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11. BÖLÜM: “BEN ÖZGÜRÜM" BÖLÜMÜNE YÖNELTİLEN
İTİRAZLARIN ELE ALINMASI
(19 Şubat 2021)

 Videoyu Farklı Dil Seçenekleri ile İzlemek İçin İyad Kunaybi Youtube Kanalı Linki:
https://www.youtube.com/watch?v=w-C1BsisFHk
 Videoyu Sadece Türkçe Alt Yazı ile İzlemek ve İndirmek İçin:
https://youtu.be/5zUxeXT_zW4
Videoları metne aktaran: Gürhan ÇİÇEK - 11 Nisan 2021

Bismillah...
Allah’a hamd, Rasûlüne salât ve selam olsun.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Hoş geldiniz, hepinize
hayırlı akşamlar diliyorum. Yüce Allah'ın lütfuyla, kadınla alakalı bölümler izleyicilerimiz
tarafından kabul görüyor ve büyük bir etki uyandırıyor. Yüce Allah'ın lütfuyla, birçok kardeşimizin bu bölümlerden etkilendiklerine dair hikâyeleri sürekli duyuyorum. Ama şüphesiz
ihtilaf insanın doğasında vardır, bundan hiçbir şey istisna edilemez. İtiraz eden kardeşler en
çok da kavvamlıkla ilgili olan "Ben Özgürüm" başlıklı son bölüme itiraz ediyorlar. Ben itiraz
eden kardeşlerin paylaşımlarını gördüm. Onların çoğu nazik ve güzel bir üslupla şöyle diyor1

lar: “Dr. İyad'ın serilerinden istifade ettik ve özellikle kadınla ilgili olan bu bölümler de faydalı oldu ama..." Sonra bazı gözlem ve düşüncelerini dile getiriyorlar.
Evvela kardeşlerim, karşılıklı nasihatleşmenin olmasını ve bu kardeşlerin doğru gördükleri şeyi savunmalarını takdir ediyor ve bunu güzel buluyorum. Şahıslara bağlanmamak, güzel
ve çok önemlidir. Aynı şekilde: "Evet bu noktada İyad isabetli, şu anlattığında ise hatalı konuştu" diyebilmek, bunları ayırt edebilmek; tüm bunlar güzel. Ben de destekliyor, buna teşvik
ediyorum. Ancak kardeşlerden istediğim, bu eleştirilerin bilimsel bir temele dayanmasıdır. Bu
nedenle, bu canlı yayında -sizi fazla tutmadan- gelin bu itirazların bilimselliğini tartışalım!
Bu bölüme itiraz edenler -itirazların detaylıca incelenmesinden sonra görüldüğü üzereşu üç sebepten birine itiraz ediyorlar:
İlk olarak bazıları bu bölümde söylediğim bazı şeylerin yanlış olduğunu veya şaz (tekil)
görüşleri takip ettiğimi düşünüyor. Onlardan kimisi de: "İyad, eşini haksız yere döven adamın
kısas edilebileceği hususunda Maliki mezhebinin sonradan gelenlerini taklit ediyor" diyor.
Yahut “İyad, erkeğin kavvamlığını (yöneticiliğini) ele alan 10.bölümde kavvamlığın şartlarını
ortaya koydu. Bu şartları nereden çıkardı? Bu şartların delili yok!” diye soruyorlar. Bu yüzden
delil olmadan konuştuğumu ya da fakihlerin şaz görüşlerini takip ettiğimi sanıyor.
İkinci olarak bir başka grup da gerçeğe aşina olmadığımı düşünüyor ve "Ya arkadaş,
kadınlar mazlumluklarını abartıyorlar. Erkek şiddetindeki istisna durumlara odaklanmamalıyız, bu istisna durumlar gereğinden fazla abartılıyor, ederinden daha fazla değer veriliyor.
Dolayısıyla bunlara çok odaklanmamalısın" diyor. Gerçeklerin yeterince farkında olmadığımı
düşünüyorlar.
Üçüncü olarak diğer bir grup da söylediklerimin kötüye kullanılacağını söylüyor: "İyad,
sözlerin doğru olabilir ancak yanlış bir şekilde anlaşılacak; bazı kadınlar kocalarına itaatsizlik
etmeye başlayabilir, farz olan örtüsünü çıkarır ve istedikleri yere gidip gelebilir. Bunu da
"Bana karşı görevlerinde kusurlu davrandın, dolayısıyla üzerimde bir yönetim hakkın yok"
diyerek gerekçelendirebilir.
Peki, kardeşlerim, tüm bu hususları göz önünde bulundurarak, bu sözleri söyleyenlerin
bu bölümlerin hazırlanmasında ne denli çaba sarf edildiğini bilmediklerini söylemek isterim.
Kardeşlerim, sizi rahatlatmak için bu bölümlerin nasıl hazırlandığına dair fikrinizin olmasını
isterim. Uzun zamandır bu konu hakkında konuşmak niyetindeydim. Belki bu bölümlerin nasıl hazırlandığını anlatmak için özel bir bölüm hazırlayabilirim. Böylece (bu bölümlerin) bilimselliği ve dikkatinden emin olabilirsiniz.
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Kardeşlerim bilin ki Allah-u Teâlâ'nın emrine uyarak, burada her kelimeyi danıştıktan
sonra söylüyorum: "İşlerini kendi aralarında birbirlerine danışarak yaparlar." [Kur'an; Şûrâ: 38]
Bilimsel, fıkhî ve inanca dair konuları danışmadan konuşmuyorum. Yüce Allah'ın buyurduğu
gibi: "Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun." [Kur'an; Enbiya:7] Söylediklerimin hatalı
addedilmesi hususuna gelince, kendi görüşlerimi söylediğimi veya şaz görüşleri takip ettiğimi
düşünenlere şunu söylemek isterim: “Ben Özgürüm” başlıklı son bölümü, bilimsel ve fıkhî
alandan bazı isimlerle istişare ederek hazırladım. Özellikle fıkıh alanında, ilim ehlinden 4 kişiye
danıştım. İlim ehlinden 4 kişi. Birçok da araştırma okudum, mesela: "Karşılaştırmalı İslam Hukukunda Eşlerin Ayrılması Durumunda Nafaka Verilmemesinin Etkisi" Bir başka araştırma ise:
"Erkeğin Kavvamlığını Düşüren Hususlar: Karşılaştırmalı Fıkıh Araştırması". Âlimlere danışıp
sorduktan sonra, sizlere anlatmadan pek çok da okuma yaptım. Gerçeklere vakıf olmamla ilgili
hususa gelince: "Belki İyad zulüm gören birkaç kadın veya otoritesini kötüye kullanan bir adam
yahut şunları şunları... gördü. Böylece genellemeye başladı."
Hayır, arkadaşlar, hayır! Ben 44 yaşında ve birçok vaka görmüş bir adamım. Bunun yanı sıra, kendisi aile danışmanı, binlerce vaka görmüş kıymetli bir kardeşe ve yüzlerce vaka
gören bir aile hekimine danıştıktan sonra konuştum. Bu iki kardeşimiz aktif çalışmakta ve
birçok vakaya şahit olan kimseler. Aile danışmanı durumu detaylandırdı ve şöyle dedi: Mesela çoğunlukla 44-45 yaşlarından sonra erkeğin yönetiminin kötüye kullanıldığı yahut hak ve
görevlerin sınırlarının anlaşılmadığı pek çok vaka mevcut. Bu yaştan önce kadınlar tam anlamıyla genç kız gibi oluyor, ileriki yaşlardaki kadınlardan daha çok bir çeşit feminizm ve ilahlaşma durumunun içinde oluyorlar. Mesela altmış, yetmiş kuşağı kadınlar, erkeğin
kavvamlığının kötüye kullanıldığı bir dönemden geçtiler. Ondan sonra feminizm yaygınlaştı...
Dolayısıyla; konuşmadan önce bu meselenin, araştırmaya, gerçeklere ve birçok vakaya
dayandırıldığını söylemek isterim. Konuşmanın kişiler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak, "Sözleriniz doğru olabilir ama kişi üzerinde bıraktığı etki sıkıntılı ve kötüye kullanılacak"diyen kardeşlerim: Bu bölümde en az -hatırladığım kadarıyla- konu hakkında bilgisi olup hoca olmayan 6
kardeşe danıştığımı bilin. Onlar âlim değiller ancak isabetli görüş ve hikmet sahibi kimseler.
Kardeşlerim, yanlış anlaşılmasından endişe duyduğum düşünce ve cümleleri yazıyor ve bu konularda danışıyorum. Ben diyorum ki sadece düşüncenin isabetli olmasını değil; bu düşüncenin
ifade ediliş biçiminin de doğru ve isabetli olmasını isterim. Doğru anlaşılmak isterim! Sözlerimi
kelime kelime ölçüp biçiyorum... Sadece düşünceleri yaymak kolay... Bir takım düşüncelerinizin olması ve bunları yayıp "Hadi selamun aleykum" demek kolay... Hayır arkadaşlar, yanlış
anlaşılmaması ve kötüye kullanılmaması için sözlerimi kelimesi kelimesine ölçüyorum.
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"İyad doğru da söyleyebilir, yanlış da" diyenler, tabii %100 doğru. İnsanım ve masum
değilim. Ancak bu aciz kulun yayınladıkları kişisel görüşü olmayıp; arka planda kapsamlı bir
inceleme, gözden geçirme ve istişareler bulunmaktadır. Tüm bunlardan sonra hiç şüphesiz,
kesinlikle ve kesinlikle yanlış anlaşılma olacaktır! Konuşma farklı taraflara da çekilecektir!
Kardeşlerim, ben büyük bir kitleye hitap ediyorum. Yani bölümü neredeyse
YouTube'da 200 bin kişi izledi. Facebook'ta da yüz binler izledi. Doğal olarak, yüz binlerce
kişiye konuştuğunuzda, şüphesiz aralarından yanlış anlayacak birileri çıkacaktır. Kur'an'ı yanlış anlayacak, sünneti yanlış anlayacak. Bunların arasında kasıtlı olarak keyfine göre sözlerimi
kötüye kullanacak insanlar olacak. Bunu Kur'an ve Sünnet'e yapıyorlarken benim sözlerim
bundan berî değildir. Benim mümkün olduğunca dikkatli incelemem, istişare ve istihare yapmam gerekiyor. Ancak bundan sonra da kesinlikle yanlış anlama ve kötüye kullanım olacak.
Arkadaşlar, Kardeşlerim! Sağlam, dini bir temele dayandırılmış, âlimlerin sözlerine yer
verilmiş, pek çok delili olan bir reddiye sunabilen; bundan sonra da suiistimal, yanlış yorumlama ve keyfine göre istediği yana çekmenin olmayacağını garanti edebilene, vallahi sayfayı
devretmeye hazırım. "Buyur benim yerime bu yolda devam et, bu serinin tamamını sen sürdür" diyeceğim. Lakin kardeşlerim, sonunda yanlış yorumlama mutlaka olacaktır. Elimden
geleni yapmaya çalışıyorum ve sözlerimin kötüye kullanıldığını görünce de üzülüyorum. Ama
insan yapısı olan bir işte bu kaçınılmaz bir şeydir.
Peki.. Bazıları da "İyad, senin anlattıklarından; hatta filanca bölümden sonra bir boşanma vakası olduğunu biliyorum" diyor. Pekâlâ, ben de sana derim ki: "Bu bölümden sonra onlarca ve hatta yüzlerce ailenin istikrarlı hale geldiğini, evlilik ilişkilerinin iyiye gittiğini biliyorum." Bunun için son bölümde bir anket ve ondan önceki bölümde iki anket yaptık. Allah'ın
izniyle bu anketlerin sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Eğer gerçekten sözlerimin insanların
geneli üzerinde olumsuz bir etkisi varsa, o zaman ortada bir terslik vardır. Tekrar tekrar gözden
geçirmeli ve “Sözlerimde yıkıcı etki oluşturan sıkıntı nerede?" demem gerekir. Ancak Allah'ın
lütfuyla bu olmamıştır. Allah'ın izniyle anketlerin sonuçlarını olduğu gibi göreceksiniz.
Şaz görüşleri takip ettiğimi düşünen kardeşlere şöyle demek istiyorum: Arkadaşlar, kusura bakmayın ve incinmeyin ama- siz dininizi bilmiyorsunuz. Bu nedenle dininizde olanları inkâr ediyor, beğenmiyor ve garipsiyorsunuz. Mesela son bölümde erkeğin kavvamlık hakkının düşmesi, ihtilafı olmayan bir meseledir. Eğer ki eşine harcama yapmıyorsa erkeğin
kavvamlık hakkı düşer. Arkadaşlar buraya dikkat edin, daha önce de sizlere söylediğim gibi,
sözlerim santimetrik hatta milimetrik hesaplarla hazırlanıyor. "Erkeğin kavvamlığı düşer."
demedim, "Kavvamlık hakkı düşer." dedim. Yani bu yönetme yetkisi, kadının kabul ve rızası4

na bağlı olur. Eşinin son model bir araba isteğini geri çevirmesi gibi lüks harcamalardan kaçınması değil kastımız; eğer şer'i nafakasını vermiyorsa kavvamlık hakkı düşer. Bunu bölümde de belirtmiştik...
Asgari şer'i nafaka, üzerinde ihtilaf bulunmayan bir meseledir. İyad'ın kendi kafasından
uydurduğu bir mesele değildir! Kavvamlığın nafakayla ilişkisi ayettir: "Allah’ın insanlardan
bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle." [Kur'an; Nisâ: 34] Ayet açıktır. Kur'an'ı anlama ve okumada yenilik çıkaran biri değilim. Şahrur ve onun yolundan gidenlerin yaptığı gibi. Hayır! Yani fıkıhçılar bu ayetin bu şekilde anlaşılması üzerine ittifak ettiler. İhtilaf burada değil de, başına bir musibet gelen veya
acil bir durum meydana gelip nafaka ödeyemeyen kimsenin durumu için vardır. Birçok sebepten ötürü bu meselede ayrıntıya girmedim. Ancak erkeğin kavvamlık hakkının düşmesi, gerekçesiz ve kasıtlı olarak nafaka vermeyenler içindir. Bu, ihtilaf bulunmayan bir konudur. Bu
konu hakkında konuşanlardan İbn Kayyım "Zâdu'l-Meâd" kitabında şöyle der: "Bu meselede
şeriat ilkelerinin ve kurallarının gerektirdiği şudur: Eğer erkek çok parası olduğunu iddia ederek
kadını kandırıp onunla evlenirse, sonra parasız olduğu ortaya çıkarsa ya da parası olup eşine
nafaka vermeyi keserse ve kadın ne bizzat, ne de hâkim yoluyla kendisine yetecek miktarı alamazsa, evlilik sözleşmesini fesheder." Yani kadına evlilik sözleşmesini feshetme hakkı doğar.
Dövmekle ilgili bölüm hakkında kardeşlerden biri: "Bu İyad, Maliki mezhebinin son
dönem âlimlerinin, daha önce üzerinde konuştuğumuz gibi bir kadın kocası tarafından terbiye
için değil de haksızca ve abartılı bir şekilde şiddet gördüğünde ondan kısas almaya hakkı olduğu görüşünü kabul ediyor" diyor. Hayır kardeşim! Kusura bakma ama sen dinini bilmiyorsun! Mesela, Hanbelî kitaplarından biri olan "el-Insaf" da şöyle geçiyor: "Ebu Talip’in naklettiğine göre: Bir kadını terbiye etmek için vurmada kocasıyla arasında kısas hakkı olmaz; Ancak eğer eziyet eder veya yaralarsa, kısas hakkı vardır." Bu, Maliki mezhebinin sonraki gelenlerinin sözleri değil; Hanbelîlerin sözlerindendir.
Şafi kitaplarından "Esna'l-Metalib"te yer alan ifadede ise: "Kocanın, öğretmenin, babanın, annenin ve benzerlerinin de; hanımı, çocuğu terbiye etmek için sert davranma hakkı vardır. Baba öğretmene izin verdiği takdirde öğretmen bunu uygulayabilir. Ancak, ‘terbiye etmek’ maksadıyla sert davranan kişinin aşırıya kaçması veya öldürmeye kast etmesi durumunda kısas uygulanır." Ahmed al-Dardir "eş-Şerh el-Kebir"de şöyle der: "Can yakan bir şekilde
dövmek caiz değildir, itaatsizliğinden ancak dövme yoluyla vazgeçeceği biliniyorsa bile kadın
can yakıcı şiddete maruz kalırsa, kocasından boşanma ve kısas hakkı doğar." El-Muhallâ'da
İbn Hazm şöyle der: "Haksız yere cezalandırırsa, kısas uygulanır" Ben size Hanbelîlerin, Şafi5

lerin, Malikilerin ve İbn Hazm el-Zahiri'nin sözlerini getiriyorum. Bu sadece üzerinde durup
gözden geçirdiğim şeydi. Allah bilir bu konuda başka nakiller de var. Çok sayıda başka aktarımlar da olabilir!
Kardeşlerim, sanmayın ki hanım kardeşlerimizin sözlerimi beğenmesi için şaz görüşleri
zikrediyorum. Hayır, arkadaşlar, hayır! Bu sözü söyleyenler kusuruma bakmasın! Aksine,
dinini bilmeyenler sizlersiniz. Arkadaşlar, birinin İslam'ı beğenmesi için ona iltifat etmek benim yöntemim değildir. İnsanları ikna edebilmek için İslam üzerinde oynamalar yapmak benim yöntemim değildir. Hayır, hayır, bu kesinlikle benim tarzım değil! Çocukluğumdan beri
kesin kanaatim, -elhamdulillah Allah bana bu anlayışı nasip etti- İslam'ın geldiği gibi, güzel
olduğudur. İslam, Allah'ın indirdiği gibi güzeldir. İnsanların arzularına uyması için İslam’ın;
değiştirilmeye, süslenmeye, yeniden şekillendirilmeye ihtiyacı yoktur. Aksine, tüm işim İslam'ı olduğu gibi sunmak, ona fiilen iliştirilmiş olan şaibelerden onu arındırmaktır. Sonra insanlara "Rabbinizin dinini beğendiniz mi?" diye soruyorum. Beğenirseniz, fıtratınız bozulmamış olduğu için sizi tebrik ediyorum. "Allah şöyle buyurdu, Rasulü şöyle buyurdu" ifadeleri hoşunuza gitmezse, o halde kendinizi suçlayın, heva ve hevesinizin sizi yönettiğini bilin!
Allah'ın izniyle bu benim yöntemimdir.
Evrim uydurmacasından bahsettiğimde, birçok kıymetli kardeşim bana itiraz etti. Ateizm meselesi veya İslami işlerle hiçbir ilgisi olmayan sıradan insanlardan bahsetmiyorum.
Aksine ateizm meselesi üzerine çalışan kardeşlerden bahsediyorum. Birçokları bana şöyle
itiraz etti: "İyad! Ateizm uydurmacası hakkında konuşmayı ve Richard Dawkins ile alay etmeyi bırak. Onlarla bu şekilde dalga geçmeyi bırak. Çünkü bu şekilde tarafına çekebileceğin
kişileri kendinden uzaklaştıracaksın." Onlara şöyle cevap vermiştim: "Allah'ın dini hususunda
kimseye iltifat etmeyeceğim Saçma sapan ve beş para etmez bir komedi olan bu uydurmacadan, bir teori olarak söz etmeyeceğim. Bunlar hakkında inceleme ve araştırmaya açık, sanki
bilimsel bir şeymiş gibi bahsetmeyeceğim. Aksine bu bir uydurmacadır ve bilimsel olarak
bunun bir uydurmaca olduğunu kanıtlayacağım. İlk bölümünden itibaren, bu konuda kimseye
hoş görünmeye çalışmayacağım! Bu sebeple uzaklaşacak olanların ise uzaklaşmaları vallahi
zoruma gidiyor. Zoruma gidiyor! İslam’a gelmelerini ve bu uydurmacanın batıl olduğuna ikna
olmalarını istiyorum. Ama bunun için kimseye hoş görünmeye çalışmayacak ve bu uydurmaca hakkında, saygın bir şeymiş gibi teori olarak bahsetmeyeceğim. Bu uydurmacaya inanıp,
peşinden gidenlerin de âlim değil; cahil olduklarını söyleyeceğim.
Bir de kıymetli kardeşlerim, bunlar uydurma deyip, saçma ve maskara bir iş olduğunu
söylediğimde, Müslümanların içlerinde izzet duygusunu yaymaya çalıştığımı tekrar söylemek
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isterim. Gerçek ilmin yanı sıra sahte ilmin de olduğunu ve sahte ilmin batıl olup, Allah'ın hakikat ile onu çürüttüğünü bilsinler. Bu yüzden kardeşlerim bir şeyin batıl olduğuna inanıyorsam onun hakkında methiye düzmeyeceğim. İnsanları doğru gördüğüm hak yola çağırmak
istediğimde, İslam’ı yeniden şekillendirmeyeceğim. İnsanları hak gördüğüme çekebilmek için
şaz görüşlerden de bahsetmeyeceğim. İstişare, istihare ve bilgi sahibi kimselere sorduktan
sonra Allah'ın indirdiği şekil ile ikna olduğum İslam’ı anlatacağım.
Bu yüzden değerli arkadaşlar, “Ben Özgürüm” bölümüne karşı çıkan kardeşlerin çoğu, Erkeğin yöneticiliği ile ilgili bölüm- dört durumdan birinin içinde bulunuyor... Bu sözlerle
bitireceğiz. İtiraz eden kardeşler, ya söylemediğim bir şeye cevap verdiler: "Çöp Adam Safsatası" diye adlandırdıkları şeyi biliyorsunuzdur? Bu savaşmaya, kavga etmeye ve saldırmaya
devam eder; deliller getirir, cevap verir, hadisler, ayetler... - Sen kime cevap veriyorsun?! İyad'a cevap veriyorum! - Peki, bu sözü İyad mı söyledi? - Vallahi hayır, bunu söylemedi!
"Kadınına iyi davranmadığı takdirde, erkeğin kavvamlık hakkı düşmez, sen nasıl düşer diyorsun?" diyenler! Ben iyi davranmadığı takdirde erkeğin kavvamlık hakkı düşer dedim mi hiç?!
Bunu söylemiş miydim?! Ben gücü yetmesine rağmen kadınına nafaka vermiyorsa erkeğin
kavvamlık hakkı düşer, dedim. Sizce iki cümle arasında bir fark var mı? - Evet, vallahi fark
var. Arasındaki farkı göremeyenler ifadeyi iki-üç kez tekrarlasın ya da yardımcı olması için
bir âlime sorsun.
Bazıları "Hayır, erkek kadından daha üstündür.” diyor. Bu konuyu olumlu veya olumsuz olarak tartıştım mı? Ben erkek ile kadın arasındaki üstünlük hakkında kesinlikle konuşmadım. Ama dedim ki: Allah bazı haklar, görevler, yaratılış özellikleri ve haklarında verilen
hükümlerle erkeği kadına üstün kılmıştır. Yine bazı hükümler, görevler, yaratılış özellikleri ve
bunun gibi şeylerle kadını da erkeğe üstün kılmıştır. Şimdi, bu mutlak üstünlük meselesi üzerine, "Acaba erkek kadından üstün tutulmuş mudur?" diye İbn Hazm ve diğerleri konuştular.
Ama benim konum bu değil, bölümdeki konumuz da bu değildi! Bunun benim konum olduğunu
düşünenlerin anlayışındaki sorundan kaynaklanıyor bütün bunlar. Aceleci davranmış olabilirler,
mazur görüyorum. Ama söylemediğim bir şeye savaş açıp, cevap vererek tartışmasın.
Diğer bir kısma gelince...
İlk olarak, bazı kardeşlerin söylemediğim bir şeyi tartıştığından bahsettim. İyad dışında
kafasındaki başka birine cevap vermeye başladı. İkinci olarak; bazıları daha önce sözünü ettiğim ve vurguladığım ilkeleri, sanki aksini söylemişim gibi tekrarlıyor. Biri gelip o sözlerime
karşı çıkıyor. -o konuşmadan bir kısmına altta yer veriyorum - kavramlığın sadece biyolojik
erkekliğiniz nedeniyle olmadığına dair bir bölümdü. “Kavvamlık hakkı "Y" kromozomu taşı7

manız ve kadının da "X" kromozomu taşımasından dolayı değildir. Ey koca! Kadına karşı
sorumluklarını yerine getirdiğin sürece kavvamlık hakkına sahipsin. Eğer yerine getirmez ve
nafaka vermezsen bu hakka sahip değilsin.” Birçok kişi buna karşı çıkıp doğru olmadığını
söylemeye başladı. "Senin söylediğin sözün anlamı: Eğer erkek nafaka vermezse, kavvamlık
hakkı kadına geçer. Erkek fiziksel olarak zayıfsa kavvamlık hakkı kadına geçer." Allah-u
Ekber! Bakın, arkadaşlar! Biz daha önce ayrıntılı ve temellendirilmiş bir şekilde açıkladık.
Ve... Kavvamlığın kadına geçmesinin mümkün olmadığıyla ilgili söylenebilecek her şeyi söyledik. Yani kadın kocasına nafaka veriyorsa bu; kavvamlık hakkının ona geçeceği demek değildir. Nedenini de açıkladık! 35 dk’lık bir bölümde, 2 dk süren bir paragraf paylaştım, 2 dk
söylenmiş söz üzerinden, tüm bölümü eleştirdiniz. Bölümün tamamını tekrar izleyin, izleyin
ki İyad'ın o bölümde ne dediğini anlayasınız.
Bazıları diyor ki: Kavvamlık hakkı nasıl Y kromozomuna bağlı olmaz? Aksine
kavvamlık Y kromozomu ile olur! Diyorum ki: Hayır kardeşim! Siz dininizden bîhabersiniz, otorite Y kromozomu ile değildir. Sözlerim kadınların kavvamlık hakkına sahip olacağı anlamına
gelmiyor. Ama yalnızca senin biyolojik erkekliğin kavvamlık hakkına sahip olmana yetmiyor.
Aksine, kavvamlık Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve
mallarından harcama yapmaları iledir. Bununla bilinçli olarak, bazı erkeklerin benimsediği yanlış
düşüncelere karşı mücadele ediyorum. Erkek evinde oturup parasını sigarasına harcıyor ve ona
“Bize 1 tane ekmek al." denildiğinde "Dışarı soğuk, çıkmak istemiyorum" diyor. Sigarası bittiğinde de gece yarısı dışarı çıkıyor. Aileye karşı sorumluluklarını yerine getirmeye hazır değil. Tüm
bunlardan sonra, yine de testosterona ve Y kromozomuna sahip olduğu için, bunun kendi hakkı
olduğuna inanıyor. Hayır, bu İslam'la alakası olmayan batıl bir düşünce! Aksini söyleyen kişi dininden habersizdir. Bunu söylediğim için kusura bakmayın!
İki grup hakkında konuştuk, sözlerime karşı çıkan üçüncü gruba gelelim. Onlar şer'i olarak
batıl olan konuları onaylıyorlar ve İyad'ın kendi kafasından uydurduğu bir şey söylediğini sanıyorlar! Sizlere izah ettiğim gibi arkadaşlar, birçoğumuz -erkekler ve kadınlar olarak- ne yazık ki dinimizden bîhaberiz. Cahili olduğumuz şeyleri inkâr etmeden önce dinimize dönüp bakalım!
Dördüncü olarak: Bazı kardeşler daha önce açıkladığım veya -Allah'ın izniyle- daha
sonra açıklayacağım konulara açıklık getirmemi istiyor. Mesela, Allah razı olsun efendi, kibar
kardeşlerden biri -ki kibarlık konusu da benim için mesele değil, hocalık konumunu da sevmiyorum, “İlim ehliyle konuşun” demekten de hoşlanmıyorum. Ben ilim ehli değilim. Ben
sıradan, sizin gibi biriyim. Ama istişare ve istihare yapmaya gayret ediyoruz. Ben sadece Yüce Allah'ın lütfuyla bildiğim kadarını konuşuyorum.
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Ama bunun yanı sıra, bazı kardeşlerin kibarca cevap verdiğini söylüyorum. Lakin kardeş diyor ki: “Doktor İyad, bence siz kadının itaat etme ilkesine odaklanmalıydınız. Bazı kadınlardaki ilahlaşma sorunu ile savaşmalısınız. Neden kocanın eşi üzerindeki hakkından bahsetmiyorsunuz?” Allah aşkına kardeşim -Allah seni affetsin ve sana hidayet versin"Superwoman" olarak adlandırdığımız "İlahlaşmış Kadın" bölümünde bunu ayrıntılı olarak
konuşmadık mı? -Bu arada inşaallah sıkıcı değil, keyifli ayrıntılar olmuştur- İnsanın ilahlaşması ve Batı'daki kadınların ilahlaşması olgusu hakkında ayrıntılı olarak konuşmadık mı?
Batı'daki kadınların ilahlaşmasını taklit etmek isteyen İslam dünyasındaki bazı kadınlar hakkında konuşmadık mı? “İtiraz”, “seçicilik” ve “yorumlama (tevil)” olguları hakkında konuşmadık mı? Allah'a teslim olmak gerektiği hakkında da konuşmadık mı? Bunu, "Kadın" Serisi
ve başka bölümlerde de uzun uzun açıkladık. Bir konu hakkında konuşmak istediğimde diğer
tüm konuları detaylı bir şekilde açmamı bekliyorsunuz. Tüm bu ayrıntıları yeniden mi konuşayım? İşte "Ben Özgürüm" bölümü; aşırı özetleme ve sıkıştırma yoluna gittiğim, pek çok
temel kabul edilen fikri elediğim halde 35 dk’lık bir bölüm oldu. Birçok insan 35 dakikayı
görünce, "Of, daha sonra izlerim." diyor! Bu yüzden kardeşlerim, böyle olmak zorunda idi.
Aksi takdirde, hiçbir şekilde işler yürümez. Kadın konusu gibi büyük bir konu hakkında tartışmak istediğimde, detaylandırmam ve önemli noktaları birbirinden ayırt etmem gerekir.
Bir bölümde “itaat ve ilahlaşma” ilkesinden bahsediyorum, başka bir bölümde “erkeğin
kavvamlığı”ndan bahsediyorum. Bir başkasında ise “kadına şiddet meselesi”nden bahsediyorum. Bu şekilde olmadığı takdirde devam etmemiz imkânsızdır. Yani, konuyu tüm yönleriyle
tek bir bölümde ele almam imkânsızdır. Değerli arkadaşlar, "Neden şu şu konulardan bahsetmedin?" diyen kardeşler, bu sözünü ettiğiniz konuları ya detaylı bir şekilde önceki bölümlerde
izah ettim ya da Allah'ın izniyle sonraki bölümlerde izah edeceğim. Kocaya itaatten de bağlamına uygun bir noktada bahsedeceğim. Allah'ın izniyle ya önümüzdeki bölüm ya da sonrasında bahsedeceğim. "O zamana kadar yanlış anlayış devam edecektir." diyene bir daha söylüyorum: Bu benim elimde değil, insan yapısı olan işlerde bu her zaman olur. Size söylediğim
gibi konuları kısımlara ayırmamız gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, tüm bunlardan sonra
tekrar ediyorum: Ben insanım, bazen doğru bazen hata yapıyorum. Ama bu çaba tek benim
çabam değil; istişare ediyorum, istihare yapıyorum, bilen kimselere soruyorum. Onlar konuları onaylıyor ve bölümü paylaşmadan önce onu doğru ve güzel bir şekilde hazır hale getiriyoruz. Bu yüzden kardeşlerden, eleştiride acele etmeyip İyad'ın ne dediğini anlamalarını istiyorum! Bu aciz kulun söylediklerinden başka açık bir delil getirdiklerinde, başımın gözümün
üstündedir. Aksi takdirde kardeşlerim, beni konumuzla ilgisi olmayan kavgalarla uğraştırma9

yın. Yoksa bu şekilde; bir kardeşe "Kardeşim dön ve filan bölümü izle", bir diğer kardeşe
"Kardeşim ama ben aynı bölümde bu noktayı izah ettim ve buna da cevap verdim!" demek
durumunda kalırım. Bu şekilde zamanımızı heba eder ve ilerleme kaydedemeyiz. Pek çok
mesleki ve başka toplumsal meşguliyetler arasında, Allah bu bölümlere verilen emeği biliyor.
Buna rağmen, bölümü paylaşmadan önce mümkün olduğunca onu en iyi hale getirmeye gayret ediyorum. Bu yüzden, onun hakkında konuşmak isteyen konuşsun. Tavsiyede bulunun,
hatalı olduğumu söyleyin. Başım gözüm üstüne. Ama bilgiyle bunu yapın. Allah sizden razı
olsun ve amellerimizi kabul buyursun. Yüce arşın Rabbi, Yüce Allah’tan hepimizi hidayete
ulaştırmasını ve hidayete vesile kılmasını dilerim. Bizi fitneye düşen ve düşüren olmaktan
korusun. Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun.
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