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KADIN VE AİLE SERİSİ 

DR. İYAD KUNAYBİ  

Bu videolar, içinde Kulliyetu Neva grubunun da olduğu Türk-Arap bir proje ekibi tara-

fından çevrilmektedir.  

"Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında, yayıncının yazılı izni alınmaksızın, hiç bir 

şekilde kopyalanamaz, elektronik veya mekanik yolla çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtıla-

maz." 

Dr.İyad Kunaybi Çeviri Projesi Türk Ekibiyle İletişim İçin: kulliyetuneva@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. BÖLÜM: CERAŞ’TA İŞLENEN VAHŞET 

 (29 Ocak 2021) 

 

 Videoyu Farklı Dil Seçenekleri ile İzlemek İçin İyad Kunaybi Youtube Kanalı Lin-

ki: 

https://youtu.be/eicES78pfow  

 Videoyu Sadece Türkçe Alt Yazı ile İzlemek ve İndirmek İçin:  

https://youtu.be/wKHPdV-1YTs 

      Videoları metne aktaran : Hüsna YILMAZ – 10 Nisan 2021 

   

Allah’ın Selamı ve rahmeti üzerinize olsun 

Sevgili Kardeşlerim, Allah sizi hayr ve afiyet üzere yaşatsın. Hepinizin Cuması müba-

rek olsun.  

Haberlerin çokluğu ve meşguliyetlerin yoğunluğundan “Ceraş Vahşeti” olayını geç 

duyduğum doğru. Bilmeyenler için ola kısaca şu:  

Günahkâr bir adam kasıtlı ve vahşi bir şekilde karısını tamamen kör etti. Kardeşlerim, 

ben ayrıntıları zikretmeyi sevmiyorum, çünkü cidden çok acı verici. Hem de insanların kız-

gınlık anında suç işleme çıtasını yükseltebilir. Ama detayları duyduğumda üzerime gerçekten 

kasvet ve üzüntü çöktü ve dedim ki: böyle olayların üzerinde biraz durmalı ve bu çirkin hadi-

selerin tekrar edilmemesi için bazı şeyleri hatırlatmalıyız.   

https://youtu.be/wKHPdV-1YTs
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Kardeşlerim,  

Her şeyden önce, iyi bir eş tercihi yapmak gerekiyor. Peygamberimizin (s.a.v) hepini-

zin ezbere bildiği sözünde geçtiği gibi “Dinini ve Ahlakını beğendiğiniz bir kimse size dünür 

olarak gelirse kızınızı onunla evlendiriniz.” (Tirmizi). Yani kriter, din ve ahlaktır. Kuzen, ak-

raba veya başkası olması değil. Hem din ve ahlak sahibine kadın ve ailesi de mali açıdan ko-

laylık gösterecektir.  

İkinci olarak evli kadınlara gelirsek; Artık olan olmuş, eşi ne din ne de ahlak sahibi bi-

risi. Hatta kocanın ahlaksız ve günahkâr birisi olduğu, hanımı hususunda Allah’tan korkmadı-

ğı ortaya çıkmış olsun. Böyle bir durumda aile kadına “Kocana sabret, sokağa atılmaktansa bu 

sıkıntıyı çekmen daha iyidir. Allah onu zamanla ıslah eder” mi demeli? Kadının böyle bir 

kocaya karşı sabırlı olması gerekir mi? Tabii ki hayır. Bu, kadına zulüm olur. Tam tersine 

onları ayırmak için çabalamak gerekir.  

Kardeşlerim, bir yanda Allahtan korkan ve bazen öfkelenen, Allah hatırlatıldığında ha-

tırlayan, öğüt verildiğinde dinleyen bir adam var. Ne kadar katı davransa da bir sınırı vardır. 

Çünkü dini onu vazgeçirir, ahlakı doğru yola döndürür. Diğer yanda da günahkâr, acımasız 

bir adam var. İkisi arasındaki fark açık. Böyle birisi için kadına “Sabırlı ol!” denilemez. “Ço-

cuklar için sabret!” de denilemez.  

Çocukların kötü ahlaklı, annelerine zorbaca davranan bir baba görmeleri, pedogojik açı-

dan anne baba boşanmış olarak yaşamalarından daha kötüdür. Peki, insanlar boşanmayı neden 

bu kadar sıkıntılı görüyorlar? Bu devirde insanlara boşanma neden bu kadar ağır geliyor? Bu 

bizi şu üçüncü noktaya götürüyor: O da; boşanma ve boşananlara karşı toplumun oldukça 

negatif tutumu. Şeriatımıza aykırı olmasına rağmen boşanmış kadının aşağı statüde görülmesi.  

Arkadaşlar, Peygamberimizin (s.a.v) zamanında da boşanmalar olur, sonra boşanmış 

kadınlar yeniden evlenirlerdi. Peygamberimiz de boşanmış bir kadın Zeynep’le evlendi. Bo-

şanmış bir kadına aşağı bir bakışla bakmak ancak zalimlik ve cehaletten kaynaklanır. Genel 

anlamda durum şudur: Bazı ailevi sorunlar vardır ki ancak evliliği bitirmekle çözümlenebilir. 

İlahi emirde geldiği gibi: “İyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermek.”[Kur’an; Bakara:229]  

Hanımını yanında tutmak istiyorsan iyilikle; yok, boşanmak istiyorsan güzellikle salı-

ver. İyilikle tutma hususunda “Nida, Hz. Aişe’ye Derdini Anlatıyor” başlığıyla daha önce bir 

video yayımlamıştık. Bu video Peygamberimizin (s.a.v) eşlerine nasıl davrandığını göstermek 

ve açıklamak içindi. Peki, insanlar Allah’a hakkıyla itaat ediyorlar ve yine de boşanma olduy-

sa, sonrasında ne olacak? Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Eğer (eşler) birbirinden ayrılırsa Al-
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lah, bol nimetinden her birini zenginleştirir (diğerine muhtaç olmaktan kurtarır).”[Kur’an; 

Nisa; 130] Şeriatta boşanmayı suç sayan ve boşanan kadına zulmeden modern cahiliyenin 

getirdiği zorluklar yok.  

Sevgili dostlar, dördüncü nokta da şu: Bazı insanların bu olayla ilgili olarak “Ceza artı-

rılmalı” dediklerini duyuyoruz. Peki, burada soru şu: Cezalandırma işi aslen insanların takdi-

rine mi bırakılmıştır ki artıralım veya artırmayalım? Allah-u Teâlâ’nın şu sözlerini duymadı-

nız mı? ‘O kitapta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe 

diş ve (bütün) yaralamalara kısas vardır.” [Kur’an; Maide: 45 ] Şeriatın hükmü kısastır. Eğer 

hak sahibi, Allah-u Teâlâ’nın buyurduğu gibi kendi isteğiyle hakkından vazgeçerse, o zaman 

Allah-u Teâlâ’nın dediği gibi: “Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir ke-

farettir.” [Kur’an; Maide: 45 ] Yani, Allah onun günahlarını bağışlar. Lakin kısas isteme ya da 

affetme hakkı kendisine aittir. Kardeşler, bu yüce Rabbimizin şeriatıdır.  

Buhari’nin rivayet ettiği bir hadiste: Rasulullah (s.a.v) zamanında bir Yahudi bir cariye-

ye –kıza- saldırmış, üzerindeki eşyaları – takıları- alarak başını iki taş arasında ezmişti. Ailesi 

kızı ölmek üzereyken Rasulullah’a (s.a.v) getirdi. Kızın sesi soluğu kesilmiş, konuşamıyordu. 

Rasulullah (s.a.v) kıza: “Seni kim bu hale getirdi ?” diye sordu. Falanca mı? - Yani öldürmeye 

çalışan dışında başka birisi – Başıyla “Hayır” diye işaret etti. Başka bir adam mı diye sordu, 

yine “Hayır” dedi. O halde falanca mı diye gerçek katili sporunca “Evet” diye başını salladı. 

Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) ne yaptı? (Buhari dışındaki sahih bir rivayete göre de Yahu-

di suçunu itiraf etti.) Peki, Peygamber Efendimiz bu adama ne yaptı? “Rasulullah başının iki 

taş arasında ezilmesini emretti.” Adamın kıza yaptığı gibi, kısas. Kız, oğlan, kadın, erkek; 

hepsinde hüküm kısastır.  

Kıymetli dostlar, Buhari’nin rivayet ettiği bir başka hadiste: Enes bin Malik’in halası 

Rübeyyi Ensardan bir cariyenin dişini kırmıştı. Diş, evet sadece diş! Kavmi kısas istemek 

üzere geldi ve Peygamber (s.a.v) kısas emretti. Diş için mi? Evet! Buna rağmen kısas emretti. 

Ancak kavmi daha sonra diyete –bedel ödenmesine– razı oldu.  

Dostlar! Kadın olsun, erkek olsun Müslüman aziz ve kıymetlidir. Hakkı Şeriatte koru-

nur. Kim ona saldırmak istese zulüm ve düşmanlığından alıkoyacak bir caydırıcılık vardır.  

Kıymetli dostlar, bahsettiğimiz suç gerçekten yürek parçalayıcı. Bu; toplumumuzun hu-

kukta, boşanmış kadına bakışta, eş seçiminde, ailevi sorunlara yaklaşımda ve aslında her hu-

susta Rablerinin şeriatini kaybetmelerinin bir sonucudur. Her hususta yardım istenecek olan 

yalnızca Allah’tır. Allah’tan bizi kendisine en güzel şekilde döndürmesini diliyoruz. Çünkü 
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şahit olduğumuz olay çok çirkin, acı verici ve akıl almaz. Tarihte eşi görülmemiş bir vahşet. 

Allah bize yardım etsin! Yüce Allah’tan bu kız kardeşe lütufta bulunmasını, bu trajediye şahit 

olan çocuklarına acımasını, kalplerine ferahlık vermesini, acılarını hafifletmesini diliyoruz. 

Allah’tan bu kardeşin basiretini açmasını, gözüne karşılık daha hayırlı bir bedel vermesini, 

cennet nimetlerine bakmakla onu rızıklandırmasını diliyoruz. Yardım umulacak yalnız Al-

lah’tır.  

Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.  


