
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13- 18 Mayıs tarihleri arasında “Kermes” 
imiz olacaktır. İLKDER üyelerinin ve 
gönüllülerinin şimdiden hazırlık yapmalarını 
önemle duyururuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003 MART AYI FAALİYETLERİ 
    
      06.03.2003’de bütün üyelerimizin 
katılımıyla yapılan aylık toplantılarımızda 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle 
“Kadınlar Günü” konulu bir panel yapıldı.  
       13.03.2003’de Hicri yılbaşı ve Aşura 
konulu sohbet toplantısı yapıldı. 
      16.03.2003’de Yunus Emre Kültür 
Merkezi Tiyatro Salonu’nda “Hicret, Aşura 
ve Kadınlar Günü konulu bir panel 
düzenlendi. 
       19.03.2003’de dernek üyelerimizin 
katılımıyla Kızılay Postanesi’nden A.B.D 
Başkanı George W. Bush ve İngiltere 
Başbakanı Tony Blair’a “Savaşa Hayır” 
diyen mektuplar gönderildi. 
      20.03.2003’de “İnsanın Allah’a Karşı 
Ahlâki Sorumlulukları” (iyi ve övülen tutum 
ve davranışlar) konulu sohbet toplantısı 
yapıldı.  
       24.03.2003’de Etlik Esertepe 
Mahallesi’nde bulunan ihtiyaç sahibi 
ailelerine gıda ve giysi yardımı yapıldı.  
      27.03.2003’de Kütüphaneler Haftası 
dolayısıyla yapılan toplantıda hidayet 
Tuksal’ın “Kadın Karşıtı Söylemlerin İslâm 
Geleneğindeki İzdüşümleri” adlı kitap 
okundu ve tartışıldı. 
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Sarı saçlı  
Mavi gözlü 
Masum yüzlü 
Bosnalı çocukları unutamadım. 
 
Tüylü kalpaklı 
Çevik ve atak 
Melek görünümlü 
Çeçenli çocukları unutamadım. 
 
Elinde sapan 
Tankın önünde  
Aslan kesilen 
Filistinli çocukları unutamadım. 
 
Elinde karanfil 
Dünya üzerime bomba yağdırsa da 
Ben dünyaya sevgi ve barış 
Dağıtacağım diyen  
İranlı çocuğu unutamadım. 
 
Yardım konvoylarından 
Utana sıkıla birşeyler alıp 
Koynuna koyan ve 
Havadan atılan yardım paketinin  
Altında kalıp Canından olan 
Afganlı çocuğu unutamadım. 
 
Ülkeler farklı olsa da  
Zalim hep aynı 
Zulüm hep aynı 
Mazlum hep mazlum. 

İlacın 
     En  Hayırlısı  
              Kur’an’dır. 
            (Hadis-i Şerif) 
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  MERHABA 
İLKDER Dostları bu sayımızı da 
çıkardık Elhamdülillah. Bir ay içinde 
neler olmadı ki; Dünya gündemi baş 
döndürücü bir hızla değişiyor. Doğan 
her yeni gün yeni yeni haberler 
demek. Haberden çok savaş, katliam, 
insan namusunun ve mu‐ kaddesatın 
ayaklar altında çiğnenmesi. Dahası 
insana dünyanın dar edilmesi. Ne 
adına? Çağdaşlık, medeniyet, ilericilik, 
yenidünya düzeni vs. adına. Eksik 
olsun böyle düzen. A.B.D’nin haksız 
saldırgan‐ lığı yüzünden Ortadoğu kan 
gölüne çevrildi. Hergün yüzlerce Iraklı 
çocuk misket bombalarıyla can 
vermekteler. Yanıbaşımızda kapı 
komşumuz Irak halkı hergün kan, 
gözyaşı, bomba ve siren sesleriyle 
yatıp kalkıyorlar. Bizler acaba bütün 
bu olanlar karşısında ne yapıyoruz? 
En azından Irak halkı için dua 
edebiliyor muyuz? En azından 
A.B.D’nin zalim başkanının bir an 
evvel yeryüzünden kardeşleri olan 
Firavun’un ve Nemrut’un yanına 
gitmesi için beddua edebiliyor muyuz? 
Biliyorum Rachel gibi yapamıyoruz. 
Rachel bir A.B.D. vatanda‐şıydı, genç 
bir kızdı. Ama gencecik yaşına rağmen 
Filistinli kadınlar ve çocuklarla birlikte 
geçiriyordu günlerini. Aynı zaman da 

 

     RACHEL’A                    
      Rachel o gece sendin rüyalarımı 
süsleyen. Uçup gelmiştin bilinmezlik 
aleminden “Müslüman olmak istiyorum” 
diyordun. Bileğin incinmişti, Rabbim 
hissettirmemiştir mutlaka daha fazlasını... 

      Senin yerinde olmak isterdi bir milyar 
mü’min. 

      Senin yerinde olmak isterdik eminim, 
evlerimizden bir çıkabilseydik... 

      Senin yerinde olmak isterdik eminim, 
erken kalkabilseydik... 

      Senin yerinde olmak isterdik eminim, 
yahudi tuzaklarını kurarken bizler 
televizyon başında olmasaydık... Eminim 
isterdik şeytan ağını sinsice örerken bizler 
de dantel örmeseydik... 

      Sen değildin Rachel! 

      Sen değildin Yahudi tankları altında 
ezilen...  

      Sen değildin onuru çiğnenen... 

      Sen değildin Rachel zillet içerisinde 
boğulan... 

      Bizdik ‘Barış Güvercini’ bizdik...Bir 
milyar müslümandı Yahudi tankının 
altında ezilen, onuru çiğnenen,zillet 

 



 
olacaktık. Sıcacık evlerimizde yaşlanmak 
hakkımız değil miydi.. Zaten hastaydık... Evet 
buna katılıyorum kalplerimiz hastaydı. 
     Sen bunu hak etmiştin hayatını riske 
atarak. Her şeyi geride bırakarak. Rabbim 
elbette sana nasip eder, bize edecek değil 
ya... 
      Buruk bir halde sallarken ellerimizi, 
ardından methiyeler yazmak, şiirler okumak 
düşüyor bize. 
      Güle güle Rachel... 
      İnsan gibi insan... 
      Bütün konforun denklemini çözen insanlık 
neden çözememişti zulmün denklemini. Neden 
elimizden bir şey gelmiyordu Allah’ım! 
      Ellerimiz nerede? 
      Kalbimiz nerede Allah’ım? 
      İçimden bir ses geliyor duymamak için 
çaba gösteriyorum. Gözlerimi yumsam, 
kulaklarımı tıkasam, beynim, beynim.... 
      Ellerim nerede Allah’ım? 
      Kalbim nerede? 
      Ve bir cevap: Aleyhinde şahitlik 
etmek için huzur da... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAVAŞA HAYIR 
 

      Bay BUSH, BLAİR,...................... 
      Kadınlar savaş istemiyor. Bir yıla 
yakındır bütün dünyada savaş karşıtı 
gösteriler yapılmakta. Her milletten 
insanlar savaş istemiyoruz diyerek 
seslerini yükseltmekte, son olarak 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinliklerinde de ortak ses, ortak 
slogan ve ortak tepki SAVAŞA 
HAYIR olmuştur. SAVAŞ; yıkmak, 
tüketmek, tahrip etmek ve en önemlisi 
de insanlığın geleceği ile oynamak 
demektir. Sizler dünyanın en güvenli, 
en gelişmiş ülkelerinin başkanları ve 
eşlerisiniz. Bunu sizler de 
biliyorsunuz. Yapmak, üretmek, inşa 
etmek, kazanmak çok zordur; ve 
emek ister. Yıkmak, tüketmek, tahrip 
etmek ve kaybetmek ise çok kolay ve 
hatta bir anlık bir iş. Bir bina, hatta 
bir ülke bir veya birkaç bombayla 
yıkılıp yok edilebilir. Yok edilen 
yerlerde geriye ne kalır dersiniz? 
KAN, GÖZYAŞI, ACI, IZDIRAP, 
KİN ve BEDDUA. Oysa mazlumun 
ahı, kin ve bedduayla birleştiğinde 
mutlaka çıkar. İnançlı bir insan 
Allah’ın da bir hesabı olduğunu 
unutmaz. Yetimler, kimsesizler, 
öksüzler, hele masum çocuklar ve de 
kadınlar; yani toplumu ve dünyayı 
şekillendiren kadınlar bir el açar da 
Rabbine yönelirse içinde 
bulunduğunuz imkanlar bir anda 
elinizden gidiverir. Tarihte bunun 

eşine çok rastlanmıştır. Mısır Kralını 
bilmeyenimiz yoktur. Saltanatına 
zarar gelebileceği korkusuyla doğan 
bütün erkek çocuklarını öldürüyordu. 
Fakat karısı Asiye’nin merhameti 
sayesinde kurtulan bir çocuk daha 
sonra Firavun’un saltanatına son 
verdi. Eşleriniz Firavun bile olsa 
sizler birer Asiye olabilirsiniz ve 
onun duyarlılığını gösterebilirsiniz. 
Bayan BUSH ve BLAİR.... Sizde bir 
kadınsınız ve her şeyden önce bir 
annesiniz. Kadınların ortak sesleri ve 
istekleri sadece ve sadece savaşa ve 
savaşın her türlüsüne hayır demektir. 
Kadınların bu ortak ve haklı 
haykırışları karşılıksız kalmamalı 
       Biz kadınlar diyoruz ki; 
çocuklarımız ölmesin, çocuklarımız 
bizim her şeyimiz. Anaların 
ellerinden evlatları alınırsa, artık o  
insanların ve çocukların savaşı. Bizler 
inanıyoruz tüm dünya da inşallah 
görecek, bu savaşı masum ve mazlum 
çocuklar kazanacak. Çocuklar sizler 
dua edin, dua etmeden asla yatmayın! 
Sizin dualarınız Allah’ın yardımıyla 
birleşecek ve zalimlerin sonu olacak 
inşallah... 
 

GECEKONDU ZİYARETİMİZ 
 
İLKDER’li hanımlar bu ay ki ziyaretlerini 
Ankara’nın Esertepe semtindeki gecekondu 
bölgesine gerçekleştirdi. Hanımlar 
yardımları dağıtırken İLKDER Başkanı 
Özden Zehra SÖNMEZ de hanımlarla sohbet 
etti, onların sıkıntılarını dinledi. Her zaman 
ki gibi yardımcı olmaya çalıştı.  

Esertepe.... 
Esertepe’lilerle tanışmamız mahzun bir 
ortamda oldu. Veren el alan elden üstündür 
diye, biz daha mahzun, onlarsa daha kırılgan. 
Rüzgâr içimizi dondururken her dua bir 
damla sıcak su gibi içimize akıyordu.  
Gözler.... 
Sevinçli, umutlu, mutlu..... 
İş yok, maaş yok, aş yok 
Babalar durgun; çünkü iş yok 
İşe gidenler buruk; çünkü maaş alamıyorlar. 
Anneler üzgün; çünkü evde pişirecek çok 
fazla bir şey yok 
Bütün bunlardan habersiz birileri var ki; 
çocuklar onlar da kapı önünde montsuz...  
Sıkı sıkı mantolarımıza sarılmış iniyorken 
yokuştan, onları düşündük 
Karda, ayazda, sıcakta, buzda, sırtında 
çocukla, elinde yükle nasıl çıkardı bu yokuşu, 
nasıl inerdi buradan. 
Biz birkaç adım sonra pes edip bir arabaya 
bindik ama onlar pes etmemişlerdi. 
Onlar yıllardır oradaydı,  
Ne sırtlarında bir manto ne de altlarında 
araba. 
Ecir vardı mutlaka akan her damla 
terlerinde,’Ya Sabır’ diye adımlarını atarken. 
Mükafatını alacaktı elbette anne, ‘Ya Sabır’ 
deyip bulgur pilavını pişirirken. 
Bilenecekti sabırla, karda montsuz çocuk 
üşüyecekti, acıkacaktı, zaten eve geldiğinde 
gözü pilavdan başka bir şey görmeyecekti. 
Babası geldiğinde ise çoktan uykuya dalmış 
olacaktı. 
Esertepe.... 
Tepede esen hoyratça rüzgâra rağmen 
sabırlı, umutlu, sıcacık insanlar. 
Ellerinde gıda poşetleri, soğan ve patates 
çuvalları ve naçizane ulaştırabildiğimiz 
giyecekler vardı. Dillerde ise kalpten edilen 
sıcacık dualar.... 
Bir yanda Ortadoğu kan, gözyaşı ve A.B.D 
bombaları altında inlerken Iraklı çocukları ve 
onların çektikleri açlık, yokluk, yoksulluk ve 
ölümleri düşünürken gecekonduların 
kaderinin de pek farksız olmadığını 

 
Hiç kıpırdamıyor 
Ve  
Öylece duruyordu 
Bir an heykel sandım onu 
Küçücük bir heykel değil 
Canlıydı ve çocuktu 
Niye böyle oldu 
Nedir derdi 
Diye soracak oldum 
Gözünün önünde  
Annesi öldürüldü 
Geride ise 
Yaşayan bir ölü gibi 
Bu çocuk kaldı dediler 
 



düşünerek onları dertleriyle her zamanki gibi 
baş başa bırakarak evlerimize geri döndük.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Zeynep’i unutabilecek miyiz? 
Evinin içinde her çocuk gibi gecenin 
son oyununu oynuyordu Zeynep. 
Yemeğini yemiş, kardeşleriyle 
oynuyor ve birazdan yatacaktı. Ama 
olmadı A.B.D. apaçileri izin vermedi. 
Füzelerden atılan bombalardan 
Zeynep de nasibini aldı. O şimdi 
ölümle yaşam arasındaki köprüde acı 
ve ızdırap içinde nefes alıp vermeye 
çalışıyor. Bir çok şehirde ise açlık ve 
susuzluk başladı bile. Halk az da olsa 

dağıtılan yardım paketlerini alıyorlar 
diyemiyorum adeta kapışıyorlar. 
Susuzluğun, açlığın, ilaçsızlığın 
faturasını ilk önce 5 yaşın altındaki 
çocuklar ödüyorlar. Umm-ul-Kasr, 
Basra, Babil, Necef, Kerbela hiç de 
yabancı olmadığımız şehirler. Şimdi 
bu şehirlerde Kan, Gözyaşı, Acı, 
Izdırap, Ölüm kol geziyor. Şehirlere 
köylere hatta Pazar yerlerine atılıyor. 
Füzeler, Bombalar. Misket ve Salkım 
bombalarıyla yüzlerce savunmasız 
sivil halk ve ÇOCUKLAR can 
veriyorlar.  
      Bir gecede ise A.B.D. ordusu, 
kuzey Irak’a havadan binlerce asker 
indirdi. A.B.D. başkanı George Bush; 
ordu komutanlarına ve halkına yaptığı 
açıklamada, önce Tanrıya teşekkür 
ediyor ,sonrada Tanrı A.B.D’yi 
korusun diye devam ediyor sözlerine. 
Ordusuna ve halkına moral veriyor, 
Irak halkını Saddam’ın zulmünden 
kurtaracağını, Irak’a barış ve 
ÖZGÜRLÜK getireceğini söylüyor, 
yalancı Bush! 
      Bizim atasözlerimiz meşhurdur 
biliyorsunuz. Atalarımız “Su uyur 
düşman uyumaz” demişler. Bu 
günlerde her şey herkes uyanık. 
dünya ayakta, insanlar bu saldırıları 
ve zulümleri kınamakta, protesto 
etmekteler. Hatta kum fırtınaları 
A.B.D. askerlerinin işini 
zorlaştırmakta. Hatta 72 yaşındaki bir 
köylü elindeki miadı çoktan dolmuş 
olan tüfekle son teknoloji harikası 
olan Apaçi uçağını yere indirebiliyor. 
Bu olanlar apaçık Allah’ın 

yardımından başka bir şey olabilir mi 
acaba? 
      Irak Toprakları, İslam dünyasına 
ait bir çok kutsal değerin merkezi 
.Peygamberlere, din büyüklerine 
,evliyalara Tarih boyunca ev sahipliği 
yaptı. İşte bu topraklara bu günlerde 
bombalar yağıyor. 
      Şit Peygamber’in kabri... 
Hz.Zülküf’ün kabri...Hz. Ali’nin 
kabri...Ehli-beyt İmamları’nın 
kabirleri...Hz Hüseyin’in,      Hz. 
İmam Ebu Hanife’nin, Abdulkadir 
Geylani’nin...kabirlerinin olduğu 
kutsal mekanlara da şimdilerde 
A.B.D. uçaklarının bombardımanı 
altında kan gölüne döndü. Düşman 
dimdik ayakta, suları, yolları kestiler, 
her gün yüzlerce can alıyorlar. Sen 
neredesin! Ne işle meşgulsün, uyuyor 
musun? Allah’ın apaçık yardımını 
hepimiz görüyoruz. Ebrehe’nin Fil 
Orduları, yanı başımızdaki 
kardeşlerimizin canlarına kıyıyorlar, 
topraklarını işgal ediyorlar. 
Neredeyse Ebabil Kuşları gelmeye 
başladı. Düşman ordusu Allah’ın 
yardımıyla yenilmiş ekin gibi olacak 
inşallah... Bizler buna inanıyoruz. Sen 
neredesin ey müslüman! Senin 
çorbada tuzun ne olacak?  
      Ey müslüman senin ne yapman 
gerektiğini Yüce Allah Kur’an-ı Kerim de 
bildirmiş. Gelin o ayetlerden sadece birine 
bakalım:“Ey iman edenler, size, sizi acı 
azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim 
mi? Allah’a ve Elçisine inanırsınız, 
mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda 
savaşırsınız. Eğer bilirseniz sizin için en iyisi 
budur.”(saf 10-11) 

      Ey müslüman! Dünya da zilletten ahirette 
ise azaptan kurtulmak istiyorsan, dik dur! 
Ayakta ol, uyuma! Cihad ruhuyla beslen! 
Allah yoluna can ve mal koy! Göreceksin işte 
o zaman daha huzurlu, daha mutlu daha 
zengin olacaksın. Yani Kur’an-ı Kerim’in 
yetiştirdiği kamil insan olacaksın.     
      Ey insan! Sen nesin? Ne işe yararsın? 
      Ey insan! Gözünü ve kulaklarını 
dört aç önündeki iki yoldan birini 
‘Hak Yolunu’ seç. 
      Ey insan! Kendin için çalıştığın 
kadar insanlık için de çalış. Dünya 
için çalıştığın kadar da ahiret için 
çalış. Unutma ki cennetin kapıları 
yapıp da denize attığın iyilikler 
sonucunda sana açılacaktır. 
      Tüm dünya şunu gördü ki; bu 
savaşlar teknolojinin ve insan aklının 
ürünü olan son model silahlarla, 
masum ve savunmasız  
analara dünyaları verseniz bile asla 
mutlu edemezsiniz, asla yüzlerini 
güldüremezsiniz. Biz kadınlar 
seslerimizi dünyanın bütün liderlerine 
siz eşleri aracılığıyla duyurmak 
istiyoruz. Sizlerin elinde çok imkanlar 
var. Lütfen Savaşa Hayır diyen bütün 
kadınların ve savaş karşıtı 
hareketlerin ve söylemlerin yanında 
yer alın. Biz kadınlar ve anneler 
ellerimizi sizlere uzatıyoruz. Bu dost 
elleri sizler de tutun, yanımızda yer 
alın. Sizler de seslerinizi yükseltin. 
İnanıyoruz ki sizin sesleriniz bize güç 
verecek ve bu savaşı durduracak. 
Çocukların öldürülmelerine izin 
vermeyelim. Çocukların ve kadınların 
savaş malzemesi yapılmalarına izin 
vermeyelim. Bizler el ele verirsek bu 

 
Kar üzerinde kırmızı 
Ne kadar görünüyorsa 
Bir çocuğun yüzündeki hüzünde 
O kadar görünür. 
 
Onu dün tanımıştım 
Nasılda hayat doluydu 
Koşuyor, oynuyor... 
Yarım ekmeğin arasına 
Lor peyniri doldurmuşta 
İştahla yiyordu 
 
Hiç kimseye kötülük etmemiş 
Hatta kötülük nedir bilmiyordu 
Yüzü o hiç unutamadığım yüzü 
Ne kadar da masumdu 
Bugün bir zalimin kurşunları 
Hayattan koparmış onu... 



kirli, pis, kanlı ve haksız savaşları 
durdurabiliriz. Bay BUSH ve 
BLAİR... biz kadınları görmezlikten 
ve duymazlıktan gelebilir. Fakat birer 
anne olan sizlerin duymaması ve 
görmemesi mümkün değil. Bu savaşı 
dünya nüfusunun tamamı istemiyor. 
Rakamlarla ifade edilemeyecek kadar 
az olan 5-10 kişinin ellerindeki güce 
.güvenerek dünyaya meydan 
okumalarına izin vermeyelim. (Papa 
II.Jean Paul; “Savaş şeytan gibidir, 
şeytanı kovun” diyor.) Biz kadınlar 
için ise savaş; tarifi imkansız acılar, 
kötülükler, çirkinlikler, açlık, yokluk, 
yoksulluk, tecavüz, kan, gözyaşı ve 
ölüm demektir. Dünyanın her yerinde 
barış rüzgarlarının estiği, çocuk 
gülücükleriyle dolu bir dünya için 
gelin SAVAŞA HAYIR diyelim, 
BARIŞ için BÜTÜN KADINLAR 
ELELE verelim. Daha güzel günler 
ve daha iyi, daha mutlu bir gelecek 
bizlerin elinde. 
      DUAMIZ; TÜM İNSANLAR 
İÇİN DAHA GÜZEL YARINLAR... 
(19 MART 2003’de yapılan mektup atma 
eylemi) 

DİKKAT!!!.... 
Bu ay çokca FİL ve TEKASÜR Suresini 
anlayarak okuyalım LÜTFEN!!! 

DUA 
      Ey Rabbimiz! “Biz yenik düştük bize 
yardım et” (Nuh 10) 
      Ey Rabbimiz! “Bilmediğimiz şeyi sen- 
den istemekten sana sığınırız. Eğer bizi 
bağışlamaz, bize acımassan ziyana 
uğrayanlardan oluruz.”(Hud 47) 

      Ey Rabbimiz! “Bu şehri güvenli kıl. Bizi 
ve oğullarımızı puta tapmaktan uzak kıl. 
“Sen bizim gizlediğimizi ve açığa 
vurduğumuzu hep bilirsin. Ne yerde ne gök- 
te hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.” 
“Rabbimiz duayı işitendir” “Rabbimiz! Bizi 
ve zürriyetimizin bir kısmını namazı kılan 
yap. Rabbimiz dualarımızı kabul buyur.” 
“Hesabın çabuk görüleceği gün, bizi, 
anamızı, babamızı ve mü’minleri bağışla.” 
(İbrahim 35- 41) 
“Alemlerin Rabbi, Allah bizim dostumuzdur 
Bizi yaratan ve bize yol gösteren O’dur.  
Bizi  yediren ve içiren O’dur.Hastalandığı-
mız zaman bize şifa veren O’dur Ceza günü 
hatalarımızı bağışlayacağını Umduğumuz  
da O’dur. Rabbimiz bize hüküm ver. Bizi 
salihler arasına kat. Sonra gelenler 
arasında bizi Bir doğruluk dili nasib et. Bizi 
nimeti bol cennetlerinin varislerinden kıl. 
Babalarımızı da (geçmişlerimizi) bağışla. 
(Kullarının) dirilecekleri gün bizi 
 utandırma O gün ki; ne mal ne de oğullar 
fayda vermez, Ancak Allah’a sağlam ve  
temiz bir kalp getiren (fayda görür). 
(Şuara 77-89) 
Ey kalpleri çeviren Bizim kalbimizi senin 
dininde sabit kıl. Rabbimiz, sen bize mülk-  
ten bir nasip verdin ve bize (olayların) 
yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin 
yaratıcısı, Dünyada da ahirette de bizim 
yardımcımız sensin. Bizi müslüman olarak 
öldür ve Bizi iyiler arasına kat(Yusuf 101) 

      Ey Rabbimiz“Başımıza bir musibet  
geldi. Sana sığındık Sen merhametlilerin en 

merhametlisisin. (Enbiya 83) 
      Ey Rabbimiz” Senden başka tanrı  

Yoktur. Sen yücesin, doğrusu biz nefsimize  
zulmettik”  (Enbiya 87) 

 
PANELDEN NOTLAR.... 

Kadınlar günü, Hicret ve Aşura birlikte kutlandı.  
Bu üç önemli günü İlke İlim Kültür ve 
Dayanışma Derneği geçtiğimiz Pazar günü, 
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, kalabalık 
bir topluluk eşliğinde andı. 
Günümüzde “Eyyamullah” denilen, özel 
günlerden gittikçe uzaklaştığımızı söyleyen 

dernek başkanı Özden Zehra Sönmez, İslâm 
Tarihinin en önemli olaylarından biri olan 
hicretin İslâm alemi tarafından göz ardı 
edilmesinin üzüntü verici olduğuna değindi. 
Aynı zamanda İslâm Tarihinin içinde yeralan 
Kerbelâ olaylarının da unutulduğunu 
söyleyen Özden Zehra Sönmez “oysa insanlık 
her gün hicret öncesi sıkıntı, işkence ve 
baskılarla; hicret sonrasındaki Kerbelâ 
olaylarında olduğu gibi, insanlık toplu 
katliamlarla her an karşı karşıya 
kalmaktadır” dedi. Bunca zulüm ve haksızlık 
içerisinde insanın insana el uzatmadığı bir 
dönemde, tabii ki süper güçlere bağlı olan 
ülkeler her an Kerbelâ olaylarıyla karşı 
karşıya kalacaktır diyen Sönmez, hak ve 
adaletin defterinin dürüldüğü dünyada bir 
günde kadının hatırlanmasını doğru 
bulmadığını söyleyerek, oysa dünyada nice 
kadınlar tarih yazmışlardır dedi. 
Oturum başkanlığını Hadiye Kılıç’ın yaptığı 
panelde ise Ayşe Üçer, Emine Özçelik ve 
Nesrin Semiz kadınların sorunlarını 
tartıştılar ve özellikle muhafazakâr kesimin 
kadınlarının sorunlarını gizlediklerini ve 
konuşmaktan bile çekindiklerini söylediler. 
Diğer kadınların hiç olmazsa senede bir gün 
de olsa sorunlarını rahatlıkla konuşup, 
tartışıp kamuoyuna duyurabildiklerini 
belirttiler. Ayrıca savaş gündemiyle ilgili 
görüşlerini aktaran katılımcılar kadınların bu 
kirli savaşa karşı olduklarını, savaşın kan, 
gözyaşı ve ölüm getirdiğini, orada ölecek 
çocukları kendi çocukları gibi gördüklerini 
söylediler ve savaşa karşı olduğumuzu belli 
eden üzerimizde veya evimizin görünür bir 
yerinde (özellikle dış kapılarda) protesto 
amaçlı bir işaret olması gerektiğinin üzerinde 
durdular. Bir de savaşa sebep olan ülkelerin 
liderlerine ve eşlerine savaşı durdurmaları 
için birer mektup göndereceklerini ve 
herkesinde buna katılmasını istediklerini 
belirttiler. Program duayla sona erdi. 
 
BU ÇOCUKLARIN GÜNAHI NE? 
 

Hani halkı Saddam’ın zulmünden 
kurtaracaklardı.  
Hani rahat yüzü görmeyen bu halk artık 
gülecek 
Rahat bir nefes alacaklardı 
Yine yalan söylediler, kandırdılar bütün 
dünyayı 
Günlerdir ekranların başında acı çekiyor 
milyonlar  
Gözyaşı döküyor, dua ediyor 
Bin defa canlı kalkan olmak için niyet ediyor 
Lanet okuyor bu vahşet ateşini tutuşturanlara 
Ya Irak’ta yaşayanlar, Irak’ta olanlar 
Füzelerin atıldığı 
Misket bombalarının yağmur gibi yağdığı 
Tankların yürüdüğü 
Sirenlerin hiç susmadan kulakları 
patlatırcasına çaldığı 
Yerlerde olanlar ne yapıyorlar, 
Ne yiyip ne içiyorlar, nerede yatıyorlar 
Hani bu harekatın adı Irak’a özgürlüktü 
Özgürlüğün bedeli böyleyse esaretin bedeli 
nasıl olurdu acaba? 
Çocukları düşünüyorum 
Aç, susuz, kimsesiz, korumasız, ilaçsız, korku 
içinde 
Ağlıyorlar, ağlıyorlar, ağlıyorlar 
Neydi günahları, neydi bu çocukların 
günahları Allah’ım 
Irak halkı topyekün bombardıman altında 
Tüm dünya ise izliyor 
Bir maç oynanıyor tüm dünyanın gözleri 
önünde 
Spor salonu ise çok büyük, bütün dünya ve 
içindekiler  
Bir tarafta Bush, Blair, Saddam ve avaneleri 
Diğer tarafta bu oyuna mecburen sürüklenen 
savunmasız Irak halkı 
Genç, yaşlı, kadın, erkek ve de çocuklar 
Aman Allah’ım  
Çocukların açlığı, ilaçsızlığı ve ölümü 
üzerine oynanan bir oyun 
Dünya ayakta alkışlıyor Iraklıları ve Iraklı 
çocukları 
Arkasına doların gücünü alan Bush Amca  
Bombalarını yağdırıyor özgürlük adına 
Iraklı çocukların üstüne üstüne 



Bu maç ne kadar sürecek 
Ne zaman bitecek 
Ve galibi kim olacak bu maçın 
Dolar mı? 
İnsanlık mı? 
 
SAVAŞA VE PAZARLIĞA HAYIR 
Bizler kadınlarız. Bizler anneleriz. Ve bizler 
halkız.  
Biz SAVAŞ istemiyoruz.  
SAVAŞ; yoksulluk, yolsuzluk, ölüm, acı ve 
tecavüz demektir. 
Bizler A.B.D. askerlerinin ülkemizde 
konuşlandırılmasını istemiyoruz. 
Bu tezkere meclisten geçmemeli. 
Buna HALK topyekün HAYIR diyor. 
A.B.D. ve işbirlikçilerinin çıkarlarının 
uğruna Irak halkının ölüme terkedilmesine 
razı olamayız. 
Meclisteki milletvekillerine sesleniyoruz.  
Bu oylar size ülke üzerinde pazarlık yapın 
diye verilmedi.  
ELLERİNİZİ DOLARIN ÜZERİNE DEĞİL, 
VİCDANLARINIZIN ÜZERİNE KOYUN. 
Bu SAVAŞ; 
Bölgede ve ülkemizde yıllarca sürecek olan 
ACI, GÖZYAŞI, KAN demektir. 
BİZLER; 
Çocukların annesiz, babasız 
Anne ve babaların EVLATSIZ kalmalarını 
istemiyoruz. 
IRAK halkının KANINDA ve PETROLÜNDE 
gözü olanların yanında olmak istemiyoruz. 
BİZLER; 
Toplu katliamları ve toplu mezarları görmek 
istemiyoruz. 
BİZ KADINLAR sizin çirkin emellerinize 
ortak olmak istemiyoruz. 
Sizlerin çıkarları ve  
DOLAR uğruna ölmek ve öldürülmek 
istemiyoruz. 
Hükümete bir kez daha sesleniyoruz. 
A.B.D.nin suçuna ortak olmayın. 
SAVAŞA GİRMEYİN!!! TEZKEREYİ 
imzalamayın.. 
IRAK halkını ve İNSAN ONURUNU 
düşünün!!! 

Ortadoğu’nun geleceğini ve çıkarlarını 
düşünün. 
Ülkemizin geleceğini, onurunu ve 
menfaatlerini düşünün. 
HALKIN SESİNE KULAK VERİN. 
UNUTMAYIN!!!!!! 
HALK İNSANI REZİL DE EDER,  
VEZİR DE EDER. 
SORUMLULUĞUNUZU UNUTMAYIN. 
              SAVAŞA HAYIR PLATFORMU 
(28 Şubat 2003 Yüksel Caddesinde 
yapılan Basın Açıklaması) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan kandır 
Gül de gül 

Can da can 
Çocuk ise hepsi 
 
Hava havadır 
Bulut da bulut 
Suda su 
Çocuk ise hepsi 
 
Aşk aşkdır 
Sevda da sevda 
Umut da umut 
Çocuk ise hepsi 
 
Kan - Gü l- Can 
Hava - Bulut - Su 
Aşk - Sevda - Umut 
Böl-  Çarp - Çıkar 
Topla 
Eşittir Çocuk 
 
ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ 
YERLERDE YAŞAMDAN 
SÖZEDİLEMEZ



 


