Tüm kadınların evrensel hakları kutsaldır, kızım Hacerin de

Ülkemizde kendisini batılı aydın ve entelektüel diye algılayan ve takdim eden kesim, benimde
birçok konuda kendileri gibi düşündüğüm ve reaksiyon gösterdiğim, kadın hakları
savunuculuğunu bizim batı hayranı entelektüellerimiz maalesef tek düzeli ele almaktalar. Yani
eksik ve taraflı davranış göstermeleri kadınların ülkemizde kadın hakları ve sosyal yaşamın
içinde olmaları gereken yerde olmamalarının evrensel normlar da, ülkemizin gelişmiş ilkeler
seviyesinde kadının üretim ve temsilde geride bulunmasına sebebiyet vermektedir. Bunun
sorumluluğu da hepimizin omuzlarında olmalıdır.
ANADOLU KADINININ İNANÇLARI İLE ÖRTÜŞEN ÖZGÜRLÜK HAKI VARMI?
Anadolu kadınının bireysel, toplumsal, ulusal ve evrensel yaşamda hak ettiği haklara ulaşması
hepimizin insani ve vicdani görevidir. Aydın ve entelektüellerimiz bu önemli sorunu maalesef
tek düzeli olarak ele almaktadırlar. Çoğu zaman Anadolu kültürünü ahlaki, geleneksel yaşam
tarzını İslami inanç ve değerleri yok sayarak veya kadın hak ve özgürlükleri ile maskeleyerek
sanki kadının bu kutsal ve evrensel haklarını,İslami inanç ve Anadolu kültüründe var olan ahlak
anlayışını asimile etmek için kullanmak yanlışına düşerek en büyük hata ve kötülüğü,
savundukları veya savunur göründükleri kadına yapmış oluyorlar.
İslami inançlara sahip ve bunu uygulayan Anadolu kültürünü yaşayıp, yaşatan kadınlarımızın
hak ve hukuku üzüntüyle belirtmeliyim ki, bu entelektüellerin ilgi alanına girmemektedir.
İnançları ile yaşamlarını idame etmeye çalışan kadınlarımızın İnançlarını, değerlerini yok
sayarak birey olarak inanç, kültür, giyim, hak hukukları bu kesimin alay konusu bile olmuştur.
Hatta çağdaşlık, uygarlık ve medeniyeti sadece batı toplumlarının kültür, düşünce, giyim ve
değer yargılarına indirgeyerek doğu toplumlarının inanç, düşünce, kültür değerlerini çağdışı
sayma cesaretini gösterebilmişler. Bu davranış kalıpları söylem ve uygulamalarıyla kendilerini,
medeni ve uygar sınıfına terfi edilmiş öngörüsü ve hayaline inanmışlardır. İslami kültür ve
inanç aynı zamanda, insani kültür ve inançtır.
KIZININ OKUMA HAKKI ELİNDEN GASP EDİLEN BİR BABAYIM
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Ben İslam dini ve kültürüne sahibim dedikten sonra, sahip olduğunu iddia ettiği dini ve yaşam
biçimini yok etme mücadelesi vermek hangi kategoriye girer birlikte karar verelim. Ben bu
konularda mağdur ve bu düşünce ve felsefe de olan insanlardan vicdani olarak alacaklı bir
babayım. Çünkü kızım Haceri başörtüsünden dolayı Türkiye de okutamadım, evladımdan
yıllarca uzak ve ona hasret kaldım. Baba kız birlikte geçiremediğimiz 6 yılın özlem, hasret ve
ayrılık hesabını kim verecek? İrademiz dışında bize reva görülen bu zulmü hangi uygar,
medeni, çağdaş beyinle açıklayacaklar?
Fikriyle, kalemiyle, uygulamalarıyla bu ayrılığa ve hasrete heba olan yıllarımıza sebep olan,
sözüm ona bu çağdaş beyinler, evrensel hak-hukuk çağdaşlığın hangi kategorisine kadının
okuma hakkının bile kendi iradelerinde olduğunu savunacaklar.
Ben kendisini muhafazakar diye tanımlayan akademi, şiir ve yazarlık gibi insani değer ve
kavramlara hayatını adamış uğraş, emek ve çaba içinde olan bir birey olarak tüm yaşantımda
insanların inanç, kültür, değer ve etnik yapılarına saygı gösterdim. Lakin kızım Hacerin
ülkesinde, baba ocağında, aile ortamında en büyük insani hakkı olan, okuma hakkını
sağlayamadım.
TÜRKİYENİN MİLYONLARCA MAĞDUR AİLELERİNDEN BİR ÖRNEĞİZ
Türkiye de ki milyonlarca anne, baba gibi bu zulmü yapanları, bizlere bu çağ dışılığı reva
görenleri, sadece vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Son günlerde gündemde olan kadın
protestolarına, birde benim ve kızım Hacer’in penceresinden bakın. Kızım hukuk fakültesini
bitirdi. Avukat olacak, kamu görevi olmayacak yani devlet personeli olup devletten maaş alan
memur olmayacak. Ama hakim veya savcı olmamasına rağmen başörtülü olduğundan avukat
olarak davalara giremeyecek. 2 yolu var; bir, inançları ve değerlerinden taviz vererek başını
açacak bunca mücadelesi boşa gidecek. İki, avukatlığı büro avukatı olarak ifa ederek
duruşmalara katılamayacak.
Kadınların Çağdaş, uygar, medeni evrensel hakları savunuculuğunu birlikte sonuna kadar
yapalım. Ama madalyonun diğer yüzünde sadece inanç ve kültürleriyle yaşamak istedikleri için
ezilen, horlanan okuma hakları dahil, tüm hak ve özgürlükleri ellerinden alınan Anadolunun
yiğit, çilekeş, sessiz ve onurlu bir bekleyiş içinde olan kadınlarının hak ve hukukunun da
savunucusu olalım. Tüm toplumun madalyonun bu yüzüne de bakmaları dileğiyle… Kızım
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Hacere yazdığım şiirimi, kızı olan dini inançları, kültürü, etnik yapısı ne olursa olsun tüm
babalara ithaf ediyorum.

KIZIM HACER
Bazen üzersin beni, kızarım baba şefkati ile,
Bazen gülerim yaptığın komik muzurluklar ile,
Hata yaparken bile gülen gözler bakar sevgi ile,
Yüzün gibi yüreğin gün, kalbin yıldız ışığı olsun kızım
Bilirim kalbinde dünyaya yetecek sevgi sadakat
Bilirim dünyanın hak hukukunu koruyacak ideal,
Bireyin ailenin toplumun ahlak vicdan ve hukukunu koruyan avukat
Biliyorum büyüdün ama hala küçük meleğimsin kızım
Gözlerin ışıl ışıl saçların kıvrıl kıvrıl kalbin pırıl pırıl,
Sevgin içtenlik, sadakatla özveriyle birleşir akıl,
Güvenilir samimi çalışkan üretken gururlu onurlu,
Gecelerin ve gündüzün, güneş ve ay gibi olsun kızım
İtimat ederim sana sonsuz bazen hata yapsan da ölçüsüz,
Bakma sana kızdığıma biliyorum hata yapınca kalbin olur öksüz,
Hep gül başarılı ol hayatta kalma hiç yalnız ve bahtsız,
Masum, güzel yüzün, gülen yüzler içinde gün ışığı gibi olsun kızım.
Hep dürüst ol hep güvenilir ve güçlü öyle kal,
Hayat güler sana hayatı sev ona güven mutlu kal,
Huzur mutluluk kendine güvendedir güvensizliği deryaya sal,
Kararlılığın emeğin güvenin kişiliğin olsun kızım.
Geleceğinde kalbin gibi temiz parlak onurlu namuslu olsun,
Ben seninle gururlandım, evlatlarında senin gururun olsun,
Yaşamında başarılar emekle ve şansla dolsun,
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Mutluluğun, sağlığın ve başarıların benim sevinç kaynağım olsun kızım.
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