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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 

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

 

9. BÖLÜM: EVLİLİK TEKLİFİ 

 (6 Şubat 2021) 

 

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

ki: 

https://www.youtube.com/watch?v=iutF_fJuFkU 

 Videoyu Sadece Türkçe Alt Yazı ile İzlemek ve İndirmek İçin: 

https://youtu.be/pHtsBm0bvYI 

               Videoları metne aktaran : Şüheda DOĞAN - 11 Nisan 2021 

 

Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.  

Değerli kardeşler kusura bakmayın, biraz geciktik. Zamanın kısa olduğunu hissediyo-

rum bazen, ayrıca basit bir teknik sorunla karşılaştık. Sevgili kardeşlerim; Gençlerimiz ara-

sında her konuda Batılıyı taklit ve onlardan etkilenme oldukça yaygınlaştı, bunun örneklerin-

den biri de "evlilik teklifi" olarak bilinen taklit örneğidir. Gençlerin filmlerde gördüğü süs-

lenmiş görüntü şu: Genç bir adam bir süreliğine bir kıza eşlik eder, sonrasında bir gün genç 

adam kıza sürpriz yapmaya karar verir, onunla evlenme isteğini ifade etmek kastıyla diz çö-

ker, alyans kutusunu açar, ya da ona bir buket verir, kız sevinir, sonra genç adam onu yakala-

yıp seyircinin alkışları eşliğinde havaya kaldırır! Sonra Müslüman genç de maalesef gelir, 

Batılının bu ritüelini aynen taklit edip uygular. Bazen kız başörtülü olur ve genç adam onu 

https://www.youtube.com/watch?v=iutF_fJuFkU
https://youtu.be/pHtsBm0bvYI
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tutup havaya kaldırır, Hem de “Allah'ın emri, Peygamberin kavliyle” bunlar olur. Allah yar-

dımcımız olsun!  

- Pekâlâ, sorun ne? Niye kızıyorsun ki? Kardeşim, bu sonuçta evlilik, evlilik! Neden her 

şeye itiraz ediyorsun?  

- Sevgili kardeşlerim; sorun şu: "Evlilik başlangıcı" olarak yansıtılan bu süslü görüntü 

kendisinden önceki yasak ilişkileri yasallaştırmak için kullanılır. Öte yandan şerî evlilik biçi-

mi, "geleneksel evlilik" yaklaşımı ve sıradanlaşması gerekçesiyle romantik olmadığı ve ta-

nışmak için yeterli fırsat vermediği düşüncesiyle karalanır.  

Pekâlâ, gelin şimdi - ilk olarak- Batı toplumunda olup bitenleri görelim ki başkalarını 

taklit ettiğimizde düştüğümüz duruma üzülelim sevgili kardeşler. Düşeceğimiz durum Batı'nın 

genellikle yaşadığı durumdur: Bir kadın veya bir kız, bir erkekle ilişki kurmaktadır. -Başka bir 

ifadeyle girlfriend ve boyfriend- Birlikte çıkarlar, gezip dolaşırlar. Bir süre sonra -erken veya 

geç- bu ilişki kesinlikle yasak ve ahlaksız ilişkiye doğru gider. Batı web sitelerinde çeşitli 

makaleler vardır: Bu makaleler genç kıza, erkek arkadaşına cinsel ilişki için izin vermeden 

önce gözeteceği “uygun vakit” ve “önlemler”le ilgili nasihatlerde bulunur. Bir süre bu durum 

devam eder, aylarca, yıllarca yasak ilişki içinde zina ederler. Bu ilişki süresince kız tedirgin-

dir. Çünkü onunla yasak ilişki yaşayan bu erkeğin her an başka birini beğenip, kendisine şöyle 

diyeceğinden korkar: "Güle güle!" BİTTİ. Kız her zaman korku içinde, kendini tehlikede his-

seder, çoğu zaman da maddi açıdan ihtiyaç içindedir ve erkek arkadaşına umut bağlamıştır. 

Dolayısıyla kendini güven ve istikrar içinde hissetmek ister, güven ve istikrarı arar. Elbette 

günlerin geçmesiyle benzi solar ve güzelliği azalır. Zira onun güzelliğinin erkek için bir 

"son"u, son kullanma tarihi vardır.  

Ayrıca, bir kadının anneliği sevme içgüdüsü vardır, anne olmak ister. Dolayısıyla çoğu 

zaman erkekten kendisiyle evlenmesini talep eder. Zira evlilik olmadan erkek üzerinde hiçbir 

hakkı yoktur, erkekten kendisine karşı hiçbir sorumluluk talep edemez.  

Delikanlılar, genç kızlar, tekrar dikkat edin: Bu yasak ilişki süresince kadının erkek üze-

rinde hiçbir hakkı yoktur, erkekten kendisine karşı hiçbir sorumluluk talep edemez. Buna özel 

bazı makaleler var ki başlıkları çevrilmiş olarak şu şekildedir: "Evlilik öncesi size gereken 

flört süresi ne kadardır?" Yani haram olan ilişki süresi... Öyle ki iki taraf da diğer tarafın ciddi 

olduğundan ve bir aile kurmaya, çocuk sahibi olmaya elverişli olduğundan emin olabilsin.  

Peki, bu erkekler (boyfriend'ler) -ben bunlara "adamlar" demek istemiyorum; çünkü bu-

nu yapan kişi "adam" değildir- bu yasak ilişkileri yaşayan erkekler veya boyfriend'lerin çoğu 
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kadına karşı hiçbir şeyde sorumlu olmak istemez; bu tip kimseler sadece eğlenmek ister! Bu 

kadınla yasak bir ilişki içinde olacak ve ayrılmanın hiçbir yaptırımı olmayacak, onu istediği 

zaman bırakıp, atacak! Ama onunla evlenirse, yükümlülükleri olacaktır. Eğer ondan boşanırsa 

servetinin yarısını ona ödemek zorunda kalacaktır. Bu yükümlülüğün Amerikan hukukunda 

var olduğunu biliyorum. Ama açıkçası Avrupa ülkelerindeki durumu bilmiyorum. Ama Ame-

rika'da ondan boşanmak isterse servetinin yarısını ona vermelidir. Elbette ki erkeğin bu riske 

girmeye ihtiyacı yoktur. Çocukların ve ailenin sorumluluğunu üstlenmek istemez, o sadece 

haramla gönlünü eğlendirmek ister. Bu yüzden hamilelik ve doğumu önlemek üzere tüm ön-

lemleri alması için onu zorlar, eğer hamile kalırsa da, kürtaj olur.  

Bu hususta genellikle bir anlaşmazlık meydana gelir: Kadın evlilik, hamilelik ve annelik 

konusunda ısrar eder, erkek ondan kaçar, aylarca ya da yıllarca yaşadıktan sonra onu terk 

eder. Onun haysiyetini ve ırzını elinden bedava alır.. Bedava! Bu kadınlarla yayınlanan röpor-

tajlar bulunmaktadır. Uygunsuz sahneler içerdiğinden bağlantılarını kesinlikle koyamayız. 

Ama acı veren detayları duyabilirsiniz, yaşadıkları hakkında konuşuyorlar. Evliliği elde ede-

bilme hırslarındaki detaylar ve sıkıntılar inanılmaz! Hâlbuki bunu kendi elleriyle yaptılar. 

"Batılı Kadının Özgürleştirilmesi" bölümünde bahsettiklerimizi hatırlayın kardeşlerim. Orada 

kadının değerinin ölçüsü güzelliktir.  

Bana eşler arasındaki sadakatin değerinden ve Peygamber'in ملسو هيلع هللا ىلص sadakat hikâyelerin-

den bahsetme bile. Şimdi bu bağlamın tamamen dışında bir şeyden bahsediyoruz. Tamamen! 

Onlardaki ölçüt güzelliktir! Güzelliği geçerlilik süresinin sonuna geldiğinde değeri düşer ve 

onu kabul eden kişi sayısı azalır, sokaklarda evsiz başıboş dolaşır, ya da sosyal hizmetler des-

teği ister. Diğer yandan... -Ki genellikle gerçekleşen senaryo bu olmasına rağmen- buna karşı-

lık bazı durumlarda, evet bazı durumlarda bu erkek arkadaş elde ettiği kadına lütufta bulun-

maya karar verir, ya kendi arzusu yahut da onun isteği üzerine onunla evlenme nezaketi göste-

rir. Ona gelip yüzük kutusunu açarak evlilik teklifi ile sürpriz yapar. O da -şüphesiz- şaşkına 

döner, zıplayıp çığlık atar ve seyirciler de bu sahneyi alkışlar. - "Evet, sonunda, bana karşı 

sorumluluğu oldu! Sonunda bir huzur, bir istikrar ve annelik imkânı hâsıl oldu."  

Bu sahne gerçekleşse bile genellikle evliliğe ulaşmak amacıyla cinsel ilişki ile kadını 

kullandıktan sonra olur. Evlendikten sonra ise, yüksek oranda boşanma hadiselerini yayınla-

nan araştırmalarda görebilirsiniz; sosyal araştırmalarda... Yüksek oranda şiddetli dayak ve bu 

kadınlara yapılan saldırı "İslam ve Kadına Vurmak" bölümünde bahsettiğimiz "Örselenmiş 

Kadın Sendromu" hadiselerinde mevcuttur. Ondan sonra "Hollywood" gelip size bir dakikalık 

ya da bir dakikadan daha az süren bir evlilik teklifi sahnesi sunar. Bu sahnenin öncesinde ve-
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ya sonrasında vuku bulan kadına yönelik aşağılamayı, hakareti veya ona çektirdiği acıyı gös-

termez! Sonra genç erkeklerimiz gelip -Allah onlara hidayet etsin, onları ve bizi bağışlasın- ve 

genç kızlarımız gelip -Allah onlara hidayet etsin, onları ve bizi bağışlasın- bu sahnenin kadın-

lara nezaketi, saygı ve hürmeti temsil ettiğini zannederler!  

Ey gençler, bu süslü duygusal an onun bir evlilik başlangıcı olduğu ve dinen izin veril-

diği şeklinde bir anlayışla normal karşılandığında, kendisinden önceki ilişkileri de normalleş-

tirir. Evet, toplumumuzda ahlaksızlık şimdiye kadar yaygın değildi -Allah'tan geleceğimizi de 

muhafaza etmesini niyaz ederiz- toplumlarımızda onların toplumunda olduğu kadar henüz 

yaygın değil, ancak, onlardan etkilendiysek, mesele an meselesidir. "Sakın şeytana ayak uy-

durmayın!" [Kur'an; Bakara: 208] Bazı genç kızlar: "Ben tanışma dönemi olmadan evlen-

mem!" derse, deriz ki: Hangi tanışmadan bahsediyorsun kız kardeşim? Hangi tanışma?! Eğer 

şeriata uygun bir tanışma ise ve buluşmalar ailelerin evinde yapılıyorsa o zaman ben bu bu-

luşmaları destekliyorum.  

Ayrıca ben evlilikte acele edilmemesinden yanayım. Tarafların her biri diğerinin psiko-

lojisini, sadakatini, güvenilirliğini inancını ve ruhsal durumunu sınayıncaya kadar evlilikte 

acele edilmemesine teşvik ediyorum. Gençlerin bir, iki, üç, dört, beş kez bir araya gelmeleri-

ne, aralarında tam bir uyum oluştuğu Allah’ın izniyle garanti edilene kadar teşvik ediyorum. 

Ama dikkat edin dostlar! Bazı kızlar şu ifadeyi nasıl da tekrarlıyor: "Kıza mehir ödemiş ol-

man onu satın aldığın anlamına gelmez." Mehir bir satın alma mı! -Allah size hidayet etsin?!-  

Mehir mi bir satın alma?  

Yoksa o Batı toplumlarında gerçekleşenler mi kadınları satın alma, sömürme ve haysi-

yetini aşağılama anlamı taşıyor?! Duyduklarınızı içinde vuku bulan kötülüklere, dinden uzak 

olmalarına rağmen Müslüman toplumlarımızla karşılaştırınız. Dinimizden uzaklaşmamıza 

rağmen hâlâ din kalıntıları mevcut. Şimdi toplumlarımızdaki şu manzarayı bir onunla kıyasla-

yın. Onlarca adamdan oluşan bir grup -vallahi muhteşem bir sahne!- Allah'ın Kitabı ve Resu-

lün Sünnetine uygun olarak genç kızı delikanlıya istemek için geliyorlar. Ey genç kız, bütün 

aşiret Allah'ın Kitabı ve Rasulün Sünnetine uygun olarak meşru yollarla seni bu gence iste-

meye geliyor! Genç de, mehri sana Allah'ın bir emri olarak veriyor, evlilikte sana lütufta bu-

lunmak için değil.  

Mehir onun lütfu değil, senin hakkındır! Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص diyor ki: "Sen dindar olanı 

seç ki, elin bereket bulsun." (Buhari) Siz muzaffersiniz ey dindar olanla evlenenler! Siz kaza-

nanlarsınız. Evlenerek onun kalan haysiyetini telafi etmekle ve ona annelik fırsatı vermekle 
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ona lütufta bulunmuş olmazsınız! Birçok Müslüman eşin evlilik hayatında bıkkınlık ve do-

nukluk varsa bu İslam'dan değil. Ey delikanlılar, genç kızlar bu İslam'dan değil, "geleneksel 

evlilik"ten de değil ancak, Peygamberimizin ملسو هيلع هللا ىلص sünnetini terk etmemizdendir. "Nida, 

Hz.Âişe'ye Derdini Anlatıyor" bölümünde bahsettiğimiz evlilik hayatındaki nazik jestlerinden 

bile uzaklaşmış olmamızdandır. Sahih bir hadiste geçtiğine göre Muğire bin Şube -radıyallâhu 

anh- bir kadına talip olunca Peygamber Efendimiz ملسو هيلع هللا ىلص dedi ki: "Ona bak! Zira bakman, ara-

nızdaki uyum için daha gereklidir!" (Tirmizi). Sen de bir kızla evlenmek istiyorsan git ve ona 

bak güzelliğinin senin için uygun olduğundan emin ol. Ayrıca o da sana bakıp güzelliğini gör-

sün, kişiliğini tanısın, bu "aranızdaki uyum için daha gereklidir." Başka bir ifadeyle, aranızda 

sevgi ve merhamet meydana gelir.  

Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص diyor ki: "Birbirinizle şakalaşıp, eğlenebileceğiniz bâkire bir kızla ev-

lenmek istemez miydin?" (Buhari). Diğer bir rivayette ise: "Birbirinizle şakalaşıp, eğlenebile-

ceğiniz, senin onunla gülüşeceğin, onun da seninle gülüşeceği..." şeklindedir. Evlilikte asıl 

olan onu sürekli taze tutmak ve güzellikle yürütmektir, ancak biz Peygamberimizin sünnetin-

den uzaklaştık hatta evlilik ilişkilerimizi tazelemek konusunda bile. Dolayısıyla ey cemaat, ey 

delikanlılar, genç kızlar! Bu gördüklerinizden sonra Allah aşkına Sizler Muhammed ümmeti-

nin gençleri iken, Peygamberlerin ve nebilerin en hayırlısının takipçileri iken insanlar için 

çıkarılmış en hayırlı ümmet iken, Allah aşkına, onları taklit etmeye razı oluyor musunuz?! 

Yani olması gereken bu sahnelerden birini bile görmeye tahammül edemeyip, onlara karşı 

tiksinti duymanız değil midir?  

Kendinizi şerefli bir Müslüman olarak hissetmeniz, bir varlığınız, bir bağımsızlığınız, 

bir haysiyetiniz olduğunu bilip, kimseyi taklit etmemeniz gerekir! Asıl onların bizi taklit et-

mesi lazım; kadına hürmette, onu onurlandırmada ve konumunun yüceltilmesi konusunda 

onların bizi taklit etmesi lazım. Aynı şekilde sadakat ve sevgiye dayanan aile ilişkilerinde, 

sevgi ve şefkati derinleştirmede, bir tarafın diğerine iyilik yapmak suretiyle Allah'a -

Subhânehû ve Teâlâ- yaklaşması ve itaat etmesinde de bizi taklit etmeleri gerekir. Anlık âdi 

bir cinsel zevk üzerine kurulu, kadının sonrasında çok geçmeden sokağa atıldığı, bir erkeğin 

yıllarca kadının haysiyetini haram yolla çiğnemeden kendisiyle evlenmek lütfunda bulunma-

dığı düzen taklit edilmez. Allah yardımcımız olsun. Yüce arşın Rabbi yüce Allah'tan, genç 

erkeklerimizi ve kızlarımızı sevdiği ve razı olduğu şeylere iletmesini ve bizi Peygamberin 

  .havzında sizlerle birleştirmesini niyaz ediyorum ملسو هيلع هللا ىلص

Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. 


