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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 

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

7. BÖLÜM: İSLAM VE KADINA VURMAK 

 (21 Ocak 2021) 

 

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

ki: 

https://www.youtube.com/watch?v=P7vlxGfgbQ0 

 Videoyu Sadece Türkçe Alt Yazı ile İzlemek ve İndirmek İçin:  

https://youtu.be/7uRuMMZZd-w 

               Videoları metne aktaran : Firdevs Tuba İncekara – 11 Nisan 2021 

        Peter ve Jolie birlikte mutlu bir yaşam sürüyorlardı. Ancak Jolie'nin huyu son zaman-

larda değişmeye başladı. Artık Peter'e hırçın davranıyordu. Peter durumu anladı ve bunun 

geçici psikolojik tepkiler olabileceğini düşündü. Ancak Jolie hırçınlığına devam etti, Peter'e 

saygısızca davranmaya başladı. İlişkilerini sebepsiz yere bozmaya niyet etmişti. Peter onunla 

nazikçe konuştu, aralarındaki güzel günleri hatırlattı. Ama Jolie daha da ileri gitti. Peter arala-

rına biraz mesafe koydu ve kendine gelebilmesi için ona karşı biraz umursamaz davranmaya 

başladı. Ama Jolie'nin davranışı daha kötüye gitti, Peter'in peşinden giderek ona bağırıyordu: 

"Senden nefret ediyorum, seni dinlemeyeceğim, benim için hiçbir şey ifade etmiyorsun." 

Peter'e kendisinden uzaklaşma fırsatı vermedi, birliktelikleri tehlikeye girmeye başladı. Peter 

da ona öfkeyle karşılık vermemek için kendisine hâkim oldu. Hem o Jolie'yi seviyordu, ilişki-

lerinin sona ermesini istemiyor, yalnızca onun bu isyankâr tavrını sona erdirmek istiyordu. 

Jolie ona bağırırken Peter öfkesine hâkim bir vaziyette, Jolie'nin kollarına vurdu, onu sarstı ve 

dedi ki: "Bu kadar yeterli Jolie, dur lütfen, artık yeter." Jolie o an ağlamaya başladı ve kendini 

https://www.youtube.com/watch?v=P7vlxGfgbQ0
https://youtu.be/7uRuMMZZd-w
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Peter'e bıraktı, Peter de onu sakinleştirdi ve gözyaşlarını sildi. Jolie ondan sonra sakinleşti ve 

mutlu hayatlarına yeniden döndüler.  

Peter ve Jolie'nin bu romantik sahnesi aslında, İslam'da zorunluluk hallerinde, bazı aile-

lerde ortaya çıkabilecek durumlar için istisnai bir çözüm olarak şeriate de uygun bir sahnedir. 

Bunun aksine Ebu Za'bel ve Fethiye'nin (İslam'ı karalamak için hazırlanan videodaki karak-

terler) korkunç sahnesi gerçekten Batıda Hollywood perdeleri arkasında gerçekleşen sahnedir. 

Bunun sebebi de gayri meşru aşk ilişkileridir. Fakat İslam uluslararası düzeyde ve genel ola-

rak tüm Müslümanlar arasında uygulanmadığında, insan ve cin şeytanlar da gece gündüz İs-

lam'ı çarpıtıp modern cahiliye toplumunu süslü gösterdiğinde, kavramlar alt üst oluyor ve 

zihinsel algılar tamamen aksine dönüyor.  

Bugün biz Müslüman karı-kocaları uyandırmak için buradayız. Müslümanların arasın-

daki çarpık uygulamaları savunmak veya Müslümanların ahlâkı ile diğer toplumların ahlâkını 

kıyaslamak için değil. Buna rağmen eğer biz, bizdeki her şeyi katarak bu kıyaslamayı yapacak 

olsak bile, onlar bizden daha iyi olamazlar, bunu da belirtelim. Ancak, bugün biz, dinimizin 

güzelliğini görebilmek ve doğru İslâmi ölçüyü beraber anlatabilmek için buradayız. Batı ya da 

Doğu'yu taklit ederek sorunlarımızı çözemeyiz, aksine, Rabbimizin sözlerine ve Peygambe-

rimizin ملسو هيلع هللا ىلص sünnetine başvurarak çözeriz.  

Kardeşlerim gelin kişiliğimizi yeniden inşa edelim ve şekillendirelim. Yıllarca medya 

ve toplumdaki yanlış uygulamalarla, gerçekçi olmayan film ve şarkılarla bilinçaltımıza sızmış 

ve birikmiş zihinsel algılardan kurtulalım. Birlikte İslam'ın ne olduğunu, kadını dövme mese-

lesinde cahiliyenin ne olduğunu görelim. İslam'ın ölçüleri ayet ve hadislerde korunmuştur. 

Biz ölçüsünü kaybederek yoldan çıkan Müslümanlar hakkında değil, bunun hakkında konuşa-

cağız. İslam'da "Onlarla iyi geçinin." buyrulur. [Kur'an, Nisa Suresi 4: 19] Rabbin sana, ha-

nımına iyilikle davranmanı, onunla iyi geçinmeni emrediyor. "İyi"den kasıt nedir? Bunu gidip 

validemiz Âişe -radıyallâhu anhâ-ya sorabilirsin. O, kocası ملسو هيلع هللا ىلص hakkında: "Onun ahlakı 

Kur'an'dı." demişti. Ona hayatlarını kuşatan ince davranışları sor. "Nidâ, Hz.Âişe'ye derdini 

anlatıyor" bölümünde onlarcasını zikrettik. Hanımına elinle yemek yedirmen sünnettir. Pey-

gamberimiz ملسو هيلع هللا ىلص buyurdular ki: "Allah'ın rızasını gözeterek yaptığın her harcamadan dolayı 

sevap kazanırsın, hatta hanımına uzattığın lokmadan bile." Yani hanımının ağzına. Hanımınla 

aynı bardaktan içiyorsun, bu Peygamberinin ملسو هيلع هللا ىلص yaptığına yakın bir davranış. Âişe hayızlı 

halde bir şey içiyorken Peygamberimiz ملسو هيلع هللا ىلص bardağı alıyor, onun ağzını değdirdiği yere ağzı-

nı koyup içiyor.  
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Aile ilişkilerinin kuruluğu İslam'dan kaynaklanmıyor, birçok çiftin yaşadığı susuzluk da 

İslam'dan değil. Keşke kıyaslama yaptığında, İslam'ı, Kur'an ve Sünnet'te olduğu şekliyle kı-

yaslayabilsen, Müslümanların yaşadığı şekliyle değil. İslam'da: "Erkeklerin kadınlar üzerin-

deki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır." [Kur'an, Bakara: 228] Koca-

nın senin üzerindeki hakkı tıpkı onun senin üzerindeki hakkı gibidir. O da sana güzel görün-

meli ve duygularını dikkate almalı, tam olarak senden beklediği gibi mukabele etmelidir. Ev-

lilik ilişkilerinde asıl olan budur.  

Peki, bir kadın kötü bir davranışta bulundu diyelim. İslam kocaya, sevgi bağını koruma-

sını ve sabretmesini öğütler: "Onlarla iyi geçinin. Onlardan hoşlanmayacak olsanız bile, sizin 

hoşlanmadığınız bir şeyi, Allah pek çok hayra sebep kılmış olabilir."[Kur'an, Nisa Suresi: 19] 

Kadın başkaldırdı ve yuvayı bozmaya devam etti, diyelim. O zaman şöyle sorulur:  

- Nedir istediğin ey Âdem’in kızı? 

- Seni istemiyorum.  

O halde kocandan ayrıl. Mehrinin hepsini yahut bir kısmını ona geri iade et ve ayrılın. 

Çünkü evlilik kaçışı olmayan bir zindan değildir.  

Kadın ayrılık istemiyor, bununla birlikte hayatı zorlaştırmakta ısrarcı. O halde kocanın 

elinde boşama hakkı vardır. Bilinçli boşanmanın da ayrıntılı şartları var; örneğin intikam gibi 

değil çözüm maksatlı olması ve boşanmanın dahi iyilikle gerçekleşmesi gerekir. "Boşanma iki 

defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir." [Kur'an, Bakara: 

229] Yani kadına davranış daima şu iki şey arasında olmalı: İyilik ve güzel bir lütuf. "O halde 

onları ya memnun edin yahut güzel bir şekilde serbest bırakın." [Kur'an, Ahzâb: 49] İslam her 

şeyde güzel. Husûmet hallerinde dahi, eşin sana zulmetmiş ve kötü davranmış olsa bile, sen 

bu ilişkiyi lütuf ve güzellikle bitireceksin. Ne yazık ki Müslümanlar arasında fiyasko ile so-

nuçlanan boşanmalarda yaygın olarak görüldüğü gibi ilişkiler, eşler ve aileleri tarafından us-

taca sergilenen ahlaksızlıklarla bitmeyecek.  

Peki, kocaya bu ilişkiyi sonlandırmak kolay gelmiyor diyelim. (Çünkü) Rabbimiz -azze 

ve celle-nin şu sözünü işitmiş: "Aranızda iyilik ve lütfu unutmayın." [Kur'an; Bakara: 237] 

Karısı ile güzel anıları zihninde halen taze, çocuklarını kaygı ediyor ve onların dağılmaların-

dan endişe ediyor, karısının yuvasını kendi elleriyle yıktıktan sonra duyacağı pişmanlığı da 

kaygı ediyor. İslamî çözümler işte burada devreye giriyor. "Saliha kadınlar itaatkârdır, Allah-

'ın kendilerini korumalarına karşılık onlar da gizliyi koruyanlardır." [Kur'an; Nisa: 34] Asıl 

olan budur. İşte İslam'daki normal evlilik hayatı budur. Saliha, değerli bir hanımefendi kendi-
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ni ve evini kocasının yokluğunda korur. Evet, ama her zaman anormal durumlar olur. "Ge-

çimsizliğinden korktuğunuz kadınlar..." [Kur'an; Nisa: 34]  

Sonuçlarından emin olunamayan bir geçimsizlik var: Dik kafalılık, eziyet ve aile yapısı-

na hürmetsizlik vb. Çözüm nedir? "Onlara nasihat edin." [Kur'an; Nisa: 34] Peter'in Jolie'ye 

serzenişini görmediniz mi? Kocası karısına nasihat eder ve ona Allah'ın hakkını ve bu itaatsiz-

liğin herkese etkilerini hatırlatır. "Onları yataklarında yalnız bırakın." [Kur'an; Nisa: 34] Karı-

sının cefasından kaçınmak ve şerri azaltmak için evlilik ilişkisi kurmaz. Çünkü karısına bir tür 

sertlik göstermeye mecburdur. Bütün bunlar işe yaramazsa ne yapılmalı? "Onları dövün." 

[Kur'an; Nisa: 34] İntikam almak ve öfkeyi dindirmek için mi? Hayır, bu icma ile haramdır, 

çünkü dövmenin bile tıpkı boşanmada olduğu gibi ölçüleri, adâbı, iyilik ve lütufla yapılması 

gereken yönleri vardır. Peygamberinizin ملسو هيلع هللا ىلص şu sözlerini duymadınız mı: "Muhakkak ki, 

Allah her şeyde lütfu emretmiştir." (Müslim) Mecburi dövmenin de dâhil olduğu her şeyde. 

Peygamberinizin ملسو هيلع هللا ىلص ya şu sözünü duymadınız mı: "Yumuşaklıkla muamele hangi şeyde 

bulunursa onu ziynetlendirip güzelleştirir, çekilip alındığı şeyi de çirkinleştirir." Mecbur kalı-

nan bir dayak bile nazikçe olmalı.  

Peki, iyilikle, nezaketle dövmenin edebinden kasıt nedir?  

Öncelikle Peygamberin pratik hayatındaki ilişkilerinde onlarca nezaket örneği bulursu-

nuz ama hanımını nasıl dövdüğüne dair örnek bulamazsınız. Çünkü hanımı Âişe -radıyâllahu 

anhâ-nın dediği gibi: “Rasûlullah ملسو هيلع هللا ىلص Allah yolunda savaşma hali dışında, ne bir kadına ne 

bir hizmetçiye, ne de herhangi bir şeye eliyle kesinlikle vurmadı." Ama Rasûlullah ملسو هيلع هللا ىلص 

dövmekle ilgili çiğnenmesi haram olan bazı sınırlar koymuştur. Şüphesiz ki ithal edilmiş Batı 

kuzuları gerçek Peter'ler ve dinlerinden uzaklaşan Müslüman Ebu Za'bel'ler, daha ilk anlaş-

mazlıkta yüze doğrudan tokat atıyor, hakaret dolu bir şamar sesi eşlerinin kulağında yankıla-

nıyor. Hâlbuki yüze vurmak dinen yasaktır. Peygamberimiz ملسو هيلع هللا ىلص buyurdu ki: "Yüze vurma-

yın, çirkin söz söylemeyin, evin içi hariç (eşi) terk etmeyin." Yüz, kişinin onurunu temsil eder 

ve sen eşini değersizleştirmek istemezsin, aksine ona sınır koyarak, hatasından döndürmek 

istersin. Hadise göre eşlere çirkin sözler söylemek, "Allah seni çirkin kılsın" demek de haram 

kılınmıştır. Evet, haramdır bu. Neredesin Ey Allah'ın Râsulü... Tabi bir diğer yandan sadece 

"Allah seni çirkin kılsın" sözü değil sövmek ve aşağılayıcı başka sözler söylemek de, daha 

öncelikli olarak haramdır.  
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Peki, hanımının ailesine ve ailenin de ailesine söven kimse için ne düşünürsünüz bu du-

rumda? Ortaya çıkan ağır fiyaskolar... İslam ise bunların hepsinden berîdir. Ayetteki vurma 

ise kendinden geçmiş birinin vurması değil, aksine dengeli, hikmetli, sinirlerine hâkim bir 

adamın vurmasıdır. Bu vurma ile hatasına son vermesini ister. Peygamberimiz ملسو هيلع هللا ىلص: "Evin içi 

hariç hanımını terk etme" diyor. Yani evi terk ederek onu cezalandırmanız caiz olmaz. "Ama 

beni bunaltıyor, yakamı bırakmıyor ve benim konumumu zedeliyor..." Böyle bile olsa, önünde 

sorunları kapatacak başka seçenekler var. Ama ev dışında gecelemek sonrasında eşinizin size 

daha soğuk davranmasına neden olur ve ikiniz arasındaki sıkıntıyı arttırır.  

Peki, vurmanın terbiye için acıtacak seviyede olmasına izin verilir mi? Hayır, asla! Pey-

gamberimiz ملسو هيلع هللا ىلص buyurdu ki: "Eğer açıkça bir ahlaksızlıkta bulunurlarsa, onları yataklarında 

yalnız bırakın ve incitmeyecek şekilde vurun, size itaat ederlerse, onların aleyhine başka bir 

yol aramayın." O halde, yüze vurmak yok, sövmek, küfretmek yok, can yakıcı vuruş yok, ko-

canın kontrolü kaybetmiş halde galeyana gelerek vurması da yok! Geriye ne kaldı o zaman? 

Peter'ın Jolie'ye vurma şekli kaldı. Peki, bu vurmanın amacı nedir? Öç ve intikam almak için 

de değilse? Ondan istenen hanımını doğruya sevk etmesi, itaatsizlikten vazgeçirmesidir. Eğer 

bu gerçekleşirse, kocanın daha ileri gitmesi ve Peter'in Jolie'nin kollarına vuruşu gibi bile olsa 

vurması caiz olur mu? Elbette hayır, çünkü maksat yerini buldu: "Eğer size itaat ederlerse 

artık onların aleyhine bir yol aramayın. Muhakkak ki Allah pek yücedir, büyüktür." [Kur'an; 

Nisa: 34] Maksat yerini bulduğu andan itibaren ona elini uzatman yasaktır. Allah'ın yüceliği-

ni, büyüklüğünü ve senden hanımının hakkını dünyada yahut ahirette almaya kâdir olduğunu 

hep hatırında tut.  

Sonrasında işler, şefkat Peygamberi Muhammed ملسو هيلع هللا ىلص'in bize öğrettiği gibi iyiye, güzel 

muameleye, hoş geçim ve nazik davranışlara yeniden döner. Bunlar Kur'an ve sünnetten delil-

lerin işaret ettiği sözlerdir. Peki, önceki asırlarda Müslüman âlimler de böyle mi anlamıştı? 

Âlimlerin genelini temsil etmese de size muteber âlimlerin sözlerinden de alıntı yapabilirdim, 

onların netice itibariyle vurmanın haramlığına dair tercih ettikleri görüşleri ya da bazı toplum-

sal çevrelerde buna müsaade etmelerini anlatabilirdim. Ama bizim yöntemimiz sanki insan-

lardan bir şey saklıyormuşuz gibi onların arzularına uyan sözleri seçmek değil. Ancak size 

geneli temsil ettiğini düşündüğümüz âlimlerin ve muteber fıkıh mezheplerinin bazı görüşlerini 

zikredeceğiz. Mâliki fakihlerinden İbn Şâs "Ikdu'l-Cevahir" isimli kitabında şöyle söyler: 

"Eğer kocası, hanımının canını yakmaksızın onun itaatsizlikten vazgeçmeyeceğini büyük öl-

çüde hissederse (bile) onu döverek cezalandırması caiz olmaz." "Kadının döverek cezalandı-

rılması aslen caiz olmaz." Yani; eğer canını yakacak şekilde dövmekten başka fayda sağlana-
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mayacaksa kocanın hanımını ne can yakacak şekilde, ne de daha hafifi ile vurarak cezalan-

dırması caizdir. Çünkü mesele cezalandırma ya da öfkeyi yatıştırma meselesi değil yalnızca 

hatalı olanı terbiye etme meselesidir. Eğer terbiye olması mümkün değilse o halde vurmanın 

faydası yoktur ve vuramaz.  

O halde çözüm nedir? Başka alternatifler var: "...erkeğin ailesinden bir hakem ve kadı-

nın ailesinden bir hakem gönderin." [Kur'an; Nisa: 35] Boşanma var, hul' (bedel karşılığı bo-

şanma) var ama dövmek var mı? Hayır! Dinin izin verdiği ölçüde vurmak fayda vermediği 

sürece yok. Mâlikîlerden İbn Arafe "Şerh'u-l Kebir" kitabında: "Eğer onu yatakta yalnız bı-

rakmanın fayda vermeyeceği kesin ise yahut buna kanaat getirdiyse ve vurduğu takdirde fay-

da vereceği kesin ise yahut buna tereddüt etmeksizin kanaat getirdiyse ona vurabilir." Yani 

ona vurmanın faydasından emin ise ya da büyük bir olasılıksa dinen izin verilir, tereddüt için-

deyse olmaz. Bu Malikî mezhebindendi. Hanbelî mezhebinden ise Buhûtî "Keşfu'l-Kına" ese-

rinde şöyle der: "Sevginin devamlılığı için vurmaması daha doğrudur." Yani vurmayı hak etse 

bile doğru olan vurmamaktır. Şâfiî mezhebinden İbn Hacer el-Heysemi "Tuhfetu'l-Muhtâc" 

isimli eserinde: "Eğer faydalı olmayacağını biliyorsa, o zaman haramdır" der. Yani sevgili 

kardeşlerim dövmekle ilgili sözlerin hepsi terbiye maksatlı, bilinçli vurmakla ilgilidir. Tek bir 

amacı vardır: Hatayı düzeltmek, yuvayı ve eşler arasındaki ilişkiyi muhafaza etmek.  

Peki, eğer hanım sadece kocasının değil, Allah -azze ve celle-nin hakkını da çiğniyorsa? 

İbn Hâni, İmam Ahmed bin Hanbel'e bir adamın namaz kılmayan hanımına vurma hakkının 

olup olmadığını sordu. İmam Ahmed: "Evet, ona yumuşaklıkla acıtmadan vurur, umulur ki 

hanımı vazgeçer." dedi. Bu şekilde koca, hanımının Allah'ın hakkını gözetmesini ve hatta ona 

İslâm'ın en temel esası olan namaz sorumluluğunu kazandırmayı istemektedir.  

Burada şöyle diyeceksiniz: "Sen ne anlatıyorsun? Ne Peter'i, ne Jolie'si? Bunlar gerçeği 

yansıtmıyor; kocaların çoğu hanımlarını 'Ebu Za'bel' dayağı ile dövüyorlar!" Ben de size bi-

ninci kez söylüyorum: "Bunlar gerçekleri yansıtmıyorsa sebebi Müslümanların çoğunun başa-

rısızlığı ve dinlerinden uzaklaşmalarındandır, yoksa din onlara dayağı emrettiği için değil. Bir 

de diyeceksiniz ki dinin vurmaya izin vermesi pek tabi kocaların bunu suiistimal etmesine yol 

açacaktır. Ben de derim ki: "Kadının dövülmesi geçmişte de yaygındı, şimdi de yaygın. Eski 

cahiliye döneminde de yaygındı, modern cahiliye döneminde de yaygın, Batı'da da yaygın, 

Doğu'da da, maddî açıdan en gelişmiş toplumlarda da, en az gelişmiş olanlarda da yaygın, 

üstelik korkutucu oranlarda ve en çirkin şekillerde. Ama İslam geldi ve bu şekilde dövmeyi 

köklü olarak yasakladı, onu yalnızca çok mecburî durumlarla sınırladı ve bu durumlar için de 

gerekçeleri değiştirdi; onu intikam, düşmanlık, zorbalık ve sakinleşme unsuru olmaktan çıka-
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rarak terbiye ve ilişkiyi muhafaza etme aracı kıldı. İslam vurmayı yalnızca isyankâr, hatalı 

hanım ile sınırladı. Hatta bu durumda bile, Peter'in Jolie'ye vurması gibi şefkat ve iyilik içeren 

bir vuruş olsun diye onun edebini belirledi.  

"Peki, aslen ona neden vuruyor ki? Onu boşasın, tamam."  

İşte bu düşünce tarzı kardeşim, modern cahiliyenin teşvik ettiği gibi ailenin varlığı hafi-

fe alındığı zaman ortaya çıkar. Bununla da; yuvaları yıkmak, aileleri dağıtmak ve çocukları 

uluslararası sistemin istediği şekilde terbiye etmek sonrasında da şehveti zina ve cinsel sap-

kınlıklarla gidermek hedeflenir. "Yani sen:'Bırak, kadın tahammül etsin hatta kocası vurmanın 

edebini ihlal ederek hanımının yüzüne de vursa, ona ve ailesine de sövse, canını bile yaksa 

sadece kadının hakkı zayi olmuş olur, sonra kadına, 'Hakkını ahirette alırsın, karşılığın da 

Cennet'tir' deriz, diyorsun öyle mi?" "Hayır!" Kardeşim. Onun hakkı İslam nizamına göre ne 

bu dünyada, ne de ahirette zayi olur. Aksine İslam, bu durumlar için çözümler üretir. İslam 

meseleyi sadece kocanın tekelinde bırakmaz, aksine, eğer kocalar vurma hakkını kötüye kul-

lanırsa onlar da aynı şekilde dinî otorite tarafından cezalandırılırlar. Kötüye kullanıldı diye, 

vurmaya izin veren dinin kendisi suçlanamaz. Bir doktor ihmali sebebiyle hastalarına zarar 

verdiğinde tıbbın tamamen yanlış olduğunu söylemiyoruz. Ne var ki ihmalinden dolayı bu 

doktor cezalandırılır ve "tıp" aslı üzere kalır. İbn Hazm "El-Muhalla"da şöyle söyler: "Eğer 

kocası hanımına karşı haksız yere sınırı aşarsa ona bundan dolayı kısasın uygulanacağı doğ-

rudur." Kısas; yani, koca cezalandırılır ve tam olarak karısını dövdüğü gibi dövülür. Mâliki 

mezhebinden Ahmed ed-Derdîrî "Şerh'u-l Kebîr adlı eserinde şöyle der: "Eğer hanımının sa-

dece bu yolla itaatsizliğinden vazgeçeceğini biliyorsa bile can yakan bir vuruşa izin verilmez. 

Eğer ki bu yanlışa düşerse, hanımının boşama ve kısas hakkı vardır."  

Kim hakkında söylenmiş bu sözler? Çirkin davranışlı, âsî, geçimsiz kadın hakkında... 

Böyle olmasına rağmen onu terbiye etme bahanesiyle şiddetli bir şekilde vurmak caiz değil-

dir. Eğer bunu yaparsa İslam devletinde hanımı İslamî yargıya başvurur. Kocası getirilir ve 

hanımına vurduğu gibi ona vurulur ve eğer kadın isterse de ondan boşanır.  

Peki diyelim ki; Kocası hanımına can yakmayan bir şekilde vurdu ama haksız ve vur-

mak için hiç bir gerekçesi yok. Bu durumda ne olacak? Mâlikî mezhebinden Düsûkî der ki: 

"Eğer sınırı aştığı sabit olursa hâkim kocayı evvela azarlar, sonra da ona vurur. Bu da hanımı 

boşanmayı istemeyip, onun cezalandırılmasını ve kocasıyla yaşamaya devam etmeyi istediği 

takdirde olur." Yani hanım hâkime başvurup, "Kocam bana haksız yere vurdu" diyor. Hâkim 

de araştırıp onun ifadesini doğru buluyor. Bu genç koca dengeli değil ve idare görevini güzel 

yerine getiremeyip sınırı aşmış, hanımına "Ben senin kocanım senin üzerinde hak sahibiyim" 
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diyor. Ne kendi hakkını, ne de hanımının hakkını biliyor, üstelik dinini doğru anladığı da yok. 

Hâkim, hanımına soruyor: "Peki, ondan ayrılmak istiyor musun kızım?" "Hayır, onunla kal-

mak istiyorum ama bana haksızlık ettiği için cezalandırılmasını istiyorum." Durum böyle 

olunca hâkim onu azarlıyor sonra vuruyor ve diyor ki: "Git evlat, hanımına vurmadan önce 

dinini doğru anla, bil ki; hanımına vuran ve bu şekilde ona zorbalık yapanın erkekliği eksiktir.  

Peki, koca karısını döverse ve ikisi de farklı bir iddiada bulunursa, (bununla ilgili) 

Desûkî der ki: "Koca hanımına vursa; hanımı haksız yere olduğunu, kocası da terbiye amaçlı 

olduğunu savunsa hanıma inanılır. Bu durumda hâkim, haksızlığı sebebiyle kocayı cezalandı-

rır." Yani kocanın ona vurduğu sabit olursa ve eğer koca "Ben ona hatasından ötürü terbiye 

amaçlı vurdum." deyip, hanımı da "Hayır, haksız yere vurdu" derse, hanıma inanılır ve kocaya 

da birkaç kez ıslah kastıyla vurulur. Bu konuda ihtilaf vardır. Mesela; Mâlikî mezhebinden 

Abdüsselam Sahnûn şöyle der: “Bu durumda, çiftin komşularına sorulur. Kocanın eziyetinin 

defalarca tekrar ettiği kanıtlanırsa, koca cezalandırılır ve hapsedilmesi gerekir. Hanefi mezhe-

binden Bedreddîn el-Aynî şunları belirtir: "Bir kadın kocası ona vurduğu için şikâyetçi olursa 

hanımın kocadan, kendisi için şahitlik edecek salih kimselerin yanına yerleşme talebinde bu-

lunma hakkı vardır. Neticede eğer ki kocası haksızlık ederse hâkim onu cezalandırır." Yani 

özel tedbirler uygulanır. Mesela; kadının hakkını güvence altına almak için evin taşınması 

gibi. Aynı şekilde Mâlikî mezhebinden Muhammed bin Cemal el-Harşî'nin de benzer sözleri 

vardır: Kocası tarafından canı yanan hanım bir boşanma hakkını kullanmaya sahiptir, çünkü 

Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص bu bağlamda şöyle buyurmuştur: "Zarar vermek de zarara zararla karşılık 

vermek de yoktur."  

Bütün bunlardan sonra bir grup papağan sana gelerek şöyle söyler: "İslam tarihi boyun-

ca fıkıh erkeği kayıran, erkek egemen bir fıkıh idi. Dolayısıyla da İslam fıkhının yenilenmesi 

gerekir. Allah aşkına git hanım kardeşim ve bu kimselerden herhangi birine sor, âlimlerden 

alıntıladığımız bu sözlere dair herhangi bir bilgisi var mı? Böylece bilgisizce papağanlık 

yapmanın ne kadar zararlı olduğunu anlarsın. "Ama evlilik ilişkilerinde temel ilke, gizliliğin 

olması ve çiftin İslam devletinin müdahalesini talep etmemesi değil midir?" Evet, asıl olması 

gereken budur.  

Yine vurmanın nadiren olması ve kocaların hikmetle davranmaları, dini savunmada as-

lan kesilip, hanımlarına karşı son derece şefkatli olmaları da bir diğer esastır. Yine temel olan 

başka bir şey de şudur: "Erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönde-

rin. "[Kur'an; Nisa: 35] Sorun daha da arttığında çözülecektir. Çünkü ailelerde akıl sahipleri 

illâki vardır. Ancak mükemmel İslam nizamı sorunları bütünüyle halleder, kimsenin kimseye 
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haksızlığına izin vermez. Eğer koca, hanımı hakkında Allah'tan korkmuyorsa onu kocanın 

merhametine bırakmaz: "Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana vermeyi emre-

der, ahlaksızlığı, fenalığı, zulmü yasaklar." [Kur'an, Nahl: 16] Bağy: "Zulüm" demektir. 

“Rabbinin sözü hem doğruluk hem adalet bakımından tamamlanmıştır." [Kur'an; En'am: 115] 

"Ama kardeşim biz Allah'ın kanununu uygulayan İslam ülkelerinde değiliz, eğer adam hanı-

mına vursa onun hakkı zayi olabilir!" Bu yüzde yüz doğru, ama çok iyi anlamalıyız ki bu du-

rumda kadına haksızlık eden İslam değildir, aksine cahiliyedir; toplumlarımızın ve bazı koca-

ların Allah'ın dinini ve ondaki güzelliği, mükemmelliği bilmemeleridir ve Allah'ın yasasını 

yargıdan kaldırma cehaletidir.  

Bunu iyi anlamalısın hanım kardeşim, sana vuran İslam değildir. Küfür savurarak, öfke 

dolu, can yakan, intikam dolu bir vuruş, İslam'ın seni kendisinden kurtarmak için geldiği 

cahiliyedendir. Öyle ki sen ve dünya kadınları, İslam'ın yokluğunda bu cahiliyeden yeniden 

yakınmaya başladınız. Sizin -zât-ı âlinizin- şu ayeti doğru anlaması gerekir: "Onlara vurun." 

[Kur'an; Nisa: 34] Ayeti duyunca "Beni bu kocam mı dövebilir!" diyorsunuz kendinize. Göz-

leri harama bakan, işteki kadın arkadaşlarıyla serbestçe ilgilenen, insanlara nezaket ve terbi-

yesini, evde ise zorbalık ve âni öfkesini gösteren kocam mı?! Çocuklarımızdan biri gece has-

talandığında bana:  

"Yorgunum sen arabayla çık." diyen ve gece gece beni kaygı etmeyen kocam, o mu vu-

rabilir bana?!"  

- Hayır, hanımefendi! Bu koca değil kendisinden bahsedilen; şu ayeti anlamayan koca-

dan bahsetmiyoruz: "Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üze-

rinde hakları vardır." [Kur'an; Bakara: 228] Erkekliğin tek başına bir ayrıcalık olduğunu zan-

neden, idareciliğin mesuliyet ve yükünü dahi kaldıramayan koca değil bahsedilen. Ayeti oku-

duğunuzda doğru bağlamda ve doğru bir zihinsel algı ile anlamanızı rica ederiz!  

"Peki, günümüzde haksız yere eziyet gören bir hanım ne yapmalı? Yargıya mı başvura-

cak? Günümüzdeki mevcut devletlerin müdahalesini mi talep edecek?"  

Şöyle diyebilirim: Müslümanlar Allah'ın hakkını gözeten, insan onurunu koruyan ve ai-

le varlığına hürmet gösteren ülkelerde değiller ve bu kimselerden müdahale talep eden kişi 

denize düşüp de yılana sarılan kimse gibi olur.  

Bu nedenle ben, ey evli çiftler! Sorunlarımızı kendimiz çözelim diye size ve ailelerinize 

hitap ediyorum. "Kadın ve CBT" bölümünde bahsettiğim gibi burada her durumu kendi içinde 

fıkhî olarak detaylandırmam mümkün değil, ancak dinimizin büyüklüğünü görelim ve ondan 
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başkası ile şifa aramayalım ve hayatımıza onu tam olarak yerleştirmek için çabalayalım. Zira 

dinimiz; adaletle, iyilikle, denge ile sorunları çözmeye kefildir.  

Birisi gelip şöyle diyecektir: "Kardeşim teori içinde teori, bu sözler gerçek hayatta başa-

rı sağlar mı?!" Peki, gel, İslam tam olarak yerleştiği takdirde gerçek hayatta uygulaması nasıl 

olur, bakalım. Kur'an ve sünnetten gördük, fıkıh âlimlerinin sözlerinden de gördük, şimdi de 

tarihten örnekler görelim...  

Mükemmel bir İslâmî nizam varken, vurmak, kötüye kullanılan ve yaygın olan bir olgu 

muydu? Ayetler dövülen, kompleksli ve zayıf kişilikli kadınlar mı ortaya çıkardı? Bu komp-

leksli kadın kim?! Ümmetin hocası Âişe -radıyallâhu anhâ- validemiz mi? Ahmed bin 

Hanbel'in annesi Safiyye Eş-Şeybânî mi? Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hatice Hatun mu? 

Kisra ve Kayser'in taçlarını ayaklar altına alan ve insanları kulların kulluğundan çıkarıp kulla-

rın sahibine yönelten askerlerin anneleri mi? "Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın 

vardır" sözünü doğrular nitelikteki anneler... Bu annelerin, Allah'ın izniyle daha sonra üzerin-

de konuşacağımız çeşitli başka başarıları da var. Tarih kitapları bu dönemleri ayrıntılı olarak 

yazmıştır. Sen hiç bu kitaplarda kadınları dövme olgusu ile karşılaştın mı?  

Peki; Kuran'da, sünnette, fıkıhta, tarihte kadına vurma konusunda durum bu ise "Ebu 

Za'bel ve Fethiye" algısı zihinlerimize nasıl yerleştiriliyor? Yıllarca beyinlerimizi karısını 

döven ve ona "Seni itaatli olmaya mecbur edeceğim, çünkü Allah şöyle buyurdu... Peygamber 

böyle buyurdu..." diye söze başlayan, sonra gece kulüplerinde evlatlarının dansözlerle yakala-

dığı hacı amca filmleri ile yıkayarak bu algıları yerleştirdiler. Müslümanların bizzat kendileri-

nin yanlış uygulamalarıyla bunları yerleştirdiler. Şunu söyleyen her kimse doğru söylemiş: 

"Cahilin kendine verdiği zararı düşmanı veremez." İnsanlığa düşman kesilenlerin, İslam'ı ka-

ralamak için gece gündüz üzerinde çalıştığı videolarla bunlar bize sirayet ediyor.  

Ebu Za'bel'in Fethiye'yi dövdüğü sahnenin fotoğrafını nereden aldım biliyor musunuz? 

"Youtube" da çok paylaşılan, Avrupa şirketleri tarafından desteklenen bir videodan. Bu video, 

kendi hem cinslerine meyleden Müslüman bir genç kızı, Müslüman ailesine karşı isyan etme-

ye ve kötü olan babasından kendisini korumaları için yetkililerle görüşmeye teşvik ediyor. Bu 

yetkililer de kendisi gibi eşcinsel aşığı ile güven içinde yaşamasına imkân sağlıyorlar. Psiko-

lojik olarak yıpranmış kadınlara sahip toplumlarda; erkeğin bayanı küçük görmesi, üzerinde 

baskı kurması, tacizde bulunması ve toplum içinde sarkıntılık yapması sebebiyle komplekse 

giren kadınlar feminizmin büyüsüne kapıldılar ve erkek cinsini boykot için eşcinselliğe yö-

neldiler.  



11 
 

Ey Müslüman genç kız, seni de komplekse sokmak ve dininden nefret ettirmek istiyor-

lar. Bu konuştuklarımız bazı bayanların hiç hoşuna gitmiyor. Diyorlar ki: "Kadın itaatsiz ve 

hatta isyankâr bile olsa, hatta bahsettiğiniz şekilde hikmetli, aklı başında bir kocası bile olsa 

iyilikle, şefkatle, edebine uygun bile vuracak olsa hatta zalim kocayı cezalandıracak Müslü-

man bir devletin varlığı da söz konusu olsa, hatta ve hatta İslam tarihinde kadın pek şerefli ve 

şeref kaynağı da olsa, ben buna karşıyım!" Neye karşısın?! "Bir kocanın karısına vurma hakkı 

yoktur, bu kadına zulümdür." Ona deriz ki: "O halde ayet seni de kınıyor. Çünkü sen itaatsiz-

liğinden korkulan kadın kategorisine koyuyorsun kendini. Yani, diyorsun ki: "Hayır! İsyan 

etmek istiyorum, yuvamı yıkmak istiyorum ve kimse bana engel olamaz!" Bu, tıpkı şunu söy-

lemeye benzer: "Ben hırsızlık yapmak ve içki içmek istiyorum ve beni bundan dolayı ceza-

landıracak olan dine karşıyım." Neredeyse şüphelinin "Beni içeri alın (suçluyum)" demesi 

gibi. Siz -zât-ı âliniz- halen basmakalıp yargıların ve şahsî komplekslerin etkisi altında oldu-

ğunuzu görmüyor musunuz? Ya da bir çeşit ilahlık iddiasındasınız; bu ilahlaştırılmış kadın 

düşüncesinden de daha önceki bölümde bahsetmiştik. "Yok; kadına ne vurulabilir, ne de ceza-

landırılabilir ne kadar kötü davranışı olursa olsun ona dokunulamaz; sanki ne yaptığı sorgula-

namayan bir ilahmış gibi!" Aynı ilahlaştırılmış kadını, "Peter ve Jolie" sahnesindeki gözleri 

yaşlı bayan temsil ediyor. Belki sen de Jolie'nin yerinde olmak istersin, yakışıklı Peter onu 

sarssın ve desin ki: "Bu kadar yeter Jolie! Dur lütfen!" Ayrıca eğer Peter ona âşıkların yaptığı 

gibi tokat atsa belki yine itirazın olmaz. Sevgili ise vurduğu yerde gül biter! Anlattıklarımız-

dan rahatsız olan gençler Peter ve Jolie'nin romantik anlarından bir kesit sunduğumda pek de 

umursamadılar. Peter ve Jolie'nin ilişkisi helal ya da haram, onlar için önemli değil hatta tam 

tersine; gençlerimizin birçoğunun evlilik anlayışı bozulduğu için, belki iki âşık sahnesine, iki 

evli sahnesinden daha sıcak bakacaklardır.  

Dikkat edin gençler! Dikkat edin kızlar! Dış etkenlerle süslenen yasak ilişkiler çirkindir, 

iğrençtir, nefret duyulasıdır. Bayan ve erkek aktörlerin güzelliği, o yaldızlı süslemeler ve mü-

zikler de şeytanın süslü göstermesidir. Haramın kendisi ise son derece iğrençtir. 

-Öte yandan- çok güzel olmasanız dahi eğer ki Peygamber ملسو هيلع هللا ىلص 'in hayatını örnek 

edinmişseniz hayatınızı, güzel ve nazik hale getirebilir, helal bir romantizm ve iyilikle güzel 

kılabilirsiniz. Gençler! Gerçek Peter ve gerçek Jolie için mesele, Peter'in yalnızca onu sarsma-

sı ve filmlerde olduğu gibi kollarına kendisini bırakması ile son bulmaz. Aksine gerçek sonlar 

"Batılı Kadınının Özgürleştirilmesi" bölümünde bahsettiğimiz şekilde Batı'nın resmi istatistik-

lerine göre son bulur. Jolie çirkinleştiğinde veya bir çocuk sahibi olmak arzusuyla kasıtlı ola-

rak engelleyici ilaç kullanmayıp Peter'den haram yolla hamile kaldığında, Peter ise yalnızca 
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cinsel zevk peşindeyse ve herhangi bir sorumluluk altına girmek istemiyorsa ya da Peter 

Jolie'nin kendisini başka bir gençle aldattığını fark etmişse veya gerçek Peter sarhoş olmuşsa, 

ya da uyuşturucu bağımlısı, esrarcı ise Jolie'yi yalnızca şefkatli ve aklı başında bir tavırla 

sarsmayacaktır, aksine, ona yumruk ve tekme ile girişecektir; Hollywood'un sizden sakladığı 

romantik yumrukla.  

Size resmî istatistikler verecek olsak şunları zikrederdik: Her dört kadından biri yakın 

partneri tarafından yoğun şiddete maruz kalıyor. Ya peki, art arda tokatlanan kadınların oranı-

na ne dersiniz? Sövülenlerin ve aşağılananların da... Ama bunlar yoğun şiddet sayılmadığı 

için istatistiklerde her dört kadından biri kategorisine dâhil edilmiyor. Bu mağdur bayanların 

oranı kaça ulaşacak? Batı'da kadınların çoğu çeşitli değersizlik ve aşağılanmalara maruz kalı-

yor. Gelin hanımlar, şimdi size Hollywood perdelerinin ardında neler oluyor bazı örnekler 

gösterelim.  

Gelin size aşk hikâyelerinin yayınlanmayan ikinci perdelerini, resmî istatistiklere göre 

milyonlarca kadının başına gelen örnekleri gösterelim:  

Bu "Abbie". Yakın partneri başının arkasında TV ekranını kırdı ve defalarca yüzüne 

vurdu.  

Bu "Jade". Yakın partneri onu yumrukladı sonra caddede sürükledi ve dövmeye devam 

etti; bunları yaparken aldığı alkol ve kokainin etkisi altındaydı.  

Bu, Amerika'nın Güney Florida Üniversitesi'nden Melissa. Günlerden bir gün yakın 

partneri ile birlikte iken, adam çok fazla içki ve viski içti. Daha sonra onu dövmeye başladı, 

yere attı, bacağıyla tekmeledi ve sonra odanın içinde saçlarından sürüklemeye ve eline aldığı 

şişe ile yüzünde yara açılana kadar vurmaya başladı.  

Bu, "Megan". Amerika Ohio'dan. Bir yıl önce 2019'da, yeni yıl kutlamaları sırasında 

yakın partneri ile içki içiyordu Aniden, partneri ona vurdu, tekme attı ve onu bayılana kadar 

dövdü.  

Bu ise "Britney". Bir adamla olan tartışması akabinde -adam değil erkek demek istedim- 

Avustralya'da bir gece kulübünde dövüldü.  

Bu, "İngiliz Kerry". Kocası tarafından yeni bir bebek doğurduktan üç gün sonra dövül-

dü; yani en zayıf döneminde iken.  
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Bu, Amerika Indianapolisli "Karlie". Yakın partneri tarafından mahvedildi. Kafatasında 

kırıklar, vücudunda şiddetli ısırıklar oluştu ve aralarındaki tartışmadan sonra partneri dilini 

koparmaya çalıştı.  

Bu, Amerika Tennessee'den Angela. Yakın partneri tarafından dövüldü. Sebep ise altı 

aylık ilişkileri sonrasında kendisinden ayrılmak istemeye cesaret etmesi.  

Bunlar trajedi örnekleri. Her yıl milyonlarca kişi bunlara maruz kalıyor. Bazı fotoğraf 

örnekleri ve özet bilgi istediğim hanım kardeşim bana şöyle söyledi: "Ben sağlığım bozulma-

dan bunları ortaya çıkarabildim, ancak bu iğrençliklere bakmaya daha fazla tahammül edemi-

yorum." Bu arada, neredeyse tüm bu kadınların ve kızların yakın partnerleri ile dayağa maruz 

kalmadan önceki aşk fotoğraflarını görebilirsiniz. Filmlerde ve şarkılarda size hikâyenin ilk 

yarısı gösteriliyor, devamı gösterilmiyor. İndirilen ilk darbe, hakaret ve aşağılama kastıyla 

önce yüze indiriliyor, kemikleri, dişleri kıran, yaralar açan ve Avrupa'da protestolar gerçekleş-

tirilecek derecede ölümlere bile yol açan bir şiddet.  

Peki ya geçim darlığı ve yoksulluğun bunalttığı fakir çevrelerde olanlara ne dersin? 

"Kadının özgürleştirilmesi" bölümünden sonra kardeşlerden biri yorumunda Almanya'da so-

kakta yürürken, bir adamın da yürüdüğü esnada gördüğü bir kadının yüzüne vurup yoluna 

devam ettiğine şahit olduğundan bahsetmiş. Sonra bu kardeş arkadaşına sormuş: "Bunu nasıl 

yapabilir?!" O da cevap vermiş: "Erkeklerle eşitlik isteyen o değil mi? O halde kendini savun-

sun, kimse onu savunmayacak polise şikâyet edip de onlar gelip adamı araştırıncaya kadar 

onu kimse savunmaz, hakkı ayaklar altında çiğnenir."  

Buna karşılık, peygamber toplumu ve ondan sonraki faziletli dönemlerdeki toplumlar, 

şu esaslar üzerine kurulmuşlardı: "Saliha kadınlar itaatkârdır." [Kur'an; Nisa: 34] "Onlarla iyi 

geçinin." [Kur'an; Nisa: 19] "Kadın kocasının hakkını vermediği sürece Rabbinin hakkını 

veremez." "Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır." Herkes için oldukça den-

geli bir hitap.  

O dönemlerde sonuç neydi?  

Aile içi şiddet ve kadınların dövülmesi mi?!  

O dönemlerin tüm detaylarıyla ele alındığı tarih kitaplarında kemikleri veya dişleri kı-

rılmış kadınları hiç okudunuz mu veya duydunuz mu?!  

Yahut da bu kadınlarda sakatlıklar falan çıkmış mı?!  
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Dinimize saldıran ve kadınları erkeklerin elinden kurtarmak istediklerini iddia eden 

özürlüler var olmuş mu?  

Doğrusu dinimizin güzelliğini ve ondan ne kadar habersiz olduğumuzu, modern Batı 

cahiliyesinden ve Müslüman toplumlarda da kısmen mevcut olan cahiliyeden kadının ne ka-

dar ıstırap çektiğini anlamış olduk. Dinimizi öğrenmek ve ümmetimizde bu meselelere dair 

bilinci yaymak bize hak olmuştur. Böylece kadınlara yönelik haksızlıklar ortaya çıktığında 

kadınlara karşı insaflı davranan ve İslam adına onların haklarını talep edenlerin ilki biz ola-

lım. Yoksa dişi ve erkek kargalar İslam'a töhmette bulunmak için çıkıp, elde kalanın da soyu-

nu kurutmaya devam etmeyi isteyecekler!  

Dinimiz mükemmel ve güzel. Ama onu anlaması gerekenler bizleriz.  

Ey değerli hanım, Ey Allah'ın İslam'la şereflendirdiği! Rabbinin kitabını O'nun rahmeti-

ne, adaletine ve hikmetine hüsnü zan besleyerek oku!  

Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. 


