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Muhterem İLKDER üye ve gönüllüleri 24. sayımızla yine 
sizlerle birlikteyiz.

Bu süre içerisinde İLKDER olarak ve sizlerin o sürekli des-
tekleriyle çok güzel ve hayırlı işler yaptık.

Yaptığımız hayırlı işlerin bir kısmını da olsa bu sayımızda 
ele almaya çalıştık.

Yılbaşında gündeme aldığımız birçok projeyi, yılsonunda 
bereketli ve hayırlı bir şekilde tamamladık Elhamdülillah…

Yani hemen hemen bir yıl boyunca sizler desteklemeye, 
bizler de bu samimi destek ve dualar karşısında üzerimize al-
dığımız yetim mesuliyetinin verdiği o sorumluluğu en güzel 
bir şekilde yerine getirmeye çalıştık.

Yılın ilk günlerinde gerçekleştirdiğimiz Gazze ziyareti bizi 
daha azimli kıldı. Orada yakından gördüğümüz her türlü so-
runları onlarla birlikte nasıl aza indiririz diye istişareler yap-
tık.

Bu doğrultuda bizden istedikleri yardımları gücümüz nis-
betinde yapmaya çalıştık.

Gazze’yi yeniden “Ağaçlandırma Projesi” için verdiğimiz 
sözü yerine getirdik.

Her kadına bir “Dikiş Makinesi Projesi” sonunda birçok 
kadını dikiş makinesi sahibi yapabildik elhamdülillah…

“Eğer bir keçim olsa sütünü sağıp çocuklarıma içirirdim” 
diyen kadınların şikâyetlerine kulak verdik ve birçok çadırda 
yaşayanların çocukları süt içsin diye “Her Çadıra Bir Keçi Pro-
jemizi” hayata geçirdik.

Size müjdeli bir haber daha; artık bizim de bu mukaddes 
topraklarda bir mescidimiz var. “Kim Allah’ın rızasını uma-
rak bir mescid yaparsa, Allah onun için cennette bir ev yapar” 
(H.Ş.) İki dernek birleşerek onların istekleri doğrultusunda 
bir de mescid yaptırdık. Mescidde Kur’an okuyanları, namaz 
kılanları görünce mutluluk ve sevincimizi nasıl ifade edeceği-
mizi bilemiyoruz. Hele yine bir kardeş kuruluşla birlikte ya-
pımı devam eden yetimhanemizin resimleri ve videosu gelin-
ce sevincimiz kat be kat arttı. Tabii sorumluluğumuz da bir o 
kadar artmış oldu.

Zaten “Bir Yetimin Elinden De Sen Tut Projemiz” devam 
ediyor. Sizlerin samimi desteği ile devam da edecek inşaallah.

Bu arada Gana’da yaptırdığımız su kuyularının görüntü-

Rahman Rahim Allah’ın Adıyla...

Merhaba
“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve deniz-
de taşıdık. Kendilerini güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve 
onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” İsra/70

Ö z d e n  Z e h r a
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lerini izlerken, İLKDER’li kadınları görmeliy-
diniz. Hep birlikte sevinç gözyaşları döktük.

Çok şükür yorulduğumuza değdi, çalışma-
larımızın karşılığını dünyada gördük, Yarab-
bi bize çalışmalarımızın karşılığını ahirette de 
göster. Âmin.

Bu yıl ramazan iftarlarımız ve yardımları-
mız da geçen yıllara göre daha bereketli oldu.

Sel felaketinden sonra Pakistan’a karınca 
kararıncadan öte yardımlar yaptık. Kumanya-
larla iftar sofralarını bereketlendirmeye çalış-
tık.

İftarlarımızı Pakistan ve Gazze’de birkaç 
kuruluşa birden verdik. Allah kabul etsin.

Kurban projemiz de tahminimizden daha 
bereketli oldu. Bizlere vekâletini veren kar-
deşlerimizin kurbanlarını yetim çocuklarımı-
zın olduğu sekiz ülkede kesmek nasib oldu. 
Allah (cc.) kurban sahiplerinden ve vesile 
olanlardan razı olsun.

Bu arada; komşumuzu, akrabamızı, ihti-
yaç sahiplerini de asla ihmal etmemeye ça-
lıştık.

“İnsanların en hayırlısı, insanlara fayda-
lı olandır” düsturundan yola çıktığımız için 
yaptığımız hayırların, attığımız adımların be-
reketini de gördük elhamdülillah…

Kadına karşı şiddete ve başörtüsü yasakla-
rına karşı birlikte hareket ettiğimiz İnanç Öz-
gürlüğü Platformu ile yıl boyunca her cumar-
tesi Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda düzenledi-
ğimiz basın açıklamalarıyla sesimizi yükselt-
tik. Haksızlıklara, yanlış uygulamalara, yasak-
lara karşı çıktık.

Öyle umuyoruz ve dua ediyoruz ki; önü-
müzdeki yeni yılda yasaksız bir yaşama kavu-
şuruz. Değil insan hakları, hayvan, doğa hak-
ları vs. denizde karada bütün mahlûkat bir-
birlerinin haklarına tecavüz etmeden, saygı 
sevgi, muhabbet ve huzur içinde olsunlar.

Allah (cc.) zalimlerin zulmünden bütün 
mazlumları korusun.

Allah’ın şerefli kıldığı insan da, yaratılış 
amacının doğrultusunda hareket etsin inşaa-
lah.

Bu vesile ile hicri yeni yıl hepimiz için, in-
sanlık için hayır, huzur, bereket, rahmet, saa-
det, mutluluk getirsin.

 Selam ve Dua ile

Ey Yetim

Ah yetimim
Senin hakkını kimler yemedi ki,

Senin boynunu bükük,
Gözlerini yaşlı,

Gündüzünü zindan edenler,
Huzur bulacaklarını mı sanıyorlar.

Senin gözyaşlarını silenler,
 Rahmete kavuşur. 

Senin yüzünü güldürenler,
Huzur bulur.

Senin hakkına sahip çıkanlar,
Rasulullah’a komşu olur.

Koruyor Allah’ım seni,
Tüm insanlara meydan okurcasına.
Yetimin malına yaklaşmayın diyor,

Yetim malı yiyenler için,
“Karınlarına ateş dolduruyorlar.”

“Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki;
Yetimi iter kakar”

Yoksulu yedirmeye ön ayak olmaz” 
diyor

Yüce ALLAH

Senin hakkını koruyanları Allah’da,
Cehennem ateşinden koruyor.

Rasulullah’da Makam-ı Mahmud’a 
çağırıyor.

“Yetimi görüp gözetenle ben, 
Cennette iki parmak gibi
Yan yanayız” buyuruyor.

Sen malım azalır korkusuyla
Yetimi görüp gözetmekten vazgeçme,

“Allah yolunda 
Her ne harcarsan 
Veya ne adarsan

Şüphesiz Allah onu bilir.”

“Mallarını (ihtiyaç sahipleri için)
Gece ve gündüz;

Gizli ve açık
Allah yolunda harcayanlar var ya,

Onlara Rableri katında
Mükâfatları vardır.

Onlara korku yoktur.
Ve onlar üzülmeyecekler de.

                                       
                                               Ö.Z.K
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Yıl 1999...

28 Şubat 1997’de sivil siyasete inen darbe sonrası başör-
tüsü yasağının uygulandığı yıllar… Ve ben henüz 19 yaşındayım. 
İmam Hatip Lisesi’nden sonra artık üniversite öğrencisi olma-
nın mutluluğunu yaşıyorum.  Neden mutlu olmayayım ki! Artık 
kendi ayaklarım üzerinde durmak için hayatın basamaklarından 
daha hızlı tırmanma fırsatım olacak.  Ailemden uzakta olsam da 
sorun değil benim için. Çünkü böyle olmasını ben tercih ettim. 
Öyle ya kişinin ailesi her zaman yanında olamayabilir. Bu bilinç-
le pek çok insan arasından seçilerek geldiğim üniversite kapısın-
da karşıma çıkan zorluklar her ne olursa olsun mücadele edebi-
leceğimi biliyorum. 

İlk olarak İstanbul’da başlayan yasak birçok üniversitede baş 
gösterirken benim okuduğum üniversitede sorun yoktu. Dersle-
re, kantine, kütüphaneye ve sınavlarımıza sorunsuz giriyorduk. 
Açıkçası o zamanlar başörtüsü yasağının kısa sürede biteceği-
ni düşünüyordum. Dedim ya henüz 19 yaşındaydım. Hayatın ba-
şında… Böyle saçma bir uygulama ne kadar uzun sürebilirdi ki. 
Kurduğum hayallerim vardı. Okuyacaktım, vatana- millete ha-
yırlı bir evlat olacaktım. Çok para kazanmak hayallerim arasın-
da olmadı. Sevdiğim bir işim olsun, kendimi yetiştireyim, insan-
lığa faydam dokunsun istedim.  Üniversitede farklı görüşte arka-
daşlarla ve hocalarla birlikte olmak da bana ayrı bir haz veriyor-
du. Onlarla konuşmak, tartışmak, aynı ortamda bulunmak beni 
mutlu ediyordu. Evet, farklıydım onlardan. Düşünce yapısındaki 
farklılık bir yana dış görünüşüm de farklıydı. Ama bu ne benim 
için bir sorun teşkil ediyordu ne de hocalarım ve arkadaşlarım 
için. Zaten tek tip insan modeli nasıl olabilirdi ki? Hele de üni-
versitede gibi bir kurumda. Bilinen bir gerçek var ki; o da “ba-
şörtüsü” hiçbir zaman tabanda sorun teşkil etmedi. Aslında bu 
tavanda bir sorun olarak yerini aldı hep. 

“Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) ko-
rusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları hariç, 
zinetlerini açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine koysun-
lar... Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere 
vurmasınlar...” (Nûr Suresi Ayet 31.)

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü`minlerin kadınla-
rına dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve 
incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır esirge-
yendir.” (Ahzâb Suresi, Ayet 59.)

Zaman çok geçmedi ki ikinci dönem panolara duyurular asıl-
maya başlandı. Kimi arkadaşlarımız duyurular asılır asılmaz ba-

Başörtüsü kimliğimdir, vazgeçemem...

Henüz 19 Yaşındaydım!
S e r a p  D O Ğ A N

Ö Z G Ü N

Kızımın iffeti batmakta rezilin gözüne;
Acırım tükürüğe billâhi tükürsem yüzüne!
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şörtüsünü açmayı ya da peruk 
takmayı tercih etti. Ben ve be-
nim gibi mücadele etmeyi ter-
cih eden arkadaşlarım ise ilk 
kınama cezasını aldık. Aka-
binde okuldan uzaklaştırma 
cezası verildi. Süreç çok hız-
lı ilerliyordu. Vizeler başladı. 
Hiç unutmuyorum İngilizce 
dersi vizesinden 85 almıştım. 
Ama içeri girip de sonucumu 
öğrenemedim. Artık okulun 
bahçesinden içeri alınmıyor-
duk. İnandığımız tüm değer-
ler bir bir yıkılıyordu. Bahçe 
kapısında başını açarak içeri 
giren arkadaşlar yüzlerini yer-
den kaldıramıyorlardı. Ne hal-
lerde olduklarını anlamak için âlim olmak ge-
rekmezdi. “Yer yarılsa da içine girsek” diye dü-
şündüklerine eminim. İlginçti. Burası Müslü-
man bir ülkeydi ama inandığımız gibi yaşamak-
ta şimdiye kadar sorun yaşamayan bizler ken-
dimizi çıkmaz yollarda buluvermiştik. Oturma, 
yürüme, susma, el ele tutuşma, basın bildirile-
ri okuma gibi eylemlerin içinde bulduk kendi-
mizi. O dönemde PKK’dan daha tehlikeli ilan 
edildik. Polis kameraları, sivil polisler, panzer-
ler her yerdeydi. Hâlbuki hiç başımızı belaya 
sokmamıştık. Ne polise taş atmıştık, ne de ülke-
yi bölmeye çalışmıştık. Suçumuz sadece başımı-
zın örtülü olmasıydı. 

“Bir kız çocuğunu başını örttüğü için tahsil 
hakkından mahrum etmek; İstiklal Savaşı başla-
rında ve Maraş’ta düşmanlar tarafından başörtü-
sü çekilip düşürüldüğü için başlayan milli şahla-
nışın ruhuna tükürmektir.”

Necip Fazıl KISAKÜREK 

Gençliğimizin baharındaydık. Başörtüsü ya-
sağının doğrudan kadına uygulanan sistema-
tik bir ayrımcılık olduğu gerçeğini kabul etme-
miz gerekiyordu. Benim gibi düşünen erkekler 
rahatlıkla üniversite kapısından geçerken, ben 
sırf başörtülü olduğum için kapıdan içeri gire-
miyordum. Bu yasak sadece üniversitede değil 
kamu çalışanlarına da uygulanıyordu. Her gece 
kâbuslar görür olduk. Psikolojik tedaviye baş-
layan arkadaşlarımız bile vardı. Hiç unutmuyo-
rum finallerimizin başladığı gün 21 Haziran be-
nim doğum günümdü. Ne yazık ki geçirdiğim 
en kötü doğum günüm olarak hafızamda yerini 
aldı. Hayatımızın en zor, en kuytu ve en yalnız 
anıydı. Bir karar vermem gerekiyordu. 19 yaşın-

daydım ve bir karar vermem gerekiyordu. So-
nucuna sadece benim katlanabileceğim bir ka-
rar. O dönemde kullandığım ajandamın bir say-
fasına yazdığım yazıya olduğu gibi yer veriyo-
rum. 

20.Temmuz.1999/Saat:21.30

 Evet. İnsanların bir kısmı kendileri için de-
ğerli gördükleri şeylerden fedakârlık edemez. 
Bu ister Allah’ın yarattığı varlıklar için olsun, is-
terse yaradan için olsun. Gerçekten de buna he-
men hemen kimse cesaret edemez. Neden mi? 
Çünkü kalpleri ile birlikte iman etmemişlerdir. 
Allah’ın onları yalnız başlarına bırakacağını sa-
nırlar. Yazıklar olsun onlara ki gerçekten hak-
kıyla inanmamışlardır. Ben ise onlardan biri ol-
mak istemiyorum. Ve bir zamanlar benim için 
önemli olan okulumdan, arkadaşlarımdan, gele-
cekle ilgili kurduğum hayallerden evet hepsin-
den vazgeçiyorum. O benimle birlikte... Onun 
kanunları bütün kanunlardan en üstün ve mü-
kemmel. Yaradan’ın bana daha güzel kapılar 
açacağına inanıyor, ona şükrediyorum. Her şey 
için teşekkürler. Emanetim sanadır. 

Şimdi hangi televizyonu açsam aynı konu, 
aynı yüzler… Seneler geçmesine rağmen aynı 
şeyler ısıtılıp ısıtılıp önümüze sunuluyor. Ben 
artık 19 yaşında değilim.  Ama ne zaman bu 
konu açılsa içimde tarif edilemez bir hüzün ya-
şıyorum. 

Ben kırgınım. Evet, kırgınım. “Öğrencime 
dokunma” diyemeyen, ikna odalarına ses çıkar-
mayan üniversite hocalarıma kırgınım.  Üniver-
sitede öğrencinin erkeği-kızı, sakallısı- sakalsı-
zı, kapalısı-açığı, sağcısı-solcusu olmaz. Öğren-
ci öğrencidir. 
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Evet, kırgınım. “Başınızı açmayın, mücadele 
edin” diye yanımızda yer alıp da, kendi çocuk-
ları aynı durumla karşı karşıya kaldığında ba-
şörtüsünü açmasını söyleyen ablalarımıza, ağa-
beylerimize, teyzelerimize, amcalarımıza, hoca-
larımıza kırgınım.

Evet, kırgınım. Üniversiteyi bıraktıktan son-
ra iş arayışları sonucu işe alıp da, ikinci sınıf 
muamele gösteren dindar patronlara kırgınım. 
İki kuruş maaş verip de (!) sigortalı çalışan ola-
rak göstermeyen patronlara kırgınım. 

Evet, kırgınım. Eylemlerde boy gösterip, 
ahkâm kesen dindar erkeklerin okulu bırakıp 
da aileleri tarafından kabul edilmeyerek orta-
da kalan kızlardan yana evlilik tercihlerinde 
bulunmadıklarından dolayı kırgınım. Akabinde 
ikinci eş durumlarına düşen kızlar adına kırgı-
nım.

Evet, kırgınım. Umutlarımı, hayallerimi yer-
le bir eden, aynı zamanda insan hakları ihlali 
olan yasağa karşı çıkma cesaretini göstermeyen 
her türlü kurum, kuruluş ve şahıslara kırgınım. 

Evet, kırgınım. “Başörtüsü sorununu biz çö-
zeriz” diyerek ortada dolaşan ama hiçbir şey 
yapmayan siyasetçilere kırgınım. Başörtüsü-

nün; siyaset zeminine, siyasi çekişmelere ve si-
yasetçilerin söylemlerine malzeme yapılmasına 
olanak sağlayan herkese, her şeye kırgınım.

Evet, kırgınım. “Kız evladı okumaz” diyen 
zihniyet yerini “kız çocukları artık üniversite 
bile okuyabilir’e bırakmışken, birileri de “hay-
di kızlar okula” kampanyaları yaparken eğitim 
hakları elinden alınan kız çocuklarına uzaktan 
bakan zihniyete kırgınım.

Evet, kırgınım. Başörtüyle kendi ülkesinde 
okuyamayıp yurtdışında türlü zorluklar yaşa-
yan arkadaşlarım adına kırgınım. Daha lisede 
bu sorunu yaşayıp, eğitim hayatına nokta koy-
mak zorunda kalan kızlar adına kırgınım. 

Evet, kırgınım. Ben daha 19 yaşındayken ve 
hayallerim elimden alınırken yanımda olmayan 
sözde beni seven, bana değer veren ve benim 
mutlu olmamı isteyen insanların desteğini yete-
rince göremediğim için kırgınım.

Evet, kırgınım. Ve eminim ki sorun çözülüp 
de üniversiteyi bitirsem bile bu kırgınlığım geç-
meyecek. Şimdilerde iki kızım var. Onlar için 
kaygılanıyorum. Benim yaşadıklarımı onlar ya-
şamasın istiyorum. Umarım onlar inandıkları 
gibi yaşarlar!

Rabbin seni ne terketti,  
ne de darıldı.
Kaldı ki,  
sonrası senin için  
öncesinden daha hayırlı 
olacaktır...
Duha/3-4



“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakın-
sınlar, ırzlarını korusunlar. Görünen kısımlar müstes-

na, zinetlerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakaları-
nın üzerine kadar salsınlar…Nur Suresi-31’’ Bu sureyi ba-
şörtüsü takmadan önce de belki defalarca okumuştum. Kur’an-ı 
Kerim’i de öyle. Ama Kur’an’ın benim için indiğini bu ayetlerin  
bana seslendiğini fark etmem üniversite yıllarıma denk geldi. Na-
maz ve oruç gibi ibadetler ailede yapılıyordu. Anne, abla gibi aile 
fertleri de örtülüydü. Sadece hitabın yalnız onlara değil bana da 
yapıldığının farkında değildim. Bunun bir süreç ve aydınlanma 
zamanı olduğunu düşünüyorum tabi hidayet ve inayette var. Bir 
günde karar verdim ve ertesi gün okula başımda bir örtüyle git-
tim. Okulumuzda örtülü arkadaşlarımız vardı, hepside çok se-
vindiler. Sanki beni ilk defa görüyor gibiydiler. Kimi örtümü dü-
zeltti, kimi hayırlı olsun diye boynuma sarıldı, ağlayanlar bile 
oldu. Sınıfta bir şok dalgasından sonra her şey normale dönecek 
diye beklerken gün ve gün eski arkadaşlarım benden uzaklaştı-
lar. Ama yeni ve daha sağlam arkadaşlıklar kurdum. Yalnızca Al-

lah rızasını gözeten, sevdiğini Allah için seven arkadaşlar.

Örtü yasağı maalesef bizim okulda o yıl başladı. Derslerin bir kısmına giremiyor, sınavlara ancak 
perukla alınıyorduk. Peruk dediğim, kocaman başörtünün üzerine konan bir yığın plastik saç deme-
tiydi. Komik oluyorduk olmasına. Hatta aynaya bakıp kendime gülüyordum. Benim çok ta umurum-
da değildi. Ama bir köşede gizli gizli ağlayan arkadaşlarımız da vardı, okulu bırakıp giden, açmak 
zorunda kalan, kaydını donduran arkadaşlarımız da.

Her gün başka başka serüvenlerle ve heyecanlarla okulu bitirdim. Yıl sonunda yeterlilik sınavını 
da kazanmış atama bekliyordum. Bolu’ya çıkan tayinimi aileme söylemedim. Gideceğim okulun du-
rumunu biliyordum, başörtüsüyle asla çalışamayacaktım. O sene içerisinde nişanlanmam işimi ko-
laylaştırdı. Evlilik sonrası da öğretmenlik hayallerimi erteledim, başörtüsü yasağının bir gün kalka-
cağı umuduyla. Yıl 1990 dı. Bugün arkama dönüp baktığımda geldiğimiz nokta ne acıdır ki aynı. Ço-
cukluğumdan beri öğretmen olmak istedim. Üniversite tercihlerim hep eğitim fakülteleriydi. Oldum 
da. Ama hayallerimi, umutlarımı çaldılar. Bazen bana soruyorlar şimdi olsa başını açıp çalışır mısın? 
Diye. Ben de kendimi zaman zaman yokluyorum çalışır mıydım acaba … Çocukluğumdan kalan bir 
ses evet belki diyor. Aklım ve inancımsa daha sıkı sarılıyor örtüme. Ben o günlerde ailemden az da 
olsa destek gördüm. Onaylamasalar da saygı duydular. Bu gün kızlarımız bizlerden farklı düşünü-
yorlar. İnanç aynı, Allah sevgisi ve korkusu aynı ama bir ümitsizlik var. Bizim gibi kabullenmek is-
temiyorlar. Mücadeleden yılarak hiç okula gitmemek, gerektiğinde taviz vermek, belki hiç başlarını 
örtmemek kızlarımızın ümitsiz olduğunu gösteriyor. Bu durumda Kur’an’a geri dönmemiz gerekiyor. 
Kur’an’ı yeniden kızlarımızla beraber okumalıyız. Ey mü’min kadınlar hitabını içimizde kalbimiz de 
duymalıyız. O zaman tekrar güçlendiğimizi, ne için yaşadığımızın, neden var olduğumuzun bilinci-
ne vardığımızı hissedeceğiz. Kızlarımızı yalnız bırakmayalım. Tercihlerinde özgür olsunlar ama ter-
cihler her zaman bilgiyle, samimiyetle, umutla beslenmelidir. 

Örtü ile Değişen 
Hayatlar!..

H a d i y e  K I L I Ç
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Birkaç gün önce TİKAD’ın başörtüsü raporu açıklandı…

Metropoll araştırma şirketine yaptırılan araştırma, top-
lumun başörtüsü algısı ve başörtülü kadınların toplumdaki ko-
numlarına dair rakamsal veriler içeriyor.

İki hafta önce de TESEV, yaptırdığı başörtüsü araştırmasının 
sonucunu açıklamıştı. TESEV’in araştırması uzman meslek sahibi 
başörtülü kadınların durumlarını irdeliyor.

İki araştırmanın da sonuçları ilginç.

Kısaca özetlersek, TİKAD’ın araştırma sonucu “başörtüsü ko-
nusunda toplumsal bir uzlaşı mevcut, toplum başörtülü kadını 
okulda-işte her yerde görmek istiyor, sorunun çözülememe ne-
deni siyasi” diyor.

TESEV’in araştırmasında farklı bir sonuç var. TESEV raporu, 
“Başörtülü kadın bir kıskaç içinde, okulda-kamuda yasaklarla 
karşılaştığı gibi özel sektörde de iş bulamıyor, tercih edilmiyor. 
Eğer iş bulursa düşük ücret ve statüde çalışmak zorunda kalı-
yor” diyor…

Birbirine yakın zamanlarda açıklanan bu iki araştırma sonu-
cu beni şaşırttı.

Madem toplumda bu kadar büyük bir hoşgörü var, başörtü-
lülerin siyasi gerekçelerle örtündüğünü düşünenlerin oranı yüz-
de 1 bile değil, toplumun dörtte üçü başörtülü kadınlarla çalış-
maktan rahatsız olmayacağını, onların kariyer yapmasını istedi-
ğini belirtiyor da yasakların olmadığı özel sektörde neden başör-
tülü kadınların sayısı bir elin parmakları kadar?

Neden anketlerdeki hoşgörü verileri iş yerlerine yansımıyor?

Sermaye sahipleri bu hoşgörüden hiç mi nasiplenmez? Niçin 
birçok iş yerinde başörtülü çalışan kontenjanı sadece temizlikçi-
lere ayrılır?

Neden aynı işe başvuran eşit özelliklere sahip başörtülü ve 
başörtüsüz kadından başörtüsüz olanı tercih edilir?

Zaten uzun zamandır merak ediyordum bu durumun nedeni-
ni. TİKAD araştırması vesile oldu, sonuçların açıklandığı toplan-
tıda TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut ve araştırma sonuçlarını değer-
lendirmek için orada bulunan Prof. Doğu Ergil’e sordum…

Doğu Ergil, son derece gerçekçi bir yanıt verdi. Bire bir ak-
tarıyorum.

“Bu bir fırsatçılık çünkü özel sektör, ne kadar modern gö-
rünümlü insan vitrini oluşturuyorsa o kadar daha fazla bir pa-
zar değeri üretildiğine inanıyor. Yani vitrinde başörtülü bir kadın 
manken değil de çok daha şuh ve daha özgür görünümlü bir ka-

......

Başörtü Sorununun 
Bir Başka Yüzü... S emanur SÖNMEZ 

YAMAN



dın daha fazla satıyorsa yahut da sattıracaksa, 
daha fazla ticari değeri varsa, başörtülüleri geri-
ye doğru atıyor özel sektör. Orada da ticari bir 
endişe söz konusu”

Doğu Ergil’e göre özel sektörün sorunu “ti-
cari” kaygılar. Kadını, ürününü pazarlama aracı 
olarak görüyor üretici. Kadın bedeni, yan ürün 
olarak pazarlanıyor. Kapitalizmin kuralları işli-
yor iş dünyasında…

TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut da benzer dü-
şünceler taşıyor. Kaygının sadece ticari değil, 
cinsel olduğuna dikkat çekiyor ve Ergil’in tes-
pitlerini iş dünyasındaki erkek egemenliğine 
bağlıyor.

“Aynı beyne, aynı zekâya sahip kadının sırf 
başındaki örtüden dolayı tercih edilmeme sebe-
bini erkek egemen grupların baskısı olarak gö-
rüyorum. Zaten patronların çoğu erkek. İş ha-
yatında kadın patron sayısı çok az. Onların ter-
cih etmesi gerekir.”

Sosyologlara ve iş dünyasının temsilcilerine 
göre sorun tek başına başörtüsü değil yani.

Toplumsal uzlaşının bu sorunu çözmeye 
yetmeyeceği anlaşılıyor mevcut durumdan…

Bu uzlaşının başörtülü kadına getireceği ka-
zanım, sokakta eşitlik olabilir. Rencide edici ba-
kışlar olmadan, hayatın her alanında, kentin her 
noktasında alışveriş yapabilir, cafelerde otura-
bilir, çocuklarını parklara götürebilir, okullarda 
veli statüsünde yer alabilir o kadar.

İş dünyasında varlık göstermek için tahmin 
edemeyeceğim kadar uzun bir süreç gerekiyor.

Toplumun tamamen dönüşmesi, kadının is-
tismarının yok edilmesi, örtülü ya da örtüsüz 
bütün kadınların “sadece insan” olduğu gerçe-
ğinin kabullenilmesi şart. 

Özel sektör, “Kadın bedenini para kazanma 
aracı olarak kullanma, bunu da erkeklerin ka-
dına yönelik zaaflarından yararlanarak yapma” 
alışkanlığını bir kenara bırakmalı önce.

Bunun bir hayal olmadığını biliyorum. Böyle 
toplumlar var. Kadınlar arasında örtü-cinsiyet-
din ayrımı yapılmayan, başörtülü subayların, 
başörtüsüz memurların, dini semboller taşıyan 
bankacıların kardeşçe yaşadığı ülkeler var do-
ğuda da batıda da. 

Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın 
toplumsal karşılığı da budur bence…

Şu halde, namazı hakkını vererek kılın,
zekatı gönülden gelerek verin ve

Rasul’ü izleyin ki
merhamete mazhar olmayı umut edebilesiniz.

Nur/56
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Yıl 1989, mevsim yaz. Bugün üniversite sınav sonuçları açık-
lanıyor. İnternet henüz bilinmiyor. Sınav sonuç gazetesi de 

bizim ilçeye gelmiyor. Kulağımız Ankara’dan gelecek telefon se-
sinde. Nihayet telefonun ucundaki ses sınavı kazandığımı haber 
veriyor. Bölümüm A.Ü. Hukuk Fakültesi. Tüm ev halkında bir se-
vinç, bir sevinç…

Kasım ayının ilk günlerindeyiz. Üniversiteler yeni eğitim-
öğretim yılına başlıyor. Ben de her öğrenci gibi okulun ilk günü 
fakülteye gitmek üzere yola koyuldum. Fakültenin bahçesine 
adım atar atmaz korktuğum şeyin başıma geldiğini sezdim. Fa-
kültenin giriş kapısı önünde başörtülü kızlar küme küme bek-
leşiyorlardı. Onlara yaklaştıkça yüreğimdeki sızının şiddeti gide-
rek arttı. Nihayet onlara ulaşınca aldığım cevap karşısında dona-
kaldım. “Başörtüsü ile üniversitede okumak yasak olduğu için 
bizleri okula almıyorlarmış.” 

Ben taşrada bir lisede eğitim almış, kendi halinde, inançları-
nı yaşamaya, ailesinin beklentilerine cevap vermeye çalışan, si-
yasetle uzaktan yakından ilgilenmeyen ama geleceğe dair hayal-
leri, umutları olan bir öğrenciydim. Gerçi 1989 yılının Mart ayın-
da Üniversitelerde başörtüsü ile eğitime serbestlik getiren YÖK 
Yasası’na eklenen maddenin Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in 
başvurusu ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini te-
levizyon haberlerinden dinlemiştim. Fakat kendi zihin dünyam-
da benim böyle bir yasağı yaşayacağıma ihtimal vermiyordum. 
Öyle ya, yüz binlerce öğrencinin içinden sıyrılarak kazanacağım 
bölümde okumayı ben hak etmemiş miydim? Sonra üniversite 
hocası olmuş Prof. ünvanlı büyük insanlar, karşılarında içi baş-
ka, dışı başka bir insanı görmeyi niye istesin? Hele ki Hukuk Fa-
kültesi gibi adaletin, hakkın-hukukun öğretildiği bir bölümde. 

Bizler her gün fakültenin kapısında bekleşeduralım, üst sı-
nıflardaki ablalar dekandan, rektörden randevu alarak hak ara-
maya çalışıyorlar. Fakat beyhude. Günler günleri kovalıyor. Ders-
ler başladı. Fakat ben ne sınıfıma girebildim, ne hocalarımı tanı-
yabildim ne de dersler hakkında fikir sahibi oldum. Ailemin “kı-
zım başını aç da gir, devlet böyle istiyor, günahı onların boynu-
na” söylemleri ile baskıları her geçen gün artarken, benim Rab-
bimle olan bağım da gittikçe artıyor. Ben ve benim gibi yüzlerce 
arkadaşım direniyor ve başımızı açmıyoruz. Bu arada bazen Fa-
kültenin kapısını boş bulduğumuzda içeriye girmeye çalışıyoruz 
fakat daha merdivenlerde kraldan çok kralcı, bu eziyetten zevk 
alan kapı görevlileri karşımıza dikilip bizleri evinden kovarcası-
na dışarı çıkarıyorlardı. 

Mazlum hakkını er geç alır!

Değişen Bir 
Şey Yok... İ p e k  E K İ N C İ



Zaman ilerledikçe ben de sorunun hiç de 
kolayca çözülemeyeceğini anladım. Hemen her 
gün yasağı protesto ediyoruz. Bazen yürüyüş-
ler, bazen fakülte önünde oturma eylemleri ya-
pıyoruz. Hak arayışımız her zeminde sürüyor. 
Eylemlerimiz sırasında erkek öğrenciler de biz-
lere destek verip,  daima arkamızda mücade-
le ediyorlar. Başörtüsü sorunu sadece kadınla-
rın sorunu değil çünkü. Her başörtülü kadın bir 
erkeğin ya kız kardeşi, ya kızı, ya eşi. Her şey-
den önemlisi İslam erkeklerden de bu müca-
deleyi istiyor. Fakat günümüzde başörtüsü mü-
cadelesi neredeyse sadece kadınların sorunuy-
muş gibi bir pratikle karşı karşıyayız. Erkekler 
bir yana bugün üniversitede okuyan kızlarımı-
zın dahi çoğunluğu bu mücadelenin içinde de-
ğil. Bulunan “kendince çözümlerle” günü kur-
tarmaya çalışıyorlar. Oysa sorun tüm ağırlığıyla 
yaşanmaya devam ediyor. Bu çözümler çözüm 
değil. Ayrıca bu çözümler bizi Allah (c.c.) katın-
da sorumluluktan kurtarabilir mi? Burada şunu 
söylemek istiyorum. Çözüm üretmeye çalışan 
kardeşlerimize söz söylemek haddimize değil. 
Ancak hak arama mücadelesini bırakmalarını 
asla hoş göremeyiz. Kimse uğrunda mücadele 
etmediği bir hakkı alacağını sanmasın. Mağdur-
ların tamamı tarafından kadını erkeğiyle, yaşlı-
sı genciyle istenmeyen, uğrunda bedel ödenme-
yen bir hak alınamaz. 

Yasağa direnişimiz devam ederken bir yan-
dan da fotokopicilerden aldığımız ders notların-
dan sınavlara hazırlanıyoruz. Girip giremeyece-
ğimiz dahi belli olmayan sınavlara. İlk girdiğim 
sınavın hatırasını bugün gibi hatırlıyorum. Ka-
pıda beklerken başı açık bir arkadaş beni ya-
nına alıp, okulun hiç bilmediğim kapılarından, 
bölümlerinden geçirerek sınav salonuna ulaş-
tırmıştı. Her an yakalanacağız korkusuyla. Sı-
nav salonuna girmekle iş bitmiyordu elbette. Sı-

nav gözetmeni olan hoca hemen zabıt tutana-
ğı imzalatıyor aksi halde sınava almıyordu. Tüm 
sınavlara tutanak imzalayarak girdik. Fakat sı-
navların hemen arkasından disiplin soruştur-
ması başlatılıyordu. Her birimiz farklı disiplin 
cezaları almaya başladık. 

Yılsonu geldiğinde uzaklaştırma cezaları al-
maya başlamıştık. Birinci sınıfı bu şekilde bitir-
dik. İkinci sınıfa geldiğimizde yine aynı sorun-
larla boğuşurken ANAP yeni bir kanun çıkara-
rak üniversitelerde kılık kıyafeti serbest bırak-
tı. Okulun kalan kısmını başörtülü olarak ta-
mamladık. 

Okul bitip sıra staj yapmaya gelince yine 
yasakçılar karşımıza dikildi. Ankara’da oturu-
yorum fakat Ankara Barosu’nda staj yapamıyo-
rum. Staj yapmamayı düşünürken çevre illerden 
birinde başörtülü olarak yapılabildiğini duy-
dum. Kızım henüz bir yaşında ve ben günübir-
lik şehir dışına gidip gelerek staj yapmaya baş-
ladım. Ancak mahkeme aşamasında mahkeme-
lere giremiyorduk. Çünkü ağır ceza hâkiminin 
“benim dedem de hafızdı” diyerek başlayan ko-
nuşması “sizi mahkeme salonlarında görmeye-
yim” diyerek bitmişti. 

Süreç ve yaşadıklarımız bizi çok yıprattı. Ya-
şananlar bir gencin psikolojisini bozmaya ye-
ter de artar bile. Eğer bir hakkın ihlâli insanla-
rın ruhuna etki ediyorsa sırf bu nedenle bile bu 
hak bir insanlık hakkıdır. İnanç ve düşünce öz-
gürlüğü insanın inandığı gibi yaşama hakkıdır. 
Hiç kimsenin bir başkasını “kendinden başkası 
olmaya zorlama” hakkı yoktur. Bu nedenle, sa-
dece belli bir kesimin zorla dayattığı bu yasak 
hayatın her alanında son bulmalıdır. 

Yıl 2010. Şimdi kızım başörtülü okuma mü-
cadelesi veriyor. Anlayacağınız değişen bir şey 
yok. Yasak sürüyor, mücadelemiz devam ediyor. 

Fakr; dünyada mala sahip olmaman değil,
dünyalar kadar mala sahip olsan da 

malın sana sahip olmamasıdır...
Cüneyd-i Bağdadî
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Birileri tarafından vazgeçilemeyen, birileri tarafından kabulleni-
lemeyen, birilerinin tereddütsüz hemen vazgeçebileceği, biri-

lerinin hiç umurunda olmayan bir eylem başörtüsü takmak.

Oysa bir arada yaşamak zorunda olduğumuz şu toplumda fark-
lılıkları kabullenip, karşı tarafla empati kurmaya çalışmak, insan 
olmanın da bir gereğidir diye düşünüyorum. Elinde gücü olanla-
rın kendi düşüncelerini karşı tarafa empoze etmeye çalışması her-
kesin kendi doğrularını kabullenmeyi dayatması, hem çok bencil 
hem de gayri insani bir davranış biçimi.

Yıllardır sürüncemede ve çıkmazda olan bu anlamsız yasakla 
ilk karşılaştığımda yıl 1980 idi. 12 Eylül darbesinin benim açımdan 
görünen yüzü bu yasak olmuştu. Her gün acaba bugün okula na-
sıl gireceğim endişesiyle evden çıkıp, eve dönüşte ‘oh be bugünü 
de atlattık’ dercesine hiç bitmeyecekmiş duygularıyla günler geçi-
yordu. O günler benim hayatımda hatırlamak istemediğim anılar-
la dolu.  Benim ve benim gibi başörtülü arkadaşlarımın dışındaki-
ler için üniversite özgürlük demekti. Başkaları için sıradan bir ey-
lem olan kapıdan içeri adım atmak, bizim için aşılması güç bir ey-
leme dönüşüyordu.  O gün sınavımız varsa diğer arkadaşlarımız sı-
nav heyecanı yaşarken, bizim için öncelik içeri girebilmekti. Tabii 
ki girebildiysen bundan sonra da hocanın vicdanıyla baş başa idin.

Artık Çözüm 
Üretilsin! E m i n e  Ö ZÇ E L İ K

Allah için akan yaş kıymetlidir...

Allah’tan kampusün içinde tüm bu sıkıntılarımızı unutabileceğimiz, rahat bir nefes ala-
bileceğimiz, arkadaşlarımızla konuşup dertleşebileceğimiz küçük bir yerimiz vardı. Önce-
den camii imamına lojman olarak tahsis edilmiş ama sonradan kullanılmayan Hoca amca-
nın anahtarını bize verdiği küçük mescidimiz.Çoğu zaman boşluklarda tek zaman geçire-
bileceğimiz yer burasıydı. Çünkü bazen oluyor kafeterya, yemekhane, kütüphanelere de 
yasaklar konabiliyordu.

O günlerde deseler ‘bu sorun ikibinli yıllarda da hala devam edecek’ inanamazdım. 
Hep birgün bu sorun çözülecek umudu taşıyorduk. İnsanlar bu tutucu ve bağnaz düşünce-
leri gelecekte de sürdüremezler. Elbette yanlışlıklarının farkına varacaklar ve anlamsız ya-
saklardan vazgeçerler diye düşünüyorduk.Hatta o yıllarda geleceğe dair böyle umutlarım 
olmasına rağmen, içimde bir yerlerde çözümsüzlük ya devam ederse diye de korkularım 
vardı. Okul bitip evlendiğimde oğlum olduğunda çok sevinmiş benim yaşadıklarımı çocu-
ğum yaşamayacak diye Allah’a şükretmiştim. Ama kızım olduğunda  da  yine aynı umutlar-
la biter inşaAllah diyerek dua etmiştim.

Bu günlerde de yine çözüme dair umutlarımız arttı. Bu sorunun çözümünün hayatın 
her alanını kapsayacak şekilde olmasını istiyoruz. Gerçekten bu büyük yükün ağırlğı al-
tında kalmak  özellikle genç kızlarımız için çok yıpratıcı bir durum. Bu sorun aşıldığında 
gençlerimizin  bilgi beceri ve birikimlerini kullanarak insanlığa hizmet edeceklerinden hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın.



Ben de herkes gibi bir gün, bir vesile ile yattığım gaflet uyku-
sundan uyandım. Kim olduğumu, niçin yaratıldığımı ve ne 

gibi şeylerle mükellef olduğumu fark ettim.

Gaflet uykusundan uyanır uyanmaz ilk işim, Kelime-i 
Şehadet-i söylemek olacaktı. Aman Yarabbi ne mutluluk.

Allah’ın (cc.) birliğine şehadet edeceğim an geldi çattı. İlk 
defa sabah seher vakti uyandım ve gözlerim yaşlı sabah ezanı-
nı dinliyorum.

Ben bu ezanı her sabah duyuyordum ama, (evimiz camiye 
çok yakındı) sanki ilk defa duymuş gibi beni benden alıyordu…

Allahu ekber… Allahu ekber…

Allah büyüktür… Allah büyüktür…

Kafamda bir sürü sorular sorular…

Eşhedü en la ilahe İllallah…

Eşhedü en la ilahe İllallah…

Sorular daha da çoğalıyor.

Hayya-l Es-salah… Hayya-l El-Felah…

Haydin namaza- Haydin kurtuluşa

Muhammed’ün Resulullah

Muhammed Allahın kulu ve elçisidir.

Peki bunları bana niçin anlatmadılar. Kul nedir? Elçi kimdir? 
Kulun ne gibi görevleri var?

Elçi ne gibi haberler getirdi? Kimin için getirdi? Kimler duy-
du, kimler duymadı?

Bu ses bana 23 senedir seslenmiyor muydu? Unuturum diye 
günde beş kez en gür sesi ile beni huzuruna davet etmiyor muy-
du?

O zamanlar niçin, neden, niye duymadım. Felah nedir, na-
mazla felahın ne tür bir ilişkisi vardı.

Peki bunca namaz kılanlar niçin felaha erişmiyorlar?

Bu sorularımın bir cevabı olmalı. Bir bilen bunlara cevap ver-
meli. Ben ise daha Kelime-i Şehadeti söyleyemedim.

Kafamda bir anda oluşan bu soruların cevabını nereden han-
gi kaynaktan öğrenebilirdim.

Daha düne kadar gıbta ile baktığım kişilere sorabilirdim. 
Bana onlar söyler, öyle ise ben besmele ve göz yaşıyla şu islamın 
temel taşı olan Kelime-i Şehadeti söyleyeyim de içim rahatlasın. 
Biraz huzur bulayım. Öyle de yaptım…

Ama o da ne. Rahatlayacak yerde bir türlü yerimde duramı-

geçmişi basamak yapmak gerek...

Geçmişte Kalan 
Acı Bir Hatıra

Z e h r a  K A R A
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Z e h r a  K A R A

yorum. Bir telaş bir telaş sanki yeni düğünümüz 
olacakmış gibi bir hisse kapıldım. Bir anda o 
sözde mutluluk günlerim aklıma geldi. Hem he-
yecanlıydım, hem de sevdiğime kavuşamayaca-
ğım diye, korkudan bilmediğim yerlere, başka 
bir yuvaya gideceğim diye üzüntülüydüm. Ko-
lay mı? Anamı, babamı doğup büyüdüğüm yer-
leri, evimi bir anda bırakıyorum. Hani bir nevi 
hicret gibi bir şey diyorlar. Ben hicreti tercih 
ederim. İşte o düğün telaşesinde ben daha çok 
bunları düşünüyordum.

Şimdi nedense sebebini bilemiyorum aynı 
hisleri duyuyorum. İçimden bir ses bana haydi 
hazırlan hicret edeceksin, şimdiye kadar içinde 
bulunduğun her türlü şeyden adını yücelttiğin 
Rabbına döneceksin. Yani Batıldan Hakka dö-
neceksin diyor.

Bu söz, gelişi güzel söylenen, ağızlarda sa-
kız gibi çiğnenen bir söz değil, bunun bilincin-
de olman gerekiyor. Ne dediğinin, nasıl ve kime 
ne türlü sözler verdiğinin farkında olman gere-
kiyor. Çünkü Allah sana akıl gibi bir nimet ver-
miş. Şimdi de dinini kalbine yerleştirmekle seni 
yüceltiyor, seni terbiye ediyor. Çünkü o Allah 
alemlerin Rabbidir.

Bu duygularla Kelime-i Şehadeti söyledim 
ve namazımı eda etmeye çalıştım. Namaz; o ilk 
eda ettiğim namaz, islamın direği namaz… Sub-
haneke duasında kaç yerde takıldım. Hele Fati-
ha Suresi; daha önce Türkçe yazılarla okudum. 
Ve yazılı kağıdı da yanıma aldım. Namaza baş-
lamadan önce tekrarladım ama unuttum, daha 
önce duymadığım ve anlamını bilmediğim bir 
takım esrarlı kelimelerdi bunlar. Ama beni niçin 
bu kadar etkiliyordu. Ne vardı nasıl bir kuvvetti 
bu. Çözmeye çalışıyorum yetersiz bilgilerimle…

Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Maliki Yev-
middin… peki sonrası bir türlü hatırlayamıyo-
rum. Başım önüme eğik adeta eğik denemez 
de, ellerim göğsümde başım da ellerime yapış-
mış bir şekilde gözlerim ise contası gevşemiş 
bir musluk gibi akıyor. Kaç kez Fatiha’yı baştan 
alarak sonunu hatırladım ve öyle devam ettim 
(aslında daha sonra öğrendim ki hatırladığım 
kadarıyla bu namazı eda edebilirdim ama et-
medim taki unuttuğum yeri hatırlayana dek…). 
Zaten Rabbim de bana unuttuğumu hatırlattı. 
Daha sonra unutmayla ilgili ayet-i kerimeyi gö-
rünce gülümsedim. Ya Rabbi ben bu ayeti bil-
meden önce de unuttuğum zaman bana hatır-
lattığın için sana şükretmiştim elhamdülillah 
dedim.

Sabah ilk işim daha önce kendisine hayran 
olduğum komşuma gidip, bu İslam’ın temel taşı 
olan kelimenin ne anlama geldiğini soracağım. 

Komşuma gittim. Müsait ise oturmaya gide-
ceğimi söyledim. Kabul ettiler. Öğleden sonrayı 
iple çekiyordum.

Nihayet benim hayatımı değiştiren, uykula-
rımı kaçıran, gözümden yağmur gibi yaşlar akı-
tan o esrarlı kelimenin manasını öğreneceğim. 
İşlerimi bitirip, yemeğimi yaptıktan sonra, oğ-
lumu ve kızımı öğle uykusuna yatırdım ki sa-
kin bir saatte daha iyi anlar, daha iyi öğreni-
rim diye.

İlk defa boş bir şekilde komşuya oturmaya 
gidiyordum. Sağolsun hanım da zaten hazırlık-
larını yapmış ve diğer komşuları da davet etmiş. 
Ben biraz şaşkın , biraz utangaç, başımı örtmüş 
bir şekilde odaya girdim. Herkes gelmiş el işle-
rini yapmaya başlamışlar bile, tabi bu arada el 
işleri yapılırken diller de boş durmuyordu.

Benim durgun halimi gören komşular biraz 
telaşlı bir şekilde ne o geçmiş olsun rengin sa-
rarmış hasta mısın, ne oldu diye sorular sorma-
ya başlamışlardı bile. İçlerinden biri aç o başın-
dakini sana hiç yakışmamış. Hani biz olsak ney-
se Aç Allah aşkına, seni böyle görmeye alışkın 
değiliz deyiverdi.

Uykusuz geçen bir gecenin ve çeşitli soru-
larla eda edilen ilk sabah namazının ardından, 
duygularımı paylaşabileceğim ve sorularıma ce-
vap alabileceğim bir ortam ararken birden bire 
aynı ortamın insanları olmadığımızı anladım.

İşte bir soru daha. Aç Allah aşkına! 

Allah kapat diyor.Allah’a inanan bir oda 
dolusu insan ise o Allah’ın adına aç diyor-
lar. Bu nasıl iş ki dinlerini bilmiyorlar. Orada  
geçirdiğim her dakika bana bin saat gibi geli-
yordu.

“Aç aç Allah aşkına” ısrarı belki beynimde 
bin kere yankılanıyordu. Bütün gücümü topar-
layıp, aklıma takılan birkaç soruyu soracaktım. 
Mutlaka bilmesi lazım. Ramazanlarda kaç yerde 
hatimler okuyordu. Benim birkaç sorumu mu 
bilmeyecek. Uygun bir zamanı yakalamak için 
dikkatlice onları takip ediyoyorum. Dedikodu-
nun doruk noktaya çıktığı bir anda Allah ko-
rusun, Allah esirgesin, Allah versin, Allah kah-
retsin gibi sözler de ağızlarından hiç eksik ol-
muyor. Aman Allah’ım senin hoşlanmadığın ya-
sakladığın herşeyi rahatlıkla yapıyorlar. Hem de 
hiç senden korkmadan.
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Kendimi toparladım ve Allah’ım sana sığını-
yorum diyerek sorumu sordum.

Nazife Teyze kusura bakma ama bu gece 
ben hiç uyuyamadım ve müslüman olmaya ka-
rar verdim.

Nazife Teyze: Sus kızım sus, tevbe et (tevbe 
tevbe) o nasıl söz öyle, sen gavur musun, biz 
gavur muyuz, müslümanız Elhamdülillah.

Öyle değil Nazife Teyze. Yani ben gerçekten 
iman etmek istiyorum, onun için bu gece ben 
iman tazeledim.

Nazife Teyze: Tevbe tevbe, o nasıl şeymiş 
böyle. Zere sabah’tan beri senin üzerinde bir 
tuhaflık vardı zaten. Korkulu bir rüya mı gör-
dün ne yaptın. Yoksa besmelesiz yere mi bas-
tın. Çaydan sonra bir tuz çevirelim iyi gelir in-
şallah…

Hatice: Kızım kendine iyi bak sen herhalde 
üşütmüşsün. Bak ayaklarında çorap bile yoktur. 
Şimdiki gençler bir alem canım.

Ayşe: Zehra’cığım senin bir derdin var gibi, 
ben seni iyi tanırım, ne oldu dayak yemiş gibi-
sin.

Dokunmadan ağlayacaksın…

Öyle de oldu dokunmadan ağladım. Kendi 
halime, cahilliğime, onların haline, onların ca-
hilliğine…

Nazife Teyze ben Kelime-i Şehadet’i söyle-
yeceğim ama manasını bilmiyorum. Sen oku-
muş, görmüş geçirmiş bir dindar hanımsın. Bize 
bunu açıklarsan benim için çok iyi olacak, belki 
de rahatlayacağım.

Nazife Teyze: Sus kızım o nasıl şeymiş öyle 
bu kelimelerin açıklaması mı olurmuş. Bunu an-
cak Allah ve Rasulü bilir. Biz sadece okumakla, 
söylemekle, tekrarlamakla mükellefiz. Gerisine 
karışmayız. Haşa Allah insanı rezil rüsva eder.

Allah, niçin insanı rezil etsin ki; bence bun-
ların bir anlamı olmalı. Anlamsız, faydasız bir 
şeyi Allah niçin emretsin ki.

Nazife Teyze: Anlamsız, faydasız demedim. 
Tabii ki sayısız faydaları var. Rahmetli babam 
Kur-an’da birçok ayetleri işaretlerdi. Diş ağrısı-
na, baş ağrısına çocukların sancılarına iyi gelen 
kaç tane ayet var.

Hem kelime-i tevhidi on bin kere çeker de 
kimin ruhuna bağışlanırsa onun yeri nar da olsa 
Allah bu tevhidin yüzü suyu hürmetine onun 
yerini nûra yani cennete çevirir. Alimallah de-
nenmiştir.

Nasıl denenmiştir, anlayamadım?

Bunu hafif meşrep bir kadına okumuşlar. 
Sonra da rüyalarında onun yerinin cennet oldu-
ğunu görmüşler. Hele nice esrarlı tesbihat var 
ki inanın onları söyleyenlerin dağlar kadar gü-
nahı da olsa o tesbihatın yüzü suyu hürmetine 
Allah o kişiyi iki cihanda bağışlar, cennetlikler-
den kılar.

Ben ne dediğimi bilmeden şuursuzca müs-
lüman olmak istemiyorum. Tamam müslüman 
olacağım ama müslüman olmanın da elbette ki 
bir bedeli olması gerekecek. İşte onu öğrenmek 
istiyorum.

Yine aynı şeyleri tekrarlıyorsun. Ne demek 
müslüman olacağım da, yani sen müslüman de-
ğilmisin biz müslüman değilmiyiz.

Senin deyiminle müslümanız müslüman ol-
masına da… diyelim ki Kelime-i Şehadeti ele 
alalım. Onun manasını bilmiyoruz. Günde kırk 
defa okumakla mükellef olduğumuz Fatiha’nın 
manasını da bilmiyoruz. Buna ne diyeceksiniz. 
Bugün hiç olmazsa bu konularda konuşsan da 
ben de aydınlansam. Hem komşular için de iyi 
olur, sanırım onlar da benim kadar merak edi-
yorlardır.

Allah Allah kızım sen bugün besmelesiz mi 
yoksa ters tarafından mı kalktın nedir. Biz ho-
camıyız, onları ancak hocalar bilir.

Yani din bizim değil de hocaların dini mi di-
yorsunuz. Biz mesul değiliz de onlar mı mesul. 
Biz bilmesek de olur. Peki biz ne yapacağız da 
müslüman olacağız. Allah müslümanlara bir ki-
tap indirmiş.

“Bu kitabın içinde neler var acaba Allah kul-
larına neyi emretmiş, neyi yasaklamış. Sanıyo-
rum ki bu kitabın içinde yazmıştır. Bütün bunla-
rı öğrenmeden, inanmadan nasıl olur da biz de 
müslümanız diyebiliriz,” diye konuşmaya başla-
mıştım ki, orada bulunanların hemen hepsi bir 
ağızdan, “kesin kesin tartışmayı, dini mini kat-
mayın ortaya. Bizim öyle şeylere aklımız ermez. 
En iyisi çaylarımızı ağız tadıyla içelim de geç ol-
madan evlerimize dağılalalım” demeye başladı-
lar. Oysa az önce havadan, sudan konuşurken 
hiç kimsenin zaman sıkıntısı yoktu.

Bu kadar zaman geçmesine rağmen dini an-
ladım da min ne idi anlamış değilim.

Bu arada tuz çevirmekten de vazgeçtiler 
herhalde. Zaten derdimin çaresi tuzda değildi, 
bunu onlar da anlamıştı. Artık aramızda bir me-
safe olacaktı, öyle de oldu.
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Antalya’da bir televizyonda çalışırken, eşiyle tanışan İlkay Hanım, 
onlar için hicret yolculuğu olarak tanımladıkları Ankara’da yaşa-

maya başlar.

***********

Zerrin: Bu kadar sıkıntılı bir dönemde örtünmeye nasıl karar ver-
diniz?

İlkay: Benim örtünmenin belli bir dönem ile ilgisi yoktu ama ken-
dimi hazırladığım bir dönem vardı. RABBİM beni uzun zamandır te-
settüre; hem ortamımı, hem eşimi her şekilde hayatımın her karesini 
buna hazırlıyordu. Bu hazırlık çerçevesinde artık bir şeylerin yerine 
oturduğu ve emirleri tamamen algıladığım bir zamanda örtünmeye ka-
rar verdim. Çünkü Allah’ın (c.c.) emrine göre yaşamak isteyen bir insa-
nın yarım yaşayamayacağını ve bütünü koruması gerektiğini idrak et-
miştim. Ve Allah’ın (c.c.) izni ile de Rabbimin dilediği gibi yaşamaya 
bir adım daha attım.

Zerrin: Hayat tarzınızı değiştirmenizde neler etken oldu?

İlkay: Hayat tarzımı değiştirmemde Allah (c.c.) korkusu etken 
oldu. Öncelikle eşimle tanıştım ve eşimle tanışmadan önce de inancım-
la ilgili ve bunu eksik yaşadığımla ilgili duygular içimde hep vardı. Fa-
kat onunla tanıştığım zaman bana ilk sorduğu soru şu olmuştu. Haya-
tımın en önemli adımlarından biriydi.”Allah’tan (c.c.) yeterince korku-
yor musun?’’ Ve Allah’tan gerektiği hakkıyla korkup korkmadığımı in-
celemeye başladığımda bu serüvene girmiş oldum. Yani Allah’tan (c.c.) 
korkan bir mümin olmak için bu çabayı sarf edince o benim hayatımı 
düzenledi ve ona göre de yaşamamı düzenlemiş oldum.

Zerrin: Örtündüğünüzde sizi nasıl tepkiler karşıladı?

İlkay: Örtünme konusunda, tepki alabileceğim ailemdeki insanlar-
la görüşmemeye başladım, öncelikle tepkilere ben tepki vermiş oldum. 
Fakat en yakınımdaki erkek kardeşim artık benimle sokağa çıkmaya-
cağını söylüyor, çünkü beni bu şekilde yanında taşımak istemiyordu.

Zerrin: Değişiminizden sonra kendinizi nasıl hissettiniz? Duygula-
rınızı paylaşır mısınız?

İlkay: Benim kendi dünyama şöyle yansıdı; zaten dediğim gibi bir 
süreç içinde olduğum için bir anda örtünmedim, önce kıyafetlerimi, 
ortamımı düzenledim ona göre yaşamaya başladım. En son bende ör-
tünme vuku buldu. Onun öncesinde zaten kendi hayatımı organize et-
miştim. Doğru düzgün bir mü’min olma çabam vardı. Allah’ın izin ver-
mediği yerlere girmeme çabam vardı, yasaklarına uyma çabam vardı. 
En son olarak da bunu örtünme ile sonuçlandırdım. Fakat bu hayatı-
ma nasıl yansıdı diye sorarsanız; tesettür ya da örtüyü taşımaya başla-
dığım anda değişik insan bakışları bana nüfus etmeye başladı. Kiminin 
bana nefretle baktığını gördüm. Bu daha önce hiç yaşamadığım bir du-
rumdu. Sokağa çıktığımda her zaman güvenle gezerdim, hala öyle ge-
ziyorum hatta daha da güvenli geziyorum. Çünkü Rabbimin beni mu-
hafaza ettiğini düşündüğüm için güvenim artıyor ama bazı insanların 
bana çok çirkin bakışlarıyla karşılaştım ve kınayan alay eden küçüm-
seyen bakışlar beni şaşırttı.

Zerrin: Ailenizdeki tepkiler nasıldı?

İlkay: Benim annem daha dünyevi bir insandır. Fakat benim ilk ör-

Örtü Allah’ın Emridir!

Ropörtaj
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tünmem dua ile başladı. Bu benim için çok önemliy-
di. Çünkü annem ile bu anı paylaşmak çok duygu-
saldı. Aynı zamanda,”kızım bunu bir ömür boyu ta-
şıman dileği ile ’’ diye dua ederek eşarbımı bağlama-
sı beni çok mutlu etti.

Zerrin: Başınızı kapatırken bunun zorluklarını 
biliyor muydunuz?

İlkay: Başörtüsünü kolay taşıyacağımı düşünü-
yordum. Çünkü öncesinde kendimi çok iyi hazırla-
dığıma kanaatim vardı. Ortamım ona göreydi, kıya-
fetim ona göreydi yani başımı örttükten sonra hiç-
bir değişim yaşamadım. Ama başörtüsünün zorluk-
ları var, kendimce hem fiziksel hem ruhsal zorlukla-
rı yaşadım ve bu bana da ilginç geldi. Aslında daha 
farklı problemsiz yaşayacağımı düşünüyordum. En 
basitinden bu komik gelebilir size ama örtüyle duy-
makta zorluk çekiyorum. Benim için en önemli şey 
de buydu. Onun için daha hafif malzemeler kullan-
maya dikkat ediyorum. Onun dışında Elhamdülillah 
yani ruhuma şifa niyetine geldiğini hissediyorum. 
İnşallah Rabbim bütün mü’min kadınlara bunu ya-
şatsın diye de dua ediyorum...

Zerrin: Hiç pişmanlık yaşadınız mı?

İlkay: Hayır çünkü dediğim gibi çok uzun bir 
süreçte tamamladım yani kadını bir ev gibi hayal 
edin çatıyı da başörtüsü olarak. Ben evi kendimce 
oluşturmuştum en son artık çatıyı koymam kalmıştı. 
Örtündüğümü anlamayan birçok insan da görmüş-
tüm “Aaa siz örtündünüz mü? Hiç farkında değiliz.’’ 
diyenler çok oldu. Hatta “nasıl anlamadım” diye şa-
şıranlar oldu, çünkü zaten önceden o formatta yaşa-
maya başlamıştım. Başörtüsü bunun en son nokta-
sıydı.  Elhamdülillah Rabbim nasip etti ve biz de ya-
şamaya fırsat bulabildik.

Zerrin: Kapalılara konan yasaklar hakkında ne-
ler düşünüyorsunuz? (kamusal alanlarda, üniversi-
teler de v.s)

İlkay: Ben üniversitede okurken örtülü değil-
dim. O yüzden okuldaki problemleri birebir ken-
dim yaşamadım. Fakat çevremdeki örtülü arkadaş-
larımın bu problemi yaşadıklarını ve bunun onur-
larını zedelediğini, çok üzüldüklerine şahit oldum. 
Böyle bir demokratik ülkede özellikle cumhuriyetle 
yönetilen bir ülkede bunun yapılmaması gerektiği-
ni, bunun tamamı ile siyasal bir oyun olduğunu hal-
kın içinde de aslında böyle bir problem olmadığı-
nı ama siyasilerin bunu yönlendirerek insanları bu-
nunla huzursuz ederek ve gündeme getirerek zorla-
dıklarını düşünüyorum. Kesinlikle okuyan bir bey-
nin örtüsüne takılıp kalınmamasının gerektiğini dü-
şünüyorum. Ben bugün kendi adıma 2. bir üniversi-
teye karar verirken şimdi örtülü olmam beni engel-
leyen nedenlerden biri olarak önüme geçiyor. Çün-
kü sınava girmek istediğimde benden başımı açma-
mı isteyeceklerse ben o sınava girmek istemiyorum. 
Bu da benim şu anki yaşantıma engel. Bence önem 
arz eden o kızın başındaki örtü değil beynindeki 
düşünceler, yapacağı çalışmalardır. Yani anlatmak 
istediğim başörtülü bir kız bilim adamı olduğunda 
dünyaya birçok faydası olamaz mı? O zaman bu en-
gelin acilen ortadan kaldırılması lazım. Bunun dü-
zelmesi için ben Allah’a dua ediyorum çünkü Rab-
bimdir her şeye en güzel yer ve nizamı veren. İnşal-
lah bu konuda bize de daha güzel günler gelecek 
diye temenni ediyorum…  

Zerrin: İNŞAALLAH…Vakit ayırıp duygu ve dü-
şüncelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkürler. 

‘’O canlı kitap Kur’an-ı Hakim
O sonsuz ve Kadim’in hikmeti
Hayat hilkatinin esrar nüshası
Sebatsiz  O’ nda bulur sebat
Kur’an aleme nazil olunca
Kahin ve Papa’nın işi bitti.’’
                         (Muhammed İKBAL)

‘’Kur’an büyük varlık aleminin ezeli tefsiri ve tercümesidir. 
Kur’an İslam dünyasının  manevi güneşidir.
İnsanların gerçek hikmeti ve mürşididir ki; insanları sadece davet etmektedir. 
İnsanlığın hikmet ve din kitabıdır. Kur’an geçmiş semavi kitapları da  
ihtiva eden ilahi bir kitaptır.’’

(Said-i Nursi) 
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ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 

PLATFORMU’NUN

240. BASIN AÇIKLAMASI
Sayın basın mensupları ve değerli katılımcılar;

Beş yıla yaklaşan hak arama mücadelemizde sesimizi duyur-
ma çabamız 240. haftasında da devam ediyor. Ve çok şükür ki 
artık sesimize ses geliyor. Hem de bu yasağı koyanlardan, ba-
şörtüsünü ve çarşafı ayaklarının altına alıp gösteri yapanlardan, 
ikna odaları kurup kızlarımızın psikolojisini alt üst eden zihni-
yetin kurumsallaştığı yerden, özgürlüğe açılan yolları kapatmak 
için koşa koşa Anayasa Mahkemesine gidip, seçilmişlerin önüne 
atanmışlar eliyle set çekme hakkını kendinde görenlerden. Lakin 
gelen ses pek de iç acıcı değil. Çünkü ağızlarını her açtıklarında 
içlerindeki zehrin kokusu ortalığa yayılıyor. Bu defa da örtünme 
şekline karar verme yetkisini kendilerinde görüyorlar. Bir kadını 
dini vecibesini yerine getirmekten alıkoymak büyük bir zulüm-
dür. Eğitim alma hakkını gasp etmek, eğitimini aldığı mesleği 
icra etmesine, rızkını kazanmasına mani olmak büyük bir zulüm-
dür. Bir kadını inancına aykırı kıyafet giymeye zorlayarak onun 
ruhunu zedelemeye ana babasının, kocasının hakkı yokken ken-
disine sosyolog, ilahiyatçı, kanaat önderi, öğretim görevlisi ya da 
siyasi parti lideri denen insanların bu hakkı kendilerinde bul-
maları manidardır. Modacıların bile ihtiyatla yaklaştığı bu alan-
da, başörtülerimizin ne şekil olması gerektiği hakkında pervasız-
ca yapılan beyanatları hakaret kabul ediyoruz, bu pek yaratıcı (!) 
fikirlerin sahiplerini bilim insanı niteliğiyle bağdaştıramıyoruz. 
Her seçim döneminde hatırlanıp sonrasında unutulan bu konu 
üzerinden siyasilerin rant elde etmelerine asla izin vermeyeceğiz. 

Anayasa’nın 10. maddesi uyarınca “Kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamak-
la yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine ay-
kırı olarak yorumlanamaz”. Pekiyi hakları gasp edilen insanlar, 
yani bizler bu ülkenin “eşit vatandaşları” değil miyiz? Değil er-
keklerle, hemcinslerimizle dahi eşit muamele görmeyen, yıllar-
dır bu toplumun zencileri olarak görülenler olarak “Artık Yeter” 
diyoruz. 

Askeri vesayet ürünü olan mevcut anayasaya yönelik hazırla-
nan bu değişiklik paketi sivilleşme yönünde atılacak önemli bir 
adım olacak ve gayet iyi niyetle umuyoruz ki devamında ayrım-
cılığa uğrayan herkesle beraber bizler için de daha aydınlık gün-
lerin başlangıcı olacaktır. İşte bu nedenlerle hem İnanç Özgür-

bıkmadan...usanmadan...

Bıkmadan...
Basın Açıklamalarımız!
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lüğü Platformu hem de İLKDER olarak psiko-
lojik şiddet ve ayrımcılığa uğramış kadınlarımı-
zın ve kızlarımızın sesi oluyor ve “yetmez ama 
evet” diyoruz. Ve yürütmedeki erke şunu hatır-
latmak istiyoruz: anayasayı değiştirmek, eğer 
uygulamadaki hukuksuzlukları gidermeyecek-
se, yasalarda teminat altına alınan haklar sahip-
lerine iade edilmeyecekse; biz sivil anayasaya 
EVET diyenler olarak, görevlerinizi hatırlatmak 
için burada yine hazır olacağız.

Başörtüsü yasağı bir insan hakları ve kadın 
hakları sorunu olmakla birlikte, bir dini vecibe 
olan örtünmenin devlet aygıtı eliyle engellen-
mesi olup, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 
laik karakterine de aykırıdır. Mevcut hiçbir ras-
yonel değerle temellendirilemeyen bu mesnet-
siz yasağın her alanda son bulması, zaten geç 
kalmış adaletin toplumun tüm kesimleri için 
hemen tesis edilmesini bir kez daha talep edi-
yoruz. 

Haftaya aynı gün ve saatte bayramların ger-
çek anlamda bayram olduğu, hak ihlallerinin, 
zulümlerin, kadın ve çocuk istismarlarının ol-
madığı bir Türkiye’de buluşmak ve yaşanan gü-
zellikleri paylaşmak umudu ve duası ile…

Katılan herkese teşekkür ediyoruz.

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu Adına 

İLKDER Üyesi (İlke ilim Kültür ve Dayanışma Der-
neği) 

Aysel Yılmaz 

2.10.2010

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 

PLATFORMU’NUN

244. BASIN AÇIKLAMASI
Değerli Basın Mensupları, 

244 haftadır yağmur-çamur, 
kar-kış demeden insan hakları-
nın önündeki engellerin kaldırıl-
ması için buraya gelen çok kıy-
metli katılımcılar bu haftaki ba-
sın açıklamamıza hoş geldiniz.

Referandum, ülkemiz insa-
nında değişiklik beklentisi oluş-
turdu ve sorunların çözümü 
için umut oldu. Darbe mağdur-
ları, YAŞ mağdurları,  daha faz-
la hak ve özgürlük isteyenler 
13 Eylül’den bu yana uğradıkla-

rı haksızlıkların hesabının sorulması için çeşit-
li girişimlerde bulunmaktalar. Başörtüsü mağ-
durları da ne hukukî ne de insanî hiçbir gerek-
çesi bulunmayan bu yasağın kalkacağına olan 
inançlarını hiç kaybetmediler.

Her seçim döneminde pek çok vaadde bu-
lunan siyasiler iş sorunun çözümüne gelince 
çark etmekteler. Siyasî rant elde etmek için ver-
dikleri sözleri seçimden hemen sonra unutan-
lar mağdurların yüzüne tekrar bakabilmekteler. 
Ana Muhalefet Partisi Lideri Sayın Kılıçdaroğ-
lu meydanlarda başörtüsü sorununu kendileri-
nin çözeceğini söylediğinde bu kanayan yara-
nın sarılacağına dair ümitler arttı. Ancak bugün-
lerde yine bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Hükü-
metin “birlikte çözelim” önerisini yokuşa sürüp 
sorunun çözümü için konuyla ilgisiz pek çok 
şart koşmasını anlayamıyoruz. Bu sorun insan 
hak ve özgürlükleriyle ilgili, toplumu derinden 
yaralayan bir sorundur. İnsan hak ve özgürlük-
leri asla pazarlık konusu yapılamaz. Devletin, 
toplumun her kesimine barış elini uzattığı ve 
kucakladığı bu dönemde bu sürecin önüne set 
çekenler bu vebalin altından nasıl kalkacaklar?

Ülkemizde bir sorunlar sıralaması yapıldığı-
nı görüyoruz. Bu sıralama kime ve neye göre 
yapılmaktadır. Bu sıralamada başörtüsü soru-
nunu en son sıraya yerleştirenler birkaç nes-
lin eğitim, çalışma, hatta aile hayatında ne gibi 
depremler yaşadığını empati kursalar dahi an-
layamazlar. Sorunların çözümünü birbirine bağ-
lamak ipe un sermekten başka bir şey değil-
dir. Bizler bu yapılanların altında kasıt arıyoruz 
ve çözüm olarak sunulanların aslında çözüm-
süzlük önerisi olduğunun da farkındayız. Ana 
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Muhalefet Partisi’nin çağı yakala-
ma adına bir değişim geçirdiğini 
görüyor ve başörtüsü sorununun 
çözümünde aktif, yapıcı, olum-
lu rol alacağını umuyoruz. Hatta 
önümüzdeki seçimlerde başörtü-
lü adaylar göstermesini bekliyo-
ruz. 

Eski YÖK Başkanı Kemal Gü-
rüz kendi başkanlığı döneminde 
hiç kimseye, özellikle de başör-
tülü kızlara “ızdırap” yaşatmadık-
larını söylemektedir. Bu söylem-
lerin sahiplerinin Türkiye ger-
çeklerinin farkında olmadıkları-
nı ya da olmak istemediklerini 
ve kendi hayal alemlerinde yaşa-
dıklarını düşünüyoruz. Binlerce öğretmen, dok-
tor, avukat, memur görevlerinden atıldı. Binler-
ce genç kızımız üniversite öğrenimini bıraktı 
veya yabancı ülkelere eğitim için gitti. Yüzler-
cesi psikolojik bunalımlara girdi. Izdırapları sa-
dece mağduriyetin doğrudan muhatapları değil 
aileleri de yaşadı. Izdırap yaşatıp yaşatmadıkla-
rını merak edenler ikna odalarına aldıkları kız-
larla görüşme yapanlara onların psikolojik du-
rumlarını sorabilirler. 

Şu gerçeği tekrar vurgulamak istiyoruz: İn-
san hak ve özgürlükleri ertelenemez, göz ardı 
edilemez, pazarlık konusu yapılamaz. Bu ne-
denle bu sorunun bir an önce çözülmesini hem 
hükümetten, hem de muhalefetten talep ediyo-
ruz. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. 

Haftaya özgürlüklerin elde edildiği bir 
Türkiye’de buluşmak dileğiyle tüm katılımcıla-
ra teşekkür ediyoruz. 

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU ADINA

İLKE İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Tubanur Sönmez

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 

PLATFORMU’NUN

248. BASIN AÇIKLAMASI
Sayın basın mensupları, 248. hafta basın 

açıklamamıza hoş geldiniz.

Bu kadar hafta siz de bizlerle burada oldu-
nuz sesimizi duyurmamıza vesile oldunuz hepi-
nize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 

Bu güne kadar pek çok hak ihlalini, hak 

ve özgürlükler önüne çekilmek istenen setle-
ri gündeme getirdik, çözümü için çaba sarf et-
tik. Maalesef dün bizlerin bugün çocuklarımızın 
kalplerinde adeta her okul açılışında, her seçim 
sürecinde kanayan bir yara haline gelen başör-
tüsü sorunu hala gündemde.

Gelişmekte olan ve demokratikleşme yolun-
da hızlı adımlarla ilerlemeye çalışan ülkemizde 
ne yazık ki bu mesele seçim malzemesi yapıl-
mak isteniyor. Biz çözeceğiz diye meydanlarda 
bağıranlar tabanlarından gelen çatlak seslerle 
çark etmeyi, sözlerinden dönmeyi  hiç önemse-
mediler. Siyasette her zaman böyle şeyler oluyor 
alışmamız bekleniyor ama bu durumu hiçbir za-
man kanıksamayacağız. Siyasetçilerden bekledi-
ğimiz, dün dündür bugün bugündür mantığıyla 
hareket etmeleri değil ilkeli siyaset yapmalarıdır.  
Türkiye bir hukuk devletidir. Kuvvetler ayrılığı 
olduğu için  yürütme yargıya, yargıda yürütme 
ve yasamaya karışmaz.

Bizlere öğretilen de hep buydu ancak, 
Türkiye’de işlerin böyle yürümediğini pek çok 
vesileyle gördük ama en son Yargıtay Başsavcı-
sının yaptığı basın açıklaması bu uygulamaların 
düzeleceğine dair umutlarımızı yok etti. Mecli-
sin eli kolu bağlanarak, gözdağı verilerek nere-
ye varılacak, biz neden seçim yapıp vekillerimi-
zi seçiyoruz başsavcılar bizim yerimize de nasıl 
olsa kararlar veriyor. Aksi bir uygulamada ka-
patma korkusuyla siyasi partiler hizaya getiri-
liyorlar. 

Başörtüsü mağdurlarının yaşadıkları sıkıntı-
lar T.V ekranlarında tartışıldığından ya da ga-
zete köşelerinde yazıldığından daha vahim so-
nuçlar doğurmuştur. Bunu yaşamayan bilemez. 
Çözüme bu kadar yaklaşılmışken ya da öyle bir 
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hava estiriliyorken provokasyonların peş peşe 
gelmesi manidardır. Biz yeni bir Ali Kalkancı 
olayı beklerken ilköğretim okulu çocukları da 
işin içine sokulmaya çalışılarak, olay mecrasın-
dan çıkarılmaya sulandırılmaya çalışılıyor. Gerçi 
insan hakları bir yerde ihlal ediliyorsa, bu hak-
kı ihlal edilen kişi veya kişilerin yaşı, cinsiyeti, 
konumu sorgulanamaz. 

Meclis İnsan Hakları Komisyon Başkanı Sa-
yın Zafer Üskül’ün verdiği talihsiz beyanatı  hak 
ve özgürlük isteyen insanların önünde büyük 
bir engel olarak algılıyoruz.

Çocukların hangi hallerde velilerin ellerin-
den alınacağı kanunlarda belirlenmiştir. Kaldı 
ki komisyon başkanının en kolay yolu seçmek 
yerine sorunun kaynağına inmesini beklerdik. 

Geçtiğimiz günlerde arazi eğitimi uygulama-
sına giderken başörtülü oldukları için 6 kızımız 
otobüsten indirilmiştir. Bu yüzyılda böylesi bir 
uygulamayı insanlık dışı görüyor ve bunu ya-
pan hocaları şiddetler kınıyoruz.

Umuyoruz ki toplumun yarısını oluştu-
ran,   yarısın da yetiştiren kadınların bu soru-
nu bir an evvel çözüme kavuşur. Yetkililer ve 
siyasiler de artık ülkenin sıra bekleyen yığın-
larca sorunlarını çözmek için harekete geçerler.  
249. haftada özgürlüklerin elde edildiği bir 
Türkiye’de buluşmak dileğiyle tüm katılımcıla-
ra teşekkür ediyoruz. 

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU ADINA 

İLKE İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 

Hadiye Kılıç

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 

PLATFORMU YOLUNA 

DEVAM EDİYOR
Yıl 2005 Türkiye’ de ki inanç 

ve fikir hürriyetine yönelik en-
gellemelere karşı, 23 sivil top-
lum kuruluşunun yer aldığı ge-
niş kapsamlı bir inanç özgürlü-
ğü platformu kuruldu. Platfor-
mun amacı Türkiye’ deki baskıcı 
ve çifte standartçı tutumların kar-
şısında yer almak ve yapılan zul-
me dur demek olarak açıklandı.

16.03.2005 günü Başkanımız 
Özden Sönmez’in ve diğer 22 si-
vil toplum kuruluşu başkanları 

ve yetkililerinin bir araya gelerek oluşturduk-
ları platform Ekim 2010’ da beş buçuk yaşını 
doldurdu. Geçen yıllar süresince eksilerek yo-
luna devam eden platform bugün süreklilik bi-
lincini taşıyan, efendimizin ‘ibadetin az da olsa 
sürekli olanı makbuldür ‘ sözünü hizmetlerin-
de düstur edinmiş dört sivil toplum kuruluşu 
(İLKDER, IHH, MAZLUMDER, VAHDET VAK-
FI) ile her cumartesi Abdi İpekçi Parkı’nda saat: 
12.00 da basın açıklaması yapmayı sürdürüyor. 
Bunun yanı sıra her kuruluştan birer temsilci 
ile kurulan Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu 
İcra Komitesi onbeş günde bir,  gündemdeki 
konular, platformun yapısı ve canlı tutulabilme-
si için yapılacaklar gibi konular üzerinde istişa-
re etmek amacıyla bir araya geliyor. Bu toplan-
tılarda alınan kararlar doğrultusunda özellikle 
referandum öncesi renkli eylemlerle ( balonla 
yetkililere mektup gönderme, dumanla haber-
leşme, oy sandığı kurma, ülkenin zencileri ko-
numunda tutulduğumuzu vurgulama gibi) bası-
nın ve kamuoyunun ilgisini platforma ve dola-
yısıyla inanç özgürlüklerine çekmeyi başardık.

Bugün gelinen noktada somut gerçeklikle-
rin üzerine soyut korkularını çıkaranlara  rağ-
men bizler bu ülkenin açık- kapalı, müslim- gay-
rimüslim, alevi- sünni, laik- anti laik gibi kamp-
laşmalara sürüklenmesine izin vermeden hak 
ve özgürlüklerin savunucusu olmaya ve ülkemi-
zin eylemler tarihinde en uzun soluklusu olan  
(buna sevinmeli mi üzülmeli mi bilmem!!!)  ba-
sın açıklamalarımız için Abdi İpekçi Parkı’nda 
bir araya gelmeye devam edeceğiz. Zulüm son 
bulana kadar…

Aysel YILMAZ
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İnsan hiç tanımadığı birine neden yardım eder?

Fatma Ay, onüç yıl önce geçirdiği trafik kazası ile hayatı alt üst 
olmuş bir güzel insan. Ölümün kıyısında, yoğun bakımda geçen bir 
yıldan sonra kendine geldiğinde öğrenmiş sekiz yaşındaki oğlunu ka-
zada kaybettiğini, uzun yıllar hayatını paylaştığı eşinin kendisini bıra-
kıp gittiğini ve ömrünün kalanını tekerlekli sandalyeye bağlı boynun-
dan altını kontrol edemeden geçireceğini. Kazanın olduğu ilk günler-
de olayın vehametinin farkında bile değilken, kendisinden davacı ol-
madığı yönünde beyan almayı nasıl becerebildilerse beceren olayın 
tarafı olan kişiler artık davanın zaman aşımına uğramasıyla birlikte 
burada kararttıkları hayatı umursamadan yaşamlarını sürdürmekteler. 
Ama tüm bunlar Fatma Hanımı hayata küstürmemiş diğer oğlu ile bir-
likte, umudundan hiç bir şey kaybetmeden yaşama dört elle sarılarak 
zorlu hayat yolculuğuna devam ediyor.

Bugün oğlu askerde ve ona yirmi beş yıllık komşusu Meliha Ha-
nım bakıyor. İşçi emeklisi eşi, evli iki çocuğu olan Meliha Hanımın bir 

çocuğu da Bayburt’ta inşaat mühendisliği öğrencisi. Sincan’ın Saraycık köyünde küçücük bir gecekondu-
da kesişen bu hayatlar bize vefanın sadece İstanbul’da bir semt olmadığının ispatı.

Komşuluk ilişkileri öldü, herkes maddi çıkarlar peşinde, insanlık nerede, bu devirde babana bile gü-
venme diyenlere ve dedirten olaylara inat hala bir yerlerde güzel şeyler oluyor. Biz bunu gördük çok şü-
kür.

Fatma Hanım bize kurban bayramından önce ulaştı ve ihtiyacını dile getirdi. Kurban bayramı öncesi 
kurban vekâletleri ve organizasyon çalışmaları arasında, bayram sonrasında yaklaşık yirmi gün boyunca 
başkanımız sürekli sağa sola telefon etti ve bizden talep edilen tekerlekli sandalyeyi sağlayabilmek adına 
kendini parçalarcasına uğraştı. Sandalye hastanın rahat banyo yapabilmesi ve kişisel ihtiyaçlarını gidere-
bilmesi için dizayn edilmiş bir ürün ve oldukçada pahalı. Siz hayırseverlerimizin desteği, katkıları ve ulaş-
tığımız firmanın yardımları ile sandalyeyi alabildik.

Sandalyeyi aldığımız ve teslim etmeye gittiğimiz her iki günde de öyle güzel yağmur yağıyordu ki, 
bilmem buna bir anlam yüklemek gerekir mi? Tabii birde şu var ki sonbaharın güzelliği sıcak bir eviniz 
ve akmayan bir çatınız varsa size gülümser. Bunlar yoksa bize güzel gelen hava size soğuk ve somurt-
kan gelebilir.

İşte böyle hava soğuk, dışarısı yağmur çamur. Henüz kömür alamadıklarından soba yanmıyor. Fat-
ma Hanım hareketsiz oturduğundan soğuktan en fazla etkilenen kişi. Geçirdiği enfeksiyon sebebiyle sa-
bah akşam iğne vurdurmaya gidiyor. Biz dernekten dört arkadaş sandalyeyi teslim etmeye gittiğimizde 
de iğnesini yaptırmış, yeni gelmişlerdi. Ve bu iki hanımın gülen gözleri bize yine ispatladı ki hayata na-
sıl bakarsanız öyle görürsünüz. Yaşadıkları zor şartlara rağmen nezaketlerinden hiçbir şey kaybetmemiş 
bu hanımlar bizi güler yüzle, dualarla, teşekkürlerle karşıladılar ve uğurladılar. Fatma Hanım kaç defa te-
şekkür etti bilmem ama biz çıkarken yüzünde kelimelere dökemediği minnet duygusunu görebiliyorduk.

Hâlbuki minnettar olması gereken o değil bizleriz. Çünkü biliyoruz ve inanıyoruz ki bir kul mümin 
kardeşinin bir sıkıntısını giderirse Rabbimiz de o kulun sıkıntılarını giderir. Bu anlamda kardeşimizin sı-
kıntısının giderilmesi hususunda gayret gösteren dernek üyelerimiz, bağışçı ve gönüllülerimiz Rabbimi-
zin bu vaadine muhatap olmanın umudu ile buna vesile olan Fatma Hanıma minnettarız.

Fatma Hanım’a Minnettarız!

Minnet Duysunlar Diye mi?
Minnet Duyalım Diye mi? A y s e l  Y I L M A Z



Kurban Bayramı bu yıl sivil toplum kuruluşlarının dünyanın 
çeşitli coğrafyalarına yaptığı kardeşlik ziyaretleriyle ulus 

devlet sınırlarını aşan bir boyut kazandı. Mazlum ve ihtiyaç sahi-
bi insanlar Türkiye’deki yardım kuruluşlarının gönüllüleriyle ku-
caklaştı yine… Dünya üzerindeki 1,6 milyarın ortak kutladığı bu 
bayram kurban edilenlerin paylaşımının ötesinde uzakları yakın-
laştırdı, unutulanları hatırlattı, insanlığımızı tazeledi. 

Bu kurban bayramını İLKDER olarak ihtiyaç sahibi ülkele-
re vekalet yoluyla ulaştırdığımız kurbanlar dahilinde, kardeş ku-
ruluşlarımızdan Yardımeli Derneği ekibi ile birlikte Ürdün’de Fi-
listin mülteci kamplarında geçirdik. Farklı ülkelerde gerçekleş-
tirilen kurban organizasyonları ile doğal afetler, yoksulluk, sa-
vaş, işgal, açlık, mültecilik gibi sorunlarla mağdur insanlara ula-
şıldı. İLKDER olarak bu organizasyonlarda yetim çocukları ön-
celiyor, sel ve deprem felaketiyle yorulan Pakistanlı yetimlere, 
açık hava hapishanesine dönen Gazze’deki yetimlere, şehid ha-
nımlarına, savaş ve işgaller sonrası kanla sulanan Irak toprakla-
rına, açlık ve yoklukla imtihan olunan Afrika Gana’ya bayram se-
vinci yaşatmak için uğraştık. Bu ülkelerdeki kuruluşlarla işbirliği 
halinde gerçekleştirilen faaliyetlerde hem kardeşlerimizle tanı-
şıp yakınlaşıyor, hem de emanetlerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırabiliyoruz.

Ürdün ziyaretimizde gittiğimiz ülkenin nabzını gerçek in-
sanlara dokunarak tutma, Ortadoğu halkının Türkiye’ye bakı-
şını görme, duygularımızı buluşturma fırsatını, lezzetini tattık. 
Yolculuğumuz esnasında iletişim kurduğumuz pek çok insan 
Türkiye’den geldiğimizi duyar duymaz sımsıcak gülümsedi, ku-
cakladı bizi. Ürdün sonrası Suriye üzerinden dönüş yaptığımız 
için Şam’ın havasını da soluma fırsatı bulduk. Her iki ülkede 

de Türkiye’nin “ince gücü”nün etkileri ra-
hatlıkla hissediliyordu. Nereli olduğumuz 
öğrenilince katı kurallar esnetiliyor, kapa-
lı kapılar açılıyordu. Dış işlerinin son za-
manlardaki komşularla sıfır sorun politika-
sı ve vizelerin kaldırılmasıyla daha da ya-
kınlaşılan coğrafya, yılların yorgunluğunu 
geride bırakıp, geleceğe umutlu bir bakış 
kazandıran bir dost olarak görüyor ülke-
mizi… Zengin bir tarih ve kültürel mira-
sa sahip  bu topraklar güven ve dolayısıy-
la istikrar arayışını sürdürüyor. Gelir dağı-
lımındaki eşitsizlik, katılımcı siyaset yok-
sunluğu ve dışarıya bağımlılık gibi aşılma-

kurban heryerde...

Ürdün’de 
Kurban Tubanur  SÖNMEZ
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sı zor ve bir reform sü-
reci gerektiren sorun-
lar, bölgenin enerjisi-
ni tüketmekte. Uzun 
yıllar Arap dünyası ve 
Türkiye arasındaki ya-
kınlaşmayı engelleyen, 
milliyetçiliklerle harla-
nan nifak ateşine rağ-
men, aynı dine men-
subiyet ve başbakanın 
kararlı politikalarının 
neticesinde dostça iliş-
kiler tesis ediliyor. Batı 
dünyasıyla bambaşka 
bir tarihi inşa sürecine 
sahip olmasına rağmen, İslam dünyası da ha-
kim ulus devlet modeline geçiş yapıp, ulusal çı-
karları her şeyin üzerinde tutmayı öğrendiğin-
den beri uzaklarda bir hayal olan ümmet bilin-
ci yeniden zihinlerde yer bulmaya başladı bel-
ki de… Halkı televizyonlara kilitleyen mevcut 
Türk dizileri, ahlaki yozlaşma tehlikesi taşıyıp, 
yanlış imaj oluştursa da yapılacak kaliteli ve 
doğru yapımlara zemin hazırlıyor, tabi kaliteli 
yapımlar medya çöplüğümüzde tutunabilirse…   

Ürdün’de 1948 harbinde vatanlarından edil-
miş Filistinliler “mülteci kampı” adı verilen get-
tolarda yaşam mücadelesi veriyor. Az sayıda Fi-
listinli vatandaşlık alıp Ürdün vatandaşı olabil-
miş, fakat umutsuz çoğunluk mülteci kimliğinin 
ağırlığı altında. Kimi kamplarda yaşam şartları 
nispeten katlanılabilir olsa da özellikle en yo-
ğun olan 35 bin nüfuslu Gazze Kampı’nda du-
rum içler acısı… İşsizlik en büyük sorun. Kamp 
sakinleri dışarıdan gelecek yardımlara bağımlı 
halde yaşıyor. En temel hijyen koşullarının lüks 
algılanacağı bu ortak yaşam alanları hızla ar-

tan nüfusla bera-
ber insani yaşam 
sınırlarını çoktan 
aşmış durumda. 
Temiz su, ener-
ji, çöpler, sağlık 
hizmeti, eğitim ve 
en önemlisi onur-
lu bir yaşam tale-
bi karşılanamaz 
halde. Ürdün sı-
nırlarına adım at-
tığımız andan iti-
baren neredeyse 
her duvarda, her 
reklam panosun-

da bizleri gülerek karşılayan kral Abdullah, bu 
ağır yükün altından kalkamamış görünüyor. Ba-
kalım şimdiden babasının yanında pozlar veren 
veliaht prens bağımlılık siyasetinin ötesine ge-
çebilecek mi… Gayri Resmi rakamlara göre altı 
milyon Ürdün nüfusunun dört milyonunu Fi-
listinliler oluşturuyor… Buradaki şartlar bizim 
için kabul edilemez olsa da, diğer Filistin mülte-
ci kamplarına kıyasla normal, tecrit edilmemiş, 
halkla iç içe bir yaşam sürüldüğünü de belirt-
mek gerekir. Örneğin Lübnan’daki kamplarda 
yoğun güvenlik işlemleri ve keskin sınırlar var-
ken, Ürdün’de bir gecekondu mahallesi havası 
taşır kamplar. Ürdün’deki partner kuruluşumuz 
İslami Hayır Merkezi mültecilere daha iyi bir ya-
şam sağlayabilmek için yardımların koordinas-
yonunu ayrıca çeşitli sosyal ve eğitsel faaliyetler 
yürütüyor. Yıllar boyu süren savaş ve mültecilik 
hali yarım milyon Filistinli ve Ürdünlüyü evlilik-
ler yoluyla birleştirmiş. Bu da 460 kmlik uzun 
bir sınırı Filistin ile paylaşan bu toplum nez-
dinde birlikte yaşamın önünde kültürel ve ge-



leneksel engellerin olmadığını gösteriyor. Daha 
kapsayıcı devlet politikalarıyla mültecilerin as-
gari yaşam standardına ulaşması çok da zor de-
ğil aslında. Şu an Ürdün’de halkın üçte birinin 
faydalanabildiği sağlık sigorta sisteminden va-
tandaşlığı olmadığı için mahrum kalan Filistin-
li mülteciler için özel uygulamalar geliştirilme-
si elzem. Zira çoğunluğunu çocuk ve kadınların 
oluşturduğu mülteci nüfus yetersiz beslenme ve 
sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle çeşitli has-
talıklarla karşı karşıya. Öte yandan bu insanla-
rın gelen yardımların ötesinde devamlı gelir sa-

hibi olabilmeleri sağlanırsa, hem kendi ayakla-
rı üzerinde durabilecek hem de onurlu bir ha-
yat sürmüş olacaklar. Gazze’de kadınlara gelir 
kazandırmak için yürüttüğümüz mikro projeleri 
bu kamplardaki kadınlar için de düşündük, im-
kanları inceledik. Dikiş ve üretim atölyeleri ile 
kadınlar evlerinde bile üretkenliklerini kullana-
bilir, çocukları için az da olsa sürekli kazanç ka-
pılarını aralayabilirler. 

Sevgi ve umutla karşılandığımız topraklar-
dan buruk bir sevinç ve emanetlerin ağırlığıy-
la ayrılıyoruz. Biz de az da olsa en hayırlısı olan 
devamlı yardımlaşmayla ümmetin yoksunluğu-
nun giderilmesi için çabalarımızın anlamının bi-
raz daha farkına vardık ve artırarak devam ede-
bilmek duasıyla, sizlere ulaşması için yollanan 
selam ve şükranlarla yurda döndük. 

Hayırlarda buluşmak umuduyla…

“ K a z a y ı  a n c a k  d u a  g e r i  ç e v i r i r .

Ö m r ü  i s e  i y i l i k  u z a t ı r . ”

26



27

Mesnevi’de anlatılan bir hikaye vardır. Çoğunuz bilir. Serapa 
pisliğin içinde yüzen mamafih kendini deryalara açılmış bir 

geminin kaptanı gibi gören sineğin hikayesidir bu...

Hikaye mealen şöyle: Bir merkep bir gün bir çukura afedersi-
niz bevleder. Sonradan çıkan rüzgar ise eşekten hasıl olan sidiğe 
bir çöp kondurur. O çöpe konan bizim sinek, rüzgar estikçe ve çöp 
sallandıkça, şöyle düşünmeye başlar; “Ey  büyük Allah’ım, deryala-
ra açılmış bir geminin kaptanıyım, rüzgar estikçe gemimi istediğim 
gibi yüzdürüyorum. Bu ne saadet.” Şapşal sinek pisliğin içinde yüz-
düğünün farkında bile değildir. Bu yanılgı onun hayatının bütünü-
nü kuşatmıştır ve hariçten bakanlar bu zavallılığa ancak üzülebilir. 
Ol derya ki bambaşkadır. Bizim sineğe birinin deryayı anlatması ve 
sineğimizi o pislikten kurtarması gerekmektedir.

Bu hikaye bana Türk televizyonculuğunu ve Türk televizyonla-
rının içinde bulunduğu ahval ve şeraiti hatırlatır hep... Ekranlardan 
yansıyan her rezillikte bu hikayeyi düşünür, Hz. Pir’i bir kez daha 
anarım... 5 yaşındaki görgü şahidi çocuğa “annen nasıl öldü” soru-
sunu sorduklarında, tecavüz mağduruna olay nasıl gerçekleşti de-
diklerinde, kan revan içindeki yaralıya ısrarla olayı anlattırmaya ça-
lıştıklarında... Son olarak Kanal D ‘de yaşanan canlı yayın kepazeli-
ğinde iliklerime kadar hissettim bunu.  Kanal D televizyonunda ço-
ğunlukla günlük hayattan laylaylom dediğimiz, light haberler veren 
Özay Erad adlı güzide bir muhabirimiz, yıllar boyunca iletişim fa-
kültelerinde basın ahlakı (ahlaksızlığı olarak değiştirilmeli bence) 
dersinde okutulması gerekecek bir yozluğa imza attı. Sağolmasın.

 İzleyenler hatırlayacaklardır. Bayramın ilk günü 3 yaşındaki ev-
ladı kaybolmuş bir anne ile olayın detayları ve acıları üzerinden bir 
röportaj gerçekleştirilecek. Malum bayram... Siyasi gündem, lider-
lerin bayram ziyaretlerinden ibaret. Sıkıcı. Memlekette iliklerine ka-
dar sömürülecek büyük bir felaket de yaşanmamış. Üzücü mü se-
vindirici mi, ne olduğu belli değil. Uyuşturucu ya da seks skandalı-
na imza atmış herhangi bir ünlümüz de yok, ümüğünü sıkalım. İş-
ler kesat yani anlayacağınız.

İşte haber merkezleri için kısır bir günü kurtarabilecek evsaf-
ta bir gelişme minik Berat’ın kaybolması... Sormaya bile gerek yok, 
acı var acı... Bu acı bezirganlığı görevi de Özay Erad’a verilmiş. 
Acar muhabir Özay da iş başında. Dersini almış, etmiş ezber. Ra-
tingleri havalandıracak bir röportaj yapacak. Hem annenin, hem de 
ekran başındaki bizlerin gözyaşlarını soğurarak, rating canavarının 
ruhuna üfleyecek... Böylece haber merkezine döndüğünde “helal 
olsun nasıl da ağlattın kadıncağızı, ekranları başında herkes salya 
sümük, süperdi”  nidalarıyla ego takviyesi edinecek. Ve hatta belki 

güleriz ağlanacak halimize...

Medyamızın  
İnsanlıkla İmtihanı

A y ş e g ü l 
YILDIRIM KARA



de bunca yıldır alalade bir muhabir olmanın öte-
sine geçemediği için farkedilmezken, birden bire 
üstlerinin de astlarının da ilgisini çekecek. Haket-
tiği yere gelecek, layık olduğu paralara kavuşa-
cak. Kim bilir? Kafada bin bir türlü hesap, kırk til-
ki, kuyrukları kilometrelerce ötelerde...

Muhabirleri bu düşüncelere gark eden, acı 
pazarlamayı marifet belleyen habercilik anlayışı-
nı irdelemeyi başka sefere bırakıp, geçelim olayın 
detaylarına... Özay arkadaşımız anneyle gayet üz-
gün ve dahi fazlasıyla hisli bir röportajın içinde. 
Kadıncağız perişan. “Belki bir gören olur, belki 
sesimi duyan olur da çocuğumu bana bulur” dü-
şüncesiyle, bin bir umutla çıktığı haber bültenin-
de son derece üzgün, çaresiz... Ümit fakirin ek-
meği oldukça, ümit tacirliği de birilerinin mesleği 
olmaya devam edecek ne yazık... Etik, ahlak, em-
pati...  Bunlar semt adı bile değil üstelik...  

İşte tam bu sırada Özay’ın kulağına ana ku-
mandadan bişiiler fısıldanıyor. Özay canlı yayı-
nın heyecanı mı yoksa bilinçaltının bin türlü oyu-
nundan biri mi belli olmayan bir dürtüyle kafa-
sında hemen bir senaryo hazırlıyor.  Önce minik 
Berat’ın ağabeyini odadan çıkarıyor, sonra “ben 
de bir anneyim bu haberi nasıl vereceğimi bil-
miyorum” minvalinde samimiyetsiz laflar geveli-
yor ve bombayı patlatıyor. “Ormanda çocuk cese-
di bulunmuş!”.

Canlı yayında bir anneye verilecek belki de 
en son haber, rating oyununa kurban ediliyor. 
Haberi birkaç saniye sonra algılayan anne haliy-
le kendinden geçiyor, çırpınıyor, ağlıyor. Ve ken-
disi de bir anne olan Özay “hay aklıma tüküre-
yim, ben ne halt yedim” demiyor da “aaaa ben 

yanlış anlamışım ceset 
değilmiş sesmiş o, ses” 
diye çocuk kandırır 
gibi anneyi teselliye ça-
lışıyor. İşin tuhaf yanıy-
sa Özay’ın anneye ilet-
tiği gibi bir cesetin söz-
konusu olmayıp, kandı-
rır gibi söylediği ses du-
yulmasının “gerçek” ha-
ber olduğu....Sonrasında kıyamet kopuyor, muha-
bir Özay özür diliyor, yanlış anladığı ve yanlış ak-
settirdiği için... Şuyuu vukuundan beter bir hal çı-
kıyor bu noktada da önümüze... Özrü kabahatin-
den de büyük oluyor Özay’ın... Canlı yayında an-
neye verdiği ölüm haberi doğru olsaydı hiçbir so-
run olmayacakmış gibi... İnsanlığın pazara çıktı-
ğı ahir zamanlarda bile olsa milyonlarca insan sizi 
seyrederken “çocuğun ölmüş ama napalım ilahi 
takdir” demenin normal bişii olarak algılanması 
mümkünmüş gibi...

Büyük bir paradoksun içindeyiz. Toplumda-
ki yozlaşma ve çürümüşlükten, acıdan, kavga-
dan, gözyaşlarından beslenen haber merkezleri 
yayın politikalarıyla tam da bu yozlaşmanın ve 
çürümüşlüğün remzi haline geliyorlar. Bir kuru-
mun çürümesi diğerinin çürümesini sadece tetik-
lemek değil, korkunç bir biçimde azdırıyor. Bu 
kısır döngünün sonunda ise birkaç kişinin cebin-
de reklam pastasından kazanılan pyrrhus zaferi 
ganimetlerinden milyon dolarlar kalıyor. oysa ki, 
birilerinin pisliğin içinden çıkıp hepimize hakiki 
deryayı göstermesi gerekiyor... 

İvedilikle...

“Her müslüman aynı zamanda bir Filistinlidir”
“Her müslüman haksızlıklara karşı bir siper olmalıdır.”
“Her müslüman zulmün karşısında hakkı söyleyebilmelidir.”
“Her müslüman Allah korkusunu ve Allah sevgisini herşeyden 
üstün tutmalıdır.”
Ö.Z.K
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Sivil toplum alanında hizmet etmeyi kendisine yaşam biçimi 
olarak seçmiş yaklaşık elli kadar kadının fikri açıdan zengin-

leşmek, ufuklarını genişletebilmek ve geleceğe not düşmek ama-
cıyla 2003 Yılında bir araya gelip çıktıkları yolda, bu yıl onun-
cusu düzenlenen “Kadın Buluşması”nda yüzlerce davetli bu defa 
Gaziantep’te buluştu. Sivil toplum kuruluşlarından, medya, siya-
set, sanat ve edebiyat dünyasından önde gelen simaların bir ara-
da olduğu üç gün süren toplantılarda “Kadın Emeği ve Üretken-
liği” ana başlığı altında bu konudaki engeller, tecrübeler ve çö-
züm önerileri ele alındı.

İLKDER ailesini temsilen katıldığımız programın birinci gü-
nünde açılış konuşmaları ve kadın buluşmalarının kısa tarihçe-
sinin Ayla Kerimoğlu tarafından sunulmasının ardından günün 
ilk oturumunda “geçmişten günümüze kadınların emeği ve üret-
kenliği, engeller ve fırsatlar “ konusu ele alındı. Konuşmacılar 
Doç. Dr. Ayşen Gürcan (Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu Gen. 
Md.), Dr. Alev Erkilet (Sosyolog), Dr. Hidayet Şefkatli Tuksal (İla-
hiyatçı) sırasıyla görüşlerini sundular.

Birinci günün ikinci oturumunda konu “sivil toplum alanında 
kadınların emeği ve üretkenliği” idi. Moderatörlüğünü Sümey-
ye Erdoğan’ın yaptığı oturumda Başkent Kadın Platformu adına 
Nesrin Semiz, Bülbülzade Eğitim, Sağlık ve Dayanışma Vakfı adı-
na Rabia Aldemir, AK- DER adına ise Neslihan Akbulut sunumla-
rını yaptılar. Bu oturumda dile getirilen görüşlerin birleştiği nok-
ta, emeğin alınır satılır olmasının onun değerini belirlediği, sivil 
toplum alanında emeğin maddi karşılığı olmadığından verilen 
hizmetin değer bulmadığı, üstelik bir de eleştirilere ve hayıflan-
malara göğüs germek gerektiği, elle tutulur gözle görülür done-
ler üretmeyen düşünce ve insan hakları kuruluşları için işin bu 
anlamda daha da zor olduğu yönündeydi.

Günün son oturumunda “Güneydoğu gerçekliği ve 
Güneydoğu’da kadınların emeği ve üretkenliği” konuşuldu. Emi-
ne Uçak Erdoğan (yazar) moderatörlüğünde Seylan Mungan 
(Mardin Kadın Eğitimini ve İstihdamını Destekleme Derneği), Şi-
lan Timur (Yeryüzü) ve Hilal Kaplan (Taraf Gazetesi) söz aldı. 
Bu oturumdan çıkardığımız sonuç etiketlemeyen, ötelemeyen, 
mümkün adalet çerçevesinde (çünkü inancımıza göre mutlak 
adalet ancak ahrettedir) ortak bir dil ve hareket haritası oluştur-
mamız gerektiğiydi.

Akşam olduğunda günün değerlendirmesi, sorunlar ve çö-
züm önerileri üzerine görüş alışverişleri ve ruhlarımızı dinlendir-
meye yönelik bir müzik dinletisi ile birinci günü tamamlamış ol-
duk.

10. Kadın Buluşması

10. Kadın Buluşması 
Gaziantep A y s e l  Y I L M A Z
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İkinci günün ilk oturumu “siyasette kadın-
ların emeği ve üretkenliği” konuluydu. Modera-
tör Fatma Bostan Ünsal (siyaset bilimci), konuş-
macılar Gülsüm Avcı (Ak Parti Gaziantep ili ka-
dın kolları başkanı), Hayrünnisa Kökbıyık (Sa-
adet Partisi GİK eski üyesi) hakkaniyetli bir si-
yaset için, siyasette kadın üretkenliğine ihtiyaç 
vardır görüşünde birleştiler. Bunun için de ön-
celikle kadının eğitim sorunu halledilmeli, siya-
setin içindeki kota ve ayrımcılıkların kaldırılma-
sına yönelik çalışmalara hız verilmelidir dendi.

“Medya alanında kadınların emeği ve üret-
kenliği” konusunun işlendiği ikinci oturum 
Yeni Şafak gazetesi yazarı Ayşe Böhürler’in mo-
deratörlüğünde gerçekleşti. Konuşmacılar Ni-
hal Bengisu Karaca (Haber Türk gazetesi yaza-
rı), Ayşe Keşir (Ak Parti Gen. Merk. Kadın Kol-
ları Tanıtım ve Medya Başkanı) ve Halime Kök-
çe (yazar) görüşlerini bu oturumda bizlerle pay-
laştılar. Medyada kadın üretkenliğinin önünde-
ki pek çok engelden birinin de kıyafet ayrım-
cılığı olduğu belirtildi. Muhafazakâr medyada 
“kadın” parantezine alınırken, merkez medya-
da ise “başörtülü” parantezine alınmanın ne ka-
darda can sıkıcı ve meslek odaklı bir dil kurma-
yı engelleyici olduğunun altı çizildi.

İkinci gün üçüncü oturumda ise “edebiyat 
alanında kadınların emeği ve üretkenliği” ko-

nuşuldu. Katılımcılar moderatör Hasibe Tu-
ran (Asitane Kültür, Sanat, Eğitim ve Dayanış-
ma Derneği ), Melek Arslanbenzer (şair), Sibel 
Eraslan (yazar) ve Hülya Yazıcı (ressam) muha-
tap oldukları “Bir köşeye çekilmiş ne yapıyor-
sun?  Ne yazıp çiziyorsun? Senin işin gücün yok 
mu?” vs. sorularına verdikleri cevapları, çektik-
leri sıkıntı ve sancıları, çalışma odasından vaz-
geçtim çalışma masası bile olmadan bir eser 
meydana getirmenin hazzını bizlerle paylaştılar.  

Cumartesi günü oturumların tamamlanma-
sının ardından kadın buluşmalarında sıra atöl-
ye çalışmalarına geldi. Sivil Toplum Kuruluşla-
rı, medya, aile eğitimi, genç eğitimi, çocuk eği-
timi başlıklarıyla yapılan atölye çalışmalarında 
ilk kısımda konu başlıklarıyla ilgili kadınların 
yaşadıkları sorunların ve sıkıntıların nedenleri, 
sorun alanları belirlenmeye çalışıldı, tecrübeler 
paylaşıldı. İkinci kısımda ise bu tespitler ışığın-
da çözüm önerileri geliştirilmeye çalışıldı. Baş-
kanımız Özden Sönmez’in moderatörlüğünü 
üstlendiği genç eğitimi atölye çalışmasına yö-
netim kurulu üyemiz Saliha Bektaş katıldı. Ben 
ise Necla Koytak moderatörlüğünde aile eğiti-
mi atölye çalışmasına katıldım. Bu çalışmadan 
çıkan ortak görüş; insan gelişiminin en önemli 
safhasının aile eğitimi olduğu yönündeydi. Çün-
kü toplumun her alanında ne üretilmişse ailede 
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üretilmiştir. Toplumsal alanda tüm beklentileri-
mizin istediğimiz yönde gerçekleşmesi aileden 
geçer. Aile eğitiminin ana unsuru ise kadındır. 
Kadının eğitimine gereken önem verilirse nes-
lin ıslahı mümkün olacaktır.

Başörtüsü sorununun masaya yatırıldığı or-
tak çalışmada ise; hayatın her alanını etkileyen 
başörtüsü yasağının ortadan kaldırılabilmesi 
için fiiliyatta oluşturulmaya çalışılan çözümle-
rin kalıcı hale getirilebilmesi, bunun için yapı-
lacak yasal düzenlemelerin kısıtlayıcı değil, ak-
sine,  yasağın uygulandığı her alanda kadınların 
haklarını kullanabilmelerini sağlayacak şekilde 
olmasının gereği vurgulandı. 

Toplantıların son akşamı Diyanet İşle-
ri Başkanlığı’nın Tasavvuf Musikisi Korosu ha-
nımlara güzel bir konser verdi.

Yönetim Kurulu üyemiz Zerrin Çağatay 
programların sürdüğü iki gün boyunca derne-
ğimizin tanıtım standında görev aldı. Farklı il-
lerden gelen ve çeşitli alanlarda hizmet eden si-
vil toplum kuruluşları ile derneğimizin tanışma-
sı adına özverili ve gayretli çalışmalarından do-
layı kendisine teşekkür ediyoruz.

Pazar gününe geldiğimizde atölye çalışma-
larının sonuç bildirilerinin okunmasının ardın-
dan ev sahibimiz olan Bülbülzade Vakfı’ndan 
kardeşlerimizin bizler için organize ettikleri Ga-

ziantep gezisine sıra geldi. Dört otobüsle otel-
den ayrıldık ve ilk durağımız olan Mozaik Mü-
zesi’ ne gittik. Zeugma Antik Kenti’nden geti-
rilen eserlerin sergilendiği müzede gördüğü-
müz mozaikleri hayranlıkla inceledikten sonra 
ise Bayaz Han Etnografya Müzesi ikinci dura-
ğımız oldu. Bey Mahallesi’ndeki konakları hay-
ranlıkla gezerken eskiden insanların daha ka-
liteli ve zevkli bir yaşam sürdüklerine karar 
verdik.  Çünkü gördüğümüz zarafet ve ferah-
lık bugün bizim yaşam alanlarımızdan hiç bi-
rinde yok. Ulu Camii’nde kılınan namazların ar-
dından Bakırcılar Çarşısında alışverişe sıra gel-
di. Tabi ki kadınların alışveriş tutkusundan bu-
rada söz etmeyeceğim.

10. kadın buluşmasında Gaziantep’te üç gün 
boyunca aynı dertlerle dertlendiğimiz, ortak de-
ğerler uğruna çabaladığımız Türkiye’nin dört 
bir yanından gelmiş onlarca hemcinsimizle bir 
arada olmak, görüş alışverişinde bulunmak ve 
derneğimizi temsil etmek bizim için onur verici, 
öğretici, kendimizi geliştirmemiz adına motive 
edici çok önemli ve değerli bir deneyim oldu. 
Bir dahaki buluşmada burada gündeme gelen 
sorunların çözüldüğü, her anlamda kadına kar-
şı ayrımcılık ve şiddetin olmadığı ve hep gü-
zelliklerin konuşulduğu bir gündemle bir araya 
gelmek umudu ve duası ile…



Genç Eğitimi atölye çalışmasında öncelikle gençlerin (annele-
rin gözünde hala çocuk olan) sorunları dile getirildi. Daha 

sonra da bu sorunlar nasıl çözülür, neler yapılabilir gibi sorula-
rın cevapları verilmeye çalışıldı. Burada ortaya konulan problem-
ler çok farklı olmasına rağmen, ortak olan problemler şu başlık-
lar altında toplandı:

✓	 Kuşak çatışması; gençler ve aile büyükleri arasında, yaşadık-
ları dönemden kaynaklanan görüş farklılığı 

✓	 Aile bireyleriyle iletişimsizlik; bireyselleşmeden, herkesin 
kendi odasında sanal âlemde fazla vakit geçirmesinden kay-
naklanan

✓		Kitap okumamaları 

✓ İnternet bağımlısı olmaları - sosyalleşememeleri

✓ Aile ortamı dışında yetişmeleri; SHÇEK yetişen çocuklar sos-
yal hayata hazır olmadıklarından dolayı (duygusal, fiziksel, 
ruhsal problemlerle büyüyorlar) çabuk kandırılıyorlar, ilgiye 
sevgiye ihtiyaçları var. Aile kavramı, hayat tecrübeleri yok.

✓ Gençlerin- çocukların bir hedeflerinin olmaması; tek hedefle-
rinin kariyer yapmak olması

✓ Gelenekten kopuk, batıya özentili, yanlış modellere yönelme-
leri

✓ İkilem yaşıyorlar. Güvensiz, sorumsuz, ahlaki yönden zayıf ve 
sanatsal zevkten yoksunlar.

✓ Ayrı hayat kurarak aileden kopuyorlar.

✓ Sekülerleşme: ahret bağlantısının olmaması, bencilleşme ve 
farklı mutluluk arayışları

✓  Eğitim sisteminin yanlışlığı, yetersizliği nesillerin heba olma-
sına neden oluyor.

✓ Geniş aile içinde yaşamamaları arkadaş eksikliği

✓ Fedakârlık yapmayan ( enayilik sayıldığı için), merhametsiz

✓ İletişimsiz gençler (bireysel yaşantılarından dolayı)

✓ Toplumsal olaylara karşı duyarsız

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

•	Çocuklara	güncel	bilgilerle	yaklaşılmalı,	her	şeyi	tartışmalı,	
tabii olmalı.

•	Çocuklarla	empati	kurulmalı

•	Yarış	atı	olmaktan	kurtulmalı

•	Çocuklara	 örnek-model	 olmalı	 (hem	 okuma	 konusunda	
hem de sosyal yaşantı da)

10. Kadın Buluşması Atölye Çalışması

10. Kadın Buluşması Gaziantep
Genç Eğitimi Atölye Çalışması

S a l i h a  B E K TA Ş
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•	Aile	bireyleri	sık	sık	bir	araya	gelmeli	(ye-
mek saati, çay saati, sohbet etmeye fırsat 
olmalı)

•	Babaların	örnek	olması	çok	önemli	(M.Akif	
– Ali Şeraiti “beni babam yetiştirdi” diyor-
lar)

•	Kitap	okuma	saati	ayırmalı,	kaliteli	zaman	
geçirmeye dikkat edilmelidir.

•	Düşünmeye	 sevk	 etmeli	 okunan	 konular	
üzerinde düşünmeleri sağlanmalı

•	İlimleri	 dünyevi-uhrevi	 diye	 ayırmamalı,	
her ikisini de almaları sağlanmalıdır.

•	Çocukları	olduğu	gibi	kabul	etmeli,	kitap-
lardaki çocuk şablonlarından çıkarmalı.

•	Ödüllendirme	 ile	 bilgilendirmeye	 çalışıl-
malı

•	Tutarlı	 olunmalı	 (sözlerle	 fiiller	 birbirini	
tutmalı), kurumsal eğitime önem verilmeli

•	İyi	arkadaş	edinmeleri	sağlanmalı,	rol	mo-
delleri öne çıkarmalı

•	Lokman	 suresindeki	 (13–19)	 Lokman	
A.S’ın çocuğuna yaptığı tavsiyeleri sık sık 
yapmalı

•	Sevgi	ve	merhamet	doğru	verilmeli,	aile	ve	
sosyal çevre olarak ele alınmalı: sonsuz ve 
şartsız sevgi olmalı.

•	Kurumları	kontrol	edip	denetlemeli,	med-
yaya yaptırım uygulamalı

•	Anne-baba	okullarına	önem	verilmeli

Rad Suresinde Allah-u Teâlâ şöyle buyuru-
yor:

“…Şüphe yok ki bir topluluk kendi içinde-
kini değiştirmedikçe Allah (c.c) o toplumu de-
ğiştirmez...”

Peygamber efendimiz de:”çocuklarınıza asil 
insan muamelesi yapın” diyor.

Bu ayet ve hadis ışığında çocuklarımıza ge-
reken ilgi-sevgi-hoşgörü verilirse, karşılığı mut-
laka alınacaktır.

Namaz akıp giden bir nehir gibidir.
Geçmişteki bütün ateşleri söndürdüğü gibi sonradan ateşe girmesini de önler. 
Hem kötülük ve çirkinliklerin önüne geçer ve hem de geçmiş kötülükleri 
ortadan kaldırır.
    Bu konuda Kur’an şöyle buyurmaktadır:
Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, 
insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak(olan namaz9 
elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.’’

(Ankebut-45)

“Her namaz vakti bir bir melek şöyle buyurur: Ey İnsanlar! Ayağa kalkın, ve 
ateşi söndürün ki; O ateş sizleri yakmasın.” 

(Hz. Muhammed S.A.V)

S a l i h a  B E K TA Ş
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✓	 Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtır.

✓	 Yüksek öğrenim gören öğrencilere periyodik olarak burs verir.

✓	 İlköğretim öğrencilerine kırtasiye ve giyecek yardımı yapar.

✓	 Kurban Bayramlarında kurban bedellerini, yurt içi ve yurt dışında kurban keseme-
yen ailelere (bedel sahibinin adına kesilmek üzere) ulaştırır.

✓	 Yurdumuzda zaman zaman meydana gelen doğal afetlerde; muhtaçlara ayni ve nak-
di yardımda bulundu.  Onlara maddi-manevi destek vererek acılarını paylaştı ve 
paylaşmaya devam ediyor.

✓	 Özellikle gecekondu bölgelerinde muhtarlarla irtibat kurarak belirlenmiş ihtiyaç 
sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.  Gerekli durumlarda giysi, gıda, 
sağlık ve moral destek hizmetleri verir.

✓	 Dünyada çeşitli felaketler sonucu yetim kalan çocuklara yönelik olarak  “Koruyucu 
Aile Kampanyası” başlattı.

Bu kampanya çerçevesinde;

✓	 FİLİSTİN, PAKİSTAN, ÇEÇENİSTAN, IRAK VE GANA’DA “Koruyucu Aile Kampanya-
sı” çalışmalarımız devam ediyor.                                   

 ✓	Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Açe ve Pakistan’da birer yetimhane yaptırdık. 

✓	 “Gazze’nin yeniden imarında biz de varız” sloganı ile yola çıkarak başlattığımız 700 
kapasiteli yetimhane yapımı için çalışmalarımız devam ediyor. 

✓	 Ayrıca ağaçlandırma, her çadıra bir keçi ve dikiş makinesi projelerini hayata geçir-
dik ve çalışmalarımız devam etmektedir.

✓	 Pakistan, Keşmir ve Gana’da su kuyuları yaptırdık. Bu bölgelerdeki çalışmalarımız 
devam ediyor.

✓	 Yetim çocuklarımızın bulunduğu ülkelerde vekâleten kurban kesimi yaptırmakta-
yız.

✓	 Ramazan Ayında, Koruyucu Aile projesi kapsamında ki bölgelerde kumanya dağıtı-
mının yanı sıra Filistin ve Pakistan’da her sene iftar yemeği vermekteyiz

✓	 Ülkemizde başlatılan “engelli çocuklara tekerlekli sandalye” kampanyasına destek 
verdik.

✓	 Öncülüğünü yaptığı her eve bir kitap, bir Kur’an-ı Kerim kampanyası çerçevesinde 
binlerce insana kitap ve Kur’an-ı Kerim ulaştırdık.

✓	 İLKDER siz hayırseverlerden aldığı destekle saydığımız ve sayamadığımız pek çok 
konuda güzel ve faydalı işler yaptı. Desteğiniz devam ettiği sürece de daha güzel ve 
faydalı işler yapmaya devam edecek.

      

İLKDER Bu Güne 
Kadar Ne Yaptı?
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SOSYAL FALİYETLERMİZ

          

İlkder’in Pakistan’daki Yetimhanesi 

(Ana Kucağı)

İLKDER; Yetim çocukları, yoksulları ve ihti-
yaç sahibi aileleri araştırıp, onların ihtiyaçları-
nı gidermek amacıyla yardım kaynakları oluştu-
rur, maddi yönden destek olmak amacıyla ker-
mesler düzenler.   

GANA’DAKİ SU KUYULARIMIZDAN BİRİ                 

YETİM ÇOCUKLARIMIZ!!!

Yardım projeleri desteklerle başlar… Des-
teklerle yürütülür… Desteklerle gerçekleşir…

                                                                                                                                                  
GAZZE’DEKİ HER ÇADIRA BİR KEÇİ                            

GAZZE’DEKİ AĞAÇLANDIRMA BÖLGEMİZ

                

ÇOCUK İFTARIMIZ

KÜLTÜREL VE EĞİTSEL FAALİYETLERİMİZ

          

İLKDER; 

Kaybolan değerlerimizin ve kültürümüzün 
korunması ve yaşatılması için;

✓	 Programlar

✓	 Seminerler

✓	 Konferanslar

✓	 Paneller düzenler,

✓	 Araştırma ya yönelik çalışmalar yapar, 

✓	 Yurtiçi ve yurtdışı geziler organize eder.

✓	 Anne ve çocuk eğitimi konusunda aileleri 
bilinçlendirmek amacıyla seminerler düzen-
ler,

✓	 Kadının toplumdaki statüsünü yükseltmek 
amaçlı çalışmalar yapar,

✓	 Alanında uzman kişilerin katılacağı aylık 
toplantılar düzenler ve katılımcıların konu 
üzerinde tartışmalarını sağlar.

Size daha yakın olmak, sevincinize ve hüz-
nünüze ortak olmak bir dost yüzüne hasret kal-
dığınızda, yaşamı ve değerlerimizi paylaşmak 
için sizi de İLKDER’e bekliyoruz…

 

 

  



Oruç, geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi bizlere de farz kı-
lındı. Bu bilinçte olan Müslümanlar ‘’on bir ayın sultanı ‘’de-

dikleri Ramazan ‘ı dört gözle beklerler. Çünkü ibadet olmasının 
yanı sıra oruç tutmak manevi bir arınma iken bu ayda verilen fit-
re ve zekâtlar da maddi arınmadır. Malın temizlenmesidir. Mal, 
para v.b ancak ondan bir miktarının yetime, yoksula, ihtiyaç sa-
hibine verilmesiyle arındırılır, hatta arttırılır. 

İLKDER yıllardır veren el ile alan el arasında köprü görevi 
gördü. Vermeyi bilip de elinin erişemediği insanlar ile ihtiyaç sa-
hibi olup da bunu açıklayamayan, sesini duyuramayanlar arsında 
köprü oldu. Ramazan Ayı İLKDER için çalışmalarının yoğunlaş-
tığı aylardan biridir. Koruyucu Aile projesini uyguladığı ülkeler-
de özellikle Filistin de her yıl 1000 kişilik iftar vermek artık gele-
neksel hale geldi. Bu yıl sel felaketinden sonra Pakistan‘da da if-
tar verdi ve  kumanya  dağıttı. Bu ülke için başlatılan yardım ça-
lışmaları devam ediyor.

İLKDER olarak geleneksel iftarımızı 12 Ağustos günü, Keçiö-
ren belediyesi Halil İbrahim Sofrasında yaptık. Yaklaşık 950 ki-
şinin katıldığı iftar oldukça güzel ve verimli geçti. Planlanandan 
fazla kişinin katılması yerinde müdahalelerle sorun olmadı. İf-
tar Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Başkan yardımcısı Ha-
diye Kılıç misafirlere hoş geldiniz diyerek başladığı açılış konuş-
masında İLKDER’İN yaptığı faaliyetler hakkında kısaca bilgi ver-
di. Ezanın okunmasıyla oruçlar açılırken dualar fısıltılarla hep bir 
ağızdan yapıldı. Bu arada sinevizyon perdesinde İLKDER’İN baş-
latmış olduğu, Filistin’de uygulanacak olan projeler, farklı ülke-
lerde açılan su kuyusu projeleri gösteriliyordu. İLKDER başka-
nı Özden Sönmez yaptığı konuşmasında, İLKDER’İN omuzlarına 
ağır bir yük aldığını ama bu yükün altından ihlâsla kararlılıkla 
çalışarak kalkacaklarını vurguladı. Sinevizyon perdesinde akan 
projeler hakkında bilgi veren başkan, bu yılın başında ziyaret et-
tiği Gazze izlenimlerini de bizlerle paylaştı.    Keçiören Beledi-
ye Başkanı Sayın Mustafa Ak ve başkan yardımcılarının yanı sıra 
milletvekili Sayın Hüseyin Tanrıverdi, ayrıca pek çok S.T.K baş-
kan ve başkan yardımcıları yemeğimizi onurlandırdılar. Yemeğin 
sonunda sunuculuğu da yapan Tuba Nur Sönmez’in teşekkür ko-
nuşmasının ardından bir sonraki sene iftarda buluşmak temen-
nisiyle vedalaştık.

 

geleneksel iftarımız...

2010 İftarımız
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TİROİD BEZİ

Boyunda gırtlağın altında yer alan küçük kelebek şeklin-
de bir bezdir. Küçüklüğüne rağmen tiroid bezinin vücudunuzun 
çalışması üzerine oldukça büyük etkileri vardır. Tiroid bezi vü-
cudunuzun enerji düzeylerini kontrol eder, problemleri ise haya-
ti önem taşır.  

Tiroid bezi vücudunuzun değişik organlarının hangi düzey-
de çalışması gerektiğini düzenler. Buna sizin metabolizmanız de-
nir. Metabolizmanızın hızı organlarınızın (örneğin kalp, beyin) 
çalışmasını etkiler. Metabolizmanız sindirim sisteminizi etkileye-
rek kalorileri hangi derecede yakmanız gerektiğini kontrol eder. 
Cilt, saç ve tırnaklarınızın sağlıklı olmasını ve kaslarınızla sinirle-
rinizin formda kalmasını sağlar. Ayrıca düşünme ve hissetmeni-
zi de etkiler. Tiroid beziniz tüm bu düzenlemeleri tiroid hormo-
nu yaparak sağlar.

Tiroid Hormon ve TSH

Tiroid bezi yediğiniz besinlerden alınan iyot ile tiroid hormo-
nunu üretir. Yüksek miktarda tiroid hormonu üretilirken hücre-
ler daha hızlı çalışırlar. Az miktarda tiroid hormonu üretilirken 
de hücreler daha yavaş çalışırlar. Tiroid bezinin çalışmasını, be-
yindeki hipofiz bezi TSH hormonu salgılayarak ayarlar.TSH sevi-
yesi kandaki tiroid hormonu seviyesi azalınca artar ve tiroid hor-
monu düzeyi artınca da azalır.

Tiroid bezinin yetersiz çalışması hipotiroidi, fazla çalışması 
hipertiroidi olarak adlandırılır.  Normalde tiroid bezi gözle görül-
mez ve eğer kişi çok zayıf değilse elle muayenede hissedilmez. 

Guatr Nedir?

Guatr tiroid bezinin büyümesidir. Bez büyünce boynun bir 
veya iki tarafında şişlik görülür. Guatr hem hipotroidi hem de 
hipertroidi durumlarında oluşabilir. Hipotiroidide bez daha faz-
la hormon üretebilmek için büyür. Hipertiroidide hücreler faz-
la çoğaldığından büyüme görülebilir. Çok sayıda nodül de bezi 
büyütebilir.

TROİD BEZİNİN ÜÇ YAYGIN PROBLEMİ

1-HİPOTİROİDİ

Tiroid hormonunun az üretilmesi. Bu durum bezin kendisin-
den kaynaklanabileceği gibi, beyindeki hipofiz bezindeki sorun-
dan da kaynaklanabilir. Ayrıca besinlerle yeterince iyot alınma-
ması, tiroid bezinin çıkartılması sonucu da ortaya çıkar. En sık 
şikayetler;

Sağlığın kıymeti kaybetmeden bilinmeli!

Tiroid Bezi
Hastalıkları A y l a  Ö Z T Ü R K
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✓	Düşük enerji seviyesi, halsizlik

✓	Üşüme, kas ağrıları,

✓	Düşüncede yavaşlama,

✓	Kabızlık,

✓	Uzun ve ağır seyreden menstrüasyonlar,

✓	Kilo alma,

✓	Kuru ve kaba saç, cilt ve tırnaklar

✓	Keyifsizlik veya depresyon

2-HİPERTİROİDİ

Tiroid hormonunun fazla üretilmesidir. En 
yaygın nedeni (%70-80) Graves hastalığıdır. Ti-
rotoksikoz ismi de verilir. Genetik bir hastalık-
tır. Aynı ailede birden fazla kişide ve bayanlarda 
daha fazla görülür. Bu hastalarda guatr ve göz-
lerde öne doğru çıkma-fırlama (eksoftalmi) olu-
şur. Hipertiroidiye neden olan hastalıklar şun-
lardır;

1. Graves hastalığı, 

2. Toksik nodüler guatr (Tiroid bezindeki sı-
cak bir nodülden aşırı hormon salgılanması) 

3. Tiroid bezinin iltihapları (tiroiditler),

4. Aşırı iyod alınması (nodülü olan hastala-
rın iyodlu tuz veya iyodlu öksürük şurubu iç-
meleri ile) 

5. Aşırı tiroid hormonu almak-
la (Tiroid hormon ilaçlarının aşırı 
alınması)

 Sıcak nodüller de hipertiroidi 
yaparlar. Hipertiroidili hastaların % 
5’inde sıcak nodül vardır.

 Tiroid bezinin iltihapları (tiro-
iditleri) sırasında da hastalığın ilk 
aşamasında hipertiroidi gelişebilir. 
Tiroid bezi iltihaplarında boyun-
da ağrı oluşur. Bazı hastalarda ateş 
vardır.

Genel Semptomlar:

✓ kilo kaybı

✓	kaslarda zayıflık, güçsüzlük

✓	ellerde titreme

✓	sinirlilik, huzursuzluk

✓	hızlı ve düzensiz kalp atışları

✓	saçlarda incelme ve dökülme

✓	 bağırsak hareketlerinde artma ve 
bazen ishal

✓	sıcağa tahammül edememe

✓	erkeklerde memelerde büyüme

✓	kemik erimesi (Osteoporoz)

✓	ciltte incelme ve nemlilik ve aşırı terleme

✓	kısa ve hafif menstrüasyon periodları

3-NODÜLLER

 Nodüller tiroid dokusunun oluşturduğu kit-
lelerdir. Genelde nodüllerin nedeni belirlene-
mez. Çoğu zaman nodüller hormon üretimini 
etkilemezler ve belirti vermezler, fakat bazen 
dışarıdan hissedilebilirler. Çoğu nodül selimdir 
(iyi huylu), bazen de kanserleşebilirler.

Tiroid bezinin problemleri genelde kolay te-
davi edilebilirler. Hatta birçok tiroid kanseri ti-
pinin tedavisi de mümkündür, bu tedavilerin 
başarı sonucu da gayet iyidir. 

Sorununuzun tipine göre ilaç, tiroid hormo-
nu tabletleri, cerrahi veya diğer yöntemler teda-
vinizde yer alabilir.

Tiroid Problemlerinin Tedavisi

Tedavi tiroid hormonları alımını veya ilaç te-
davisini içerebilir. Nodüller izlenebilir veya çı-
kartılır. Tiroidin radyoaktif iyot ile harap edil-
mesi (radyoktif ablasyon) veya ameliyatla çıkar-
tılması (tiroidektomi) mümkündür.

Hipotirodi tedavisi ve kandaki tiroid hor-
mon seviyelerini normal düzeylere çıkartmak 
için doktorunuz size tiroid hormonları içeren 



tabletler verebilir. Tiroid hormonu dozunun 
size uygun olduğundan emin olabilmek için, en 
az senede bir defa olmak üzere kandaki tiroid 
hormonu seviyesini kontrol edecektir. 

Hipertiroidi tedavisinde ilaç tedavisi ile hor-
mon üretimi yavaşlatılarak, kandaki tiroid hor-
monu seviyesi düşürülebilir. Diğer bir seçenek 
tiroidin radyoaktif yöntemdir. Bazen de tiro-
id bezi ameliyatla çıkartılır. Hipertiroidi teda-
vilerinden sonra tiroid hormonlarınızın nor-
mal seviyelerini koruyabilmek için tiroid hor-
monu tedavisi almanız gerekebilecektir. Tedavi 
sırasında karaciğer enzimlerinde hafif yüksel-
meler olabilir. Ancak bu durum hipertiroidinin 
etkisiyle de olabilir. Bu nedenle SGOT (AST) 
ve SGPT (ALT) enzim düzeyleri sık aralarla ta-
kip edilmeli ve tedaviyle birlikte enzim düzey-
leri gittikçe artıyorsa ilaçlar kesilerek radyoak-
tif iyod tedavisi verilmelidir.

Hipertiroidili hastaların dikkat etmeleri ge-
reken bir husus İYOTLU TUZ YEMEMELERİ-
DİR. Hipertiroidisi olan hastaların iyotsuz tuz 
yemeleri gerekir. Ailedeki diğer kişilerin iyot al-
malarını sağlamak için yemekler tuzsuz yapıl-
malı hasta iyotsuz tuz kullanmalı, ailedeki diğer 
kişiler ise iyotlu tuz kullanmalıdırlar.

Sigara içenlerde hastalık zor iyileştiğinden 
ve göz hastalığı ortaya çıktığından SİGARA 
İÇİLMEMELİDİR.

Bir veya daha fazla nodülünüz varsa ve kan-
ser yoksa, nodüllerin büyümesini engellemek 
için tiroid hormonu tedavisi alabilirsiniz. Nodül 
hızlı büyürse, yutma ve nefes almanızda sorun 
çıkartıyorsa veya kanserleşmişse, tiroidektomi 
uygulanabilir. Diğer tedavilerle küçülme göster-
meyen guatr da ameliyatla çıkartılabilir. Ameli-
yat sonrası tiroid hormonu tedavisi almanız ge-
rekebilecektir.

Tiroid Cerrahisinin Risk ve Komplikas-
yonları

Her operasyonda olduğu gibi, burada da 
olası risk ve komplikasyonları vardır. Bunlar:

✓	Kanama, Enfeksiyon

✓	Ses tellerinize giden sinirlerin zarar gör-
mesi nedeniyle kalıcı veya geçici olabilen ses 
kısıklığı

✓	Paratiroid bezlerin kalıcı hasarı, onları iş-
levsiz hale getirir (hipoparatiroidi). Bu bezler 
kalsiyumun kan dengesini düzenlediği için, sü-
rekli kalsiyum takviyesi almanız gerekebilir.

Peki onlar, 
Allah’ın 

yaratılışı nasıl 
yoktan var 

ettiğini, sonra 
onu nasıl 

yenilediğini 
hiç mi 

görmezler? 
Besbelli ki bu 
Allah’a çok 
kolaydır. 
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Derneğimizin hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu da ço-
cuklar... Çocuklarımız geleceğimiz demekse; bize düşen gö-

rev de gerekli eğitimi almaları için azami gayreti sarf etmektir. 
Bu düşüncelerle çıktığımız yolda yeni bir eğitim yılına daha baş-
lamış bulunmaktayız. Eğitimcilerin de dediği gibi ‘’Eğitim anne 
karnında başlayıp ömür boyu devam eden bir süreçtir. Okul ön-
cesi eğitim de bu süreçte en önemli basamaklardan biridir.’’ Aile-
ler çocuklarına ne kadar özverili davransa da uzman kişilerden 
yardım almaları gerekmektedir. Günümüz şartlarında ailelerin is-
tedikleri kaliteli eğitime ulaşmak çok da kolay değil… 

Biz de İLKDER olarak bu ihtiyacı karşılamak için kolları sı-
vadık. Derneğimizin diğer faaliyetlerinde de olduğu gibi gönüllü 
arkadaşlarımızın yardımlarıyla aileleri bilinçlendiriyoruz. Birinci 
sınıf eğitimi çocuklarımıza ve ailelerimize sunuyoruz. Bizim için 
önemli olan geleceğe hazırlayacağımız çocuklarımızın kendileri-
ni her yönüyle geliştirmiş birer birey olarak toplumdaki yerleri-
ni almalarıdır.

“EVLATLARINIZ SİZİN 
ZAMANINIZDAN BAŞKA BİR ZAMAN 
İÇİN YARATILMIŞTIR. DÜNYA 
İŞLERİNDE ONLARI YETİŞECEKLERİ 
ZAMANA GÖRE HAZIRLAYIN…’’

(Hz. ALİ (r.a))

Çocuk oynayarak öğrenir!

İLKE Çocukevi
“Çocukluk şekle girmemiş demire benzer, iyi bir 

sanatkârın elinde istenilen şekil verilebilir.”
Zerrin ÇAĞATAY
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BAYRAM MESAJI

bu bayram sevdiklerine kurban olanların bayramı....
kanın bayramı ..
sevip de kavuşamayanların..
günlerce edilmiş duanın sonunda doğan günün bayramı..
şükredecek çok şeyim var diyenlerin, 
geçmişten ders üstüne ders çıkaranların bayramı...
bu bayram kendi verdiklerini az başkasınınkini çok 
görenlerin bayramı ..
uğruna heba olunanların. uğruna heba olanların da... 
hediye almayı unutmayanların, 
her günü bi nimet bilenlerin, 
en büyük arzusu gerçek olmuşların bayramı.. 
daha ne var ki gözden çıkarabileceğim diyenlerin..
hala içindeki çocuğa sığınabilenlerin bayramı..
hiç birşeyin ucuz olmadığı şu dünyada en sevdiğine 
kendini kurban edebilenlerin bayramı...
kara gözlü koyunların, burgu boynuzlu koçların, 
titreyen ellerin, kaynayan tencerenin, 
küçücük dünyaların bayramı..
kendini kurban sanmakla (sunmakla) bir olmayan adam 
gibi adamların 
kocaman yüreklerin 
bi bardak çayı yarım kalmışların bayramı...
hiç birşey almadan bi verin..
hiç birşeyler veremeden ...kurban olun ..
sevgiyle..

Arzu Leyal Gezer

Zerrin ÇAĞATAY

41



 

 Ankara Milletvekili Aşkın AsanFilistin İslamic Socaity  Derneği Başkanı
Abdurrahman M. Shehab’ın Dernek ziyareti.

Aşkın Asan’ın derneğimizi ziyareti...Filistin Welfare House (Hayır Evi) Derneği Başkanı 
Jomah M. Al-Najjar’ın Derneğimizi ziyareti.

Faaliyetlerimiz

Bu yıl Ramazan ayında Ankara Büyük Şehir Belediyesi Ra-
mazan Etkinliklerini Gençlik Parkı’nda düzenledi. Bu etkinlik-

ler kapsamında konserler, sahur ve iftar saatlerinde canlı yayın-
lar ve tabii ki alışveriş stantları vardı. Parkın kültür merkezi giri-
şine kurulan iftar çadırında her gün yüzlerce Ankara’lı iftar etme 
fırsatı buldu.

İLKDER ailesi olarak biz de 169 nolu stantta yerimizi aldık. 
Buraya Bineller Hayır Çarşımızdan götürdüğümüz kermes mal-
zemeleriyle üç hafta boyunca derneğimizin tanıtımı için faaliyet-
te bulunduk.

Gerek stantta nöbet tutarak gerekse gelip alışveriş yaparak 
bizlere destek olan tüm gönül dostlarımıza teşekkür ederiz.
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Gazze’de bir kardeş kuruluşla birlikte yaptırdığımız Selam Mescidi hizmete açıldı.

Filistini Ağaçlandıralım!

Ailelere ekonomik katkı 
için her çadıra bir keçi 
projemiz devam ediyor.

Pakistanda AGOSH Yetimhanemizden Görüntüler

Ekonomik katkı için hanımlara 
dikiş makinası...

Yetim evimizin inşaatı sürüyor...

Projelerimiz
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Kuyu projemiz devam ediyor...

Projelerimizi tamamlamak için katkılarınızı bekliyoruz...

Bu yıl yedi ülkede 
kurbanlarımız 

vekaleten kesildi.
(Kurban 2010)
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1. 05.08.2010 Perşembe günü dernek mer-
kezinde aylık toplantı yapıldı. Ramazan’ın kar-
şılanması, Pakistan’daki sel felaketi ve yapıla-
cak yardımlar, İLKDER’in geleneksel iftarı ve 
Filistin’de vereceği iftar yemeği hakkında konu-
şuldu.

2. 12.08.(2 Ramazan) 2010 Perşembe 
İLKDER’in geleneksel iftarı, Halil İbrahim 2’de 
verildi. Çalışmalarımızla ilgili Sinevizyon göste-
rileri eşliğinde başkanımız Özden SÖNMEZ ve 
çeşitli STK temsilcilerinin kısa konuşmaları yer 
aldı.

3. Ramazan boyunca (11 Ağustos- 9 Eylül) 
Gençlik parkında yapılan ramazan etkinlikleri 
çerçevesinde açılan stantta İLKDER’in tanıtımı 
yapıldı.

4. 23.08. 2010 başkanımız Özden SÖNMEZ 
Milliyet gazetesi yazarı Bahar Atakan’a başörtü-
sü ile ilgili röportaj verdi. 

5. 25.08.2010 İLKDER merkezinde İnanç 
Özgürlüğü Platformu üyelerine iftar yemeği ve-
rildi. Platform çalışmaları ile ilgili konular gün-
deme getirildi.

6. 26 .08.2010 Perşembe İLKDER Koruyu-
cu Aile Platformu dernek merkezinde toplantı 
yaparak Pakistan’a yapılacak yardımlarla ilgili 
“Acil Yardım Platformu” oluşturdu.

7. 27.08.2010 Perşembe Ankara Milletveki-
li Aşkın Asan İLKDER’İ ziyarete geldi. Güncel 
konular üzerinde (başörtüsü, eğitim kadına yö-
nelik şiddet… vs.) konuşuldu.

8. 02.09.2010 Perşembe aylık toplantı der-
nek merkezinde yapıldı. Rahman suresi tefsir 
edildi. Filistin ve Pakistan ‘da vereceğimiz iftar 
ile ilgili görüşüldü ve karara bağlandı. 

9. 02-09.2010 günü İLKDER çocuklara yö-
nelik iftar programı düzenledi.

10. 05.09.2010 (Kadir Gecesi)  tarihinde 
Filistin’de 1500 kişilik, Pakistan’da yine1500 ki-
şilik  iftar verildi.

11. 13-20 Eylül 2010 tarihlerinde Bineller 
Hayır Çarşımızda Pakistan için yapılan ayni yar-
dımların tasnifi ve paketlenmesi yapıldı.

12. 07.10.2010 Perşembe aylık toplantı der-
nek merkezinde yapıldı. Haşr Suresi, Araf Sure-
si 196-206 ve Hümeze Sureleri okunarak üze-
rinde konuşuldu. Ayni yardımların paketleme-
leri ve nöbet sistemi değerlendirildi.

13. 29-30-31 Ekim 2010 tarihlerinde 10. Ka-
dın buluşmaları Gaziantep’te yapıldı.”kadın 
emeği ve üretkenliği” konulu toplantıya İLK-
DER başkanı Özden SÖNMEZ ile birlikte dört 
üyemiz katıldı.

14. 04 .10 2010 Perşembe aylık toplantı der-
nek merkezinde yapıldı. Fecr suresi (17-20 ayet-
ler) tefsir edildi. Gaziantep kadın buluşmaları-
nın değerlendirilmesi yapıldı.

15. 9-10-11-12 Kasım günleri Bineller’de 
bayram alışverişi için kermes düzenlendi.

16. 12-15 Kasım 2010 Çeçenistan, Gana, 
Gazze, ırak, Pakistan, Ürdün ve Bangladeş gibi 
ülkelere kurban bedelleri gönderildi.

17. 23.11.2010 Salı İLKDER de bayramlaş-
mak için toplanıldı.

18. 02.12.2010 Perşembe dernek merkezin-
de aylık toplantı yapıldı. 18.12.2010 Günü yapı-
lacak olan ‘Hicri Yılbaşı ve Aşura’ Programı ile 
ilgili konuşuldu ve iş bölümü yapıldı. 

İLKDER’in Faaliyetleri
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Yardım Çağrısı!...
Ülkemizde ve dünyada yaşanan doğal afetler ve savaşlar 

sonucu her yıl milyonlarca insan yardıma muhtaç hale 
gelmektedir. Bu durum biz sivil toplum kuruluşlarının üzerine 
daha da çok sorumluluk yüklemekte ve çalışmalarımızı hızlı ve 
devamlı bir şekilde yapmamızı gerektirmektedir. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” Hadis-i 
Şerifini kendisine düstur edinen İlke İlim Kültür ve Dayanışma 
Derneği bu amaçla yardım kampanyaları düzenlemektedir. 

8 Mart 2010 tarihinde Elazığ’da yaşanan depremin yaraları 
hala sarılmaya çalışılıyor. İlkder olarak bizler de Elazığ’daki 
depremzede kardeşlerimiz için kırtasiye ve kumanya yardımı 
kampanyası başlattık. 

İslam dünyasının kanayan yarası Filistin yine kendisine 
uzanacak yardım ellerini bekliyor. Bildiğimiz gibi Gazze’ye iki 
yıldır ambargo uygulanıyor. Bu sıkı ambargonun yanında; Siyonist 
İsrail’in 27 Ocak 2008 tarihinde başlattığı ve 23 gün süren şiddetli 
bombardımanı sonucunda Gazze halkı daha da yardıma muhtaç 
hale gelmiştir. Bu savaş sonucunda 1.444 kişi şehit olmuş, geride 
binlerce yetim ve dul kalmıştır. Binlerce dönüm tarımsal arazi 
yok edilmiş; sağlık, eğitim, sanayi ve diğer sektörler büyük zarar 
görmüştür. Gazze’ye nefes aldırmak ve destek vermek amacıyla 
düzenlenen “Filistin’e Özgürlük Hareketi” ile Gazze’ye girebilen 
İlkder Başkanı Özden Sönmez sorunları yerinde tespit etme ve 
Filistinli kardeşlerimizle birebir görüşmeler yaparak ihtiyaçlarını 
tespit etme imkânını bulmuştur. 

2010 yılını “Gazze Yılı” ilan eden İlkder Gazze’nin imarı ve 
yaraların sarılması amacıyla bir dizi kampanya başlatmıştır:

Koruyucu Aile Projesi”: “Bir yetimin elinden de sen tut.” Yetim 
çocukların asgari ihtiyaçlarını karşılamak, zaten eşini kaybetmiş 
olan annenin yükünü hafifletmek, çocukların üzerindeki yetimlik 

duygusunun terapisi ve şehit çocuklarının ayakta kalabilmesine 
yardımcı olmak amacıyla başlatmış bulunduğumuz sponsor aile 
kampanyamız devam ediyor. 

“Ağaçlandırma Projesi”: Savaş sırasında binlerce dönüm 
tarımsal araziyi yok eden İsrail, halkın geçim kaynağı olan 
“zeytin, portakal, limon gibi” meyve ağaçlarını dahi yok etmiştir.
Gazze’li nin mağduriyetten kurtulması ve kendi geçimini 
kendisinin sağlaması için yok edilen tarımsal araziyi imar etmeye 
çalışıyoruz. Filistin’in narenciye sepetini yeniden yeşertmek için 
Gazze’de bir ağacınız olsun.

“Dikiş Makinesi Projesi”: Gazze’de kadınlarla yapılan 
görüşmelerde “geçici-günü kurtarmaya yönelik yardımlar yerine 
kendi ayakları üstünde durarak geçimlerini sağlayabilecekleri 
yardımlar” istedikleri tespit edilmiştir. Dikiş becerileri 
olmasına rağmen makineleri olmadığı için bu becerilerini 
değerlendiremediklerini söylemişlerdir. Bu nedenle derneğimiz 
pek çok kadın tarafından ortak kullanılabilecek sanayi tipi 
makineler alınması için kampanya başlatmıştır.

“Her Çadıra Bir Keçi Projesi”: Evlerini ve eşlerini kaybeden 
kadınlar çadırlarda çok zor hayat şartlarında yaşamaya 
başlamışlardır. Çocukların sağlıklı beslenebilmesi de mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle Çadırlarda yaşayan insanların 
beslenmesine katkı amacıyla bu proje başlatılmıştır. 

“Su Kuyusu Projesi”:Gazze’deki bombalamalar sonucu zaten 
yetersiz olan su kuyuları da kapanmış olup, halk su ihtiyacını çok 
zor koşullarda karşılamaktadır. “ Su gibi aziz” bir hayra ortak 
olmaya sizleri davet ediyoruz. 

Görüldüğü gibi projeler “balık tutmayı öğretmeye” yönelik 
projelerdir. Yardımsever halkımızın desteğini bekliyoruz. 
(Projelere gücünüz nispetinde de katkıda bulunabilirsiniz.)

PROJE ADI PROJE BEDELİ	 HEDEF
Gazze İçin Kırtasiye	 Öğrenciler için kalem, defter vs.	
Koruyucu Aile Projesi	 Bir yetim çocuk için aylık 70 TL	 1.000 Çocuk
Ağaçlandırma Projesi	 Bir ağaç bedeli 15 TL	 7.500 Ağaç
Su Kuyusu Projesi	 Bir kuyu açmak için 25.000 $ 1 Kuyu
Her Çadıra Bir Keçi Projesi	 Bir keçi bedeli 300 $ 100 Keçi
Dikiş Makinesi Projesi	 Bir makine bedeli 700 $ 100 Makine

BARIŞ GÜNEŞİ

Ellerlimi uzatsam o minik ellerine,
Söyle çocuk gelir misin benimle?

Umutlarımızla süsleyerek barış uçurtmasını,
Salalım mı seninle mutluluğa bürünmüş maviliğe?

Çocuk sen neredesin böyle?
Tozpembe hayallerde olman gerekmez mi?
Bu alevlerin sardığı ceset yığını da neresi?

Burayı anne şefkatinin sarması gerekmez mi?

Çocuk sen nasıl bakıyorsun ak bulutlara?
Beyaz güvercini beklemiyorsun, gözlerinden belli

Kocaman açmak yerine çakıl gözlerini kapatıyorsun,
İster uçağı, ister füzesi, gökyüzü bekler katili,
Toprağına düşen alevle sende kavruluyorsun,

Soğuktan kızarmış kulaklarını niçin kapatıyorsun?
Yoksa artık gece fısıldamıyor mu ninnilerini?

Etrafta yankı yankı bomba sesleri,
Yoksa ninniler bir meleğe küsüp gitti mi?

Böylesine ağlar mı hiçbir çocuk?
Acı acı yakarışlarla, ağıtlarla

Hüzünle işlenmiş gözyaşlarıyla
Bir meleğin yüzü olur mu soluk?
Nerede açan güller yüzündeki?

Nerede ışıldayan yıldızlar gözlerindeki?

Söyle çocuk sana bembeyaz bir sayfa versem,
Rengârenk çiçekler mi çizersin kuşlar mı?
Yoksa imdat diye mi yazarsın kanlı kanlı

Bir anne bir baba birde çocuk mu çizersin
Yoksa kara mezar taşlarını mı?

Sana horoz şekeri versem ne yaparsın?
Saldırır mısın ona büyük bir sevinçle.

Yoksa bakar mısın şaşkın şaşkın bu ne diye,
Ah olsaydı yaşasaydı kardeşlerin,

Paylaşırdın onlarla derin bir sevgiyle.

Sana altın bir mikrofon uzatsam ne yaparsın?
Mırıldanır mısın en güzel ezgilerini herkese?

Yoksa mini mini bir kuş mu kondurursun yüreklere?
Yoksa bağırır mısın “hak, adalet, özgürlük” diye?

Ellerimi uzatsam o minik ellerine,
Söyle melek yüzlüm gelir misin benimle?
Sevinç çığlıklarıyla koşarak delicesine,

Koşalım mı insanlığın yarınına doğacak,
Barış güneşiyle, kucaklaşalım mı sevgiyle?

Rümeysa KANKOÇ
8/D46
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Yardım Çağrısı!...
Ülkemizde ve dünyada yaşanan doğal afetler ve savaşlar 

sonucu her yıl milyonlarca insan yardıma muhtaç hale 
gelmektedir. Bu durum biz sivil toplum kuruluşlarının üzerine 
daha da çok sorumluluk yüklemekte ve çalışmalarımızı hızlı ve 
devamlı bir şekilde yapmamızı gerektirmektedir. 

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” Hadis-i 
Şerifini kendisine düstur edinen İlke İlim Kültür ve Dayanışma 
Derneği bu amaçla yardım kampanyaları düzenlemektedir. 

8 Mart 2010 tarihinde Elazığ’da yaşanan depremin yaraları 
hala sarılmaya çalışılıyor. İlkder olarak bizler de Elazığ’daki 
depremzede kardeşlerimiz için kırtasiye ve kumanya yardımı 
kampanyası başlattık. 

İslam dünyasının kanayan yarası Filistin yine kendisine 
uzanacak yardım ellerini bekliyor. Bildiğimiz gibi Gazze’ye iki 
yıldır ambargo uygulanıyor. Bu sıkı ambargonun yanında; Siyonist 
İsrail’in 27 Ocak 2008 tarihinde başlattığı ve 23 gün süren şiddetli 
bombardımanı sonucunda Gazze halkı daha da yardıma muhtaç 
hale gelmiştir. Bu savaş sonucunda 1.444 kişi şehit olmuş, geride 
binlerce yetim ve dul kalmıştır. Binlerce dönüm tarımsal arazi 
yok edilmiş; sağlık, eğitim, sanayi ve diğer sektörler büyük zarar 
görmüştür. Gazze’ye nefes aldırmak ve destek vermek amacıyla 
düzenlenen “Filistin’e Özgürlük Hareketi” ile Gazze’ye girebilen 
İlkder Başkanı Özden Sönmez sorunları yerinde tespit etme ve 
Filistinli kardeşlerimizle birebir görüşmeler yaparak ihtiyaçlarını 
tespit etme imkânını bulmuştur. 

2010 yılını “Gazze Yılı” ilan eden İlkder Gazze’nin imarı ve 
yaraların sarılması amacıyla bir dizi kampanya başlatmıştır:

Koruyucu Aile Projesi”: “Bir yetimin elinden de sen tut.” Yetim 
çocukların asgari ihtiyaçlarını karşılamak, zaten eşini kaybetmiş 
olan annenin yükünü hafifletmek, çocukların üzerindeki yetimlik 

duygusunun terapisi ve şehit çocuklarının ayakta kalabilmesine 
yardımcı olmak amacıyla başlatmış bulunduğumuz sponsor aile 
kampanyamız devam ediyor. 

“Ağaçlandırma Projesi”: Savaş sırasında binlerce dönüm 
tarımsal araziyi yok eden İsrail, halkın geçim kaynağı olan 
“zeytin, portakal, limon gibi” meyve ağaçlarını dahi yok etmiştir.
Gazze’li nin mağduriyetten kurtulması ve kendi geçimini 
kendisinin sağlaması için yok edilen tarımsal araziyi imar etmeye 
çalışıyoruz. Filistin’in narenciye sepetini yeniden yeşertmek için 
Gazze’de bir ağacınız olsun.

“Dikiş Makinesi Projesi”: Gazze’de kadınlarla yapılan 
görüşmelerde “geçici-günü kurtarmaya yönelik yardımlar yerine 
kendi ayakları üstünde durarak geçimlerini sağlayabilecekleri 
yardımlar” istedikleri tespit edilmiştir. Dikiş becerileri 
olmasına rağmen makineleri olmadığı için bu becerilerini 
değerlendiremediklerini söylemişlerdir. Bu nedenle derneğimiz 
pek çok kadın tarafından ortak kullanılabilecek sanayi tipi 
makineler alınması için kampanya başlatmıştır.

“Her Çadıra Bir Keçi Projesi”: Evlerini ve eşlerini kaybeden 
kadınlar çadırlarda çok zor hayat şartlarında yaşamaya 
başlamışlardır. Çocukların sağlıklı beslenebilmesi de mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle Çadırlarda yaşayan insanların 
beslenmesine katkı amacıyla bu proje başlatılmıştır. 

“Su Kuyusu Projesi”:Gazze’deki bombalamalar sonucu zaten 
yetersiz olan su kuyuları da kapanmış olup, halk su ihtiyacını çok 
zor koşullarda karşılamaktadır. “ Su gibi aziz” bir hayra ortak 
olmaya sizleri davet ediyoruz. 

Görüldüğü gibi projeler “balık tutmayı öğretmeye” yönelik 
projelerdir. Yardımsever halkımızın desteğini bekliyoruz. 
(Projelere gücünüz nispetinde de katkıda bulunabilirsiniz.)

PROJE ADI PROJE BEDELİ	 HEDEF
Gazze İçin Kırtasiye	 Öğrenciler için kalem, defter vs.	
Koruyucu Aile Projesi	 Bir yetim çocuk için aylık 70 TL	 1.000 Çocuk
Ağaçlandırma Projesi	 Bir ağaç bedeli 15 TL	 7.500 Ağaç
Su Kuyusu Projesi	 Bir kuyu açmak için 25.000 $ 1 Kuyu
Her Çadıra Bir Keçi Projesi	 Bir keçi bedeli 300 $ 100 Keçi
Dikiş Makinesi Projesi	 Bir makine bedeli 700 $ 100 Makine
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Rabbimizin bize vaadi; burada yaptığımız 

küçücük bir yardımı öbür dünyada büyümüş,

Uhud Dağı kadar olmuş bulacağımızdır...

herşey bu gülücük için...

YARDIMLARINIZ İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ:

“Dernek olarak her yıl Gazze’de Kadir 
Gecesinde iftar veriyoruz.
1 kişilik iftar bedeli 15 tl dir.

Bu Ramazan siz de bir oruçluya iftar 
yaptırmak ister misiniz?
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