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“Kadın ve Şeriat: Hakikati Kurgudan Ayırmak”

Allah Subhânehu ve Teâlâ’ya Hamd olsun ki O bizi İslam’la nimetlendirdi ve Salât ve Selam Allah’ın 
Rasûlüne, aline ve ashabına ve onun yolundan gidenlere olsun.

Hicri 8 Cemaziyel-ahir 1436’ya tekabül eden 28 Mart 2015, Cumartesi günü, Hizb ut Tahrir Merkezi 
Medya ofisi kadınlar kolu, “Kadın ve Şeriat: Hakikati Kurgudan Ayırmak” başlıklı benzeri görülmemiş bir 
uluslararası kadınlar konferansına ev sahipliği yaptı.

Bu mühim etkinlik bir kaç kıtaya uzanarak eş zamanlı olarak 5 ülkede fikir önderleri kadınların bir araya 
geldiği toplantılardan oluşarak yapıldı: Filistin, Türkiye, Tunus, Endonezya ve İngiltere. Ürdün’den yapılan 
bir konuşma içeren konferans, bir konferans mekânından diğer konferans mekânlarına canlı yayın üzerinden 
iletilen konuşmaların elektronik salonlarda birleşmesiyle yapıldı. Tüm etkinlik aynı zamanda dünyanın her 
yerindeki insanlara da canlı olarak yayınlandı ve birçok ülkede kadınlar bir araya toplanarak izledi.

Katılımcılar arasında kadın gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler, aktivistler, avukatlar, âlimeler, toplum 
liderleri ve kurum temsilcileri bulundu. Bu konferans; hem etkin bir sosyal medya kampanyası ve hem de 
uluslararası medya ile bağlantılar kurulduğu ve dünyanın her yanından kadınlarla görüşmelerin yürütüldüğü 
altı hafta süren yoğun bir küresel kampanyanın sonucuydu.

Konferans; kadınların şeriat altında ezildiğine dair yalanlara karşılık verip İslam’ın tanımladığı ve Hilafet’in 
tatbik ettiği, kadınların gerçek konum, hak ve rollerine bir bakış sunmayı amaçlamıştır. Kadınlarla ilgili 
belirli İslami hükümlere atılan iftiralara cevaplar verdi ve İslam’daki eşsiz içtimai nizamın temelleri, değerleri 
ve hükümleri ve bunların kadınların, çocukların, aile hayatının ve genel olarak toplumun üzerindeki olumlu 
etkilerini açıkladı. Konferansta ayrıca, kadınları zulümden kurtarmanın doğru yolunu göstermenin yanında; 
İslam’ın kadına muamelesini çarpıtmak için kullanılan Batılı ve ‘İslamcı’ feminizm ve de cinsiyet eşitliği 
ve liberal hürriyetler gibi fikirler incelendi. Konuşmacılar; kadınların hayatlarını gerçekten değiştirecek ve 
iyileştirecek sahih yolu da ayrıntılı bir şekilde açıkladılar. Böylece İslam Şeriat’ının Hilafetle kapsamlı bir 
şekilde tatbik edilmesinin kadınların günümüzde karşı karşıya kaldıkları çok sayıda sorunları nasıl çözeceği 
de konuşuldu. Bu organizasyon; kadınlar için yegâne sahih metot olan Hilafetin kurulması için Müslüman 
kadınların gittikçe artan uluslararası desteklerine ve siyasi faaliyetlerine vurgu yaparak sona erdi.

Bu kitapçığın içerdiği konferans sırasında yapılmış konuşmalar; kadınların layık oldukları ve Allah 
Subhânehu ve Teâlâ’nın kendilerine sağlamış olduğu yüksek statü, korunma ve hakları ancak İslami Hilafet 
nizamı altında Şeriat’ın tümüyle tatbik edilmesiyle yerine getirilebileceğini detaylıca anlatıyor.

Duamız odur ki Ümmetin kızları inşaallah çok sürmeden bir an evvel tekrar Nübüvvet Minhâcı üzere 
Râşidi Hilâfet devletine erişebilsinler ve bu şanlı devlette yaşamanın meyvelerini tadabilsinler.

Giriş
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“Kadın ve Şeriat: Hakikati Kurgudan Ayırmak”

İslam Dünyasında Kadının Haklarını Kim Belirler: Şeriat Mı Yoksa 
Uluslararası Hukuk Mu?
Allah’ın adıyla, Salat ve Selam Rasûlullah’a, onun Âline, ashabına ve onu dost edinenler üzerine olsun.
Ey “Kadın ve Şeriat: Hakikati Kurgudan Ayırmak” konferansının düzenlendiği ülkedeki değerli konuk kardeşlerim! 

Şu an her neredeyseniz, sizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum ve her yerden bizi izleyenleri de selamlıyorum. 
es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh 
İslam düşmanları, insanları Rablerinin Şeriatından saptırmak için şeytanlık konusunda hiçbir çabayı 

esirgemediler. Yalan söylediler, iftira attılar, karaladılar. Kadın ile ilgili şeri hükümler üzerine zehirli oklarını yağmur 
gibi yağdırırlarken, Müslüman kadın da bundan gerekli nasibini aldı.. Çünkü kâfirler, aile ve toplum içinde kadının 
derin ve önemli rolünün farkındalar. Onun için bu yalan ve iftiraları tespit edip teşhir etmek kaçınılmazdır.  

Hakikaten de bu yıl, bu Mart ayı diğer aylardan çok farklı kardeşlerim. Zira feminizm deneyiminin başarısızlığı 
kadına adalet getirmekte başarısız olduğu ispatlandı. Tam yüzyıldan beri feministler, işleri yoluna koyamadılar ya da 
kadına sözde haklarını vermeyi başaramadılar. Bu beklenen bir şeydi. Çünkü feministler kadına karşı nasıl adaletli 
olabilir ki? Çünkü feministlerin sömürgecilik ile yakın bağları var. Onun postunu bürünmüş durumdalar. Mustafa 
Kemal’in, Hilafeti yıkma çağrılarına, kadının özgürlüğü çağrıları eşlik etmişti. Ve hepimiz Mustafa Kemal ile şirret 
İngiltere arasındaki yakın ilişkiyi biliyoruz. Ayrıca bu iddialara Mısır, Tunus ve diğer ülkelerdeki sömürgecilerin 
iddiaları da eşlik etmişti. Örneğin Mısır’da, feminizm hareketinin resmi sponsoru İngiliz Yüksek Komiseri Lord 
Cromer, kadınlara özgürlük ve kadın hâkimiyetin bayraktarlığını yapmıştı. Oysa onun gerçek amacı, sahip olduğu 
hadâratın üstün hadârat olduğunu göstermekti. Böylece askeri sömürgecilikten daha tehlikeli olarak kabul edilen 
entelektüel sömürgeciliği perçinlemiş oldu!

Bundan sonra ülke ve halkları sömürmek amacıyla Batı kavram ve kanunları ihraç etmek için çeşitli üsluplar 
denendi, sayısız araçlar üretildi. Bunun için uluslararası anlaşma ve sözleşmeler yapıldı, konferanslar ve uluslararası 
günler düzenlendi. İslami fikir ve hükümlere, özellikle İslam’ın içtimai sistemine Müslüman kadına dair her 
şeye şiddetli saldırılar oldu. Batı ürünü fikirler aydınlık, onlara aykırı olanlar da karanlık olarak betimlendi. Batı 
düşünceleri ilerleme ve modernlik, muhalif olanlar da geri kalmışlık ve gericilik olarak tasvir edildi! Hatta durum 
öyle bir noktaya vardı ki sömürgeci güçler, Müslüman toprakların işgalini ve dökülen temiz kanları Müslüman 

İslam Dünyasında Kadının Haklarını Kim Belirler: Şeriat Mı Yoksa

KONUŞMA 1 
TUNUS Konuşması
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“Kadın ve Şeriat: Hakikati Kurgudan Ayırmak”

kadını kurtarmakla gerekçelendirdiler! Bunun en belirgin örneği, George W. Bush’un ileri sürdüğü bahanedir. 
Bush, Afganistan savaşının, Afganlı kadınları Taliban erkeklerinin evlerindeki karanlık zindanlardan kurtarmanın 
yolu olduğunu iddia etmişti! 

Bacılarım! 
Eğer Batı yerel uşaklarına dayanmasaydı, Müslüman ülkelere zehirli fikirlerini pazarlayamazlardı. Amaçlarını 

uygulamak için resmi ve sivil kadın toplum örgütleri kullandılar. Bu örgütler de ‘Kadına karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ - CEDAW - ve İnsan Hakları Protokolü gibi Batının teşvik ettiği uluslararası 
sözleşme ve anlaşmaları benimsediler. Bu sözleşme ve taahhütler birçok ülke tarafından onaylandığı için Batının 
bazı çabalarının başarılı olduğu görülüyor. Örneğin Tunus, 1985 yılından bu yana CEDAW’ı onaylamıştır. Sadece 
Şeriata aykırı olan bazı maddelere çekinceler konmuştur. 2011 yılında ise hükümet, bütün çekinceleri kaldırdı. 
Nitekim geçtiğimiz günlerde de Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na bağlı olarak Afrika Kadın Hakları 
Protokolü onaylandı. Ayrıca son zamanlarda da İslami Şeriatın hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Mısır 
anayasasının bazı hükümleri değiştirildi! Bu değişikliklerin kadın özgürlüğü ve yararına olduğu iddia edildi. İslami 
olduğu iddia edilen sistemler, gelenekler, örfler ve İslami olmayan değerler nedeniyle kadınlar ezildi. Bu sistemler, 
Batının çalışmalarını, İslam’a ve hükümlerine karşı yürüttüğü savaşı kolaylaştırdı. Hatta bu konuda onu destekledi, 
kol kanat gerdi. 

Bu uluslararası sözleşmeler ve antlaşmaları inceleyen kimse, onların Rabbimizin hükümlerine aykırı olduğunu, 
Batının kadına bakışını yansıttığını ve İslam’ın temel hükümlerine zıt belli bir toplum tarzı tesis etmek için 
çalıştığını görür. Kâfirler, bu antlaşmaları öyle sinsice ve kurnazca pazarlıyorlar ki bu antlaşmaları kadın hakları 
ve kazanımlarının garantörü olarak sunuyorlar. Kadının çıkarına olacak şekilde yasaları modernize etmek için 
çalıştığını söylüyorlar. Bu safsatalara insanlar kandırılmış olmalı ki bunun sonucu olarak “İslami feminizm” diye bir 
şey ortaya çıktı. İslam hukuk sistemini ıslah etmek ve modern çağın getirileriyle, yani Batının yozlaşmış fikirleri ile 
uyumlu hale getirmek için Şeriatın metinlerini “sofistike” yorum ile kendilerince yorumlamaya çalıştılar. 

Ama neyse ki ey değerli kardeşlerim! Batı ve avanelerinin onca çabalarına rağmen feminizmin ve onun 
konferanslarının, örgütlerinin ve antlaşmalarının istenilen hedeflere ulaşmada başarısız olduğu bugün her 
zamankinden daha açıktır. Biz burada onlara ve sizlere soruyoruz: 

Gerçekten verdikleri sözleri yerine getirdiler mi? Kadını özgürleştirdiler mi? Gasp edilen haklarını ona iade 
ettiler mi? Kadına karşı şiddeti, yoksulluk, cehalet ve hastalık sorunlarını tamamen ortadan kaldırdılar mı? Ya 
da en azından hafiflettiler mi? Sözde eşitliği gerçekleştirdiler mi? Yoksa eşitlik, susayanın su sandığı bir serap 
gibi midir? Konferansta alınan kararlar, öneriler ve antlaşmalar meyvesini verdi mi? Yoksa dağ fare mi doğurdu? 
Mutlu ve huzurlu aileler mi üretti? Ya da mutsuz ve parçalanmış aileler mi? Eşitlik ve hâkimiyet gerekçesiyle kadın 
erkek mücadelesinde kadın huzura erdi mi? Yoksa kadının baskı, acı ve hayal kırıklığı daha da mı arttı? İnsan 
yapımı kanunlar, kadına adaleti sağlayabildi mi? Yoksa zulmünü daha da mı artırdı? İçtimai sistemin reform ve 
modernizasyonu ile ilgili iddiaları can simidi mi oldu? Yoksa ölüm fermanı mı oldu? 

Bunların yanıtı açıktır ey kardeşlerim! Gördüğünüz gibi kadının durumu gitgide kötüye gidiyor, zulüm ve 
sıkıntıları artıyor. Hatta feminist harekete karşı “Eşitlik” zehrini içmiş kadınlar ortaya çıktı. Feminizmi yırtık 
ayakkabı gibi bir kenara atarak şu sloganları yükselttiler: Benim feminizme ihtiyacım yok, çünkü ben erkeği 
düşman görmüyorum. Benim feminizme ihtiyacım yok, çünkü feminizm aileyi yıkıyor, aile geleneklerine karşı 
savaş açıyor. Ve daha nice sloganlar. Bunlar, feminizmin kadın sorunu üzerindeki hâkimiyetini ve tekelleşmesini 
reddediyorlar. Bütün bu fiyaskonun ötesinde daha fiyasko var mı?

Burada otomatikman şöyle bir soru beliriyor: Peki tüm dünyada kadına adalet verecek ve kadınlar tarafından 
benimsenebilecek başka bir proje var mı? İnsanlar arasında ayrımcılık yapmadan kadın, erkek, çocuk toplumun 
tüm bireylerine haklarını hakkıyla veren bir proje var mı? Yani adaletli, sabit, açık hükümler çerçevesinde lehine ve 
aleyhine olanları herkesin bildiği bir proje var mı? İnsanı insan olarak dikkate alan, ona tüm haklarını veren ve bu 
role göre görevlerini belirleyen, hayatı kolay, hızlı ve huzurlu kılan hükümler var mı?

Evet, kardeşlerim, yüce İslam projesi, mevcut vakıayı kökten değiştirebilecek yegâne siyasi görüşe sahip bir proje 

TUNUS Konuşması
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olarak günden güne daha da belirginleşiyor. Allah’ın rahmeti ile bu siyasi görüş, bütün insanlığa adaleti, tabii buna 
bağlı olarak da kadına insafı bahşediyor. Çünkü bu görüş, insanlığın Rabbinden, yaratıcısından ve onları en iyi bilen 
Allah Subhânehu ve Teâlâ katından gelmiştir: 

﴾ ُ ِب�� َ	
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ُ
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“Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” [Mülk 14]
Ey dünyanın her yerinde dini ile izzetli ve mağrur Müslüman kardeşlerim! Zaman öyle bir hale geldi ki Allah’ın 

lütfu sayesinde artık Batının fikirlerinin çürüklüğü ve köhneliği ifşa oldu. Sizin bilinç ve dirayetiniz ile de her şey artık 
ayan beyandır. Zaman geldi, o halde küfür ve avaneleri ile mücadele etmek için ilk cephelerde olun. Artık onların 
kötü niyetli planları ve art niyetli emellerinin uygulanması karşısında bir set gibi olmanızın vakti geldi. Onların 
antlaşmalarını, sözleşmelerini, hatalı kavramlarını, hayata yanlış bakış açılarını, kadın ile ilgili basit davalarını tarihin 
çöplüğüne atın. 

İslam, gerçek ve tek doğru dindir. O, Âlemlerin Rabbinin bir Risalet’idir. İslam ile övünmek hakkımızdır. İslam’a 
aykırı her şeyi mutlaka bir kenara atmalıyız. Şeriatın hükümlerini ıslah etmek ve geliştirmek diye ortaya atılan 
safsataları ifşa edip teşhir etmeliyiz ve onlara meydan okumalıyız! Ve yüksek sesle yeryüzünün her tarafında şöyle 
haykırmalıyız: İslam’dan asla ödün vermeyiz, vazgeçmeyiz ve asla ayrılmayız. Yeter artık dinimizi karaladığınız ve 
çarpıttığınız. Artık yalan ve desiseleriniz bizi kandıramaz. Çok iyi biliyoruz ki İslam’ımız, bütün insanlık için tek 
kurtarıcı ve tek çözümdür. 
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“Yine de ki: Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti. Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.” [İsra 81]

es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

TUNUS Konuşması
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Konuşma 2
ÜRDÜN Konuşması

“İslami Feminizm” Anlatısını Çürütüyoruz 
Müslüman kadınlara hakları hiçbir direnişe girmeden, mücadele, yürüyüşler ve grevler yapmak zorunda 

bırakılmadan verilmiştir. İslam ve İslam’ın hükümleri kadının fıtratına her şeyden daha uygundur. Kadın hayatın her 
alanında - siyasi, iktisadi, sosyal, eğitim ve istihdam alanlarında - emin ve etkin bir şekilde katkıda bulunabilmiştir. Aynı 
dönemde Batı’daki kadınlar aşağılanma, marjinalleşme ve horlanmanın acılarıyla boğuşmaktaydılar ve anılabilecek 
hiçbir hakları da yoktu. Üstelik kadınların aile, toplum ve kilise içindeki erkeklerden gördüğü kötü muamele de 
işin cabasıydı. Tüm bunlar Batı toplumlarındaki kadınları; kadın hakları hareketleri kurmaya ve sözüm ona erkek 
egemenliğini reddetmeye itmiştir. İşte bugün Feminizm diye bildiğimiz şey böyle ortaya çıkmıştır. Feminizm’in 
tanımlarından birisi de şöyledir: “Her iki cinsiyet için siyasi, iktisadi ve sosyal eşitlik talep eden ve siyasi bir hareket 
olarak kadınların haklarını ve menfaatlerini korumayı ve kadınları mağdur eden cinsiyet ayrımcılığını ve erkek 
egemenliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen teoridir.”

Bazıları da, feminist fikirleri ithal ederek ve onları İslamlaştırmaya çalışarak, Batılı kadınların maruz kaldıkları 
adaletsizliğe sunulan bu çözümü taklit etmeye çalıştılar. Bu “İslami feminist teori”; İslam’ı yeni ve modern bir 
perspektifle değerlendirip kadına bakış açısını güncellemeyi amaçlamaktadır. Bu terimi ilk kullanan araştırmacı, 
1999 yılında Margot Badran olmuştur. Ve dînin kadınlar için sorun teşkil etmediğini, fakat sorunun dînin yanlış 
yorumlanıp yanlış tatbik edilmesinde yattığını vurgulamıştır.

Evet, kardeşlerim, onların “İslami feminizm” dedikleri şey; Kur’an ve Hadislerin arasını ayırmaktır. Kur’an’ın 
kadınlara karşı daha adil olduğuna inanıyor, ama Hadisleri kadınlara karşı önyargılı olmakla suçluyor. Buna binaen 
de bu feministler, İslam’i kaynakları çürütmek için “içtihad” kavramını kullanıyorlar ve kendilerince hükümler ve 
fetvalar çıkartıp kadın haklarını korumayı iddia ediyorlar. Yani dinî tartışmalar esnasında birçok kavramlardan 
faydalanarak İslam çerçevesinde çalışıyorlar. Ve asıl tehlike burada gizli, kardeşlerim! Liberal ve laik feministlerin 
başarılı bir değişim elde etmeleri çok zor. Çünkü onların sırf Doğu’nun ilkelerini, ahlakını ve dinini yok etmek isteyen 
Batı’nın fikirlerini taşıdıkları biliniyor. Dolayısıyla, İslami toplum onlara karşı temkinlidir. Hatta onlardan gelecek 
herhangi bir kadın projesinin önüne engeller koyabiliyor ve bu projelere kuşku ve şüpheyle yaklaşıyor. Lakin “İslami 
feministler”; batılı feminizmi empoze etmeye çalışıyorlar, ama çok bilinçli bir şekilde hareket ediyorlar. Müslüman 
erkekleri ve kadınları Batılı feminizmin İslam’ın özünde davet ettiği şey olduğuna, bu yüzden ona direnmeye ve onu 
eleştirmeye gerek olmadığına ikna etmeye çalışıyorlar. Bu değerlerin modern ilerici fikirlerin toplamından müteşekkil 
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olup İslam’ın getirdikleriyle uyum içinde olduğunu iddia ediyorlar. Birçok kadın akademisyen bu söylemlere öncülük 
ediyor. Bu kavramı İslam beldelerinde kabul edilebilecek ve teşvik edilebilecek bir şekle sokabilmek için icat ettiler. 
İşte bunun için bugün bu sözde “İslami feminizm” kavramını duyar olduk.

Tam bu noktada Amerika’da kadınlarla birlikte erkeklere de namazda imamlık yapan Amina Wadud geliyor aklımıza. 
Ona göre İslam özgürlükle çelişmez, düşünmenin önüne geçmez ve kadınları başlarını kapamaya da zorlamaz! Diğer 
bir ifadeyle, onlar İslam’ı yok etmek için övüyorlar ve böylece hain ve Batı ajanı olarak itham edilmenin de önüne 
geçiyorlar. Kadınların konumlarını ıslah etmek için çeşitli teklifler hazırlıyorlar, ama bir yandan da dini çerçevede 
değerlendirilebilmek için İslami terimleri ve içerikleri kullanıyorlar. Bunun bir sonucu olarak şu an küresel bir 
hareketle karşı karşıyayız - yani - “İslam’ın ferdî meselelere dair hükümlerini kadınların lehine göre ıslah edilmesini 
talep ediyorlar. Örneğin onlardan biri şöyle diyor “Yüzyıllarca erkek bakış açısı hâkim olduğu için, kadınların hakları 
budanmıştır/kesilmiştir; yüce Kur’anın bazı meşhur ayetleri her zaman eksiksiz ve doğru yorumlanmamışlardır, 
aksine erkek bakışının etkisi altında kalmışlardır. İşte bu yüzden kadınlar birbirlerini Kur’an’ı yeniden okumaya gayret 
etmeye çağırıyorlar. Kadın gözüyle... Haklarını savunabilecekleri bir bakış açısıyla!”

İslam’a gelince; çok iyi bilindiği gibi Allah’ın en son dinidir. Ve kadınların meselelerine son derece ehemmiyet 
vermektedir, hatta en uzun surelerinden birine (Nisa Suresi) yani “Kadınlar” demiştir. Mütekâmil ve dengeli bir 
bakış açısından hareketle İslam; bir takım hakları bir takım yükümlülük ve sorumluluklarla eşleştirerek vermiştir. Bu 
kriterleri İslam; dünyayı ne eril ne de dişil görmek için değil, fakat Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın belirlemiş olduğu 
ilahi kriterlerden müteşekkil göstermek için vermiştir. Bu demek oluyor ki, insanoğlu - ister erkek olsun ister kadın 
olsun - her türlü meseleyi sadece şu ölçülerle değerlendirmelidir: Bu mesele, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın sevdiği ve 
razı olduğu bir mesele midir yoksa nefret ettiği ve redettiği bir mesele midir?

Burada kadın ve erkek arasındaki farklılıkları tartışmak, Kur’an-ı Kerim’in
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“Erkek, kız gibi değildir” [Al-i-İmran: 36] ayetini tefsire kalkışmak ve miras, şahitlik, diyet, çalışma, eğitim, kıyafet 
kuralları gibi meselelerde kadınlarla erkekler arasındaki ayrımın nedenlerini araştırmak; sadece alakasız düşünce 
safsatalarından ibarettir. İslam kadın ve erkeği eşit görür, aralarında insan olarak ayrım yapmaz; ikisini de birbirinden 
yaratılmış iki çeşit olarak görür, yani erkek ve dişi olarak:
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“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar 
üretip yayan Rabbinizden sakının.”[Nisa Suresi: 1]

Kadınlar erkeklerden ne aşağıdırlar ne de üstündürler, ama yükümlülükler ve mükâfat ve ceza açısından eşittirler.
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“Ve Rableri, onların dualarını kabul etti. (Dedi ki:) Ben, erkek olsun kadın olsun -ki hep birbirinizdensiniz- 
içinizden, çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağım.” [Al-i-İmran: 195]

Ve her biri de Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın’yı memnun etmek için bu rolleri tam olarak yerine getirmek için 
çalışıyor. Allah Subhânehu ve Teâlâ,
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“Ve erkek, kız gibi değildir” [Al-i-İmran: 36] buyuruyor ve Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor, 
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“Yaratan bilmez olur mu? O, Latif ’tir, haberdardır.” [Al-Mülk: 14]
Beşerî ölçülere göre eşitlik talep eden tüm dilleri, ister kadın olsun ister erkek olsun, susturmalıyız. Kadının 

haklarını bahşeden Allah Azze ve Celle’dir. Kadınlar bu hakları istemeden, savaşmadan elde ettiler. Allah kadınlara 
özel ve erkeklere özel hükümler belirlemiştir. Allah Subhânehu ve Teâlâ bunları açıklamadığı ilahi bir nedenden dolayı 
belirlemiştir. Ama bu farklılıklar kesinlikle iddia edildiği gibi kadının aklının eksikliğinden, yani onun herhangi bir 

ÜRDÜN Konuşması
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yetersizliğinden dolayı değiller. Şayet böyle olsaydı, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bizlere dinimizi neden 
Hz. Aişe (ranha)’dan öğrenmemizi emredecekti ki?

Daha İslam’ın ilk günlerinden itibaren, kadınlar kendilerine hayatta biçilmiş rolü ve hedefi idrak etmişler ve erkeklerle 
Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın rızasını ve cennetini kazanmak için yarışmışlar her zaman. Kendilerini bu mükâfatı 
kazanmaktan alıkoyacak veya mahrum edecek hiçbir şeyle meşgul olmamaya dikkat ettiler. Onlar edebî saygınlık 
elde etmek için rekabet etmezlerdi. Allah korusun. Bu insanlar Allah ve Rasulu uğrunda kıymetli olan ne varsa terk 
etmişlerdir. Bazıları prestij ve paradan vazgeçerek hicret etmişler. Ve kardeşleri onlara kucak açmış ve ellerindeki her 
şeyi - büyük veya küçük olsun - onlarla paylaşmışlar. Ve böylece izzet Allah’ın ve Rasulunün ve mü’minlerin olmuştur.

Daha ilk günlerinden itibaren İslam kadını onurlandırdığı için, kadınlar İslam kendileri hakkında ne düşünüyor 
diye bir dertleri olmadı veya erkeklerin kendilerine tercih edildiğini düşünmediler. Ama ne zaman ki kadınlar 
İslam’dan uzaklaştılar ve İslam nizamının tümüyle tatbik edilmediği bir ortamda kaldılar, işte o zaman yanlış fikirler 
üstün gelebilmişlerdir. Yüce Allah’u Teâlâ; İslam’ın hükümlerini Nebevî Metod üzere Raşidî Hilafet devletinde tekrar 
nasip etsin ve İslam’a aykırı olan herşeyi ortadan kaldırsın.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

ÜRDÜN Konuşması
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KONUŞMA 3 
Hizb ut Tahrir 
Merkezi Medya Ofisi 
Konuşması - 
İngiltere’den Yapıldı

Kadın ve Şeriata Karşı Medya Efsanelerini Yok Edelim

GİRİŞ
Sevgili kardeşlerim ve seçkin misafirler,  1870’li yıllarda, Fransız yöneticiler; İslam beldeleri üzerindeki 

hâkimiyetlerini güçlendirmek için Fransız erkeklerinin Arap kadınlarıyla evlenmelerini tavsiye ettiler. Bu 
prensibin bir destekçisi şöyle demişti, “Bir milletin ruhunu ele geçirmek, onun kadınlarına sahip olmaktan 
geçer”.

Sömürgeciler şunu idrak ettiler; Müslüman toplumlarda ailenin merkezi, toplumun bel kemiği ve çocukların 
yetiştiricisi kadındır. Onların kalplerini ve zihinlerini ele geçirirsen, bugünün ve gelecek Müslüman nesillerin 
ruhlarını ele geçirirsin; kendi inançlarına müdafiler ve hâkimiyetine destekçiler yetiştirirsin. Batılı yöneticiler 
bu nedenle Müslüman kadının zevklerini kendi değerlerine göre yontarak, İslami tarihini Batının gözüyle 
görmesini sağlayarak ve ümitlerini ve arzularını Batının hayallerine göre şekillendirerek ruhunu ele geçirmeyi 
amaçladılar.

Ve birbiri ardınca gelen yeni nesiller boyunca, onların bu amacına hizmet eden en önemli araç medya 
olmuştur. Medya bu ruhu yansıtan ayna olmuştur. Ama Müslüman kadının dînindeki gerçek konumu 
yansıtarak değil! Şayet böyle yapsaydı, kadının izzetini ve refahını korumakta örnek, onu toplumun baş tacı 
yapan ve bugünkü Batılı medeniyetlerin yüzyıllar öncesinden kadına siyasi, iktisadi, eğitim ve hukukî haklar 
tanıyarak çığır açmış bir sistemi göstermek zorunda kalacaktı. 

Hayır! Laik medya; Şeriatın kadının konumuna dair bu hakikati gizledi. Bunun yerine, Müslüman kadının 
şahsiyetini çarpıtılmış çirkin bir şekilde ve İslam’ın kötü muamele ettiği bir resmini oluşturdu. Yalanlar ve 
efsaneler üzerine kurulu; güya tutsak, köle, ikinci sınıf statüye mahkûm ve şiddet mağduru bir kadın resmi. 
“Kurban” ve “örtülü” kavramları eş anlamlı oldu. Ve kapalı Müslüman kadın, İslam’ın kadına zulmünü tasvir 
eden bir simgeye dönüştürüldü.

Bu yanlış tasvirden dolayı, birçok Müslüman kadın İslami kültüründen utandı, İslami tarihinden nefret etti 
ve İslami yönetimin geri gelmesinden korktu. Öte yandan da izzetli bir yaşama götüren yoldur diyerek, laik 
liberal yaşam tarzı, kültür ve sistemi ile kandırıldı. Bu aynı zamanda, gayrimüslim toplumlarda da İslam’a 
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karşı kuşku ve nefreti arttırdı. Tüm bunlar Doğu’lu ve Batı’lı laik hükümetlerin amaçlarına hizmet etmiştir: 
Müslümanların İslami inançlarına bağlılıklarını zayıflatmayı ve İslam’ı toplumsal hayattan uzaklaştırmayı 
sağlamıştır. Kamuoyunu başörtüsü ve peçe yasaklarına ve Müslümanlara karşı diğer baskıcı politikalara ve 
de İslam beldelerinin siyasi menfaatler uğruna işgal edilmesine razı etmiştir. - Hepsi de, Müslüman kadınları 
sözde “zalim” İslam kültüründen kurtarmak adına yapılmıştır. 

Madrid Üniversitesi, Arap ve İslam Dünyası Sosyoloji Profesörü Gema [KHema diye okunuyor] Martin 
Munoz, “Batı gözünden İslam’ın Kadınları” adlı makalesinde şöyle demiş: “Medya; oluşturulan imajlar ve 
tutumlar için neredeyse tek bilgi kaynağı olmakla kalmıyor. Ulusal kolektif hafıza bankasının parçasını teşkil 
eden, tarihten devralınan klişeleri ve kültürel farazileri de devam ettiriyor.” 

Sevgili kardeşlerim, bu miras kalmış klişeler ve yanlış kültürel tasvirler kabul edilemez. Böylesi yalanlar kadın 
ve Şeriat hakkında sürdürülen medya söylemlerinde baskın olmamalıdır. Bunları yıkıp yok etmeliyiz. Bunu 
yapabilmemiz için ilk olarak Şeriat’ın kadını ezdiğine dair kurguların asıl kaynağını tespit etmemiz gerekiyor. 

OSMANLI HİLAFETi ALTINDAKİ KADINLARA DAİR EFSANELERİ YIKMAK
Osmanlı Hilafet devletinde kadınların gördüğü muameleye dair asırlık Batılı oryantalist efsaneler; bu ana 

kaynaklardan birisidir.
Yüzyıllarca, Batılı oryantalistlerin yazıları ve resimleri, tarihçiler ve politikacılar; Osmanlı Hilafeti’nin 

yönetimi altında kadınların konumunu, esaret, tutsaklık ve erkeklere kölelik olarak tasvir etmişlerdir. “Bin 
Bir gece masalları” gibi sansasyonel ve hayali kitaplar - bununla birlikte Avrupalı seyyahların ve sanatçıların 
eserleri; Osmanlı toplumunu şehvet düşkünü, kadınları çaresiz ve kocalarının malları olarak, evlerinde 
tutsak ve erkeklerin şehevi arzularını tatmin eden nesneler olarak sunmuşlardır. Hiçbir yer; bunu oryantalist 
fantezilerin en verimli alanı haline gelmiş olan Harem’den daha iyi simgelememiştir. Haremi cinsel tutkuların 
mekânı, kadınların hapsedilip erkeklerin zevki için teşhir edildiği yer olarak resmeden sahnelerle kitapların 
sayfaları ve tuvaller süslendi. - Hepsi de Şeriat’a ve İslami hükümlere mal edildi. 

Yüzyıllar boyunca, bu Avrupalı “Egzotik Doğu” tasvirleri, Batının Şeriat kanunları altında kadının statüsüne 
dair tutumları şekillendirmiştir. Bunlar hiç durmadan tekrar edilip ve 20. ve 21. yüzyıl sinema ve TV 
ekranlarında ebedileştirilip popüler kültürün bir parçası oldular ve hem Batı’lı ve hem hem Müslüman birçok 
insanın zihnine kazındılar. 

Günümüz medyasında İslam’ın belirli hükümlerine karşı yürütülen suçlamaları da bu tasvirler belirlemektedir. 
Örneğin medya tarafından kadının sesini kesen ve görünmez yapan hapis ve tecrit kıyafeti olarak tarif 
edilmiş peçe; neredeyse oryantalistlerin tasvirlerindeki harem hapishanesinin duvarlarının uzantısı olarak 
görülmektedir. Aynı şekilde kadın erkek ayrımı da; ‘cinsiyet apartheid’i olarak ve kadınları toplumdan tecrit 
etmenin başka bir yolu olarak damgalanmıştır. 

Ancak gerçekte, Osmanlı Hilafeti hakkındaki bu oryantalist tasvirler Avrupalı hayal gücünün ürünleridir. 
Bunlar genellikle, Osmanlı kadınlarına yaklaşmaları yasak olan ve de devletin tatbik ettiği katı kadın-erkek 
ayrımı kuralları yüzünden haremlere girebilmelerine izin verilmeyen, Batılı erkek yazar ve sanatçıların 
eserleridir. Bu nedenle bu erkek seyyahların Osmanlı haremlerindeki veya evlerdeki kadınların hayatlarından 
ilkelden bilgi vermeleri adeta imkânsızdı. 

Ancak, Osmanlı kadınlarıyla yakından temasa geçip ve haremlere girip onların hayatlarına yakından tanık 
olabilen Avrupalı kadın seyyahların yazıları; bu erkek oryantalistlerin tasvirlerinden çok farklı bir resim ortaya 
koymaktadır. Bu kadınlar, Osmanlı Hilafeti’ndeki kadınların tutsak, köle ve değersiz insanlar oldukları fikrini 
reddetmişler, aksine bunun zıttına tanık olmuşlardır. M. De M. D’Ohsson, 18. yüzyılda senelerce Türkiye’deki 
İsveç Büyükelçiliğinde çalışmış bir Ermeni kadın, Osmanlı Hilafeti hakkında şunu söylemiştir: “Bir kadına 
kötü davranışta bulunan kimse konumuna, dinine bakmaksızın cezalandırılır, çünkü din genel olarak kadınlara 
saygı gösterilmesini salık vermiştir. Bu sebeple emniyet güçleri de, kadılar da kadınlara kötü muamele eden 
kişilere sert biçimde karşılık verir.”

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Konuşması 
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Bu Avrupalı kadın yazarlar; Haremler kadınların hapsedildiği yerlerdir iddialarını da çürüttüler. Onun yerine 
buraları evler içinde kadınların yaşam alanları olarak tarif ettiler. Kadınların boş zamanlarını değerlendirmek 
için veya haklarının ihlalini mahkemelere şikâyet etmek için evlerinden çıkmakta serbest olduklarını 
anlatmışlar. Ayrıca Haremlerin erkeklerin eylencesi için kadınların teşhir edildiği yerler olduğu iddialarını 
da çürüttüler. Bunun yerine Müslüman Osmanlı ev ortamında kadın ve erkek arasındaki ilişkilerinde takvaya 
ve nezakete verilen yüksek kıymeti tarif etmişlerdir. Erkeklerin kadınlara has harem ortamlarına son derece 
riayet ettiklerini anlatmışlar; o kadar ki Müslüman kadının kocası, Halife bile olsa, harem kapısında içeride 
hanım misafir olduğuna işaret eden terlikler olduğunu gördüğünde, kendi evinin bile haremine habersizce 
girmeyi aklından geçirmezdi.

Osmanlı Hilafeti’ndeki şeri sicillerin araştırılması da İslam kanunları altındaki kadınların hayatlarına dair 
Batılı oryantalist fantezilerin tasvir ettiğinden çok farklı bir resim çizmektedir. 1970’li yıllarda Amerikalı tarih 
profesörü R.C. Jennings; 10 binden fazla Osmanlı Şer’iyye sicilleri üzerinde kapsamlı bir araştırma yapmış. 
Bu kayıtlar, kadınların şahsi ve mülkiyet haklarını savunmak için sıklıkla kullandıklarını, şiddetten ve zorla 
evlilikten korunduklarını, maddi geçimlerinin kocaları ve aileleri tarafından sağlandığını, ayrıca boşanma 
talep edebildiklerini ve mehir ve miras haklarının korunduğunu göstermekteler. Üstelik erkeklerle aynı 
ekonomik haklara sahip oldukları gibi kendi mal varlıklarını ve iktisadi işlerini erkek akrabalarından bağımsız 
olarak yürütebiliyorlardı. Buna, mülk alıp satmak hakkı, işyeri yönetmek, sözleşmeler yapmak, kendi parasıyla 
yatırım yapmak ve başkalarının yönettiği şirketlerde yöneticilik yapmak da dâhildi.

Tüm bunlara rağmen, kardeşlerim, Osmanlı Hilafeti’ndeki şeriat kanunları altında kadınların ezildiğine dair 
asırlık yalanlar hala sayısız gazetecinin ve medyanın İslam’da kadına kötü muamele edildiği argümanlarının 
temelini oluşturmaktadır. Bunlar aynı zamanda, günümüz dizilerinde, filmlerde ve tarihi belgesel ve yazılarda 
çoğaltılmaktalar. Hatta Türkiye de kısa bir süre önce çeşitli sultanlar hakkındaki programlar popüler oldu ve 
İslam dünyasına bile satıldılar. Üstelik senaryoları Batılı Oryantalistlerin ve sömürgecilerin efsanelerinden 
kopyala yapıştır olmasına rağmen.

Müslüman kadınları İslam’da boyunduruk altında gösteren tarihi tasvirler günümüzde başka bir olguda 
yansıtılmaktalar - İslam’ı sorumlu tuttukları zulümden kurtuluş hikâyelerini anlatan Müslüman ve irtidad 
etmiş kadınların anıları, yeni bir edebi tarz doğurdu... Tarih hakkında kurgusal eserler böylece bugün hakikat 
eserleri olarak pazarlanan anlatıların ana temalarına kazınmıştır! Son 20 yılda bu tarz kitaplar ve filmler 
popülarite patlaması yaşadılar. Kitapçılar bunlarla dolup taşmakta ve İslam ve Batı dünyasında milyonlarca 
satılmaktalar. Ayan Hirsi’nin ister “Bakire Kafesi”, ister boyunduruk altındaki Suudlu ‘Prenses’ üçlemesi, 
ister Yemen’de zorla evlendirilen iki kızın hikâyesini anlatan “Satılmış” (Sold) veya hatta Malala Yusufzai’nin 
biyografisi olsun; hepsi tekrar tekrar aynı mesajı veriyorlar: Müslüman kadınları İslam’dan kurtarın. Ve 
burada megafonu uzatan da laik medyadır. Nitekim bu tür medya; bu tarz yazarlardan yeni ünlüler üretmiştir. 
Hikâyelerini herkese satabilmek ve kitaplarını duyurabilmek için onlara uzun yayın süreleri ve basında çok 
fazla yer ayırmıştır. Onları; gayri İslami geleneklerden kaynaklı tecrübelerini şeriatta kadınların hayatları için 
genel kaide ve Müslüman kadınları İslam kültürüne kızgın gibi göstermeleri için özgür kıldılar. Ve tüm bunlar; 
sansasyonel medyada, Müslüman topluluklarda zorla evlilik, namus cinayetleri ve başka İslam dışı zalimane 
uygulamaların tekrar tekrar işlenmesiyle sağlama alınmış ve şeriatla ilişkilendirilmiştir. Veya yalan yere İslami 
yönetim modelleri olarak sunulan Suudi Arabistan, İran ve Sudan gibi gayri-İslami rejimlerde zulme uğrayan 
kadınların hikâyelerini tekrarlayarak “Şeriat kadına zulmediyor” şeklindeki hâkim anlatıları yinelemişlerdir.

Böylece görünen o ki tüm bu olanlarda hakikat mevzu dışı ilan edilmiş. Kardeşlerim, cinsiyet oryantalizmi, 
tarih uydurmaları ve fanteziler üzerine kurulu bu yeniçağ edebiyatı ve medya üretimleri bizim beldelerimizin 
kitapçılarında ve TV ekranlarında olmamalılar. Onlar tarihin çöplüklerine aittirler!

İSLAMIN İÇTİMAİ NİZAMINZA KARŞI LAİK İTHAMLARI ÇÜRÜTMEK
Sevgili kardeşler, Şeriatın kadına boyun eğdirdiği kurgusunun beslendiği diğer bir kaynak da İslamın içtimai 

hükümlerinin incelenmesinde ve değerlendirilmesindeki genel tutumdur. Fertlere yönelik İslami hükümler 
bir yığın saçma varsayımlarla cımbızla seçilip alınıyor, genel bağlamları göz ardı ediliyor ve manaları da tevil 
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edilerek Şeriat’ın kadına zulmettiği sonucuna varılıyor. Kadınların İslam’daki yüksek mertebeleri ve eşsiz 
hakları rahatlıkla görmezden geliniyor ve İslam’ın içtimai hükümlerinin tümüyle tatbik edildiğinde kadın, 
çocuk, aile hayatı ve toplum üzerindeki olumlu etkileri de inkâr ediliyor.

Örneğin, medya İslam’ın miras hukukunu kadınlara karşı ayrımcı olduğunu söylüyor, çünkü kız kardeşlere 
erkek kardeşlerin yarı hissesi veriliyor. Ama bu arada inkâr ettikleri şey, İslam’ın erkeği eşine ve çocuklarına 
ve hem de kız kardeşlerine ve tüm aileye bakmakla mükellef kılarken, kadından başkaları için servetinden tek 
kuruş bile harcamasını beklemiyor, hatta zengin olsa bile. Buna rağmen İslam kadına mirastan pay vermektedir! 
Subhanallah! Veya çokeşliliğin kadınlara adaletsizlik olduğunu iddia ediyorlar. Hem de erkeğe her eşine maddi 
ve manevi olarak eşit davranması ve onlara sevgi ve şefkatle davranmasını emrettiği halde. Ne var ki, liberal 
devletlerde zinanın standart olması kınanmadığı gibi, erkeklerin birçok kadınla ilişki kurup onlara ve ilişkiden 
meydana gelen çocuklarına karşı hiçbir sorumluluk yüklenmemesi tamamen yasaldır. 

Veya bazı gazeteciler; İslam’da kadın ve erkeklerin bazı hak ve rollerindeki farklılıklar - mesela şahitlik, evlilik 
görevleri veya kadının yönetici olamaması gibi - İslam’ın kadınları erkeklerden değer veya zekâ olarak aşağı 
gördüğünün göstergesidir diyorlar. Hâlbuki Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın şu kavlini görmezden geliyorlar: 

ا﴾
۬

َواًج
ۡ

ز
َ
ۡ أ ُGِس

ُ
نف

َ
ۡن أ  ّمِ

ُ
P

َ
 ل

َ
ُ َجَعل �bَوٱ﴿

“Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı...”[Nahl 72]  
Ve Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem dedi ki, 

َجاِل»  اِئُق الّرِ
َ
ق

َ
َساُء ش ِ

ّ
ا الن َ � 	hِإ» 

“Kuşkusuz, kadınlar erkeklerin öteki yarısıdır.” Yine Peygamberimiz (sav)’e ait hadisleri nakledenlerin 
arasında sayısız kadın olduğunu da görmezden geliyorlar ki bunlar Sünnetin bir parçası ve Sünnet İslam’ın 
dört kaynağından biridir. İslam hâkimiyetinin tarihi boyunca kadınlar; İslam ilminin, fıkıh ve hadis ilminin 
gelişmesinde, yayılmasında ve korunmasında önemli bir rol oynamışlardır. İslam kültürüne ve ilmine zenginlik 
katmışlardır. Hilafet altında binlerce âlime kadın vardı, bazıları da İmam Malik, İmam Şafii ve İbni Teymiyye 
gibi mümtaz âlimlerin hocaları olmuşlar. Ve zamanın elit üniversite ve camilerinde ders veriyorlardı. Mesela 
7. yüzyılda Hilafetin başkenti Şam’da, Şam Ulu Camii diye bildiğimiz büyük Emevi Camiinde, Ümmü Derda 
vardı. Öğrencilerinden birisi de Halife’nin bizzat kendisiydi. Veya Aişe bint Abdel Hadi, 9. yüzyılda Şam’daki 
Emevi camiine başöğretmen olarak atanmış ve Sahih el Buhari öğretiyordu. Yani tüm bunlardan sonra, 
nasıl olur da Şeriat’ın kadının değerini ve zekâsını erkeğinkinden daha aşağı gördüğünü iddia etmeye cüret 
edebilirler? 

Ve son olarak da medya; Şeriatın kadınları kapanmaya zorladığını, kadın erkek ayrımını dayattığını ve şeriata 
göre kadınlar şerir ve dişiliği ile erkekleri baştan çıkartan fitne sebepleridirler ve toplumdan tecrit edilmeleri 
gerekiyor diyerek kadın erkek ilişkilerini sınırlandıran başka içtimai kurallar getirdiğini iddia ediyor. Bir 
yandan da, kapitalist liberal devletlerde, güzellik, eğlence ve pornografi sanayilerinin kadını baştan çıkartıcı 
cinsel nesneler olarak pazarladığını, kadının cazibesinden faydalanarak, kazanç uğruna ayartıcı kadın olarak 
sunduğunu körü körüne görmezden geldi. 

Buna karşılık İslam kadını “muhsine” olarak tarif etimiştir - Şeytana karşı bir kaledir, kocasını dürüstlükte 
destekler ve dininin yarısını tamamlar. Ayrıca İslam egemenliği altında sayısız mümtaz âlim; kadın hocasını 
eller üstünde tutmuş, onları takvalı, erdemli ve dürüst olarak övmüştür. Çünkü Batılı Hristiyan toplumların 
tarihinin aksine İslam, kadını ‘baştan çıkartıcı’ veya erkekleri yoldan çıkartan ‘şeytanın aleti’ olarak görmeyi 
reddetmiştir. Hayır! Aksine Kur’an şöyle buyuruyor: 

ِر﴾
َ
نك ُ ۡjَعِن ٱ 

َ
ۡون َ ۡ ۡعُروِف َوَي=	 َ ۡj

l
ِ@N 

َ
ُمُرون

ۡ2 َ�N ۚ ُ۬ء َبۡعٍض
ٓ
ۡوِلَيا

َ
ۡم أ ُ ُ 	nُت َبۡع ـٰ ۡؤِمَن ُ ۡjَوٱ 

َ
ۡؤِمُنون ُ ۡjَوٱ﴿

“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir; iyiyi emreder kötülükten alıkoyarlar”[Tevbe 
71] Böylece hem kadınları ve hem erkekleri toplumu yozlaşmaya karşı korumada eşit şekilde sorumlu 
tutuyor. Bu içtimai kuralların kadının toplumdan tecrit edilmesini teşvik ediyor iddialarına gelince: Kadının 
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yönetimi altında bir yandan kararlılıkla İslami kıyafetlerine ve diğer 
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şeri hükümlere uyarak, siyasette, ekonomide, eğitimde ve genel olarak toplumsal hayatta faal bir rol almış 
olmalarını nasıl açıklıyorlar? 

Gerçekten de, böylesi medyanın kararlılıkla görmezden geldiği şey; akıl dışı liberal ideolojinin aksine İslam’ın; 
kadın ve erkeğin birbirlerini cinsel yönden kışkırtma potansiyelinin farkında olmasıdır. İşte bu nedenle, 
cinsel içgüdünün tatmin edilmesini sadece evlilikle sınırlandıran kesin kurallar ve hudutlar belirlemiştir ve 
böylece topluma zarar vermek yerine fayda sağlamıştır. Yani İslam’ın içtimai hükümleri, kadınları tecrit etmek 
veya erkeklerle etkileşimde bulunmalarını engellemek yerine, hayatın her alanında, karşılıklı saygı ve cinsel 
kargaşalar yerine, cinsiyetler arasında sağlıklı bir yardımlaşmayı mümkün kılmıştır. Bununla birlikte aile 
birliğini de korumuştur ve böylece kadınların, erkeklerin ve çocukların aynı şekilde haklarını da muhafaza 
etmiştir. Şahsi ve cinsel hürriyetlerle ‘Herkes her şeyi yapabilir’ deyip aile hayatını harap eden, çocukların 
hayatlarını mahveden ve sosyal ve ahlaki karmaşaya yol açan liberal toplumlara ne kadar da zıt değil mi?

SONUÇ
Sonuç olarak kardeşlerim, Müslüman kadına hayatı zindan eden laik medyanın kendisidir. Güya dinimiz bize 

zulmediyormuş, güya İslami kültürümüzden ve İslami hükümlerden kurtulmanın yollarını arıyormuşuz ve 
Batılı liberal yaşam tarzı ve sistemiyle kurtulmayı arzuluyormuşuz deyip de bizleri eskimiş anlatıların duvarları 
ardında hapsedip kapatmak istiyor ve sesimizi duymak istemiyor. Bu nedenle bu zindanın parmaklıklarını 
kırmak, İslam hakkındaki düşüncelerimizi ve hislerimizi bizim yerimize başkalarının anlatmasını kabul 
etmemek veya Şeriat altındaki konumumuza bu yalanlardan oluşan mercekten bakılmasına izin vermemek; 
bize düşüyor kardeşlerim - bu yalanlar; zalim İslam karşıtı politikaları tatbik, beldelerimizi işgal ve İslami 
Hilafet devletinin tekrar ikamesine karşı savaşmak için kullanılıyorlar - ve hepsi de bizim adımıza yapılıyor! 

Bir zamanlar eski İngiliz Başbakanı Winston Churchill şöyle demişti: “Bazen hakikat o kadar kıymetlidir 
ki yalanlardan muhafızlar ona eşlik etmelidir.” Bunun için kardeşlerim, ne Şeriatın kadınlara sunduğu 
güzel ve eşsiz mevki hakkındaki hakikatin bu yalan örtüsünün altında saklı kalmasına izin verelim ve ne 
de dinimizin kınamalara ve suçlamalara karşı savunmasız bırakılmasına müsaade edelim. Medyada sesimizi 
ve fikirlerimizi duyurmak için çabalayalım: tartışma programlarında, gazetelerde ve haber kaynaklarında - 
kendi İslami medyamızı kurarak - hem gerçek hayatta ve hem de sanal ortamda... Ve sosyal medyayı etkin bir 
şekilde kullanıp bu propagandayla savaşalım ve hakikati duyuralım. Fakat asla inançlarımızdan özür diler bir 
şekilde değil ve değerlerimizi açık sözlü ifade etmekten çekinmeden ve konunun başka yöne çekilmesine izin 
vermeden. Hedefimiz; saçma suçlamaları ortadan kaldırmak, bir yandan da 21. yüzyıl meselelerini, bir parça 
kumaş ve münferit İslami hükümlerden uzak, kadına zulmün gerçek sebeplerini ve kadına saygıyı ve hakları 
gerçekten temin edecek değerler ve hükümler toplamını anlatmaktır. Ve asla bu tartışmalara katkılarınızı 
hafife almayın kardeşlerim. Çünkü sadece Müslüman bir kadının kendinden emin bir şekilde medyada sesini 
duyurması ve İslami inancından dolayı kendini güçlendirilmiş ve saygın hissettiğini söylemesi, bu yalan 
yığınlarını çökertmeye yeter. Öyleyse kardeşlerim, medya bizleri İslam karşıtı propagandasında öne atmak 
istese bile; dinimiz hakikatlerini sunmak için mücadelede ön saflarda yer alabilecek ve almak zorunda olanlar 
biziz. Allah (st) buyuruyor ki: 

﴾
َ

ِفُرون ـٰ كَ
ۡ
ِرَه ٱل

َ
ۡو ك

َ
وَرُه ۥ َول

ُ
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َ
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ٓ �
�ُ ِإ �bٱ َ
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ِ@N ِ
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bوَر ٱ

ُ
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ْ
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ۡ
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َ
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َ
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ُ
يد ِ

ُ�z﴿

“Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Hâlbuki kâfirler hoşlanmasalar da Allah nûrunu 
tamamlamaktan asla vazgeçmez.” [Tevbe 32] 

Dr. Nazreen Nawaz
Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Üyesi
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KONUŞMA 4 
FİLİSTİN Konuşması

İslam’ın Eşsiz İçtimaî Nizamı Işığında Kadının Konumunu Netleştirelim
Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve Selam Rasûlullah’a, onun Âline, ashabına ve onu dost edinenler üzerine olsun.
Allah’ın şeriatının hâkim olmaması sebebiyle hak ile batıl, Habil ile Kâbil’in birbirine karıştırıldığı bir zamanda 

hak ve batıl arasında kadın ve şeriat konusunun ele alındığı kıtalar arası olarak gerçekleştirilen bu güzel konferansta 
toplandık. 

Günümüzde kadının durumuna ve sorunlarına bakan kimse onu; zelil, ihanete uğramış, hakları ve iradesi 
elinden alınmış, çok az bir kısmı hariç şer’î haklarının bilemez bir halde bulur. İslâm’ın ancak ismini bilen bir 
topluluk ile İslâm hükümlerinden hiçbir şeyi tatbik etmeyen mahkemeler arasında zayi olmuş bir halde bulur. 
Miras, boşanma, emzirme, nafaka ve daha başka türden çok ve çeşitli sayıdaki mahkeme dosyalarına baktığımız 
zaman kadının sorunlarının çözümsüz olarak yıllarca dosya sayfalarında olduğu gibi kaldığını görürüz. Bu acizliğin 
sebebini araştırdığımızda sıkıntının, kadın konferanslarından, kadın örgütlerinden, kadınlarla ilgili toplantılardan, 
yürüyüşlerden veya bu meselenin çözümü için var olan hükümlerden değil, çözümün kendisinden kaynaklandığını 
görürüz. Yine bu sorunların esas sebebi, iddia edildiği gibi günümüzde kadının konumunda değişiklik yapılmasından 
da kaynaklanmamaktadır. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi olması gerektiği şekilde amellerin Allah Subhânehu 
ve Teâlâ’nın rızası üzerine yürüyecek dosdoğru bir metot ve fikir esasına dayanmayan başarısız bir esas üzere kurulu 
olmasından kaynaklanmaktadır. Zira Allah Subhânehu ve Teâlâ, insanın ihtiyaçlarını ve zaruri olan şeyleri bilerek 
yaratmıştır. İnsanın fıtratını ve ihtiyaçlarını dikkate alan İslam akidesinden kaynaklanan Kitap ve Sünnete dayanan 
şeri hükümleri incelediğimiz zaman kadına gereken her türlü ihtimamın gösterildiğini ve küçüklüğünden itibaren 
onun sevildiğini görürüz. Nitekim Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem kadına kötü davranılmasını yasaklamış ve 
şöyle buyurmuştur:

ن ا{ؤنسات الغاليات» 	Mتكَرهوا البنات فإ �»  
“Kız çocuklarına kötü davranmayınız. Çünkü onlar son derece cana yakın kimselerdir.” 
Kadın büyüyüp anne, eş, kız kardeş, hala, teyze ve nine olduğunda da hayatının her döneminde de izzetli ve 

değerlidir. Aynı şekilde günümüzde erkek çocuklarının kız çocuklarından üstün tutulması ve kötü muameleye 
maruz kalmasında olduğu gibi erkek çocuklarından da ayrılmamıştır. Zira erkeği kadından üstün tutarak kadına 
karşı yapılan bu kötü uygulamaların hiç birisi adaletli davranmayı emreden İslam hükümlerinden ve eğitiminden de 
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kaynaklanmamaktadır. İbn Abbas (ra) Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir, 
 لفضلت النساء»

ً
 أحدا

ً
� العطية، فلو كنت مفض�

	
	 أو�د� � �� «سووا ب

“Çocuklarınıza verdiklerinizde eşit davranınız. Şayet birini diğerinden üstün tutacaksan kadınlara ayrıcalık yap.”
“Ekonomik güçlendirme”, mali bağımsızlık ve eşitlik gerekçesiyle kadının çalışmasının zaruri olduğunu söyleyen 

kimseye diyoruz ki: İslam onun üzerinden bu yükü kaldırmış ve kadın üzerinde koruyup kollayıcı olması niteliğiyle, 
bir minnet veya lütuf olmadan kadının harcamalarını Veliyyül Emir üzerine vacip kılmıştır. İslâm, erkek üzerine farz 
kıldığı koruyup kollama işini sadece ailesi üzerinde harcama yapmakla sınırlandırmamış, onun işlerinin tümünü 
kapsamına alacak şekilde genişletmiştir. Kadın evinin işlerini izzetli ve değerli bir şekilde çekip çevirir. Herkesin 
kendine özgü görevi vardır. Şayet görevler, birbiri ile çatışırsa, o zaman ev huzur, emniyet ve güven alanı olacağı yerde 
çatışma alanına dönüşür. 

Aynı şekilde Rabbinin hükümlerine bağlı kalarak muhtelif alanlarda kadının çalışmasını mübah kılmış, meşru 
mülk edinme sebepleri aracılığıyla para, arazi, ev ve daha başka şeyleri mülk edinmesine izin vermiştir. Bu arada 
ise kazandıklarından kendisi için dahi harcama yapmasını kadına farz kılmamıştır. Peki, günümüzde bu hususta ne 
ile karşılaşıyoruz? Kadın için gerçekleştirilmiş böylesine değerli ve güzel bir şeyi görebiliyor muyuz? Allah’a yemin 
olsun ki hayır. Günümüzde kadın, çalışmak ve geçimini kazanmak için dışarı çıkmak zorundadır. Diğer taraftan ise 
onu çalışmasında elde ettiğinden yani kazandığı malı ve maaşı elinden alarak onu tasarruf hakkından mahrum eden 
kimselerle karşılaşmaktadır. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır:

ِة»
َ
ْرأ َ ْjَوا ِ �wَيِت

ْ
: ال ِ

	 ْ��
َ
ِعيف  الض�

َ
ُج َمال َحّرِ

ُ
� أ ِ

ّ 	Xُهم� ِإ
�
  «الل

“İki zayıf kimsenin malından uzak durmanız hususunda sizi uyarıyorum: Yetimin ve kadının malından.”
Değerli kardeşlerim!
İslam kitapların içinde incelenmesi ve keşfedilmesi gereken bir felsefe veya bidat değildir. Bilakis on üç asır boyunca 

fiili olarak tatbik edilen, ayrıcalıklı vakıası bulunan bir din olup kadın onunla nimet bulmuş ve mutlu olmuştur. Oysa 
bugün kadınların ahları, yeri ve gökleri doldurmakta, fakat buna kulak veren bir kimseyi bulamamaktadır. Evet, 
İslâm’ın tatbik edildiği zaman içinde kadın; izzet, saygı ve adalet elbisesine bürünmüş bir hayat yaşamış ve mirastan 
şer’î nasibini almıştır. Anne, eş, kız kardeş, kız ve diğerleri bulundukları her bir konuma göre kendileri için belirlenen 
muayyen nasiplerini almışlardır. Bu hususta kadının hakkı sabit olup bencilliğin dürtmesi veya serveti geliştiren ve 
çoğaltanların erkekler olduğu gerekçesiyle Şeriatla çelişkili olan kokuşmuş geleneklerle kadının mirastan mahrum 
edilmesi haramdır. Veya miras yoluyla malın yabancı bir aileye intikal edeceği, erkek kardeşlerin ise babalarının malını 
almaya daha hak sahibi oldukları gerekçesiyle. Şayet kadın hakkını alacak olur veya isterse ya da hakkını alabilmek 
için mahkemeye başvurması halinde ise kadın; ailesi ve toplumun gözünde mal için erkeklerini satan isyankâr 
birisi olarak değerlendirilir. Allah’a yemin olsun ki kardeşler, kadına bu hakkı kazandıramayan beşeri kanunların ve 
mahkemelerin gözleri önünde hangi hak ve hangi kanun kadına bunu sağlayacaktır? Beşerin Rabbi tarafından verilen 
bu hakkı hangi hakla çekip almaktadırlar?

Şimdi bir başka hususa geliyoruz. İslâm hükümleri yok olduğunda kadının karşılaşmış olduğu zulmün boyutuna 
değinmek istiyoruz. Bu zulüm evlilikle ilgili zulümdür. Zira birçok babanın, İslâm’ın teşvik ettiği din ve ahlak vasfından 
uzak kimselerle kızlarını evlendirmeye zorladığını görmekteyiz. Kızlarını evlendirirken malı, makam ve mevkii 
dikkate almakta, genç kızın görüşüne aldırış etmemektedir. Bundan daha kötüsü evlendirmek suretiyle kızının veya 
kız kardeşinin malına, maaşına tamah etmektedir. Oysa Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: ﴾ف� تعضلوهن﴿  
“Onlara engel olmayın.” [Bakara 232] Bunlardan kimi ise kadının mihrine göz dikmekte, Şeriatın kadına verdiği 
mihri elinden almaktadır. Hepimiz biliyoruz ki erkeğe, kadına gereken değeri vermesini emreden şeri hükümlere karı-
kocanın her ikisi tarafından da riayet edilmesi halinde evlilik bir sükûnet sahasıdır. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmaktadır:   « ه��

2
� � ه� وأN	 خ��

2
� � � خ��  Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben ailesine“ «خ��

karşı en hayırlı olanınızım.” Yine İslam Şeriatı, Saliha bir hanımın cennet ehli zümresinden olduğunu açıklamıştır. Allah 
Subhânehu ve Teâlâ bizi ve sizleri onlardan kılsın.

Ancak taraflar bu evlilik hayatını devam ettiremezler ve en fazla buğz edilen hususa sığınmak zorunda kalırlarsa      

FİLİSTİN Konuşması
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حسان﴾ � @N عروف أو ت���  Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle bırakmaktır” [Bakara 229] ayetine uygun“  ﴿فإمساك �@
olarak ayrılmaktır. Her birisinin diğerine zulmetmeyecek hakları vardır. Ancak İslam hükümlerinin tatbik edilmediği 
günümüzde acayip şeyler görmekteyiz: Kadının boşanma talebine mecbur hale getirildiğini görmekteyiz. Mahkemeler 
arasında yıllarını geçirmesine rağmen ne erkek kadını boşamakta ne de mahkeme sorunu çözmektedir. Denildiği gibi 
kadın duran bir ev gibi olmaktadır. Hatta boşandığında ise tüm haklarından, çocuğunu emzirme hakkından dahi 
vazgeçmek mecburiyetinde bırakılmaktadır. Vallahi bu, kadın için ne büyük bir zulümdür. Oysa İslam hükümleri 
tatbik ediliyor olsaydı, kadın tüm haklarını elde edecek, değerli ve izzetli olacak, zelil ve yaralı olmayacaktı.

Allah’ın Şeriat kıldığı ve saldırıya ve çirkinleştirilmeye mahkûm olan hükümlerden birisi de çok evlilik [poligami] 
hükmüdür. Bu hüküm mübah hükümler kapsamında yer almakta olup, toplumda fuhşun ve rezilliklerin yayılmasını 
ve birçok sorunu tedavi eden bir hükümdür. Ancak sürekli olarak çok evliliğin karalanmasıyla toplumda buna karşı 
bir nefret oluşmuş ve onu bir korkuluk haline getirmiştir. Diğer taraftan ise Amerikalı kızlar çok evliliği şu şekilde 
nitelendirmektedirler: “Günün aydınlığında, Allah’ın gözetiminde çok kadınla evlilik, şeytanın gözetiminde gecenin 
karanlığında yalnız kalmaktan daha hayırlıdır.”

Yukarıda anlatılanlara göre bacılarım, şeri nasslar çerçevesinde insani değerlerin sebeplerine daha fazla tutunması 
sürecinde kadının önünde herhangi bir engelin bulunmadığı görülmektedir. Şeriatın, eşi ve benzeri bulunmayan 
hükümlerden meydana gelen bir çit ile onu kuşattığını, hayatının her merhalesinde ona değer verdiğini görüyoruz. 
Çünkü İslam, erkeklik ve dişilik çatışması haricinde olan bir nizamdır. Kadının şeri haklarını koruyan Rabbani bir 
nizamdır.

Kadına ait sorunların çözüme, delile ve illete ihtiyacı vardır. Yaratılışını dikkate alarak onun selametine ve değerini 
koruyan İslam Şeriatının getirdiği gibi bir kurtuluşu kesinlikle bulamazsın. Bütün sorunlarının çözümünde Kitaba ve 
Sünnete rücu edilmektedir. Veda haccında Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu sözünü hatırlarsınız:

« �
v0؛ كتاب � وسن

ً
سكvw به لن تضلوا بعدي أبدا v� ما إن Pكت في vz !ا الناس �Mأ �N»  

“Ey insanlar! Size bıraktıklarıma sımsıkı sarıldığınızda benden sonra kesinlikle sapıtmazsınız. Allah’ın kitabı ve 
sünnetim.”

Değerli kardeşlerim!
İslâm’ın ona sağladığı değer sayesinde Müslüman kadının tüm dünya kadınlarına karşı övünme ve gururlanma 

hakkı vardır. En aşağıda olanı en yukarıda olanla değiştirmem için beni uyarınız kardeşlerim. Zira sen ne erkekler 
büyütür ve ne kahramanlar yetiştirirsin. Şüphesiz ki sen siyasi rol üstelenebilen, yöneticiyi seçen ve onu muhasebe 
edebilen kimsesin.

Bu güzel konferanstaki bu minberden size karşı olan görevimizi tamamlayabilmek için Filistin’den, İsra ve Miraç 
toprağından, Beytu’l Makdis’ten, Peygamberlerin toprağından, düşmanları kahreden Akkâ tepelerinden, Hayfa ve 
Yafa kıyılarından tüm dünya kadınlarına yüksek sesle ilan ediyoruz ve diyoruz ki: Kız kardeşler, anneler! Sana hakkını 
kim geri verecek? Kim sana saygınlığını kazandıracak? Kim sana iffetini geri verecek? Gerçek özgürlüğünü, emniyetini, 
asli rolün olan anneliğini sana kim sağlayacak? Bütün bunları sana Hilafet gerçekleştirecektir. Senin üzerindeki zulmü 
Hilafet kaldıracaktır. Hilafetle eskiden olduğu gibi izzetini kazanacak, seni koruyacak olan ordular sana yardım etmek 
için harekete geçecektir.

Değerli misafirler! Nübüvvet metodu üzere ikinci Râşidi Hilafet Allah’ın izniyle kapıdadır. Haklarımızı ve Allah’ın 
izniyle dile getirilen refahımızı gerçekleştireceğimiz şeri hükümleri Hilâfet tatbik edecektir.

İnsanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetin kadınları! Esmaların, Hansaların ve Ummu Ammarelerin torunları. 
Sizleri bizimle çalışmaya, her iki dünyada da izzete kavuşmaya, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın emirlerine bağlı kalan 
celil sahabenin siretine geri dönmeye, Allah’ın dinini yaymak için çalışmaya çağırıyoruz.

Allah’ın Şeriatını hâkim kılmaya, yarın Müslüman kadının ve tüm kadınların güneşi olmaya koşun. Allah’tan onu 
yakınlaştırmanı temenni ediyoruz. 

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

FİLİSTİN Konuşması
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KONUŞMA 5 
ENDONEZYA 
Konuşması

İslam Şeriatının Gölgesinde Kadınların Hayatına Bir Bakış!
Değerli kardeşlerim! Kapitalist demokratik sistemin ve diğer beşeri sistemlerin gölgesi altında kadınların 

karşılaştıkları sıkıntılar, zorluklar İslam şeriatının tatbik edilmesiyle ancak son bulacaktır. İslam topraklarında 
yaşayan kadınların uğramış oldukları fakirlik, işkence, kullanılma, siyasi, hukuki ve eğitim haklarından 
mahrum edilmesi gibi ihanetler zinciri İslami Hilafet nizamının tatbik edilmesiyle ancak durdurulabilir

Hilafet Devleti, İslam akidesinden kaynaklanan İslami hükümleri tatbik eder. Bu tatbikat çerçevesinde, 
siyaseti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi ve hayatın diğer alanları ile ilgili tüm hükümleri kapsayacak şekilde 
devlete ve topluma, Allah’ın vacip kıldığı değerli bir hayatı, emanı ve refahı gerçekleştirecek şekilde kadına ait 
hakların garanti altına alınmasını ve korunmasını farz kılmıştır. Yaklaşık doksan yıldan bu yana gördüğümüz 
üzere İslam’ın kısmen tatbik edilmesiyle veya beşer yapımı olan herhangi bir ideolojinin tatbikiyle, kadına 
yalan ümitlerden ve vaatlerden başka hiçbir şeyi verilmemiştir verilmeyecektir de. Hizb-ut Tahrir tarafından 
çıkartılan Anayasa kitabında belgelenen ve yazılı bulunan Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletine ait nizamlar 
ve kanunlar Allah’ın izniyle yakında gelecektir. Ancak bugün buradaki hitabımda, günümüz kadınlarının 
karşılaştıkları yaygın ve maruf olan üç mesele ile ilgili olarak Hilafet Devletindeki çözüm keyfiyetini kısa ve 
derin bir şekilde bakışla ortaya koymak istiyorum:

1- Hilafette Fakirliğin Ortadan Kaldırılması Ve Huzurun Tahakkuku:
Allah Subhânehu ve Teâlâ, erkek veya kadın, Müslüman veya kafir olup olmadığına bakılmadan insanın 

temel ihtiyaçlarının temin edilmesini devletin üzerine farz kılmıştır. Buna ilave olarak devlet ekonominin 
geliştirilmesine ve insanların ekonomik durumlarının iyileştirilmesine çalışır. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem şöyle buyurmaktadır:

َواjَاِء»   ، 	 @�  ا�	ُ
ُ

ف
ْ
َوِجل ُه 

َ
َعْوَرت ُيَواِري  ْوٌب 

َ
َوث ُنُه، 

ُ
َيْسك َبْيٌت  َصال:  َهِذِه ا�	ِ � ِسوى 

	
آَدَم َحق� �  	 ْ@��ْيَس 

َ
 Şu özellikler dışında âdem oğlunun“ «ل

herhangi bir hakkı yoktur: Sığınacağı bir ev, üzerine giyeceği elbise ve karnını doyuracağı ekmek ve su.” 
Bu hususları Hilafet Devleti servetin ve paranın insanlar arasında adil bir şekilde dağıtılmasını garanti eden 

eşsiz İslam iktisat nizamının ve siyasetinin tatbik edilmesiyle gerçekleştirecektir. Aynı şekilde faizi ve paranın 
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insanların az bir kesiminin elinde birikmesini yasaklayan hükümlerle bunu gerçekleştirir. Bu haram hükmü ile 
para toplumda serbestçe ve rahat bir şekilde dolaşır, fertlerin harcamalar yapmalarını ve parayı saklamak yerine 
yatırım yapmalarını sağlar ve sürekli olarak çalışma fırsatları oluşturur. Yine devlet küresel mali kuruluşlardan 
alınan faizli borçları hemen durduracak ve bu milyarlar toplumdaki fakirliğin giderilmesinde, eğitim ve sağlık 
seviyesinin yükseltilmesinde ve daha başka hususlarda kullanılacaktır. Devlet; doğal gaz ve petrol gibi doğal 
kaynakların ve suyun özelleştirilmesini yasaklayacak, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in

، والنار» ِ
2 َ َ
�

ْ
� ا{اء، ال

	
� ث�ث، �

	
&ء � «ا{س¡ون  /

“İnsanlar üç şeyde ortaktırlar: Su, ateş ve mera” hadisi gereğince tüm toplumun mülkü haline getirecektir. 
Bu nedenle devlet, topraklarımızdaki doğal kaynakların çıkartılması için geliştirme projelerine yatırım yapar. 
Zira bu çalışma sadece kamu sektöründe birçok insana yeni iş imkânların sağlamakla kalmaz aynı zamanda 
bu servetlerin küresel pazarlarda satışıyla toplum için gerekli olan hizmetlere harcanması için de ihtiyaç 
duyulan geliri sağlar. Devlet çalışmak için uygun yapılar meydana getirir. Örneğin, ülkede yaşayan insanların 
omuzlarında ağır yük oluşturan vergi sistemi ilga edilecek ve böylelikle de insanlar üzerinde şu anda var 
olan baskılar hafifleyecek, insanlar yatırıma ve harcama yapmaya teşvik edilmiş olacaktır. Bunların yanında 
devlet, teknik, zirai alet ve toprak yardımı hatta parası olmayanlara para yardımı yapacaktır. Gerekli olan 
uzman personeli temin edecek, saygın bir hayat için gerekli olan araçları hatta özel projelerini kurmalarını 
sağlayacaktır. Bununu delili Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Medine’deyken bir adama iki dirhem 
vermesi ve ona:

خر فأسا واTل به»
£
� @N vحد¤ا واش�

2
@N ¥»  “Bunun birisi ile ihtiyacını satın al, diğeri ile ise bir balta al ve çalış.”

İslâm’ın bu iktisat siyaseti birçok alanda çalışma fırsatları oluşturur, erkeklere ailelerinin geçimini rahatlıkla 
temin etmelerine ve kadınların fakirliklerinin sona erdirilmesine imkân tanır. Gerçekten de devlet tüm erkek 
vatandaşlarına iş fırsatları garanti etmek zorundadır. Hizb-ut Tahrir tarafından hazırlanan anayasa tasarısının 
153. Maddesinde devletin, tabiiyetini taşıyan herkese iş temin etmekle mükellef olduğu belirtilmektedir.

Bunlara ilave olarak kocası ve erkek akrabaları tarafından nafakası yeterince temin edilmeyen her kadın, 
hakkını almak için mahkemelere başvurabilir. Kendisi için harcama yapacak kimsesi bulunmadığında devlet 
onun nafakasını temin etmekle mükelleftir. Çünkü Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır:

« ��
َ

�� َوَع�
َ

ِإ¦
َ
ْو َضَياًعا ف

َ
 َدْيًنا أ

َ
ك َ َvz ْهِ�ِ َوَمْن ِ

2
�

َ
 ف

ً
� َما

َ
ك َ َvz َمْن» 

“Kim öldükten sonra geride bir mal bırakırsa o mal varislerinindir. Kim de bakıma muhtaç birisini 
bırakırsa onun bakımı bize aittir.” Böylece İslami yönetim kadının maddi güvenliğini sağlar. Kendisini ve 
çocuğunun iktisadı sıkıntılarla yüz yüze bırakmaz, terk etmez.

 Zira İslam Devleti doğru bir şekilde zekâtı toplamaya, zekât malını idare etmeye ve şeriat tarafından 
belirlenen yerlere harcanmasını gerçekleştirir. Durkheim Üniversitesine bağlı Ortadoğu İslami Araştırmalar 
Enstitüsünde İslam Hukukunda uzman iktisatçı Habib Ahmed şöyle der: “İslam ülkelerindeki zekât tam bir 
şekilde toplanmış olsaydı fakirlerin sayısı üçte bir oranında azalır ve yarıdan aşağıya inerdi.”

Eğitim ve sağlık gibi diğer hizmet alanlarında ise devlet; erkek ve kadın ayrımı yapmadan karşılıksız olarak 
tüm fertlerine bu hizmetleri garantiler. Erkek ve kız çocukların tümü için temel eğitimi ve lise eğitimini sağlar, 
onların her birisi için yüksek eğitim imkânlarını temin etmeye çalışır. Bu nedenle devlet tüm vilayetlerde yeterli 
miktarda okullar, fakülteler ve üniversiteler açar. Cahilliği yok etmeye çalışır ve kadını yüksek eğitim almaya, 
içerisinde fıkıh, tıp, mühendislik ve diğer hususların yer aldığı hayatın muhtelif alanlarında rol üstlenmeye 
teşvik eder. Eğitimle ilgili bu alanların tümüne ait harcamalar devlet mülkiyetinden ve kamu mülkiyetine ait 
servetlerden karşılanır. 

Yine hepimizin de bildiği gibi içinde Endonezya’nın da bulunduğu İslam topraklarının tümü servetleri 
bakımından son derece zengindir. Örneğin Endonezya’nın Mehalam ve Targo gaz kuyularının maddi değeri 
yaklaşık olarak 4000 trilyon Endonezya Rubiyesi’dir. [320 Milyon Dolar] 2014 Yılına ait Endonezya Bütçesinin 
tutarı ise 1.816 trilyon Rubiye’dir. [145,216 Milyon Dolar] Bunun %75’i vergi gelirlerinden elde edilmektedir. 

ENDONEZYA Konuşması
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Sadece iki tane doğalgaz kuyusunun bedeli bu olduğuna göre Endonezya’da bulunan 37 adet petrol ve doğalgaz 
kuyusunun değeri nedir? Bunlara ilave olarak ormanlarda ve denizlerde ve daha başka alanlardaki servetler 
Endonezya’daki her bir kadının itibarlı bir hayat yaşamasını fazlasıyla gerçekleştirmeye yeterli olur. Aynı 
durum, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın yığınla servetlerle donattığı diğer İslâm toprakları için de geçerlidir. 
Dolayısıyla Hilafet Devleti tarafından bu topraklar birleştirildiği zaman bölgedeki tüm kadınların fakirlik 
sorunu giderilecektir. Zira Pakistan’daki kömür madenlerinin hacmi Arap dünyasındaki milyarlarca varil 
petrole denk gelmektedir.

Tüm bunlar tatbik edildikten sonra herhangi bir kadın sokaklarda dilenmek veya yaşam için mücadele etmek 
ya da Endonezya, Bangladeş veya Pakistan’da olduğu gibi fabrikalarda zor ve aşağılayıcı bir işte çalışmak, hatta 
tehlike, hakaret ve zillet dolu bir yolculuk yaparak ülke dışına göç etmek zorunda kalmayacaktır. Devlet, 
kadınlara destek verecek, anne ve ev kadını olmaları sıfatıyla asli şeri görevlerini yerine getirmek için onlara 
her türlü olanağı sunacaktır. Devlet, hayatını kazanmak için çalışma baskısı altında temel görevlerin ihmal 
edilmesini kabul etmeyecektir. Dahası iyi bir ekonomik ortamın varlığı ile kadınlar istediklerinde saygın 
görevlerde çalışabilecek ve iktisadi hayata katılabilecekler. Örneğin doktor, eğitmen, gazeteci, mühendis, şirket 
yöneticisi, devlet memuru, yargıç olabilecek ya da ekonomik projeler, yatırım fonları oluşturabilecek ve meşru 
tüm ekonomik aktivitelerde yer alabilecektir. Bu konuda onların durumu pek erkeklerden farklı olmayacaktır.

 2- Hilafet’in Kadınları Şiddete Karşı Koruması:
İkincisi kardeşlerim, Hilafet kadınları şiddete karşı ve izzetlerine yapılan saldırılara karşı nasıl koruyacak? 

Kadının onur ve güvenliğinin korunması, İslam’ın da emrettiği gibi devlet politikasının köşe taşını oluşturur. 
Hizb-ut Tahrir’in Anayasa Tasarısı Kitabının 112. Maddesine göre “Kadın korunması gereken bir namustur.” 
Devlet, toplumda kadınlara saygı fikrini yerleştirmek için siyasi, eğitim ve medya organlarını yoğun olarak 
kullanacaktır. Tüm bunlar, kadınlarla iyi geçinmeyi erkeklere farz kılan Hanif Şeriatın emirlerine göre olur. 
Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:  ﴾ْعُروِف َ ْj ِ@N وُهن� ُ Onlarla iyi geçinin.” [Nisa 19]“﴿َوَعا /ِ

Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem de şöyle buyurdu: « �wلئ �ن إ 	Mوما أها �̈ كر©ن إ� كر  Onlara ancak onurlu“ «ما أ
biri onurlu davranır, ahlaksız biri de onları aşağılar.” 

Toplumda Allah Subhânehu ve Teâlâ korkusu yanı sıra İslami şahsiyeti inşa eden İslam’ın eğitim sistemi, 
muhasebe ve erkek kadın ilişkilerinde saygı kavramına dair bilinçli Akliyeti geliştirir. Devlet, kadınlara 
karşı her türlü şiddeti, istismarı veya değerini düşürebilir eylemleri yasaklayacak, kadınları aşağılayan ya da 
onlardan İslami haklarını söküp alan tüm kültürel davranışı değiştirmek için çalışacaktır. Aynı zamanda zorla 
evlendirme ve namus cinayetleri gibi gelenek ve göreneklerden kaynaklanan zulmü de ortadan kaldıracaktır. 

Devlet, topluma sızan ve kadınların değerini düşüren, şehveti uyandıran, kadınlara karşı şiddet ve baskıyı 
daha da artıran bütün fikir, görüntü, kitap, dergi veya müziğe yasak getirecektir. 

Buna ek olarak kadın erkek birlikteliğini düzenleyen, ilişkileri yasallaştıran ve onu sadece evlilik ile 
sınırlandıran İslam’ın ictimaî sistemi, kadınların onurunu pratik olarak koruyan bir çerçeve sunar. Kadın erkek 
arasındaki ilişkinin saflığını korumaya özen gösterir. Bu ilişkiyi sadece cinsel ilişkiler ile sınırlandırmadığı 
için doğal olarak bu da hayatın her alanında kadınlar ile erkekler arasında sağlıklı ve verimli bir işbirliği 
yaratılmasına yol açar. Ayrıca tüm bunlar, kadına karşı aşırı saygı atmosferinin korunmasına yardımcı olduğu 
için kadına karşı şiddet ve benzeri suçların azalmasına neden olur. Son olarak Hilafet sistemi, başta şiddet ve 
tecavüz olmak üzere kadınlara karşı işlenen tüm suçları şiddetle cezalandırır. Bu yasalara göre iftira atana sopa 
ve kadınların onurunu ihlal bazı suçlara da ölüm gerekir. 

3- Hifalet’in Kadınların Siyasal Haklarını Güvence Altına Alması:
İslam Devleti, diktatörlük ve demokrasi gibi insan yapımı sistemler tarafından gasp edilen kadının siyasal 

haklarını kadına geri iade edecektir. Kadınlar, Hilafet Devleti altında erkeklerin sahip olduğu aynı siyasal hak 
ve görevlere sahip olacaklar. Birçok şeri delil, toplumda etkin ve etkili bir rol oynamayı, ümmetin işleri ile 
ilgilenmeyi, iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi, yöneticiyi muhasebe etmeyi erkek ve kadına farz kılıyor. 
Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 

ENDONEZYA Konuşması
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 “Hayır, Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zâlimin elini tutup zulmüne 
mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız.” 

Mademki şeffaflık ve hesap verebilirlik, İslami yönetimin temel sütunlarıdır, o halde devlet, devleti şikâyet 
etmek, politik görüşlerini ifade etmek ve yöneticiyi muhasebe etmek için kadına çeşitli üsluplar sağlar. Anayasa 
Tasarısı kitabının 20. Maddesine göre “Yöneticileri muhasebe etmek, tebaanın bir hakkı ve onlara farzı 
kifayedir.” Bu yüzden kadınlar, siyasi partilere katılırlar ve bağımsız medya üzerinden bakış açılarını kamuoyu 
ile paylaşırlar. Ya da ruhsat ve izin almadan medya kurarlar. Devletin tüm işlerinde yöneticileri muhasebe 
eden Şura Meclisi’ne adaylık hakları da olacaktır. İslam tarihi, kadının lehine olan siyasi görüşlerini takdir 
etme hakkına sahip olduğunu gösteren emsalsiz örneklerle doludur. Örneğin Ömer ibn el-Hattab, istişare 
etmek için erkekleri toplar ve zaman zaman anlayış ve basireti şifa olduğu düşünülen bir kadının görüşüne de 
müracaat ettiği olurdu. Çoğunlukla da onun görüşünü alırdı. Kaldı ki Hilafet Devleti, Halife ve Şura Meclisi’nin 
temsilcilerini seçme ve aynı zamanda yöneticileri, tebaa ile yöneticiler arasında meydana gelen davalara bakan 
Mezalim Kadısına şikâyet etme şeri hakkını da kadına veriyor. Bu da kadına korkmadan yöneticiyi muhasebe 
etmenin önünü açıyor. Böylece Hilafet Devleti, kadına siyasi haklarını vermenin ender ve nominal modelidir. 

Sonuç:
Sonuç olarak değerli kardeşlerim! Yukarıdakilerin ışığında, İslam’ın Hilafet Devleti tarafından kapsamlı 

bir şekilde uygulanması ile kadınların hayatlarına parlak bir gelecek getireceğinde hiçbir şüphe yoktur. Bu 
devlet, kadınlar da dâhil bütün insanlara tarihsel olarak güvenlik ve refah vermiştir. Kadına saygı göstermek, 
namus ve onurunu korumak, Allah’ın yedi kat sema ötesinden farz kıldığı haklardır. Bu sebeple sorunlarımızın 
çözümlerini sadece İslam’da aramalıyız. Hadi gelin dikkatimizi, umutlarımızı, gayretlerimizi Nübüvvet metodu 
üzere ikinci Raşidi Hilafet Devletinin kurulması çalışması üzerinde odaklaştıralım. Çünkü Hilafet, doğru 
değişimi ve İslam dünyasındaki kadınlar için haysiyet ve adaleti gerçekleştirebilecek yegâne devlettir. Allah 
Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor: 
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“Eğer tarafımdan size bir yol gösterici gelir de, kim benim yol göstericime uyarsa artık o, ne sapar ne 
de sıkıntı çeker. Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu 
kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.” [Taha 123-124]

Iffah Ainur Rochmah
Hizb-ut Tahrir Endonezya Kadınlar Kolu Resmi Sözcüsü
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KONUŞMA 6
TÜRKİYE 
Konuşması

Gerçek Siyasi Değişim Oluşturmada Kadının Rolü
Değerli Konuklar ve Kıymetli Müslümanlar!
Sizleri, selamların en güzeli olan Allah’ın selamı ile selamlıyorum.
Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatüh…
Sizleri, Osmanlı Hilafetinin topraklarından selamlıyorum…
Sizleri Fatih Sultan Mehmed Han’ın beldesinden selamlıyorum! Öyle bir Sultan ki, Bizans’ı yerle yeksan edip 

Konstantiniyye’yi fethetmiş. Bu fetih sonraki Müslüman nesillere Hilafetin sınırlarını Viyana kapılarına kadar 
genişletmelerini sağlamıştır. 

Sizleri, 36 gemili donanmasını İspanya kıyılarına gönderip 70 bin Endülüs Müslümanını Hristiyanların 
zulmünden kurtaran, Halife Kanuni Sultan Süleyman’ın torunları olarak selamlıyorum.

Mescidi Aksa’yı korumak için Betül Makdis’in bir avuç toprağını dahi vermeyen Sultan Abdul Hamid Han’ın 
diyarından selamlıyorum. 

Allah’u Teâla sizlere, kendisine itaatle ikramda bulunsun diyor ve bu tayyip dualarımla hepinizi selamlıyorum… 
Kıymetli Misafirler ve Sevgili Kardeşlerim! Üzerinde yaşadığımız bu kadim topraklar, yaklaşık bin yıldan 

beri Dar’ul İslam’a aittir. Bu topraklar, İslam’ın hâkimiyetine girdikten sonra üzerinde yaşayan Müslüman 
ve gayri Müslim tebaa için her zaman güvenli olmuştur. Zira Hilafet devleti ulusal ve iktisadi çıkarları 
hesaba katmaksızın, her zaman tebaasını korumuş ve her ne pahasına olursa olsun haklarını gözetmiştir. Bu 
korunaklı ve güvenli yaşamdan en çok faydalananlar ise, kuşkusuz ki kadınlar olmuştur. Hilafet varken, size bu 
konuşmayı yaptığım Ankara yakınlarında bulunan Amûriye’de “Ey Mu’tasım, Neredesin” diyerek feryat eden 
mazlum bir kadına yardım etmek için ordusunun başına geçen yöneticilerimiz vardı. Fakat şimdi, mazlum 
kadınların feryatlarına kulak verecek ve yardıma muhtaç kadınların çağrısına icabet edecek Halife Mu’tasım 
gibi yöneticilerimiz yok! 

Dolayısıyla bugün bizler, böylesine bir koruma ve güvenden çok uzak bir yaşam sürüyoruz. Dünyanın her bir 

conf_TR.indd   22conf_TR.indd   22 24.03.2015   00:45:1124.03.2015   00:45:11



23

“Kadın ve Şeriat: Hakikati Kurgudan Ayırmak”

yanındaki Müslüman kadınlar, Müslümanların topraklarındaki yöneticiler arasından kendilerine yardımda 
bulunacak kimseleri olmadığı için, her gün zulme uğrayıp namusları çiğnenir bir hale geldiler. Kadınların mal, 
can ve ırzlarının güvenliği kalmadı. 

Peki, bugün Türkiye’de ve dünyada kadınları bu durumdan kurtarmak için neler yapılıyor? Kadını savunacak 
ve koruyacak olan nedir? diye sorulursa, akla ilk olarak feminizm gelmektedir. İslam şeriatının kadının fıtratına 
ve vakıasına göre sunduğu muazzam hükümler bilinmediği ve Müslümanların bu hükümleri uygulayacak bir 
devletleri olmadığı için, ne yazık ki meydan, çözümden ziyade sorunu derinleştiren feministlere kalmaktadır. 
Feminizmin akıllarda oluşturduğu ilk çağrışım, erkek ve kadınların haklar, roller ve tercihlerde eşitliğidir. 

Feministler, kadın hakları için bir takım faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Örneğin; anayasalara cinsiyet eşitliğini 
yerleştirmek, kürtajın serbest bırakılmasını sağlamak ve çokevliliğin yasaklanmasına yönelik kanunların 
çıkarılması için çalışmalar yürütmektedirler. Ancak görmezden geldikleri ise, cinsiyet eşitliği kanunları ve BM 
Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne göre en yüksek cinsiyet eşitliğini sahip olmakla bilinen Danimarka ve İsveç gibi 
ülkelerin; Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın 2014 yılı araştırmasına göre aynı zamanda en yüksek kadına 
karşı şiddet oranlarına sahip olduklarıdır. Danimarka’da kadınların %52’si ve İsveç’te %46’sı şiddet kurbanı 
olmuş. 

Ayrıca Feministler, toplumlar nezdinde kadına yönelik bir çözüm olduğunu iddia ederek, parlamentolarda 
veya hükümet kadrolarında daha fazla kadının yer alması için mücadele etmektedirler. Ne var ki, Ruanda’da 
Milletvekillerinin %64’ü kadın olmasına rağmen, toplumun %45’i hala yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 
Bu rakamın içinde milyonlarca kadın var. Bundan başka, Güney Afrika’da, ulusal meclisin %40’ı kadınlardan 
oluşmasına rağmen, dünyanın tecavüz başkenti olarak kötü bir şöhret kazanmıştır. Feministler ayrıca kadının 
güçlenmesine, saygınlığa ve daha iyi hayata götüren yol olduğunu iddia ederek, kadın istihdamını artırmak 
için çağrıda bulunuyorlar. Ne var ki, Malavi, Mozambik ve Burundi gibi kadınların iş gücüne katılımda 
erkeklerden çok daha büyük bir orana sahip oldukları ülkeler, kadınların refahını temin etmek için pek de örnek 
gösterilecek ülkeler değiller. Buna ilaveten, feministlerin değişim metodu, bazı ulusal kanunlarda reformlar 
getirmek, kadına yönelik uluslararası anlaşmaları yürürlüğe sokmak ve örneğin şiddete karşı bilinçlendirme 
kampanyaları düzenlemek gibi organizasyonlar yapmaktır. Ne var ki, bunların hiçbirisi toplumlar nezdinde 
kadına yönelik bir çözüm getirememiştir. Kadınların yaşam standartlarını yükseltmemiş, onları güvence altına 
alamamış ve üzerlerindeki zulmü ortadan kaldıramamıştır. 

O halde neden feministler başarılı olamadılar? Bu soruyu şöyle cevaplandırabiliriz: Feminizm, esas itibariyle 
yanlış bir temele sahiptir. Feministler, kadınların yaşadıkları her sorunu bir cinsiyet problemiymiş gibi ele 
aldılar. Kadınlara bir takım haklar verilmesi gerektiğini ifade ederken, kadınların sorunlarını meydana 
getiren asıl sebeplerin, üzerlerine tatbik edilmekte olan mevcut beşeri nizamlar ve toplumlarında hakim 
olan yozlaşmış fikir ve değerler olduğunu görmediler. Kusurlu, taraflı ve sınırlı insan aklıyla üretilen beşeri 
nizamların - ister kadın olsun, ister erkek - insanı mutlu etmekten veya insanoğlunun sorunlarını etkin bir 
şekilde çözmekten aciz olduğunu farketmediler. Bu tarz sistemlerin tatbik edilmesi, kadınlara zulmeden ve 
onları haklarından mahrum eden diktatörlüklerin ortaya çıkması için kapı açtığını görmediler. Ve milyonlarca 
kadının yoksullaşmasından ve beldelerimizde yetersiz eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinden sorumlu olanın; 
kapitalist demokratik laik sistem olduğunun farkına varmadılar. Ve yine kazanç uğruna kadınların bedenlerinin 
sömürülmesini, nefsi arzuların kışkırtılmasını mümkün kılan ve kadının cinselleştirilmesini tasdik eden bu 
sistem olduğunu görmezden geldiler. Tüm bunlar kadının statüsünü değersizleştirdi ve bugün kadınların 
karşılaştıkları cinsel suçları ve türlü tacizleri salgın haline getirdi. 

Bu nedenle feministler, beldelerimizdeki sistemi kökten değiştirmek yerine kanunlarda ve siyasette kısmî 
reformlar yapmakta yanıldılar. Bunun için onların değişim metodu sadece statükoyu muhafaza etmiş ve 
İslam beldelerindeki kadınların sorunlarının birincil kaynağını oluşturan yozlaşmış ve çürük rejimleri 
güçlendirmiştir. Zira onlar, dikkatlerini asıl sorundan uzaklaştırmışlar. Kusurlu sistemleri kökten revize etmek 
yerine birçok insanın emeğini de zayi ederek sistemin içinde yer almışlardır. 

Sevgili Kardeşlerim! Hayatın her alanı ile alakalı sahih çözümler ortaya koyan İslam, elbette kadına yönelik 

TÜRKİYE Konuşması
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en uygun çözümleri de belirlemiştir. Nitekim, İslam şeriatının tatbik edildiği Hilafet devletinin rayesi altında 
yaşayan kadın, iffetli bir kız, seçkin bir anne ve güçlü bir eş olmuştur. Çünkü bu devlet; bir kadının namusuna 
karşı tek bir kelimeyi veya en ufak harekete müsamaha göstermeyen; Müslüman kadına İslami kıyafetini 
giymesine ve İslami vecibelerini kanunların tam koruması altında yerine getirmesine imkan tanıyan ve kanını 
ve namusunu korumak için ordularını harekete geçiren bir devlettir. Bu devlet; İslam’ın emrettiği gibi ümmetin 
sadık hizmetkarları ve muhafızları olacak; onların iktisadi sorunlarını omuzlayacak ve güzel ve izzetli hayatlar 
sunmak için çabalayacak takvalı yöneticilerle yönetilen bir devlettir. Bu devlet, kadınların üzerinden geçim 
derdinin ağır yükünü kaldıracak onlara maddi rahatlık temin edecektir. Ve bu devlet, kadınlara layık oldukları 
en doğal haklarını tümüyle iade edecek, siyasi seslerine güç katacak ve birinci sınıf eğitim ve sağlık hizmetinden 
aşağısını sunmaya razı olmayacak bir devlettir. İşte Hilafetin tatbik ettiği Şeriat kadınlara bunları verecek - 
hem Müslüman ve hem gayrimüslim kadınlara!

Bu nedenle kardeşlerim, İslam beldelerimizde kadınlar için gerçek bir değişim ancak Hilafet devletinin 
yeniden ikame edilmesiyle mümkündür. Kadınlar için gerçek değişim, siyasi ve entelektüel bir çalışmayla, 
toplum içindeki gayri-İslami fikirlerin yerine İslami fikirlerin getirilmesiyle ve beldelerimizi zehirleyen zalim 
beşeri sistemin kökünden sökülüp atılmasıyla ve yerine İslam nizamı tatbik edecek Hilafetin kurulmasıyla 
gerçekleştirilebilir. İşte kadınlar için gerçek siyasi değişim budur. Bundan başka her çalışma, strateji veya metot 
başarısız olmaya mahkûmdur ve sadece çilelerini uzatacaktır. Bu devletin kurulması ayrıca her birimizin 
üzerine farzdır, kadın ve erkek, çünkü Allah (st) buyuruyor ki: 
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“Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, işte onlar fasık olanlardır.” [Maide: 47]
Allah’u Teâla’ya hamdolsun ki, bugün dünya genelinde Müslüman erkek ve Müslüman kadınlar nezdinde 

çözüme dair bu sahih fikir gün geçtikçe kuvvetlenmektedir. Örneğin Gallup şirketinin 2012’de Arap ülkelerinde 
yaptığı araştırma inanılmaz çok kadının, yasama kaynağı olarak Şeriatı istediğini apaçık göstermiştir. Örnek 
olarak: Mısır’da %82’si, Yemen’de %90’ı ve Tunus’ta %74’ü. Ve Hilafetin Nübüvvet Metodu üzere tekrar ikamesi 
için çabaların en ön saflarında yer alan; doğudan batıya, yüz binlerce üyesiyle, küresel İslami siyasi parti; Hizb 
ut Tahrir oldu. 

Aralarında binlerce kadın üye de; dünya çapında yoğun ve kararlı bir şekilde bu devleti kurmak için 
mücadelede yer almakta. Örneğin 2012 yılında, Hizb ut Tahrir kadınları, Tunus’ta “Hilafet: Kadınların Haklarına 
ve Siyasi Rollerine Parlak Bir Model” başlıklı tarihi bir uluslararası kadınlar konferansı düzenlediler. Arap 
Baharı’nda diktatörlerin devrilmesinden sonra İslam dünyasında düzenlenmiş ilk ve en büyük sırf kadınlar 
konferansı oldu bu. Dünyanın her bir yanından siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, toplum liderleri ve 
çeşitli kurum temsilcileri dâhil yaklaşık 1000 civarında kadın katıldı. Daha sonra aynı yıl içinde “Hilafet: 
Kadınları Yoksulluktan ve Kölelikten Kurtarmak” adlı son derece önemli bir uluslararası konferans daha 
Endonezya’da düzenlendi. Bu konferansta 1500 civarında etkili kadın ve Güneydoğu Asya, Avrupa, Afrika, 
Asya ve Arap dünyasından konuşmacılar bir araya geldi. Hizb ut Tahrir kadınları son yıllarda ayrıca Suriye’deki, 
Filistin’deki, Burma ve Orta Afrika’daki kadınların ve çocukların ıstırapları hakkında farkındalık oluşturmak 
üzere olanlar dâhil birçok küresel kampanya da düzenlediler. Bu uluslararası organizasyonların yanı sıra, 
partinin kadınları dünyanın her yerinde yaşadıkları toplumlarda Hilafet davasını taşımak, Müslümanların 
İslami şahsiyetlerini muhafaza etmek ve İslam’a karşı yürütülen propagandalara karşı mücadele etmek için 
yorulmak bilmeden çalışmaktalar. Konuşmalar, konferanslar, camiler ve medreselerde ve evlerde sohbetler 
vermekteler; siyasetçilerle, yazarlarla, gazetecilerle ve başka kanaat önderleri kadınlarla tartışma programlarına 
katılmaktalar; etkin kadınlarla yuvarlak masa tartışmaları düzenlemekteler, beyanlar, dergiler ve kitaplar 
çıkartıp medya ile yakından ilgilenmekteler. 

Peki, sevgili seçkin misafirler, bugünkü bu önemli Kadın ve Şeriat konferansının sonunda, bizler, Hizb 
ut Tahrir’li kardeşleriniz olarak sizden istediğimiz acaba ne olabilir? Kıymetli sevgili kardeşlerimiz, bugün 
aramızda bulunan sizler toplumda etkin bir konuma ve geniş çevrelere sahipsiniz. Bu gerçekten de Allah (st)’nın 
sizlere bahşettiği büyük bir nimettir, çünkü sizler toplumda büyük değişiklik meydana getirebilecek imkânlara 
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sahipsiniz. Bu yüzden sizlerden, üç şey yapmanızı rica ediyoruz inşaallah. Birincisi, dinimizden olmayan ve 
yalan ve boş vaatlerde bulunmaktan ve kadınların sorunlarını kötüleştirmekten başka bir şeye yaramayan 
feminizm ve cinsiyet eşitliği fikirlerini reddetmenizdir. Buna, gayri İslami idealler üzerine şekillendirilmiş 
antlaşmalar, anlaşmalar, kanunlar ve hareketlerle birlikte toplumlarımızda İslami içtimai hükümleri 
laikleştirmeye ve reform etmeye yönelik her türlü girişime güçlü bir şekilde karşılık vermekte dâhildir. Ayrıca 
‘İslami feminizm’ adındaki zararlı gayri İslami fikri de atmamız gerekiyor. İkincisi, Şeriatta kadının konumuna 
yönelik her türlü saldırılara karşılık verebilmek üzere toplumu gerekli bilgilerle ve argümanlarla donatıp 
güçlendirmek ve İslam’da ve İslami hükümler altında kadının gerçek konumunu, haklarını ve sorumluluklarını 
tanıtmaktır. Bunun yanı sıra, dinimizle alakalı yalanlara karşı var gücümüzle aktif bir şekilde medyayı, sosyal 
medyayı ve elimize geçen her fırsatı var gücümüzle kullanalım ve kadınlara izzetli bir hayat temin edecek 
en mükemmel sistem hakkında dürüst tartışmalar başlatalım. Fakat kardeşlerim, bu aynı zamanda kadınlara 
zulmeden ve İslam’a karşı garezleri olanlar tarafından dinimizi töhmet altında bırakmak için suistimal edilen 
gayri-İslami görüşleri ve uygulamaları reddetmeleri için toplumumuza çağrıda bulunmamızı da gerektiriyor. 
Ve üçüncüsü, İslam beldelerimizin yönetimi için Allah (st)’nın belirlemiş olduğu ve bugün kadınların karşı 
karşıya kaldıkları zulmü ve yığınla sorunları giderecek olan ve kadına layık olduğu gerçek değeri verecek olan 
tek sistemi; tanıdığınız herkesle konuşarak Hilafet davasını desteklemenizi istiyoruz.

Ve Allah (st)’nın bizlere yüklemiş olduğu bu büyük farzı yerine getirerek kardeşlerim, inşaallah Allah (st)’nın 
dinini yeryüzüne hâkim kılmak için çalışanlara vaat ettiği büyük ecre ulaşmak için sevinin. Çünkü Rasulullah 
(sav) şöyle buyurmuştur:

يد»    «إذا جاء ا{وت طالب الع�، وهو ع� هذه ا�ال مات وهو ¾/
“Bir kimse İslâm’ı ihyâ edip yaşatmak için ilim tahsil ederken ölürse, onunla peygamberler arasında 

sadece bir derece vardır.”
Sözlerimi yakın bir zamanda Ukab rayesi altında buluşmak dileğiyle bitiriyor ve hepinizi Allah’ın selamı ile 

selamlıyorum. 
Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatüh…
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