Yazar: Ramazan YILMAZ
Kadýnlara müjde ve uyarý
Y&uuml;ce Allah'a kulluk ve Ýsl&acirc;mi m&uuml;kellefiyet
a&ccedil;ýsýndan kadýn ve erkek eþit oranda sorumludurlar. Bu
nedenle Ýsl&acirc;mi esaslarýn topluma ulaþtýrýlmasýnda kadýn ve
erkek vel&acirc;yet hukuku &ccedil;er&ccedil;evesinde birlikte hareket
etmekle m&uuml;kelleftirler. &ldquo;M&uuml;&rsquo;min erkekler ve
M&uuml;&rsquo;min kadýnlar, birbirlerinin velisidirler, iyiliði emrederler,
k&ouml;t&uuml;l&uuml;kten menederler, namazý kýlarlar, zek&acirc;tý
verirler, Allah'a ve Rasul&uuml;&rsquo;ne itaat ederler. Ýþte onlara
Allah rahmet edecektir, þ&uuml;phesiz, Allah &uuml;st&uuml;nd&uuml;r,
H&acirc;kimdir.&rdquo; (Tevbe, 71) &Ouml;zellikle davet&ccedil;i
M&uuml;sl&uuml;manlarýn eþleri, diðer kadýnlara oranla &ccedil;ok
daha fazla bir sorumluluða sahiptirler. Bu nedenle onlar, her hal ve
hareketlerine daha &ccedil;ok dikkat etmeli, her s&ouml;z ve
davranýþlarýný ona g&ouml;re d&uuml;zenlemeli, attýklarý her adýmý
dikkatli ve &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; atmalýdýrlar. Y&uuml;ce Allah
(cc) bu konuda &ouml;nc&uuml; M&uuml;sl&uuml;manlarýn
hanýmlarýný uyarmaktadýr. &ldquo;Ey Nebi, eþlerine de ki: &lsquo;Eðer
siz, d&uuml;nya hayatýný ve s&uuml;s&uuml;n&uuml; istiyorsanýz, o
halde gelin size eþyalarýnýzý vereyim ve sizi g&uuml;zel bir boþama ile
boþayayým; ger&ccedil;ekten siz, Allah&rsquo;ý,
Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml; ve ahiret yurdunu istiyorsanýz, elbette
Allah, sizden g&uuml;zel hareket edenlere b&uuml;y&uuml;k bir
m&uuml;k&acirc;fat hazýrlamýþtýr.&rdquo; (Ahzab, 28-29)
M&uuml;sl&uuml;man hanýmlarýn, &ouml;zellikle de davet&ccedil;i
M&uuml;sl&uuml;manlarýn eþlerinin temel ama&ccedil;larý yalnýzca
Rab&rsquo;lerini razý etmek olmalý, hayatlarýný ona g&ouml;re
d&uuml;zenlemeli, d&uuml;nya hayatýna meyletmemeli, t&uuml;m
d&uuml;þ&uuml;nce, s&ouml;z ve davranýþlarýný buna g&ouml;re
d&uuml;zenlemelidirler. Ýþte bu durumda onlar, diðer kadýnlara oranla
Rab&rsquo;lerinden daha b&uuml;y&uuml;k m&uuml;k&acirc;fatlara
ulaþacaklardýr. Sorumlu M&uuml;sl&uuml;manlarýn eþleri,
m&uuml;k&acirc;fatta diðer kadýnlara oranla daha fazla bir
m&uuml;k&acirc;fat alacaklarý gibi su&ccedil; iþlediklerinde de diðer
kadýnlara oranla daha fazla bir ceza alacaklardýr. Ey Nebi hanýmlarý!
Sizden kim a&ccedil;ýk bir hay&acirc;sýzlýk yaparsa onun i&ccedil;in
azap iki kat artýrýlýr, bu, Allah&rsquo;a g&ouml;re kolaydýr. Sizden kim
Allah'a ve Rasul&uuml;'ne itaat eder, salih amel iþlerse ona
m&uuml;k&acirc;fatýný iki kat veririz ve ona bol rýzýk
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hazýrlamýþýzdýr.&rdquo; (Ahzab, 30-31) Davet&ccedil;i
M&uuml;sl&uuml;manlarýn eþlerinin, m&uuml;k&acirc;fat ve
cezalarýnýn diðer kadýnlara oranla iki kat daha fazla
m&uuml;k&acirc;fat ve ceza almalarý, onlarýn eþlerinin temsil ettikleri
ilahi sorumluluktan kaynaklanmaktadýr. Davet&ccedil;i
M&uuml;sl&uuml;manlarýn eþlerinin diðer kadýnlardan daha fazla
m&uuml;k&acirc;fat almalarýnýn iki nedeni vardýr. Birincisi,
Allah&rsquo;a ve Rasul&uuml;&rsquo;ne iman etmeleri ve eþlerine
destek olmaklarý, ikincisi de eþlerinin Tevhidi m&uuml;cadelesine
destek verdikleri i&ccedil;indir. M&uuml;sl&uuml;man davet&ccedil;ilerin
eþlerinin, su&ccedil; iþlediklerine iki kat ceza g&ouml;rmelerinin nedeni
de yine eþlerinin temsil ettikleri davadan kaynaklanmaktadýr. Bu
kadýnlar, su&ccedil; iþledikleri i&ccedil;in bir ceza
g&ouml;r&uuml;rlerken su&ccedil; iþleyerek eþlerinin davasýný akamete
uðramaya &ccedil;alýþtýklarý i&ccedil;in de bir ceza alamaktadýrlar.
Oysa diðer kadýnlar, ancak yaptýklarýnýn karþýlýðýný alacaklardýr.
M&uuml;sl&uuml;man hanýmlar, sorumluklarý gereði olgun bir kiþiliðe,
þahsiyetli bir duruþa, &ouml;rnek bir Ýsl&acirc;mi s&ouml;ylem ve
yaþayýþa sahip olmalýdýr; &ccedil;&uuml;nk&uuml; onlar, diðer
herhangi bir kadýn deðillerdir. &ldquo;Ey Nebi kadýnlarý, siz,
kadýnlardan biri gibi deðilsiniz; eðer sakýnýyorsanýz, s&ouml;zlerinizle
edalý olmayýn ki kalbinde hastalýk bulunan kimse tamah etmesin;
g&uuml;zel, s&ouml;z s&ouml;yleyin, evlerinizde oturun, ilk Cahiliyenin
a&ccedil;ýlmasý gibi a&ccedil;ýlmayýn; namazý kýlýn, zek&acirc;tý
verin, Allah'a ve Rasul&uuml;&rsquo;ne itaat edin. Ey Ehli Beyt, Allah
sizden, pisliði gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.&rdquo; (Ahzab,
32-33) M&uuml;sl&uuml;man davet&ccedil;ilerin eþleri diðer
kadýnlardan farklý olduklarý i&ccedil;in y&uuml;ce Allah (cc), eþlerine
ihanet eden kadýnlardan bazýlarýnýn cezalarýný ahirete ertelerken
M&uuml;sl&uuml;man davet&ccedil;i þahsiyetlerin eþlerinin cezalarýný
hem d&uuml;nya hayatýnda, hem de ahiret hayatýnda vermektedir.
&ldquo;Yalnýz yaþlý bir kadýn, geride kalanlarýn
i&ccedil;indedir.&rdquo; (Saffat, 135) &ldquo;Bunun &uuml;zerine Biz,
onu ve ailesini kurtardýk, yalnýz eþi geride kalanlardan oldu ve
&uuml;zerlerine bir yaðmur yaðdýrdýk; iþte bak, su&ccedil;lularýn
akýbeti nasýl oldu!&rdquo; (A&rsquo;raf, 83-84) &ldquo;Allah, k&acirc;fir
kimselere Nuh&rsquo;un eþini ve Lut&rsquo;un eþini misal getirdi; ikisi,
kullarýmýzdan iki salih kulun (nik&acirc;hý) altýnda idiler, ancak ikisine
ihanet ettiler, kocalarý Allah&rsquo;tan bir þey onlardan savamadý:
&lsquo;Ýkiniz, ateþe girenlerle beraber girin&rsquo; denildi.&rdquo;
(Tahrim, 10) Rasul eþi de olsalar, akýllarýný gereðince kullanmayan
kadýnlar, þeytanýn kendilerine musallat olmasý ile kocalarýnýn topluma
ulaþtýrmaya &ccedil;alýþtýklarý mesaja destek olmayarak eþlerine
ihanet etmektedirler. Bunun sonucunda onlar, d&uuml;nyada
hel&acirc;k olmakta, ahirette acýklý azaba girmektedirler.
Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn kadýnlara verdiði g&ouml;zle
g&ouml;r&uuml;n&uuml;r deðerler Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn kadýnlara
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verdiði deðeri, kadýnlarý insan yerine bile koymayan, onlarý ezip
durduklarý apa&ccedil;ýk ortada olan Marksist ve materyalist ideolojiler
gibi yalandan kadýnlara &ouml;zel g&uuml;nler ilan ederek deðil
Kur&rsquo;an&rsquo;da kadýný y&uuml;celterek ve toplumsal hayatta
onu saygýn kýlarak ortaya koymuþtur. Y&uuml;ce Allah (cc), kadýnlara
mahsus sureler indirmiþ, Nisa suresini kadýnlar olarak belirlemiþ,
Meryem ismini bir sureye vermiþ, Al-i Ýmran, Nur, Ahzab,
M&uuml;cadele, Talak, Tahrim gibi bir&ccedil;ok surede kadýnlara yer
vermiþ, haklarýný saymýþ, erkeklerle hi&ccedil;bir farklarýnýn
bulunmadýðýný bildirmiþ, onlarý s&ouml;z sahibi kýlmýþ, Rasulullah
(as) ile olan tartýþmalarýný vererek sizleri onurlandýrmýþtýr.
Kadýnlarýn, bu onurlarýný s&uuml;rekli kýlmalarý, kendilerine verilen
deðeri korumalarý, ancak kendilerini onurlandýran
Kur&rsquo;an&rsquo;a uygun yaþamalarý ile
m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. M&uuml;sl&uuml;manlarýn en mukaddes
mek&acirc;nlarýndan K&acirc;be&rsquo;deki deðerli taþýn adý,
Hacer&rsquo;&uuml;l Esved&rsquo;dir, yani Hz. Ýbrahim (as)&rsquo;ýn
eþi, Hz. Ýsmail (as)&rsquo;ýn annesi Hacer&rsquo;in ismini
taþýmaktadýr. Hacer gibi vefalý kadýn, fedak&acirc;r anne olan
kadýnlar, o deðere sahip kimselerdir. Ýsl&acirc;m&rsquo;da kadýnlar,
onurlu birer kiþilik olarak haklarýný savunmakta, haklarýný savunmak
adýna Rasulullah (as) ile bile tartýþmaktadýrlar. Y&uuml;ce Allah (cc),
hakkýný elde etmek adýna Rasul&uuml; ile tartýþan kadýný haklý
g&ouml;rm&uuml;þ, bunu Kur&rsquo;an&rsquo;da, iman edenlere
&ouml;rnek olarak vermiþtir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;
Ger&ccedil;ekten Allah, kocasý hakkýnda seninle tartýþan ve
Allah&rsquo;a þik&acirc;yette bulunan kadýnýn
s&ouml;z&uuml;n&uuml; iþitti ve Allah, ikinizin konuþmanýzý iþitir,
þ&uuml;phesiz Allah iþitendir, g&ouml;rendir.&rdquo; (M&uuml;cadele
suresi, 1) Beþeri sistemlerde kadýnýn, hakkýný savunmasý asla
m&uuml;mk&uuml;n deðildir. Beþeri sistemlerde ve geleneksel din
anlayýþlarýnda kadýn ikinci planda iken Ýsl&acirc;m&rsquo;da kadýn,
erkeklerle beraber toplumsal hayatta yer almakta, erkek ile ayný
sorumluluðu paylaþmaktadýr. &ldquo;Þ&uuml;phesiz,
M&uuml;sl&uuml;man erkekler ve M&uuml;sl&uuml;man kadýnlar,
M&uuml;&rsquo;min erkekler ve M&uuml;&rsquo;min kadýnlar, itaat
eden erkekler ve itaat eden kadýnlar, doðru erkekler ve doðru kadýnlar;
sabreden erkekler ve sabreden kadýnlar, saygýlý erkekler ve saygýlý
kadýnlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadýnlar, oru&ccedil;
tutan erkekler ve oru&ccedil; tutan kadýnlar, ýrzlarýný koruyan erkekler
ve ýrzlarýný koruyan kadýnlar, Allah&rsquo;ý &ccedil;ok zikreden
erkekler ve &ccedil;ok zikreden kadýnlar; Allah onlar i&ccedil;in baðýþ
ve b&uuml;y&uuml;k bir m&uuml;k&acirc;fat hazýrlamýþtýr.&rdquo;
(Ahzab, 35) Ýsl&acirc;m kadýnlara deðer vermiþ, onlarý erkeklerle bir
tutmuþ, ayný seviyede kabul etmiþ, hi&ccedil;bir konuda farklý
g&ouml;rmemiþ, onlarý kiþilikli, onurlu kimseler olarak cennetlerle
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m&uuml;jdelemiþtir. Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn, kadýnlarý onurlu ve kiþilikli
kimseler olarak y&uuml;celtmesine karþýlýk beþeri sistemler onlarý,
d&uuml;nya hayatýna meylettirerek sokaklarda adeta s&uuml;sl&uuml;
maymunlara &ccedil;evirmiþtir. Ge&ccedil;miþte de
g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde Ýsl&acirc;m dýþý beþeri sistemlerde ve
geleneksel din anlayýþýnda kadýnlar, her t&uuml;rl&uuml; ahlaksýz
yerlerde, panayýr ve pazarlarda, televizyon kanallarýnda mal gibi alýnýp
satýlmaktadýrlar. Kadýnlarý erkeklerin zevk aracý kýlan beþeri
sistemler, bar, pavyon, genelevlerde, gazete ve televizyonlarda
kadýnlarýn onurunu ayaklar altýna almýþ, onlara hi&ccedil;bir deðer
vermemiþ iken Ýsl&acirc;m, kadýnlarýn haklarýnýzý korumuþ, onlarý
cennetle m&uuml;jdelemiþtir. &ldquo;Rab&rsquo;leri onlara karþýlýk
verdi: &lsquo;Þ&uuml;phesiz Ben, sizden erkek ya da kadýn
&ccedil;alýþanýn iþini zayi etmeyeceðim, hepiniz birbirinizdensiniz;
hicret edenler, yurtlarýndan &ccedil;ýkarýlanlar, yolumda eziyet
edilenler, savaþanlar ve &ouml;ld&uuml;r&uuml;lenler! Onlarýn
k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerini &ouml;rteceðim ve Allah katýndan bir
karþýlýk olarak onlarý, altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere
sokacaðým; karþýlýklarýn en g&uuml;zeli Allah katýndadýr.&rdquo; (Al-i
Ýmran, 195) Kadýnlar, Ýsl&acirc;m&rsquo;ýn kendilerine kazandýrdýðý
onur ve haysiyeti, &uuml;st&uuml;nl&uuml;k ve y&uuml;celiði bilmeli,
Rab&rsquo;lerine hakkýyla iman ederek O&rsquo;nun g&ouml;nderdiði
Kur&rsquo;an&rsquo;ýn h&uuml;k&uuml;mlerine teslim olmalý,
s&ouml;z ve davranýþlarýný, hayatlarýnýn t&uuml;m&uuml;n&uuml;
Kur&rsquo;an&rsquo;a g&ouml;re d&uuml;zenleyerek Rab&rsquo;lerinin
&ouml;vg&uuml;s&uuml;ne layýk olmaya &ccedil;alýþmalýdýrlar. Aksi
halde beþeri sistemlerin elinde onur ve haysiyetten yoksun, þeytanýn
oyuncaðý olmuþ bir durumda d&uuml;nyada rezil olacaklar, ahirette de
i&ccedil;inde ebedi kalmak &uuml;zere acýklý bir azaba gireceklerdir.
Ýsl&acirc;m, &nbsp;kadýnlarý bu denli deðerli kýlýp y&uuml;celtmiþ
iken kadýnlarýn bu deðeri bilmemeleri ve Rab&rsquo;lerine
nank&ouml;rl&uuml;k ederek d&uuml;nya hayatýný gaye edinmeleri,
beþeri taðuti sistemlerin t&uuml;ketim propagandalarýna aldanarak
aldanmalarý hem Rab&rsquo;lerine isyan etmektir, hem de kendi elleri
ile acýklý azaba s&uuml;r&uuml;klenmektedirler. Þeytan ve onun
temsilcisi beþeri sistemler, kadýnlarýn d&uuml;þmanýdýrlar Kadýnlar,
duygusallýkta ve d&uuml;nyaya meyletmede erkeklere oranla daha
&ouml;ndedirler. Bu durumlarý nedeniyle þeytanýn ve þeytanýn
yardýmcýsý beþeri sistemlerin onlara yaklaþmasý daha kolay
olmaktadýr. Bazý M&uuml;sl&uuml;man erkeklere yaklaþmakta
baþarýlý olamayan þeytan ve dostlarý, onlarýn eþlerine kancayý takýp
onlarýn hel&acirc;k olmalarýna neden olmaktadýr. Hz. Nuh (as) ve Hz.
Lut (as)&rsquo;ýn eþlerini &ouml;rnek veren y&uuml;ce Allah (cc) bu
konuda iman edenleri uyarmaktadýr. Þeytan ve taðuti beþeri sistemler,
&ouml;ncelikle kadýnlar &uuml;zerinde oyunlar oynamakta, onlarý
t&uuml;ketim toplumunun bir par&ccedil;asý yapmaya
&ccedil;alýþmaktadýr. B&ouml;ylece kadýnlar, Allah&rsquo;ýn dininden
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&ccedil;ok kendi arzularýna uyup Allah yolundan sapmakta, eþlerinin
&ccedil;alýþmalarýna destek vermedikleri gibi engel bile olmaktadýrlar.
&ldquo;Ey iman edenler, doðrusu eþlerinizden ve
&ccedil;ocuklarýnýzdan bir kýsmý size d&uuml;þmandýr, artýk onlara
dikkat edin ve vazge&ccedil;in, y&uuml;z&ccedil;evirin ve
g&ouml;zetleyin, elbette Allah, &ccedil;ok baðýþlayan, &ccedil;ok
merhamet edendir.&quot; (Teðabun, 14) Kadýnlar, d&uuml;nya
hayatýnýn cazibesi, þeytanýn vesveseleri ile kimi zaman
Rab&rsquo;lerine isyan ederek kendi elleriyle kendilerini iki cihanda
hel&acirc;ka ve acýklý azaba s&uuml;r&uuml;klemektedirler. Oysa
yapmalarý gereken, her konu ve durumda Rab&rsquo;lerini hatýrlayarak
O'na y&ouml;nelip h&uuml;k&uuml;mlerine teslim olmalarý, þahsiyetli
kimseler olarak M&uuml;sl&uuml;manlardan olmalarýdýr. Ýþte kurtuluþ
budur! Akýllý kadýnlar, taðuti beþeri sistemlerin propagabdalarýna
aldanmaz, kendilerini hor hakir g&ouml;ren, cinsel bir objeden baþka
g&ouml;rmeyen, mal seviyesinde bir muameleye tabi tutan, erkeklerin
aþaðýlýk nefislerini tatmin etmeleri i&ccedil;in hemcinslerinizi
a&ccedil;ýp sa&ccedil;arak piyasaya s&uuml;ren beþeri sistemlere
karþý iman ettikleri esaslara uygun bi&ccedil;imde onurlu hareket
ederler, taðuti beþeri sistemleri, Rab&rsquo;lerinin buyruðu gereði
reddederler. &ldquo;Dinde zorlama yoktur, doðruluk, sapýklýktan elbette
se&ccedil;ilip belli olmuþtur; kim taðutu ink&acirc;r eder ve
Allah&rsquo;a iman ederse, muhakkak ki o, kopmayan, saðlam bir kulpa
yapýþmýþtýr. Allah iþitendir, bilendir.&rdquo; (Bakara, 256) Allah
d&uuml;þmaný taðuti sistemler, Allah yolundan alýkoymak i&ccedil;in bir
taraftan t&uuml;ketimi teþvik ederken, diðer taraftan moda adý altýnda
kadýnlarý tesett&uuml;rden uzaklaþtýrmakta, bir&ccedil;ok kadýný
adeta yarý &ccedil;ýplak sokaklarda gezdirmekte, seviyesiz, gayri ahlaki
diziler ve programlarla kadýnlarý insan olma vasfýndan
uzaklaþtýrmaktadýr. Beþeri sistemler, kadýnlarý d&uuml;nya hayatýnda
hakir g&ouml;r&uuml;p k&uuml;&ccedil;&uuml;msediði gibi ahiret
hayatýnda da ebedi acýklý bir azaba s&uuml;r&uuml;klemektedir. Akýllý
bir kadýn, yaþadýðý ve i&ccedil;erisinde bulunduðu &ccedil;evreye,
idaresi altýnda yaþadýðý sistemlere bakmadan Rabb&rsquo;ine
y&ouml;nelebilir, O&rsquo;nun rýzasý doðrultusunda yaþamak
i&ccedil;in &ccedil;aba sarf edebilir. Y&uuml;ce Allah (cc), iman etmiþ
akýllý kadýnlara Fir&rsquo;avn&rsquo;ýn eþini &ouml;rnek verir;
zul&uuml;m altýnda ve bir zorbanýn eþi iken Rabb&rsquo;ine iman
etmiþ olan Fir&rsquo;avn&rsquo;ýn eþi, Rabb&rsquo;ine y&ouml;nelip
O&rsquo;na dua ederek yardým istemiþtir. &ldquo;Allah, iman edenler
kimselere Fir'avn'ýn karýsýný misal verdi; hani demiþti ki:
&lsquo;Rabb&rsquo;im, katýnda cennette benim i&ccedil;in bir ev yap,
beni Fir'avn'dan ve onun iþinden kurtar ve beni þu zalimler toplumundan
kurtar!&quot; (Tahrim, 11) Fir&rsquo;avn&rsquo;ýn eþinin &ouml;rnekliði
de g&ouml;steriyor ki, iman etmek isteyen kimse i&ccedil;in engel
yoktur, kiþi, hangi þartlarda yaþarsa yaþasýn, hangi ortamlarda
bulunursa bulunsun, Rabb&rsquo;ine iman etme konusunda onu
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engelleyen olmaz. Y&uuml;ce Allah (cc), zalim Fir&rsquo;avn&rsquo;ýn
eþini, Kendisine y&ouml;neldiði i&ccedil;in &ouml;v&uuml;yor, cennette
bir k&ouml;þk vereceðini bildirirken Rasul eþleri olan Hz. Nuh (as) ve
Hz. Lut (as)&rsquo;ýn eþlerini, kocalarýnýn getirdikleri ilahi mesaja iman
edip destek olmadýklarý, onlara ihanet ettikleri i&ccedil;in onlarýn,
d&uuml;nyada helak edip ahirette ebedi, acýklý bir azaba atýlacaklarýný
bildirmektedir. Kadýnlar, kendilerini Hz. Nuh (as) ve Hz. Lut
(as)&rsquo;ýn eþlerinin durumuna d&uuml;þmemeli, bunun i&ccedil;in
eþleriyle birlikte Allah yolunda &ccedil;alýþmalý, Rab&rsquo;lerini gereði
gibi bilen salih evlatlar yetiþtirmelidirler. Akýl sahibi kadýnlar, kendilerine
d&uuml;nya hayatýnda huzur ve þeref bahþeden, ahirette ise cennetle
m&uuml;jdeleyen Rab&rsquo;lerine daha iyi kulluk ederek kurtuluþa
ulaþmalý, kendilerini deðersiz eþya gibi g&ouml;ren beþeri sistemlerin
kurduðu tuzaklara kapýlarak g&uuml;nlerini g&uuml;n edinerek, kendi
elleri ile kendilerini helak etmeye &ccedil;alýþmamalýdýrlar. Kadýnlar da
erkekler gibi Kur&rsquo;an&rsquo;ýn t&uuml;m
h&uuml;k&uuml;mlerinden sorumludurlar Kadýnlar da, erkekler gibi
Rab&rsquo;lerine kulluk yapmak i&ccedil;in yaratýldýklarýndan
Rab&rsquo;lerinin rýzasý doðrultusunda hareket etmekle
m&uuml;kelleftirler. Kur&rsquo;an, iman edenlerin sorumluluklarýný
apa&ccedil;ýk bir þekilde belirtmiþ, Rasulullah (as)&rsquo;ý &ouml;rnek
vermiþtir. Bu h&uuml;k&uuml;mlere uygun hareket edenler,
Allah&rsquo;a ve Rasul&uuml;&rsquo;ne iman etmiþ, bunun dýþýnda
hareket edenler ise apa&ccedil;ýk bir þekilde sapmýþlardýr.
&ldquo;Allah ve Rasul&uuml;, bir iþte h&uuml;k&uuml;m verdiði zaman,
M&uuml;&rsquo;min erkek ve kadýn i&ccedil;in o iþi kendilerine
g&ouml;re se&ccedil;me hakký yoktur, kim Allah'a ve
Rasul&uuml;&rsquo;ne karþý gelirse, muhakkak apa&ccedil;ýk bir
sapýklýða d&uuml;þer.&rdquo; (Ahzab, 36) Ýsl&acirc;m'ýn kimi
kurallarýný yapýp diðer konularda, s&ouml;z ve davranýþlarda, giyim
kuþamda arzular doðrultusunda hareket etmek, þeytana aldanmaktýr.
B&ouml;yle yapanlara y&uuml;ce Allah (cc), M&uuml;sl&uuml;man
sýfatýný deðil Kur'an'da verdiði diðer sýfatlarý vermiþtir. Bu sýfatlar,
s&ouml;ylenip yapýlan d&uuml;þ&uuml;nce, s&ouml;z ve davranýþlara
g&ouml;re k&acirc;fir, m&uuml;þrik, m&uuml;nafýk, fasýk ve
m&uuml;rtettir. manli ve akilli kadfinlar, ayetin iþaret ettiði kimselerin
durumuna d&uuml;þmemelidirler. &ldquo;&hellip; Siz, Kitabýn bir
kýsmýna inanýp bir kýsmýný ink&acirc;r mý ediyorsunuz; sizden bunu
yapan kimsenin cezasý, d&uuml;nya hayatýnda rezil olmaktan baþka
nedir, Kýyamet g&uuml;n&uuml;nde de onlar, azabýn en þiddetlisine
itilirler. Allah yaptýklarýnýzdan gafil deðildir.&rdquo; (Bakara, 85)
Y&uuml;ce Allah (cc), her konu ve durumda, her sorun ve iþte
Kur&rsquo;an&rsquo;a m&uuml;racaat edilmesini, sorunlarýn
Kur&rsquo;an&rsquo;la &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesini, hevai istek ve
arzulardan uzaklaþýlmasýný, yalan ve dedikodudan sakýnýlmasýný
istemekte, t&uuml;m zamanýn Kendisini razý edecek þekilde
ge&ccedil;irilmesini, ancak bu durumda razý olacaðýný bildirmektedir.
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&ldquo;Onlar ayakta, oturarak ve yanlarý &uuml;zerindeyken
Allah&rsquo;ý hatýrlarlar, g&ouml;klerin ve yerin yaratýlýþýný
d&uuml;þ&uuml;n&uuml;rler: &lsquo;Rabb&rsquo;imiz, sen bunu
boþuna yaratmadýn, sen y&uuml;cesin, bizi ateþ azabýndan
koru!&rdquo; (Al-i Ýmran, 191) Acýklý azaptan kurtulmanýn yolu,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn istediði onurlu bir kiþiliði kuþanmak,
O&rsquo;nun rýzasýna uygun yaþamaktýr, aksi halde
M&uuml;sl&uuml;man olduklarýný iddia edenlerin diðer sýradan
insanlardan hi&ccedil;bir farklarý kalmaz, onlar gibi d&uuml;nya ve
ahirette helak olacaktlardýr. Kadýnlar, y&uuml;ce Allah&rsquo;a iman
edip O&rsquo;nun h&uuml;k&uuml;mlerine sarýldýklarý s&uuml;rece
Rab&rsquo;leri onlarý deðerli kýlýp y&uuml;celtecek, cennetin varisleri
kýlacak, saadetlerin en y&uuml;cesi olan rýzasý ile onlardan razý
olacaktýr. Bu b&uuml;y&uuml;k saadete ulaþmak onlarýn elindedir.
Bunun i&ccedil;in y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn zikri olan
Kur&rsquo;an&rsquo;ý, hayat prensibi edinip ona g&ouml;re hareket
etmeli, ona g&ouml;re yaþamalýdýrlar. Y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn zikri
olan Kur&rsquo;an&rsquo;ý hayat prensibi edinmeyip ondan
y&uuml;z&ccedil;evirir, taðuti sistemlerin kurduðu tuzaklara kapýlýr,
y&uuml;ce Allah&rsquo;ý razý edecek yerde sistemin tuzaklarýna
kapýlýrlarsa iþte o zaman kadýnlar helak olmuþlardýr demektir. O
durumda y&uuml;ce Allah (cc) onlardan y&uuml;z&ccedil;evirecek,
onlara þeytaný musallat kýlýp arkadaþ yapacaktýr. Þeytan da onlarý,
d&uuml;nya hayatýna y&ouml;neltecek, yaptýklarý her þeyi onlara
s&uuml;sl&uuml; g&ouml;sterecek ve ebedi acýklý azaba girmelerine
neden olacaktýr! &ldquo;Kim Rahman&rsquo;ýn zikrini g&ouml;rmezden
gelirse ona bir þeytaný g&ouml;ndeririz; artýk o, ona yakýný
olur.&rdquo; (Zuhruf, 36) &ldquo;Onlara, yakýnlar g&ouml;nderdik,
onlarýn &ouml;nlerinde ve arkalarýnda olan þeyleri onlara
s&uuml;sl&uuml; g&ouml;sterdiler; cin ve insandan kendilerinden
&ouml;nce gelip ge&ccedil;miþ&nbsp; &uuml;mmetler i&ccedil;inde
s&ouml;z onlarýn &uuml;zerine hak oldu, þ&uuml;phesiz onlar
h&uuml;sranda idiler.&rdquo; (Fussilet, 25) Þeytan, kime arkadaþ olursa
artýk o kimse i&ccedil;in y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn Kitabý, Ýsl&acirc;mi
deðerler, Ýsl&acirc;mi m&uuml;cadele, Allah i&ccedil;in zamaný
deðerlendirme hi&ccedil;bir þey ifade etmeyecektir. &Ouml;yle kimseler,
g&uuml;nlerini g&uuml;n edinerek, faydasýz boþ þeylerle oyalanarak
zaman ge&ccedil;irecek, onlar i&ccedil;in dedikodu, laf taþýma,
baþkalarýnýn haklarýna karþý duyarsýz olma normal bir hal alacaktýr.
&ldquo;Þeytan onlarý kuþatmýþ, b&ouml;ylece onlara Allah'ýn zikrini
unutturmuþtur; iþte onlar, þeytanýn hizbidir, bilin ki, þ&uuml;phesiz
þeytanýn hizbi h&uuml;srana uðrayanlar onlardýr. (M&uuml;cadele, 19)
&ldquo;Kim benim zikrimden y&uuml;z&ccedil;evirirse, onun i&ccedil;in
dar bir ge&ccedil;im vardýr ve onu kýyamet g&uuml;n&uuml; k&ouml;r
hasrederiz.&rdquo; (Taha, 124) Ýþin en k&ouml;t&uuml; yaný, þeytanýn
arkadaþ olduðu kimseler, d&uuml;nyada insanlarý yalan yanlýþ ifadeleri
ile aldattýklarý gibi h&acirc;þ&acirc; y&uuml;ce Allah&rsquo;ý da
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aldatacaklarýný sanarak Kýyamet g&uuml;n&uuml; O&rsquo;na da
yemin ederek kendilerinin doðru yol &uuml;zerinde bulunduklarýný
sanacaklardýr. &ldquo;Allah onlarýn hepsini tekrar dirilteceði g&uuml;n,
size yemin ettikleri gibi O&rsquo;na da yemin edecekler ve kendilerini
bir þey &uuml;zerinde sanacaklardýr. Dikkat edin, ger&ccedil;ekten
onlar yalancýlardýr Þeytan onlarý kuþatmýþ, b&ouml;ylece onlara
Allah'ýn zikrini unutturmuþtur; iþte onlar, þeytanýn hizbidir, bilin ki,
þ&uuml;phesiz þeytanýn hizbi h&uuml;srana uðrayanlar
onlardýr.&rdquo; (M&uuml;cadele, 18-19) Piþmanlýðýn, tevbenin, geri
d&ouml;n&uuml;þ&uuml;n olmadýðý o þiddetli hesap g&uuml;n&uuml;
gelmeden y&uuml;ce Allah&rsquo;a, O&rsquo;nun zikri olan
Kur&rsquo;an&rsquo;a d&ouml;n&uuml;lmeli, Kur&rsquo;ani esaslara
g&ouml;re hayat d&uuml;zene konulmalý, þeytanýn aldatmalarýna
kapýlýnmamalý, acýklý azaptan uzaklaþýlmalýdýr. &ldquo;Ýþte bu,
senin ellerinin yaptýklarý y&uuml;z&uuml;ndendir ve þ&uuml;phesiz
Allah kullara zulmedici deðildir! Ýnsanlardan kimi de Allah&rsquo;a bir
kenardan, ibadet eder, eðer kendisine bir hayýr gelirse onunla mutmain
olur ve eðer ona bir fitne isabet ederse y&uuml;z&uuml;st&uuml;
d&ouml;ner. O, d&uuml;nyayý da, ahireti de kaybetmiþtir, iþte
apa&ccedil;ýk h&uuml;sran budur.&rdquo; (Hac, 10-11) Kadýnlar,
Rab&rsquo;lerini razý edecek þekilde onurlu ve vakarlý bir þekilde
hareket ederlerse d&uuml;nya ve ahiret saadetine kavuþacak, aksi
halde her iki d&uuml;nyada da zillet i&ccedil;erisinde acýklý azapta
s&uuml;rekli kalacaklardýr. Kadýnlar, Hz. Hacer, Hz. Meryem, Hz. Aiþe,
Hz. Fatýma gibi olmalý, onlarýn yolunu takip ederek zamanlarýný
Rab&rsquo;lerine kulluk etmeye hasretmeli, d&uuml;nya hayatýnýn
s&uuml;s&uuml;n&uuml; isteyerek d&uuml;nyaya kapýlýp þeytaný dost
edinerek Allah ve Rasul&uuml;&rsquo;n&uuml;n yolundan
sapmamalýdýrlar. Kadýnlarýn her d&uuml;þ&uuml;nce, s&ouml;z ve
davranýþlarý Ýsl&acirc;mi esaslara uygun olur, Rab&rsquo;lerinin
rýzasýný hayatlarýnýn merkezine alýrlarsa kurtuluþa ulaþabilirler.
Unutulmamalýdýr ki Ýsl&acirc;m, bir yaþam bi&ccedil;imi, bir hayat
nizamýdýr, M&uuml;sl&uuml;man da, t&uuml;m d&uuml;þ&uuml;nce,
s&ouml;z ve davranýþlarý ile Ýsl&acirc;m&icirc; esaslara teslim olan,
kendi heva ve hevesinden, kendi duygu ve d&uuml;þ&uuml;ncesinden
bu ilahi esaslara hi&ccedil;bir þey katmayan, þeytana kapýlýp
zamanýný boþa ge&ccedil;irmeyen, Ýsl&acirc;m&icirc; esaslarýn
&ouml;ng&ouml;rd&uuml;ð&uuml; þekilde hareket edip yaþayandýr.
Kadýnlar, Allah rýzasý i&ccedil;in giyinmeli, tesett&uuml;t&uuml;
hevalarýný razý eden bir giysi olarak deðil Rab&rsquo;lerinin rýzasýný
kazandýrýcý bir &ouml;rt&uuml; olarak g&ouml;rmelidirler. Onlar,
tesett&uuml;rlerinden sokakta y&uuml;r&uuml;y&uuml;þlerine, insanlarla
konuþmalarýndan tutum ve davranýþlarýna, ibadet ve taatlerinden
Tevhidi esaslarý insanlara ulaþtýrmalarýna kadar t&uuml;m s&ouml;z ve
hareketlerini Kur&rsquo;ani esaslarla s&uuml;slemeli, zamanlarýný bu
g&uuml;zelliklerle doldurmalýdýrlar. Onlar, boþa ge&ccedil;irdikleri her
zaman diliminin þeytanýn kendilerine en yakýn an olduðunu
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bilmelidirler. Ýþte b&ouml;yle zamanlarda þeytan onlara musallat
olmaktadýr. Kadýnlar, s&uuml;sl&uuml; mankenler gibi sokaklarda
g&ouml;steriþ yapmak, s&uuml;slenip duygularýný tatmin etmek,
hevalarýný ilah edinip onu razý etmek i&ccedil;in
&ouml;rt&uuml;nmemeli, konuþmalarýnýzda
&ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; olmalý, dedikodu yaparak, baþkalarýnýn
g&uuml;nahýný y&uuml;klenerek &ouml;l&uuml; eti yememelidirler.
&ldquo;Ey iman edenler, zandan &ccedil;ok sakýnýn, þ&uuml;phesiz
zannýn bir kýsmý g&uuml;nahtýr ve casusluk etmeyin, bir kýsmýnýz bir
kýsmýnýzýn gýybetini yapmasýn; sizden biriniz, &ouml;l&uuml;
kardeþinizin etini yemeyi sever mi; iþte ondan iðrendiniz.
Allah&rsquo;tan korkun, þ&uuml;phesiz Allah, tevbeyi &ccedil;ok kabul
eden, &ccedil;ok merhamet edendir.&rdquo; (Hucurat, 12) Kadýnlar,
insanlarla alay etmemeli, onlarý kýnamamalý, k&ouml;t&uuml; lakapla
&ccedil;aðýrmamalýdýrlar; &ccedil;&uuml;nk&uuml; t&uuml;m bunlar,
imandan sapma ve fýsktýr. Bunlardan sakýnýlmalý, bunlar vesilesiyle ile
kendilerine zulmetmemelidirler. &ldquo;Ey iman edenler, bir topluluk
baþka bir toplulukla alay etmesin, belki kendilerinden daha hayýrlýdýr
ve kadýnlar da baþka kadýnlarla (alay etmesinler), belki onlar,
kendilerinden daha hayýrlýdýr. Birbirinizi ayýplamayýn ve
k&ouml;t&uuml; lakaplarla &ccedil;aðýrmayýn; imandan sonra fýsk adý
k&ouml;t&uuml;d&uuml;r ve kim tevbe etmezse, iþte onlar,
zalimdirler.&rdquo; (Hucurat, 11) &nbsp;&ldquo;Elbette bu bir
&ouml;ð&uuml;tt&uuml;r; artýk dileyen kimse, Rabb&rsquo;ine varan bir
yol tutar.&rdquo; (M&uuml;zzemmil, 19) Tercih kadýnlarýn,
se&ccedil;imlerini ona g&ouml;re yapmalýdýrlar. Normal 0 21 false
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