
KADIN VE AİLE SERİSİ 

DR. İYAD KUNAYBİ  

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

tarafından çevrilmektedir.  

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

şekilde kopyalanamaz, elektronik veya mekanik yolla çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve 

dağıtılamaz." 

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

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

13. BÖLÜM:  

DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE ÖNEM VEREN BAYAN ELEMAN ARANIYOR 

(4 Mart 2021) 

 

 Videoyu Farklı Dil Seçenekleri ile İzlemek İçin İyad Kunaybi Youtube Kanalı 

Linki: 

https://youtu.be/_9DhGgy1L_A 

 Videoyu Sadece Türkçe Alt Yazı ile İzlemek ve İndirmek İçin: 

https://youtu.be/R4175dDzIwE 

               Videoları metne aktaran : Gürhan ÇİÇEK - 9 Mart 2021 

 

 Allah'ın selamı üzerinize olsun.  

"Dış görünüşüne önem veren bayan eleman aranıyor!"  

Bu, kullanımı oldukça yaygın ve basitçe şu anlama gelen ifadelerden biridir: 

"Kadınlığıyla ticaret yapabileceğimiz kadın eleman aranıyor. Güzelliğinden para 

kazanabileceğimiz, malımızı pazarlamak için kullanabileceğimiz bir kadın. Dini, düşüncesi ve 

ahlâkı bizi ilgilendirmeyen, sadece fiziği ve dış görünüşü bizi ilgilendiren bir kadın.” Buna 

"kadının metalaştırılması" deniyor. Yani kadının bir meta olarak; insan gibi değil de ticari 

bir obje olarak kullanılması.  

“Batılı Kadının Özgürleştirilmesi” bölümünde, Batılı kadınların bu durumdan nasıl 

mustarip olduklarını ve bu metalaştırmanın toplumlarında yayılmasıyla nasıl bir utanç, 

https://youtu.be/_9DhGgy1L_A
https://youtu.be/R4175dDzIwE


değersizlik ve psikolojik rahatsızlık hissetmeye başladıklarını konuşmuştuk. Bu da "Sexual 

Objectification" yolunda bir adımdır: (Kadının Cinsel Obje haline getirilmesi). İslam, kadına 

örtünmeyi emrettiğinde, örtünün taşıdığı mesaj şu idi: "Ey erkek kardeşlerim, ben sizin Allah 

için kız kardeşinizim, sizlerle iyilik ve takva hususunda yardımlaşırım. Sizi ilgilendiren 

güzelliğim ve kadınlığım değil, dinim ve ahlâkımdır. Güzelliğimi ve kadınlığımı ise eşime 

saklıyorum. Bu örtü ise kalbi hasta olanlar için bir mesaj taşıyor ve diyor ki: Bana göz 

dikmeyin. Çünkü ben sizin eğlenceniz ve cinsel objeniz haline dönüşmekten daha değerli ve 

onurluyum.  

Bu konuyu sizlerle paylaşmama neden olan şey, bugün aldığım iki mesajdır. İlki Alaa 

al-Şafi kardeşimizin paylaşımı. Diyor ki o yazıda: "Bir süre önce, 6000 cüneyh maaşla 

başlayan bir iş ilanı okudum. Belli başlı şartları bulunuyordu. Bir mesaj gönderdim ve daha 

fazla bilgi almak istediğimi söyledim. Sürpriz olan, ilanda yer alan tüm şartların birincil 

olmayan şartlar olmasıydı! Sonra bana asıl şartları göndermeye başladılar, şöyleydi: 

 - Görev, filanca müdürün sekreteri olmaktan ibarettir.  

- Başörtünün çıkarılması esas şartlardandır.  

- Resmî kıyafet; kısa etek, dekolte gömlektir.  

Bu durum, "Dış Görünüşüne Önem Veren" sloganı altında, genç kızların iş piyasasında 

günlük olarak tacize maruz kaldığı yüzlerce durumdan sadece biri! Son olarak, Prof. Dr. 

Muhammed İbrahim el-Ukle, iş yerlerindeki müdürler tarafından ahlâkî şantaja maruz kalan 

kadınlardan çok sayıda telefon geldiğini söylüyor.  

İkinci mesaj, Birleşmiş Milletler'den bir tweet. Birleşmiş Milletler - Arapça sayfası- 

dünden önceki gün paylaştığı tweette şöyle dedi: "Kadını değiştirmeye çalışmaktan 

vazgeçmenin ve potansiyellerinin gerçekleşmesini engelleyen sistemleri değiştirmenin zamanı 

geldi." Sanki tweet şöyle diyor: "Müslüman kadının, Batılı kadının maruz kaldığı şeylere 

maruz kalmasını sağlamak için esnek çabalarla yetinmemenin; onu ve toplumu kanun gücüyle 

buna mecbur bırakmanın zamanı geldi!" Bu, "Rambo, Müslüman Kadını Kurtarıyor" başlıklı 

bölümde kapsamlı olarak konuştuğumuzun birebir aynısı.  

Ey kadın hakları savunucuları, kadınlara gerçekten değer veriyorsanız, onların hakları 

ve savunulmaları sizi gerçekten ilgilendiriyorsa; bu tür ilanlar, mücadele edilmesi gereken en 

büyük kötülüklerden birini teşkil ediyor. Bu ilan sahiplerine şöyle demeniz gerekiyor: "Ey 

hayâ yoksunları! Kadının dış görünüşünün güzel olmasıyla neyi amaçlıyorsunuz?! Kadın, 

ticaretini yapacağınız bir mal değildir. Kadın, Rabbi tarafından değerli kılınan, kıymetli bir 

insandır. Ticarî bir mal değildir." Allah yardımcımız olsun.  

Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. 


