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Hanım hukukçuların bulunduğu WhatsApp Grubunda bir hanım meslektaşımızın mesajı:
Bursa aile akademisi-mucahit gultekin ekibi
Sekam-burhaneddin can ekibi
Aile meclisi-adem cevik ekibi ve av. Muharrem balci yaklasik 6 aydir (tam secim oncesi bu
da bana manidar geliyor) 6284 un ve ist. Sözlesmesinin feshedilmesi konusunda bir kampanya yürütüyorlar. Bu iki kanunun aileyi yok eden kanunlar oldugunu iddia ediyorlar.
Sehir sehir dolasip seminerler veriyorlar. Bizim camianin akli basinda dedigimiz kelli felli
köşe yazarlarina ısmarlama yazilar yazdiriyorlar. Butun kavramlari birbirinin icine giydiriyorlar. Toplumsal cinsiyet kavramini en marjinal gorus olan queer teori (cinsiyetsiz toplum) ile izah edip buyuk bir korku saliyorlar.TCE kavramindan girip LGBT den cikiyorlar
. 6284 den girip kadinin istihdamindan ve güçlü kadin istemiyoruz güçlü kadin aileyi yok
ediyordan cikiyorlar. Sapla samanı birbirine karıştırmış durumdalar. Bunlara itiraz edersen feminist ve Kur'an dan kopuk damgasiyla seni damgaliyorlar. Sema marasli da bunlardan besleniyor. Ve ben bircok hukukcunun 6284 u de ist. Soz. Ni de satir satir okumadığını
vakif olmadigini dusunuyorum. Uygulama yanlislarini kanuna mal ettiklerini düşünüyorum. Konu LGBT olunca da herkes fersah fersah uzak duruyor. Deve kusu gibi basimizi
kuma sokarak bu illetten kurtulacagimizi saniyoruz ama yaniliyoruz.
……………..
Öncelikle değerli okuyucularımdan, yukarıdaki düzensiz ve özensiz yazı ve düşünceleri aktardığım için özür dilerim. Beni tanıyanlar bilirler, mesajlarımda bile imla hatalarına dikkat
ederim. Bu hem kendime hem de muhatabıma saygımın bir gereğidir.
Yine okuyucularımın sabrına ve hoşgörüsüne sığınarak, pehlivan tefrikası kadar olmasa da
birkaç bölüm halinde oluşacak bu yazı için, konunun şahsımla alakalı kısımlarının dışındaki
duyarlılıklarım gereği helallik diliyorum.
Tabii ki, yukarıdaki satırların yazarı gibi asılsız itham etmeyeceğim ve kendisini başkaları ile
özdeşleştirmeyeceğim.
Benim için zor bir yazı olacak, zira meslektaşım, 2 Avukat öğrencimin muhterem Anneleridir.
Bir anlık biraradalığı bile birbirimize hak geçecek an olarak kabul eden biri olarak, bu hak
bilmezlik konusunda da dikkat çekmem gereklidir diye düşündüm.
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Yine özürle ifade etmeliyim ki, haksızlığa ve kul hakkını ihlale karşıtlığımı, şahsımdan değilse de, konunun yanlış anlaşılmasından dolayı özür diletene kadar sürdürmek gibi bir zaafım
var. Bunu da okuyucunun hoşgörüsüne teslim ediyorum.
Son olarak;
Değdi mi? Sorusunu da ihmal etmediğimi belirtmeliyim, ki hiçbir atfı cürmün ve hakaretin
karşılıksız kalmamasına özen gösterilmeli. Aksi halde, her zaman söylediğim ve aslan – fare
hikâyesindeki gibi, YOL OLUR YOOOLL.
Yazılanları sırasıyla tahlil edelim:
Seçim öncesi manidar yazılar ve yakıştırmalar:
Yazıda isim ve soy isimler özensiz ve değersiz şekilde yazılmış, bunu bir meslektaşıma yakıştıramadım. Bu isimlerden ikisi değerli akademisyen hocalarımız üstelik.
Öncelikle belirtmeliyim ki, yazıda adı geçen Adem Çevik’le hiçbir şekilde irtibatım, birlikteliğim ve düşünce ve eylem ortaklığım yoktur ve olamaz.
Saniyen, parantez içine alınmış (tam seçim öncesi bu da manidar geliyor) ifadesi ile mevcut
iktidara karşı bir operasyon imasında bulunmuş. Sayın meslektaşım, zahmet edip birkaç satırımı
okusaydı, “sivil toplumun iktidarın ne yanında ne de karşısında olmak yerine uzağında olabileceği” sözümü bilmiş olması gerekirdi. Tıpkı, kendisinin başörtüsü mağduriyetinin yaşadığı yıllarda, mağdurlar için 3 adet kitap ve onlarca makale yazdığımı, bu yazıların da mevcut iktidarlara rağmen yazıldığını, bu çizgiyi 47 yıldır sürdürdüğümü görebilecekti, ancak bunca özensiz
düşünce ve yazıda bunları beklemek fazla safdillik olurdu. Aslında siyasi parti mensubu ve aktif
taraftarı meslektaşımız, bizlere seçim öncesi hangi konularda ve ne dozajda yazmamız gerektiğini anlatsalardı, böylesi bir yanlışlığa düşmez, belki de bulunduğu ilçenin belediye başkanlığını
ve tabii ki kendisinin de Meclis üyeliğini garanti altına alabilirdik. Bağışlanmamı dilerim.)
Kampanya yürütmek
İnsan hakları ihlalleri, ifsad projeleri hakkında bilgilendirmek ve donamım sahibi olmak, yetkilileri uyarmak, bunun için ülkenin dört bir yanını dolaşarak ders ve konferanslar vermenin adı ne
zamandan beri “seçim öncesi kampanya” oluyor? Her uyarıyı siyaset karşıtı kampanya, her eleştiriyi hükümet karşıtlığı olarak değerlendiren, hakkı söylemeyi düşmanlıkla eşdeğer gören zihniyete
ne söylesek fayda vermez, ancak şu soru yerinde olacaktır; başınızdaki örtü için verdiğiniz mücadele bir kampanya mıydı? Üstelik bu mücadele 2009 yılına kadar da sürmüştü. 2009 yılında Batı
Çalışma Grubu faaliyetteydi ve bir özel öğretim kurumunu bu çetenin elinden kurtarmıştım. İnanıyorum ki o günlerde verdiğiniz mücadele bir kampanya değildi ve ben o hareketin, itirazın, eylemin içinde tüm dostlarım ve öğrencilerimle birlikte aktif rol almıştım. Bu gün de aktif rol alıyorum. Hem de o günün mağdurlarının çocukları ve hatta torunları ile birlikte, diğerlerini de uyararak, dersler yaparak. Meslektaşım, dönem arkadaşları merhum Şehidlerimiz, dava arkadaşlarımız,
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Macide ve Özlem hanımların, kızlarım, gelinlerim, öğrencilerim, meslektaşlarım olduğunu da
bilmiyor. Yılların insan hakları aktivistini kendince meş’um ve iktidar karşıtı kampanyanın neferi
yerine koyuyor. Ne kötü ve haksız bir benzetme. Allah saklasın.
Aileyi yok eden kanunlar:
Hani bir sözü farkında olmadan doğrulayanlara söylenen bir söz vardır, “ben demedim sen
dedin” diye. Evet, meslektaşım dedi. Hem de bu ülkenin Ombudsmanının ve İnsan Hakları
Kurulunun değerli başkanlarının dediği gibi demiş. “6284 sayılı yasa, ailenin temeline dinamit
koyan yasa imiş, geç anladık”.1
Evet, tekrar ediyorum, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa aileyi yok eden yasadır. İstanbul
Sözleşmesi bizzat yok eden bir yasa ve içinde aile kelimesi bile geçmiyor. Türkiye Cumhuriyetinin şark kurnazı bürokratlarının Sözleşmedeki “ev” kelimesini “aile” olarak çevirmiş olmasını
esas alarak oluşturulan sözümona uyum, Sözleşmenin resmi diline aykırıdır. Bunu ben değil,
Sözleşmeyi yorumlayan tüm akademisyenler söylüyor. Siz “aile” deyince aile olmuyor.2
Birazcık bilgi de verelim: Ailede meşru şekilde bir arada yaşayan karı – koca ve çocuklar, bir
de kabul ederseniz büyük anne – babalar bulunur, buna aile denir. Sözleşmede geçen “ev” ise,
meşru veya gayrımeşru olmasına bakılmaksızın partnerlerden oluşan yapıya denir. Üstelik
feministlerin ve eşcinsellerin doğurmaya karşı oluşlarından evin sadece partnerlerden oluştuğu kabulü de pek yabana atılır bir iddia olmasa gerek. Nasıl? Muhafazakâr sağcılığa bu içselleştirme pek yakışmış denemez mi? Yoksa böyle anlamadınız mı? Sizi bilmem ama imzalayanlar tam olarak böyle anladıkları için şark kurnazlığından “ev”i “aile” olarak çevirdiler ve
6284’e de böyle koydular. Okumak yararlıdır, üstelik inanç ve eylem bütünlüğü arıyorsak.3
Bir açılım daha yapalım. Sayın meslektaşım gibi İstanbul Sözleşmesini okumamış olanlar,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine karşı Hükümetin ve KADEM’in Toplumsal Cinsiyet Adaleti’ni
hemen İstanbul Sözleşmesinin yürürlüğe konduğu zamanda ortaya atmasının ne anlama geldiğini bile düşünmemişlerdir. Öyle ya hükümetimiz yaptıysa doğru yapmıştır.
Peki, bu iki kavramsallaştırmadan hangisi doğrudur? Hükümetin imzaladığı mı, yoksa kitleleri avutman için uydurduğu mu? Yardımcı olmak adına linkini de vereyim.4
“Meslektaşım, “bu iki kanunun aileyi yok eden kanunlar olduğunu iddia ediyorlar“ derken,
lider olarak arkasında durduğu ve desteklediği Sayın Cumhurbaşkanının şu açıklamasını işitmemiş gibi davranması, kraldan fazla kralcılık sayılmaz mı?
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Şeref MALKOÇ, “Mevcut kanun, kocaları cinnet noktasına getiriyor”. “Biz eşleri barıştırmak yerine ayrılsın diye kanun çıkarmışız". https://www.memurlar.net/haber/803376/mevcut-kanun-kocalari-cinnetnoktasina-getiriyor.html
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Kadriye BAKIRCI, “İstanbul Sözleşmesi”, http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/881.pdf
Kadriye BAKIRCI, a.g.e.
E. Sare Aydın YILMAZ, “Kadın Hareketinde Yeni Bir İvme: Toplumsal Cinsiyet Adaleti.“
http://www.muharrembalci.com/hukukdunyasi/tce/872.pdf
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“İdamla ilgili konu özellikle terör suçlarıyla ilgili de bizim açımızdan büyük önem arz ediyor. Bu konu üzerinde çalışıp gerek terör gerek buna benzer konular, bunlar bir anayasal
düzenleme ile gündeme gelebilir. Hatta bu kapsamın dışında zina konusunda yeniden ele
alınmasının çok isabetli olacağının düşüncesindeyim. Bu toplumun manevi değerler noktasında farklı bir konumu var. Biz Avrupa Birliği sürecinde, bu bir özeleştiridir; bu konuda
bir yanlışımız oldu. Zina ile ilgili düzenlemeyi de yapmak suretiyle tacizler vs. belki de aynı
kapsam içinde değerlendirmemiz lazım. Bu Türkiye’nin, batı ülkelerinin birçoğundan farklı
konumda olduğunu gündeme getirmesi bakımından önemli.”5

Kaynak Sözcü’den, ancak özellikle Sözcü’den aldım. Ola ki Sayın Meslektaşım, diğer
portallardan, gazetelerden araştırıp, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini okuma zahmetine girmese
bile Sayın Başkan’ın ne söylediğini anlama zahmetine girebileceğini düşündüm.
Keli felli (aslı kerli ferli olacak ya neyse) yazarlara ısmarlama yazılar yazdırmak!
Ne haddimize efendim. Bu konuda yazan değerli yazarlarımızın isimlerini vermek istemiyorum. Çünkü sayın meslektaşımın yüzünü daha fazla kızartmak istemem. Zira hedefteki yazarların bir kısmı ile 28 Şubat günlerinde omuz omuza olduklarını biliyorum. Belki de o yazarların bazıları bu grupta paylaşılan mesajı okumuşlardır bile. Bu yazarlarımızın bir kısmı, konuyu bizzat orijinal eserlerden, bilimsel bulgulardan araştırmaları ile bizlere aktarıyorlar. Söyleyecek sözü olanların bu eserlere aynı bilimsellikle cevap vermeleri gerekir. Sayın meslektaşım, kısacık mesajında töhmet altında bulundurmak yerine varsa entelektüel yanını kullanıp
karşılıklar üretirse onları da paylaşmayı dilerim. Zaten web sayfamda önemli bir bölümü de
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hakkında bilgi, belge ve araştırmalara ayırdım.6 İnsanlara, hele de
kendisi ile benzer görüş ve hayat tarzını benimsemiş yazarlara, düşünürlere, aktivistlere, ısmarlama yazı atfında bulunmanın karşılığını değerli okuyucu verecektir elbette. Ben sadece
“aymazlık” olarak nitelemekle yetineceğim.
Şehir şehir dolaşanlar
Doğrudur. 28 Şubat sürecinde olduğu gibi, başınızdaki örtüyü, bir küresel projenin yemi yapmalarına karşı mücadelenin gereği olarak; bugün de sıcacık evimizden, eşimizden, çoluk çocuğumuzdan, torunlarımızdan, öğrencilerimizden ve dostlarımızdan günlerce, aylarca ve yıllarca uzak kalmanın adıdır şehir şehir dolaşmak. O zamanlar bazı arkadaşlarımızın, “bu yaptıklarınızın kıymeti bilinecek mi” sorusunun da muhatabı olmuştuk. Cevabımı yazmayacağım.
Bu satırların okuyucuları ve meslektaşım bunun cevabını çok iyi biliyorlar. Allah’a andolsun
ki, aynı duyarlılıkla, bilgi ve donanımla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ifsad projesine karşı çıkı5

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Zina konusunu yeniden ele almalıyız’
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/cumhurbaskani-erdogan-zina-konusunu-yeniden-ele-almaliyiz2235453/
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yor ve şehir şehir, hatta ülke ülke dolaşıyoruz, dolaşacağız. Ve hala bu adı onurla göğsümüzde
taşıyoruz, taşıyacağız. Farkındalık oluşturmaya çalıştığımız kitlelerin gözlerindeki ışık, yüreklerindeki heyecan gıdamız olur. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi küresel bir projenin kurbanlarında göremediğimiz pırıltıların ardına düşeriz, düşeceğiz.
Bu arada web sayfamdaki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği klasöründeki onlarca bilgi, belge, makaleyi okuma zahmetine girmeyeceğini düşündüğümden, konferanslarımda yaptığım özet
sunumun bağlantısını da vereyim, yararlı olur. Özellikle özet bilgilere alışık olanlar için bu
fedakârlığımız da unutulmasın.7
Kavramları iç içe giydiriyorlar
Meslektaşım hangi kavramlardan bahsediyor bilemiyorum, ancak “queer” kavramına değinmiş. Yer darlığından, kavramı tam ifade edememiş, sadece “cinsiyetsiz toplum” diye vermiş.
Soruyorum, o kadar mı? Kaldı ki o kadarı da fazla gelmemeli miydi? Yoksa okumadığını sandığım (zannım bu) İstanbul Sözleşmesinde bu kadar mı geçiyor?
Queer, İngilizce bir kavram olup, sıra dışı, kuraldışı, norm kabul etmeyen, “Acayip, tuhaf,
normdan sapmış” anlamına geliyor. Daha açık bir biçimde ifade edersek, “sapık” anlamına
geliyor. Queer teori, tüm normlardan sapan “heteronormativite”, normlara muhalif olan tüm
hareketleri kuşatan bir çatı teori, çatı politika, çatı kavram. Hiçbir kimliğe dayandırmayacaksınız, ne kadın kimliğine, ne erkek kimliğine, ne trans kimliğine, ne lezbiyen, ne gay, hiçbir
kimlik kalıcı değildir, hiçbir sabiteye dayanmayacaksınız. Buna “akışkan kimlik” diyorlar ya
da “kimliksizlik” diyorlar. Çünkü “her şey, her an değişebilir” diyorlar. Hatta ‘lezbiyen
kimlik’i bile eleştirenler var. “Hayır! Yarın ne olacağım belirli değil. Biz yeniden inşâ
edebiliriz bunu.” Yine kullanımda akışkan kimlik demek. Neye ve nereye akışkan? İşte
sayın meslektaşımın özellikle kendi hemcinslerine anlatması gerekenleri, şehir şehir dolaşarak
anlatmaya çalışıyor bu hedefteki insanlar.
Sayın meslektaşım queer kavramını cinsiyetsiz toplum gibi basite indirgenen bir kavram olarak görse de yine bir katkı olması bakımından, üstelik mahallemizin değersiz(!) yazarlarından
değil, öteki mahallenin kersiz fersiz yazarlarından alıntılamayla, kavramın felsefi derinliğinde
özetle ifade edilen husus aşağıda aktarıldığı gibidir:
“Queer çokluk nosyonu, özcü feminizmlerde olduğu kadar (Kristeva’dan geçerek
Irigaray’den Cixous’ya), psikanaliz söyleminin yapısalcı ve/ya Lacancı varyasyonlarında da
işleyen (Roudinesco, Héritier, Théry…) cinsiyet farklılığına azimle karşı çıkar. “Cinsel farklılık” ya da biyolojik “kadın” nosyonundan gelen tüm eşitlikçi politikalara karşı çıkar.
“Farklar”ın “kabulü” ile yetinen ve onların cumhuriyetin bağrına “entegrasyonu” peşinde
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olan evrenselci cumhuriyetçi politikalara karşı çıkar. Bir cinsiyet farklılığı yoktur; farkların
çokluğu, iktidar ilişkileri eğrileri, yaşam kudretlerinin çeşitliliği vardır.”8

Sapla samanı karıştırmak
Ne kötü bir yakıştırma. Bir meslektaşıma yakıştıramadım. Ne hatır saymış, ne bilgi, ne donanım, ne müktesebat. Bu yakıştırma üslubuna nasıl cevap vereceğimi inanın şaşırdım. Okuyucu
takdir edecektir. Kem sözün muhatapları ise saygın insanlar ve binlerce öğrenciye ve sivil
toplum üyesine ders veren, dertlerini anlatan insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerini test ettiren insanlar. Sayın meslektaşımı, kendisini test ettirdiği bir eseri varsa oradan değerlendireyim. Yoksa yukarıdaki satırlarla test edersem, yüz kızartıcı hal vaki olur ki, bir meslektaşıma
bunu reva göremem. Maksadı aşan ifade der geçerim. Muhatap aldığı, “sapla samanı karıştıran” insanların özgeçmişlerini, eserlerini buraya almaya kalksam orta hacimli bir kitaba sığdıramam. Hele de sayın meslektaşımın büro reklamındaki web sayfasına alsak bir bilimsel kütüphane olur. Meslektaşımdan, masajını paylaştığı gruptaki meslektaşlarına, slogan yerine
sağlam kaynaklı bilgileri ulaştırması beklenirdi. Ne yazık ki, girişe alıntıladığım mesaj da sap
– saman bile yok. Üzüldüm doğrusu.
Feminist ve Kur’an’dan kopuk damgası
Yazı ve konuşmalarımızda, kendisini feminist olarak tanımlamayan kimseyi feminist olarak
damgalamadım. Burhanettin Hoca ve Mücahit Hoca da yapmaz bunu. Bu bir yakıştırma. Üstelik konferanslarımda yaptığım ve web sayfama da koyduğum sunuma, Başkent Kadın Platformundan, kendini feminist yazar olarak tanıtan başörtülü bir bayan yazar iki yazı ile cevap
verdi. Üstelik yazılar feministler ve eşcinsel hareket adına cevaplardı. Elimde olmayan bir
şeydi, feminist ve eşcinsel harekete söylemlerimize, başörtülü feminist bir yazardan ses geldi.
Bu yazılara cevap vermeye tenezzül etmedim. Ancak bu seferki, hak – hukuk anlamında zafiyet eseri bir yazışma cevapsız bırakılamazdı, bırakamadım. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine
ilişkin konferanslarımdaki sunuma, eşcinsel hareket yerine, kendini feminist yazar olarak tanıtan başörtülü bir yazardan cevap gelmişti. Sayın meslektaşımın okumalarına yardımcı olmak
bakımından bucevabi iki makalenin bağlantılarını vereyim.9
Esasa gelince, gerek İstanbul Sözleşmesi, gerekse 6284 sayılı Yasa ve bu yasaların savunucularını Kur’an’dan tek bir delil getirdiklerine şahit de olmadık. Aksine aykırı düşünce ve kabullerle karşılaştık. Herhalde İstanbul Sözleşmesini imzalatan ve yürürlüğe konmasına üstün gayretleri olan bir bakan hanıma İtalya’nın en yüksek nişanının verilmesi, Kur’an’a uygunluğu
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Sibel YARDIMCI, skopbülten , “Ne O! Ne Bu! Ne Şu! Queer Kuramı ve Kimliksizleşme”, https://www.eskop.com/skopbulten/ne-o-ne-bu-ne-su-queer-kurami-ve-kimliksizlesme/749
Berrin SÖNMEZ, “Eşcinsellere Şiddeti Reva Gören Dindarlık”, 4 Ocak
2019.https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2019/01/04/escinsellere-siddeti-reva-goren-dindarlik/
Berrin SÖNMEZ, “Home Deus ve Toplumsal Cinsiyet”, 8 Ocak 2019
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yüzünden değildi. Elbette ki burada her işin Kur’an’a uygunluğunu şart koşacak değiliz. Bu
bir Müslüman bilincin kabulü ile alakalı bir konu. Seçme hakkını kullananlara sözümüz yok.
Aksine sözümüz, samimi Müslümanlara bir farkındalık kazandırmak. Fakat bir hususa değinmeden geçmek olamazdı. Başörtülü feminist düşünür olarak konferanslar veren bir akademisyenimizin bir konferansında sarfettiği ve tartışma çıkaran şu sözünü de hatırlatmak isterim. Akademisyenimiz Kur’an-ı Kerim’den Nisa Suresi 34. Ayetle (Diyanet meali);
“Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından
harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdırlar. Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse
artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.”

ilgili olarak, “Keşke bu ayet olmasaydı” diyebilmiştir.
Değerli meslektaşıma bir hatırlatmada bulunayım. Bu meslektaşınız, Diyanet Mealindeki anlamı değil, Abdülaziz Bayındır’ın kabul ettiği anlamı kabullenmektedir. Sayın Bayındır bu
ayetin mealinde şu bilgileri veriyor:
Nisa 34. âyette “Nüşuzundan korktuğunuz kadınlarınıza öğüt verin/güzel sözler söyleyin, yataklarından ayrılın ve onları (oraya) darb edin” emirleri yer alır.
Nüşûz =ًنُ ُشوز, gideceği zaman oturduğu yerden hafifçe kalkmaktır.
Darb =ضرب, bir şeyi bir şeyin üstüne vurmak veya sabitlemektir. Hemen hemen her iş için
kullanılan[ darb kelimesinin anlamı, vurulan veya sabitlenen şeye göre değişir.
Türkçede, darb’a en yakın olan “vurmak” fiilinin de otuz civarında anlamı vardır. Damga
vurma, ayağını yere vurma, silahla, yumrukla veya sopayla vurma, ışık vurması, karaya
vurma gibi kullanımlar, “bir şeyi bir şeyin üzerine vurma” anlamındadır.
Duvara boya vurma, ata eğer vurma, başörtüyü boyuna vurma, binaya çatı vurma, kafayı vurup yatma, kapıya kilit vurma, soğuk vurması, dolu vurması ve birine vurulma gibi kullanımlar da “bir şeyi bir şeyin üstüne sabitleme” anlamındadır
Bize göre, âyete verilen bu meâlin (Diyanet meali) hemen hemen tamamı yanlıştır. Bu yazıda, sadece kadını dövme ile ilgili kısım üzerinde durulacak ve diğer kısımlara değinilmeyecektir. Doğru meâl şöyle olmalıdır:
“Erkekler kadınlarını, özenle korur ve kollarlar. Bu, Allah’ın her birine diğerinden üstün
özellikler vermesi ve erkeklerin mallarından harcamaları sebebiyledir. İyi kadınlar, (Allah’a) itaat eden ve Allah’ın korumasına karşılık yalnızken kendilerini koruyanlardır.
Nüşûzundan / ayrılmasından korktuğunuz kadınlarınıza öğüt verin / güzel sözler söyleyin,
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yataklarından ayrılın ve onları (orada) tutun. Sizi gönülden kabul ederlerse onlara karşı
başka bir yol aramayın. Allah yücedir, büyüktür.”10

Sema Maraşlı kimden besleniyor?
Öncelikle bir hakkı teslim etmek gerekiyor: Sema Maraşlı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda Müslümanları ilk uyaran kişidir. Üslubuna katılmasam da (ki beğendirmek zorunda
değil) TBMM’de Milletvekillerine bu konuda uyarıcı mektupları yazan kişidir. Kimse dikkate
almasa, okumasa da duyarlılığını her fırsatta gösteren bir yazar olarak takdire şayandır. Sayın
Meslektaşımızın herhangi bir konuda duyarlılığına ilişkin bir eserine rastladığımda, kendisi ile
ilgili taltifkâr ifadelerde bulunacağımdan kuşkusu olmasın.
Sayın Maraşlı’ya ne benim, ne de diğer muhatap Hocalarımızın herhangi bir görüş vermesi,
tavsiyede bulunması söz konusu değildir. Bu konuda Hocalarım adına siz okuyucularımı temin ederim. Elbette ki düşünen, araştıran insanlar birbirlerinin çalışmalarından, araştırmalarından yararlanmaktadır. Naçizane burada da değerli Hocalarım Burhanettin Can ve Mücahit
Gültekin’den yararlandığımı ifade ediyorum. Ayrıca konu hakkında yazılanları, söylenenleri
de okuyor, web sayfamda topluyor, okuyucuların, araştırmacıların istifadesine sunuyorum.
Buna beslemek veya beslenmek demeyi de çok ucuz laf olarak niteliyorum. Düşünce benzerliklerini ve eylem biçimlerini benzeştirerek insanları özdeşleştirmek, pek cahilce tutum olsa
gerek.
6284’ü satır satır okumak
6284 son zamanlarda okumak ve uygulamalarını görmek, eleştirmek zahmetine katlandığımız
bir aymazlık ürünü yasadır. Bu yasadan, yukarıdaki bağlantıda da görüldüğü gibi başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Adalet Bakanı ve son günlerde KADEM bile memnun değil. Memnuniyetsizliklerini ifade ediyorlar sürekli. Adalet bakanlığında sürekli çalışmalar yapılıyor.
Sempozyumlar düzenleniyor. Bu çalışmaların uygulamadaki yanlışlıklar için yapıldığını söylemek, hukuk ve yargı konusunda cahil olmak demektir. Kendisi de Müslüman bir şahsiyet
olarak, kadına nafakanın süresinin sınırını, bir modern hukukçu olarak da sosyal – hukuk devleti olmanın sorumluluğunu anlamasını, anlatmasını beklerdik. Beklemekteyiz.
Sayın meslektaşımız, 6284 ve ilgili mevzuatı satır satır okumadığımızı söylüyor. Hâlbuki bu
konuyu öğrencilerimizle son bir yıldır derinlemesine çalışıyoruz. Merak edip, çocuklarının
katıldığı derslere misafir olsaydı (bu haliyle öğrenci olması mümkün değil), yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirdi. Nasip meselesi…
Takip etmemiş olabilir, 7. Aile şurası yapılıyor. Sebebini araştırmasını öneririm. İstanbul Sözleşmesi gibi, imzalanmasını ve yürürlüğe girip uygulanmasını devrim niteliğinde görenler,
10

Abdülaziz BAYINDIR, “Kadının Dövülmesi”,
https://www.suleymaniyevakfi.org/kadin/kadinin-dovulmesi.html
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aslanlar gibi savunmasını yapanlar, neden Aile şuraları yapıyorlar? Biraz merak, konuyu anlamaya yeter. İstanbul Sözleşmesi kerhen imzalandı fakat halka anlatılmadığı gibi kendi
avanelerine de anlatılamadı, avaneleri de tamamını benimsediler. Bir devrim olarak gördüler.
6284 sayılı Kanuna da dayanak yaptılar. TBMM’de yumruklarını kürsüye, sıralara vurarak
savundular. Bir yandan da sözümona Toplumsal Cinsiyet Adaleti’ni hemen makaleleştirdiler,
sempozyumlarını yaptılar. Ancak bunun bir karşılığı yoktu, olamazdı da. Zira kavramlar, üretildikleri medeniyetin ruhunu taşır. Sema Maraşlı da bunları söylediği için hedefe konmuştur.
Ne hikmetse bu ülkede söylenene değil, söylem tarzına dikkat kesiliyor.
LGBT’den fersah fersah kaçmak
Bu ifade ile sanırım kendisini anlatıyor. LGBT konusundan kaçmadığımız için bizi muhatap
aldığını fark edememiş sayın meslektaşımız. Biz de bu ve benzeri ifsad hareketlerinin etkilerinden insanımızı kurtarmak için uyarmaya çalışıyoruz. Müslüman, çağını yaşayan insandır.
Tıpkı Peygamber (SAS)in, daha Peygamberlik gelmeden önce Hılfu’l füdul içinde yer alması,
bir Erdemliler İttifakı’nda görev alması gibi. Feminist ve eşcinsel hareket de çağın vebasıdır,
Müslümanlar bu ifsad hareketlerine karşı bir Ümmet bilinci ile mücadele etmelidir.
Fersah fersah kaçanların da bu konuda laf etmediklerini görüyoruz. Sayın meslektaşım, feminizm ve eşcinsel hareketin, bir ümmet bilinci ile tek söylem ve tek bayrakla insanlığın üzerine karabasan gibi çöktüğünün farkında değil. Farkında olsa, konuya duyarlılıklara karşı
çıkmaz, en azından bu duyarlılığı bir ifade özgürlüğü içinde değerlendirirdi. Ancak görüyoruz
ki, kendisi için de bir mücadeleye hayatını vermiş üstadlarının duyarlılığından rahatsız olmuş.
Tavsiyem, iktidarların ille de yanında veya karşısında olmak gerekmez, uzağında da olunur
düsturunu şiar edinmesidir.
Deve kuşu gibi başı kuma sokmak
İlginç değil mi?
İnsanlığı ifsad hareketi olarak feminizmi ve eşcinselliği muhatap alarak farkındalık oluşturanlar başını kuma gömmüş sayılıyor. İnsafın bu memlekette yeri yok mu?
Başını kuma sokanlar, 15 Temmuz günü liderlerinin 23.30’da tv ekranlarında talimat vermesini beklemeden, darbe girişimini sezer sezmez meydanlarda, emniyet ve belediye, kamu kurum binalarının önlerinde mermilere siper olanlardı. Bu kahramanların bir kısmı, meslektaşımın da içinde bulunduğu mesaj grubundaki bazı meslektaşlarımızdı. Onlar kendi ifadeleriyle
“emir beklemeden” meydanlara, kurşunlara koşanlardı. Sayın meslektaşımın bu konudaki
zaafını kendi beyanatından anlıyoruz.11 Siyasetin, saflığı içselleştiremeyeceği bilgisinden
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Serpil BALAT: “1980 darbesini kısmen, 28 Şubat postmodern darbesini tüm şiddetiyle yaşamış biri olarak
darbelerin bu ülkeye verdiği zararı çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz gecesi köprünün askerler tarafından tutulduğunu duyduğumuzda darbe girişimi olduğuna ihtimal vermedik. Çünkü 12 Eylül darbesini yapanlar da 28
Şubat darbesini yapanlar da yargılanıyorlardı. Kimse artık bu ülkede darbeye cesaret edemez diye düşünü-
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mahrum kandırılmışların, başkalarını deve kuşuna benzetmesi ne garip. Her duada “Allah’ım,
yöneticilerimize basiret ihsan eyle” dualarıyla uykusuna giden bir milletin ferdi olmak gerçekten zordur. Bunca basiretsizliğin karşısında, her tür imkânı ve devleti eline geçirmiş bir ifsad
hareketine karşı uyanık olamayanlardan, devletin imzalayıp yürürlüğe koyduğu ifsad sözleşmesi ve yasasına sahip çıkmalarını beklememek de bizim basiretsizliğimiz olsun.
Liderden talimat gelmeden sokağa çıkamayanlar başlarını kuma sokmamışlar, ama meydanlarda kurşunlananlar kumda kalmışlar, öyle mi?
İnsafın bu ülkede adı yok dense yeridir.

yorduk. Ama yanılmışız. Sayın Başbakanın “Bu bir kalkışmadır” açıklaması üzerine saat 23.00 sularında biz
ailece dışarı çıktık. Kimse bu ülkeye kazanımlarını kaybettiremezdi. Halkın oyları ile seçilmiş hükümetleri
yine halkın oyları değiştirebilirdi ancak. Darbeler aslında hükümetlere değil halkın özgür iradesine yapılır
inancındaydık. Ne pahasına olursa olsun bu kalkışma durdurulmalıydı. Tanklar kışlalarına geri dönmeliydi.
Bunu başaramasak bile onurumuzla ya şehit ya gazi olurduk. Ya da izzetimizle verilecek cezalara katlanırdık.
Darbeye teslim olmanın zilletini yaşayamazdık. Hamdolsun Rabbimiz hainlere fırsat vermedi. Biz o gece şehit ya da gazi olmanın onuruna erişemedik. Ama Allah bize 15 Temmuz Davalarında gazilerimizin vekilliği
gibi şerefli bir görevi nasip etti. Silivri’de 25. Ağır Ceza’da görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını
takip ediyorum. Şüphelilerin verdikleri ifadeleri dinlerken o geceyi tekrar tekrar yaşıyoruz. Ve keşke diyorum bu darbeye tiyatro diyenler de burada olsaydı. Belki söylediklerinden utanırlardı. Tüm halkımızı duruşmaları izlemeye davet etmek istiyorum. İbretlik ifadeler var. Hakikati daha iyi idrak etmek ve olaylardan ders
çıkarmak adına bu duruşmaların önemini kamuoyuna duyurmalıyız.”
http://www.gercekhayat.com.tr/roportaj/darbe-davalari-bizim-vatan-mudafamiz/
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