EY KADINLAR, KURTARIN YAKANIZI BU YOBAZLARIN PENÇESİNDEN
Dikkat ederseniz; İlahiyat profesörleri, ünlü hocalar ve tarikat şeyhleri
tarafından yoğun bir şekilde kadınlarla ilgili vaazlar veriliyor. Televizyonlara,
gazetelere ve sosyal medyaya yansıyan bu vaazlarda; Kadınlar aşağılanıyor ve
adeta günah keçisi olarak damgalanıyor. Maalesef bazı siyasiler ve dinci
yazarlar da bu vaazların içeriğini onaylar şekilde ahkâm kesiyor.
İslam’dan önceki CAHİLİYE DEVRİNDE; Arapların kız çocuklarını diri diri
toprağa gömdüklerine benzer bir zihniyet ne yazık ki ilkokul ders kitaplarına
bile yansımıştır. Örneğin, İlkokulda kızı olan bir öğrenci velisinin sosyal
medyada paylaştığı, aşağıdaki belgeyi lütfen dikkatle okuyun:

Ey anne ve babalar, dikkat edin. Neymiş; Kız çocuğu 15 yaşına ulaşınca
evlendirilmeliymiş. Evlendirilmezse anneyi ve babayı güç durumda bırakacak
çok üzücü olaylar çıkabilirmiş. Böyle olacağına kızın ölmesi daha iyi imiş.
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Allah aşkına, bunun İslam öncesi cahiliye devrindeki Arap zihniyetinden ne
farkı var? Bunları okuyan, ilkokul çağındaki kız çocuğunun ruhunda yarattığı
korkuyu, travmayı ve kişilik zedelenmesini düşünebiliyor muzunuz?
Kadın ve kız çocukları aleyhine, dini kılıfa sokularak verilen vaaz ve fetvaları
içeren aşağıdaki gazete kupürlerini, özellikle kadınlarımızın ve kız evladı olan
her anne ve babanın sabırla ve hiç atlamadan tek tek dikkatle okumalarını
diliyorum;
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Allah aşkına, Kur’an-ı Kerim’i açıp bakın, bu vaaz ve fetvaların hiç birisi İslam’a
uygun değildir.
Bu vaaz ve fetvaların hepsi;
a. Anasının diz kapağına ve 6 yaşındaki kız çocuğuna bile şehvet duyan,
b. Kadının giyimine, sokakta yürümesine, yemesine, içmesine,
konuşmasına ve gülmesine bile karışma hakkını kendinde gören,
c. Sokağa çıkan kadına fahişe gözüyle bakan, , erkekleri günaha sokarak
cennete gitmelerini engelleyen,
d. Gerektiğinde dövülmesi ve hattâ öldürülmesi gereken,
e. Dört duvar arasına kapatılması icap eden, kadını seks aracı ve alınıp
satılan mal olarak gören, aşağılık bir cahiliye devri zihniyetidir.
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İşin en acı tarafı; Bu vaaz ve fetvaları verenlerin çoğu din adamı yetiştiren
ilahiyat profesörleri, müftüler ve hocalardır. Bazı siyasetçiler ve din
konusunda ahkâm kesme hakkını kendisinde gören bir kısım sözde aydın
zibidiler de bu aşağılık cahiliye devri zihniyetini kuvvetle desteklemektedir.
Bu zihniyet; Afganistan ile Pakistan’daki Taliban ve El Kaide zihniyetidir. Irak
ile Suriye’deki kafa kesen İşid ve El Nusra zihniyetidir. Nijerya’daki Boko
Haram zihniyetidir. Suudi Arabistan’daki Vahabi zihniyetidir.
Bu zihniyetin; kadınlara reva gördüğü yaşam tarzı, aşağıdaki fotoğraflarda
olduğu gibidir:
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Yukarıdaki resimler; Türkiye’de okuduğunuz vaaz ve fetvaları veren yobaz din
adamlarının Türk kadınına reva gördükleri yaşam tarzını yansıtmaktadır.
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Aşağıdaki resim; Yemen’de kadınların, zaman içinde toplumdan nasıl
soyutlanıp yok edilişini temsil etmektedir.

Türkiye’deki sözde din adamı yobazlar da, Türk kadınını toplum içinden
soyutlayarak 4 duvar arasına kapatmaya işte böyle yok etmeye uğraşıyorlar.
İşin acı tarafı, bunları din perdesi arkasına saklanarak yapmaya çalışıyorlar.
Hâlbuki:
ÂLİ İMRAN SURESİ 78nci ayet : “ Onlardan bir zümre vardır, aslında Kitap’tan
olmayan bir şeyi siz Kitap’tan sanasınız diye, dillerini Kitap’la eğip bükerler. O,
Allah katından olmadığı halde, bu Allah katındandır, derler. Bilip durdukları
halde, Allah hakkında yalan söylerler” diyor.
EN’AM SURESİ 144ncü ayet de: “…İlim dışı bir şekilde, insanları şaşırtmak için
yalan düzüp Allah’a iftira edenden daha zalim kim olabilir?...” diyor.
NAHL SURESİ 116ncı ayet ise: “ Yalan düzerek Allah’a iftira etmek için,
dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle şu helaldir da şu haramdır demeyin.
Yalan düzerek Allah’a iftira edenler kurtulamazlar” diyor.
İşte, Türkiye’deki İŞİD zihniyetli yobazlar; Yüce Rabbimizin emirlerine aykırı
olarak, kendi kafalarına göre “ŞU HELALDİR, ŞU HARAMDIR” deme hakkını
kendilerinde görüyorlar.
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Şimdi burada şu soru aklımıza gelebilir; Acaba Türkiye bir Afganistan’a, bir
Yemen’e, bir Pakistan’a veya bir Nijerya’ya dönüşür mü?
Cevap; Neden olmasın?
Bu ülkede; İlkokul mezunu bir cami hocasının, fakir fukaranın çocuklarını alıp
dini kullanarak ışık evlerinde beyinlerini yıkadığını görmedik mi? Bunlara;
Hukuk cinayetleri işlettirdiğine ve Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe
girişimini yaptırdığına şahit olmadık mı?
Pekiyi, FETÖ darbesinden ders aldık mı? Zerre kadar ders almadık.
Fetö’nün bıraktığı boşluğu, diğer tarikat ve cemaatler süratle dolduruyor.
Örneğin:
Devlet; Eğitimi ve çocuklarımızı, tarikat ve cemaatlerin okullarına, yurtlarına
ve vakıflarına terk etmiştir. Çocuklarımızın beyinleri, tarikat ve cemaatler
tarafından yıkanmaya devan ediyor.
Devlet kontrolündeki çağdaş eğitim, tek tip insan yetiştirmek değildir. Aklını
kullanan ve sorgulayan insan yetiştirmektir. Milli Eğitim Bakanlığı, bu görevini
hakkıyla yerine getirmiyor. Aşağıdaki resimler; Tarikat ve cemaatlerin elinde
eğitilen çocukları göstermektedir.
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Hayatın normal akışı içinde; bir cemaatin oy potansiyeli varsa, siyasetçi ilişki
kurar, milletvekili kontenjanı da verir. Milletvekili olan bir tarikat mensubu
bakan olursa, o bakanlığı kendi tarikat mensuplarıyla doldurur. Maalesef
siyasiler, bu alışkanlıklarını terk etmemiştir. Örneğin:
Aşağıdaki resimler; Şeyhinin önünde diz çökmüş, tarikat mensubu bakan ve
milletvekillerini göstermektedir:
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Pekiyi; Annesinin diz kapağından tahrik olan, 6 yaşındaki kız çocuğuna şehvet
duyan, dekolte giyene tecavüzü müstahak gören, deşarj olmak için kadın
dövmeyi hak gören, çalışan kadın fuhuş hazırlığı yapmaktadır diyen, kadının
evden çıkmasının caiz olmadığını söyleyebilen bir cahiliye devri zihniyetinin
Türkiye’de sosyal tabanı var mı?
Hiç şüpheniz olmasın, cahiliye devri zihniyetinin süratle yeşerip gelişeceği
sosyal taban fazlasıyla var. Atı alan Üsküdar’ı geçti bile. Örneğin:
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İslam öncesi cahiliye devrine ait kafa kesen ve kadın düşmanı İŞİD zihniyetinin
Türkiye’de sosyal tabanının olabileceğini gösteren yukarıdaki resimlere ilave
olarak;
a. Televizyonları dolap beygiri gibi dolanarak bıkmadan usanmadan
kadınlar aleyhine vaaz ve fetvalar veren ilahiyat profesörlerini ve ünlü
hocaları gözünüzün önüne getirirseniz,
b. Bunları destekleyen siyasetçileri ve din adına ahkâm kesen sözde
aydınları da düşünürseniz,
c. Tarikat şeyhlerine ve cemaat hoca efendilerine biat etmiş
milletvekillerini ve bazı bakanları hatırlarsanız,
d. Tarikat ve cemaatlere ait vakıflarda,
yurtlarda ve okul öncesi
anaokullarında bile, hâlâ beyinleri
yıkanan çocuklarımızı da göz önüne
getirirseniz, durumun vahameti
ortaya çıkar.
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Allah aşkına; İslam Dininin özünü bir kenara bırakıp kadın bedeni konusunda
ahkâm kesmek din adamlarına yakışıyor mu? Kur’an-ı Kerim’in özünü
oluşturan:
a. Yalan söylemeyeceksin,
b. Çalmayacaksın,
c. Kul hakkı yemeyeceksin,
d. Öldürmeyeceksin,
e. İşi ehline vereceksin,
f. Adaletle hükmedeceksin,
g. Dini kullanarak maddi ve siyasi menfaat sağlamayacaksın,
h. Haksızlık yapmayacaksın,
i. Aklını kullanacaksın,
j. Bizi Allah’a yaklaştırıyor diyerek kimseyi veli edinmeyeceksin,
k. Şirke sapmayacaksın,
l. Allah adıyla aldatmayacaksın,
m. Aslında Kitap’tan olmayan bir şeyi Kitap’tan sansınlar diye, hurafeler
uydurmayacaksın,
n. İlim dışı bir şekilde, insanları şaşırtmak için yalan düzmeyeceksin,
o. Kamu (Devlet) malından bir şey aşırmayacaksın,
p. Dinde aşırılıktan sakınacaksın,
q. Dini dosdoğru tutacaksın. Onda bölünüp fırkalara ayrılmayacaksın,
r. Dinde baskı ve zorlama yapmayacaksın, gibi dinimizin özünü bir kenara
bırakıp kadın bedeniyle uğraşan, kadını günah keçisi yapan din
adamlarına yazıklar olsun ve Rabbim onları ıslah etsin.
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Annesinin diz kapağından tahrik olan, 6 yaşındaki kız çocuğuna şehvet
duyan, dekolte giyene tecavüzü müstahak gören, deşarj olmak için kadın
dövmeyi hak gören, çalışan kadın fuhuş hazırlığı yapmaktadır diyen,
kadının evden çıkmasının caiz olmadığını söyleyebilen cahiliye devri
zihniyetli din adamları nedeniyle, bu ülkede kadına karşı şiddet, tecavüz ve
kadın katliamları gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin, aşağıdaki resimlerde
gördüğünüz kadına karşı şiddetin, tecavüzün ve katliamın en önemli sebebi
işte bu İŞİD zihniyetli din adamlarıdır:
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Anasının dizkapağından tahrik olan ve 6 yaşındaki kız çocuğuna bile şehvet
duyan sapık din adamları ve erkekler; Günaha girmemek için kadını 4
duvar arasına hapsetmek yerine, nefsinizi terbiye edin.
Dinimize göre en büyük cihat, insanın kendi nefsine karşı yaptı cihattır.
İnsan olun. En az kadılarımız, analarımız, bacılarımız ve kız evlatlarımız
kadar iffetli olun.
EY KADINLAR, KURTARIN YAKANIZI BU YOBAZLARIN PENÇESİNDEN. Bu gibi
yobazlara; Oylarınızla, emeğinizle, maddi ve manevi gücünüzle destek
vermeyin.
Ey ahlak sahibi, namuslu, ahlaklı ve vicdan sahibi erkekler, siyasiler,
hukukçular, sivil toplum örgütleri, kalkın ayağa ve kadına karşı şiddetin
önlenmesine destek verin. ZALİMİN ZULMÜ KARŞISINDA SESSİZ KALAN DİLSİZ
ŞEYTANDIR.
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