğuna, hayvanlar gibi zorla çalıştırıldı. Fakat 

zulüm payidar olmadı. Bilinen akıbete uğradı.

Hür dünya dedikleri Hristiyan ülkelerde ve 

İslam ülkeleri denilen Arap ülkelerinde, “Hayat 

müşterektir” denilerek kadınlar da fabrikalarda, 

tarlalarda, ticarette erkekler gibi çalışıyorlar. Ço-

ğunun evlendiklerine pişman oldukları, mahke-

melerin boşanma davaları ile dolu olduğu günlük 

gazetelerde sık sık görülmektedir. 
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ki; “Ne zaman bir fuara gitsem, bacaklarını açıp 

son model arabaların üstüne oturmuş mini etekli 

mankenleri görsem içim kalkıyor, midem bulanı-

yor. Ve şaşıyorum. İyi kötü birer kişilikleri olan bu 
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erkekle yatıştırmanın da bir manası yoktur. Kadının 

en büyük kabiliyeti bir dahi doğurmak ve onu 

İslam’ın emrettiği gibi yoğurmaktır. 

İslam’ın bakış açısını anlattıktan sonra bir de gü-

nümüzde kapitalist veya komünist cemiyetlerde ka-

dının rolünden biraz bahsedelim. Seyyid Ahmet Ar-

vasi hoca bu konuda bir makalesinde şöyle söyler:

“Her şeye rağmen kapitalist dünyada kendini 

ailesine ve çocuklarına vakfeden analarının sayısı 

pek çoktur. Ancak analığı mesleklerin en azizi bilen 

kadınları hor ve hakir düşürmek isteyen propagan-

dalar yoğunlaştıkça bunların sayılarının da zaman 

içinde azalacağı kaçınılmazdır. Nitekim kapitalist 

dünyada nüfus artış hızının düşmesi hatta giderek 

aleyhe dönmesi sahipsiz çocuk ve serseri gençlerin 

çoğalması bu tehlikeyi haber veren işaretler değil-

dir de nedir?

Bugün, artık pek çok pedagog veya sosyoloğun 

da itiraf ettiği üzere ananın ve ailenin fonksiyonları-

nı yüklenmek isteyen suni kuruluşlar yetersiz kal-

makta; serseriler, asi gençler, alkolikler, uyuşturucu 

madde düşkünleri, anarşistler, teröristler ve nihilist-

ler cemiyeti her gün biraz daha büyüyen bir tehlike 

halinde sarmaktadır. Yani her şeyi paradan ibaret 

sayan dünyada çocuklar ve gençler, aileden ve ana-

dan mahrum kalmanın sancılarını yaşamaktadırlar 

ve isyanlarını davranışları ile ortaya koymaktadırlar. 

Vasattan mahrum olan komünist partizanların 

terbiyesini verilen genç nesillerin durumu da kapi-

talist ülkelerinkinden farklı değildir. Alkol tüketimi 

hızla artmakta, genç nesiller sevgisizliğin acısı için-

de melankoliye düşmekte; nihilist, materyalist ve 

dinsiz insanlar tırnaklarını yiyip durmakta ve göl-

geli yüzlerle dolaşmaktadırlar. Korku ve baskının 

hakim olduğu bu sistemin çocukları, bütün bu hal-

leriyle aileye ve anaya olan ihtiyaçlarının farkında-

lar mı acaba? Talim ve terbiye şartlandırmadan ve 

beyin yıkamadan ibaret sanan komünist eğitimci-

ler insanın aileye ve anaya olan temel ihtiyacı yok 

ettiklerini mi zannediyorlar?

Kapitalizm ve komünizm el ele vererek hâkim 

oldukları mekânlarda, işte aileyi ve kadını bu nok-

taya getirdiler. Şimdi bazı çevreler dönüp duruyor, 

nasıl etsek ne yapsak da şu gençliği, içine yuvar-

landığı bu çıkmazdan kurtarsak? Oysa çare apa-

çık… Aileyi yeniden güçlendirmek, anayı ve çocuk-

ları korumak, kadını analık fonksiyonlarını hakkıyla 

yapacak statü ve formasyona kavuşturmak… 

(Seyyid Ahmet Arvasi, 17.12.1985, Türkiye Gaze-

tesi)

Görüldüğü üzere İslam kadını müthiş bir mu-

hafaza ile kuşatmakta, onu istemediği bir işe zor-

lamamakta, meşru işlerde tamamen özgür bırak-

maktadır. Fakat özgürlük vadeden komünizm veya 

kapitalizm ise onu sömürmekte ve haklarını hiçe 

saymaktadır. Bu durum sadece kadına zarar ver-

memekte, toplumun temelini de sarsmaktadır. 

İslam ise kadına verdiği değer ile cemiyeti yani top-

lumu muhafaza ederek sağlıklı nesiller yetişmesi 

için gayret etmektedir. 

“Aile yapımız güçlü olmalı” sözü, sürekli söyle-

yegeldiğimiz bir retoriktir. İlk bakışta tutucu yanı 

ağır basmasına rağmen, madalyonun beriki yü-

zünde, bunun kuru bir laftan ibaret olduğu ve te-

menni boyutundan öte geçmediği gerçeği ile kar-

şılaşıyoruz.

Televizyonların ana haber bültenlerinde gös-

terilen aile içi şiddet spotları, adliye koridorların-

daki boşanma hikayeleri, gazete sayfalarından 

eksik olmayan aldatma haberleri, çocuk istismar-

ları, kadın ve töre cinayetleri gibi şiddetin sürekli 

yansıtıldığı bir toplumda güçlü bir aile yapısı dü-

şünmek güçlü bir çelişkiden başka bir şey olmasa 

gerektir. 

İnsanlık tarihiyle aynı yaşıt ender kurumlar-

dan biri olan ailenin ortaya çıkmasının ana nede-

ni, insanın varlık yapısı ile alakalı bir durum olma-

sıydı. İnsan nesli kadın ya da erkek, tek başına ya-

şayamazdı. Varlığın temeli iki kutupluluksa bunun 

insana yansıması “karı koca” olarak tezahür et-

mişti. Böyle bir bütünlüğe olan zaruret, inançla 

besleniyor; “Sizi bir nefisten, aynı özden yaratan 

Allah’tır. Allah gönlünün huzura kavuşacağı eşini 

de aynı özden yaratmıştır.” (Araf 189) denilerek 

Yaratıcı tarafından övülüyordu.

Modernizmin dönüştürdüğü geleneksel aile 

yapımız; artık öz, merkezi, vazgeçilmez olmaktan 

çıkarak tali bir kurum haline dönüşmüş durumda-

dır. Bir maya olup bizi bir arada tutan, mutluluk 

yuvamız, tasayı da sevinci de o çatı altında pay-

laştığımız ailenin bu kadar savrulmasının sebep-

leri üzerinde birkaç kelam edip yazımızı noktala-

yacağız.

Sorunları önem sırasına göre tasnif etme im-

kanımız yoktur. Hepsi de önemlidir ve acilen te-

davi edilmesi gereken hastalıklardır. Bir başlama 

AİLE; TÜNELİN UCUNDAKİ
SON IŞIK

Fehmi DEMİR
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erkekle yatıştırmanın da bir manası yoktur. Kadının 

en büyük kabiliyeti bir dahi doğurmak ve onu 
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İslam’ın bakış açısını anlattıktan sonra bir de gü-
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beyin yıkamadan ibaret sanan komünist eğitimci-

ler insanın aileye ve anaya olan temel ihtiyacı yok 

ettiklerini mi zannediyorlar?

Kapitalizm ve komünizm el ele vererek hâkim 

oldukları mekânlarda, işte aileyi ve kadını bu nok-

taya getirdiler. Şimdi bazı çevreler dönüp duruyor, 

nasıl etsek ne yapsak da şu gençliği, içine yuvar-

landığı bu çıkmazdan kurtarsak? Oysa çare apa-

çık… Aileyi yeniden güçlendirmek, anayı ve çocuk-

ları korumak, kadını analık fonksiyonlarını hakkıyla 

yapacak statü ve formasyona kavuşturmak… 

(Seyyid Ahmet Arvasi, 17.12.1985, Türkiye Gaze-
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Görüldüğü üzere İslam kadını müthiş bir mu-

hafaza ile kuşatmakta, onu istemediği bir işe zor-

lamamakta, meşru işlerde tamamen özgür bırak-

maktadır. Fakat özgürlük vadeden komünizm veya 

kapitalizm ise onu sömürmekte ve haklarını hiçe 

saymaktadır. Bu durum sadece kadına zarar ver-

memekte, toplumun temelini de sarsmaktadır. 

İslam ise kadına verdiği değer ile cemiyeti yani top-

lumu muhafaza ederek sağlıklı nesiller yetişmesi 

için gayret etmektedir. 

“Aile yapımız güçlü olmalı” sözü, sürekli söyle-

yegeldiğimiz bir retoriktir. İlk bakışta tutucu yanı 

ağır basmasına rağmen, madalyonun beriki yü-

zünde, bunun kuru bir laftan ibaret olduğu ve te-

menni boyutundan öte geçmediği gerçeği ile kar-

şılaşıyoruz.

Televizyonların ana haber bültenlerinde gös-

terilen aile içi şiddet spotları, adliye koridorların-

daki boşanma hikayeleri, gazete sayfalarından 

eksik olmayan aldatma haberleri, çocuk istismar-

ları, kadın ve töre cinayetleri gibi şiddetin sürekli 

yansıtıldığı bir toplumda güçlü bir aile yapısı dü-

şünmek güçlü bir çelişkiden başka bir şey olmasa 

gerektir. 

İnsanlık tarihiyle aynı yaşıt ender kurumlar-

dan biri olan ailenin ortaya çıkmasının ana nede-

ni, insanın varlık yapısı ile alakalı bir durum olma-

sıydı. İnsan nesli kadın ya da erkek, tek başına ya-

şayamazdı. Varlığın temeli iki kutupluluksa bunun 

insana yansıması “karı koca” olarak tezahür et-

mişti. Böyle bir bütünlüğe olan zaruret, inançla 

besleniyor; “Sizi bir nefisten, aynı özden yaratan 

Allah’tır. Allah gönlünün huzura kavuşacağı eşini 

de aynı özden yaratmıştır.” (Araf 189) denilerek 

Yaratıcı tarafından övülüyordu.

Modernizmin dönüştürdüğü geleneksel aile 

yapımız; artık öz, merkezi, vazgeçilmez olmaktan 

çıkarak tali bir kurum haline dönüşmüş durumda-

dır. Bir maya olup bizi bir arada tutan, mutluluk 

yuvamız, tasayı da sevinci de o çatı altında pay-

laştığımız ailenin bu kadar savrulmasının sebep-

leri üzerinde birkaç kelam edip yazımızı noktala-
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Batı medeniyeti bu pazarda epey bir müşteri 

de bulmuştur. Kadın hakları diyerek kendi çarpık 

anlayışını bize ihale etmiş, Müslüman kuşakların 

bu anlayışı örnek almalarını sağlamıştır. “Sanki 

bizde kadın eziliyordu, hiçbir hakkı yoktu.” gibi bir 

algıyı zihinlere nakşetmeyi başarmıştır. Nesilleri-

mize, her biri birer kuyruklu yalan olan çıkmazla-

rını gerçekmiş gibi sunarak kendince savunma 

mevzii ve haklılık payı kazanmıştır, bu da bir vakı-

adır. Bir güruhun sürekli tarihine düşman davran-

ması, her türlü geri kalmışlığın nedeni olarak geç-

mişini görmesi, inanç sistemini yargılaması 

bunun en çarpıcı göstergesi olsa gerektir.

Halbuki gerçek hiç de öyle değildir. Bu sakat 

ve pazarlamacı bakış açısını sadece şu iki örnekle 

bile çürütmemiz mümkündür. İslam hukukuna 

göre kadının servetine, ne kocası ne de babası ka-

rışabilir. Buna en somut örnek Peygamber Efen-

dimizin (s.a.v) eşi Hatice annemizdir. Kendisi ta-

cirdi ve memurları, hizmetçileri vardı.

Kadim medeniyetimiz Osmanlı’da da kadın 

sosyal hayatın içerisindedir. Öyle ki vakıf kuranla-

rın neredeyse yarısına yakını kadındır. Kaldı ki biz 

Türk töresinde ve tarihinde kadına “Sultan” 

dedik, devlet yönetiminde söz sahibi yaptık, 

hatta “Han”lık verdik... Tomris Han, bir kadındı ve 

“İskit” ( Saka ) Türklerinin hükümdarıydı...

Osmanlı ve Türk töremiz kadına böylesi imti-

yazlar sunarken bu gün özenilen batının ataları 

kadını akıl hastalarıyla bir tutuyordu. İngiltere’de 

evlenen kadının mal varlığının kocasına geçmesi 

daha dün denecek kadar yakın bir gerçektir. Bu 

adaletsiz düzeni devirmek için ortaya çıkan femi-

nizm hareketi batıda başarılı olurken bizde yine 

yanlış uyarlamalar sonucu tahribkar etkiler bırak-

tı.

Ana damarlar halinde saydığımız aile yapımı-

zın bozulma nedenlerini çoğaltmamız mümkün-

dür. Ne kadar neden sayılırsa sayılsın, değişme-

yen tek gerçek; değişen dünya düzeninin tahrip 

etmediği, bozmadığı hiçbir değerin kalmamış ol-

masıdır. Doğa, insan, ekoloji, gökyüzü, ozon ta-

bakasına kadar her şey bu vahşi saldırganlıktan 

nasibini almıştır. Bunca tahribatın içinde insanın 

sağlam kalması, anlam kodlarına bağlı yaşayabil-

mesi mümkün müdür? Sevgi yerine para, hoşgö-

rü yerine hırs ikame edilen varlıkların dünyasında 

paylaşımdan, mutluluktan söz edilebilir mi?

Sonuç olarak; toplumu ayakta tutan son kale 

ailemizi, üzerine oynanan her türlü tahribattan ko-

ruyacak desteklere ihtiyaç vardır. Ailedeki çözül-

me ve yıpranmanın nedenlerini sıraladıktan sonra 

geriye dönüp bakıldığında tünelin ucundaki son 

ışığında karar (tıl) makta olduğunu görmekteyiz. 

Tüm bu yaşanan olumsuzluklara karşın elbette 

yapacağımız bir şeyler vardır, olmalıdır. 

Bunlar nelerdir dersek… 

Aslında yolun burasında karşımıza son derece 
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noktası alacaksak eğer, yaşamsal algılarımızın de-

ğişmesi/ değiştirilmesidir diyebiliriz. Kadın çalış-

malıdır, evet... Çalışmayı öven bir dinin mensupları 

olarak bunun aksini iddia etmek herhalde abesle iş-

tigal etmektir. Fakat gözden kaçırmakta olduğu-

muz önceliklerimiz bizi bir dar boğazın içerisine sü-

rüklemekte, ruhumuzu puslu bir cenderede ez-

mektedir. Şöyle ki…

Modern akla göre kadın, çalışmak zorundadır. 

Bu algı sanki yeni bir şeymiş gibi zihinlere öylesine 

çarpık yerleştirildi ki kadın tek yapması gereken 

işin bir fabrikada ya da devlet dairesinde tam za-

manlı çalışmak olduğu yanılgısına düşürüldü. Hal-

buki kadın geleneksel aile yapımızın güçlü olduğu 

dönemlerde de çalışıyordu. Sanayi toplumu olma-

dan önce bağında, bahçesinde, ahırında, merasın-

da çalışıyor; tarlasında buğday kaldırıyor, otlağında 

hayvanlarını otlatıyordu. Toprağa bağlı olan yaşa-

mı, evi ile bağı kesintisiz devam ediyordu. Çalışma 

hayatı, aile hayatı ile sanki birbirini tamamlayan 

muhkem bir bütünsellik olarak kendini göstermişti. 

Sanayi toplumuna, endüstriyel hayata geçişle 

birlikte insan hayatında da kırılgan bir geçiş söz ko-

nusu oldu. Sanayi sadece bedenleri tahrip etmekle 

kalmadı, zihinleri de yok etme noktasına getirdi. 

Postmodern baskı insanlara önceliklerini, asli vazi-

felerini, hatta cinsiyetlerini bile unutturdu. Oluşan 

karmaşık havada bireyler kayboldu. Burada kadın 

kendisine dayatılan şartların sonucunu yaşadı. Ne-

ticede herşey endüstrileşti, hayata bakış açımız bu 

endüstriyel pencereden seyretmeye başladı. Kadın 

bu tarz bir çalışma bahanesinin ardına saklandı-

ğında ise ana okulları, kreşler ailenin yerine ikame 

edildi ve böylece zincirin en önemli halkası koparıl-

mış oldu.

Burada, değişen algılara parelel değil ama sü-

rece negatif katkı yapan erkek egemen bir tahak-

kümünde kendini göstermeye başladığını görüyo-

ruz. Kadına bakış açısı farklılaştı, söylemler itici 

oldu. “Kadın aklı işte.”, “Saçı uzun aklı kısa.”, “Karı 

değil mi?” gibi küçümseyici, muhatabını aşağılayıcı 

yaklaşımlar boy verdi. Nedendir bilinmez, “Sultan” 

olan kadın bir anda ikinci, üçüncü sınıf yaratık mu-

amelesi görmekle yüzleşti. Artık erkek mutlak kud-

retli, kadın ise savunmasız, zayıf birer varlıktı. Ka-

pital düzenin insan üzerindeki hakimiyeti bu olsa 

gerekti. Kurulan bu düzende birliktelik, sevgi, hoş-

görü, gelecek tasavvuru gibi kavramlar birer 

ütopyaydı artık.

İkinci olarak; birey ve toplumlarda oluşan/ 

oluşturulan inanç boşluğudur. Dizi dezenformas-

yonlarıyla, evlilik programlarıyla, ünlü diye toplu-

ma tanıtılan aşufte hayatların sürekli gündeme ta-

şınmasıyla inanç bağları erozyona uğratılan, kim-

liksizleştirilen, kişilik inşa etmeleri engellenen 

fertlerin bir aidiyet dairesinde durmaları düşünü-

lemezdi. Üstelik geçim korkusu ile sindirilmiş, do-

yumsuzluk ve aç gözlülükle beslenmiş bir zihin ya-

pısının, şehir atmosferi ile terörize edilerek artırı-

lan başıbozukluk, doğal olarak aile kurumunun de-

rinden sarsılmasına yol açtı. Bu düzende fertler 

mutlu olmak yerine küresel haydutların, sermaye 

baronlarının mutsuz birer tetikçisi haline geldiler.

Aile kurumunun zarar görmesinin bir diğer ne-

deni de kapitalizmin özellikle son yüzyılda insanı 

insan olarak değil, salt bir ekonomik varlık olarak 

telakki etmesi, kadını sömürülecek bir meta ola-

rak görmesi, her iki varlığı da gücün ve zevklerin 

kölesi haline getirmesidir. Bu anlayış, Batı denen 

zehirli sarmaşık; Doğu toplumunu en kılcal da-

marlarına kadar sardı ve öldürücü zehrini önce zi-

hinlere sonra da gönüllere zerkederek istediği so-

nuca ulaşıverdi. Özellikle kadın üzerinden yürütü-

len propaganda oldukça başarılı olmuş; kadın, 

kadın olmaktan çıkarılmış, bir eğlenme ve pazar-

lama aracı haline dönüştürülmüştür. Öyle ki kadın 

için böyle fikir beyan etmek bile eleştirilir olmuş, 

kadına asli görevinin hatırlatılması bir suç unsuru 

haline gelmiştir. Buna, özgürlük adı altında işle-

nen her türlü savurganlığı, sınırsızlığı ve keyfiliği 

de eklersek felaketin boyutu çok daha belirgin 

hale gelmiş olur.

Modern zihne göre tüm bunların savunma ref-

leksi ise ilginçtir. Modernite kendi oluşturduğu kirli 

pazarı meşru göstermek için İslam toplumunda 

kadına bakış açısının yanlış olduğu tezini ileri sü-

rerek durumu kurtarma yoluna gitmiştir. Osmanlı 

ve diğer İslam medeniyetlerinde kadın sanki ma-

ğaraya hapsedilmiş, köle olarak görülmüş, sadece 

cinsellik ihtiyacı için varmış gibi anlatılmış, moder-

nite işlediği cinayetlerin üzerini bunlarla perdelen-

mek istemiştir. İddia ise kadını kurtarma meya-

nındadır. 



Batı medeniyeti bu pazarda epey bir müşteri 
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Bunlar nelerdir dersek… 

Aslında yolun burasında karşımıza son derece 
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noktası alacaksak eğer, yaşamsal algılarımızın de-

ğişmesi/ değiştirilmesidir diyebiliriz. Kadın çalış-
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ğında ise ana okulları, kreşler ailenin yerine ikame 

edildi ve böylece zincirin en önemli halkası koparıl-

mış oldu.
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DÜNYADA KADININ DURUMU

Günümüzde, bütün dünyada farklı kadın tipleri 

de teşekkül etmeye başladı. Galiba bu tipleri şöyle-

ce sıralamak mümkündür: 

1- Kendini evine, yuvasına ve çocuklarına vak-

feden ve evinde çalışan kadınlar.

2- Hem evinde hem evinin dışında çalışmak zo-

runda kalan kadınlar.

3- Hem evinde hem evinin dışında çalışmayan 

süs kadınları.

4- Aile ve yuva sevgisinden koparılarak prole-

terleştirilen kadınlar, yani dişi ameleler...

Görüldüğü gibi birinci ve ikinci kategoriye giren 

kadınlar, cemiyetin temelini teşkil eden aileyi ayak-

ta tutan analardır. Hiç şüpheniz olmasın ki bir ce-

miyetin gücü ve sağlamlığı, bu anaların mukaddes 

analık vazifelerini başarabildikleri ölçüde artar. 

Diğer kadın tiplerine gelince üçüncü kategoriye 

giren kadınlar daha çok kapitalist cemiyetlerde, 

dördüncü kategoriye giren kadınlar da daha çok ko-

münist cemiyetlerde görülür. Bu, her iki kadın tipi 

de şu veya bu şekilde aile ve yuvadan koparılmış 

kadınları ifade eder.

Kapitalizmden kaynaklanan “süs kadını” tipinin 

ortak özellikleri de var... Onlar zenginliklerin üzeri-

ne oturur, lüks ve israfın tadını çıkarır, taş bebekler 

gibi süslenerek içki âlemlerinde, kumarhanelerde, 

seks partilerinde vakit geçirir, bilmem nerelerde çıl-

gın bir müziğin eşliğinde yarı çıplak dans eder, 

emeksiz mutluluk arar, diğer insanların ıstırapları-

na göz yumarak beynini ve vücudunu uyuşturur, 

doğurmak istemez fakat “seks özgürlüğü” arar, 

nikâh müessesesini hor görür, -Batı filmlerinde ve 

romanlarında görüp okuduğumuz gibi- bekâr evle-

rinde buluşmayı mukaddes aile yuvasına tercih 

ederler... Üstelik birçok sözüm ona yayınevi, dergi 

ve gazete de bunların bu rezil hayatını sermaye edi-

nerek geçinmeye çalışır; bu iğrenç ve bu tufeyli 

kadın tipini propaganda ederek mukaddes anala-

rın yüzlerini kızartır... Kapitalizm, kadını oltanın 

ucundaki yem olarak reklâm eder. 

Komünizme gelince... Bilindiği gibi bu sistem 

materyalizmi esas aldığından aileyi de tarihi diya-

lektiği ile yorumlayarak onu “eski üretim ilişkileri-

nin bir üst yapısı” olarak değerlendirir. Onlar, ken-

dini ailesine, çoluk çocuğuna vakfeden anayı, üre-

tim dışında kalmakla ve tufeyli olmakla itham edip 

bir ara ailenin lağvedilmesine (dağıtılmasına) 

kadar gidebilmişlerdir. Komünistlere göre çocuk 

münhasıran cemiyetindir, dolayısı ile onların doğu-

munu, gelişimini ve eğitimini devlet (Komünist Par-

tisi) plânlamalıdır. Evet, bu gerekçelerle komünist 

ülkelerde kadın evinden ve yuvasından, tabiatının 

icabı olan analık fonksiyonlarından zorla uzaklaştı-

rılmış ve tam bir dişi amele statüsüne mahkum 

edilmiştir. Komünist dünyada proleter kadınların ik-

tisadi hayata ve üretime katkıları ne olmuştur bile-

mem fakat anaların aile ve çocuklarından koparıl-

ması, her şeyden önce içtimai ve iktisadi hayatın 

temeli olan insan unsurunun beden ve ruh sağlığı-

nı tehlikeye attığı kesindir. Sırf bu sebepten komü-

nist idareciler, ister istemez yeniden aileyi güçlen-

dirici tedbirler almak zorunda kalmışlardır. Tabii 

aile ve kadın, komünist partizanların sıkı kontrolü 

altında tutulmak şartı ile... Bunun yanında hemen 

belirtelim ki komünist dünyada böylece perişan 

edilen halktır. Yoksa komünist partizanların karıları 

ve çocukları, kapitalist dünyadaki burjuvaların ve 

aristokratların hayatına taş çıkartacak bir yaşam 

sürdürürler. Çünkü onlar, yeni sınıfın kaymak ta-

bakalarıdır… Devrimin öncüleridir(!)

Seyyid Ahmed ARVASİ
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ürkütücü, içerisinde her türlü tedirginliği barındı-

ran çaresizlik yüklü bir manzara çıkmaktadır. Zira 

tespit edilen nedenlerin neredeyse tamamının çö-

zümü, yine nedenleri ortaya çıkaranlar tarafından 

elimizden alınmıştır. Fakat bu bizim için bir çaresiz-

lik hali değil, başlama noktası için bir direnç kayna-

ğı olmalıdır. Zira bizim tarihimizde ilham alacağımız 

Hatice validemiz gibi, Tomris Han gibi, Valide Sul-

tan gibi, Nene Hatun gibi, Kara Fatma gibi eşsiz 

şahsiyetlerimiz vardır. Aile heyecanımızı yeniden 

kazandırmaya her türlü muktedir bu efsanevi şah-

siyetlerin hayatlarını, sahte kabadayılar, çarpık 

femin anlayışlar yerine genç kuşaklara aktarmak, 

nesillerimizi ataları ile buluşturmak bizim öncelikli 

misyonumuz olmalıdır. 

Tüm olumsuzluklarda olduğu gibi aile konu-

sunda da pazarlanılan değil, gerçek kültürümüzü 

öğrenmemiz gerekmektedir. Spot ışıklarını gerçek 

kahramanlara doğrultmamız; batının sahte, şişiril-

miş kahramanlarının yaşadıkları ile bizim dinamik-

lerimizin farklı olduğunu anlatmamız, okul öncesi 

eğitimlerde ve öğrenim süresi boyunca ara verme-

den bu değerlerimizi genç kuşaklara belletmemiz 

su götürmez bir zaruret olarak karşımızda dur-

maktadır. Burada devletimize de çok büyük so-

rumluluk düşmektedir. Eğitimde aile için ayrılan 

pay ne kadardır, tekrar gözden geçirmenin zamanı 

şimdi değilse ne zamandır?

Yine klasik deyişle her şeyi devletten bekleme-

meli, bireyler olarak herkes taşın altına elini koy-

malıdır. Her bir aile bireyi, özellikle ailenin iaşesini 

temin etmekle yükümlü aile reisi kazancının helal 

olmasına azami derecede dikkat etmelidir. Evini 

faiz batağına, borç sarmalına düşürmemeli, kadın 

da kocasından bu yönde bir talepte bulunmamalı-

dır. 

Ailede karı ya da koca aynı zamanda birer eği-

timci olmalıdır ki öyledir. Eksik dini bilgiler mutlaka 

tamamlanmalı, değişen dünya dengeleri iyi okun-

malı, karı koca memnuniyeti sağlanmalı, sınırlar 

iyi belirlenmeli ve korunmalıdır.

Ailede dinimizin emri olan namaz gibi, oruç 

gibi, zekat gibi ibadetler kesinlikle aksatılmamalı, 

evin içerisinden manevi hava hiç eksik edilmeme-

lidir. İş hayatında bunalan ruhlar böylesi manevi 

atmosferde serinletilmeli, iç huzur bu saçak altın-

da temin edilmelidir. Bu sağlanırsa güleryüzlülük-

te, sevgi ve saygıda incelik kendini gösterecek; 

yemek sofralarına kadar uzanan huzur ikliminde 

basit problemler küçük birer detay olmaktan 

öteye geçemeyecektir. 

Çaremiz yoktur, başka çıkış yollarının aranması 

beyhudedir. Toplum olarak özümüze, inancımıza, 

tarih ve kültürümüze dönmekten gayrı seçimimiz 

kalmamıştır. Başka deryalarda kulaç atmak, kendi 

arzusu ile intihara sürüklenmektir. Bu gerçeği en 

güçlü şekilde haykırmak ise sorumlu her Müslü-

manın asli vazifesidir...
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münhasıran cemiyetindir, dolayısı ile onların doğu-

munu, gelişimini ve eğitimini devlet (Komünist Par-

tisi) plânlamalıdır. Evet, bu gerekçelerle komünist 

ülkelerde kadın evinden ve yuvasından, tabiatının 

icabı olan analık fonksiyonlarından zorla uzaklaştı-

rılmış ve tam bir dişi amele statüsüne mahkum 

edilmiştir. Komünist dünyada proleter kadınların ik-

tisadi hayata ve üretime katkıları ne olmuştur bile-

mem fakat anaların aile ve çocuklarından koparıl-

ması, her şeyden önce içtimai ve iktisadi hayatın 

temeli olan insan unsurunun beden ve ruh sağlığı-

nı tehlikeye attığı kesindir. Sırf bu sebepten komü-

nist idareciler, ister istemez yeniden aileyi güçlen-

dirici tedbirler almak zorunda kalmışlardır. Tabii 

aile ve kadın, komünist partizanların sıkı kontrolü 

altında tutulmak şartı ile... Bunun yanında hemen 

belirtelim ki komünist dünyada böylece perişan 

edilen halktır. Yoksa komünist partizanların karıları 

ve çocukları, kapitalist dünyadaki burjuvaların ve 

aristokratların hayatına taş çıkartacak bir yaşam 

sürdürürler. Çünkü onlar, yeni sınıfın kaymak ta-

bakalarıdır… Devrimin öncüleridir(!)

Seyyid Ahmed ARVASİ
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ürkütücü, içerisinde her türlü tedirginliği barındı-

ran çaresizlik yüklü bir manzara çıkmaktadır. Zira 

tespit edilen nedenlerin neredeyse tamamının çö-

zümü, yine nedenleri ortaya çıkaranlar tarafından 

elimizden alınmıştır. Fakat bu bizim için bir çaresiz-

lik hali değil, başlama noktası için bir direnç kayna-

ğı olmalıdır. Zira bizim tarihimizde ilham alacağımız 

Hatice validemiz gibi, Tomris Han gibi, Valide Sul-

tan gibi, Nene Hatun gibi, Kara Fatma gibi eşsiz 

şahsiyetlerimiz vardır. Aile heyecanımızı yeniden 

kazandırmaya her türlü muktedir bu efsanevi şah-

siyetlerin hayatlarını, sahte kabadayılar, çarpık 

femin anlayışlar yerine genç kuşaklara aktarmak, 

nesillerimizi ataları ile buluşturmak bizim öncelikli 

misyonumuz olmalıdır. 

Tüm olumsuzluklarda olduğu gibi aile konu-

sunda da pazarlanılan değil, gerçek kültürümüzü 

öğrenmemiz gerekmektedir. Spot ışıklarını gerçek 

kahramanlara doğrultmamız; batının sahte, şişiril-

miş kahramanlarının yaşadıkları ile bizim dinamik-

lerimizin farklı olduğunu anlatmamız, okul öncesi 

eğitimlerde ve öğrenim süresi boyunca ara verme-

den bu değerlerimizi genç kuşaklara belletmemiz 

su götürmez bir zaruret olarak karşımızda dur-

maktadır. Burada devletimize de çok büyük so-

rumluluk düşmektedir. Eğitimde aile için ayrılan 

pay ne kadardır, tekrar gözden geçirmenin zamanı 

şimdi değilse ne zamandır?

Yine klasik deyişle her şeyi devletten bekleme-

meli, bireyler olarak herkes taşın altına elini koy-

malıdır. Her bir aile bireyi, özellikle ailenin iaşesini 

temin etmekle yükümlü aile reisi kazancının helal 

olmasına azami derecede dikkat etmelidir. Evini 

faiz batağına, borç sarmalına düşürmemeli, kadın 

da kocasından bu yönde bir talepte bulunmamalı-

dır. 

Ailede karı ya da koca aynı zamanda birer eği-

timci olmalıdır ki öyledir. Eksik dini bilgiler mutlaka 

tamamlanmalı, değişen dünya dengeleri iyi okun-

malı, karı koca memnuniyeti sağlanmalı, sınırlar 

iyi belirlenmeli ve korunmalıdır.

Ailede dinimizin emri olan namaz gibi, oruç 

gibi, zekat gibi ibadetler kesinlikle aksatılmamalı, 

evin içerisinden manevi hava hiç eksik edilmeme-

lidir. İş hayatında bunalan ruhlar böylesi manevi 

atmosferde serinletilmeli, iç huzur bu saçak altın-

da temin edilmelidir. Bu sağlanırsa güleryüzlülük-

te, sevgi ve saygıda incelik kendini gösterecek; 

yemek sofralarına kadar uzanan huzur ikliminde 

basit problemler küçük birer detay olmaktan 

öteye geçemeyecektir. 

Çaremiz yoktur, başka çıkış yollarının aranması 

beyhudedir. Toplum olarak özümüze, inancımıza, 

tarih ve kültürümüze dönmekten gayrı seçimimiz 

kalmamıştır. Başka deryalarda kulaç atmak, kendi 

arzusu ile intihara sürüklenmektir. Bu gerçeği en 

güçlü şekilde haykırmak ise sorumlu her Müslü-

manın asli vazifesidir...



Toplumun temel taşı olan aile akıl, güç ve 

duygu üçayağı üzerine inşa edilmiş. Burada güç 

erkeği, duygu kadını temsil ediyor; ha bu öne 

çıkan yetkinlikleri. Bu güç ve duygu sarmalından 

ise aile aklı meydana geliyor, bu akıl o ailenin sos-

yal kimliğini ortaya koyuyor. İslam’ın özgürlüğüne 

secde eden erkekler verilmiş gücü, güçlükleri 

aşmak için kullanırlarken merhamet limanı olan 

kadınlarının telkinleri ile belirliyorlar hayatı. Her 

ikisi de kendilerine çizilmiş Kur’an hükümleri ve 

sünnet metodolojisi ile kalibre oluyorlar; tek 

hakem El Hâkim…

Bu temel ile kurulan ailenin doğru bir istika-

mette yürümesi için kontrollü bir şekilde geliştiril-

mesi gereken dört adım var:

• A maç

• İ letişim

• L iyakat

• E beveyn Bilinci

Peki, nedir bu zaruri adımlar? Bizi İlahi Aşk ile 

tamamlayacak yolun bu zaruriyetlerini nasıl yeri-

ne getireceğiz?

Amaç

Kâinat düzeninde olan her şeyin bir sonraki 

aşamayı terine getirmekle ilgili bir görevi, amacı 

mevcut. Rüzgâr eserken bulutu taşır yağmur için, 

her yağmur tanesi ise bir bekleyeni olduğunu bilir 

ve ulaşır. Ailenin her ferdi de her olanın sebebi ol-

duğunu bilmeli, kısa vadeli amaçları ve uzun va-

deli amacı olmalı; buna vakıf olunmalı. Hayatın 

temel amacının, kadın ile erkeğin bir arada olma 

sebebinin, yetişecek çocukların varmak istedikle-

ri sonun, doğru bir yolculuk sonrası Allah olduğu 

temeli atılan her adımda bilinçaltında bulunmalı. 

Aile olmanın amacı; amacını bilen anne ve baba-

nın, amacını bilen çocuklar yetiştirmesi; bilinmeli.

İletişim

Aile kurumundaki her birey önce kendisi ile 

doğru iletişim kurmalı ve kendindeki yetkinlikleri 

kullanarak eksiklikleri tamamlaya gayret etmeli. 

Kendileri ile iletişim kurarak barışık olan anne ve 

baba, eş olarak aralarında sürtüşmenin minimum 

olduğu muhabbet dolu bir ilişki sürdürdüklerinde 

çocuğun öğreneceği metotta bu olur; eksiklerin 

saklanması değil geliştirilmesi gereken bir kav-

ram bütünü olduğu çocuğun bilinçaltına oturur. 

Tabi burada jenerasyon farkı da yadsınmamalı, 

her dönemin bireyinin ayrı dinamikleri olduğu 

unutulmamalıdır. Bilgi, çocuğa onun düzeyine in-

dirgeyerek verilmeli; tüm kurulan iletişimin yegâ-

ne amacının Allah ile iletişim kurmak olduğu em-

poze edilmelidir.

Aşk ve Aile
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“Sen kimsin?” dedi Adem. “Ben benim, kadı-

nım, adım senin yanındaki adımın, ne der isen 

bana o olacağım” dedi karşısındaki kadın. “Seni 

Veren yaşayandan yaptı, bu Adem ise O’na taptı, 

madem benim soyumu yaşatacak ve insanlığın 

anası olacaksın, adın ‘yaşatmak’ yani Havva 

olsun” dedi. Yan yana geldiler, eş oldular, aş bul-

dular… Çizilen istikametten saptırıldılar, elmayı ko-

paran oldular. Elmayı alan, cenneti ellerinin tersi 

ile iten oldular. Dünya idi cezaları, Adem öyle ağla-

dı ki tüm nesebinin gözyaşlarından fazla idi gözle-

rinin yaşı. Affedildiler Tek Affedici tarafından ama 

kural konmuştu artık; “istikametini bilen eşler yol 

alır; yoksa aralarındaki muhabbeti yel alır…”

Bu başlangıç, tüm yarımların nasıl tamamlana-

cağının işareti idi aslında. Doğmak, yaşamak ve 

ölmek sırası ile süren hayat, insanın amacını anla-

ması ve ona yürümesi için kurgulanmış bir oyun 

ve eğlenceden başka bir şey değil. Hayatın amacı 

da yaşadığımızı zannettiğimiz hayatın boş sayfala-

rına yazdıklarımızı belirlememiz. Bu yazılanlar 

ebedi hayatımızın ahvalini belirleyecek. Tek Olan, 

kendi katındaki kurgu kitabında eş olanları belirle-

miş; onlar da yaşamın akışında vakti gelince bir-

birlerinin çekim alanına giriyorlar ve bir araya 

gelip hayatlarının amacına yürüyorlar. 

Tabi bu bahsedilen kadar kolay olmuyor yürü-

yüş. Bireyin kendini keşfettiği, içinde kimliğinin ve 

cinsiyetinin tomurcuklarının açtığı yaş döneminde 

aşk denilen, aşk zannedilen bir çekim alanına gire-

biliyor pek çok genç. “Çocuk” olmanın laf dinleme 

zaruriyetinden “büyük” olmanın özgürlüğüne terfi 

etmek isteyen nefisler, çift olmanın amacını telak-

ki edemiyor; “aşık oldum” diyor. Oysa kalp, tekil 

olma Tek Yere mahsus olduğundan çift olacağımız 

olası kişi ile karşı karşıya geldiğimizde bir bağ 

oluşturuyor eşimizle; bu bağ, bildiklerimizi ve yet-

kinliklerimizi aktaracağımız, eksikliklerimizi ta-

mamlayacağımız eşimizle yapacağımız yolculu-

ğun ilk durağı aslında. Doğru bir eş olma başlan-

gıcında, atılan ilk düğümün arkasından atılan il-

mekler geliyor, ilmekler birleşiyor ve hayatın ama-

cına yürünecek bir halı oluyor önümüze serilen… 

Hayatın amacı; antrenman aşkı ile başlayan ken-

dini ve kalbini tanırken eşini bulma dersinden 

İlahi Aşk’ı bulma ve ona yönelmedir tamamen.

Ancak ilk düğümün hazzını alan ancak sonra-

sını aramayanlar, devamlı aşk zannettikleri o ilk 

heyecanı arayanlar eş’leri ile düğümü çözdükle-

rinde, yapmaya programlanan yıkmayı bilmeyen 

kalbin verdiği sonsuz bir ceza ile tanışıyorlar; bir 

hançer saplanmış duruyor kalplerinin ortasında, 

adına “aşk acısı” diyorlar sözde ama aslında bu 

“arsızlık acısı…”

Nitekim özünde yuva kurma ve yol arkadaşı 

olma programlı olan kadın, günün feminen salvola-

rı ile tekillik iddiasında bulunsa da iç dünyasında de-

vamlı anne ve eş olma özleminde… “Yapmak” için 

yaratılmış insan, hep amacına doğru binalar yapma 

derdinde olmalı aslında; eş olma da bu binanın mi-

marı ile mühendisini bir araya getirmek sebepli… 

Kadın; mimar şeklini çiziyor, erkek; mühendis gere-

ğini yapıyor. “Ben her ikisini de yaparım” cevvallik-

leri ise her iki cins içinde çarpık yapılaşmanın oldu-

ğu binalar inşa edilmesine sebep oluyor, ya çökü-

yor sonunda ya da oturumunda hiç tat yok…

Keşfetme ve kabul etme en büyük şart bu yol-

culukta. Müslüman bir birey için “Neden yaratıl-

dım?” sorusuna verilecek “ebedi hayatımdaki ma-

kamımı belirlemek için” cevabından sonra “ne ola-

rak yaratıldım?” sorusu geliyor. Zira bu soruya ve-

rilecek cevap yürüyüşün verileceği cevabı da be-

lirliyor. “İnsan – kadın” ve “insan – erkek” cevabı 

da özgürlükler ile sınırları ortaya koyuyor zira. Bu 

iki cinsin kurduğu yuva için de “eşit değiller eşler” 

cevabı rolleri daha iyi açıklıyor. Önce kendilerini 

akabinde karşısındakini tanıyarak yapılacak yol-

culuğun adı da hayat…

Burak YİLMAZ
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Liyakat

Yetkinlik anlamına gelen liyakat kavramı genel 

anlamda aile kavramı ile pek özleştirilmez. Ancak 

aile kavramının başrolündeki anne bana kendi kim-

likleri ile ilgili liyakat sahibi olmalıdır, “ne kadar iyi 

bir anne-baba” oldukları ile ilgili kendilerini sorgu-

lamalıdır. İçgüdüler ve örf ile şekillenen anne ve 

baba kimlikleri, Müslümanlık kimliği ile karşılaştırı-

larak eksiklikler giderilmelidir. Anne ve baba çocu-

ğuna harf ve hal dili ile İslam kimliğini yansıtmalı; 

yetkin bir anne-babanın İslami zaruriyetleri yerine 

getiren bireyler olunması gerekliliği ihmal edilme-

melidir. Ailenin her ferdi diğerinde Müslümanlığı 

görmeli, her kural İslam’a göre konulmalı, Allah’ın 

koyduğu kuralların üzerine laf söylenemeyeceği 

için bu kurallar ile yol alan bir ailede tartışmanın mi-

nimuma ineceği unutulmamalıdır. Çünkü ailenin 

her ferdinin talebi İslam nizamı içinde olacak, böy-

lelikle huzur iklimi hâkim olacaktır.

Ebeveyn Bilinci

Günümüz ailelerinde olan hatalardan biri ebe-

veynin kendini çocuğun sahibi hissetmesidir. Çocu-

ğun zaten bir sahibi vardır; o da Bir’dir, kurallar da 

bellidir, anne ve baba bu kurallara göre emaneti ye-

tiştirecek karşılığını da çocuktan değil rızasını bek-

lediği yerden isteyecektir. Ayrıca bir husus da 

önemlidir; kişi inadından sınanır. Yani çocuğa ver-

diği emeği bilinçaltında ileride alacağı bir minnet 

dönütüne bağlayan ebeveyn tam aksi bir durumla 

yani ilgisizlikle karşılaşmaya mahkûmdur. Trafikte 

dahi kırmızı ışıkta geçen ceza kesileceğini bilirken 

ilahi hükümlere riayet etmeyenin cezasız kalaca-

ğını düşünmesi akla pek yatkın değildir. Bilinçli 

ebeveyn çocuğuna yani emanetine sahibini yani 

Allah’ı tanıtır; vakti gelince de aradan çekilir.

Aşk antrenmanı ile başlayan, kadın ve erkeğin 

kendilerini tanıma yolculuklarına birbirlerini tanı-

mayı ekledikleri, verilen çocuk/çocuklar ile taçla-

nan aile olma serüveni, doğru yol üzere kalma ça-

bası ile birleştiğinde her hali huzurlu bir hayat öy-

küsü olur.

Aksi halden sakınmak, asıl olana dönmek ge-

rekir. Zira bugün istikameti yalnız fani dünya olan 

İslam dışı tüm düşüncelerin yegâne isteği, nefsi 

anlık tatlar ile bizi Tek Doğru’dan ayırıp kendi cen-

derelerindeki azaba paydaş olmamızdır.

Allah’ın ipine sıkı sıkı sarılan, tufanı çay içerek 

seyreder.

Çaya buyrun…

OSMANLI TOPLUMUNDAN
GÜNÜMÜZE AİLE YAPISI VE

KADIN HAKLARI
Ahmet Serhat ARVAS

Ailenin toplumun temel yapısı olarak kabul 

edildiği ülkemizde bir zamanlar; batının bize da-

yatmaya çalıştığı “sözde özgürlük” henüz yerleş-

memişken şimdi olduğundan çok daha fazla hu-

zurlu ve mutluyduk. Bir arada yaşıyor, aile büyük-

lerimizin gösterdiği çözümler ile sorunların üste-

sinden geliyor, amaçlarımıza daha hızlı ve doğru 

yoldan ulaşıyorduk… Kadının kocasına ve koca-

nın karısına karşı vazifesi, anne babanın çocukla-

rına karşı vazifeleri ve sorumlulukları, birlikte ya-

şamak ve paylaşmak, el birliği ile o sıcak yuvayı 

ayakta tutmak zor olduğu kadar gereklidir de… 

Ahlâki çöküntüler, ruhi bunalımlar ve kültürel yoz-

laşma ailelerin (Batı tarzına) dönüşümleriyle or-

taya çıktı. Batı özentisi; aileye önem veren Ana-

dolu insanını şehirlere göçün başlamasıyla birlik-

te sarstı, değiştirdi ve ne yazık ki bitirme noktası-

na getirdi. Israrla dayatılan “özgürlük” hakikatte 

insanları; İslam’dan uzaklaştıran ve Batı’ya, Batı 

kültürüne yaklaştıran bir kılıf idi. Bizler Batı kültü-

rüne yaklaştıkça özümüzden, değerlerimizden de 

bir o kadar uzaklaştık. 

Osmanlı’nın son dönemlerinde, yenileşme ha-

reketleri ile birlikte aile yapısında da birçok deği-

şiklik görülmüştü. Sanayi kapitalizmi döneminde 

kadın kendini çalışma hayatının tam ortasında 

buldu. Ziya Gökalp ve onun gibi düşünen, zama-

nın tanınan simaları bu gelişmelere eski Türk tari-

hinden gerekçeler aramaya özen gösterdiler. Bu 

kişilere göre; “İslami dönem” (Türklerin Müslü-

man olduktan sonraki dönemler kastediliyor) ka-

dını tesettüre sokarak toplum dışına itmişti. Bu ye-

nilik sloganlarına uyarak İslami dönem ve İslam 

devletlerindeki uygulamalara toplumun tepki ver-

mesi beklendi. Özellikle de kadınların seslerinin 

çıkmasını istiyorlardı. İkinci meşrutiyetin hemen 

ardından kızlar için Batı tipi mektepler açıldı. 

Takip eden yıllarda Avrupa tesiriyle feminist ka-

rakterli kadın dernekleri kuruldu. Toplumun yapı 

taşı sarsılmaya başlamıştı…

Aslında kadınların toplum dışına atıldığı doğru 

değil, değişim için çabalayanlar da bizlere uzun 

zamandır anlatıldığı gibi masum değil idi… Os-

manlı döneminden örnekler vererek tezimizi güç-
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devletlerindeki uygulamalara toplumun tepki ver-

mesi beklendi. Özellikle de kadınların seslerinin 

çıkmasını istiyorlardı. İkinci meşrutiyetin hemen 

ardından kızlar için Batı tipi mektepler açıldı. 

Takip eden yıllarda Avrupa tesiriyle feminist ka-

rakterli kadın dernekleri kuruldu. Toplumun yapı 
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Aslında kadınların toplum dışına atıldığı doğru 
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olan çarpık ve yetersiz eğitim sistemi de bu yanlı-

şın sebeplerden sadece biridir. Fakat en büyük 

sebep; kadınların sürekli takip ettiği ve algı ope-

rasyonlarına maruz kaldıkları TV dizileri! Tüm bun-

ları takiben bir de özel hayatların konuşulup tartı-

şıldığı ve ahlakın, edebin yerlerde çiğnendiği 

sabah ve öğlen programları da bozulan yapı taşı-

na bir darbe daha vurdu. Avrupa’nın çizimini yap-

tığı moda; “özü Anadolu’da bulunan” kız çocukla-

rımızın ne giyeceğine karar verdi. Müslüman Türk 

kızları ne giymeliydi? Bayram alışverişlerinde; (Ra-

mazan ve Kurban Bayramı arefelerinde) mini 

eteklerden, dekolteli elbiselere, yırtık pantolonla-

ra kadar yok satmaya başladı. Ardından ülkemi-

zin farklı şehirlerinde tesettür defileleri yapıldı, 

sözde kapalı ama özünde açık kıyafetleri özene 

özene giydirdiler. Pek tabii bu moda erkekleri de 

unutmadı; daracık pantolonlar, dar paçalar, fıstık 

yeşili şortlar, pembe çiçekli tişörtler ve daha neler 

neler. Yakışıp yakışmaması kimin umurundaydı 

ki? TV kanalları ve mağazalar onlara; “İşte bu 

moda! Bunu giyeceksin!” diyorlardı… 

Tüm bunların amacının aileyi yeniden şekil-

lendirmek ve dolayısıyla Müslüman Türklere 

darbe vurmak olduğu aşikârdır. Bizler ailenin öne-

mini insanlara ne kadar anlatmaya çalışırsak çalı-

şalım bir yerlerde toplum üzerinde büyük oyunlar 

oynanıyor. “Programlanmış davranış projeleri” ile 

insanların konuşmasından yürüyüşüne, yemesin-

den giyinmesine kadar her türlü sistematik olu-

şum pek tabii aileleri de derinden etkileyip değiş-

tiriyor.

Özümüze dönmeli ve kimliğimizi geri kazan-

malıyız. Fakat nasıl ve ne şekilde? Çözüm yolları 

var mı? Evet! Çözüm yolu pek tabii var. Fakat 

önce, gerçekten çözüm isteyen insanları bulmalı-

yız…

Allah-ü Teâlâ ailelerimizi, çocuklarımızı ve ge-

lecek nesillerimizi şeytani planlarıyla şekillendir-

meye çalışanlardan muhafaza eylesin inşâallah.

Selam ve muhabbetlerimle…
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lendirelim. Osmanlı toplumunda kadınlar şahsi ser-

vetleri üzerinde tasarruf hakkına sahiptiler, bu se-

beple istedikleri zaman vakıf da kurabiliyorlardı. Ör-

neğin 16. yüzyılın ortalarında İstanbul’daki vakıfla-

rın yüzde 37’sini kadınların kurması çok önemli bir 

husustur.

“Osmanlı kadınlarının hepsinin de gündelik ev 

işlerine boğulup gitmedikleri, hele hali vakti yerin-

de olanların bazılarının sadece giysilerle uğraş-

maktan, dost ziyaretleri yapmaktan ya da reçel kay-

natmaktan başka şeyler de yaptıkları görülüyor. Bu 

ilk başta sıradan bir saptama gibi geliyor ama 16. , 

17. ve 18. yüzyılda yaşamış sayısız kadının zaman 

zaman ellerinin hamuruyla erkek işlerine göz dik-

tikleri, bunda da başarılı oldukları söylenebilir.” (Su-

raiya Faroqhi, “Osmanlı Kültürü ve Gündelik 

Yaşam”, s.151)

Batı’nın kadına verdiği özgürlük ve değer tartı-

şılır. Kapitalizmin kadını reklam malzemesi olarak 

kullanması; kadınların büyük bir çoğunluğunun 

aklı, zekâsı ve yetenekleriyle değil dış görünüşleri 

ile değerlendirilmeleri de Batı’dan bize geçen bir 

salgındır. Bunun yanı sıra gerek İslam devletleri, 

gerek Selçuklu, gerek Osmanlı devleti “kadına ve 

kadın haklarına saygılı değildir” demek tarih bilme-

mekten ve ezbere konuşmaktan öteye geçemez. 

Osmanlı arşivlerinden birkaç örnek verecek olur-

sak;

2-12 Mayıs 1792 – Amcaları tarafından alınan 

çocukların annelerine verilmesi.

“Çocuklarının amcası tarafından zorla elinden 

alındığını ve fakir bir durumda olduğunu bildiren 

Halebli Hâcce Hatice Hatun’un durumunun tahkik 

edilerek çocuklarının kendisine verilmesi ve kendi-

sine Halep Gümrüğü gelirlerinden maaş bağlan-

ması.” (Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın, 

s.226,227 – Belge no: C.A DL 2823)

4 Mart 1800 – Hasta ve yaşlı kadına günlük yi-

yecek tahsisi.

“Hasta ve yaşlı olan Hüsnüşah Kadın’a günlük 

olarak ekmek, et; aylık olarak un, bal, yağ ihsân 

edildiği hakkında hatt-ı hümâyûn. (Arşiv Belgeleri-

ne Göre Osmanlı’da Kadın, s.230,231 – Belge no: 

HAT, 1476/7)

1825 – Üçüz çocuk doğuran kadına maaş bağ-

lanması.

“Üçüz çocuk doğuran Şerife Nesibe Hatun’un 

çocuk başına beşer akçe olmak üzere İstanbul 

Gümrüğü’nden günlük 15 akçe tevcîh olunması 

hakkında II. Mahmud Han’ın hatt-ı hümâyûnu.” 

(Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın, 

s.232,233 – Belge no: HAT 668/32590)

1835 – Evinde kız çocuklarına Kur’an öğreten 

Sade hoca hanıma mektep yapılması.

“Dolmabahçe’de Süleymaniye mahallesinde 

oturan ve evinin bir odasını mektep hâline getire-

rek burada Kur’an öğreten kadın hocalardan Sade 

Hoca adlı hanımın, yerin darlığından dolayı zorluk 

çektiği için talebi üzerine evinin karşısındaki arsa-

ya mektep yapılması.” (Arşiv Belgelerine Göre Os-

manlı’da Kadın, s262,263 – Belge no: HAT, 

1302/50718)

19 Ağustos 1858 – Evi yanan Emine Hatun’a 

ev tahsisi.

“Yayla yakınında İbrahim Çavuş mahallesinde 

bulunan evi yanan ve açıkta kalan Emine Hatun’a 

Şehremini civarında kirası hazineden ödenmek 

şartıyla ev tahsis edildiğine dair Sadâret’in yazısı.” 

(Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın, 

s.234,235 - Belge no: A.M KT.M VL, 100/8)

10 Eylül 1893 – Edirne, Adana ve Üsküp Kız 

Rüşdiye Mekteplerine Muallime tayini.

“Edirne, Adana ve Üsküp Kız Rüşdiye Mektep-

lerine Dârülmuallimât’tan yeni mezun olan Sadi-

ye, Naciye ve Huriye Hanımların tayinleri. (Arşiv 

Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın, s.288,289 – 

Belge no: MF. MKT 180 /24)

Ailenin önemi ve değeri iyi anlaşılmaz ise ve 

toplumun bu temel yapı taşının yerinden oynadı-

ğının farkına varılmaz ise önümüzdeki yıllarda çok 

sıkıntılı bir süreç bizleri bekliyor demektir. Kadının 

Avrupa tipi bir model olarak dönüştürülmesi ipin 

ucuna geldiğimizin de bir göstergesi oldu. Son yıl-

larda kadın aileden koparılmaya çalışılıyor ve ço-

cuklar ya kreşlere ya da bakıcılara bırakılıyor. Tüm 

bunlar yapılırken kadına özgürlük sloganları ve 

kadın hakları adı altında bir algı operasyonu ile be-

yinler yıkanıyor... 

İslâm’ın kadına verdiği değer ile Avrupa’nın 

kadın algısı birbirine tamamen zıt ve kabul edile-

mez olduğu halde Müslüman bir Türk neden ısrar 

ederek bir Avrupalı gibi yaşamak ister? Uzun za-

mandır başımızdaki en büyük sorunlardan biri 

Edirne Kız Rüşdiye Mektebi, İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, Yıldız Arşivi, 90455



olan çarpık ve yetersiz eğitim sistemi de bu yanlı-

şın sebeplerden sadece biridir. Fakat en büyük 
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rımızın ne giyeceğine karar verdi. Müslüman Türk 

kızları ne giymeliydi? Bayram alışverişlerinde; (Ra-

mazan ve Kurban Bayramı arefelerinde) mini 

eteklerden, dekolteli elbiselere, yırtık pantolonla-

ra kadar yok satmaya başladı. Ardından ülkemi-

zin farklı şehirlerinde tesettür defileleri yapıldı, 

sözde kapalı ama özünde açık kıyafetleri özene 

özene giydirdiler. Pek tabii bu moda erkekleri de 

unutmadı; daracık pantolonlar, dar paçalar, fıstık 

yeşili şortlar, pembe çiçekli tişörtler ve daha neler 

neler. Yakışıp yakışmaması kimin umurundaydı 

ki? TV kanalları ve mağazalar onlara; “İşte bu 

moda! Bunu giyeceksin!” diyorlardı… 

Tüm bunların amacının aileyi yeniden şekil-

lendirmek ve dolayısıyla Müslüman Türklere 

darbe vurmak olduğu aşikârdır. Bizler ailenin öne-

mini insanlara ne kadar anlatmaya çalışırsak çalı-

şalım bir yerlerde toplum üzerinde büyük oyunlar 

oynanıyor. “Programlanmış davranış projeleri” ile 

insanların konuşmasından yürüyüşüne, yemesin-

den giyinmesine kadar her türlü sistematik olu-

şum pek tabii aileleri de derinden etkileyip değiş-

tiriyor.

Özümüze dönmeli ve kimliğimizi geri kazan-

malıyız. Fakat nasıl ve ne şekilde? Çözüm yolları 

var mı? Evet! Çözüm yolu pek tabii var. Fakat 

önce, gerçekten çözüm isteyen insanları bulmalı-

yız…

Allah-ü Teâlâ ailelerimizi, çocuklarımızı ve ge-

lecek nesillerimizi şeytani planlarıyla şekillendir-

meye çalışanlardan muhafaza eylesin inşâallah.

Selam ve muhabbetlerimle…
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lendirelim. Osmanlı toplumunda kadınlar şahsi ser-

vetleri üzerinde tasarruf hakkına sahiptiler, bu se-

beple istedikleri zaman vakıf da kurabiliyorlardı. Ör-

neğin 16. yüzyılın ortalarında İstanbul’daki vakıfla-

rın yüzde 37’sini kadınların kurması çok önemli bir 

husustur.

“Osmanlı kadınlarının hepsinin de gündelik ev 

işlerine boğulup gitmedikleri, hele hali vakti yerin-

de olanların bazılarının sadece giysilerle uğraş-

maktan, dost ziyaretleri yapmaktan ya da reçel kay-

natmaktan başka şeyler de yaptıkları görülüyor. Bu 

ilk başta sıradan bir saptama gibi geliyor ama 16. , 

17. ve 18. yüzyılda yaşamış sayısız kadının zaman 

zaman ellerinin hamuruyla erkek işlerine göz dik-

tikleri, bunda da başarılı oldukları söylenebilir.” (Su-

raiya Faroqhi, “Osmanlı Kültürü ve Gündelik 

Yaşam”, s.151)

Batı’nın kadına verdiği özgürlük ve değer tartı-

şılır. Kapitalizmin kadını reklam malzemesi olarak 

kullanması; kadınların büyük bir çoğunluğunun 

aklı, zekâsı ve yetenekleriyle değil dış görünüşleri 

ile değerlendirilmeleri de Batı’dan bize geçen bir 

salgındır. Bunun yanı sıra gerek İslam devletleri, 

gerek Selçuklu, gerek Osmanlı devleti “kadına ve 

kadın haklarına saygılı değildir” demek tarih bilme-

mekten ve ezbere konuşmaktan öteye geçemez. 

Osmanlı arşivlerinden birkaç örnek verecek olur-

sak;

2-12 Mayıs 1792 – Amcaları tarafından alınan 

çocukların annelerine verilmesi.

“Çocuklarının amcası tarafından zorla elinden 

alındığını ve fakir bir durumda olduğunu bildiren 

Halebli Hâcce Hatice Hatun’un durumunun tahkik 

edilerek çocuklarının kendisine verilmesi ve kendi-

sine Halep Gümrüğü gelirlerinden maaş bağlan-

ması.” (Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın, 

s.226,227 – Belge no: C.A DL 2823)

4 Mart 1800 – Hasta ve yaşlı kadına günlük yi-

yecek tahsisi.

“Hasta ve yaşlı olan Hüsnüşah Kadın’a günlük 

olarak ekmek, et; aylık olarak un, bal, yağ ihsân 

edildiği hakkında hatt-ı hümâyûn. (Arşiv Belgeleri-

ne Göre Osmanlı’da Kadın, s.230,231 – Belge no: 

HAT, 1476/7)

1825 – Üçüz çocuk doğuran kadına maaş bağ-

lanması.

“Üçüz çocuk doğuran Şerife Nesibe Hatun’un 

çocuk başına beşer akçe olmak üzere İstanbul 

Gümrüğü’nden günlük 15 akçe tevcîh olunması 

hakkında II. Mahmud Han’ın hatt-ı hümâyûnu.” 

(Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın, 

s.232,233 – Belge no: HAT 668/32590)

1835 – Evinde kız çocuklarına Kur’an öğreten 

Sade hoca hanıma mektep yapılması.

“Dolmabahçe’de Süleymaniye mahallesinde 

oturan ve evinin bir odasını mektep hâline getire-

rek burada Kur’an öğreten kadın hocalardan Sade 

Hoca adlı hanımın, yerin darlığından dolayı zorluk 

çektiği için talebi üzerine evinin karşısındaki arsa-

ya mektep yapılması.” (Arşiv Belgelerine Göre Os-

manlı’da Kadın, s262,263 – Belge no: HAT, 

1302/50718)

19 Ağustos 1858 – Evi yanan Emine Hatun’a 

ev tahsisi.

“Yayla yakınında İbrahim Çavuş mahallesinde 

bulunan evi yanan ve açıkta kalan Emine Hatun’a 

Şehremini civarında kirası hazineden ödenmek 

şartıyla ev tahsis edildiğine dair Sadâret’in yazısı.” 

(Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın, 

s.234,235 - Belge no: A.M KT.M VL, 100/8)

10 Eylül 1893 – Edirne, Adana ve Üsküp Kız 

Rüşdiye Mekteplerine Muallime tayini.

“Edirne, Adana ve Üsküp Kız Rüşdiye Mektep-

lerine Dârülmuallimât’tan yeni mezun olan Sadi-

ye, Naciye ve Huriye Hanımların tayinleri. (Arşiv 

Belgelerine Göre Osmanlı’da Kadın, s.288,289 – 

Belge no: MF. MKT 180 /24)

Ailenin önemi ve değeri iyi anlaşılmaz ise ve 

toplumun bu temel yapı taşının yerinden oynadı-

ğının farkına varılmaz ise önümüzdeki yıllarda çok 

sıkıntılı bir süreç bizleri bekliyor demektir. Kadının 

Avrupa tipi bir model olarak dönüştürülmesi ipin 

ucuna geldiğimizin de bir göstergesi oldu. Son yıl-

larda kadın aileden koparılmaya çalışılıyor ve ço-

cuklar ya kreşlere ya da bakıcılara bırakılıyor. Tüm 

bunlar yapılırken kadına özgürlük sloganları ve 

kadın hakları adı altında bir algı operasyonu ile be-

yinler yıkanıyor... 

İslâm’ın kadına verdiği değer ile Avrupa’nın 

kadın algısı birbirine tamamen zıt ve kabul edile-

mez olduğu halde Müslüman bir Türk neden ısrar 

ederek bir Avrupalı gibi yaşamak ister? Uzun za-

mandır başımızdaki en büyük sorunlardan biri 

Edirne Kız Rüşdiye Mektebi, İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, Yıldız Arşivi, 90455



Annelerdir ninnilerimizin bestecileri, söz ya-

zarları. Hayat denilen sahnede, sadece yavruları-

nın gönüllerine neşe, gözlerine uyku gelsin diye 

beşikten gelen musiki sesleri ile bebeğine tek ki-

şilik konser veren yegâne insanlar…

Ve “anne kucağı”… Bebeklikten ölene dek, 

yavruya Allah (c.c) tarafından verilen sonsuz ma-

nevi bir konfor… Anne kucağının yorgunluğunu 

dindirecek tek şey de beşiktir. Ya beşik de yoksa o 

an? Çare tükenmez sonsuzluk merhameti anne-

de, uzatılan iki bacağı hazırdır evladına beşik ol-

maya.

Ne o tahtadan huzurlu beşikler ne de beşikle-

rin salıntı hareketine eşlik eden ninnilerimiz var 

artık. Şimdilerde dört tarafı hapishane parmaklı-

ğıyla çevrilmiş gibi çocuk yataklarımız var. Çocuk 

odalarımız var; annenin uğramaya fırsat bulama-

dığı. Pilli ağlayan bebekler gibi yapayalnız ağla-

yan çocuklarımızın odası yani. Annesinin gül ko-

kulu saçları minik ellerinin parmak aralarında ol-

madığı için, Barbie bebeklerin saçlarıyla yetinildi-

ği odalar… 

Dışarıda annesiyle el ele gezme duygusunu ta-

damayan çocuk; pencereden dışarı baktığında, 

sokakta oyun oynayan çocukları kıskanır oldu 

artık. Sokaktaki oyun çocukları; bilgisayar oyun-

larındaki gibi birilerini öldürdüğünde hediye, 

puan alan çocuklar değil yani. Level geçmeyi 

amaçlamayıp oyun arkadaşları tarafından sevil-

meyi dert edinen sokaktaki çocuklar…

Hem en güzel oyunlar kreşte değil beşikte, nin-

nilerle başlar. Yavrusunu, kendi yüzünü eliyle ka-

patıp defalarca açıp kapatarak, açıp kapatarak 

kahkahalara boğarak oyun oynayan anneler, hatı-

ralarda kaldı artık. Bebekler ellerine tutuşturulan, 

huzursuz sesler çıkartan robotlarla tatmin edili-

yor. Kur’an sesleriyle uyuyan bebekler de mazide 

kaldı. Bakıcıların çocuklarla hatıraları, öz annenin 

evladıyla hatıralarından daha da çoktur belki de…

Allah (c.c) kelâmını zikrederek bebeğini uyu-

tan annelerin sesi ile İslâm’la tanışır bebekler. 

Dua ile söylenen ninnilerle İslâm’ı sevdirdi anne-

ler.

Ninniler, yeryüzündeki tüm annelerin ortak di-

lidir. Kimi memleketin anneleri; ninnilerle, bebe-

ğinin hücrelerine nur tanesi serpiştirdi kimi mem-

leketin anneleri ise kir tanesi…

Bir Yahudi annesi çocuğunu uyutmak için şu 

ninniyi söyler:

“Oğlum uyusun da büyüsün,

Bütün doğunun ve batının,

Arz-ı Mevud’un topraklarını,

Tamamen elinde toplasın.”

Bir Osmanlı ninnisini söyleyen Türk anne ise:

“Yavrum, ekmeğini böleceksin, açlar doyacak 

ninni ninni,

Haram lokma yemeyeceksin, yılanlar sokar 

ninni ninni.” der.

Birinde nefret, birinde merhamet. Birinde ço-

cuğun tohumlarına atılan benlik, birinde cömert-

lik… 

ANA RAHMİNDEN
HUZUREVİNE GEÇEN SÜREÇTE

AİLENİN EVRİMLEŞMESİ

3130
HAZİRAN/TEMMUZ 2019 HAZİRAN/TEMMUZ 2019

Anne kelimesi literatürlerde “çocuğunu dünya-

ya getiren kadın, ana, valide” olarak geçmektedir. 

Oysaki sadece çocuğu doğurmak ve onun maddi 

olarak tüm ihtiyaçlarını karşılamak annelik vazifesi 

için yetersiz olsa gerek. Çünkü bu tarz anneler bi-

yolojik annelerdir, ötesi de olamaz. Çocuğunu do-

ğuran, mamalarla büyüten, kreşlere gönderen, 

okul masraflarını karşılayan, askere uğurlayan, ço-

cuğu evlenirken ev eşyalarını almaktan başka vazi-

feyi üstlenmeyen anneler yani…

Peki, bu çocuğun ilk mektebi olan ailede; çocu-

ğuna Allah’ı (c.c) anlatıp sevdirmek, şefkatle bü-

yütmek, onun manevi yaralarına merhem olmak, 

ona görünmez bir kalkan olup kötü alışkanlıklar-

dan uzak tutmak, hayatı sevdirmek… Peki ya bun-

ları çocuğuna yaşatmakla görevli birinci kişi kim-

dir?

Bebeği, Allah (c.c) dünyaya getirir. Anne ise bu 

olaya bir vesiledir. Ve Allah (c.c) bu güzel emanetin 

muhafazası olarak, anne karnını uygun görmüştür. 

Ayrıca insanın doğumla ölüm arasındaki yolculu-

ğunun başlangıç noktası ana rahmidir. Anne ise o 

hayat yolunda bebeğin en yakın yol arkadaşı ola-

caktır aynı zamanda. 

Bazen hayat denilen o yolda yavrusu düşecek, 

ayağı incinecek. Annesi; suyu, unu, yumurta akını 

karıştırıp incinen yere sürecek dualarla…

Bazen o yolda acıkacak; hemen annesi ona ha-

zırladığı katığı verecek, kendisine kalmayacağını 

bile bile…

Bazen o yolda canı sıkılacak, ruhu daralacak, 

hüngür hüngür bir köşede ağlayacak; kimseden 

yardım alamayıp annesi ipek mendilden yumuşak 

pak elleriyle onun gözyaşlarını silecek…

Bazen o yolda nefsi, dünyevi şeylere sahip ol-

mayı arzulayacak; boş ceplerine ellerini daldırdı-

ğında morali bozulacak, annesi kolundaki bilezik-

leri kuyumcuya bozdurup çocuğuna verecek… 

Sonra çocuğu büyüyüp olgunlaştığını, adam 

olup kendi ayakları üzerinde durabileceğini sana-

cak; en samimi yol arkadaşını, annesini yani me-

leğini yarı yolda bırakacak. Belki doğup büyüdüğü 

evde annesini unutacak, demode bir eşya gibi. 

Belki de asla huzur bulamayacağı huzurevleri ne 

atıp gidecek. Kim bilir belki de annesinden kendi-

sine kalacak mirası bekleyecek kapı önünde aç bir 

sırtlan gibi…

En sonunda anlayacak ki; annesinin ölümü, 

doğal afetlerin en büyüğüymüş… 

Ve Bediüzzaman (k.s) gibi; “Benim merhume 

validemin vefatıyla hususî dünyamın yarısı, onun 

vefatıyla vefat etti.” diyecek. Ama geç kalacak, he-

lâllik istemeye bile vakit bulamayacak… Aradan 

aylar yıllar geçecek; anne özlemini ne işte, ne 

eşte, ne arkadaşta bulacak. Gaipten bir ses duyar 

gibi Kâinat Sahibinin (c.c) ikazını hatırlayacak: 

“Sakın onlara öf bile demeyin.” (İsra-23)

Kendi gibi ana hasretiyle yanıp küllenen insan-

ları arayacak etrafta. Kitaplarda altını çizdiği cüm-

leleri, anne kokusunu içine çeker gibi okuyacak. 

Yavuz Bülent Bâkiler üstadın şiirlerini defalarca 

okuyacak, okuyacak, okuyacak…

“ Duyguları bile haramdan uzak,

Sıcak analar bilirim.” ama ben değerini bileme-

dim diyecek… Bazen annesine hürmet etmekten 

aciz ellerine bakıp;

“Kuru dallar gibi Allah’a doğru

Uzar beş vakit ellerim, ellerim, ellerim!” di-

yecek… Ömür boyu alnı secdede olsa da anne du-

asını alamamanın ezikliğini yaşayıp;

“Elinin bereketi, iffeti, merhameti…

Kıldığı sonsuzluk namazındandır.” dizelerinde 

ağlayacak.

Ahmet KILIÇ
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leri kuyumcuya bozdurup çocuğuna verecek… 

Sonra çocuğu büyüyüp olgunlaştığını, adam 

olup kendi ayakları üzerinde durabileceğini sana-

cak; en samimi yol arkadaşını, annesini yani me-

leğini yarı yolda bırakacak. Belki doğup büyüdüğü 

evde annesini unutacak, demode bir eşya gibi. 

Belki de asla huzur bulamayacağı huzurevleri ne 

atıp gidecek. Kim bilir belki de annesinden kendi-

sine kalacak mirası bekleyecek kapı önünde aç bir 

sırtlan gibi…
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Kendi gibi ana hasretiyle yanıp küllenen insan-

ları arayacak etrafta. Kitaplarda altını çizdiği cüm-
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Yavuz Bülent Bâkiler üstadın şiirlerini defalarca 
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yecek… Ömür boyu alnı secdede olsa da anne du-

asını alamamanın ezikliğini yaşayıp;

“Elinin bereketi, iffeti, merhameti…

Kıldığı sonsuzluk namazındandır.” dizelerinde 

ağlayacak.
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hoşgörülü ve idare edici tutumlar maalesef sıkın-

tılı sonuçlara yol açabilmektedir. Olaylar babayı 

haklı çıkarmaktadır.

Bu dizi çocuk gelişiminde babanın rolünü gös-

teren önemli bir unsurdur. Madem bu diziyle baş-

ladık, bu dizi birkaç sezon sonra konsept değiştir-

miştir. Bu defaki baba öncekine göre sert bir mo-

deldir. Aile içinde baskındır. Anne ise önceki kon-

septten farklı olarak çekingen karakterli bir kadın 

olarak anlatılmıştır. Babanın iki oğlu vardır. Maale-

sef evlat ayrımı yapmaktadır. Dizinin başrolü olan 

küçük evlat sürekli babasına layık olmak istemek-

te ve bu yolda pek çok işe girip batırmaktadır. 

Ancak babasına yaranamamaktadır. Senaryoyu 

farklı hale getirsek nasıl olurdu acaba? Her eve 

baskın karakterli bir anne koyamayacağımıza 

göre buradaki baba çocukları ile iyi iletişim kuran 

bir baba olsaydı, çocuğun gelişimi farklı ve olum-

lu yönde olabilirdi. Bu durumda babanın evladı 

üzerine olan etkisine örnek verilebilir.

Çocuklar Duymasın dizisi ise halen televizyon 

ekranlarında dönen bir dizi. Eğitimli ve ataerkil 

kültürden gelen bir baba ile modern batıya dönük 

bir annenin hikayesi anlatılıyordu bu dizide. Anne 

çocuklarını yetiştirirken psikolojik destek alıyor-

du. Kavgalarını çocukların olmadığı mutfakta edi-

yorlardı. Dizinin senaristleri anne modelini şirin 

göstermeye çalışsalar da sonuçlar babayı haklı çı-

karıyordu. Bu senaryoda baba rolü hiç olmasa ya 

da pasif bir karakter olsaydı sonuçlar hiç de olum-

lu olmayacaktı.

Günlük hayatta vereceğimiz örneklerde var 

tabii. Mesela yakın bir arkadaşımız genelde ders-

lerini yapma konusunda babasının kendisi üze-

rinde etkili olduğundan bahsetmekteydi. Annesi-

ni çok rahat ikna edebilirken babası kızmasa bile 

babanın tavırları arkadaşımızın istenilen davranışı 

yapmasında etkili oluyordu.

Geçen bir öğretmenimiz anlattı; bir öğrenci ve-

lisi gelmiş ve “Ben kızıma çoğu zaman bir şey söy-

lemem. Kızım kaşlarımı karartmamdan benim ne 

istediğimi anlar” demişti. Bu olay ne kadar doğru 

bilinmez ama ülkemizin pek çok yerinde benzeri 

vakalar görülmektedir.

Kişinin ilk ustası da babasıdır. Erzurum’da bir 

tabelada okumuştum. “Babadan oğula, dededen 

ÇOCUK GELİŞİMİNDE
BABANIN ROLLERİ

3332
HAZİRAN/TEMMUZ 2019 HAZİRAN/TEMMUZ 2019

Bir çocuğun gelişiminde her ne kadar aile ola-

rak söz sahibi olunsa da anne ve babanın gelişim-

de rolleri farklı olacaktır. Bu rollerin önemi kişiden 

kişiye, aileden aileye değişse de babaların gelişim-

deki etkilerinin daha büyük olduğunu düşünüyo-

rum. Toplumumuz ataerkil bir yapı göstermektedir. 

Ailede erkeğin baskın yapısı aile ne kadar eğitimli 

olursa olsun değişmemektedir. Çocuk eğitiminde 

de babanın rolü bu bakımdan daha mühimdir. Po-

püler kültürde, sosyal hayatta ve tarihte de bu bağ-

lamda pek çok örnek verilebilir. Babalar evin dire-

ğidir. Nasıl mı? 

Arkadaşımdan dinledim. Çocuğun babası öğ-

retmendi. Okullarında sürekli disiplin sorunları çı-

karan, dağınık tavırları ve ders başarısının düşük-

lüğü ile dikkati çeken bir öğrenci varmış. Ailesi 

okula çağırıldığında çocuk küçükken babasının 

vefat ettiği, annesinin otoriteyi tam olarak sağla-

yamadığı anlaşılıyor. Hatta bu çocuk yanındaki pek 

çok arkadaşının da okulu bırakmasına neden olu-

yor. Tüm bu durumlar ailede babanın etkisini açık-

laması bakımından önemlidir.

Popüler kültürde babanın rolü nasıl işlenmiş 

bir de onu görelim. Bu konular her dönemde Türk 

dizilerine ilham konusu olmaktadır. Biz bu hususta 

“En Son Babalar Duyar” ve “Çocuklar Duymasın” 

dizilerini örnek olarak vereceğiz. Bu dizilerin en 

önemli özellikleri şudur; senaryo ekibinde Meh-

met Auf ve Mümin Sekman gibi alanında uzman 

iki psikolojik danışman tarafından yazılmıştır. En 

Son Babalar Duyar’ın ilk sezonlarındaki baba rolü 

ataerkil yapıda, çocuklarını seven ve koruyucu ta-

vırları ile dikkat çeken bir babadır. Çocuklarının iyi-

liği için sınırlar çizmeye çalışmaktadır. Bilmektedir 

ki tecrübe hayatta yenilen kazıkların bileşkesidir. 

Kendisinin hata yaptığı konularda çocuklarının ha-

talar yapmasını istememektedir. Anne ise çocuk-

larına hoşgörülü yaklaşan bir modeldir. Babaya 

karşı çocuklarını idare eden bir kadındır. Dizi her 

ne kadar komedi dizisi olsa da aslında trajikomik-

tir. Her bölümünde olanlar bizim ailelerimizde ya-

şansa çok büyük sıkıntılar ortaya çıkarabilecek ni-

teliktedir. İşte bu ve benzeri durumların yaşanma-

sında anneleri suçlamıyoruz elbette ama daha 
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dan bahsediyoruz. O, bir tarafta Ahi geleneğini ya-

şatıyordu diğer tarafta modern Nasrettin Hocay-

dı. Muhtemelen bundan ilham alınarak Nusret is-

miyle hayat bulacaktı. Şunu sormak lazım, günü-

müzde dahil olarak Nusret babanın üstüne çıka-

bilen bir anne karakterimiz var mı? Hayır. Yani ba-

balar yalnız aileye değil mahalleye can verir. Bu 

baba karakteri sayesinde bu dizi efsane olmuş ve 

reyting rekorları kırmıştır.

Gelelim İslam hukuku meseleyi nasıl değer-

lendirir meselesine. Dinimize göre Müslüman bir 

hanım gayrimüslim bir kişiyle evlenemez. Çünkü 

aile hayatı üzerinde erkek etkisi vardır, koca hem 

eşinin dinini değiştirme noktasında hem de ço-

cuklarını kendi dini üzerinde yetiştirme hususun-

da muktedirdir. Bizleri yaratan ve fıtratımızı da en 

iyi bilen Rabbimiz böyle bir kural koymuştur. Bu 

kural da aile ve çocuk yetiştirmede babanın etki-

sini vurgulamak açısından önemlidir.

İslam tarihinde de mevzumuza yönelik örnek-

ler mevcuttur. Amr bin As, cariye yani köle bir 

anne ile Mekke toplumuna liderlik yapan bir ba-

banın oğludur. Annesinin köleliği sürekli yüzüne 

vurulmuştur. O da bu aşağılayıcı tutumu bastır-

mak için Mekke şehrinin önder şahsiyetlerinden 

biri olan babasını taklit etmiştir. Mekkeliler adına 

elçilik yapan da birisidir. Babası öldükten sonra 

Mekke’nin liderlerinden birisi olarak İslam düş-

manlığında babasını aratmayacak davranışlar da 

sergilemiştir. Tüm bu durumlar babasına olan 

müthiş hayranlığından kaynaklanmaktadır. Oysa 

babası onu o kadar da sevmiyordu. Bu durum 

bile ona engel olamamıştır. Amr bin As’ın bu ko-

numu onun İslamiyet’i geç kabulüne neden ol-

muştur. İslami hayatında önemli hizmetler gören 

bu sahabenin ilk dönemdeki hayatı baba- oğul 

ilişkileri ve bunların hayatını şekillendirmesi bağ-

lamında konumuza örneklik teşkil eder.

Son olarak İstanbul’u fetheden mübarek ko-

mutanın hayatında da babasının etkileri görülür. 

II. Murad, oğlu Mehmed’in gözünde bir kahra-

mandır. 1448 yılında II. Kosova savaşında Haçlı-

ları mağlup edince Sultan Murat oğlunun gözün-

de daha da büyümüştür. Oğlu ise babasından 

daha üstün bir iş yapmak, hizmette yarışmak, 

adını tarihe daha büyük puntolarla yazdırmak için 

daha önemli bir hedef belirlemiştir. O da Konstan-

tiniyye’yi fethetmek. Başta Halil İnalcık olmak 

üzere bazı tarihçiler İstanbul’un fethinin en 

önemli sebeplerinden biri olarak da bu durumu 

gösterirler. Bu da bir babanın evladını yetiştirmesi 

ve hedef koymasına verebilecek en güzel örnek-

lerden biridir. 
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toruna, Cağ Kebabında 70. Yıl … Usta.” Kişioğlu ilk 

sanatını babasından öğrenir. Sadece erkekler mi 

babalarını takip eder? Hayır, kız çocuklarının gelişi-

minde de birinci faktör babadır. Yapılan araştırma-

lara göre ve geleneklerimiz de bunu söyler ki kız ço-

cukları babalarına huy, sima ve karakter olarak ben-

zeyen erkeklerle evlenmeyi tercih ediyorlar. Ana 

kraliçe kavramı sadece arılarda oluyor maalesef. 

Yuvayı dişi kuş kuruyor ama erkek kuş ayakta tutu-

yor. Tarihimizde bizleri yöneten padişahlarımız da 

milletin babasıydılar. Yani onları gözetmek ve koru-

makla görevlidir. Yani sahiplenmekle. Buradaki ör-

neği aileye indirgediğimiz zaman babanın olmadığı 

bir ortam düşünülemez nasıl ki bir millet padişahı 

olmadan başsız kalıyorsa ve dağılıyorsa babalar da 

ailede ve çocuklar için bu anlamı ifade eder.

Anneler çocukların ilk dayanaklarıdır bu gerçek 

inkar edilemez. Babalar ise çocuğu dış dünyaya 

alıştırandır. Yani çocuk sokağa ilk adımını babasıyla 

atar. Çocuğun sosyalleşmesinde dünyayı tanıma-

sında anneden çok baba etkilidir. Çünkü babalar 

ailenin dış dünya ile köprüsüdür. Dış dünyayı en iyi 

tanıyan iyiyi ve kötüyü en iyi bilecek olanlar da ba-

balardır. Her ne kadar eğitimli annelerimiz olsa da 

modern dünya dış dünya ile ilişkiler noktasında en 

güvenilir liman olarak babanın rolünü değiştireme-

miştir.

Sinema bize bu konuda örnek vermek açısın-

dan yine yardımcı olmaktadır. Çünkü toplumun 

seslerinden biri sinemadır. Türk sinemasının en de-

ğişmez ve en sevilen figürlerinden biri hiç şüphe-

siz Hulusi Kentmen’dir. Uzun boyu, sert bazen mü-

tebessim çehresi, gür bıyıkları, göbeği ve tok sesi 

ile sinemamızın hiç şüphesiz en iyi baba figürüdür. 

Yeşilçamda hiç değişmeyen baba rollerinden biri-

dir. Hatta bazen kendi babamızın da bu şekilde ta-

vırlar sergilemesini isteyen bile olmuştur. Kızması, 

bağırması evlatlarına olan merhameti ile örnek bir 

baba olarak canlandırılmıştır. Yeşilçamda baba ka-

rakteri ile anne olarak ön plana çıkan Adile 

Naşit’in bile önüne geçen bir karakterdir Kent-

men. Sadece bu karakterin bu kadar çok sevilme-

si bile aslında insanımızın “baba“ unsuruna verdi-

ği değeri göstermesi bakımından mühimdir.

Hepimizin aklında olan dizilerden biridir 

Ekmek Teknesi. Sımsıcak bir Osmanlı mahallesi. 

Kahvehanede yapılan tarih sohbetleri. Tüm bar-

daklar dolsun narası. İnce saz ve Bora Ebeoğlu ta-

rafından yapılan muhteşem bir müzik. Sohbet sı-

rasında akıllara takılan soruya ehline müracaat 

edelim diyen kahve milletinin insanları. Alınan 

cevap sonrası “Baba büyüksün“ nidaları. Bu nos-

taljik sahnelerin en önemli unsuru sadece beş kı-

zının değil tüm mahallelinin babası Nusret baba-
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kural da aile ve çocuk yetiştirmede babanın etki-

sini vurgulamak açısından önemlidir.

İslam tarihinde de mevzumuza yönelik örnek-

ler mevcuttur. Amr bin As, cariye yani köle bir 

anne ile Mekke toplumuna liderlik yapan bir ba-

banın oğludur. Annesinin köleliği sürekli yüzüne 

vurulmuştur. O da bu aşağılayıcı tutumu bastır-

mak için Mekke şehrinin önder şahsiyetlerinden 

biri olan babasını taklit etmiştir. Mekkeliler adına 

elçilik yapan da birisidir. Babası öldükten sonra 

Mekke’nin liderlerinden birisi olarak İslam düş-

manlığında babasını aratmayacak davranışlar da 

sergilemiştir. Tüm bu durumlar babasına olan 

müthiş hayranlığından kaynaklanmaktadır. Oysa 

babası onu o kadar da sevmiyordu. Bu durum 

bile ona engel olamamıştır. Amr bin As’ın bu ko-

numu onun İslamiyet’i geç kabulüne neden ol-

muştur. İslami hayatında önemli hizmetler gören 

bu sahabenin ilk dönemdeki hayatı baba- oğul 

ilişkileri ve bunların hayatını şekillendirmesi bağ-

lamında konumuza örneklik teşkil eder.

Son olarak İstanbul’u fetheden mübarek ko-

mutanın hayatında da babasının etkileri görülür. 

II. Murad, oğlu Mehmed’in gözünde bir kahra-

mandır. 1448 yılında II. Kosova savaşında Haçlı-

ları mağlup edince Sultan Murat oğlunun gözün-

de daha da büyümüştür. Oğlu ise babasından 

daha üstün bir iş yapmak, hizmette yarışmak, 

adını tarihe daha büyük puntolarla yazdırmak için 

daha önemli bir hedef belirlemiştir. O da Konstan-

tiniyye’yi fethetmek. Başta Halil İnalcık olmak 

üzere bazı tarihçiler İstanbul’un fethinin en 

önemli sebeplerinden biri olarak da bu durumu 

gösterirler. Bu da bir babanın evladını yetiştirmesi 

ve hedef koymasına verebilecek en güzel örnek-

lerden biridir. 
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toruna, Cağ Kebabında 70. Yıl … Usta.” Kişioğlu ilk 

sanatını babasından öğrenir. Sadece erkekler mi 

babalarını takip eder? Hayır, kız çocuklarının gelişi-

minde de birinci faktör babadır. Yapılan araştırma-

lara göre ve geleneklerimiz de bunu söyler ki kız ço-

cukları babalarına huy, sima ve karakter olarak ben-

zeyen erkeklerle evlenmeyi tercih ediyorlar. Ana 

kraliçe kavramı sadece arılarda oluyor maalesef. 

Yuvayı dişi kuş kuruyor ama erkek kuş ayakta tutu-

yor. Tarihimizde bizleri yöneten padişahlarımız da 

milletin babasıydılar. Yani onları gözetmek ve koru-

makla görevlidir. Yani sahiplenmekle. Buradaki ör-

neği aileye indirgediğimiz zaman babanın olmadığı 

bir ortam düşünülemez nasıl ki bir millet padişahı 

olmadan başsız kalıyorsa ve dağılıyorsa babalar da 

ailede ve çocuklar için bu anlamı ifade eder.

Anneler çocukların ilk dayanaklarıdır bu gerçek 

inkar edilemez. Babalar ise çocuğu dış dünyaya 

alıştırandır. Yani çocuk sokağa ilk adımını babasıyla 

atar. Çocuğun sosyalleşmesinde dünyayı tanıma-

sında anneden çok baba etkilidir. Çünkü babalar 

ailenin dış dünya ile köprüsüdür. Dış dünyayı en iyi 

tanıyan iyiyi ve kötüyü en iyi bilecek olanlar da ba-

balardır. Her ne kadar eğitimli annelerimiz olsa da 

modern dünya dış dünya ile ilişkiler noktasında en 

güvenilir liman olarak babanın rolünü değiştireme-

miştir.

Sinema bize bu konuda örnek vermek açısın-

dan yine yardımcı olmaktadır. Çünkü toplumun 

seslerinden biri sinemadır. Türk sinemasının en de-

ğişmez ve en sevilen figürlerinden biri hiç şüphe-

siz Hulusi Kentmen’dir. Uzun boyu, sert bazen mü-

tebessim çehresi, gür bıyıkları, göbeği ve tok sesi 

ile sinemamızın hiç şüphesiz en iyi baba figürüdür. 

Yeşilçamda hiç değişmeyen baba rollerinden biri-

dir. Hatta bazen kendi babamızın da bu şekilde ta-

vırlar sergilemesini isteyen bile olmuştur. Kızması, 

bağırması evlatlarına olan merhameti ile örnek bir 

baba olarak canlandırılmıştır. Yeşilçamda baba ka-

rakteri ile anne olarak ön plana çıkan Adile 

Naşit’in bile önüne geçen bir karakterdir Kent-

men. Sadece bu karakterin bu kadar çok sevilme-

si bile aslında insanımızın “baba“ unsuruna verdi-

ği değeri göstermesi bakımından mühimdir.

Hepimizin aklında olan dizilerden biridir 

Ekmek Teknesi. Sımsıcak bir Osmanlı mahallesi. 

Kahvehanede yapılan tarih sohbetleri. Tüm bar-

daklar dolsun narası. İnce saz ve Bora Ebeoğlu ta-

rafından yapılan muhteşem bir müzik. Sohbet sı-

rasında akıllara takılan soruya ehline müracaat 

edelim diyen kahve milletinin insanları. Alınan 

cevap sonrası “Baba büyüksün“ nidaları. Bu nos-

taljik sahnelerin en önemli unsuru sadece beş kı-

zının değil tüm mahallelinin babası Nusret baba-



lerine cilbablarını alsınlar. Bu onların tanınmaları-

nı ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah 

Ğafûrdur, Rahîmdir (çok bağışlayan ve cok esir-

geyendir).” Verdiğimiz âyet-i kerîmede kesin ola-

rak tesettürün farz olduğunu görüyoruz. Âyette 

geçen “cilbab” ile ilgili Merhum Elmalılı M. Hamdi 

Yazır şunları demektedir: “Cilbab: Baştan aşağı 

örten çarşaf, ferace, câr gibi dış elbisenin adıdır. 

Kadınların elbiselerinin üstüne giydikleri her çeşit 

giysidir. Tepeden tırnağa örten giysidir.” Yani bu-

radaki cilbabdan bunları anlamamız gerekmekte-

dir.

Tesettürün farz oluşunu ilan eden Ahzab Sû-

resi 59. ayete bir izah mâhiyetinde İslâm alimi Be-

diüzzaman Hazretlerinin şu tabirleri çok dikkat çe-

kicidir. Şöyle ki: “Ma‘lûmdur ki insan sevmediği ve 

istiskāl ettiği (rahatsız olduğu) adamların nazar-

larından (bakışlarından) sıkılır, müteessir olur. El-

bette açık-saçıklık kıyâfetine giren güzel bir 

kadın, bakmasına hoşlandığı nâmahrem erkek-

lerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskāl 

eder. Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen (fuhşa 

düşmeyen ve ahlâkı bozulmayan) bir güzel kadın, 

nâzik ve serîü’t-teessür (çabuk müteessir) oldu-

ğundan, maddeten te’sîri tecrübe edilen belki 

semlendiren (zehirleyen) pis nazarlardan elbette 

sıkılır. Hattâ işitiyoruz, açık-saçıklık yeri olan Avru-

pa’da çok kadınlar, bu dikkat-i nazardan sıkılarak, 

‘Bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar’ diye 

polislere şekvâ ediyorlar. Demek medeniyetin 

ref‘-i tesettürü (tesettürün kaldırması), hilâf-ı fıt-

rattır (yaratılışa terstir). Kur’ân’ın tesettür emri 

fıtrî olmakla berâber, o ma‘den-i şefkat ve kıy-

metdar birer refîka-i ebediye (ebedî hayat arka-

daşı) olabilen kadınları, tesettür ile sukuttan (kıy-

metten düşmekten), zilletten (alçalmaktan) ve 

ma‘nevî esâretten ve sefâletten kurtarıyor.” 

Buradan da anlaşıldığı üzere “Tesettür kadın-

lar için fıtrîdir” yani yaradılışa uygundur. Ve fıtrat-

ları iktiza ediyor yani bunu gerektiriyor. Tesettür 

ile ilgili hadîs-i şerîflere gelecek olursak bu nokta 

daha iyi anlaşılacaktır. “Resûlullah (ASM) bir gün 

Hz. Âişe’nin (R.a nha) evine girdi. Kız kardeşi 

Esma yanında idi. Üzerinde vücudunun her tara-

fını örten ve yenleri geniş bir elbise vardı. Resûlul-

lah (ASM) onu görünce kalkıp dışarı çıktı. Hz. Âişe 

(R.a nha) kız kardeşine ‘Buradan uzaklaş. Resû-

lullah (ASM) sende hoşlanmadığı bir şey gördü’ 

dedi. Hz. Esma uzaklaştı. Arkasından Resûlullah 

(ASM) içeriye girdi. Hz. Âişe (R.a nha) niçin kalkıp 

gittiğini sordu. Resûlullah (ASM) de elbisesinin ye-

ninin sadece parmakları görünecek şekilde elleri-

nin üzerine çekerek söyle cevap verdi: Kız karde-

şini görmedin mi? Müslüman bir kadın şurasın-

ÇAĞIMIZDA BİR HASTALIK;

MODALAŞTIRILAN

TESETTÜR
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Öncelikle bu yazıyı neden kaleme aldığımız ile 

başlayalım. Bu yazıyı kaleme almamızdaki asıl mak-

sadımız “emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker” va-

zifesini yerine getirmektir. Emr-i bi’l-maruf ve 

nehy-i ani’l-münker yani iyiliği emredip kötülükten 

nehyetmek için yazımızı kaleme alıyoruz. Nitekim 

Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Allah şöyle buyuruyor: 

“Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü 

men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtu-

luşa erenlerdir.”

Peki, akla şöyle bir soru gelebilir. Bize ne insan-

ların yanlış yapmalarından? Yani biz niye bu mese-

leye karışıyoruz? Bu konu hakkında Allah Resûlü 

(sav) şöyle buyuruyor: “Kim bir kötülük görürse 

onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye 

gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştir-

meye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme ciheti-

ne gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir.” Verdiği-

miz hadîs-i şerîften İslâm alimleri genel olarak 

şunu çıkarmışlardır; kötülükleri el ile değiştirmenin 

yöneticilerin, dil ile değiştirmenin âlimlerin, kalp ile 

buğzetme/onaylamamanın ise bunlara güç yetire-

meyen zayıfların yani âvâmın görevi olduğunu söy-

lerler. Temsilde hata olmasın biz burada bu yazıyı 

kaleme alarak âlim olduğumuzu göstermeye çalış-

mıyoruz. Yalnızca Cenâb-ı Hakk’ın rızasını istiyo-

ruz. Kur’ân-ı Hakîm’de “Rızasını arayanı Allah 

onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları irade-

siyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir 

yola iletir.” buyrulmaktadır. Zira bizler “Amelinizde 

rıza-yı ilahî olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya 

küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün 

halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul 

ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse siz-

ler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara 

da kabul ettirir, onları da razı eder.” düstûruna tâbi 

oluyoruz. Hak yolda hakaretlere maruz kalsak da 

asla hakkı savunmaktan geri durmamayı İzzet-i 

İslâmiye olarak görüyorum. Zaten bizim yaptığı-

mız Cenâb-ı Hakk’ın emridir. Zira Cenâb-ı Allah 

şöyle buyurmaktadır: “İnanan erkekler ve kadın-

lar, birbirlerinin velîsidirler. İyiliği emreder, kötü-

lükten men ederler.” Velî olmak dost ve yardımcı 

olmanın gereklerindendir. Bu aynı zamanda 

mü’min olmanın da gereğidir. Dost olmak; birbiri-

ni Allah için sevmede, birbirine muamelede ve bir-

birine kardeş olmada kalplerin ve gönüllerin birli-

ğini ifade eder. İyiliği emredip kötülükten sakın-

dırmanın mü’minlerin en önemli görevlerinden 

biri olduğu verdiğimiz âyet-i kerîmede ve hadîs-i 

şerîfte etraflıca belirtilmiştir.

Şimdi asıl konumuza gelelim. Yani tesettüre… 

Tesettür nedir? Öncelikle bunu öğrenmemiz 

gerek. Tesettür; Arapçadaki “setr” kökünden gelir 

ve kapanma, örtünme anlamları vardır. Fıkhî tabir 

olarak ise kadınların ve erkeklerin başkasına, nâ-

mahreme vücutlarının haram kısımlarını örtüp 

göstermemeleri anlamına gelir. Biz yazımızda ha-

nımların tesettürü ve asrımızdaki yanlışlar üzerin-

de duracağız. Ama bu tesettürün yalnızca hanım-

lara özgü olduğunu göstermez. Nitekim erkekler 

için de tesettür mevzu bahistir. Bu ayrı bir mesele-

dir.

Tesettürün farz olduğuna dair âyetlerden birisi 

şudur: “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve 

mü’minlerin hanımlarına söyle, dışarı çıkarken üst-
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lerine cilbablarını alsınlar. Bu onların tanınmaları-

nı ve bundan dolayı incitilmemelerini sağlar. Allah 

Ğafûrdur, Rahîmdir (çok bağışlayan ve cok esir-

geyendir).” Verdiğimiz âyet-i kerîmede kesin ola-

rak tesettürün farz olduğunu görüyoruz. Âyette 

geçen “cilbab” ile ilgili Merhum Elmalılı M. Hamdi 

Yazır şunları demektedir: “Cilbab: Baştan aşağı 

örten çarşaf, ferace, câr gibi dış elbisenin adıdır. 

Kadınların elbiselerinin üstüne giydikleri her çeşit 

giysidir. Tepeden tırnağa örten giysidir.” Yani bu-

radaki cilbabdan bunları anlamamız gerekmekte-

dir.

Tesettürün farz oluşunu ilan eden Ahzab Sû-

resi 59. ayete bir izah mâhiyetinde İslâm alimi Be-

diüzzaman Hazretlerinin şu tabirleri çok dikkat çe-

kicidir. Şöyle ki: “Ma‘lûmdur ki insan sevmediği ve 

istiskāl ettiği (rahatsız olduğu) adamların nazar-

larından (bakışlarından) sıkılır, müteessir olur. El-

bette açık-saçıklık kıyâfetine giren güzel bir 

kadın, bakmasına hoşlandığı nâmahrem erkek-

lerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskāl 

eder. Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen (fuhşa 

düşmeyen ve ahlâkı bozulmayan) bir güzel kadın, 

nâzik ve serîü’t-teessür (çabuk müteessir) oldu-

ğundan, maddeten te’sîri tecrübe edilen belki 

semlendiren (zehirleyen) pis nazarlardan elbette 

sıkılır. Hattâ işitiyoruz, açık-saçıklık yeri olan Avru-

pa’da çok kadınlar, bu dikkat-i nazardan sıkılarak, 

‘Bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar’ diye 

polislere şekvâ ediyorlar. Demek medeniyetin 

ref‘-i tesettürü (tesettürün kaldırması), hilâf-ı fıt-

rattır (yaratılışa terstir). Kur’ân’ın tesettür emri 

fıtrî olmakla berâber, o ma‘den-i şefkat ve kıy-

metdar birer refîka-i ebediye (ebedî hayat arka-

daşı) olabilen kadınları, tesettür ile sukuttan (kıy-

metten düşmekten), zilletten (alçalmaktan) ve 

ma‘nevî esâretten ve sefâletten kurtarıyor.” 

Buradan da anlaşıldığı üzere “Tesettür kadın-

lar için fıtrîdir” yani yaradılışa uygundur. Ve fıtrat-

ları iktiza ediyor yani bunu gerektiriyor. Tesettür 

ile ilgili hadîs-i şerîflere gelecek olursak bu nokta 

daha iyi anlaşılacaktır. “Resûlullah (ASM) bir gün 

Hz. Âişe’nin (R.a nha) evine girdi. Kız kardeşi 

Esma yanında idi. Üzerinde vücudunun her tara-

fını örten ve yenleri geniş bir elbise vardı. Resûlul-

lah (ASM) onu görünce kalkıp dışarı çıktı. Hz. Âişe 

(R.a nha) kız kardeşine ‘Buradan uzaklaş. Resû-

lullah (ASM) sende hoşlanmadığı bir şey gördü’ 

dedi. Hz. Esma uzaklaştı. Arkasından Resûlullah 

(ASM) içeriye girdi. Hz. Âişe (R.a nha) niçin kalkıp 

gittiğini sordu. Resûlullah (ASM) de elbisesinin ye-

ninin sadece parmakları görünecek şekilde elleri-

nin üzerine çekerek söyle cevap verdi: Kız karde-

şini görmedin mi? Müslüman bir kadın şurasın-

ÇAĞIMIZDA BİR HASTALIK;

MODALAŞTIRILAN

TESETTÜR

3736
HAZİRAN/TEMMUZ 2019 HAZİRAN/TEMMUZ 2019

Öncelikle bu yazıyı neden kaleme aldığımız ile 

başlayalım. Bu yazıyı kaleme almamızdaki asıl mak-

sadımız “emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker” va-

zifesini yerine getirmektir. Emr-i bi’l-maruf ve 

nehy-i ani’l-münker yani iyiliği emredip kötülükten 

nehyetmek için yazımızı kaleme alıyoruz. Nitekim 

Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Allah şöyle buyuruyor: 

“Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü 

men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtu-

luşa erenlerdir.”

Peki, akla şöyle bir soru gelebilir. Bize ne insan-

ların yanlış yapmalarından? Yani biz niye bu mese-

leye karışıyoruz? Bu konu hakkında Allah Resûlü 

(sav) şöyle buyuruyor: “Kim bir kötülük görürse 

onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye 

gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştir-

meye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme ciheti-

ne gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir.” Verdiği-

miz hadîs-i şerîften İslâm alimleri genel olarak 

şunu çıkarmışlardır; kötülükleri el ile değiştirmenin 

yöneticilerin, dil ile değiştirmenin âlimlerin, kalp ile 

buğzetme/onaylamamanın ise bunlara güç yetire-

meyen zayıfların yani âvâmın görevi olduğunu söy-

lerler. Temsilde hata olmasın biz burada bu yazıyı 

kaleme alarak âlim olduğumuzu göstermeye çalış-

mıyoruz. Yalnızca Cenâb-ı Hakk’ın rızasını istiyo-

ruz. Kur’ân-ı Hakîm’de “Rızasını arayanı Allah 

onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları irade-

siyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir 

yola iletir.” buyrulmaktadır. Zira bizler “Amelinizde 

rıza-yı ilahî olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya 

küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün 

halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul 

ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse siz-

ler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara 

da kabul ettirir, onları da razı eder.” düstûruna tâbi 

oluyoruz. Hak yolda hakaretlere maruz kalsak da 

asla hakkı savunmaktan geri durmamayı İzzet-i 

İslâmiye olarak görüyorum. Zaten bizim yaptığı-

mız Cenâb-ı Hakk’ın emridir. Zira Cenâb-ı Allah 

şöyle buyurmaktadır: “İnanan erkekler ve kadın-

lar, birbirlerinin velîsidirler. İyiliği emreder, kötü-

lükten men ederler.” Velî olmak dost ve yardımcı 

olmanın gereklerindendir. Bu aynı zamanda 

mü’min olmanın da gereğidir. Dost olmak; birbiri-

ni Allah için sevmede, birbirine muamelede ve bir-

birine kardeş olmada kalplerin ve gönüllerin birli-

ğini ifade eder. İyiliği emredip kötülükten sakın-

dırmanın mü’minlerin en önemli görevlerinden 

biri olduğu verdiğimiz âyet-i kerîmede ve hadîs-i 

şerîfte etraflıca belirtilmiştir.

Şimdi asıl konumuza gelelim. Yani tesettüre… 

Tesettür nedir? Öncelikle bunu öğrenmemiz 

gerek. Tesettür; Arapçadaki “setr” kökünden gelir 

ve kapanma, örtünme anlamları vardır. Fıkhî tabir 

olarak ise kadınların ve erkeklerin başkasına, nâ-

mahreme vücutlarının haram kısımlarını örtüp 

göstermemeleri anlamına gelir. Biz yazımızda ha-

nımların tesettürü ve asrımızdaki yanlışlar üzerin-

de duracağız. Ama bu tesettürün yalnızca hanım-

lara özgü olduğunu göstermez. Nitekim erkekler 

için de tesettür mevzu bahistir. Bu ayrı bir mesele-

dir.

Tesettürün farz olduğuna dair âyetlerden birisi 

şudur: “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve 

mü’minlerin hanımlarına söyle, dışarı çıkarken üst-
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tesettürlü hanım ve kızlarımız sırf tesettürlü ol-

dukları için mağdur olmuş iken günümüzde te-

settürü mağdur bir hâle getiren kızlarımız olmuş 

oldu. Her şey “Bu da olur ya!”, “Ne olacak ki!” ve 

benzeri basit görme cümlelerimiz ile başladı. Ve 

taviz tavizi getirdi. Tesettürün serbest olması nis-

betinde tesettürün ruhuna ve mâhiyetine aykırı 

durumlar peşi sıra geldi. Ve bunları “moda” adı al-

tında halkı ifsad etmek için piyasaya sürdüler. Bu 

şekilde kendi elimizle kendi ocağımıza incir ağacı 

dikmiş olduk. Herkes kendi başına müftü oldu. 

Kendi kendine fetvasını verir hâle geldi. Allah’ın ki-

tabı ve Resûlünün sünnetine aykırı olan şeyleri 

normal görmeye başladılar ve insanlara öyle 

lanse etmeyi dikte ettiler. Bunun için de sosyal 

medya ve çeşitli iletişim araçlarını kendilerine 

mecra seçtiler. Ve istediklerine de maalesef ki 

ulaştılar. Erkeğin nazar-ı dikkatini çeken elbiseleri 

giyip bütün vücut hatları belli bir halde dışarı çı-

kanların sayısı günbegün artmaya başladı. 

Şimdi bu yanlışları sırasıyla ele alalım. Birinci 

ele alacağımız yanlış, sadece saçların görünme-

mesi farzmış gibi bir hâlin oluşması. Bütün vücut 

hatlarının örtülmesi gerekirken sadece başın ör-

tülmesi/saçların kapatılması ve bunun tesettür-

den addedilmesi yanlışı var. Başını, sıkma baş ola-

rak yapıp bir eşarp ile örtüyor ama altına vücudu-

nun orta bölümünü gösteren bir elbise ve altına 

da dar bir pantolon giyilmesi. Sorsanız tesettürlü 

halbuki âyette “cilbablarını (dış örtülerini) üstleri-

ne almaları” emrolunmuştur. Dış örtüden maksat 

vücut hatlarını belli etmeyen elbiselerdir. Bu tür 

giysiye bürünenlerin Allah’ın emrettiği tesettürü 

uygulamadıkları âşikârdır. İnşallah en kısa za-

manda bu yanlışlarından vazgeçip Allah’ın emret-

tiği şekildeki tesettüre bürünürler. İkinci ele ala-

cağımız yanlış ise kendi kendine fetva vererek dar 

pantolon üstüne diz üstü veya diz bölgesi civarına 

kadar uzanan tunik, kap ve benzeri giysilerin giyi-

lerek tesettürün uygulandığının yanılgısıdır. Bu 

şekil giyinmek Allah’ın emrine değil, nefis ve şey-

tanın emrine uyuduğunun göstergesidir. Ahzab 

Sûresi 59. ayette “cilbab” olarak geçen ve dilimi-

ze “dış örtü” olarak aktarılan örtünme ile bunun 

hiçbir alâkası yoktur. Bu tür giysileri “Tesettür 

giyim” olarak piyasaya sürmek büyük bir vebaldir. 

Allah muhafaza eylesin. Üçüncüsüne bakacak 

olursak tesettürü “eşarp” ile sınırlandırma hatası-

dır. Ve bu kesimin yaptığı en büyük hata “Başör-

tülerini yakalarının üstüne koysunlar” emrine ri-

âyetsizlik edip yakalarına kadar örtülerini örtme-

meleridir. Halbuki Cenâb-ı Hakk yakalarına kadar 

örtülerini örtmelerini istemiştir. “Başörtülerini ya-

kalarına kadar örtsünler” diye de mânâ verilen 

âyetten maksat vücudun tamamını örtsünler, 

boyun, yaka ve gerdan kısmını da kapatsınlar de-

mektir. Demek ki tesettürü sadece eşarpa indir-

geyenler bu âyete münafi davranmışlardır. Günü-

müzde başını örtüp de boynu görünen hanımla-

rın bulunması çok üzücüdür. İnşallah onlarda 

Allah’ın bu âyetlerine en kısa zamanda riâyet 

ederler. Dördüncü yanlışa gelirsek saç dibi gös-

terme modasıdır. Ve bu modanın herhangi bir 

mantığı da yoktur -aynı diğer moda şekilleri gibi-. 

Tesettürün gaye ve amacına terstir. Saçını göste-

recek ise tesettürün ne anlamı kaldı? Tesettür ile 

bu şekil bir davranış nasıl bir arada olur? “Saç ter-

liyor!”, “Rahatsızlık veriyor bone!” vs. şeyler şey-

tanın vesvese ve kandırmalarından başka bir şey 

değildir. Cenâb-ı Hakk o vesveseleri izale eylesin 

ve hakikî mânâda tesettüre riayet etmelerini 

nasip eylesin. Bunu yapanlar acaba saç diplerini 

saçtan saymıyorlar mı? Veya tesettürden ne anlı-

yorlar? Tesettürün ruhuna aykırı davranış sergile-

yerek ve bunu bizzat tesettür adı altında yapma-

ya denir? Kur’ân-ı Kerîm’de “Zînet yerlerini açma-

sınlar.” buyurulur. Peki zînet nedir? Zînet genellik-

le taç, küpe, gerdanlık, bilezik ve benzeri takılar 

ile sürme, kına ve elbise süsleri gibi anlamlara 

gelir. Yani âyette zînetleri açmak ve göstermek 

bile yasaklanmış iken bunların mahalli olan vücu-

dun gösterilmesi nasıl helal olabilir ki? Saç da 

bunun kapsamına girer. Nitekim bir kısım âlimle-

rimiz burada zînetten maksadın, zînetin takıldığı 

ve kullanıldığı yer olduğu fikrini kabul etmişlerdir. 

Yüz, sürme ve allık yeri; baş, taç yeri; saç, örgü 

ve büklüm yeri; bilezikler, bilezik yeri; pazular, 

pazu bent yeri; baldırlar; halhal yeri; ayaklar da 

eller gibi kına yeridir. Bunlara dikkat etmek gere-

kir. Yani saydıklarımızın içinde saç da zînet olarak 

kabul edilmiştir. Zaten zînetin de kelime anlamı 

süs ve kadınlara mahsus kıymetli şeyler demektir. 

Bu kapsamda saçın da zînete dahil olduğunu an-

lamış olduk.
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dan başkasını gösteremez.” Bu hadîs-i şerîften Hz. 

Esma’nın giydiği elbisenin bedenini örttüğünü 

fakat kollarından açıklık olduğunu, bunun üzerine 

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizin 

bu kıyafetinden hoşlanmadığını, ellerinin üstünün 

parmaklara kadar da örtünmesi gerektiğini İslâm 

alimleri anlamışlardır ve de böyle ifade etmişlerdir.

Yazımızın devamında da hep bu şekilde mota-

mot geçecek değil. Öncelikle biz Kur’ân-ı 

Kerîm’den âyetleri ve Resûl-i Kibriya’dan (ASM) ha-

dîsleri nakledelim. Daha sonra günümüz tesettü-

rüne bakışımızı açıklayacağız inşâallah.

Hz. Âişe’den gelen bir diğer rivayete göre, bir 

gün Hz. Ebû Bekir’in kızı Esma ince bir elbise ile 

Allah Resûlü’nün huzuruna girmişti. Resûlullah 

(ASM) ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu: “Ey 

Esma! Şüphesiz kadın ergenlik çağına ulaşınca, 

onun şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun 

değildir.” Hz. Peygamber (ASM) bunu söylerken yü-

züne ve avuçlarına işaret etmişti. Konuyla alâkadar 

son 3 hadîs-i şerîfi de naklettikten sonra bu âyet ve 

hadîsleri yorumlayarak günümüze bakmaya çalı-

şacağız inşâallah. Diğer hadîs-i şerîfe gelecek olur-

sak o da şöyle: “Ümmetimin son dönemlerinde bir-

takım adamlar olacaktır. Erkekler gibi eğerlerin (bi-

neklerin) üzerine binip cami kapılarına ineceklerdir. 

Hanımları ise giyinik üryandır (giyinik çıplaktır), 

başları üzerinde deve hörgücü gibisi vardır. Onlara 

lanet edin. Zira onlar lanet olunmuşlardır.” Bu ha-

dîste geçen “Ümmetimin son dönemlerinden” 

kasıt şüphesiz ahirzamandır ki şu anda içerisinde 

bulunuyoruz. Bu hadîs ve benzeri hadîslerde 

geçen “giyinik çıplak” ve “deve hörgücü” tabirleri-

nin üzerinde ileride duracağız. Konuyla ilgili ele 

alacağımız son hadîs-i şerîfe gelelim. Ebû Hureyre 

(RA) diyor ki Resûlullah (ASM) şöyle buyurdu: 

“Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görme-

dim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup in-

sanları onlarla döven topluluk ve biri de birtakım 

kadınlar topluluğudur ki bunlar, giyinik çıplaktırlar. 

Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan 

sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgü-

cü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremeyecekler. 

Kokusu şu kadar, şu kadar yürüme mesafesinden 

alındığı halde, bunlar cennetin kokusunu da bulup 

alamayacaklardır.” Burada hadîslerimizi tamamla-

mış olduk. Son yer verdiğimiz hadîsin izahına dair 

bir şey söyleyip öyle geçelim. Bu konuda iki 

yorum yapılmıştır. Birisi; bu haram fiilleri helal gö-

rürse dinden çıkacağıdır ki cehennem ebedî ola-

rak kâfirler için hazırlanmıştır. Bu nedenle inkâr et-

mesi sonucu dinden çıkıp kâfir olur. Aksi takdirde 

böyle bir şey söz konusu değildir. İkincisi; bunlar 

kâfir olmamakla birlikte günahta devam ettikleri 

için günahkar olurlar. Günahlarının cezasını çek-

tikten sonra cennete gireceklerdir. 

Bir diğer konu ise tesettürün nasıl olduğu ko-

nusudur. Günümüzde, yani ahirzamanda tesettür 

adı altında tesettürle alâkasız giysilerin piyasaya 

sürüldüğünü görüyoruz. 90’lı yıllarda ülkemizde 



tesettürlü hanım ve kızlarımız sırf tesettürlü ol-

dukları için mağdur olmuş iken günümüzde te-

settürü mağdur bir hâle getiren kızlarımız olmuş 

oldu. Her şey “Bu da olur ya!”, “Ne olacak ki!” ve 

benzeri basit görme cümlelerimiz ile başladı. Ve 

taviz tavizi getirdi. Tesettürün serbest olması nis-

betinde tesettürün ruhuna ve mâhiyetine aykırı 

durumlar peşi sıra geldi. Ve bunları “moda” adı al-

tında halkı ifsad etmek için piyasaya sürdüler. Bu 

şekilde kendi elimizle kendi ocağımıza incir ağacı 

dikmiş olduk. Herkes kendi başına müftü oldu. 

Kendi kendine fetvasını verir hâle geldi. Allah’ın ki-

tabı ve Resûlünün sünnetine aykırı olan şeyleri 

normal görmeye başladılar ve insanlara öyle 

lanse etmeyi dikte ettiler. Bunun için de sosyal 

medya ve çeşitli iletişim araçlarını kendilerine 

mecra seçtiler. Ve istediklerine de maalesef ki 

ulaştılar. Erkeğin nazar-ı dikkatini çeken elbiseleri 

giyip bütün vücut hatları belli bir halde dışarı çı-

kanların sayısı günbegün artmaya başladı. 

Şimdi bu yanlışları sırasıyla ele alalım. Birinci 

ele alacağımız yanlış, sadece saçların görünme-

mesi farzmış gibi bir hâlin oluşması. Bütün vücut 

hatlarının örtülmesi gerekirken sadece başın ör-

tülmesi/saçların kapatılması ve bunun tesettür-

den addedilmesi yanlışı var. Başını, sıkma baş ola-

rak yapıp bir eşarp ile örtüyor ama altına vücudu-

nun orta bölümünü gösteren bir elbise ve altına 

da dar bir pantolon giyilmesi. Sorsanız tesettürlü 

halbuki âyette “cilbablarını (dış örtülerini) üstleri-

ne almaları” emrolunmuştur. Dış örtüden maksat 

vücut hatlarını belli etmeyen elbiselerdir. Bu tür 

giysiye bürünenlerin Allah’ın emrettiği tesettürü 

uygulamadıkları âşikârdır. İnşallah en kısa za-

manda bu yanlışlarından vazgeçip Allah’ın emret-

tiği şekildeki tesettüre bürünürler. İkinci ele ala-

cağımız yanlış ise kendi kendine fetva vererek dar 

pantolon üstüne diz üstü veya diz bölgesi civarına 

kadar uzanan tunik, kap ve benzeri giysilerin giyi-

lerek tesettürün uygulandığının yanılgısıdır. Bu 

şekil giyinmek Allah’ın emrine değil, nefis ve şey-

tanın emrine uyuduğunun göstergesidir. Ahzab 

Sûresi 59. ayette “cilbab” olarak geçen ve dilimi-

ze “dış örtü” olarak aktarılan örtünme ile bunun 

hiçbir alâkası yoktur. Bu tür giysileri “Tesettür 

giyim” olarak piyasaya sürmek büyük bir vebaldir. 

Allah muhafaza eylesin. Üçüncüsüne bakacak 

olursak tesettürü “eşarp” ile sınırlandırma hatası-

dır. Ve bu kesimin yaptığı en büyük hata “Başör-

tülerini yakalarının üstüne koysunlar” emrine ri-

âyetsizlik edip yakalarına kadar örtülerini örtme-

meleridir. Halbuki Cenâb-ı Hakk yakalarına kadar 

örtülerini örtmelerini istemiştir. “Başörtülerini ya-

kalarına kadar örtsünler” diye de mânâ verilen 

âyetten maksat vücudun tamamını örtsünler, 

boyun, yaka ve gerdan kısmını da kapatsınlar de-

mektir. Demek ki tesettürü sadece eşarpa indir-

geyenler bu âyete münafi davranmışlardır. Günü-

müzde başını örtüp de boynu görünen hanımla-

rın bulunması çok üzücüdür. İnşallah onlarda 

Allah’ın bu âyetlerine en kısa zamanda riâyet 

ederler. Dördüncü yanlışa gelirsek saç dibi gös-

terme modasıdır. Ve bu modanın herhangi bir 

mantığı da yoktur -aynı diğer moda şekilleri gibi-. 

Tesettürün gaye ve amacına terstir. Saçını göste-

recek ise tesettürün ne anlamı kaldı? Tesettür ile 

bu şekil bir davranış nasıl bir arada olur? “Saç ter-

liyor!”, “Rahatsızlık veriyor bone!” vs. şeyler şey-

tanın vesvese ve kandırmalarından başka bir şey 

değildir. Cenâb-ı Hakk o vesveseleri izale eylesin 

ve hakikî mânâda tesettüre riayet etmelerini 

nasip eylesin. Bunu yapanlar acaba saç diplerini 

saçtan saymıyorlar mı? Veya tesettürden ne anlı-

yorlar? Tesettürün ruhuna aykırı davranış sergile-

yerek ve bunu bizzat tesettür adı altında yapma-

ya denir? Kur’ân-ı Kerîm’de “Zînet yerlerini açma-

sınlar.” buyurulur. Peki zînet nedir? Zînet genellik-

le taç, küpe, gerdanlık, bilezik ve benzeri takılar 

ile sürme, kına ve elbise süsleri gibi anlamlara 

gelir. Yani âyette zînetleri açmak ve göstermek 

bile yasaklanmış iken bunların mahalli olan vücu-

dun gösterilmesi nasıl helal olabilir ki? Saç da 

bunun kapsamına girer. Nitekim bir kısım âlimle-

rimiz burada zînetten maksadın, zînetin takıldığı 

ve kullanıldığı yer olduğu fikrini kabul etmişlerdir. 

Yüz, sürme ve allık yeri; baş, taç yeri; saç, örgü 

ve büklüm yeri; bilezikler, bilezik yeri; pazular, 

pazu bent yeri; baldırlar; halhal yeri; ayaklar da 

eller gibi kına yeridir. Bunlara dikkat etmek gere-

kir. Yani saydıklarımızın içinde saç da zînet olarak 

kabul edilmiştir. Zaten zînetin de kelime anlamı 

süs ve kadınlara mahsus kıymetli şeyler demektir. 

Bu kapsamda saçın da zînete dahil olduğunu an-

lamış olduk.
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dan başkasını gösteremez.” Bu hadîs-i şerîften Hz. 

Esma’nın giydiği elbisenin bedenini örttüğünü 

fakat kollarından açıklık olduğunu, bunun üzerine 

Resûlullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizin 

bu kıyafetinden hoşlanmadığını, ellerinin üstünün 

parmaklara kadar da örtünmesi gerektiğini İslâm 

alimleri anlamışlardır ve de böyle ifade etmişlerdir.

Yazımızın devamında da hep bu şekilde mota-

mot geçecek değil. Öncelikle biz Kur’ân-ı 

Kerîm’den âyetleri ve Resûl-i Kibriya’dan (ASM) ha-

dîsleri nakledelim. Daha sonra günümüz tesettü-

rüne bakışımızı açıklayacağız inşâallah.

Hz. Âişe’den gelen bir diğer rivayete göre, bir 

gün Hz. Ebû Bekir’in kızı Esma ince bir elbise ile 

Allah Resûlü’nün huzuruna girmişti. Resûlullah 

(ASM) ondan yüz çevirdi ve şöyle buyurdu: “Ey 

Esma! Şüphesiz kadın ergenlik çağına ulaşınca, 

onun şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun 

değildir.” Hz. Peygamber (ASM) bunu söylerken yü-

züne ve avuçlarına işaret etmişti. Konuyla alâkadar 

son 3 hadîs-i şerîfi de naklettikten sonra bu âyet ve 

hadîsleri yorumlayarak günümüze bakmaya çalı-

şacağız inşâallah. Diğer hadîs-i şerîfe gelecek olur-

sak o da şöyle: “Ümmetimin son dönemlerinde bir-

takım adamlar olacaktır. Erkekler gibi eğerlerin (bi-

neklerin) üzerine binip cami kapılarına ineceklerdir. 

Hanımları ise giyinik üryandır (giyinik çıplaktır), 

başları üzerinde deve hörgücü gibisi vardır. Onlara 

lanet edin. Zira onlar lanet olunmuşlardır.” Bu ha-

dîste geçen “Ümmetimin son dönemlerinden” 

kasıt şüphesiz ahirzamandır ki şu anda içerisinde 

bulunuyoruz. Bu hadîs ve benzeri hadîslerde 

geçen “giyinik çıplak” ve “deve hörgücü” tabirleri-

nin üzerinde ileride duracağız. Konuyla ilgili ele 

alacağımız son hadîs-i şerîfe gelelim. Ebû Hureyre 

(RA) diyor ki Resûlullah (ASM) şöyle buyurdu: 

“Ateşlik iki sınıf insan ki ben onları henüz görme-

dim. Yanlarında sığır kuyruğu gibi kamçılar olup in-

sanları onlarla döven topluluk ve biri de birtakım 

kadınlar topluluğudur ki bunlar, giyinik çıplaktırlar. 

Görenleri yoldan saptıran ve kendileri de haktan 

sapanlardır. Başları bir tarafa sarkan deve hörgü-

cü gibi olacaktır. Bunlar cennete giremeyecekler. 

Kokusu şu kadar, şu kadar yürüme mesafesinden 

alındığı halde, bunlar cennetin kokusunu da bulup 

alamayacaklardır.” Burada hadîslerimizi tamamla-

mış olduk. Son yer verdiğimiz hadîsin izahına dair 

bir şey söyleyip öyle geçelim. Bu konuda iki 

yorum yapılmıştır. Birisi; bu haram fiilleri helal gö-

rürse dinden çıkacağıdır ki cehennem ebedî ola-

rak kâfirler için hazırlanmıştır. Bu nedenle inkâr et-

mesi sonucu dinden çıkıp kâfir olur. Aksi takdirde 

böyle bir şey söz konusu değildir. İkincisi; bunlar 

kâfir olmamakla birlikte günahta devam ettikleri 

için günahkar olurlar. Günahlarının cezasını çek-

tikten sonra cennete gireceklerdir. 

Bir diğer konu ise tesettürün nasıl olduğu ko-

nusudur. Günümüzde, yani ahirzamanda tesettür 

adı altında tesettürle alâkasız giysilerin piyasaya 

sürüldüğünü görüyoruz. 90’lı yıllarda ülkemizde 



kadınlar…” şeklinde bir tabir geçmektedir. Bu 

durum; başa örtülen eşarp ve benzeri başörtüleri 

ile başın büyük gösterilmesidir. Bu nedenle Re-

sûl-i Kibriya (ASM) deve hörgücüne benzetmiştir. 

Bu hadîsin canlı örneklerini asrımızda görmekte-

yiz. Hanımlar, Allah’ın kendilerine bağışladığı ve 

lütfettiği saçlarla yetinmeyip yapma saç takıyor-

lar. Veya eşarpın altından bir çıkıntı oluşturarak 

“saç topuzu” koyuyorlar. Bunlar hadîste geçen 

“deve hörgücü” kapsamına girmektedir. Bu, ya-

saklanan bir durumdur. Bunun günah olduğunu 

bilip de devam eden günahkâr olur. Bu kısma 

giren hanımlar için hadîsin sonunda çok dikkat çe-

kici ifadeler vardır.

Tesettür bir ibadet olduğu için bu ibadetin öl-

çüsünü Allah ve Resûlü belirler. Nefis, heva, zevk 

ve şahsî kanaatler ile değil; deliller ile duruma ba-

kılması gerekir. Konuyla ilgili âyetlere ve tefsirlere 

bakabilirsiniz. (Bkz. Nûr Sûresi, 31. Âyet; Ahzab 

Sûresi, 59. Âyet; Nûr Sûresi, 60. Âyet)

Genel hatlarıyla tesettürü ele alacak olursak 

şunlar temel esas olmalıdır:

1- Bol olacak; vücudun ayrıntılarını ortaya çı-

karmayacak. Yani dar olmaması gerekir. Giysinin 

dar olması onu tesettür kapsamından çıkarır. Ha-

dîslerde geçen “giyindiği hâlde çıplak olanlar” 

kapsamına girer. Nitekim başka hadîs-i şerîflerde 

de geçtiği üzere “Onlar adı örtülü ama gerçekten 

çıplaktırlar” haddi içerisinde bulundukları nazar-

ları kendine çekmektedir. Ve önemle üzerinde du-

rulması gerekmektedir.

2- Şeffaf olmayacak; içini göstermeyecek. 

Zaten içini gösterirse tesettürün ne mânâsı kalır 

ki?

3- İnce olmayacak; nitekim Allah Resûlü’nün 

(ASM) Hz. Esma’nın ince bir elbise ile girmesi so-

nucu Allah Resûlü (ASM) yüzünü çevirmiştir.

4- Tesettürün kendisi bir zînet malzemesi ola-

cak bir şekilde çekici olmayacak. Çünkü “Zînet 

yerlerini açmasınlar” buna delildir. Tesettürün 

temel amaçlarından biri zaten zînetleri gizlemek 

ve cezbetmemek değil midir?

Şu unutulmamalıdır ki giyinik çıplakların orta-

ya çıkması ahirzamanda bulunduğumuzun ve kı-

yamete yakın bir dönemde olduğumuzun alâ-

metlerindendir. Bir felaket düşünün ki her yer su 

altında kalacak. Hz. Nuh (AS) dönemindeki gibi 

bir dönem düşünün. O zamanki dalgalar; şimdi in-

ternet dalgası oldu, arkadaş dalgası oldu, çevre 

dalgası oldu, sosyal medya dalgası oldu. İşte 

ahirzamanın büyük dalgalarından biri de bu “Mo-

dalaştırılan Tesettür” dalgasıdır ki Allah muhafaza 

kişinin ebedî saâdetinin harabına sebebiyet vere-

bilir. Misal olarak Hz. Eyyûb aleyhisselamın hasta-

lıklarını verebiliriz. Hz. Eyyûb’ün hastalıkları kısa-

cık dünya hayatını tehdit ederken bu şekildeki gü-

nahlar -özel mânâda bu konu, genel mânâda 

bütün günahlar- ise bizim ebedî hayatımızı tehdit 

ediyor. Bizler nasıl bu âyet ve hadîslere muhalefet 

ederek ebedî saâdetimize mâni oluyoruz? Bunları 

okuduktan sonra herkes kendisini bir kez daha 

gözden geçirmelidir. Cenâb-ı Hak bizleri ve sizleri 

âhirzamanın câzibedar fitnelerinden muhafaza 

eylesin. İslâm’ın kızı ve İslâm’ın hanımlarına 

Kur’ân-ı Hakîm’in ve Sünnet-i Nebevî’nin ölçüleri-

ne göre hareket etmek düşer. Bizler konuyu fazla 

uzatmıyor ve söylediklerimizle iktifa ediyoruz. Ce-

nâb-ı Hak bizleri hakikî mânâda istifade edip uy-

gulayanlardan eylesin. Âmîn…
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Beşincisine ve en mühimine gelelim. Son za-

manlarda daha da yaygınlaştığı dikkat çeken ve ih-

malkârlık yapılan bir meseledir ki “bilek ve kol bö-

lümünün” açık bırakılması ve gösterilmesidir. Başı-

nı örttüğü hâlde kadının avret bölümüne dahil olan 

bileğini gösterip o bölgesi görünen fotoğraflarını 

çekip sosyal medyada yayınlamanın tesettür ile 

uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Neden? 

Çünkü avret yerinin ölçüsünü Resûl-i Ekrem Aley-

hissalâtu Vesselâm Efendimiz izah etmiştir. Nite-

kim şu beyanları açıktır: ”Ey Esma! Şüphesiz kadın 

ergenlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerin-

den başkasının görünmesi uygun değildir.” Hz. Pey-

gamber (ASM) bunu söylerken yüzüne ve avuçları-

na işaret etmişti. Hz. Ebû Bekir’in kızı Hz. Esma’ya 

bunu söyleyen Peygamber-i Zîşan (ASM) ümmeti-

ne ölçüyü bu şekilde belirtmiştir. Unutmayalım ki 

Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de söyle buyurmuştur: 

“Kim Peygamber’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş 

olur.” Onun için bunları tahattur etmeliyiz. Setr-i 

avret yani şer’an örtülmesi lâzım gelen yerleri ört-

mede azâmî dikkat göstermek lâzımdır. Ve bilek, 

kolun bir bölümü ve dirsek de avret mahalinin için-

dedir, Müslüman hanımlar için. Mezheplere göre 

kadının avret yeri konusunda ufak nüans farklılık-

ları vardır. Mesela Hanefî mezhebinde el, yüz ve 

ayak hariç tüm vücut avrettir. Şafiî mezhebinde el 

ve yüz dışında geri kalan yerler avrettir. Hanbelî 

mezhebinde ise yüz dışında geri kalanı avret sayıl-

mıştır. Mâlikî mezhebinde durum biraz farklı ol-

makla birlikte yüz ve el avret sayılmamıştır. Bir de 

hafif avret adlı bir kavramı da kullanırlar. Genel hat-

larıyla baktığımız zaman ülkemizin büyük çoğunlu-

ğu Hanefî ve Şafiî olması hasebiyle el ve yüz -

Hanefîlerde bir de ayak- harici başka nâmahrem er-

keklere göstermek câiz değildir. İnşallah bu vazi-

yette bulunan hanımlarımız tez vakitte bu hatala-

rından dönüp hakikî tesettürün ruhuna bürünürler. 

Altıncıya gelecek olursak bu fazla ele alınma-

yan bir konudur. Ve tehlikesi pek fazla bulunan du-

rumların başında gelir. Bu konu ise tesettürü veya 

daha doğrusu eşarbı aksesuar olarak kullanmaktır. 

Allah muhafaza Allah’ın emrini yerine getirmek 

değil de bir aksesuar olarak görmek ciddi bir 

problem ve sıkıntıya yol açar. Farklı şekillerde 

eşarbı bağlayarak yapılan bu durum kesinlikle ha-

talıdır ve yanlış bir durumdur. Amaç Allah’ın emrini 

yerine getirmek olmalıdır. Bundan başka bir gâye 

olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki tesettür ibadettir. 

Ve ibadetin ruhu ihlâstır. İhlas ise, yapılan ibadetin 

yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir 

hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse, o iba-

det bâtıldır (geçersizdir). Faideler, hikmetler yalnız 

müreccih (tercih ettirici) olabilirler, illet (temel ve 

asıl sebep) olamazlar. Buradan da anlaşılacağı 

üzere tesettürün ruhuna uygun bir şekilde ihlâs 

ile örtünme gerekir. Cenâb-ı Hak, bu şekilde haki-

kî tesettürü ihya edenlerin sayılarını arttırsın inşal-

lah.

Yedinci ise tesettüre büründüğü halde teset-

türün ruhuna uygun davranmama meselesidir. Bir-

takım kapalı olmayanların “Tesettürlü ama onu ya-

pıyor, bunu yapıyor, şu günahı işliyor” vs. demele-

rine sebebiyet verilmesi olayıdır ki günümüzde 

çok karşılaşıyoruz. Bu durum birçok yönüyle yan-

lıştır. Öncelikle günah olan şey açık olan hanıma 

da kapalı olan hanıma da günahtır. Bunu bahane 

yapmaları onlara dayanak olmamaktadır. Ve bura-

yı biraz daha geniş düşünürsek hepimizin “Ahlak-ı 

İslâmiye ve Edeb-i Kur’ânî” ile muttasıf yani vasıf-

lanmış olmamız gerekmektedir. İslâm’ın âhlakı ve 

Kur’ân’ın edebi ile kendini bilen insan ve bunlar ile 

yetişen bir Müslüman bahane aramaz ve arama-

malıdır. Ve başkalarının da kendisi gibi durumlar-

da bulunması ona hüccet ve delil olamaz. Bu ne-

denle tesettürlü olanların tesettürün hakkını ver-

meleri ve tesettüre bürünmeyenlerin de tesettür-

lü olanların yanlışlarını kendilerine delil getirme-

meleri gerekir. Bunu aklımızdan çıkarmamamız ge-

rekmektedir. Yalnızca tesettür konusunda değil, 

her konuda da Müslümanların misal olmaları ge-

rekmektedir. 

Biz sadece nümûne olsun diye yedi tane misal 

verdik. Diğerlerini de buna kıyas edebilirsiniz. 

Diğer bir hadîs-i şerîfi ele aldığımızda ise “…başla-

rı bir tarafa meyleden develerin hörgücü gibi olan 



kadınlar…” şeklinde bir tabir geçmektedir. Bu 

durum; başa örtülen eşarp ve benzeri başörtüleri 

ile başın büyük gösterilmesidir. Bu nedenle Re-

sûl-i Kibriya (ASM) deve hörgücüne benzetmiştir. 

Bu hadîsin canlı örneklerini asrımızda görmekte-

yiz. Hanımlar, Allah’ın kendilerine bağışladığı ve 

lütfettiği saçlarla yetinmeyip yapma saç takıyor-

lar. Veya eşarpın altından bir çıkıntı oluşturarak 

“saç topuzu” koyuyorlar. Bunlar hadîste geçen 

“deve hörgücü” kapsamına girmektedir. Bu, ya-

saklanan bir durumdur. Bunun günah olduğunu 

bilip de devam eden günahkâr olur. Bu kısma 

giren hanımlar için hadîsin sonunda çok dikkat çe-

kici ifadeler vardır.

Tesettür bir ibadet olduğu için bu ibadetin öl-

çüsünü Allah ve Resûlü belirler. Nefis, heva, zevk 

ve şahsî kanaatler ile değil; deliller ile duruma ba-

kılması gerekir. Konuyla ilgili âyetlere ve tefsirlere 

bakabilirsiniz. (Bkz. Nûr Sûresi, 31. Âyet; Ahzab 

Sûresi, 59. Âyet; Nûr Sûresi, 60. Âyet)

Genel hatlarıyla tesettürü ele alacak olursak 

şunlar temel esas olmalıdır:

1- Bol olacak; vücudun ayrıntılarını ortaya çı-

karmayacak. Yani dar olmaması gerekir. Giysinin 

dar olması onu tesettür kapsamından çıkarır. Ha-

dîslerde geçen “giyindiği hâlde çıplak olanlar” 

kapsamına girer. Nitekim başka hadîs-i şerîflerde 

de geçtiği üzere “Onlar adı örtülü ama gerçekten 

çıplaktırlar” haddi içerisinde bulundukları nazar-

ları kendine çekmektedir. Ve önemle üzerinde du-

rulması gerekmektedir.

2- Şeffaf olmayacak; içini göstermeyecek. 

Zaten içini gösterirse tesettürün ne mânâsı kalır 

ki?

3- İnce olmayacak; nitekim Allah Resûlü’nün 

(ASM) Hz. Esma’nın ince bir elbise ile girmesi so-

nucu Allah Resûlü (ASM) yüzünü çevirmiştir.

4- Tesettürün kendisi bir zînet malzemesi ola-

cak bir şekilde çekici olmayacak. Çünkü “Zînet 

yerlerini açmasınlar” buna delildir. Tesettürün 

temel amaçlarından biri zaten zînetleri gizlemek 

ve cezbetmemek değil midir?

Şu unutulmamalıdır ki giyinik çıplakların orta-

ya çıkması ahirzamanda bulunduğumuzun ve kı-

yamete yakın bir dönemde olduğumuzun alâ-

metlerindendir. Bir felaket düşünün ki her yer su 

altında kalacak. Hz. Nuh (AS) dönemindeki gibi 

bir dönem düşünün. O zamanki dalgalar; şimdi in-

ternet dalgası oldu, arkadaş dalgası oldu, çevre 

dalgası oldu, sosyal medya dalgası oldu. İşte 

ahirzamanın büyük dalgalarından biri de bu “Mo-

dalaştırılan Tesettür” dalgasıdır ki Allah muhafaza 

kişinin ebedî saâdetinin harabına sebebiyet vere-

bilir. Misal olarak Hz. Eyyûb aleyhisselamın hasta-

lıklarını verebiliriz. Hz. Eyyûb’ün hastalıkları kısa-

cık dünya hayatını tehdit ederken bu şekildeki gü-

nahlar -özel mânâda bu konu, genel mânâda 

bütün günahlar- ise bizim ebedî hayatımızı tehdit 

ediyor. Bizler nasıl bu âyet ve hadîslere muhalefet 

ederek ebedî saâdetimize mâni oluyoruz? Bunları 

okuduktan sonra herkes kendisini bir kez daha 

gözden geçirmelidir. Cenâb-ı Hak bizleri ve sizleri 

âhirzamanın câzibedar fitnelerinden muhafaza 

eylesin. İslâm’ın kızı ve İslâm’ın hanımlarına 

Kur’ân-ı Hakîm’in ve Sünnet-i Nebevî’nin ölçüleri-

ne göre hareket etmek düşer. Bizler konuyu fazla 

uzatmıyor ve söylediklerimizle iktifa ediyoruz. Ce-

nâb-ı Hak bizleri hakikî mânâda istifade edip uy-

gulayanlardan eylesin. Âmîn…
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manlarda daha da yaygınlaştığı dikkat çeken ve ih-

malkârlık yapılan bir meseledir ki “bilek ve kol bö-

lümünün” açık bırakılması ve gösterilmesidir. Başı-

nı örttüğü hâlde kadının avret bölümüne dahil olan 

bileğini gösterip o bölgesi görünen fotoğraflarını 

çekip sosyal medyada yayınlamanın tesettür ile 

uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Neden? 

Çünkü avret yerinin ölçüsünü Resûl-i Ekrem Aley-

hissalâtu Vesselâm Efendimiz izah etmiştir. Nite-

kim şu beyanları açıktır: ”Ey Esma! Şüphesiz kadın 

ergenlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerin-

den başkasının görünmesi uygun değildir.” Hz. Pey-

gamber (ASM) bunu söylerken yüzüne ve avuçları-

na işaret etmişti. Hz. Ebû Bekir’in kızı Hz. Esma’ya 

bunu söyleyen Peygamber-i Zîşan (ASM) ümmeti-

ne ölçüyü bu şekilde belirtmiştir. Unutmayalım ki 

Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de söyle buyurmuştur: 

“Kim Peygamber’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş 

olur.” Onun için bunları tahattur etmeliyiz. Setr-i 

avret yani şer’an örtülmesi lâzım gelen yerleri ört-

mede azâmî dikkat göstermek lâzımdır. Ve bilek, 

kolun bir bölümü ve dirsek de avret mahalinin için-

dedir, Müslüman hanımlar için. Mezheplere göre 

kadının avret yeri konusunda ufak nüans farklılık-

ları vardır. Mesela Hanefî mezhebinde el, yüz ve 

ayak hariç tüm vücut avrettir. Şafiî mezhebinde el 

ve yüz dışında geri kalan yerler avrettir. Hanbelî 

mezhebinde ise yüz dışında geri kalanı avret sayıl-

mıştır. Mâlikî mezhebinde durum biraz farklı ol-

makla birlikte yüz ve el avret sayılmamıştır. Bir de 

hafif avret adlı bir kavramı da kullanırlar. Genel hat-

larıyla baktığımız zaman ülkemizin büyük çoğunlu-

ğu Hanefî ve Şafiî olması hasebiyle el ve yüz -

Hanefîlerde bir de ayak- harici başka nâmahrem er-

keklere göstermek câiz değildir. İnşallah bu vazi-

yette bulunan hanımlarımız tez vakitte bu hatala-

rından dönüp hakikî tesettürün ruhuna bürünürler. 

Altıncıya gelecek olursak bu fazla ele alınma-

yan bir konudur. Ve tehlikesi pek fazla bulunan du-

rumların başında gelir. Bu konu ise tesettürü veya 

daha doğrusu eşarbı aksesuar olarak kullanmaktır. 

Allah muhafaza Allah’ın emrini yerine getirmek 

değil de bir aksesuar olarak görmek ciddi bir 

problem ve sıkıntıya yol açar. Farklı şekillerde 

eşarbı bağlayarak yapılan bu durum kesinlikle ha-

talıdır ve yanlış bir durumdur. Amaç Allah’ın emrini 

yerine getirmek olmalıdır. Bundan başka bir gâye 

olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki tesettür ibadettir. 

Ve ibadetin ruhu ihlâstır. İhlas ise, yapılan ibadetin 

yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir 

hikmet ve bir faide ibadete illet gösterilse, o iba-

det bâtıldır (geçersizdir). Faideler, hikmetler yalnız 

müreccih (tercih ettirici) olabilirler, illet (temel ve 

asıl sebep) olamazlar. Buradan da anlaşılacağı 

üzere tesettürün ruhuna uygun bir şekilde ihlâs 

ile örtünme gerekir. Cenâb-ı Hak, bu şekilde haki-

kî tesettürü ihya edenlerin sayılarını arttırsın inşal-

lah.

Yedinci ise tesettüre büründüğü halde teset-

türün ruhuna uygun davranmama meselesidir. Bir-

takım kapalı olmayanların “Tesettürlü ama onu ya-

pıyor, bunu yapıyor, şu günahı işliyor” vs. demele-

rine sebebiyet verilmesi olayıdır ki günümüzde 

çok karşılaşıyoruz. Bu durum birçok yönüyle yan-

lıştır. Öncelikle günah olan şey açık olan hanıma 

da kapalı olan hanıma da günahtır. Bunu bahane 

yapmaları onlara dayanak olmamaktadır. Ve bura-

yı biraz daha geniş düşünürsek hepimizin “Ahlak-ı 

İslâmiye ve Edeb-i Kur’ânî” ile muttasıf yani vasıf-

lanmış olmamız gerekmektedir. İslâm’ın âhlakı ve 

Kur’ân’ın edebi ile kendini bilen insan ve bunlar ile 

yetişen bir Müslüman bahane aramaz ve arama-

malıdır. Ve başkalarının da kendisi gibi durumlar-

da bulunması ona hüccet ve delil olamaz. Bu ne-

denle tesettürlü olanların tesettürün hakkını ver-

meleri ve tesettüre bürünmeyenlerin de tesettür-

lü olanların yanlışlarını kendilerine delil getirme-

meleri gerekir. Bunu aklımızdan çıkarmamamız ge-

rekmektedir. Yalnızca tesettür konusunda değil, 

her konuda da Müslümanların misal olmaları ge-

rekmektedir. 

Biz sadece nümûne olsun diye yedi tane misal 

verdik. Diğerlerini de buna kıyas edebilirsiniz. 

Diğer bir hadîs-i şerîfi ele aldığımızda ise “…başla-

rı bir tarafa meyleden develerin hörgücü gibi olan 



lanmıştır. Kadın ve erkeğin psikolojik, fizyolojik 

ve biyolojik farklılıkları bu eşitsizliğin doğal se-

beplerindendir. Adil eşitsizlik olarak adlandırabi-

leceğimiz bu durum, iki taraf için de birbirini ta-

mamlayıcı unsur olarak kolaylık sağlamaktadır. 

Sonuç itibariyle İslam dini, kadın ve erkeği bir 

varlıktan yarattığı gerçeğini ayetlerle bildirmiş, 

cinsiyeti esas alarak kadın ve erkek arasında 

ayrım yapmamıştır. Müslümanlara, kız ve oğulla-

rını yetiştirme hususunda eşit davranmalarını ve 

onlara uygun eğitimi vermelerini emretmiştir.

İslam’ın doğuşundan bu yana Müslüman ka-

dınlar bilim, sanat, toplum ve daha birçok alanda 

erkeklere denk, belki de daha fazla denilebilecek 

kadar katkıda bulunmuşlardır. Hazreti Rasulullah 

(sav) erkeklerin olduğu kadar kadınların da eği-

timine ciddi önem vermiştir. Kadınlar mescitler-

de bulunmuş, istişarelere katılmış, biat etmişler-

dir. Allah Resulü’nün (sav) sürekli erkeklerle bir-

likte olmasından dolayı, onların Efendimiz’in ilim 

ve feyzinden daha fazla nasiplendiklerini düşü-

nen kadınlar, Hazreti Rasulullah’tan (sav) kendi-

leri için bir gün tahsis etmesini rica etmiş ve ilim 

talebinde bulunmuşlardır. Hazreti Efendimiz 

(sav) bu teklifi kabul edip onların eğitimleri ile 

alakadar olmuşlardır. Şu hususa da değinmeliyiz 

ki hanım sahabelerin hayâ ve edepleri, eğitimleri 

konusunda engel teşkil etmemiş, aksine sürecin 

usulünce ilerlemesini sağlamıştır. Büyük bir fıkıh 

ve hadis âlimi olan Hazreti Aişe (ra) yalnızca ka-

dınların değil, sahabelerin ileri gelenlerinin dahi 

pek çok meselede başvurdukları bir hanım ola-

rak tarihe geçmiştir. Bugün İslam’ın dört ayağın-

dan birini oluşturan, yaşamımıza manevi ve fiili 

olarak ışık tutan hadislerin çoğu mümtaz bir 

açıklayıcı olan Hazreti Aişe’nin yorumu üzerine 

yazılmıştır. Saadet asrının diğer tüm hanımları da 

Allah Resulü’nün (sav) irşad ve ruhaniyeti gölge-

sinde ulvi vasıflarla bezenmiş; insanlığa ilim, 

ahlak, edep ve daha birçok noktada örnek teşkil 

edebilecek dereceye ulaşmışlardır. Mekke ve Me-

dine’de önemli sorumluluklar üstlenmiş, askeri 

ve siyasi işlerde erkeklere yardımcı olmuşlardır. 

Savaşlarda yaralanan mücahidlere doktorluk 

etmiş, su taşımış ve gerektiğinde onları sırtların-

da taşıyarak hizmette bulunmuş, savaşlara katıl-

dıkları dahi olmuştur.

Anne ve babanın en az biri tarafından eğitim 

görmemiş çocuklar, yapılan araştırmalar doğrul-

tusunda psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Yeti-

şen çocuğun sevgi ve eğitim yetersizliği, gelecek 

nesillerin bozulmasının doğal sebeplerinden biri-

ni oluşturmaktadır. Şimdilerde İslam’ın emirleri-

ne başkaldıran ailelerden birçoğu, çocukların el-

lerinden tutup psikolog sırası beklemektedir. Ço-

cuklarda oluşan psikolojik hasarların sebebini 

ise bütünüyle sisteme yıkmaktadırlar. Hâlbuki 

sorun önce bireylerde, daha sonra Allahute-

âlâ’nın kurallarından soyutlanmış sistemdedir. 

Ve unutulmamalıdır ki bütünün değişimi; par-

çayla başlar. İslam verdiği her emir ve yaptığı dü-

zenlemelerle kadının işini kolaylaştırmıştır. Ka-

dınlar zamanla bu durumu kavrayamayıp baskı 

altında olduklarını düşünerek zaten meşakkatli 

olan annelik görevlerine, zorunda olmadıkları gö-

revler de ekleyerek kendi işlerini zorlaştırmışlar-

dır. Ahir zamanda kadının, kendisine tanınan im-

tiyazı yine kendi elinin tersiyle itip sırtlandığı güç-

lükleri özgürlük olarak nitelendirdiği örneklere 

adım başı rastlamak mümkündür. Saadet 

Asrı’nın hanımlarında bu başkaldırı söz konusu ol-

mamış, zira onları fıtratta gelen istidatları ile ken-

dileri için çizilmiş sınırları hiçbir zaman aşmamış, 

bundandır ki vuslatta mesafe almışlardır. Mo-

dern dünyanın fosforlu rengine kapılıp manevi-

yattan soyutlanan İslam toplumlarının, her bir 

davranışlarından dersler alarak Kur’an ve Sün-

netten sonra tutunacakları ilk dal, Sahabe efen-

dilerimizin hayatları olmalıdır. İşte onlardan, 

Allah Resulü’nün (sav) hangisine tutunulursa hi-

dayet bulacağını müjdelediği, tarih kitaplarına 

adını altın harflerle yazdıran ve aynı zamanda 

Hazreti Rasulullah’ın (sav) halası olup İslam tari-

hinde müşrik bir erkeği öldüren ilk Müslüman 

kadın: Safiyye Binti Abdulmuttalib (ra)…

Hazreti Safiyye, Kureyş’in Haşimoğulları sü-

lalesinden olup, Rasulullah’ın (sav) halasıdır. 

Soy, ahlak, cesaret bakımından kadınların en şe-

İMAN VE ŞECAAT TİMSALİ
BİR MÜSLÜMAN KADIN 

HAZRETİ SAFİYYE
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İslam öncesi Arap geleneklerinin, kadınlara 

karşı son derece acımasız olduğu tarih kaynakla-

rıyla sabittir. Bu durum yalnızca Araplarda değil 

Bizans, İran, Çin ve diğer medeniyetlerde de aynı 

şekildeydi. Kadın bir maldan farksız, babasının 

yahut kocasının mallarının bir kısmı olarak görü-

lüyordu. Bir oğlan, gerçek annesinden başka, ba-

basının dul karısının da mirasçısı olabiliyordu. Ka-

dınlara karşı nefretin hat safhaya ulaştığı bu de-

virde kız çocukları diri diri gömülüyor, tepeden yu-

varlanarak öldürülüyor veyahut pazarlarda bir 

eşya gibi satılıyordu.

İslam, işte tam da bu ortamda iffeti ayaklar al-

tına alınan kadını canlı canlı gömüldükleri mezar-

lardan çıkarmış, cenneti ayakları altına sermiştir. 

Batı’da “Kadın insan mıdır, şeytan mıdır?” tartış-

ması yapılırken tarihte ilk defa kadın ve erkeğin 

eşitlik prensibini ortaya atan İslam, bugün kadını 

değersizleştirdiği hususundaki iftiraların odağı ol-

muştur. Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle beyan bu-

yurmaktadır: “Kadınlar erkeklerle eşit haklara sa-

hiptir, erkeklerin onlardan bir üstün derecesi var-

dır. Allah güçlüdür. Hâkimdir.” Müfessirler, meal-

de geçen; erkeklerin bir derecelik üstünlüğünün 

fizik, akıl ve irade noktasında olduğunu ileri sür-

müşlerdir. Bu üstünlük hasebiyle, kadın ve erkek 

arasında hak ve ödevler konusunda farklılıklar 

meydana gelmiştir. Bu farklılıklar İslam düşman-

ları tarafından eşitsizlik olarak değerlendirilmişse 

de kadın ve erkek arasındaki fizik, akıl ve irade 

noktasındaki farklılıkların gerçek anlamda mev-

cut olduğu bilimsel ve psikolojik olarak da ispat-
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lanmıştır. Kadın ve erkeğin psikolojik, fizyolojik 

ve biyolojik farklılıkları bu eşitsizliğin doğal se-
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sinde ulvi vasıflarla bezenmiş; insanlığa ilim, 

ahlak, edep ve daha birçok noktada örnek teşkil 

edebilecek dereceye ulaşmışlardır. Mekke ve Me-

dine’de önemli sorumluluklar üstlenmiş, askeri 

ve siyasi işlerde erkeklere yardımcı olmuşlardır. 

Savaşlarda yaralanan mücahidlere doktorluk 

etmiş, su taşımış ve gerektiğinde onları sırtların-

da taşıyarak hizmette bulunmuş, savaşlara katıl-
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Anne ve babanın en az biri tarafından eğitim 

görmemiş çocuklar, yapılan araştırmalar doğrul-

tusunda psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Yeti-

şen çocuğun sevgi ve eğitim yetersizliği, gelecek 

nesillerin bozulmasının doğal sebeplerinden biri-

ni oluşturmaktadır. Şimdilerde İslam’ın emirleri-

ne başkaldıran ailelerden birçoğu, çocukların el-

lerinden tutup psikolog sırası beklemektedir. Ço-
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dınlar zamanla bu durumu kavrayamayıp baskı 

altında olduklarını düşünerek zaten meşakkatli 

olan annelik görevlerine, zorunda olmadıkları gö-

revler de ekleyerek kendi işlerini zorlaştırmışlar-

dır. Ahir zamanda kadının, kendisine tanınan im-

tiyazı yine kendi elinin tersiyle itip sırtlandığı güç-

lükleri özgürlük olarak nitelendirdiği örneklere 
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mamış, zira onları fıtratta gelen istidatları ile ken-

dileri için çizilmiş sınırları hiçbir zaman aşmamış, 

bundandır ki vuslatta mesafe almışlardır. Mo-

dern dünyanın fosforlu rengine kapılıp manevi-

yattan soyutlanan İslam toplumlarının, her bir 

davranışlarından dersler alarak Kur’an ve Sün-

netten sonra tutunacakları ilk dal, Sahabe efen-

dilerimizin hayatları olmalıdır. İşte onlardan, 

Allah Resulü’nün (sav) hangisine tutunulursa hi-

dayet bulacağını müjdelediği, tarih kitaplarına 

adını altın harflerle yazdıran ve aynı zamanda 

Hazreti Rasulullah’ın (sav) halası olup İslam tari-

hinde müşrik bir erkeği öldüren ilk Müslüman 

kadın: Safiyye Binti Abdulmuttalib (ra)…

Hazreti Safiyye, Kureyş’in Haşimoğulları sü-

lalesinden olup, Rasulullah’ın (sav) halasıdır. 
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rıyla sabittir. Bu durum yalnızca Araplarda değil 

Bizans, İran, Çin ve diğer medeniyetlerde de aynı 

şekildeydi. Kadın bir maldan farksız, babasının 

yahut kocasının mallarının bir kısmı olarak görü-

lüyordu. Bir oğlan, gerçek annesinden başka, ba-

basının dul karısının da mirasçısı olabiliyordu. Ka-

dınlara karşı nefretin hat safhaya ulaştığı bu de-

virde kız çocukları diri diri gömülüyor, tepeden yu-

varlanarak öldürülüyor veyahut pazarlarda bir 

eşya gibi satılıyordu.

İslam, işte tam da bu ortamda iffeti ayaklar al-

tına alınan kadını canlı canlı gömüldükleri mezar-

lardan çıkarmış, cenneti ayakları altına sermiştir. 

Batı’da “Kadın insan mıdır, şeytan mıdır?” tartış-

ması yapılırken tarihte ilk defa kadın ve erkeğin 

eşitlik prensibini ortaya atan İslam, bugün kadını 

değersizleştirdiği hususundaki iftiraların odağı ol-

muştur. Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle beyan bu-

yurmaktadır: “Kadınlar erkeklerle eşit haklara sa-

hiptir, erkeklerin onlardan bir üstün derecesi var-

dır. Allah güçlüdür. Hâkimdir.” Müfessirler, meal-

de geçen; erkeklerin bir derecelik üstünlüğünün 

fizik, akıl ve irade noktasında olduğunu ileri sür-

müşlerdir. Bu üstünlük hasebiyle, kadın ve erkek 

arasında hak ve ödevler konusunda farklılıklar 

meydana gelmiştir. Bu farklılıklar İslam düşman-

ları tarafından eşitsizlik olarak değerlendirilmişse 

de kadın ve erkek arasındaki fizik, akıl ve irade 

noktasındaki farklılıkların gerçek anlamda mev-

cut olduğu bilimsel ve psikolojik olarak da ispat-
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ye, ilk Müslümanların Mekkeli müşriklerden gör-

dükleri zulmün birebir muhatabı olmuştur. Alla-

huteâlâ’dan, Rasulullah (sav) ve ona tabi olan 

mü’minlere Medine’ye hicret izni gelince Hazreti 

Safiyye, boyun eğmez ve cesur duruşunu hiç 

bozmadan yola çıkanlardan olmuştur.Bu büyük 

hanımefendinin yaşı altmışa varmış olmasına 

rağmen savaş meydanlarında, tarih sahnelerine 

adını altın harflerle yazdıran ve her daim övgü ile 

zikredilen davranışları, başarıları vardır. Uhud ve 

Hendek savaşlarında gösterdiği azim ve teslimi-

yet, her asırda yalnızca hanımlar değil erkekler 

için de örnek teşkil edecek türdendir.

Uhud Savaşı’nda, Allah yolunda cihad etmek 

için erkeklerle birlikte bazı kadınlar da harbe ka-

tılmıştı. Hazreti Safiyye su taşıyıp susayanlara 

vermek, ok ve yayları düzeltmekle hizmet sağla-

mıştı lakin onun bir başka gayesi daha vardı ki 

bütün teferruatıyla harbi görmek… Bunun hay-

ret edilecek bir tarafı yoktu zira harp meydanın-

da Rasulullah Efendimiz (sav) ve Safiyye’nin 

erkek kardeşi, Allah’ın aslanı Hazreti Hamza (ra) 

ve oğlu Zübeyr bin Avvam da vardı. Safiyye 

harpte Müslümanların, canından çok sevdiği Ra-

sulullah’ın (sav) yanından dağıldığını ve etrafın-

da birkaç kişinin kaldığını, müşriklerin O’na (sav) 

ulaştıklarını ve O’nu (sav) öldürmek üzere olduk-

larını görünce bir ok gibi yerinden fırlamıştı. Kaç-

makta olanlardan birinin elinden mızrağını 

kapan Safiyye, safları yararak Müslümanların 

arasından “Yazıklar olsun size! Rasulullah’ı (sav) 

yalnız mı bıraktınız?” diye bağırarak Rasulullah’a 

ulaşıncaya kadar çarpışmıştı. Rasulullah (sav) Sa-

fiyye’nin kendine doğru gelmekte olduğunu gö-

rünce kardeşi Hamza’nın yerdeki paramparça be-

denini görmesinden çekinmiş, oğlu Zübeyr’e “An-

nene koş, annene koş Zübeyr! Rasulullah (sav) 

geri dönmesini emrediyor” demesini söylemişti. 

Safiyye “Çekil, kardeşimin organlarının koparıl-

dığını haber aldım. Bunlar Allah için olmuştur” di-

yerek müthiş bir teslimiyet göstermiştir. Bunun 

üzerine Rasulullah (sav) Zübeyr’e “Onu serbest 

bırak” diye emir buyurmuştur. Çarpışma durun-

ca Safiyye kardeşi Hamza’nın başında durup pa-

ramparça bedenini görünce mağfiret dilemiş ve 

“Bunlar Allah yolunda oldu” diyerek Allah’ın tak-

dirine razı olduğunu bir kez daha göstermiştir. 

Bu tarifsiz acı karşısında sabır gösteren Safiyye 

(ra) biiznillah cennetin kadınlarından yazılmıştır. 

İşte Hazreti Safiyye’nin Uhud’daki duruşu bu şe-

kilde olmuştur.

Hendekteki davranışının mayası zeka, deha, 

kahramanlık ve ihtiyat olan enteresan bir hika-

yesi vardır. Rasulullah’ın (sav) şöyle bir adeti 

vardı; bir harbe karar verdiğinde koruyucuları 

yokken kadın ve çocuklara zarar gelmemesi için 

onları kalelere bırakırdı. Allah Resulü bu âdeti ge-

reği Hendek harbinde hanımlarını, halasını ve 

bazı Müslüman kadınları Hasan bin Sabit’in (ra) 

kalesine bırakmıştı. Bu kale, Medine’nin en sağ-

lam ve işgali en güç olan kalelerinden biriydi. Ka-

lede erkek olarak yalnızca Hassan vardı, fakat o 

yaşlıca bir sahabeydi. O gece Safiyye binti Ab-

dulmuttalib kalenin etrafında hareket haline bir 

karaltı gördü. Yahudilerden biri Hendek Savaşı’nı 

fırsat bilip kalenin içinde olup bitenleri öğrenmek 

için sinsice dolaşıyordu. Safiyye bunu fark edin-

ce kadın ve çocukları koruyabilecek bir erkek ol-

madığından derhal harekete geçti. Eşarbını başı-

na sarıp elbiselerini giyinip omzuna bir direk ala-

rak kalenin kapısına indi. Sabır ve ustalıkla kapıyı 

araladı ve o aralıktan düşmanını gözetlemeye 

başladı. Düşmanın zayıf anını yakalayan Safiyye 

kararlı ve cesur bir tavırla direği Yahudi’nin başı-

na geçirdi ve birkaç darbenin sonunda onu öl-

dürdü, başını kesip kalenin tepesine fırlattı. Ada-

mın başı yuvarlanıp aşağıda haber bekleyen Ya-

hudilerin önüne gelince Yahudiler, “Muham-

med’in kadın ve çocukları koruyucusuz bırakma-

dığını kesin olarak öğrendik” deyip geldikleri yol-

dan geri dönmüşlerdir.

Allahuteala, Safiyye Binti Abdulmuttalib’den 

razı olsun. O, Müslüman kadının nadide bir örne-

ğidir. Eğitimde, sabırda, teslimiyette, cesarette, 

akılda ve kahramanlıkta adını tarih sayfalarına 

yazmıştır.
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reflilerindendir. Babası, Rasulullah’ın (sav) dede-

si, Kureyş’in lideri Abdulmuttalib ibn Haşim’dir. An-

nesi, Rasulullah’ın annesi Amine binti Vehb’in kız 

kardeşi Hale binti Vehb’dir. Cahiliyye devrinde ko-

cası, Umeyye oğullarının lideri Ebu Sufyan İbn 

Harb’in kardeşi el-Haris İbn, Harb’dir. Haris’ten bir 

oğlu olmuştur. Haris öldükten sonra, İslam’da 

mü’minlerin annesi olan Hatice Bint Hüveylid’in 

(Hazreti Hatice’tül Kübra) kardeşi Avam bin Hü-

veylid ile evlenmiştir ve ondan bir oğlu olmuştur. 

Oğlu, Rasulullah’ın (sav) yardımcısı, İslam fedaisi 

ez-Zubeyr bin Avvam’dır (ra). Zubeyr, Hazreti Sa-

fiyye’nin biricik evladıdır. Kocası Avvam bin Hü-

veylid’in vefatı sebebiyle Zubeyr’i çok zor şartlar 

altında tek başına büyütmüş, onu Kur’an ahlakı ile 

eğitmiştir. Zubeyr bin Avvam ata binmeyi, ok at-

mayı, savaşmayı annesinden öğrenmiştir. Hazreti 

Safiyye, Zubeyr’i her türlü korku ve tehlikenin 

içine sokarak üzerindeki ölü toprağı atmasına yar-

dımcı olmuş, tereddüt ettiğini gördüğü durumlar-

da onu canı yanıncaya kadar dövmüştür. Hatta 

onun Zübeyr’i dövdüğüne şahit olup eleştiride bu-

lunanlara: “Ben onun iyileşmesi için dövüyorum. 

Çünkü o, ileride orduları idare edecektir.” cevabı-

nı vermiş ve yıllar sonra bu cevabın ne kadar isa-

betli olduğunu herkese göstermiştir. Zira Zübeyr 

bin Avvam cennetle müjdelenen on sahabeden 

biridir.

Allahuteâlâ vahiy yoluyla Hazreti Rasulullah’a 

(sav) peygamberlik müjdesi verdikten sonra 

O’na (sav), davet etmeye öncelikli olarak akraba-

larından başlamasını emretmiştir. Bu emir üzeri-

ne Rasulullah (sav), Abdulmuttalib’in oğullarını 

toplayıp şu konuşmayı yapmıştır: Ey Muham-

med’in kızı Fatıma, Ey Abdulmuttalib’in kızı Safiy-

ye, Ey Abdulmuttalib’in oğulları! Ben Allah katın-

da sizin için hiçbir şey yapamam.” Daha sonra on-

ları Allah’a iman etmeye ve peygamberliğini tas-

dik etmeye çağırmıştır. Onlardan bir kısmı Allah 

Resulüne tabi olmuş, bir kısmıysa yüz çevirmiştir. 

Safiyye Bint Abdulmuttalib inananların ve tasdik 

edenlerin ilk kafilesi içinde yer almış, böylece 

bütün şerefleri kendi üzerinde toplamıştır. Oğlu 

Zübeyr bin Avvam’la nur kafilesine katılan Safiy-



ye, ilk Müslümanların Mekkeli müşriklerden gör-

dükleri zulmün birebir muhatabı olmuştur. Alla-

huteâlâ’dan, Rasulullah (sav) ve ona tabi olan 

mü’minlere Medine’ye hicret izni gelince Hazreti 

Safiyye, boyun eğmez ve cesur duruşunu hiç 

bozmadan yola çıkanlardan olmuştur.Bu büyük 

hanımefendinin yaşı altmışa varmış olmasına 

rağmen savaş meydanlarında, tarih sahnelerine 

adını altın harflerle yazdıran ve her daim övgü ile 

zikredilen davranışları, başarıları vardır. Uhud ve 

Hendek savaşlarında gösterdiği azim ve teslimi-

yet, her asırda yalnızca hanımlar değil erkekler 

için de örnek teşkil edecek türdendir.

Uhud Savaşı’nda, Allah yolunda cihad etmek 

için erkeklerle birlikte bazı kadınlar da harbe ka-

tılmıştı. Hazreti Safiyye su taşıyıp susayanlara 

vermek, ok ve yayları düzeltmekle hizmet sağla-

mıştı lakin onun bir başka gayesi daha vardı ki 

bütün teferruatıyla harbi görmek… Bunun hay-

ret edilecek bir tarafı yoktu zira harp meydanın-

da Rasulullah Efendimiz (sav) ve Safiyye’nin 

erkek kardeşi, Allah’ın aslanı Hazreti Hamza (ra) 

ve oğlu Zübeyr bin Avvam da vardı. Safiyye 

harpte Müslümanların, canından çok sevdiği Ra-

sulullah’ın (sav) yanından dağıldığını ve etrafın-

da birkaç kişinin kaldığını, müşriklerin O’na (sav) 

ulaştıklarını ve O’nu (sav) öldürmek üzere olduk-

larını görünce bir ok gibi yerinden fırlamıştı. Kaç-

makta olanlardan birinin elinden mızrağını 

kapan Safiyye, safları yararak Müslümanların 

arasından “Yazıklar olsun size! Rasulullah’ı (sav) 

yalnız mı bıraktınız?” diye bağırarak Rasulullah’a 

ulaşıncaya kadar çarpışmıştı. Rasulullah (sav) Sa-

fiyye’nin kendine doğru gelmekte olduğunu gö-

rünce kardeşi Hamza’nın yerdeki paramparça be-

denini görmesinden çekinmiş, oğlu Zübeyr’e “An-

nene koş, annene koş Zübeyr! Rasulullah (sav) 

geri dönmesini emrediyor” demesini söylemişti. 

Safiyye “Çekil, kardeşimin organlarının koparıl-

dığını haber aldım. Bunlar Allah için olmuştur” di-

yerek müthiş bir teslimiyet göstermiştir. Bunun 

üzerine Rasulullah (sav) Zübeyr’e “Onu serbest 

bırak” diye emir buyurmuştur. Çarpışma durun-

ca Safiyye kardeşi Hamza’nın başında durup pa-

ramparça bedenini görünce mağfiret dilemiş ve 

“Bunlar Allah yolunda oldu” diyerek Allah’ın tak-

dirine razı olduğunu bir kez daha göstermiştir. 

Bu tarifsiz acı karşısında sabır gösteren Safiyye 

(ra) biiznillah cennetin kadınlarından yazılmıştır. 

İşte Hazreti Safiyye’nin Uhud’daki duruşu bu şe-

kilde olmuştur.

Hendekteki davranışının mayası zeka, deha, 

kahramanlık ve ihtiyat olan enteresan bir hika-

yesi vardır. Rasulullah’ın (sav) şöyle bir adeti 

vardı; bir harbe karar verdiğinde koruyucuları 

yokken kadın ve çocuklara zarar gelmemesi için 

onları kalelere bırakırdı. Allah Resulü bu âdeti ge-

reği Hendek harbinde hanımlarını, halasını ve 

bazı Müslüman kadınları Hasan bin Sabit’in (ra) 

kalesine bırakmıştı. Bu kale, Medine’nin en sağ-

lam ve işgali en güç olan kalelerinden biriydi. Ka-

lede erkek olarak yalnızca Hassan vardı, fakat o 

yaşlıca bir sahabeydi. O gece Safiyye binti Ab-

dulmuttalib kalenin etrafında hareket haline bir 

karaltı gördü. Yahudilerden biri Hendek Savaşı’nı 

fırsat bilip kalenin içinde olup bitenleri öğrenmek 

için sinsice dolaşıyordu. Safiyye bunu fark edin-

ce kadın ve çocukları koruyabilecek bir erkek ol-

madığından derhal harekete geçti. Eşarbını başı-

na sarıp elbiselerini giyinip omzuna bir direk ala-

rak kalenin kapısına indi. Sabır ve ustalıkla kapıyı 

araladı ve o aralıktan düşmanını gözetlemeye 

başladı. Düşmanın zayıf anını yakalayan Safiyye 

kararlı ve cesur bir tavırla direği Yahudi’nin başı-

na geçirdi ve birkaç darbenin sonunda onu öl-

dürdü, başını kesip kalenin tepesine fırlattı. Ada-

mın başı yuvarlanıp aşağıda haber bekleyen Ya-

hudilerin önüne gelince Yahudiler, “Muham-

med’in kadın ve çocukları koruyucusuz bırakma-

dığını kesin olarak öğrendik” deyip geldikleri yol-

dan geri dönmüşlerdir.

Allahuteala, Safiyye Binti Abdulmuttalib’den 

razı olsun. O, Müslüman kadının nadide bir örne-

ğidir. Eğitimde, sabırda, teslimiyette, cesarette, 

akılda ve kahramanlıkta adını tarih sayfalarına 

yazmıştır.
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reflilerindendir. Babası, Rasulullah’ın (sav) dede-

si, Kureyş’in lideri Abdulmuttalib ibn Haşim’dir. An-

nesi, Rasulullah’ın annesi Amine binti Vehb’in kız 

kardeşi Hale binti Vehb’dir. Cahiliyye devrinde ko-

cası, Umeyye oğullarının lideri Ebu Sufyan İbn 

Harb’in kardeşi el-Haris İbn, Harb’dir. Haris’ten bir 

oğlu olmuştur. Haris öldükten sonra, İslam’da 

mü’minlerin annesi olan Hatice Bint Hüveylid’in 

(Hazreti Hatice’tül Kübra) kardeşi Avam bin Hü-

veylid ile evlenmiştir ve ondan bir oğlu olmuştur. 

Oğlu, Rasulullah’ın (sav) yardımcısı, İslam fedaisi 

ez-Zubeyr bin Avvam’dır (ra). Zubeyr, Hazreti Sa-

fiyye’nin biricik evladıdır. Kocası Avvam bin Hü-

veylid’in vefatı sebebiyle Zubeyr’i çok zor şartlar 

altında tek başına büyütmüş, onu Kur’an ahlakı ile 

eğitmiştir. Zubeyr bin Avvam ata binmeyi, ok at-

mayı, savaşmayı annesinden öğrenmiştir. Hazreti 

Safiyye, Zubeyr’i her türlü korku ve tehlikenin 

içine sokarak üzerindeki ölü toprağı atmasına yar-

dımcı olmuş, tereddüt ettiğini gördüğü durumlar-

da onu canı yanıncaya kadar dövmüştür. Hatta 

onun Zübeyr’i dövdüğüne şahit olup eleştiride bu-

lunanlara: “Ben onun iyileşmesi için dövüyorum. 

Çünkü o, ileride orduları idare edecektir.” cevabı-

nı vermiş ve yıllar sonra bu cevabın ne kadar isa-

betli olduğunu herkese göstermiştir. Zira Zübeyr 

bin Avvam cennetle müjdelenen on sahabeden 

biridir.

Allahuteâlâ vahiy yoluyla Hazreti Rasulullah’a 

(sav) peygamberlik müjdesi verdikten sonra 

O’na (sav), davet etmeye öncelikli olarak akraba-

larından başlamasını emretmiştir. Bu emir üzeri-

ne Rasulullah (sav), Abdulmuttalib’in oğullarını 

toplayıp şu konuşmayı yapmıştır: Ey Muham-

med’in kızı Fatıma, Ey Abdulmuttalib’in kızı Safiy-

ye, Ey Abdulmuttalib’in oğulları! Ben Allah katın-

da sizin için hiçbir şey yapamam.” Daha sonra on-

ları Allah’a iman etmeye ve peygamberliğini tas-

dik etmeye çağırmıştır. Onlardan bir kısmı Allah 

Resulüne tabi olmuş, bir kısmıysa yüz çevirmiştir. 

Safiyye Bint Abdulmuttalib inananların ve tasdik 

edenlerin ilk kafilesi içinde yer almış, böylece 

bütün şerefleri kendi üzerinde toplamıştır. Oğlu 

Zübeyr bin Avvam’la nur kafilesine katılan Safiy-



rüyalarınıza?”

“Beni es geç nenem, abimin naralarına kalk-

tım ben. Rüyasında hangi Gargamel’le kavgaya 

düştüyse kedisi Azman’dan kurtulamadı bir türlü. 

Gün boyu gezer şimdi bu böyle.”

deyip kahkahayı bastı Osman. Daha sekiz ya-

şında sanki kötü kadınlar gibi gülüyordu. Kasım 

dayanamayıp ayağını nenesinin bacaklarının üze-

rinden, Osman’ın dizine geçirdi bir tane. Nenesi 

Kasım’ın kolundan dürtüp:

“Dölek durun bahıyım. De hele ne gördün rü-

yanda Kasım’ım.”

“Boşver nenem sen benim rüyamı, bakma 

sen bu çilpi Osman’a. O görecek elbet. Biz senin 

meşhur hikayelerini dinlemeye geldik hem. Anla-

tacan mı?”

“Öyle olsun bakalım. Bakın ne diyecem size, 

bugün öyle congulus mongulus anlatmayım da 

rahmetli dedenizin hatıralarını anlatayım hatırla-

dığım kadar. Bugün ben de onu rüyamda gör-

düm, çipil çipil baktı bana gözleriyle. Bir mahzun-

luk sezdim ki daha içimde duruyor. Kaç saattir sı-

kıntıdaydım, iyi ettiniz sokuldunuz yanıma.”

“Anlat nenem anlat, sen anlatırsın da biz din-

lemezsek vebali üstümüze.”

“Dinleyin o vahıt, ben bu dedenizinen on 

dokuz yaşımda evlendim. Amma dedeniz kaç ya-

şındaydı bilin bahalım. Durun ben deyim, dedeniz 

on dört yaşında ben on dokuz.”

“Vallahi mi nene?”

“Vallahi Kasım’ım vallahi.”

“Tamam nenem, sen anlat dinliyom ben.”

“Rahmetliyi ben büyüttüm Kasım’ım, daha ev-

lendiğimiz gün gitti akranlarıynan oynamaya. Bek-

liyom bekliyom dedeniz yoh, kaynanama da bir 

şey diyemiyom, bu yaşta çocuk evermek kayna-

tamın aklıymış. Neyse sustuk evvela, dedim ben 

de çocukla çocuk olurum. O akşam gelinliği neyin 

çıkardım yattım, gece saat on gibi kaynatam de-

denizi döve döve getirdi. Kapıyı açtı hızlıca, ‘Bu 

GENÇ GELİN
GÜLNAZ NİNE
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“Kasım!”

“Kimsiniz?”

“Hadi ama Kasım bilmezlikten gelme.”

“Vallahi bilemedim, kimsiniz ki?”

“Ben şirin baban Kasım, şirin baban. Yanımdaki 

de uykucu şirin.”

“Ama siz mavisiniz! Bu olamaz, televizyonda 

siyah beyazdınız.”

“Boşver bunları şimdi Kasım, Azman süslüyü ka-

çırdı yardımın lazım.”

“İnanmam ben size, benim bildiğim şirinler 

siyah beyaz, mavi olamazsınız.”

“Kasım, süslüyü kaçırdılar diyorum. Yardım et!”

“Hayır, mavi değilsiniz siz, olamaz böyle bir şey. 

Olamaaaz!”

Gözlerini korkuyla açtı uykudan Kasım. Bir yan-

dan gördüğü rüya, bir yandan kardeşi Osman’ın 

onu sallayarak uyandırması sinirlerini bozmuştu. 

Ne menem bir rüya görmüştü öyle. Bunca zaman-

dır izlediği siyah beyaz şirinler, oldu bize mavi. 

Soluk soluğa kalmış Osman’ın meraklı bakışları ara-

sında kendine gelmeye çalışıyordu.

“Demek mavi şirin ha?”

“Abi ne zamandır sayıklıyon ‘Hayır’ diye. Bir 

uyutmadın vallahi, rüya mı gördün yoksa?”

“Osman, bu şirinler hangi renk olum la?”

“Siyah beyaz abi.”

“Tabi aslanım, mavi nerden çıktı hem. Erkek 

adama siyah yakışır.”

“Abi ben diyom, adamda uyku dönek bırakma-

dın, sen diyon şirinler. Bu vakitten sonra uyku da 

gelmez artık.”

“Ne kızıyon olum, kabus gördüm kabus.”

“Get şordan, essahtan kabus gibi. Kalk da ne-

nemin yanına gidek.”

“Olum öyle deme la, hayatımın şokuydu.”

“Haklısın abi haklısın, şirinler önemli tabi.”

“Şşş abilerle dalga geçilmez. Nenem uyanık mı 

onu de sen bana.”

“Uyanık abi, hadi gidek yanına.”

Hırkalarını giyip yerde yatan kardeşlerine bas-

mamak için yavaş yavaş salona doğru geçtiler sön-

müş sobanın yanından. Kasım’ın aklında hala rü-

yasındaki mavi şirin baba vardı. Osman ise küçü-

cük başıyla abisine söyleniyordu.

Kasımlar dört kardeşti ve dördü de erkekti. 

Hepsi de birbirinden zeki ve akıllıydı. Anneleri 

evde beş erkekle zor başa çıksa da Halil Bey karı-

sına hep yardımcı olurdu. Yozgat İmam Hatip Li-

sesinde meslek derslerine giriyor, çocuklarının eği-

timini hiç aksatmıyordu Halil Bey. Parmakla göste-

rilen, vatana saygılı, Allah yolundan ayrılmayan ço-

cuklar yetiştirmek için elinden geleni ardına koy-

muyor, tüm çabayı gösteriyordu. Öğrencileri tara-

fından çok sevilen, saygıdeğer biriydi. Kasım’la 

Osman, kimseyi uyandırmamak için yavaş hare-

ket etseler de babaları çoktan uyanmış, odasında 

Kur’an okuyordu. Kulak aşinalığından Yasin sure-

sini okuduğunu hemen anlamıştı çocuklar. Biraz 

durup babalarını dinledikten sonra nenelerinin yat-

tığı salona yöneldiler.

Neneleri ise elinde tespih, yatakta hafif doğ-

rulmuş bir şekilde zikre dalmıştı. Kasım aralık ka-

pıdan içeri girmeden önce kapıyı çaldı usulca.

“Gelin hele buraya yakışıklılar, ne bakıyonuz 

öyle kapıdan ciğer bekliyen kediler gibi.”

İlk Osman davranıp nenesinin yanına, yorga-

nın altına giriverdi. Kasım da Osman’a pis pis ba-

karak nenesinin diğer yanına girdi.

“Niye bu vakitte uyandınız bakalım, kim girdi 
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rüyalarınıza?”

“Beni es geç nenem, abimin naralarına kalk-

tım ben. Rüyasında hangi Gargamel’le kavgaya 

düştüyse kedisi Azman’dan kurtulamadı bir türlü. 

Gün boyu gezer şimdi bu böyle.”

deyip kahkahayı bastı Osman. Daha sekiz ya-

şında sanki kötü kadınlar gibi gülüyordu. Kasım 

dayanamayıp ayağını nenesinin bacaklarının üze-

rinden, Osman’ın dizine geçirdi bir tane. Nenesi 

Kasım’ın kolundan dürtüp:

“Dölek durun bahıyım. De hele ne gördün rü-

yanda Kasım’ım.”

“Boşver nenem sen benim rüyamı, bakma 

sen bu çilpi Osman’a. O görecek elbet. Biz senin 

meşhur hikayelerini dinlemeye geldik hem. Anla-

tacan mı?”

“Öyle olsun bakalım. Bakın ne diyecem size, 

bugün öyle congulus mongulus anlatmayım da 

rahmetli dedenizin hatıralarını anlatayım hatırla-

dığım kadar. Bugün ben de onu rüyamda gör-

düm, çipil çipil baktı bana gözleriyle. Bir mahzun-

luk sezdim ki daha içimde duruyor. Kaç saattir sı-

kıntıdaydım, iyi ettiniz sokuldunuz yanıma.”

“Anlat nenem anlat, sen anlatırsın da biz din-

lemezsek vebali üstümüze.”

“Dinleyin o vahıt, ben bu dedenizinen on 

dokuz yaşımda evlendim. Amma dedeniz kaç ya-

şındaydı bilin bahalım. Durun ben deyim, dedeniz 

on dört yaşında ben on dokuz.”

“Vallahi mi nene?”

“Vallahi Kasım’ım vallahi.”

“Tamam nenem, sen anlat dinliyom ben.”

“Rahmetliyi ben büyüttüm Kasım’ım, daha ev-

lendiğimiz gün gitti akranlarıynan oynamaya. Bek-

liyom bekliyom dedeniz yoh, kaynanama da bir 

şey diyemiyom, bu yaşta çocuk evermek kayna-

tamın aklıymış. Neyse sustuk evvela, dedim ben 

de çocukla çocuk olurum. O akşam gelinliği neyin 

çıkardım yattım, gece saat on gibi kaynatam de-

denizi döve döve getirdi. Kapıyı açtı hızlıca, ‘Bu 

GENÇ GELİN
GÜLNAZ NİNE
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“Kasım!”

“Kimsiniz?”

“Hadi ama Kasım bilmezlikten gelme.”

“Vallahi bilemedim, kimsiniz ki?”

“Ben şirin baban Kasım, şirin baban. Yanımdaki 

de uykucu şirin.”

“Ama siz mavisiniz! Bu olamaz, televizyonda 

siyah beyazdınız.”

“Boşver bunları şimdi Kasım, Azman süslüyü ka-

çırdı yardımın lazım.”

“İnanmam ben size, benim bildiğim şirinler 

siyah beyaz, mavi olamazsınız.”

“Kasım, süslüyü kaçırdılar diyorum. Yardım et!”

“Hayır, mavi değilsiniz siz, olamaz böyle bir şey. 

Olamaaaz!”

Gözlerini korkuyla açtı uykudan Kasım. Bir yan-

dan gördüğü rüya, bir yandan kardeşi Osman’ın 

onu sallayarak uyandırması sinirlerini bozmuştu. 

Ne menem bir rüya görmüştü öyle. Bunca zaman-

dır izlediği siyah beyaz şirinler, oldu bize mavi. 

Soluk soluğa kalmış Osman’ın meraklı bakışları ara-

sında kendine gelmeye çalışıyordu.

“Demek mavi şirin ha?”

“Abi ne zamandır sayıklıyon ‘Hayır’ diye. Bir 

uyutmadın vallahi, rüya mı gördün yoksa?”

“Osman, bu şirinler hangi renk olum la?”

“Siyah beyaz abi.”

“Tabi aslanım, mavi nerden çıktı hem. Erkek 

adama siyah yakışır.”

“Abi ben diyom, adamda uyku dönek bırakma-

dın, sen diyon şirinler. Bu vakitten sonra uyku da 

gelmez artık.”

“Ne kızıyon olum, kabus gördüm kabus.”

“Get şordan, essahtan kabus gibi. Kalk da ne-

nemin yanına gidek.”

“Olum öyle deme la, hayatımın şokuydu.”

“Haklısın abi haklısın, şirinler önemli tabi.”

“Şşş abilerle dalga geçilmez. Nenem uyanık mı 

onu de sen bana.”

“Uyanık abi, hadi gidek yanına.”

Hırkalarını giyip yerde yatan kardeşlerine bas-

mamak için yavaş yavaş salona doğru geçtiler sön-

müş sobanın yanından. Kasım’ın aklında hala rü-

yasındaki mavi şirin baba vardı. Osman ise küçü-

cük başıyla abisine söyleniyordu.

Kasımlar dört kardeşti ve dördü de erkekti. 

Hepsi de birbirinden zeki ve akıllıydı. Anneleri 

evde beş erkekle zor başa çıksa da Halil Bey karı-

sına hep yardımcı olurdu. Yozgat İmam Hatip Li-

sesinde meslek derslerine giriyor, çocuklarının eği-

timini hiç aksatmıyordu Halil Bey. Parmakla göste-

rilen, vatana saygılı, Allah yolundan ayrılmayan ço-

cuklar yetiştirmek için elinden geleni ardına koy-

muyor, tüm çabayı gösteriyordu. Öğrencileri tara-

fından çok sevilen, saygıdeğer biriydi. Kasım’la 

Osman, kimseyi uyandırmamak için yavaş hare-

ket etseler de babaları çoktan uyanmış, odasında 

Kur’an okuyordu. Kulak aşinalığından Yasin sure-

sini okuduğunu hemen anlamıştı çocuklar. Biraz 

durup babalarını dinledikten sonra nenelerinin yat-

tığı salona yöneldiler.

Neneleri ise elinde tespih, yatakta hafif doğ-

rulmuş bir şekilde zikre dalmıştı. Kasım aralık ka-

pıdan içeri girmeden önce kapıyı çaldı usulca.

“Gelin hele buraya yakışıklılar, ne bakıyonuz 

öyle kapıdan ciğer bekliyen kediler gibi.”

İlk Osman davranıp nenesinin yanına, yorga-

nın altına giriverdi. Kasım da Osman’a pis pis ba-

karak nenesinin diğer yanına girdi.

“Niye bu vakitte uyandınız bakalım, kim girdi 

Nisa ESER



ralarda etme gel biraz da bizim evde kal. Ha ne 

dersin? Anamın gönlü olsun abla Hacı Dede iyi 

değil bu kadın dedi.’ Ben kaynanama bakıyorum 

izin verecek mi diye, Hasan da bana. Ne hikmet-

se kaynanam bana bakmadan Hasan’a döndü, 

sen bekle Gülnaz bir çanta alsın gelsin dedi. 

Amma Osman’ım ne kadar sevindim bilemezsin, 

gidip kaynanamın boynuna sarılasım geldi. 

Neyse işte gittim birkaç parça esbap aldım yanı-

ma, Hasan’la düştük yola. Eve vardık ki anamın 

beti benzi atmış, gözlerinin altı halka halka mo-

rarmış… Gittik hekime, kanser olmuş bu kadın 

niye daha önce getirmediniz diye azarı bastı bize. 

Son evrelerini yaşıyor elimizden bir şey gelmez, 

hastane köşelerinde gezdirmeyin evinize götürün 

rahat yaşasın son zamanlarında dedi. Hasan’la 

birbirimize baka kaldık öylece. Yol boyunca anam 

kah yattı, kah kustu, kah bize gülümsedi. Velhasıl 

bir aya kalmaz anam göçüp gitti dünyadan. Ben 

kös kös döndüm dedenizin evine. Anamı da kay-

bettim ki iyice rehavet çöktü üstüme, bir ağlarım 

bir gülerim. Aradan çok geçmedi avluyu süpürü-

yordum, belim iki büklüm üstüm başım toz için-

de. Bir ses duydum ki tüm üzüntülerimi suya 

attım adeta. Dedeniz kapıdan başını uzatmış, 

elinde koca bir valiz Gülnaz’ım diye bağırmaz mı? 

Yüzümde güller açtı adeta, çevreye baktım ki kay-

nanam yok gittim koşa koşa sarıldım boynuna. 

Aah erken göçtü bu dünyadan yiğidim, çok erken 

göçtü. Beni buralarda yalnız bırakıp göçüp gitti.”

“Eee nene sonra ne oldu?”

“Sonrası bu işte oğlum, babanız Halil’e gebe 

kaldım. Başka da çocuğumuz olmadı, kaynanam 

hep özürlü derdi bana. Ama dedeniz anasına ba-

basına karşı hep korurdu beni. Bahın benden size 

bir öğüt, sakın unutmayın şunu; kadınlar size 

Allah’ın emanetidir. Bu emaneti koruyup kolla-

mak da boynunuzun borcudur. Hele ilerde gelin-

lerime bir el kaldırın, bakın o vakit neler yapıyo-

rum size.”

“Tamam nene, ilk Kasım’ın sana hayırlı bir 

gelin getirecek. Hem de en güzel gelinden.” 

Deyip Osman’a doğru baktı Kasım. Nenesi 

Kasım’ın başını şefkatle okşayıp:

“Tamam aslanım, ilk gelinimi sen getirecen. 

Şimdi ben yoruldum, hadi gidin ananıza yardım 

edin siz. Anlatırım yine meraklanmayın.”

“Tamam nene, sen dinlen biz kahvaltı hazır 

olunca çağırırız seni.”

“Hadi bakalım aslan parçaları, elinizden bir 

kahvaltı yiyim.”

Gülüşe gülüşe annelerinin yanına gittiler. 

Kasım kapıyı kapatmadan önce nenesine baktı 

uzun uzun, nenesinin onu yanına çağırdığını zan-

nedip yaklaştı yatağa doğru. Ama baktı ki nenesi 

çoktan uykuya dalmıştı. En garibi de bu sefer hor-

lamıyordu, dedesinden bahsedince rahatladığını 

düşünüp annesinin yanına geçti.

Biri çayı demledi biri yer sofrasını kurdu, ne-

nelerine en güzel kahvaltıyı hazırlamak için yarışı-

yordu adeta iki kardeş. Kasım nenesinin yattığı sa-

lona gitti haber vermek için, aralık bıraktığı kapı-

dan içeri girdi. Nenesi bıraktığı gibi uyuyordu, ya-

nına yaklaşıp:

“Nene, kalk hadi kahvaltı hazır. Osman’la çok 

güzel şeyler hazırladık, annem de yardım etti 

biraz.”

Kasım nenesinden ses alamayınca koluna do-

kundu hafifçe:

“Nenecim kalk hadi. Çay bekledikçe acır der-

din sen, acı çay da içilmez bu kış gününde.”

Bir çağırmaya kalkan nenesi koluna dokundu-

ğu halde uyanmıyordu. Kasım’ın vücudunu bir 

korku saldı, ellerini nenesinin omzuna koyup sal-

lamaya başladı. Uyanmıyordu nenesi, ne yaparsa 

yapsın uyanmıyordu. Ağlamaya başladı Kasım, 

hıçkıra hıçkıra ağlıyor nenesinin elini bırakmıyor-

du. Nenesi ölmüştü, o da göçüp gitmişti bu dün-

yadan, tıpkı dedesi gibi…

Halil Bey girdi kapıdan endişeyle, Kasım’ı ne-

nesinin kollarından tutmuş sallarken görünce 

neye uğradığını şaştı. Bir hışımla aldı çocuğu an-

nesinin üzerinden. Gülnaz Nine’nin nabzına baktı 

Halil Bey, korku ve endişeden nabzını bulamadı. 

Başını eğip annesinin nefes alış verişine baktı. 

Evet, Gülnaz Nine ölmüştü, akşam rüyasında gör-

düğü sevdiği ona açmıştı kollarını.
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çocuk sana emanet gelin hanım, vezirliğiyle de re-

zilliğiyle de sen sorumlusun.’ deyip çekti çıktı kapı-

yı. Dedeniz mahzun mahzun bakıyor bana, burnu 

kanamış saçı başı dağılmış… Yanına varmaya da 

korkuyorum, bir şey der temelli açılır aramız diye. 

Başımı eğdim yatağa oturdum, ağlamaya başla-

dım. Tutamıyom kendimi Osman’ım, ellerim titrer 

oldu iki dakikada. Hele o tarafta bir hareketlilik sez-

dim, başımı kaldırıp da bakamıyom. Dedeniz geldi 

yanıma oturdu, ‘Ağlama Gülnaz Abla. Anam Gül-

naz de dedi amma ben alışana kadar idare et. Bir 

de bana altın verdiler, duvağını açınca takacakmı-

şım. Sen bunu al amma anamgile bir şey deme şim-

dilik.’ demesiynen ayakucuma yatması bir oldu. 

Elimde yüz görümlüğüyle kalakaldım öylece. On 

dakika sonra da bir horlama sesi… Gülsem mi ağ-

lasam mı bilemedim ben de yattım ayakucuna.”

“Dedeme bak sen ya. Peki, büyük dedem niye 

erken evermiş dedemi?”

“Kele yavrum, ya tarlasıdır ya arazisidir ya or-

taklığıdır. Ne beklersin eskilerin işinden.”

“Tamam güzel nenem sen devam et.”

“Ben zannederdim ki bu dedeniz bana hiç sahip 

çıkmayacak, ezilip gideceğim şu genç yaşımda. 

Amma öyle olmadı Kasım’ım, beş seneye kalmaz 

adam gibi adam olup dikiliverdi karşıma. Tam 

dedim ki rahat bir nefes alacağım, koruyup kolla-

yanım var artık. Bir haftaya kalmaz askere çağır-

mazlar mı? Gözümüzün yaşını içine akıtarak uğur-

ladık dedenizi. Aradan zaman geçti tabi, ben sı-

kıntıdayım anamlara salmıyorlar, bildiğiniz köle gi-

biyim. Böyle dediğime bakmayın, büyük dedeniz 

de büyük babaanneniz de bin pişman oldular yap-

tıklarına. Geldiler helallik dilediler ölmeden. Neyse 

çocuklar konudan konuya atlamayım şimdi, nere-

de kaldık?”

“Sıkıntıdaydın nenem, seni ananlara salmıyor-

lardı.”

“Ben evleri neyi topladım, yemeği de yaptım, 

dedim ki kaynanama biraz uzanayım. Yorgunluk-

tan bir hal oldum, dedeniz de askere gitti tabi, 

onun özlemi de bir başka yara açıyor yürekte. 

Tam uzanacadım ki küçük kardeşim Hasan’ın se-

sini duydum avludan. ‘Gülnaz abla koş yetiş! 

Anam elden avuçtan düşütü koş yetiş!’ Kaynanam 

kaynatam doluştular avluya. Koştum Hasan’ın ya-

nına, nefes nefese kalmış toplayamamış kendini. 

Bir koşu su getirdim içerden, meraklı gözlerle 

Hasan’a bakıyoruz hepimiz. Hasan derin bir nefesi 

bıraktıktan sonra başladı anlatmaya ‘Gülnaz abla, 

sen gittikten sonra zaten perişan oldu anam, yıl 

geçti daha ruh gibi dolanıyor ortada. Bu sabah sı-

ğırı ahıra götürürken düşüp bayıldı, Hacı Dede’yi 

çağırdık hemen. Ben bir şey edemem doktora gö-

türün kadıncağızı dedi. Anam da seniynen konuş-

madan töbe gitmem diyo, zaten kocan yoktur bu-



ralarda etme gel biraz da bizim evde kal. Ha ne 

dersin? Anamın gönlü olsun abla Hacı Dede iyi 

değil bu kadın dedi.’ Ben kaynanama bakıyorum 

izin verecek mi diye, Hasan da bana. Ne hikmet-

se kaynanam bana bakmadan Hasan’a döndü, 

sen bekle Gülnaz bir çanta alsın gelsin dedi. 

Amma Osman’ım ne kadar sevindim bilemezsin, 

gidip kaynanamın boynuna sarılasım geldi. 

Neyse işte gittim birkaç parça esbap aldım yanı-

ma, Hasan’la düştük yola. Eve vardık ki anamın 

beti benzi atmış, gözlerinin altı halka halka mo-

rarmış… Gittik hekime, kanser olmuş bu kadın 

niye daha önce getirmediniz diye azarı bastı bize. 

Son evrelerini yaşıyor elimizden bir şey gelmez, 

hastane köşelerinde gezdirmeyin evinize götürün 

rahat yaşasın son zamanlarında dedi. Hasan’la 

birbirimize baka kaldık öylece. Yol boyunca anam 

kah yattı, kah kustu, kah bize gülümsedi. Velhasıl 

bir aya kalmaz anam göçüp gitti dünyadan. Ben 

kös kös döndüm dedenizin evine. Anamı da kay-

bettim ki iyice rehavet çöktü üstüme, bir ağlarım 

bir gülerim. Aradan çok geçmedi avluyu süpürü-

yordum, belim iki büklüm üstüm başım toz için-

de. Bir ses duydum ki tüm üzüntülerimi suya 

attım adeta. Dedeniz kapıdan başını uzatmış, 

elinde koca bir valiz Gülnaz’ım diye bağırmaz mı? 

Yüzümde güller açtı adeta, çevreye baktım ki kay-

nanam yok gittim koşa koşa sarıldım boynuna. 

Aah erken göçtü bu dünyadan yiğidim, çok erken 

göçtü. Beni buralarda yalnız bırakıp göçüp gitti.”

“Eee nene sonra ne oldu?”

“Sonrası bu işte oğlum, babanız Halil’e gebe 

kaldım. Başka da çocuğumuz olmadı, kaynanam 

hep özürlü derdi bana. Ama dedeniz anasına ba-

basına karşı hep korurdu beni. Bahın benden size 

bir öğüt, sakın unutmayın şunu; kadınlar size 

Allah’ın emanetidir. Bu emaneti koruyup kolla-

mak da boynunuzun borcudur. Hele ilerde gelin-

lerime bir el kaldırın, bakın o vakit neler yapıyo-

rum size.”

“Tamam nene, ilk Kasım’ın sana hayırlı bir 

gelin getirecek. Hem de en güzel gelinden.” 

Deyip Osman’a doğru baktı Kasım. Nenesi 

Kasım’ın başını şefkatle okşayıp:

“Tamam aslanım, ilk gelinimi sen getirecen. 

Şimdi ben yoruldum, hadi gidin ananıza yardım 

edin siz. Anlatırım yine meraklanmayın.”

“Tamam nene, sen dinlen biz kahvaltı hazır 

olunca çağırırız seni.”

“Hadi bakalım aslan parçaları, elinizden bir 

kahvaltı yiyim.”

Gülüşe gülüşe annelerinin yanına gittiler. 

Kasım kapıyı kapatmadan önce nenesine baktı 

uzun uzun, nenesinin onu yanına çağırdığını zan-

nedip yaklaştı yatağa doğru. Ama baktı ki nenesi 

çoktan uykuya dalmıştı. En garibi de bu sefer hor-

lamıyordu, dedesinden bahsedince rahatladığını 

düşünüp annesinin yanına geçti.

Biri çayı demledi biri yer sofrasını kurdu, ne-

nelerine en güzel kahvaltıyı hazırlamak için yarışı-

yordu adeta iki kardeş. Kasım nenesinin yattığı sa-

lona gitti haber vermek için, aralık bıraktığı kapı-

dan içeri girdi. Nenesi bıraktığı gibi uyuyordu, ya-

nına yaklaşıp:

“Nene, kalk hadi kahvaltı hazır. Osman’la çok 

güzel şeyler hazırladık, annem de yardım etti 

biraz.”

Kasım nenesinden ses alamayınca koluna do-

kundu hafifçe:

“Nenecim kalk hadi. Çay bekledikçe acır der-

din sen, acı çay da içilmez bu kış gününde.”

Bir çağırmaya kalkan nenesi koluna dokundu-

ğu halde uyanmıyordu. Kasım’ın vücudunu bir 

korku saldı, ellerini nenesinin omzuna koyup sal-

lamaya başladı. Uyanmıyordu nenesi, ne yaparsa 

yapsın uyanmıyordu. Ağlamaya başladı Kasım, 

hıçkıra hıçkıra ağlıyor nenesinin elini bırakmıyor-

du. Nenesi ölmüştü, o da göçüp gitmişti bu dün-

yadan, tıpkı dedesi gibi…

Halil Bey girdi kapıdan endişeyle, Kasım’ı ne-

nesinin kollarından tutmuş sallarken görünce 

neye uğradığını şaştı. Bir hışımla aldı çocuğu an-

nesinin üzerinden. Gülnaz Nine’nin nabzına baktı 

Halil Bey, korku ve endişeden nabzını bulamadı. 

Başını eğip annesinin nefes alış verişine baktı. 

Evet, Gülnaz Nine ölmüştü, akşam rüyasında gör-

düğü sevdiği ona açmıştı kollarını.
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çocuk sana emanet gelin hanım, vezirliğiyle de re-

zilliğiyle de sen sorumlusun.’ deyip çekti çıktı kapı-

yı. Dedeniz mahzun mahzun bakıyor bana, burnu 

kanamış saçı başı dağılmış… Yanına varmaya da 

korkuyorum, bir şey der temelli açılır aramız diye. 

Başımı eğdim yatağa oturdum, ağlamaya başla-

dım. Tutamıyom kendimi Osman’ım, ellerim titrer 

oldu iki dakikada. Hele o tarafta bir hareketlilik sez-

dim, başımı kaldırıp da bakamıyom. Dedeniz geldi 

yanıma oturdu, ‘Ağlama Gülnaz Abla. Anam Gül-

naz de dedi amma ben alışana kadar idare et. Bir 

de bana altın verdiler, duvağını açınca takacakmı-

şım. Sen bunu al amma anamgile bir şey deme şim-

dilik.’ demesiynen ayakucuma yatması bir oldu. 

Elimde yüz görümlüğüyle kalakaldım öylece. On 

dakika sonra da bir horlama sesi… Gülsem mi ağ-

lasam mı bilemedim ben de yattım ayakucuna.”

“Dedeme bak sen ya. Peki, büyük dedem niye 

erken evermiş dedemi?”

“Kele yavrum, ya tarlasıdır ya arazisidir ya or-

taklığıdır. Ne beklersin eskilerin işinden.”

“Tamam güzel nenem sen devam et.”

“Ben zannederdim ki bu dedeniz bana hiç sahip 

çıkmayacak, ezilip gideceğim şu genç yaşımda. 

Amma öyle olmadı Kasım’ım, beş seneye kalmaz 

adam gibi adam olup dikiliverdi karşıma. Tam 

dedim ki rahat bir nefes alacağım, koruyup kolla-

yanım var artık. Bir haftaya kalmaz askere çağır-

mazlar mı? Gözümüzün yaşını içine akıtarak uğur-

ladık dedenizi. Aradan zaman geçti tabi, ben sı-

kıntıdayım anamlara salmıyorlar, bildiğiniz köle gi-

biyim. Böyle dediğime bakmayın, büyük dedeniz 

de büyük babaanneniz de bin pişman oldular yap-

tıklarına. Geldiler helallik dilediler ölmeden. Neyse 

çocuklar konudan konuya atlamayım şimdi, nere-

de kaldık?”

“Sıkıntıdaydın nenem, seni ananlara salmıyor-

lardı.”

“Ben evleri neyi topladım, yemeği de yaptım, 

dedim ki kaynanama biraz uzanayım. Yorgunluk-

tan bir hal oldum, dedeniz de askere gitti tabi, 

onun özlemi de bir başka yara açıyor yürekte. 

Tam uzanacadım ki küçük kardeşim Hasan’ın se-

sini duydum avludan. ‘Gülnaz abla koş yetiş! 

Anam elden avuçtan düşütü koş yetiş!’ Kaynanam 

kaynatam doluştular avluya. Koştum Hasan’ın ya-

nına, nefes nefese kalmış toplayamamış kendini. 

Bir koşu su getirdim içerden, meraklı gözlerle 

Hasan’a bakıyoruz hepimiz. Hasan derin bir nefesi 

bıraktıktan sonra başladı anlatmaya ‘Gülnaz abla, 

sen gittikten sonra zaten perişan oldu anam, yıl 

geçti daha ruh gibi dolanıyor ortada. Bu sabah sı-

ğırı ahıra götürürken düşüp bayıldı, Hacı Dede’yi 

çağırdık hemen. Ben bir şey edemem doktora gö-

türün kadıncağızı dedi. Anam da seniynen konuş-

madan töbe gitmem diyo, zaten kocan yoktur bu-
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O C A K T A N H A B E R L E R O C A K T A N H A B E R L E R

ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİMİZ 
TACEDDİN DERGAHI'NDA İFTAR PROGRAMI TERTİP ETTİ

Alperen Ocakları Genel Merkezimiz Hamamönü Taceddin Dergahı'nda bin kişilik iftar 
organizasyonu gerçekleştirdi. Genel Merkez yönetimimizin tam kadro hazır bulunduğu programa 

BBP Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici ve başkan yardımcıları da katıldı. İftar programının 
ardından Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulunuldu. 

ALPEREN OCAKLARI KONYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR 
PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Konya İl 

Başkanlığımızın düzenlediği iftar 
programı Genel Başkanımız Sn. 
Murat Aslan'ın da katılımlarıyla 

gerçekleşti. Katılımın yüksek olduğu 
programa dava arkadaşlarımız ve 
Konya halkı yoğun ilgi gösterdi.

ALPEREN OCAKLARI MALATYA İL BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Malatya İl Başkanlığımız iftar programı tertip etti. Genel Başkanımız Sn. Murat 

Aslan'ın da teşrif ettiği iftara yoğun katılım gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI MERSİN İL BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Mersin İl Başkanlığımızın tertip ettiği iftar programı Genel Başkanımız Sn. Murat 

Aslan'ın da katılımlarıyla gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI ALANYA İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Alanya İlçe Başkanlığımızın tertip 
ettiği iftar programı şehit aileleri ve özel harekat 

polislerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

ALPEREN OCAKLARI BALIKESİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ RAMAZAN AYINDA HER 

GÜN İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Balıkesir İl Başkanlığımız beş yıldır 
olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca her gün 

ocak binası önünde iftar ikramında bulundu. 

ALPEREN OCAKLARI DÜZCE 
İL BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR 

PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Düzce İl 

Başkanlığımızın düzenlemiş 
olduğu iftar programı 

ortaöğretim ve üniversite 
teşkilatlarının yoğun katılımı ile 

gerçekleşti.
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ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİMİZ 
TACEDDİN DERGAHI'NDA İFTAR PROGRAMI TERTİP ETTİ

Alperen Ocakları Genel Merkezimiz Hamamönü Taceddin Dergahı'nda bin kişilik iftar 
organizasyonu gerçekleştirdi. Genel Merkez yönetimimizin tam kadro hazır bulunduğu programa 

BBP Genel Başkanı Sn. Mustafa Destici ve başkan yardımcıları da katıldı. İftar programının 
ardından Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulunuldu. 

ALPEREN OCAKLARI KONYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR 
PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Konya İl 

Başkanlığımızın düzenlediği iftar 
programı Genel Başkanımız Sn. 
Murat Aslan'ın da katılımlarıyla 

gerçekleşti. Katılımın yüksek olduğu 
programa dava arkadaşlarımız ve 
Konya halkı yoğun ilgi gösterdi.

ALPEREN OCAKLARI MALATYA İL BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Malatya İl Başkanlığımız iftar programı tertip etti. Genel Başkanımız Sn. Murat 

Aslan'ın da teşrif ettiği iftara yoğun katılım gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI MERSİN İL BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Mersin İl Başkanlığımızın tertip ettiği iftar programı Genel Başkanımız Sn. Murat 

Aslan'ın da katılımlarıyla gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI ALANYA İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Alanya İlçe Başkanlığımızın tertip 
ettiği iftar programı şehit aileleri ve özel harekat 

polislerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

ALPEREN OCAKLARI BALIKESİR İL 
BAŞKANLIĞIMIZ RAMAZAN AYINDA HER 

GÜN İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Balıkesir İl Başkanlığımız beş yıldır 
olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca her gün 

ocak binası önünde iftar ikramında bulundu. 

ALPEREN OCAKLARI DÜZCE 
İL BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR 

PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Düzce İl 

Başkanlığımızın düzenlemiş 
olduğu iftar programı 

ortaöğretim ve üniversite 
teşkilatlarının yoğun katılımı ile 

gerçekleşti.



5352
HAZİRAN/TEMMUZ 2019 HAZİRAN/TEMMUZ 2019

O C A K T A N H A B E R L E R O C A K T A N H A B E R L E R

ALPEREN OCAKLARI BURSA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 

YARDIMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Bursa İl Başkanlığımız mübarek 
Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine erzak 

yardımında bulundu.

ALPEREN OCAKLARI ANTALYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ KADİR GECESİ 

VESİLESİYLE İKRAMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Antalya İl Başkanlığımız, Kadir 
Gecesi vesilesiyle Antalya Muratpaşa Camii'nde 

ikramda bulunarak vatandaşın kandilini tebrik etti.

ALPEREN OCAKLARI ADIYAMAN İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 

YARDIMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanlığımız, 

Ramazan-ı Şerif ayında ihtiyaç sahibi ailelere erzak 
yardımında bulundu. Ayrıca yetim çocuklara da 

bayramlık kıyafet alarak bu mübarek ayda 
yüzlerinin gülmesine vesile oldular.

ALPEREN OCAKLARI DEVELİ İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ KADİR GECESİ 

VESİLESİYLE İKRAMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Develi İlçe Başkanlığımız, 

Ramazan ayı boyunca muhtaç ailelere yaptıkları 
yardımların yanı sıra Kadir Gecesi de ilçe halkına 

ikramlarda bulunarak mübarek gecelerini tebrik etti

ALPEREN OCAKLARI KAHRAMANMARAŞ İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığımızın 

düzenlemiş olduğu iftar programı dava 
arkadaşlarımızın ve Maraşlıların yoğun ilgisiyle 

gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI YOZGAT İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanlığımız, Bozok 

Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile beraber 
iftar programı düzenledi. Ramazan ayı boyunca her 
gün iftar veren İl Başkanlığımızın bu programı da 

yoğun ilgi gördü. 

ALPEREN OCAKLARI AMASYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Amasya İl Başkanlığımızın her yıl 
düzenlediği geleneksel iftar programı bu Ramazan 

da yoğun katılım ile gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI KASTAMONU İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Kastamonu İl Başkanlığımızın 

düzenlemiş olduğu iftar programı dava 
arkadaşlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin 

katılımıyla gerçekleşti.
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ALPEREN OCAKLARI BURSA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 

YARDIMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Bursa İl Başkanlığımız mübarek 
Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine erzak 

yardımında bulundu.

ALPEREN OCAKLARI ANTALYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ KADİR GECESİ 

VESİLESİYLE İKRAMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Antalya İl Başkanlığımız, Kadir 
Gecesi vesilesiyle Antalya Muratpaşa Camii'nde 

ikramda bulunarak vatandaşın kandilini tebrik etti.

ALPEREN OCAKLARI ADIYAMAN İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 

YARDIMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanlığımız, 

Ramazan-ı Şerif ayında ihtiyaç sahibi ailelere erzak 
yardımında bulundu. Ayrıca yetim çocuklara da 

bayramlık kıyafet alarak bu mübarek ayda 
yüzlerinin gülmesine vesile oldular.

ALPEREN OCAKLARI DEVELİ İLÇE 
BAŞKANLIĞIMIZ KADİR GECESİ 

VESİLESİYLE İKRAMDA BULUNDU
Alperen Ocakları Develi İlçe Başkanlığımız, 

Ramazan ayı boyunca muhtaç ailelere yaptıkları 
yardımların yanı sıra Kadir Gecesi de ilçe halkına 

ikramlarda bulunarak mübarek gecelerini tebrik etti

ALPEREN OCAKLARI KAHRAMANMARAŞ İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığımızın 

düzenlemiş olduğu iftar programı dava 
arkadaşlarımızın ve Maraşlıların yoğun ilgisiyle 

gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI YOZGAT İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanlığımız, Bozok 

Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile beraber 
iftar programı düzenledi. Ramazan ayı boyunca her 
gün iftar veren İl Başkanlığımızın bu programı da 

yoğun ilgi gördü. 

ALPEREN OCAKLARI AMASYA İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Amasya İl Başkanlığımızın her yıl 
düzenlediği geleneksel iftar programı bu Ramazan 

da yoğun katılım ile gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI KASTAMONU İL 
BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI 

DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Kastamonu İl Başkanlığımızın 

düzenlemiş olduğu iftar programı dava 
arkadaşlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin 

katılımıyla gerçekleşti.



ALPEREN OCAKLARI İSTANBUL İL 
BAŞKANLIĞIMIZ SENEGAL'DE…

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığımızın 
Senegal Dakar'da Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu 
adına yaptırdığı su kuyusunun açılışı gerçekleştirdi. 

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanımız Sn. Nail 
Gün ve dava arkadaşlarımızın da katılımıyla yapılan 

açılış programının ardından bölgedeki 
kardeşlerimize kumanya dağıtıldı.

ALPEREN OCAKLARI 
İZMİR İL BAŞKANLIĞIMIZDAN 

AHLAKSIZ YÜRÜYÜŞE TEPKİ
Alperen Ocakları İzmir İl Başkanlığımız, LGBTİ 

topluluğu adlı ahlaksızların İzmir'de düzenleyeceği 
sözde onur yürüyüşüne sessiz kalmayarak bir basın 
açıklaması yayınladı ve yürüyüşe izin verilmemesi 
gerektiğini belirtti. Daha sonra İzmir Valiliğince 
yapılan duyuruda “genel ahlakın korunması” 

sebebiyle bu onursuz yürüyüşe izin verilmeyeceği 
bildirildi. Verdikleri karar dolayısıyla İzmir Valiliği'ne 
teşekkür ediyor, Türk milletinin ahlakını bozmaya 

yönelik bu tip eylemlere karşı kesinlikle sessiz 
kalmayacağımızı bir kez daha deklare ediyoruz.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
SN. OSMAN ATAK, ŞEHİT MEHMET 

KÖKLÜ'NÜN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Sn. Osman Atak, 

24.05.2019 tarihinde Kuzey Irak'ta yol kontrolü 
sırasında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı 

sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı 
Mehmet Köklü'nün Yozgat'taki cenaze merasimine 

katıldı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz 
milletimize başsağlığı dileriz.

ALPEREN OCAKLARI UŞAK İL 
BAŞKANLIĞIMIZDA DEVİR TESLİM 

TÖRENİ YAPILDI
Alperen Ocakları Uşak İl Başkanımız Sn. 

Mehmet Sezer, yaklaşık 5 senedir sürdürmekte 
olduğu görevini Genel Başkanımız Sn. Murat 
Aslan ve Genel Başkan Yardımcımız Sn. Arif 
Yazıcı'nın da katılımıyla gerçekleşen devir 
teslim töreniyle Sn. Ali Karaca'ya devretti. 
Mehmet başkanımıza emeklerinden dolayı 

teşekkür eder, Ali başkanımıza yeni görevinde 
muvaffakiyetler dileriz.
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ALPEREN OCAKLARI ÇORLU İLÇE BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Çorlu İlçe Başkanlığımızın ocak binası önünde düzenlediği iftar programı yoğun 

katılımla gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI SAMSUN İL BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığımızın düzenlediği iftar programı dava arkadaşlarımızın ve 

Samsunluların katılımıyla gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI YALOVA İL BAŞKANLIĞIMIZ GENÇLİK ŞÖLENİ DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Yalova İl Başkanlığımız, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü münasebeti 

ile salon programı tertip etti. Yoğun katılımın olduğu programda sanatçı Ozan Ünsal da sahne aldı.



ALPEREN OCAKLARI İSTANBUL İL 
BAŞKANLIĞIMIZ SENEGAL'DE…

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığımızın 
Senegal Dakar'da Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu 
adına yaptırdığı su kuyusunun açılışı gerçekleştirdi. 

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanımız Sn. Nail 
Gün ve dava arkadaşlarımızın da katılımıyla yapılan 

açılış programının ardından bölgedeki 
kardeşlerimize kumanya dağıtıldı.

ALPEREN OCAKLARI 
İZMİR İL BAŞKANLIĞIMIZDAN 

AHLAKSIZ YÜRÜYÜŞE TEPKİ
Alperen Ocakları İzmir İl Başkanlığımız, LGBTİ 

topluluğu adlı ahlaksızların İzmir'de düzenleyeceği 
sözde onur yürüyüşüne sessiz kalmayarak bir basın 
açıklaması yayınladı ve yürüyüşe izin verilmemesi 
gerektiğini belirtti. Daha sonra İzmir Valiliğince 
yapılan duyuruda “genel ahlakın korunması” 

sebebiyle bu onursuz yürüyüşe izin verilmeyeceği 
bildirildi. Verdikleri karar dolayısıyla İzmir Valiliği'ne 
teşekkür ediyor, Türk milletinin ahlakını bozmaya 

yönelik bu tip eylemlere karşı kesinlikle sessiz 
kalmayacağımızı bir kez daha deklare ediyoruz.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
SN. OSMAN ATAK, ŞEHİT MEHMET 

KÖKLÜ'NÜN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Genel Başkan Yardımcımız Sn. Osman Atak, 

24.05.2019 tarihinde Kuzey Irak'ta yol kontrolü 
sırasında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı 

sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı 
Mehmet Köklü'nün Yozgat'taki cenaze merasimine 

katıldı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz 
milletimize başsağlığı dileriz.

ALPEREN OCAKLARI UŞAK İL 
BAŞKANLIĞIMIZDA DEVİR TESLİM 

TÖRENİ YAPILDI
Alperen Ocakları Uşak İl Başkanımız Sn. 

Mehmet Sezer, yaklaşık 5 senedir sürdürmekte 
olduğu görevini Genel Başkanımız Sn. Murat 
Aslan ve Genel Başkan Yardımcımız Sn. Arif 
Yazıcı'nın da katılımıyla gerçekleşen devir 
teslim töreniyle Sn. Ali Karaca'ya devretti. 
Mehmet başkanımıza emeklerinden dolayı 

teşekkür eder, Ali başkanımıza yeni görevinde 
muvaffakiyetler dileriz.
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ALPEREN OCAKLARI ÇORLU İLÇE BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Çorlu İlçe Başkanlığımızın ocak binası önünde düzenlediği iftar programı yoğun 

katılımla gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI SAMSUN İL BAŞKANLIĞIMIZ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Samsun İl Başkanlığımızın düzenlediği iftar programı dava arkadaşlarımızın ve 

Samsunluların katılımıyla gerçekleşti.

ALPEREN OCAKLARI YALOVA İL BAŞKANLIĞIMIZ GENÇLİK ŞÖLENİ DÜZENLEDİ
Alperen Ocakları Yalova İl Başkanlığımız, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü münasebeti 

ile salon programı tertip etti. Yoğun katılımın olduğu programda sanatçı Ozan Ünsal da sahne aldı.
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Allah �ç�n yem�n ett�
Ne söz verd�ysek unuttuk
Sonsuzluk s�z�nle ded�
Yanlış b�r yolda bulunduk

Meğerse gelen şeytanmış
Eyvahlar olsun aldandık
Kıskanır b�ze düşmanmış
Rabb�me neden uymadık

Havva peş�nden g�tmezsem 
Yalnız başına g�derd�
B�rl�kte y�y�p �çmezsem
Belk� terk ett�n derd�

Havva sevdası b�r an
Aklımı başımdan aldı
Ne kadar yanarsan yan
B�rden ayağım kaydı

P�şmanlık duymasaydık
Hal�m�z n�ce olurdu
Gözyaşı dökmeseyd�k
Sonumuz hüsran olurdu

Açıldı tövbe kapısı
Affına mazhar olduk
Gurbetten düşme sancısı
Cennet�nden kovulduk

Rabb�m suret ver�nce
An geld� yalnızlık duydum
İşt�yakla �stey�nce
Yanımda b�r�n� buldum

Sığınıp �stersen eğer
Duaların kabul olur
Yakınlık en büyük değer
Yüreğ�n pakça durulur

Adına Havva denm�ş
Gözler�m süzülüp baktı
Sank� bendek� benm�ş
Özüm özüne aktı

Havva Rabb�mden hed�ye 
Onu bana b�r eş seçt�
Akıl sorsa da ne d�ye
Şu gönlüm kend�nden geçt�

Bu nasıl tutkunluk böyle
Onunla tamama erd�m
Derts�z olana dert söyle
Aklımı yerlere serd�m

Ne güzel yaşar g�derd�k
Zamana mahkum olmadan
Hayal ötes� gezerd�k
Güneş doğup da batmadan

Cennette sonsuz n�metle
Rabb�m burada kalın ded�
İş�n�z yoktur m�hnetle
Şu ağaçtan yemey�n ded�

B�r gar�p mahluk geld�
Ağlayıp sızlayarak
Havva'nın aklını çeld�
İçten �çe yalvararak

İNSANIN SERÜVENİ

Bahattin YEŞİLOĞLU

Rabb�m�n sevg�s� sonsuz
Aleme efend� kıldı
Hayat nasıl olur onsuz
İnsanı şerefl� kıldı

Sonbahar yaprağı döker 
İlkbahar d�r�l�r�z
Gurbet�n hasret� çöker
G�tmek �ç�n d�d�n�r�z

İnsan çelme yer düşer
Kalpte umut yeşers�n
Acı sabırla p�şer
Kend�n� keşfeders�n

Ne mübarek alın ter� 
Çalışıp kazanmak var
Dünya �mt�han yer�
Asl� vatana dönmek var

ALPEREN OCAKLARI 
GAZİANTEP İL 

BAŞKANLIĞIMIZA 
ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Sn. Murat 

Aslan ve Genel Başkan 
Yardımcımız Sn. Mirsat Genç, 
Alperen Ocakları Gaziantep İl 
Başkanlığımızı ziyaret ederek 

dava arkadaşlarımız ile 
hasbihal ettiler.

ALPEREN OCAKLARI 
BOZÜYÜK İLÇE 

BAŞKANLIĞIMIZA ATAMA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Sn. Murat 
Aslan'ın gerçekleştirdiği 

atama ile Alperen Ocakları 
Bozüyük İlçe Başkanlığına Sn. 

Mustafa İbiş atanmıştır. 
Mustafa başkanımıza yeni 
görevinde muvaffakiyetler 

diler, hayırlı hizmetler 
yapabilmesini Cenab-ı 
Hakk'tan niyaz ederiz.

ALPEREN OCAKLARI 
KAĞITHANE İLÇE 

BAŞKANLIĞIMIZA ATAMA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Kağıthane 
İlçe Başkanlığı görevine Sn. 
Ömer Arslan atanmış olup 

ocağımız Kağıthane'de 
faaliyete geçmiştir. Ömer 

başkanımıza yeni görevinde 
muvaffakiyetler diler, hayırlı 

hizmetler yapabilmesini 
Cenab-ı Hakk'tan niyaz 

ederiz.
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Allah �ç�n yem�n ett�
Ne söz verd�ysek unuttuk
Sonsuzluk s�z�nle ded�
Yanlış b�r yolda bulunduk

Meğerse gelen şeytanmış
Eyvahlar olsun aldandık
Kıskanır b�ze düşmanmış
Rabb�me neden uymadık

Havva peş�nden g�tmezsem 
Yalnız başına g�derd�
B�rl�kte y�y�p �çmezsem
Belk� terk ett�n derd�

Havva sevdası b�r an
Aklımı başımdan aldı
Ne kadar yanarsan yan
B�rden ayağım kaydı

P�şmanlık duymasaydık
Hal�m�z n�ce olurdu
Gözyaşı dökmeseyd�k
Sonumuz hüsran olurdu

Açıldı tövbe kapısı
Affına mazhar olduk
Gurbetten düşme sancısı
Cennet�nden kovulduk

Rabb�m suret ver�nce
An geld� yalnızlık duydum
İşt�yakla �stey�nce
Yanımda b�r�n� buldum

Sığınıp �stersen eğer
Duaların kabul olur
Yakınlık en büyük değer
Yüreğ�n pakça durulur

Adına Havva denm�ş
Gözler�m süzülüp baktı
Sank� bendek� benm�ş
Özüm özüne aktı

Havva Rabb�mden hed�ye 
Onu bana b�r eş seçt�
Akıl sorsa da ne d�ye
Şu gönlüm kend�nden geçt�

Bu nasıl tutkunluk böyle
Onunla tamama erd�m
Derts�z olana dert söyle
Aklımı yerlere serd�m

Ne güzel yaşar g�derd�k
Zamana mahkum olmadan
Hayal ötes� gezerd�k
Güneş doğup da batmadan

Cennette sonsuz n�metle
Rabb�m burada kalın ded�
İş�n�z yoktur m�hnetle
Şu ağaçtan yemey�n ded�

B�r gar�p mahluk geld�
Ağlayıp sızlayarak
Havva'nın aklını çeld�
İçten �çe yalvararak

İNSANIN SERÜVENİ

Bahattin YEŞİLOĞLU

Rabb�m�n sevg�s� sonsuz
Aleme efend� kıldı
Hayat nasıl olur onsuz
İnsanı şerefl� kıldı

Sonbahar yaprağı döker 
İlkbahar d�r�l�r�z
Gurbet�n hasret� çöker
G�tmek �ç�n d�d�n�r�z

İnsan çelme yer düşer
Kalpte umut yeşers�n
Acı sabırla p�şer
Kend�n� keşfeders�n

Ne mübarek alın ter� 
Çalışıp kazanmak var
Dünya �mt�han yer�
Asl� vatana dönmek var

ALPEREN OCAKLARI 
GAZİANTEP İL 

BAŞKANLIĞIMIZA 
ZİYARET 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Başkanımız Sn. Murat 

Aslan ve Genel Başkan 
Yardımcımız Sn. Mirsat Genç, 
Alperen Ocakları Gaziantep İl 
Başkanlığımızı ziyaret ederek 

dava arkadaşlarımız ile 
hasbihal ettiler.

ALPEREN OCAKLARI 
BOZÜYÜK İLÇE 

BAŞKANLIĞIMIZA ATAMA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Başkanımız Sn. Murat 
Aslan'ın gerçekleştirdiği 

atama ile Alperen Ocakları 
Bozüyük İlçe Başkanlığına Sn. 

Mustafa İbiş atanmıştır. 
Mustafa başkanımıza yeni 
görevinde muvaffakiyetler 

diler, hayırlı hizmetler 
yapabilmesini Cenab-ı 
Hakk'tan niyaz ederiz.

ALPEREN OCAKLARI 
KAĞITHANE İLÇE 

BAŞKANLIĞIMIZA ATAMA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alperen Ocakları Kağıthane 
İlçe Başkanlığı görevine Sn. 
Ömer Arslan atanmış olup 

ocağımız Kağıthane'de 
faaliyete geçmiştir. Ömer 

başkanımıza yeni görevinde 
muvaffakiyetler diler, hayırlı 

hizmetler yapabilmesini 
Cenab-ı Hakk'tan niyaz 

ederiz.




