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KADININ ŞERRİ

  

 

  

            Kadın hakkında tarih boyunca ya ifrat edilmiş veya tefrit…

  

            İslâmiyet kadını layık olduğu yere oturtturarak,Allah’ın ona verdiği değeri ve yeri tam
tesbit etmiştir.

  

            Kadın bir yandan acaba ruhu var mı,insan mı gibi aşağılayıcı ifadeler içerisinde
değerlendirilirken,diğer yandan da cahiliyet döneminde başlı başına kız çocuğu bir utanç sebebi
kabul edilmiş,kız çocuğunun olduğunun bildirilmesi,idam fermanının bildirilmesinden daha
aşağılayıcı ve utanç sebebi addedilmiştir.

  

            Bir yandan da putlara kadın adları da verilerek,haddinden fazla yükseltilmiştir.

  

            Ancak genel olarak tarih boyunca kadın geri sınıflara itilmiş ve  değerlendirilmiştir.

  

            İslâmiyette ise konumu belirlenmiş,erkek gibi –bazı ufak tefek farklılıklar olsa da-oda
dinden sorumlu bir kişi olarak kabul edilmiştir.Kur’an erkeğe de kadına da beraber hitab
etmektedir.

  

            Mesela:Fıkıhta geçen İla;islamdan önce kadının boşanması zorlaştırılmakta idi.İslam
bunu 4 ayla sınırlandırdı.[1]Kadın bu durumda her şeye katlanmak mecburiyetinde
kalıyor,mahkum durumda oluyordu.Başkaları ile evlenmesine de müsaade edilmiyordu.
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            Ahirette sorguya sadece erkekler değil,kadınlarda çekileceklerdir.Herkese soruldukları
sorulardan onlara da sorulacaktır.

  

            Üstünlüğün erkek ve kadında olmasından ziyade,dinin tabiriyle üstünlüğün takvada yani
günahlardan kaçınmada olduğu  bilinmelidir.Nitekim zahiren mübalağa gibi görülsede,bir
Fir’avunun karısı Âsiye,Hz.İsa’nın annesi Meryem,Efendimizin eşi Hz.Hatice ve kızı Hz.Fatıma
binlerce erkeğe bedeldir.

  

            Beyler eşlerinden dolayı evliya oldukları gibi,eşlerde beylerinden dolayı evliya olabilirler.

  

            Erkeklerden Fatih çıksa bile,kadınlardan da Fatihleri doğuranlar çıkmaktadır.

  

            Fir’avunları doğuranlar kadınlar oldukları gibi,Musa’yı da doğuranlar yine onlardır.

  

            İslâmiyette kadını öven bir çok materyal vardır.Biz ona girmeyip,tarih boyunca kadının
şerre alet edilmesini mücmel olarak nazara vereceğiz;

  

            -İnsanoğlunun dünyaya gelişi ilk kadın eliyle olmuştur.Yani Hz.Havva’nın Hz.Âdem’i ikna
edip,şeytana aldanarak yasak meyveden yemesiyle dünya memleketine ve imtihan alanına
inmeye start vermiştir.Böylece ilk imtihanın başlangıcı kadın eliyle olmuştur.

  

            -“ Birtakım kaynaklarda belirtildiğine göre, Hz. Havvâ her batında biri erkek biri kız iki
çocuk dünyaya getiriyordu. Böyle kırk çocuk dünyaya getirdiği nakledilir. İlk ikizlerden erkeğin
adı Kâbil, kızınki ise Aklima, Hâbil ile doğan kızın adı ise Lebuda’dır, denilir.[2]Bu konuda, çok
güvenilir olmayan birtakım tefsir, tarih ve hikâye kitaplarında, ayrıca Yahudi ve Hıristiyan
kaynaklarında birçok apogrif/uydurma bilgiler bulunmaktadır.”

  

-Hz.Âdemin ilk çocukları olan Habil ile Kabilin mücadeleleri yani Kabilin Habili öldürmesi yine
ikizi olan kızın güzel olup,kural gereği Habille evlenmesini hazmedemeyip,kardeşini bir kadın
yüzünden öldürmüştür.İlk imtihan sorusu yine kadın üzerine olmuş ve olumsuzlukla
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sonuçlanmıştır.

  

            -İnsanlık tarihi boyunca devletlere bakıldığında görülür ki;bunların yıkımları veya
buralardaki fitnelerde kadınların rolleri küçümsenmeyecek kadar çoktur.

  

            -Koca Osmanlıyı erkekler idare ettiği kadar,o erkekleri de eşleri idare etmektedir.

  

            -İsrail oğulları zamanında 40 yıl mağarada uzlete çekilip ibadet etmekte olan bir
zahid,şeytan tarafından kadın alet edilerek yoldan çıkarılmış,zinaya teşvik edilmiş, doğan
çocuğunu öldürmüş ve imansız gitmeyle karşı karşıya gelmiştir.Buda kadın eliyle yapılmıştır.

  

            -Bediüzzamanın tesbihatında yaptığı duada görülmektedir ki;
Nefsin,şeytanın,ahirzamanın,süfyanın,deccalın,kabir azabı gibi şerlerden bir kere korunulması
duada zikredilirken,kadınlardan korunulması üç kere zikredilmektedir;

  

*Allahümme ecirna min şerrin nisa,(Allahım kadının şerrinden bizi koru)

  

*Allahümme ecirna min belain nisa, (Allahım kadının belasından bizi koru)

  

*Allahümme ecirna min fitnetin nisa…(Allahım kadının fitnesinden bizi koru)

  

diye dua edilmektedir.

  

            -Bu zamanda şeytanın en büyük desise ve aldatması kadın eliyle olmaktadır. Sürekli
kadın şeytanın şerrine,belasına ve fitnesine alet edilmektedir.Ve maalesef buna da alet
olunmakta ve bir çokları yoldan çıkarılmaktadır.Şeytanın kumandasına girmektedir.

  

 3 / 6



Kadının Şerri

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Cumartesi, 25 Eylül 2010 07:01 - 

            Özellikle gerek memleketimizde 1970 yıllarındaki kominizm furyasından
sonra,1980-lerden itibaren sefahet insanlığı bekleyen en büyük veba ve bela olmuştur. Bugün
dünya bu bela ile karşı karşıyadır.

  

            Aslında bugün Türkiyedeki örtünmeye karşı alınan tavır;örtünenlerin örtünmesini
çekememekten ziyade,kendi sefahetini ve ortamını kaybetme korkusudur.Sefahet ve rezaletine
getirilecek kısıtlama veya en azından görerek vicdanen rahatsız olup serbestçe sefahetini
sürdürememe düşüncesi bu saldırganlığa ve çığırtkanlığa sebeb olmaktadır.

  

            Karşı çıkan insanların anaları ve neneleri de örtünmektedir.Ancak onların pazarında
anne ve neneler değil de genç kızlar bulunduğundan,bu pazarı kaybetmek istememektedirler.

  

            Mücadele fuhuş pazarı üzerine cereyan etmektedir.Destekde fuhuş baronlarından
gelmektedir.

  

            Gazetelerinde boy boy fuhuş malları! sergileyenler,bu satışlarının düşeceğinden
korktuklarından insansızca ve düşüncesizce sürekli saldırgan tavır almaktadırlar.

  

            Kadın harcanmaktadır,oda bozuk para gibi…

  

            O.Yüksel Serdengeçti-nin dediği gibi;kadınlara özgürlük adıyla,bir kocanın esaretinden
kurtarılan? kadınlar,binlerce kocaya mahkum edilmektedirler.

  

            Ölen ermeni asıllı ve umumhane evleri patroniçesi Manukyan,en çok vergi
verenlerdendi.Elbette bu örtünme ve fuhşa engel olacak perdeleri istemez.O perdeleri
kaldırmakla,nesilleri öldürmekle meşgul…

  

            -Kadınlarda his duygusu hakimdir.Bu zayıf insanlar şefkat kahramanı oldukları
gibi,şefkate de muhtaçtırlar.Çabuk aldanmaya ve kendileri eliyle aldatılmaya müsaittirler.
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            Kadının kalesi ve sığınma yeri,onun evidir.Ona dışarının yükünü de  yüklemek,ona
değer vermek değil,değerini düşürmektir.Kadınlar yuvalarından çıkarılmamalı,yuvalarına
dönmelidirler.

  

            -Çalışan kadının çocuğu;

  

Bugün de beni kime bırakacaksın?

  

Neden çalışıyorsun?

  

Niye beni başkasına bırakıyorsun?

  

Telefon edip;Hala işin bitmedi mi?Ne zaman geleceksin?

  

Annem beni sevmiyor.

  

Anne gelince de;her türlü hırçınlığı yapıp,olur olmaz şeylerden ağlıyor, bağırıp, sızlanıyor.

  

Her yönüyle anne şefkatinin eksikliğini hissedip,onu başka şeylerle dolduramadığından
boşluğunu olumsuz yönlerle gösteriyor.

  

            Bizde sözümüzü Bediüzzamanın bir duasıyla bitirelim:

  

            “Taife-i nisâiye (kadınlar taifesi), fıtraten yüksek ahlâka menşe olduğu gibi, fısk ve
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sefahatte dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Demek onlar daire-i terbiye-i İslâmiye
içinde mesut bir aile hayatını geçirmeye mahsus bir nevi mübarek mahlûkturlar. Bu mübarekleri
ifsad eden komiteler kahrolsunlar! Allah, bu hemşirelerimi de bu serserilerin şerlerinden
muhafaza eylesin. Âmin.”[3]

  

“Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan
sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, bilin ki Allah
çok bağışlayan çok merhamet edendir.

  

Muhakkak ki, mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan vesilesidir, Allah ise O'nun nezdinde pek
büyük bir mükâfaat vardır.”[4]

  

 

  

Mehmet  ÖZÇELİK

  

 
--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] Bakara.226-232.

  

[2] Bilgi için bk. Sa’lebî, Arâisu’l-mecâlis, Kahire 1301, s. 17 vd.

  

[3] Lem’alar.24.Lem’a.sh.204.

  

[4] Teğabun.14-15.
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