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"Çünkü onun refikası, yalnız dünya hayatındaki
muvakkat bir yardımcı refika değil, belki hayat-ı
ebediyesinde ebedî ve sevimli bir refika-i hayat
olduğundan, ihtiyarlandıkça daha ziyade hürmet ve
merhametle birbirine muhabbet etmek lâzım geliyor."
İzahı?
Aşağıda yer alan, ilgili metinden de anlaşıldığı gibi; erkek, kadına karşı, sevgi ve
şefkatle davranmalıdır. Bu davranış ise kadından erkeğe karşı, sevgi ve saygıyı
netice verecektir.
Yoksa, bazılarının düşündüğü gibi, kadının itaat ve saygısı, şiddet ve baskıyla
sağlanamaz... Sevgi karşılıklı olacaktır. Erkek, şiddet ve korku ile değil, şefkat
ve yumuşaklıkla hareaket etmelidir.
"Dördüncü delil: Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli
merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir
melce bir tahassungâh ise, aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük
bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise;
samimî ve ciddî ve vefadarâne hürmet ve hakiki ve şefkatli ve
fedakârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakikî hürmet ve samimî
merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî
bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta
birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne
münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akîdesiyle olabilir."
"Meselâ der: 'Bu haremim, ebedî bir âlemde, ebedî bir hayatta
daimî bir refika-i hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de
zararı yok. Çünkü ebedî bir güzelliği var, gelecek. Ve böyle daimî
arkadaşlığın hatırı için her bir fedakârlığı ve merhameti
yaparım.' diyerek, o ihtiyare karısına, güzel bir hûri gibi
muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa,
kısacık bir iki saat sûrî bir refakatten sonra ebedî bir firak ve
müfarakate uğrayan arkadaşlık, elbette gayet sûrî ve muvakkat ve
esassız, hayvan gibi bir rikkat-i cinsiye mânâsında ve bir mecazî
merhamet ve sun’î bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi,
başka menfaatler ve sair galip hisler, o hürmet ve merhameti
mağlûp edip o dünya cennetini cehenneme çevirir."(1)
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(1) bk. Şualar, Dokuzuncu Şua.
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