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2. BÖLÜM: RAMBO MÜSLÜMAN KADINI KURTARIYOR
(17 Aralık 2020)
 Videoyu Farklı Dil Seçenekleri ile İzlemek İçin İyad Kunaybi Youtube Kanalı Linki:
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 Videoyu Sadece Türkçe Alt Yazı ile İzlemek İçin:
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Videoları metne aktaran: Begüm HOCALIOĞLU (10 Nisan 2014)

Allah’ın selamı üzerinize olsun. Erkek ve hanım kardeşlerim!
Kendinizi evinizde, evli bir çift olarak hayal edin. İlişkiniz sallanıyor bir iyiye bir kötüye gidiyor. Allah’ın kitabı önünüzde ama bazen ona yaklaşıyor bazen ondan uzaklaşıyorsunuz. Çözümün Kur’an’da olduğunu biliyorsunuz. Fakat cehalet ve arzularınıza uymanız ondan tam manasıyla yararlanmanıza mani oluyor. Bir de sizin, karısını bağırttırana kadar döven
sarhoş bir komşunuz var. Karısı da bazen onunla içki içiyor uyuşturucu alıyor. Adamın arkadaşları bazen kadının rızası ile çoğu zamanda rızası olmadan karısına tecavüz etmeye geliyor.
Bu kötü komşu ne yapsa da karısına yaptıklarından vazgeçemiyor. Bir de sizin bu komşunun
yanında çalışan ve onun emirlerine uyan serkeş bir akrabanız var. Hadi kısaltmak için bu
“serkeş akraba”ya “Serkaba” adını verelim. Komşunuz deponuzdan su çalmak için çatınıza
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çıkıyor ve bu Serkaba da ona yardım ediyor. Bir gün eşinizle bozuştunuz ve sesleriniz yükseldi. Komşunuz da kapıya sarhoş bir halde geldi. Bir elinde içki kadehi diğerinde deponuzdan
çaldığı bir bardak su var.
-(Kadın): Hayırdır ey kötü komşu!
-(Komşu): Bağrışını duydum komşum ve Serkaba bana ihtiyacın olduğunu söyledi. Seni
kurtarmak ve bir bardak suyla biraz serinletmek için geldim.
Yani komşu aniden Rambo’ya dönüşmüş oldu. Rambo’nun kim olduğunu bilmeyen
varsa söyleyelim: O bizim gençliğimizde neslimize parlatılan bir Amerikan karakteridir.
Erkek ve hanım kardeşlerim! Başlığı “Batılı Kadının Özgürleştirilmesi” olan önceki bölümü izlediniz mi/ okudunuz mu? Gerçekler ve resmi istatistiklerle Batılı kadının durumunu
gördünüz mü? Siyasete yön verenlerin ve sermaye sahiplerinin hedeflerine ulaşmak için onu
nasıl araç olarak kullandığını? Sonra nasıl cinsel sapmalara ve vahşi şiddete kurban gittiğini?
Şimdi düşünün… Batı’da bu şekilde kadını kullanan ve aşağılayanlar, nasıl ülkelerimize
“Rambolar” olarak geliyorlar! Peki, hangi ad altında yapıyorlar bunu? “Müslüman kadını kurtarmak!”
Nasıl?
Kadına karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırarak, erkeğin kadın üzerindeki idare ve
velayet vasfını yok ederek, mirasta kadını erkeğe eşit kılarak ve cinsel özgürlüğünü vererek.
Kıymetli erkek ve hanım kardeşlerim!
İslam dünyasında bazı kadınlar gerçekten birçok zulme maruz kalıyor. Çözüm herkese
adil davranacak doğru bir ilahi yasada mı? Yoksa gerçekten Rambo’da olabilir mi?
Bu bölümde Rambo ve Serkaba’nın neler sunduklarını göreceğiz. Bir bardak su karşılığında kadından ne istediklerini de… Sonra Rambo’ya 4 soru soracağız. Kadını kurtarma vazifesi için ehil olup olmadığını da göreceğiz.
Ehil ise tamam; ama değilse doğru çözümü aramaya devam edeceğiz.
1979 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi” başlığı altında kısaca CEDAW adıyla bilinen bir sözleşmeyi onayladı. İslam
ülkeleri de dâhil pek çok devlet peş peşe bu sözleşmeyi imzaladı. Bazı ülkeler de sözleşmenin
birtakım maddelerine çekinceler koydu. Komik olan sözleşmeyi imzalayan ve İslam dünyasına dayatılmasına katkıda bulunan Amerikan Birleşik Devletleri’nin bu sözleşmeyi henüz
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yasaya dönüştürmemiş olması ve üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen CEDAW’ı onaylamamış olmasıdır. Yasa haline getirilmesi birçok defa görüşülmesine rağmen her seferinde
uygulamaya geçirilme ve yasaya dönüştürülme meselesi reddedilmiştir. Hâlbuki Uluslararası
Af Örgütü ve diğerleri de ABD’yi bunun için eleştirmiştir.
Fakat neden?
Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesini kim engelliyor?
Muhafazakâr politikacılar ve dini liderler. Bu kişiler; en iyi şartlarda CEDAW zaten gerekli değil, en kötü şartlarda ise Amerika Birleşik Devletleri’ni uluslararası bir örgütün yani
Birleşmiş Milletler’in kaprislerine maruz bırakır, diyorlar. Kelimenin tam anlamıyla “ABD’yi
uluslar arası bir örgütün kaprislerine maruz bırakır” diyorlar.
Amerikan Siyaset Bilimleri Derneği tarafından yayımlanan bir araştırmada şöyle deniyor:
“Cumhuriyetçi parti liderleri ve muhafazakâr kadın örgütleri CEDAW’ın yürürlüğe
girmesini reddediyor. Çünkü bu sözleşme Birleşmiş Milletler’in Amerikan halkının reddettiği
kadın ve aile ile ilgili politikaları empoze etmesine olanak sağlar.”
Amerikan Senatör Jesse Helms ise CEDAW hakkında şunları söylüyor:
“Bu kötü bir sözleşme, aynı zamanda da korkunç. Radikal feministler tarafından aileye
yönelik aşırılık içeren gizli gündemlerini korumak ve işbirliği için ortaya atılıyor.”
Şimdiye kadar Amerika’da en yüksek ses şöyle diyenlerden geldi: “Birleşmiş Milletler’in kaprisleri için ABD’nin geleceğini tehlikeye atmayacağız, aileyi yok etmek isteyen kadınlar için de.”
Ancak sözleşme ve Birleşmiş Milletler’in kaprisleri tabi ki de, hızlı ve dikkatli bir şekilde İslam ümmetine uygulanır.
Birleşmiş Milletler’de CEDAW uygulama komitesi kuruldu ve CEDAW dünyaya empoze edilmek üzere yeni din oldu, özellikle de İslam dünyasına.
Hepinizin bildiği gibi Müslüman toplumların tüm kaleleri yıkıldı. Camiler, eğitim kurumları ve müfredatı çökertildi, medya kurumu tahrip edildi. En önemli ve son kale olarak;
aile kaldı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Şöyle diyorlar:
- CEDAW adının kendisi, sözleşmenin içeriğini bilenlerin hışmını çekecek kadar bayağı
ve sansasyonel hale geldiği için sözleşmenin adını çok fazla kullanmayacağız. Aksine sakince
ve detaylı bir şekilde CEDAW’ın içeriğini uygulamaya çalışacağız. Çekici ifadeler kullanacağız: “Kadının güçlendirilmesi” gibi. İslam dünyasında kadınlara uygulanan kötü ve manipüle
edilen zulüm örneklerine yoğunlaşacağız. Böylece eylemlerimizi birisi eleştirdiğinde, onu
hemen etiketleyeceğiz (stereotyping) ve çerçeveleyeceğiz (framing). Böylece onun kadınlara
zulmedilmesini ve erkeğin kadına diş geçirmesini savunduğunu söyleyeceğiz. Kadınlar için
yaptığımız şeylerde bizimle değilsen o zaman sen bize karşısın. Sen kadınlara karşı adaletsizlik, zulüm, dayak, şiddet ve güç gösterilmesinden, haklarından mahrum edilmesinden yanasın.
Örneğin geçen yıl Birleşmiş Milletler Kadın Komitesi “Kadının Ekonomik olarak Güçlendirilmesi” başlığı altında bir makale yayınladı. Bu makale, Orta Doğu ve Kuzey Afrika
bölgesinden yani Müslüman ve Arap halklarından bahsediyor. Mirasta kadınlara, erkeklerin
haklarına eşit haklar verilmesini istiyor. Kadınların trajedilerinden bahsederken evli kadınların sadece bir kısmının (evlilik ilişkisi dışında) cinsel ilişkilerinde özgürlük sahibi olduğunu
söylüyor. Yani geri kalan kadınlar evlilik dışında cinsel ilişki özgürlüğüne sahip değil.
Peki, adını tam söylemeden Müslümanları CEDAW’ı takip etmeye nasıl ikna edeceğiz?
İşte tam burada yabancı heyetler devreye giriyor, yani “Rambolar”.
Bunlar İslam dünyasındaki ülkelere, başlığı şöyle olan hibeler sunuyor “Kadının Güçlendirilmesi (Woman Empowerment)”. Bu heyetlerden çok var, hatta bazıları Japonya gibi
doğu ülkelerinden geliyor. Peki, İslam dünyasındaki herhangi bir yerel yönetim bunlardan
destek almak istiyorsa hangi hedeflere ulaşması gerekir? Bu hedefler CEDAW’ın aşamalı
hedeflerinin (Mile Stones) aynısıdır. Bu adımlar mutlaka CEDAW adı belirtilmeksizin uygulanır. Yani şu prensiple çalışıyorlar: “Yavaş yavaş değiştirme (Slippery Slope)”
Fakat bu işi ne kadar güzelleştirmeye çabalasak da Müslüman halklar bunun din ve ahlaklarıyla çelişen bir müdahale olduğunu fark etmezler mi? İşte burada Serkaba devreye girer
ve Rambo’dan yardım isteyen adam rolünü oynar. Şöyle der: “ Ey Rambo! Bize yardım et,
ülkemizdeki kadınlar zavallı bir durumdalar.” Bunun üzerine Rambo jet hızıyla su bardağını
alıp, Müslüman kadına güvenli bir kucak sunmak için gelir. Serkabanın görevi her 4 yılda bir
rapor hazırlayıp Birleşmiş Milletlerdeki CEDAW Uygulama İzleme Komitesine sunmaktır.
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Bundan sonra, eğer komite CEDAW’a doğru giden değişim hızını beğenmeyecek olursa yavaştan alan ülkeleri sorgular.
- Hala mirasta ayrımcılık yapıyor musunuz? Sizde kadının evlenmesi için bir veli bulunması hala şart mı? Siz gerçekten kadınların cinsel özgürlüğünü zina sayıp suçluyor musunuz?
Kelimenin tam manasıyla bu işin doğru adı “sorgulama”dır. Böylece bu sorgulama, ülkelerin kurtulması gereken töhmetler olarak kalır. Birleşmiş Milletler dünya çapında kadınların durumunu izlemek için bir ofis tayin etti; UN Women Watch. Bunu da tabii ki Müslüman
kadınlara odaklanarak yaptı. Böylece Rambo, kadının kötü kocasından veya babasından kaçıp
kendi kollarına atılacağını garanti etmiş olur.
Kardeşlerim burada bilmeniz gereken en önemli şey; bu yabancı heyetlerin ve yerel
Serkabaların ne derece açık sözlü oldukları. Yine CEDAW’ın uygulamasındaki dürüstlükleri
veya gizli gündemlerini saklıyor olup olmadıkları da, her bir Müslüman ülkedeki yerel durumuna bağlıdır. Söz gelimi insanlar uykudaysa ve kimsenin kimseden haberi de yoksa ülkelerin kendini korumaya aldığı tedbirler zifiri bir karanlıkta geri çekilmiş olur. Rambo eğer karşısında azıcık hayat emaresi varsa, CEDAW’ın açıkça uygulanmasını talep eder. O zaman Rambo
uzun soluklu bir hazırlık için Serkabaya fırsat verir. Rambo’ya doğru hızla giden bir ülkede
gördükleriniz, muhafazakâr ülkelerde ortaya çıkması beklenen şeylerdir. Şayet ıslah edenlerin
sesleri çıkmaz ve insanlarda başlarına gelenlere göz yumacak olursa durum böyle olur.
Rambo’nun Filistin’e fazlaca odaklanmasının sebebi de budur. Birleşmiş Milletler tarafından
seçilen Filistin temsilcileri CEDAW’a 2014 yılında hiçbir çekinceleri olmadan imza attılar. Hiç
çekinceleri olmadan! Hal böyleyken, Siyonist varlığın – sözde İsrail devletinin- CEDAW’da
işleme koymaktan hala çekindiği bazı maddeler var. Bunun da tıpkı Amerika’da olduğu gibi
dini, kültürel ve medeniyetle ilgili sebepleri var. Oysa Filistin Devleti temsilcileri tarafından bu
sözleşme hiç çekince olmadan imzalandı. Bu durum yabancı heyetleri, beklenti çıtalarını daha
da yükseltmeye ve büyük taleplerde bulunmaya teşvik edecektir. Aynı heyetler diğer ülkelerde,
genel olarak müsait koşullar ve kamuoyu oluşturulana kadar insanların duygularını yaralamaktan ve inançları ile çarpışmaktan kaçınır. Büyük talepler derken şunu kastediyoruz;
Geçen sene Filistin’de uluslararası ve yerel kuruluşlarca yayınlanan ortak bir raporda
CEDAW’ın uygulanmasının, şu önlemler alınarak hızlandırılması tavsiye edildi:
- Zinayı yasaklayan 284. maddenin yürürlükten kaldırılması.
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- (Sonuçlarına katlanmaksızın zinayı kolaylaştırmak için) Kürtajın suç olmaktan çıkarılması.
Bu noktada geçen bölümde kürtajla ilgili anlattıklarımızı hatırlayalım;
- Doğum yapan kadının nikâha gerek kalmadan istediği soyadı ile çocuğunu nüfusa
kaydettirmesine izin verilmesi. Yani evli olduğunu kanıtlamaya gerek kalmadan çocuğuna
istediği ailenin soyadını koyabilir.
- Eşcinsellere yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıracak mevzuat çıkarılması.
- Asgari evlilik yaşının 18'e çıkarılması.
- Erkeğin kadına karşı mesuliyetinin kaldırılması; mirasta, evlilikte ve boşanmada kadının erkekle eşitliği.
- Yerel yasa olarak bağlayıcı hale getirilmesi için sözleşmenin resmi gazetede yayınlanması.
Yani haramın tüm şekilleri ile kolaylaştırılması helal yolların zorlaştırılması ve ailenin
parçalanması. Sözleşmenin Filistin'e özel önerilerinden biri de her 2 yılda bir CEDAW izleme
komitesine bir rapor sunulması. Yani diğer ülkelerde olduğu gibi her 4 yılda bir değil. Peki,
bu önerileri uygulamak mantıklı mı? Gelin şimdi Filistin'in uluslararası düzeyde desteklenen
bir yetkilisini örnek verelim.
(Spiker): Filistin davasını dünya çapında duyurmak için sizin spor dalında görevlendirilmenizden bahsedelim. Bu doğru mu?
(Konuk): Doğru neden olmasın ki? Bizi puşili mi yoksa kısa pantolonlu mu görmek daha iyi? Kızlarımızı örtülü mü yoksa bacakları açık halde spor yaparken görmek mi?
(Spiker): Futbol... Doğru...
(Konuk): Bence bu konu önemli. Filistin’de sporun amacı sadece sporda başarılı olmak
değildir. Filistin'de sporun amacı çifte politik başarıya ulaşmaktır.
Filistin'e komşu ülkelerde Avrupa ülkeleri koordinasyonu ile yerel bir kuruluş tarafından yayınlanan başka bir raporda kuruluşun gördüğü eksiklerden biri sevgili kavramının evlilik ilişkileri -yani aile tanımı- dışına çıkarılması.
Yani zina eden kadın ve erkeğe Batıda olduğu gibi kendilerini bir aile olarak kaydettirmeleri için izin verilmeli. Ayrıca rapor diğer tarafta eşcinsellerin sosyal ayrımcılığa maruz
kalmalarını kınarken burada da 18 yaş altı kızların evlenmesini kınıyor. Bunlardan daha şaşır6

tıcı olanı raporun aynı zamanda fuhuş işçilerinin maruz kaldığı muameleden rahatsızlık duyması. Eşcinsellere yönelik saldırılardan bahsettikten sonra tam olarak şöyle söylüyor:
“Fahişelik için de aynı şey geçerli bu konuyu çevreleyen tabular herhangi bir kuruluşun bu davaya sahip çıkmasına engel oluyor fuhuş sektöründe çalışan işçilerin sürekli gördüğü yüksek seviyedeki suiistimal ve tacizlere rağmen durum bu.”
Fuhuş sektöründe çalışan işçiler! Ha, yani bu ülkenin Almanya gibi olmasını istiyorsunuz. The Ekonomist’e göre 400 bin kadının fuhuşta çalıştığı ülke gibi… Elbette bütün bu konular -bu raporlarda -kadınların yaşadığı diğer gerçek problemlerden bahsedilirken konuşulur:
Mesela savaş dolayısıyla iltica sorunları, özel ihtiyaçlara sahip kadınların sorunları, zulme,
zorbalığa ve gerçek şiddete maruz kalan kadınların sorunları vesaire. Hakkı batıl ile karıştırma
yöntemi…
Kadının Güçlendirilmesi
Kardeşlerim bütün bunlarla birlikte biz hala bir bardak su karşılığında Rambo'nun sadece ahlaki değil inançla ve hatta politik konularla da kadınla pazarlık ettiğini konuşmadık. Mesela Filistin'de kadınlara hibe veren bazı kuruluşlar şart olarak onlardan her türlü meşru direnişi kınayan belgeler imzalamalarını istedi. Hatta kadından sorumlu bakan Rabiha Diab bunun
kadınla ilgili kurumların çalışma şekline açık bir müdahale olduğunu söyledi. Bakanın tam
olarak söylediği şu “Bazı bağışçılar sadece projelerin içeriğine değil projedeki işçilerin isimlerine kadar hiçbir sınır tanımadan müdahalede bulunurlar.” Yani Rambo bir bardak su karşılığında bunu istiyor. Çalışma mekanizması da şu ışıltılı slogan altında işiyor “Kadının Güçlendirilmesi (Woman Empowerment)”. Yani sosyal, ekonomik ve politik olarak güçlendirilmesi. Bunlar sistematik çerçevesi belirlenmiş 3 adımdır.
Birinci adım: Toplumsal konumunu sağlamlaştırma
Kadının bireysel eğilimini güçlendirerek toplumsal konumunu sağlamlaştırma. Aileye
bağlılıktan onu uzaklaştırma, erkekle arasındaki rekabet hissini besleme, herhangi bir erkeğin
kendisini idare etmesini ve üzerindeki velayetini reddetmesini sağlama. Hatta bulunduğu ortam açık konuşmaya müsaitse orada cinsel özgürlük adı altında kendisine fuhşa teşvik edecek
konuşmalarda yapılacaktır.
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İkinci adım: Kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi
Artık özgür olan bu kadın önceki bölümde bahsettiğimiz yabancı kadınlar gibi erkekten
bağımsızlığını elde etmek için bir finansmana ihtiyaç duyacaktır. Böylece onun ne erkeğin
idaresine ve sorumluluk almasına ihtiyacı olacak ne de zina, kürtaj ve eşcinsellik özgürlüğüne
onun müdahale etmesine fırsat tanıyacaktır. Bu onu 2. adımı atmaya götürür, "ekonomik olarak kadının güçlendirilmesi".
Bağımsızlığını kazanması için kadınlara hibeler verilerek dini ya da başka herhangi bir
sınırlandırma olmadan her alanda kadınlara iş fırsatları tanınması.
Üçüncü adım: Siyasi olarak kadının güçlendirilmesi;
Bu da kadınlar arasında bir kamuoyu oluşturmak için şu tür fikirler yayınlamakla olur:
“Mutluluk ve sorunlarının çözümü sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmelerinde yatıyormuş gibi fikirler oluşturulur. Akabinde de karar mercilerinden kadının bu kazanımları elde
etmesini sağlayan mevzuatı çıkarmaları istenir.
- Beyefendi ne oldu? Kadının güçlendirilmesi hoşuna gitmiyor mu? O halde sen kadınlara karşısın! Ona yapılan sosyal adaletsizliği destekliyorsun! Ekonomik olarak
fakirleştirilmesini de! Politik olarak dışlanmasını da! Seni asla dinlemeyeceğiz, sana
fırsat tanımayacağız! Önerdiğin çözümü duymayacağız! Erkekler, bu kadar zulüm
yeter! Ey hocalar bu kadar geri kafalılık yeter!
Peki, erkeklere, kocasına, babasına veya ağabeyine isyan eden kadına Rambo’dan aldığı
su bardağı veya sunulan iş imkânları yetmediyse ne yapacak? O zaman ihtiyaçlarını karşılamak için Serkaba ona faizli borçlar verecek peki kadın ya geri ödeme yapamazsa? Bir erkek
gibi tutuklanır, hani onlar birbirine eşit ya! Böylece dinen (zekâtta) borçlular olarak isimlendirilen meseleye gireriz. Tam bu noktada İslam'a seslenilir;
"Ey İslam daha önceki durumlarda seni dışlanmış ve sana muhalefet etmiştik ve sana
başvuranları geri kafalılık ve kadınlara zulmetmekle suçlamıştık. Gel şimdi bu borçlu
kadınların sorununu çöz. Onların borç ve faizlerinin zekât verilecek sınıflardan biri
olarak ödenebileceğine ve Serkabaya para ödeyerek Allah'a yaklaşmaları gerektiğine
insanları ikna et.”
Şunu da bilelim ki bazı küçük Müslüman ülkelerde bu kadınlar gibi on binlerce tutuklu
bulabilirsiniz. Peki, gün geçtikçe insanların dini düşünce ve duyarlılıkları azalırsa ve artık ne
zekatı ne de borçlulara önem vermeyecek olurlarsa?! O zaman batılı kadının yürüdüğü yoldan
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Müslüman kadının da yürüyeceğini, para için onun da her şeyi yaptığını ve her emre uyduğunu göreceğiz. Nitekim bunu Batılı kadından bahseden önceki bölümde görmüş, okumuştuk.
Aziz kardeşlerim Rambo ile Serkaba ve su bardağının hikâyesini anladıktan sonra gelin sunulan teklifleri reddetmekte acele etmeyelim. Bunun yerine onlara bir fırsat tanıyıp birkaç soru
soralım:
Sorular
- Ey mutlu komşularımızı Rambolar! Kadınlarımızı kurtarmadan önce size 4 soru sormanıza müsaade edin ki bu Ramboluk görevine ne kadar uygun olduğunuzu görelim:
İlk soru, önce kendi kadınlarınızı kurtardınız mı? Eğitim ücretini ödeyen adama ırzını
satan üniversiteli kızı kurtardınız mı?
Peki, Avrupa Birliği'nin bahsettiği gibi her yer ve zamanda şiddete maruz kalan kadınları kurtardınız mı?
Kadınlarınızı ulaşım araçlarında okullarda ve üniversitelerde işyerlerinde ve doktorlarda
maruz kaldıkları tacizden kurtardınız mı?
Sosyal güvenlik eksikliğinden dolayı -kendi ifadelerine göre- fuhşa mecbur kalanları
kurtardınız mı?
İşverenin daha çok kazanması için utanç verici kıyafetler giymeye zorlanan kadınları
kurtardınız mı?
Vahşice dayak yiyen kadınları kurtardınız mı?
Battered woman (örselenmiş kadın), toplumlarınızın dörtte birini oluşturan bu kadınları
kurtardınız mı?
Kadınları cinsel meta olmaktan kurtardınız mı?
Sizin belirttiğinize göre tecavüzün yıkıcı etkilerinden muzdarip olan kadın kurbanları
kurtardınız mı?
Parçalanmış ailelerin mağdurlarını kurtardınız mı?
Fuhuş tacirlerinin sömürdüğü sayıları milyonlara ulaşan kaçak veya evsiz erkek ve kız
çocuklarını kurtardınız mı?
Kürtaj yaptırılan milyonlarca kızı kurtardınız mı?
Peki ya bebek kutusuna atılan kızları?
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Ülkelerinizin kadınları ve kızları duyarlılığınıza, yardımınıza ve hibelerinize daha müstahak değil mi?
Sayın Rambolar! İşte hâlihazırdaki durumunuzu istatistiklerinizle birlikte sunduk. Ülkelerinizdeki başarı örneği bu mu? İslam dünyasına bunu mu ihraç etmek istiyorsunuz? Yani biz, Müslüman kadınlar, sizin adımlarınızı takip ettiğinde ortaya çıkacak muhtemel sonuçlar hakkında
konuşmuyoruz, analizlerden veya uzak geçmişten de bahsetmiyoruz. Şu an yaşanan, var olan bir
gerçeklikten sizin sayı ve raporlarınızla konuşuyoruz. Sayın Rambolar ilk sorumuz şuydu:
Kadınlarımızı kurtarmadan önce kendi kadınlarınızı kurtardınız mı?
İkinci soruda şu; Türkistan, Afrika, Arakan, Burma, Orta Afrikalı Müslüman
Kadınlar için ne yapıyorsunuz?
Sayın Rambolar Müslüman kadınlar için çok endişelisiniz ve onları kurtarmak için ülkelerimize geliyorsunuz açıkçası size nasıl teşekkür etsek bilemiyoruz. Allah niyetlerinize göre
karşılık versin. "Niyetlerinize göre!" Sadece ülkelerimizdeki kadınlara gelmeden önce sizinle
beraber diğer Müslüman kadınlara birazcık odaklanalım. Belki size daha çok ihtiyaçları olabilir! Zat-ı âlileriniz onları kurtardıktan ve bu işi başardıktan sonra buyurun bize gelip kurtarma
görevini tamamlayın. Bölgemizdeki Müslüman kadınlardan bahsetmeyeceğim, neredeyse her
gün jet bombardımanlarla evleri başlarına yıkılan, medyanın görmezlikten gelmesi ile sanki
hiç yokmuş gibi davranılan kadınlardan... Çeçenya ve Bosna Hersek kadınlarından bahsetmeyeceğim. Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler kuvvetleri orada olmasına rağmen kadınlara yapılan tecavüz olayından da bahsetmeyeceğim. Üzerinden çok yıl geçen konulardan da. Hayır!
Mademki siz Müslüman kadınlara çok düşkünsünüz ve onların hayrı için gayret ediyorsunuz
o halde ey Rambolar sizden istediğimiz sadece şu: Türkistan'daki binlerce Uygur Müslüman
kadını kurtarın! Çinli yetkililerin çocuklarını ellerinden aldığı o kadınlar! Bu çocuklarsa yetimler gibi hayatlarını sürdürüyor, inançsızlık üzere yetiştiriliyor ve dini vecibelerinden birini
yaptıkları zaman anneler hapishanelere atılıyor. Bu kadınlar hakkında hiçbir şey duymamış
olabilirsiniz. Olsun, sorun değil...
Elinizden tutup size Çin hapishanelerinden kurtarılan kardeşimiz Ruqaya Ferhat'ı dinleteceğiz. Bu kardeşimiz çok büyük bir maddi ödeme karşılığında Çin'den kaçabildi. Geceleyin
Kur'an ezberleme dersi sırasında Çin askerleri tarafından kendisinin ve öğrencilerinin tutuklanmasından, Çinlilerin hepsine nasıl tecavüz ettiklerinden bahsetti. Üzerlerine polis köpeklerini salmışlar, tırnaklarını çıkarmışlar, vücutlarında sigara söndürmüşler, ellerine çivi çakmışlar ve ölenlerini çöp torbalarına atmışlar. Bütün bunlar ne için? "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri
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için. Ya da belki İslam sizin kendisine çağırdığınız özgürlüklerden biri değil ey Rambolar! The
İndependent’ın Çinli Müslüman kadınlar hakkında yayınladıklarını belki de duymadınız. Müslüman olduğu için kocası ondan alınarak hapse atılır, sonrada kadının yanına evi gözetlemek
bahanesiyle bir Çinli asker yerleştirilir ardından da kadın yatağı onunla paylaşmaya zorlanır!
Çin'de Müslüman kadınlara yapılanlar eski değil ama bugünlerde zirveye ulaştı. Medyada ise
konudan şu başlıklarla söz edildi: "Uygur Müslümanları diyor ki: Zulüm zirveye ulaştı"
"Zirveye ulaştı".
Belki Çin size biraz büyük gelebilir ona müdahale etmeniz zor olabilir ey Rambolar!
Tamam! Sorun değil o halde Burma (Arakan) gibi küçük bir ülkeye gidelim. Müslüman kadınların diri diri yakıldığı, oğul ve kızlarının darağacına asıldığı yere... YouTube bölümü kaldıracağından ötürü fotoğraflarını koyamıyoruz. Ama bu Hasine’nin bakışı… 50'den fazla erkek ve kadın Müslüman kardeşinin öldürüldüğüne tanık olan, kendisi de korkunç işkenceler
gören Müslüman kadın... Bakışları yeterli.
Bunun yanında Burma ordusu tarafından tecavüze uğrayan Müslüman kadınların ifadeleri... Ey Rambolar siz bu videoyu görmemiş olabilirsiniz! Lütfen büyüleyici doğaya odaklanarak fotoğrafını çekmeye kalkmayın. Bu, yüz binlerce Burmalı Müslüman kadının yakılarak,
tecavüze uğrayarak, yavaşça ölecekleri kamplarda kalmak üzere Bangladeş’e kaçtıklarını gösteren bir video.
Ey Rambolar! Sizin birkaç gün önce Güney Sudan'a geldiğinizi ve CEDAW’a imza almayı başardığınızı gördük. Peki, madem Güney Sudan'a ulaştınız, biraz bizimle Orta Afrika'ya doğru uzanabilir misiniz?
Orta Afrika... Erkek ve kadın Müslümanların Fransız kuvvetleri tarafından desteklenen
(anti-balaka) eliyle, baltalarla öldürüldüğü yer. Hem de Birleşmiş Milletler kuvvetleri varken.
Bütün bu kadınlar hakkında hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. İşte şimdi bildirdik. Sizden ricamız şu: Bu Müslüman kadınları kurtarma işine bir son verin, ondan sonra ülkelerimize gelirsiniz! Yoksa sizin tek uzmanlık alanınız; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak mı? Ama kadının kendisini ortadan kaldırmaya gelince, onda bir sorun yok! Neden o
zaman, konu Müslüman kadınlara yapılan tecavüz, işkence, sürgün ve öldürme ile ilgili olduğunda, en çok yapabileceğiniz şey kınamak oluyor?! Tabii o da kınarsanız! Sonra da zaten
vakıada hakiki bir değişiklik de olmaz. Oysa Müslüman kadının zina, kürtaj ve eşcinsellikte
özgürlüğünü erkeğin mesuliyet ve velayetinden sıyrılması düşüncesini savunduğunuz da, bütçe ve raporlar hazırlar, peşinize düşerler!
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Sayın Rambolar üçüncü soru; siz kadın sorunun bir parçası iken ona nasıl çözüm
olacaksınız?
Pek çok kola sahip bir ahtapot gibi bir kolla Müslüman kadına bir bardak su uzatırken
Serkabanın yardımıyla başka bir kolla depodan su çalan siz değil misiniz? Birçok erkek ve
kadın Müslüman’ın yaşadığı yoksulluk, zulüm, cehalet ve cahilleştirmenin nedeni Rambo ve
Serkaba değil mi?
Kadının kendisine ve erkeğe, erkeğin de ona zulmetmesine sebep olan o değil mi?
Ahlakta bozulmayı, değerleri yıkmayı ve İslam ile mücadeleyi pazarlayan da o değil
mi?
Toplumda adaletsizlik ve otorite boşluğu olsun diye yapılmak istenen bu değil mi?
Kadınları gerçekten önemsiyor musunuz?
Ülkelerinin servetlerini çalmayı bırakın yeter. Ey "petrol almak istiyorum" diyenler!
Sayın Rambolar! Dördüncü soru; size temelde kim toplumlarımızı hizaya sokma
Hakkı verdi?
Müslüman erkek ve kadınlar olarak bizim hareket noktalarımız ve hayatımıza yön veren
değerler var. Ölçümüz; dünyaya adalet, hak ve doğru yönetim getirerek Rabbimize itaat etmektir. Dönüşümüzün kendisine olacağı Rabbimizin rızasına uygun şekilde davranmaktır.
Hem erkeğin hem kadının görevleri ve haklarını belirleyen şey budur. Aralarındaki ilişkiyi
rekabet, çatışma ve yarış değil; iyilik ve takva üzerine yardımlaşma ve böylece birbiriyle tamamlanma ilişkisi yapan da budur. Bu sistemde kadın, ev hanımı, öğretmen, doktor, araştırmacı veya Allah'a itaati, hakikati ve adaleti gerçekleştirdiği herhangi bir mesleğe sahip olabilir. İşinin saygıyı hak etmesi de bu yüksek değerleri gerçekleştirdiği oranda olur. Rambolar!
Peki, buna mukabil sizde ne var? Gerçek vahiyden yüz çevirdikten sonra ne hakkı, ne
adaleti tesis ettiniz. Aksine, mutlak özgürlük ve eşitlik sloganını yükseltiniz, sonra da pratikte
onlardaki başarısızlığınızı ispatladınız. Özellikle de kadın konusunda detaylı olarak açıkladığımız gibi.
Tüm bunlar da başarısız olduğunuz halde bize Müslümanlar olarak ne sunmak istiyorsunuz?
Müslüman kadının, Batılı kadınlarından çarpık bir kopyası olmasını mı?
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Batılı kadınlara yaptığınız gibi, Müslüman kadınları da istediğiniz kadar çiğnemek oynamak, kabalık ve hakaret etmek mi istiyorsunuz?
Niyetlerinizin iyi olduğunu düşünsek bile, bir yandan Müslüman kadını aşağılarken diğer yandan nasıl kurtaracaksınız?
Siz onu onurlu ve yüce kılan tüm değerleri aşağılıyorsunuz! İslam’ımızda kadın; dindarlığı, ahlakı, inancı ve nesilleri tüm bu değerler üzere yetiştirmedeki rolü ile saygındır. Lakin
siz tüm bunları aşağılıyor ve hatta hepsine düşmanlık ediyorsunuz! İnanç, dindarlık ve ahlaka
düşman kesiliyorsunuz!
Aşağıladığınız ve düşmanlık ettiğiniz şeyi nasıl kurtarabilirsiniz?!
Dinimizde kadına Rabbi diyor ki: "Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden
yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabileleri ayırdık. Allah katında en değerli olanınız
O'na itaatsizlikten en fazla sakınanızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır." (Kur'an, Hucurat:13)
Ey Rambolar! Takvanın sizin için hiçbir değeri yok. Dindar kadının hiçbir değeri yok.
Hâlbuki dinimizde Allah; kadına, sizin için hiçbir şey ifade etmeyen konularda değer verir.
Kardeşlerim! Şu ayeti dinleyin ve Birleşmiş Milletler, CEDAW, Pekin Konferansı, kadın hakları kuruluşları veya bütün Serkabalar için ne anlama geldiğini düşünün. Yüce Allah
buyuruyor ki:
"Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar mümin erkekler, mümin kadınlar; ibadet ve
itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar; sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar; sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan
erkekler, oruç tutan kadınlar; iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar,
Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül
hazırlamıştır" (Kur'an, Ahzab:35)
Tüm bunlar Rambolar için değersizdir. "Müslüman, ibadet ve itaat eden, özü sözü doğru, sabreden, gönlünü ibadete vermiş, sadaka veren, oruç tutan, iffetini koruyan ve Allah'ı
çokça anan kadınlar..." Bütün bunlar Rambolar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Tüm sıfatları
taşıyan kadınların Rambolar nezdinde hiçbir değeri yok. Aksine, gördüğümüz gibi Rambolar,
kadınların " iffetlerini koruyanlar"dan olmaması için çalışırlar.
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O halde Rambo’lara göre bir kadını kıymetli kılan nedir?
Aslında açıkladığımız gibi fiziksel çekiciliği ve cinsel meta olarak işe yarayıp yaramadığıdır. Ama söylenen ise; maddi üretimi, para kazanması, iş alanlarına girmesi ve orada erkekler rekabetini kanıtlamasıdır. Bu nedenle Rambolar, Müslüman ülkelerde Serkaba medyası
ile birlikte aile eğitimi ve bakımını üstlenen kadını işsiz göstermeye çalışıyor ve istatistiklerde
kadınların işgücüne katılım oranının düşük olmasını kınıyorlar. Evinde oturan kadınları dışlıyorlar. Buna karşılık hangi alanda olura olsun çalışan kadının başarısına odaklanıyorlar:
"kamyon kullanan ilk kadın", "benzin istasyonunda yakıt dolduran ilk kadın", "garaj açan ve
araba tamiri yapan ilk kadın erkeklerin arabalarını tamir ediyor", "temizlik ekiplerine katılıp
çöp toplayan ilk kadın." İş ne olursa olsun, işçi olmak önemlidir. Buna mukabil; evinde çocuklarını büyüten, onları psikolojik, entelektüel ve dini açıdan yetiştiren, çocuklarına güvenli
bir sığınak sağlayan ve kocasına huzur vesilesi olan, hakikat, adalet, güzel ahlak ve Allah'a
itaat etmek kavramlarını oluşturmaya yardım eden kadın ise işsiz bir kadındır. Bir çeşit işsizdir! Ahlakın, sağlam bir şahsiyetin ve inancın inşasında çalışan kadın ise, bir çeşit işsizdir!
Rambolar! Bunlar sizin için değersizdir. Çünkü inanç, ahlak ve sağlam bir şahsiyet sizin
için değersiz şeyler. Doktor, öğretmen ya da araştırmacı olarak çalışan, bütün bunları yüksek
değerlerin ve inancın telkin edilmesi için kullanan inançlı kadının da diğerlerine göre hiçbir
ek değeri yoktur, hiçbir zaman da odak noktası olmayacaktır. Çünkü bu değerlerin Rambolar
ve Serkabalar nezdinde hiçbir anlamı yok. Aksine, bunlar tamamıyla bütüncül bir İslami bakıştan ve imaî kökten kopan, insani özellikler olarak kaldıkları sürece onlar nezdinde istenmeyen değerler olacaktır. Mesela birkaç gün önce, başarılı bir ressamın yönetici olarak yapılan ataması başörtülü olduğu için iptal edildi!
Peki, Sayın Rambolar! Kadının ahlakının bozulmasına ve arzuların körüklenmesine katkıda bulunduğunuz alanlarda, kadın, dinine ya da ahlakına zarar veren bir şeye maruz kalırsa
ne dersiniz?
- Ne gibi?
Siz ve Serkaba, ülkesinin servetinden çaldığınız için evlenmeye gücü olmayan erkekle
kızın arasındaki gönül bağı gibi. Bundan kaynaklanan haram ilişkiler ve Allah'ın koyduğu
sınırların şaşması ve evlilik olmaksızın bu gönül bağından kaynaklanan her şey.
- Kadının rızası ile ise sorun yok. Çünkü o özgürdür, bu hususta erkeğe eşittir. Allah'ın
sınırları, haram, şeriat… Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla;
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Ramboların kadınları kurtarmak için verdiği hibeler de şu tür başlıklar göremezsiniz:
"Kadının Evliliğini Kolaylaştırmak" veya: "İki cinsin düzgün ve temiz ortamlarda çalışması
sağlanarak kadınların, Allah'a itaat temelinde çocuklar yetiştirmeleri için eğitilmeleri" gibi.
Aksine hibeler şu adla verilir " Kadınlar için iş fırsatları" nasıl bir iş fırsatı? Bozulmasına katkıda bulundukları ortamlarda iş fırsatı. Genç kız ve kadınları taşımak için ulaşım araçları tahsis edecek bir hibe de göremezsiniz. Kadınlara, erkeklerden uzak, her an duyguları alevlendirmeyecek uygun ortamlarda ve şartlarda iş fırsatları sağlayan bir hibe de bulamazsınız. İş
ortamlarında cinslerin ayrılmasını kadınlara yönelik bir tür ayrımcılık olarak görüyorlar. Peki,
ey Rambolar! Müslüman kadınlar ya bu ortamlarda cinsel istismar ve tacize maruz kalırlarsa?
- Bunda sorun nedir? Bizim ülkelerimizde de kadınlar böyle şeylere maruz kalıyorlar!
Bunlar, Ramboların fıkhına göre, kadının çalışmasının faydaları yanında görmezden gelinebilecek zararlardır. Hamilelik konusu sizi endişelendiriyorsa korkmayın, zira kürtaja izin verilmesini önerdik. Kürtajı kabul etmek başlarda sizin için de zor olabilir. Ama sonra kolayca
çocuklarınızı çöpe atacaksınız. Bize inanın tecrübe konuşuyor.
Müslüman kadınları kurtarmak mı istiyorsunuz ey Rambolar!
Aksine, vallahi Rabbimizin şu buyruğunu okuyarak biz sizin kadınlarınızı kurtarmalıyız: "Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz." (Kur'an, Ali İmran: 110) "İnsanlar için!"
Şunu da okuyarak: "Eğer Allah'ın, insanların bir kısmı ile diğer kısmını engellemesi olmasaydı yeryüzünde düzen bozulurdu. (Kur'an, Bakara: 251) Sizin sebep olduğunuz bozulmaları gördük. Şu ayeti okuyor ve kadınlarınızı kurtarmaya biz sizden daha yetkiniz diyoruz:
"Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Kur'an, Enbiya: 107) Biliyor musunuz?!
Müslüman Ülkelere Sığınma Hakkı
Temiz, gerçek, Müslümanları temsil eden İslami bir oluşumun yükselişine şahit olursak,
o zaman Müslümanlar, batılı kadınlara İslam ülkelerine sığınma hakkı tanımalılar. Müslüman
olmazsa bile, hayâ ve edebini sizin hafif meşrepliğinizden, haysiyetini de küçük düşürmenizden korumak isteyen; iffetli, onurlu her kadına, Müslüman ülkelerine sığınma hakkı tanınmalı. Çünkü Müslüman olmasa bile insanın insanlığını korumak şeriatın amaçlarından biridir.
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Yüce Allah'ın lütfu ile Amerika’da iken kardeşlerime, yabancıları İslam ile tanıştırma
faaliyetlerin de eşlik ederdim. Houston'da bir konferanstan sonra kadınlardan birinin İslam'ı
seçtiği o mutlu anı hatırlıyorum.
Siz mi ey Rambolar, siz?! Müslüman kadınları kurtarmak istiyorsunuz!
Vallahi beni şaşırttınız! Kardeşlerim, vallahi bu noktaya geldiğimiz için üzülmeliyiz.
Birbirimize zulmederek bu Ramboları biz cesaretlendirdik. Aramıza girmeleri ve ahkâm kesmeleri için biz onları yüreklendirdik. Bu, mümin erkek ve kadınlar olarak hepimize, Rabbimizin emrini yerine getirmek için bir motivasyon olmalı:
"Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın Allah'ın size
olan nimetini hatırlayın, hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor
ki doğru yolu bulasınız." (Kur'an, Ali İmran: 103).
"İçinizden hayra çağıran bir topluluk bulunsun." (Kur'an, Ali İmran: 104)
Onlar bizi batıllarına çağırıyorlar, öyle mi? Bu hale mi geldik? Hayır, biz onları çağırıyoruz; "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte
onlar kurtuluşa erenlerdir." (Kur'an, Ali İmran: 104). Vallahi Ramboların küçük düşüren sadece bu müdahalesi bile doğru kavrayışa dönmemiz, kadın ve erkek olarak birbirimize zulme
son vermemiz için yeterlidir. Çünkü birbirimize uyguladığımız herhangi bir adaletsizlik
Ramboların ve Serkabaların müdahalesine neden olacaktır. Başa dönerek ve bu bölümün sonunu geçen bölümün başı ile bağlamak amacı ile şunu diyelim:
- Kardeşlerim bilin ki, CEDAW'ın uygulanmasını takip eden Birleşmiş Milletler'in, ilk
binası, "Nelson Rockefeller"ın onlar için satın aldığı arsa üzerine inşa edildi. Amerikan siyasetini etkileyen ve kapitalizmin piramidinin tepesinde bulunan Rockefeller ailesi.
Bu bölümün sonunda Rambolara şunu diyoruz: Siz bu işi bırakın, biz sorunlarımızı
Rabbimizin kitabına ve Peygamberimizin sünnetine dönerek kendimiz çözeriz. "Yoksa cahiliye devri'nin hükmünü mü istiyorlar?” Gerçeği kesin olarak bilip kabul eden kimseler için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? (Kur'an, Maide: 50) bu çözümün özellikleri
nelerdir? Allah'ın izniyle bir sonraki bölümde göstereceğiz.
Son olarak diyoruz ki: "Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi, sizden öncekilerin
yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkı ile bilmektedir, hikmet sahi16

bidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister; nefsânî arzularına uyanlar ise büsbütün yoldan
çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan zayıf yaratılmıştır." (Nisa
suresi: 26 28).
Allah'ın selâmı ve rahmeti üzerinize olsun.
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