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M E R H A B A
Muhterem  İLKDER Üyeleri ve Gönüllüleri;

Elimizde olmayan bazı nedenlerden dolayı uzunca 
bir aradan sonra bülten çalışmamızla yine sizlerle 
birlikteyiz. Bu süre zarfında dünyada o kadar çok 
şey değişti ki  nereden başlayacağımı bilemiyorum. 
Fakat İLKDER’in neler, ne güzel işler yaptığını çok iyi 
biliyorum.

İnsanın bir çizgisi, bir ideali, bir amacı olması ve 
bu çizgisini değiştirmeden, dosdoğru yoluna devam 
etmesi kadar güzel ne olabilir acaba?

Bizler de İLKDER’li bir avuç aktif iyiler olarak “sağın 
adamları”, yetimin, öksüzün, yoksulun, hastanın kısaca 
ihtiyaç sahibinin yanındaydık. 

Aynı zamanda Mart ayında uluslararası boyutta 
beş ülkeden katılan konuşmacılarımızla “Kadınlar 
Gününü” birlikte kutladık.

Hz. Muhammed platformu olarak 21 Nisan’da 
yine uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yaptık. 
Peygamber Efendimize karşı yapılan bütün karalamalara 
karşı platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte dik bir duruş sergiledik.

23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Filistin’den gelen 
yavrularımız ve bizim çocuklarımızla birlikte bayram 
havasında geçen bir “Çocuk Şenliği” düzenledik. 
Misafir çocuklarımızı karşılamadan gönderinceye kadar 
muhteşem ve manevi anlar yaşadık. Bir anda iki ülke 
çocuklarının anlaşmalarına, kaynaşmalarına birbirlerine 
sevgi ifadelerine, merhamet duygularından dolayı 
gözlerinden akan yaşlara yine aynı anda o masum ve 
tertemiz yüzlerindeki gülücüklere şahit olduk.
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Yaz kurslarımızda ise minik yavrularımız hem 
eğlendiler hem gezdiler hem de çok güzel şeyler 
öğrendiler. Onlar bizim her şeyimiz, onlar bizim 
geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımızın büyükleri. 
Onlar için yapılan her yatırım, atılan her adım onları 
topluma iyi birer insan olarak kazanmamıza vesile 
olacak inşallah.

Temmuz ayında ise; hayatımızın en yoğun günlerini 
yaşadık. Bir yandan yaz kursları devam ederken bir 
yandan ise üç etkinliğin hazırlıklarını yürütüyorduk. İlki 7 
Temmuz’da İran Kültür Müsteşarlığı ile yaptığımız “Hz. 
Fâtıma’yı Anma Etkinlikleri”, ikincisi Pakistan’da 
yaptırdığımız “Ana Kucağı” yetimhanesi yetkililerinin 17 
Temmuz’daki ziyareti dolayısıyla yaptığımız Pakistan 
Koruyucu Aileleri Buluşması programı, üçüncüsü 
ise başörtüsü sorunlarının, yasaklarının enine boyuna 
konuşulduğu 28 Temmuz’daki “Hak ve Hürriyetler” 
paneli oldu. Bütün bu etkinliklerimizin elle tutulur 
getirisi, hak ve hürriyet taleplerinizin sonucu ne 
oldu diye soracak olursanız… İşte bizim de cevap 
veremediğimiz soru bu. Böyle basit ve kolay bir sorunun 
cevabının bu kadar zor olduğunu ve yıllar yılı süreceğini 
nereden bilebilirdik ki? Ama asla umutsuz ve çaresiz 
olmadığımızı biliyoruz. Bizler çaba göstermeden, talep 
etmeden, oturduğumuz yerde gasp edilen haklarımızın 
geri verilmeyeceğinin de bilincindeyiz. 

Bu faaliyetlerimizi yaparken İLKDER’in geleneksel 
pikniğini ve yaz dönemi çocuklarımızın programını 
da ihmal etmedik. 

Şu anda elinden tuttuğumuz yetim çocuk sayısı 
300’ü aştı bile. Rabbimiz hayır işleriyle meşgul 
olmayı ve hayırda yarışmayı, bu ulvi duyguyu hepimize 
yaşatmayı nasip etsin. 

Elinize  aldığınız bu bültenimizde arkadaşlarımız 
sizlere İLKDER’in çalışmalarından daha detaylı olarak 
bahsedecekler. İlkder Koruyucu Aile Platformu 
olarak bu dönemde hayır çalışmalarımızı biraz daha 
yoğunlaştırdık. 

Ülkemizdeki engelli ve aynı zamanda yoksul 
ilköğretim çocuklarımızın yüzünü güldürmek için 
tekerlekli sandalye kampanyasına katıldık. Sizlerin 
de katkılarıyla elli tekerlekli sandalyeye ulaşmak 
istiyoruz. 

Aynı zamanda “Herkesin Bir Kur’an-ı Kerim’i 
Olsun” kampanyamız devam ediyor. Bizden  
Kur’an-ı Kerim isteyen Ganalı kardeşlerimizin bu 
talebini karşılıksız bırakmadık. Allah (cc) yardımcımız 
olsun.

Yine özürlü gençlerimiz için protez kampanyamız 
da devam ediyor. 

Muhterem İLKDER üyeleri gördüğünüz gibi sizden 
ayrı olduğumuz bu süre zarfında İLKDER olarak meğer 
ne kadar güzel takdire şayan işler yapmışız. Hep 
beraber iftihar etmemiz gerektiğine inanıyorum.

Ramazan ayımız, gerçekten rahmetin bereketin 
yağdığı bir ay oldu. Geleneksel iftarımız Yenimahalle  
Belediyesi katkılarıyla çok güzel geçti. Hele Kadir 
Gecesinde Filistin’deki yetim yavrularımızın olduğu 
kamplarda verdiğimiz 300 kişilik iftarın sevabına 
hepimiz ortak olmuşumuzdur inşallah…

Bunlar unutmadan sizlerle paylaştıklarımız. Eminim 
unuttuğumuz bir çok güzel işler yaptık İLKDER ailesi 
olarak. 

Yapamadığımız, başaramadığımız, bir türlü çözüm 
bulamadığımız bir sorunumuz var ki; o hep yıllardır aynı 
şekilde duruyor. Ama biz inanç özgürlüğü platformu 
olarak da yapmamız gereken ne ise onu yapmaya gayret 
ediyoruz. Gayret çalışma bizden sonuç ise Allah’tan… 
Her gecenin bir sabahı olacak inşallah… Konuyla ilgili 
yarışmamızda makale şiir ve hikaye dalındaki başörtüsü 
sorunlarına ilgi ve katılım ve eserler oldukça iyiydi. 
Eserleri bir kitap olarak istifadenize sunmak istiyoruz. 
İnşallah muvaffak oluruz. 

Sözlerime başlarken söylediğim gibi 2007 yılında 
neler neler değişti. Fakat değişmeyen bir şey var; 
başörtüsü ve başörtülü kızlarımızın, kadınlarımızın 
sorunları. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın 
eşlerinin başörtülü olmaları, başörtüsü ile eğitim almak 
ve kamuda çalışmak isteyen kızlarımıza ve kadınlarımıza 
bir yarar sağlamadı. 

“Bir millet neye layıksa öyle idare olunur.” layık 
olduğumuz bir şekilde yaşamak ve idare olmak üzere 
selam ve dua ile…
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KURBANLARINIZ 
YETİMLERE AŞ OLSUN!

Kurban Bayramı yaklaşmakta 

olup, İLKDER´in “KURBAN-

LARINIZ YETİMLERE AŞ .

OLSUN” kampanyası da start 

almıştır. Bizler her yıl olduğu 

gibi bu yıl da kurban bedelleri-

mizi dünyanın çeşitli ülkelerin-

deki doğal felaketler ve savaş-

ların mağduru yetim çocuklara ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Bu bayramda sevinmeye, sevindirilmeye en çok onların 

hakkı var. 

Onlara borcumumuzu az da olsa ödemek, yalnız ol-

madıklarını hissettirmek, yetimliklerini bayramda olsun 

unutturabilmek için sizleri de İLKDER´in Kurban Kam-

panyasına destek olmaya ve daha çok yetimin elinden 

tutmaya çağırıyoruz. 

“Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O halde 
 Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”
                                                        (Kevser 1,2)

	Kurban en sevdiğini adayarak Allah’a yakın olmaktır.

	Kurban, Hz.İbrahim ve Hz. İsmail’in Allah’a teslimiyeti-
nin bize öğretti soylu bir derstir.

	Kurban yakın ve uzak ayırmadan İs-
lam coğrafyasındaki kardeşlerimize  
sahip çıkmaktır.  .

	Kurban; bekleyen ve beklenenlerin 
ümit, sevinç ve rahmeti paylaşmasıdır. 

	Kurban takvayı kuşanma bilincini diri 
tutmaktır. Bu bilinçle ihtiyaç sahibi, 
mülteci, muhacir kardeşlerimize ulaş-
tırılmak üzere kurban bağışlarınızı 
bekliyoruz.

KURBAN
S e v i n c i n i

k a r d e ş l e r im i z l e

y a ş a y a l ım…

Kurbanlarınız YETİMLERİN
 SOFRALARINA ULAŞSIN!

Veren el ile alan el arasında

Hayır  Köprüsü

Kampanya için BİZE ULAŞINIZ!
İLKDER İRTİBAT Tel&Faks: 0312 336 31 79
E-mail:.ozdenzehra@yahoo.com
bilgi@ilkder.org.tr

ZİRAAT BANKASI DEMETEVLER ŞUBESİ 
(Şube No:908) 

YTL : 3270465 - 5001 
USD :3270465 - 5002 
EURO : 3270465 - 5003 

VAKIFLAR BANKASI DEMETEVLER ŞUBESİ YTL 
HESABI : 162 - 2031630 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI KIZILAY ŞBS. 
YTL HESABI : 54 - 274981 - 1 
POSTA ÇEKİ 526 04 08 

RABBIMIZ HAYIRLARIMIZI BEREKETLENDİRSİN... 
AMİN.

Bu hayrınıza bizleri vesile kıldığınız için teşekkür ederiz.
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İLKDER, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 17 Mart 

2007 tarihinde Pakistan, Irak, Filistin ve İran’dan gelen 

katılımcıların iştirak ettiği bir panel düzenledi. Panelin 

açılış konuşmasını yapan İLKDER Başkanı Özden 

Sönmez, bu dost ülkelerle zaten var olan dostluğumuzun, 

tsunami, deprem, savaş ve işgaller neticesinde yaptığımız 

dayanışma ve yardım çalışmalarımızla daha da pekiştiğini 

söyleyerek, ‘’İnanıyoruz ki İslam Dünyası’nın yaraları 

Müslüman kadının eliyle sarılacaktır. O nedenle bizler 

İLKDER olarak bu sıkıntıları yaşayan kardeşlerimizin 

daima yanında olacağız’’ dedi.

Panelde konuşan Pakistan temsilcisi Samim İftikhar, 

depremin ardından İLKDER’in Pakistan’lı yetim çocuklar 

için yaptırdığı yetimhane için teşekkür etti.

Samim İftikhar, Pakistan’da kadınların birçok haklara 

sahip olduklarını, hükümetin çeşitli kademelerinde 40 bin 

kadının siyasetle uğraştığını ve karar mekanizmalarında 

yer aldıklarını söyledi. Ayrıca kadınlara yerel 

yönetimlerde %33’lük bir kota ayrıldığını, polis 

teşkilatına kadın memurlar alınarak, kadınlara yapılan 

haksızlıklarla ilgilenmek üzere ayrı kadın karakollarının 

kurulduğundan bahsetti. Töre cinayetlerine karşı 

kanunun da Parlamentoda kabul edildiğine değinen 

Samim Hanım, Pakistan’da kadınların savaş uçakları 

dahi kullandıklarını orduda da çeşitli kademelerde yer 

aldıklarını, kısaca hayatın her alanında göz önünde 

olduklarını dile getirdi.

Panele İran’dan katılan Hz.Fatıma Din Eğitim 

Merkezi öğretim üyesi Hacer Sadat Kalenter Motamid; 

‘’sözlerime, üstünlüğün kadın veya erkek olmakta değil, 

takvada olduğunu bildiren Allah’ın adıyla başlıyorum’’ 

diyerek İran’da kadın haklarının İslami Yasalara göre 

göre düzenlendiğini ve kadınların bu sayede siyasetten 

ekonomiye, spordan kültüre hayatın her alanında yer 

aldıklarından bahsetti.

Panelde söz alan Irak’lı temsilci Günay Kerküklü 

özellikle orada yaşayan Türkmenlerin sorunlarını dile 

getirdi. Türkmenlerin özellikle yurtlarından çıkarılmak 

istendiğini, Türkmen nüfusunun bölgede azaltılma 

politikası izlenerek azınlık konumuna düşürülme 

çabalarını izleyenlere aktardı. Evlere ani baskınlar 

yapıldığını, işgal sonrası bir bilinmezlik içinde insanların 

yaşadığını belirtti. Ayrıca sık sık elektrik ve su kesintileriyle 

yaşam şartlarının iyice zorlaştığının altını çizdi. 

Filistin, bitmeyen dram, İslam dünyasının kanayan 

yarası… Filistin’den katılan temsilci Siham Obeid yıllardır 

işgal altında olan Filistin’de gün geçtikçe şiddetin ve 

zulmün arttığını vurguladı. Yerleşim yerlerinin yıkılarak, 

insanların çaresizlik ve umutsuzluk içinde olduklarını 

belirtti. Filistin sorununun sadece Filistinlilerin değil 

bütün Müslüman’ların sorunu olduğunu, bu konuda 

herkese sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

Konuşmalar boyunca ilgili coğrafyaları anlatan 

sinevizyon gösterimi, konuşmacıların ülkelerinden 

kadın ve yaşam manzaralarının ekrana yansıması da 

katılımcıların oldukça ilgisini çekti, anlatılanlarla bütünlük 

sağladı. 

Daha sonra İLKDER’in Koruyucu Aile Kampanyasına 

destek veren çeşitli basın kuruluşlarının temsilcilerine 

plaket verilme töreniyle program son buldu.

.....

D Ü N Y A  K A D I N L A R  G Ü N Ü

Emine ÖZÇELİK
emineozcelik963@mynet.com
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Hadiye KILIÇ

PAKİSTAN’DAN 
MİSAFİRLERİMİZ  VAR

7 Temmuz 2007, yer Estergon Kalesi. İLKDER olarak, 
Pakistan Hizmet Vakfı başkanı Sn. Dr. Hafez-ur Rahman, eşi 
ve oğlu şerefine bir yemek düzenledik.

Koruyucu Aile Kampanyası iki yılı aşkın bir zamandır 
büyük bir hızla devam ediyor. Pakistan’da yapılan yetimhane 
tamamlandı ve burada barınmakta olan  yetimlere yardımlar 
da düzenli olarak gönderiliyor. Yetimhanenin yönetiminden 
sorumlu Hizmet Vakfı yöneticilerinden Sn. Dr. Hafez-ur Rahman, 
eşi ve oğlu Türkiye’ye geldi. Ziyaret amacıyla önce İstanbul’a 
daha sonra Ankara’ya geldiler. Ankara’da ev sahipliği yapacak 
kuruluşlar arasında İLKDER de vardı. Daha önce Pakistan’a 
yapılan birkaç ziyarette tanışılmış, e-mail ve telefonlarla bu 
dostluk pekiştirilmişti. Hepimiz heyecanlıydık çünkü onlar bizim 
temsilcilerimizi çok güzel karşılamış ve ağırlamışlardı. Bizler de 
hem yetim çocukların paralarını teslim edecek hem de onları 
dernek üyeleriyle tanıştıracaktık.

Toplantı mekanında güzel bir akşam yemeği hazırlandı.

Konuklarımızı öncelikle derneğimizde ağırladık, kısa bir 
Ankara turundan sonra salona getirdik. Yemekten önce dernek 
başkanımız Özden Sönmez kısa bir açılış konuşması yaptı. 
Arkasından konuklarımızı tek tek üyelerimize tanıttı. Dr.Hafez-
ur Rahmanın yaptığı bir teşekkür ve selamlama konuşmasından 
sonra yemeğe geçildi. Misafirimiz konuşmasında özetle Türk ve 
Pakistan halkının tarihsel dostluğunun deprem felaketi sonrası 
Pakistan’da yeni nesillerce de bilindiğini, tüm Türkiye’ye.ama.
özel olarak İLKDER’li hanımlara destekleri için minnettar 
olduklarını dile getirdi. Ayrıca  “Ana Kucağı”nda barınan, ve 
dağ köylerindeki yetimlerin selamını getirdiğini de söyledi. 
Üyelerimizin soracağı pek çok soru vardı. Konuklarımızı daha 
yakından tanımak istiyorduk ama onların vakitleri de kısıtlıydı, 
akşam yolcu oldukları için yemek sonunda özür dileyerek 
salondan ayrıldılar. 

Bu gecenin sonunda beni etkileyen ve akıllarda kalan iki 
şey vardı. Vakıf başkanı Sn. Dr. Hafez-ur Rahman  ve eşinin 
salona girerken ve ayrılırken hepimizle tek tek kucaklaşması 
ve Allaha emanet olun demeleri, ikincisi ise 16-17 yaşlarındaki 
oğulları  hafızlığını tamamladığı için Umre ile ödüllendirilmişti 
ve ertesi gün Umre yolculuğuna çıkacaklardı.

İnanıyoruz ki tüm Müslüman  halklar inançla, sevgi ve 
merhametle  birbirlerine bağlanacaklar birlik ve ümmet kavramı 
böylece gerçekleşecek.

Bütün duamız da bunun için olmalı. 

Koruyucu Aile Kampanyası yetim çocuklara el uzatmamızı 
sağladığı gibi bu ülkelerle olan dostluğumuzu da pekiştiriyor. 
Ülke insanlarını daha yakından tanıma olanağı buluyoruz ve 
böylelikle ön yargılardan da uzaklaşırız inşallah.
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19 Mayıs Cumartesi günü başkanımız Özden Sön-
mez ve ben İpek Ekinci “Kadın Buluşması VIII İstan-
bul” toplantısına katılmak üzere İstanbul’daydık. Top-
lantıya Türkiye genelinde 50’yi aşkın sivil toplum ku-
ruluşundan temsilciler ve yabancı konuklar iştirak etti. 
Toplantının gündemini “Küresel Tehdide Karşı Bölgesel 
Kadın Dayanışması” oluşturuyordu.

Toplantı komitesi adına açılış konuşmasını yapan 
Ayla Kerimoğlu, ülkesel kadın sorunlarından çok kü-
resel ve bölgesel kadın sorunlarına eğilinmesi gerek-
tiği üzerinde durdu. Irak’ın bir laboratuar olduğuna 
ve gelecekteki Ortadoğu’nun aynası olması açısından 
önemli olduğuna dikkat çekti. “Iraklı, Suriyeli ve Filis-
tinli artık bizleriz ve dayanışmak zorundayız” dedi.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu ise küresel tehditlere karşı ortak dayanışma 
oluşturabilmek için sivil toplum kuruluşlarının toplantı-
larının önemini vurguladı. Savaşlarda en çok kadın ve 
çocukların mağdur olduğunu, uluslar arası anlaşmala-
ra rağmen hak ihlallerinin yaşanmaya devam ettiğine 
dikkat çekti. “Eğer savaş kararlarının verildiği masa-
larda kadınlar oturuyor olsaydı savaş kararlarının çoğu 
alınmazdı” dedi.

Birinci gün oturumlarında “Küresel Politikaların 
Söylemi, Niyetleri, Hedefleri Açısından Ortadoğu’daki 
Etkileri”, “Küresel Tehdidin Yöntem Ve Stratejileri”, 
“Küresel Tehdit Güçlerinin Meşrulaştırma Stratejileri 
Açısından Medya Ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri-
nin Analizleri” başlıklarında sunumlar yapıldı. Sunum-
ların ortak noktası Avrupa ve özellikle Amerika’nın ken-
di kültür ve değerler sistemini tüm dünya için geçerli 
ve olması gereken değerler sistemi olarak dayatmak 
istemesiydi. İşte bu dayatma nedeni ile küresel tehdit 
oluşmuştu. Amerika, Ortadoğu halklarını  özgürleştir-
mek (!) amacı ile Ortadoğu’yu işgal etmişti. Özellikle; 
kadınlara İslâm Dini’nin değer vermediği, kadınların 
sosyal hayatta yerlerini alamadıkları söylemleri ile iş-
gallerini kadınlar üzerinden meşrulaştırma çabaları 
vardı. Oysa ki işgallerde en çok zarar görenler kadınlar 
ve çocuklardı.

Katılımcılar Amerika’nın gerçek niyetinin aslında 
Ortadoğu’ya özgürlük ve insan haklarını getirmek de-
ğil, Ortadoğu’nun zengin kaynaklarını sömürmek oldu-
ğunu çarpıcı örneklerle ortaya koydular. Yapılan pro-
pagandalar neticesinde İslam ülkelerinin halklarının 
birbirlerini yanlış tanıdıklarının ve birbirleri hakkındaki 
en isnatsız şeylere bile inanmaya hazır olduklarının 
altını çizdiler. Küresel güçler amaçlarını gerçekleştire-
bilmek için;

• Kendi menfaatlerine hizmet eden örnek şahıslar 
gösterip onları takip etmemizi istiyorlar,

• İçimizdeki muhalifleri destekliyorlar,

• Özelleştirme ile ekonomik kaynaklarımızı kendi 
ülkelerinin menfaatlerine seferber ediyorlar.

• Hedeflerini gerçekleştirecek faaliyetler yürütü-
yorlar…

Toplantının ikinci günü oturum başlamadan önce 
katılımcılara İLKDER’i tanıtan   bülten ve broşürlerimizi 
dağıttık. Oturumun ana teması “Küresel Tehdide Karşı 
Direnme Stratejileri” idi. Konuşmacılar, küresel güçle-
rin İslam ülkelerinde hizipler oluşturmaya çalıştığını, 
Şii–Sünni duvarı ya da Filistin’deki duvarlar ile bize “siz 
kardeşlerinizle ancak bu duvarlar varken yaşayabilirsi-
niz” denildiğini anlattılar. Amerika Irak’taki işgali bitir-
medikçe hepimizin tehdit altında olduğu vurgulandı.

Buluşmanın bize ayrılan bir bölümünde Başkanımız 
Özden Sönmez İlkder’in faaliyetlerini anlatan slâytlar 
eşliğinde bir sunum yaptı. Özellikle “koruyucu ailelik” 
çalışmalarımız hakkında bilgiler verdi. 

Dinleyici görüşlerine yer verilen son bölümde ise 
diğer katılımcı kuruluşların temsilcileri kadın buluşması 
toplantıları hakkında eleştiri ve önerilerini bildirdiler. 
Topluca hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve vedalaşmadan 
sonra bir dahaki kadın buluşmasında bir araya gelmek 
üzere ayrıldık. 

                   İpek EKİNCİ

K A D I N  B U L U Ş M A S I  V I I I
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Geçtiğimiz 23 Nisan da Filistin’den 5 küçük ko-
nuğumuz vardı. 20 kişilik bir grupla İstanbul’a ge-
len Filistinli çocukların 5 tanesini İLKDER olarak 
Ankara’da konuk edelim istedik. Teklifimiz kabul 
görünce bir günlük bir program çocuklarımızı ha-
vaalanında akşam saatlerinde ellerinde çiçekleri ve 
hediyeleriyle bir grup heyecanlı yavrumuzla birlikte 
karşılayarak başladı.

Hediyeler verildi hoş geldiniz denildi… Karşıla-
yanların da karşılananların da yüzlerinde tebessüm, 
konuşarak değil çocuk bakışıyla anlaşma… 

Havaalanından misafirlerimizi konuk edecek ai-
lelerimizin yanına gelerek önce bir akşam yemeği 
yedik ve ertesi güne dinlenmiş olarak başlayabil-
meleri için ev sahibinin ve misafirlerimizin yanından 
saat:10:30 gibi ayrıldık.

Ertesi gün 
saat 7:30’da Fi-
listinli çocukla-
rımızı ve kendi 
yaşıtlarıyla daha 
iyi vakit geçi-
rebileceklerini 
düşündüğümüz 
için15 kadar 
İLKDER’li çocu-
ğumuzla birlikte 
Sincan’a kahval-
tı yapmaya git-
tik. Mükellef bir 
sofra hazırlayan 
Sincan’lı hayır 
severler ayrıca 
misafirlerimize 
çeşitli hediyeler 
de hazırlamış-
tı… Kahvaltıdan 
sonra Harikalar Diyarında  gezip, parkta rahatça oy-
namalarını ve bir günlüğüne de olsa çocuk yürekle-
rinden savaşın ağır yükünün kalkmasını istiyorduk. 
Başarabildik mi tam bilemiyorum onlarla aynı yaşta 
olan bizim çocuklarımızda olmayan bir ağırbaşlılık 
vardı üzerlerinde… Şarkılar söylediler, folklor göste-
risi yaptılar, trene bindik, dondurma yedik, çimlerin 
üzerinde kovalamaca oynadılar onlar güldükçe biz 
de güldük…

Öğle yemeğimizi Ulus’ta bir lokantada yedikten 
ve çocuklarımızı giydirdikten sonra Yenimahalle Be-
lediyesinin toplantı salonunda Filistin konusunda 
yetkililerden daha detaylı bilgiler aldık. Filistinli ço-
cuklarımızın ve İlke Çocuk Kulübünün yaptığı gös-
teriler de izlemeye değerdi. Okunan şiirler, Kur’an-ı 
Kerim, edilen dualar tüm izleyicilere duygulu anlar 

yaşattı. Program sonunda Filistin’den gelen yetkili-
lere Filistin için toplanan yardımlar sunuldu.

Salon toplantısının ardından yine Ankara’nın gü-
zel mekanlarından biri olan Altın Park’ta çocukları-
mızın rahatça gezmelerini ve eğlenmelerini istedik. 
Belediye evinde yediğimiz akşam yemeğinden sonra 
saat 21:00’deki uçağa yetişmek üzere yola çıktık. 
Aynen karşıladığımız gibi yine tebessümlerle ama 
buruk tebessümlerle sarılarak hayırlı yolculuklar di-
leyerek uğurladık. Geceleyin yatağa uzandığımda 
üzerimde çocuk seslerinin sindiği tatlı bir yorgunluk 
ve huzur vardı. Bu gün Allah için Çocuk sevindir-
miştik.

Bu koşuşturma içinde ilk etapta fark edilmese 
de daha sonra fark ediyorsun ki aslında çocuk yü-
reği her yerde aynı… Ama yaşadığı hayat şartları 
çok çabuk olgunlaşmasına neden oluyor. Çok çeşitli 

birbirinden gü-
zel yemeklerin 
konduğu sofra-
larda bir çeşit 
yemekten baş-
kasına itibar 
etmediklerini 
görmek, çok az 
yemeleri beni 
çok etkiledi… 
Çocuk lardan 
birinin ise “ben 
burada kala-
maz mıyım” 
diye sorması 
yüreğimi par-
çaladı. “Sava-
şın içine geri 
dönmek iste-
miyorum” di-

yordu bakışları… 
Kim ister ki? 

Orada, mesafesi yol olarak uzakta, ama bizim 
olan “Müslümanlar kardeştir” düsturuyla yakınlaşan 
bir yerde çocuk yürekleri sönüyor… Ve bizler sadece 
haberlerde dinleyip geçiyoruz. 

Savaşa engel olamadığımıza göre yaralarının 
sarılmasına yardım etmemiz gerekiyor. O çocukla-
rımıza el uzatmaya çalışan “İLKDER Koruyucu Aile 
Platformu”na sahip çıkarak bir çocuğa da biz sahip 
çıkmalıyız. 

Unutmamamız gereken yapamadıklarımızdan de-
ğil yapmaya muktedir olduklarımızdan sorumluyuz.

“Rabbimiz; bize kaldıramayacağımız yükü yükle-

me.” Amin

Nesrin SEMİZ

Ç O C U K  H E R  Y E R D E  Ç O C U K  M U ?
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28 Temmuz 2007 günü Yeni Mahalle Belediyesi Ti-
yatro salonunda özelde başörtüsü ve kadın sorunlarını 
konuşmak üzere İLKDER olarak ev sahipliğini yaptığımız 
bir toplantıda konuya ilgi duyanlarla bir araya geldik. 

Toplantıya panelist olarak, Av. Fatma Benli, radyo 
programcısı Hatice Uysal ve başkanımız Özden Sönmez 
katıldılar. Kur’an-ı Kerim ve meali ile başlandı. Kısa bir 
açılış konuşmasının ardından “Türkiye’de Temel Hak ve 
Özgürlükler Bağlamında Kadın Sorunları” konulu prog-
ram ve paneldeki konularla yakından ilgili, Türkiye’deki 
düşünce özgürlüğüne ayna tutan kareleriyle katılımcıları 
etkileyen sinevizyon gösterisi dikkatle izlendi.

Panelistlerimizden ilk sözü alan Hatice Uysal, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi bağlamında ele alacağı 
konunun aslında çok geniş olduğunu belirterek sözlerine 
şöyle devam etti:  “Devlet huzurlu bir toplum oluşabilmesi 
için belirli sınırlar içerisinde bulunan halkın dil, din, 
ırk v.s ayırımı yapmadan onların haklarını ve eşitliğini 
sağlamalıdır. Böylelikle huzurlu toplum oluşabilir. Toplumu 
erkekler ve kadınlar oluşturuyor. İslam ülkelerine bakıp 
batıyla kıyasladığımızda, bu ülkeler neden geri kalmış 
diye düşünüyoruz. Burada kadının önünün kesilmesi ve 
başörtüsü yasağı ön planda görünüyor. Kadının çok so-
runu var. Eğitim, ekonomi, hukuksal sorunlar v.b. Fakat 
asıl sorun özellikle ülkemizdeki kadınlarımızın sorunu 
eğitimdir. Ailede psikolog, eğitimci, sağlıkçı olmak zorun-
da bırakılan kadın bunu ancak eğitimle çözebilir. İnsanın 
inanması ve inancı doğrultusunda yaşaması temel hak ve 
hürriyetlerindendir”, diyerek sözlerini yaşanmış örneklerle 
tamamladı.

Ülkemizde başörtüsü yasağını her platformda dile 
getiren, bine yakın başörtüsü mağduru müvekkili olan 
Av. Fatma Benli, geçmişten günümüze  üniversitelerde 
yaşanan başörtüsü yasağından söz etti. Temel haklarını 
kullanmak isteyen kadınlara başlarını açma zorunluluğu 
getirilmesi, Anayasada yer alan sınırlama sebepleri ile 
uyumlu değildir. Kadınların başlarının açık ya da kapalı 
olacağına ilişkin herhangi bir yasa hükmü de mevcut 
değildir. Sokakta yürürken dahi uyma mecburiyetimiz 
bulunan genel yasalar tek tek incelendiğinde görüleceği 

üzere, başın açık olmasını zorunlu kılan bir yasa yoktur. 
Zaten her türlü kıyafetin serbestçe giyildiği ülkemizde 
başın örtülüp örtülmeyeceğinin tartışma konusu edilmesi 
dahi. abesle iştigaldir. Kimse kıyafet biçimi farklı olduğu 
için diğerlerinden daha üstün olduğunu, karşı tarafın 
haklarını kısıtlayabileceğini düşünme yetkisine sahip 
değildir. Kıyafet hususu, başkalarının karar verebileceği 
bir konu değildir. Saçlarının renkleri, biçimleri, boyları 
konusunda takdir yetkisine sahip olan her kadın, başını 
açmasına da örtmesine de kendisi karar verebilecek 
konumdadır. Diyerek sözlerini ülkemizdeki hukuki uygula-
malar, uluslararası sözleşmeler ve İnsan Hakları Evrensel  
Beyannamesine ilişkin örneklerle tamamladı. 

Panelde oturum başkanlığını yürüten Özden Sönmez 
konuyu toparlayıcı konuşmasında şunlara değindi: “Gü-
nümüzde tüm dünyada hak ve özgürlüklerin alanı geniş-
letilmeye çalışılırken Türkiye’deki başörtüsü yasağı sür-
dürülerek bu alan daraltılıyor. Geçmişte bizlerin yaşadığı 
başörtüsü problemini bugün çocuklarımız ve torunlarımız 
yaşıyor. Geride bıraktığımız son seçim göstermiştir ki, hak 
ve özgürlüklerden yana olan siyasi oluşumlara milletimiz 
bir kez daha görev ve sorumluluk yüklemiştir. Artık siyasi-
lerin bu sorunu çözmeleri gerekiyor; kızlarımızın ve ana-
larımızın gözyaşlarının dindirilmesi gerekiyor.” Ardından 
Başkanımız panelistlere ve katılımcılara teşekkür ederek 
paneli kapattı.

Programın son bölümünde daha önceden açmış 
olduğumuz “Geçmişten Günümüze Başörtüsü Serüve-
ni” konulu yarışmanın sonuçları açıklandı. Şiir, makale, 
hikâye dallarında ilk üç dereceye giren eserler okundu. 
Programda bulunan yarışmacılara ödülleri verildi.

Program İlke Çocuk Korosu ve Gurup Eslem’in izleyi-
cilere sunduğu renkli müzik ziyafeti ile son buldu. 

Kapanış konuşmasının ardından, kadın sorunlarının 
çözümünde belli aşamalar kaydedilmesine karşın 
yapılacak çok iş olduğu,  bunun için ise kadınların bir 
araya gelmesi, kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde 
kadınların haklarına sahip çıkabilecekleri vurgulandı.

                   Hadiye KILIÇ 

KADIN SORUNLARI… 

HAKLARIMIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ 
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Dört yıla yakın Malezya’da yaşamamı sağlayan öğ-

rencilik hayatımdan sonra Türkiye’ye döndüğümde beni 

en çok zorlayan sokaktaki huzursuz, mutsuz yüzler oldu. 

Gülümsemek yasak sanki güzel ülkemin insanlarına. 

Oysa Malezya’da alıştığım, hayatın koşturmacası içinde-

ki insanların hem yabancılara, hem birbirlerine bir te-

bessümü çok görmedikleri; bu nezaket kültürüyle fark-

lılıklara açık bir hoşgörü toplumu inşa etmeye tabandan 

başladıklarıdır. 

Malezya’ya çıkartma yapan medya men-

suplarımızın Türk halkına gösterdikleri 

Malezya’yı, gazetelerdeki eksik ve 

yanlış haberleri sayesinde; Güney-

doğu Asya’daki her dem barışçıl 

politikalarıyla bilinen, Türkiye 

dostu, IMF karşıtı bağımsız du-

ruşuyla 1997 Asya ekonomik 

krizinden çıkıp Asya Kaplanı 

olabilmiş, teknoloji, modern 

hayat ve İslam’ı birbirinden ayrı 

tutmayan, yılların sömürülmüş-

lüğünden başı dik bir millet yara-

tıp 31 Ağustos 2007’de bağımsız-

lığını 50. kez kutlayan Malezya; ne 

yazık ki birkaç gün içinde kameralara 

çarpan görüntüler ve fotoğraf altlarına 

iliştirilen yorumlardan ibaret olacak hafıza-

larda… Peçeli bir Arap turistin fotoğrafı çekilerek 

“Burası Malezya! Korkun buradan!”, diye halkımıza bir 

ülkeye, bir millete, bir kültüre karşı düşmanlık besleme 

çağrısında bulunulduğu gibi, oradaki bir turisti de yerel 

halktan göstererek Türk insanı kandırılıyor. Her yıl Arap 

turistlerin rahatça dolaştıkları bu ülkeye bıraktıkları dö-

viz girdisi ise, fotoğrafı anlamsızlaştıran bir diğer unsur.   

KİM KORKAR MALEZYA’DAN!

Türkiye’nin Malezya olması için dünyanın en 
uzun kulesi olamasa da en azından “enler” listesi-
ne girecek bir başarıya sahip olması gerekiyor (bkz. 
Petronas Twin Towers, KL Tower). Uzaya astro-
not göndermeye hazırlanması lazım, oruçlu ya da 
oruçsuz. Bilim ve teknoloji merkezleri kurarak hem 
çocuklara hem büyüklere öğretici ve eğlenceli hiz-

metler sunulmalıdır (bkz. Petroscience). Doğal 
güzelliklerimiz ve kültürel zenginlikleri-

miz tahrip edilmeden iç ve dış turiz-
me açılmalıdır (bkz. Fire Fly Park, 

Botanic Garden). Halkın alım 
gücü arttırılmalıdır. Eğitim’de 
kalite, çeşitlilik ve yüksek ve-
rim amaçlanmalıdır… 

TÜRKİYE’DE ASIK SURATLAR KORKUTTU BENİ… 

BİRAZ MALEZYA OLSAK :)

Tubanur SÖNMEZ
tubanursonmez@yahoo.com
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Malezya bir üniversiteler ülkesi; pek çok tanın-
mış yabancı üniversitenin şubesi bulunuyor. Öğ-
renciler başarıları, mesleki eğilimleri ve bütçeleri 
doğrultusunda istedikleri üniversitede istedikleri 
kıyafette okuyabiliyorlar. Türkiye’de birilerinin ısı-
tıp ısıtıp her fırsatta gündeme getirdiği Malezya 
Uluslararası İslam Üniversitesine gelince; dünyanın 
yaklaşık doksan ülkesinden öğrencisi bulunan bu 
üniversite ISO 9001:2000 kalite belgesine sahip, 
her yıl buluş ve icatlarla öğrencileri dereceler kaza-
nıyor, münazara ve hitabet yarışmalarında zirveye 
yerleşiyorlar. Kıyafet yasağının keyfi uygulamalarla 
sürdüğü ve türlü kılıflarla gerekçelendirilmeye ça-
lışıldığı güzel ülkemin eli çuvaldızlı, hayatında iğne 
yememiş insanlarının Malezya’da dini eğitim veren 
okullar dışında her yerde herkesin istediği kıyafeti 
giymekte serbest olduğu gerçeğini gözden kaçırma-
ması gerek.  Türkiye’nin Malezya olması için bizde 
de herkese kıyafet özgürlüğü tanınması lazım gelir 
ki bu birilerini hayli rahatsız eder, hatta korkutur. 
Benim özgürlük alanım senin fobi alanına girdiği 
içindir ki özgürlükler prangaya vurulmalı, özgürlük 
girişimlerinin ardından niyet okumaları yapılmalıdır. 
Yoksa; bugünün Türkiyesi, yarının Malezyası olma-
sın sakın…

Malezya federal sistemle ve anayasal monarşiyle 
yönetilen, yani bizden çok farklı, çok dinli, çok ırklı, 
çok dilli, çok kültürlü bir ülke. İngilizlerin sömürge-
cilik faaliyetleriyle beraber Çin’den ve Hindistan’dan 
getirdiği çok sayıda toprak işçisi artık Malezya va-
tandaşıdır. Nüfusun yüzde altmış kadarını Müslü-
man Malaylar oluşturur. Malay olmak Müslüman ol-
makla özdeşleşmiştir. Yüzde otuz kadar Çinli vardır 
ve büyük çoğunluğu Budist’tir. Yüzde on kadar da 
Hintli vardır ve onların da çoğu Hindu’dur. Çinli ve  

Hintliler’den az sayıda Hıristiyan ve Müslüman da 
vardır. Bu çeşitliğin sokaktaki yansımasına baktığı-
mızda cami ile Hindu tapınağının yan yana inşa edi-
lebildiğini, kimsenin birbirini dininden ötürü baskı 
altında tutmadığını, saresini sarmış Hintli bir kadının 
da başörtülü bir Malayın da haklarının korunup gö-
zetildiğini görüyoruz. Her kültürün dini bayramların-
da resmi tatil ilan ediliyor, Kral ve Kraliçe tarafından 
tebrik mesajı veriliyor, her dinin mensubunun ibadet 
hakkı gözetiliyor. Dini eğitim veren okullar da (Müs-
lüman, Hıristiyan), farklı dillerde (Mandarin, İngiliz-
ce, Arapça) eğitim imkânı da mevcut. Malezya’da 
başörtüsü şehirdeki kadının tercihi. Köylerine gittiği-
niz zaman pek rastlamazsınız örtüye. Kentli kadının 
parçasıdır başörtüsü, ya da türban tartışmalı adıy-
la. Başı örtülü kadın hayatın her alanında görünür 
ve bundan da ne kimse gocunuyor, ne de kendini 
baskı altında hissediyor. Hatta geleneksel İslam kül-
türünün yaşatılma çabalarına rağmen,  batılı hayat 
tarzına teslim İngiliz neo-kolonyalizminin tezahürü 
var Malezyalı gençlik üzerinde. İnsanlar yaptıkları, 
yapabilecekleri işe, topluma sundukları, sunacakla-
rı hizmete göre değerlendiriliyorlar. Ama ne yazık 
ki toplumumuzda modern olmanın ölçütü batı tarzı 
kıyafet ve saçların açık olmasıyla bir tutulmuş sınırlı 
beyinlerce. Topluma öğretilmiş kodları değiştirmek 
zordur evet, ama burada aydının ezberlenmiş kod-
ları var değişmesi gereken; Anadolu’yu aşağılayan, 
halkına güvenmeyen, başkasının özgürlüğünden ra-
hatsız, türban fobisi olan, dinine küs, kaygılı, ama 
çözümsüz. Türkiye Malezya olur mu olmaz mı tartış-
malarının ardında Malezya’nın gerçeklerine de ken-
di toplumuna da yabancı zihinler, üzüm yemek değil 
bağcıyı hırpalamak amacı olduğu aşikâr.
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Yıllardır çeşitli sebeplerle sürdürülen başör-
tüsü yasağı Ahmet N. Sezer’in cumhurbaşkanı 
olmasıyla birlikte, “kamusal alan” gerekçesiyle 
daha da sıkı bir şekilde uygulanmaya başladı. 
Kamusal alan hiç kimsenin tarifini yapamadığı 
ya da herkesin kendisine göre tarif ettiği sanal 
bir yasaklar alanı haline geldi. Tarifi yapılama-
yan ama yasağın dayanağı olan kamusal alanı 
konuşmak üzere 1 Eylül 2007 Cumartesi günü  
İstanbul Feshane’de AKDER tarafından “Kamu-
sal Alan” buluşması düzenlendi. Mazlum-Der, 
Küresel BAK, Genç Siviller, Hazar Eğitim Kültür 
ve Dayanışma Derneği, Uluslararası Af Örgütü, 
Başkent Kadın Platformu gibi STK’ların destek-
lediği programa; biz de İLKDER olarak temsilci 
göndererek ve stand açarak destek verdik.    

İki bölümden oluşan programa Alev Erkilet, 
Yıldız Ramazanoğlu, Çiğdem Mater, Cihan Ak-
taş, Yıldız Önen, Sibel Eraslan, Turgay Oğur, 
Müge İplikçi konuşmacı olarak katıldılar. Konuş-
macıların hepsi başörtüsü yasağının insan hak-
ları ihlâli olduğu ve hiçbir hukukî dayanağının 
olmadığına vurgu yaptılar. Yasağın özgürlükler 
bağlamında ele alındığı programda konuşmacı-
lar özetle şunları söylediler.

“Kamusal alan toplumun tüm fertlerinin or-
tak yaşam ve paylaşım alanıdır. İktidar sahiple-
rinin belirlediği tek tipliliğin yaşandığı 
bir alan değildir. Kamusal alanı farklı 
olanlara kapatırsak farklı olanlarla bu-
luşma kapılarını da kapatmış oluruz. 
Kamusal alanda kimse başkasının di-
liyle konuşmak zorunda değil fakat 
ötekini anlamak ve ona saygı göster-
mek zorundadır. Hukuk da bunun te-
minatı olmalıdır. Fakat hukuk ülkemiz-
de; özgürlüklerin önünü açan, bireysel 
farklılıkları zenginlik olarak gören bir 
anlayışla değil, baskı ve yasak aracı 
olarak kullanılagelmiştir.

Cumhuriyet dönemi seçkinleri daima kadının 
ezilmişliğinden, erkek egemen bir toplum olu-
şumuzdan, kadının köleleştirilmesinden yakın-
mışlar ve kadının özgürleştirilmesinin önündeki 
engellerin kaldırılmasını hedef tayin etmişler-
dir. Fakat dini tercihleri sebebiyle başörtüsü ile 
okumak ve çalışmak isteyen kadınların önüne 
de dikenli tel çekmişlerdir. Bu yasak modernist 
seçkinlerin kendileriyle çeliştikleri en önem-
li noktadır. Eğer bu çelişkiden kurtulmak isti-
yorlarsa bir an önce bu yasak sona ermelidir. 
Başörtülü olarak okuyan, çalışan, cumhurbaş-
kanı eşi olan kadının suçu nedir? Yıllardır “si-
yasal simge” gerekçesiyle sürdürülen yasak, 
son yıllarda “kamusal alan” kavramıyla devam 
ettirilmek isteniyor. Özgürlüklerin önündeki en-
gellerin kalkmasını istiyorsak başörtülü veya 
başörtüsüz hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu 
mücadelede yalnız kendi özgürlüklerimizi değil, 
“herkes için özgürlük “istemeliyiz.”

Programda kapanış konuşması yapan AKDER 
Başkan Yardımcısı Av. Fatma Benli bu etkinlikte 
sembolik olarak kendi kamusal alanlarını oluş-
turduklarını fakat bu kamusal alanda yasakla-
rın olmadığını, herkese açık olduğunu söyledi. 
Program “yasaksız bir dünya”  temennisiyle son  
buldu

                   İpek EKİNCİ 

KAMUSAL ALAN BULUŞMASI 
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Üçüncü yılını doldurmak üzere olan “Koruyucu 
Aile Platformu” bu hayırlı çalışmayı yaygınlaştırmaya, 
daha çok insanımızın cennetin kapılarını yetimlerin 
ellerinden tutarak aralamalarına vesile olmaya 
ve sponsoru olduğumuz yavruların ihtiyaçlarını 
karşılayıp, onların yüzlerini güldürecek çalışmalarına  
devam etmektedir. 

Amaç; daha fazla  çocuğun, koruyucu ailelerin o 
merhametli gönüllerine girebilmesini sağlamak ve 
deniz yıldızının kurtuluşu misali (Kumsaldan denize 
atılan bir deniz yıldızının hayatının onu denize 
atan bir el ile kurtulması gibi…) bir yetim çocuğun 
yüzünü güldürmek, sofrasına aş, gönlüne yoldaş 
olabilmek.

Bunun için de başkanımız Özden Zehra 
Sönmez yaz kış demeden her şartta çağrılan her 
programa ve toplantıya katılarak, bu çocukların 
yanında olabilecek kişilerin çoğalmasını sağlamak 
için çalışmaktadır. Koruyucu Aile nedir? Koruyucu 
Aile nasıl olunur? Koruyucu Aile Platformu’na ve 
çocuklara nasıl ulaşılır?.. gibi sorularının cevaplarını 
daha fazla kişiye ulaştırmak için Düzce-Adapazarı-
Kocaeli-İstanbul’u kapsayan bir haftalık tanıtım 
programını gerçekleştirdi.Ulusal TV’lerin (Haber 7, 
TV 5, Hilal TV) yanı sıra yerel TV’lere de katıldılar. 

Ayrıca bir çok dernek ve vakfı ziyaret ederek 
“Karşılıklı Tanışma ve Bilgilendirme” toplantısı 
gerçekleştirildi. Daha önce  İLKDER’in çalışmalarına 
maddi katkıda bulunan  Erdemliler Derneği ve 
ÇEYAD’a teşekkür plaketi sunuldu.

İstanbul’da Moral FM ile başlayan yoğun 
çalışmamız paket program çekimi ile devam etti. Bir 
çok Radyo da programlarına davet ettiler. (Ancak 
canlı telefon bağlantısıyla katılabildik). Bu telefon 
program sonrasında çeşitli Avrupa ülkelerinden 
arayarak Koruyucu Aile olmak istediklerini 
söyleyenler oldu.

Koruyucu Aile olan Sakarya Merkez Belediye 
Başkanı Sn. Süleyman Dişli’yi de ziyaret ettik. 
Çok yoğun geçen bir haftanın sonunda Ankara’ya 
döndük. Derneğimize gelerek başkanımız Özden 
Zehra Sönmez ile röportaj yapan Zaman-Ailem 
dergisi Koruyucu Aile çalışmasına ve İLKDER’in diğer 
faaliyetlerine geniş yer verdi. Ne kadar çok insanın 
bu çalışmalardan haberi olursa, o kadar çok yetim 
çocuk aile sahibi olmuş olur. Duyan, duymayana 
duyurmalı ki; yetim çocuklar kimsesiz olduklarını 
hissetmesinler, onları  düşünen birilerinin olduğunu 
hissetsinler. Sizler de bu yardım zincirinin bir halkası 
olmak isterseniz İLKDER’i ziyaret edebilirsiniz. 
(www.ilkder.org.tr)  

                   Saliha BEKTAŞ 

KORUYUCU AİLE ÇALIŞMALARI 
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İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği olarak  
7 Temmuz 2007 Cumartesi günü Ankara Gençlik Parkı 
Kemal Sunal Tiyatro Salonu’nda Hz. Fatıma’yı Anma 
etkinlikleri çerçevesinde bir program düzenledik. 
Program İran kültür Müsteşarlığı ile ortaklaşa 
gerçekleştirildi. Kuranı Kerim ve açıklaması ile 
başlayan program  açılış konuşmasıyla devam etti. 
Hadiye Kılıç konuşmasında İlkder’in faaliyetlerine 
ve projelerini değinerek neden böyle bir programa 
ihtiyaç duyduklarını anlattı. Bir kadın derneği olarak 
Hz. Fatıma’yı örnek aldıklarını ve yollarına onun 
misyonu doğrultusunda devam ettiklerini sözlerine 
ekledi.

İran Kültür Müsteşarı’nın eşi Palezdar Hanım’ın 
yaptığı selamlamanın ardından “Dünden Bugüne 
Kadın” başlıklı panele geçildi. Panel’de İlkder baş-
kanı ve yazar Özden Zehra Sönmez, Avukat Sibel 
Eraslan ve İranlı Araştırmacı ve Dini İlimler Ho-
cası Zehra Rasti konuşmacı olarak katıldı. Konuş-
macılar Hz. Fatıma’nın doğum günü münasebetiy-
le Hz. Fatıma’nın kişiliği, liderliği ve yaşamından 
bahsederek bir kadın olarak O’nun çağlar boyun-
ca örnek olacağını vurguladı. Rasti, Hz Fatıma’nın 
peygamberin kızı olarak, bir eş ve bir anne ola-

rak topluma örnek olduğunu söyledi. Eraslan 
Hz. Fatıma’nın misyonundan bahsederek dindar 
bir kişi olarak neler yaşadığını, hayatın her ala-
nında hatta savaşlarda dahi yer aldığını söyledi.  
Ayrıca doğumundan ölümüne kadar peygamberi-
mizin öğrettiği ahlak üzerine olan Hz. Fatıma’nın 
kadın liderlerimizden biri olduğu vurgulandı. Geç-
mişte yaşamış olmasına rağmen Onun günümüzde 
de  örnek olarak alınması, özellikle infak noktasında  
Hz. Fatıma’nın yolunun izlenmesi gerektiğini ekledi.

Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı Nebahat Konu 
Yılmaz’ın verdiği musiki ziyafetinin ardından İranlı 
ve Türkiyeli çocuklar şarkılarla salondaki misafirleri 
coşturdu. Programın sonunda Özden Sönmez İlkder 
tarafından başlatılan Dünden Bugüne Başörtüsü 
Serüveni başlıklı şiir, hikaye ve makale dalındaki 
yarışmanın sonuçlarını açıklayarak salonda hazır 
bulunan yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

FATIMA’YI “FATIMA” YAPAN….

Hz. Fatıma, Sevgili Efendimiz’in bizzat kendi 
eğitim ve terbiyesi altında, Vahiy Evi’nde yetiştirilmiş 
evladı olarak tüm İslam kadınlarına örnek bir 
şahsiyettir. Onun 28 yıllık kesintisiz Resul tanıklığı, 
hayata vereceğimiz anlamla çok yakından ilgilidir. 
İslam tasavvurunu yaşayan bir hale getirmek 
davasında olan herkesin yolu, muhakkak ki Fatıma 
Zehra’dan geçecektir. Çünkü o, Kevser Nehri gibi 
durmaksızın ve sonsuza kadar Kuran’ı Kerim’i tefsir 
eden hayatı ile hepimize ışık tutacak bir kişiliktir. 
Fatıma bir şahsiyet olmanın yanı sıra, bir hayat tarzı 
ve düşünce metodunun adıdır. Batılın karşısında 
Hakkın savunucusu, fedakar ve sabırlı haliyle bir 
yoldaş bir dava arkadaşıdır.

                   İpek EKİNCİ 

VAHY EVİNİN MİRASI  

FATIMA ZEHRA’NIN YOLUNDA. . .
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Hz.Fatıma’nın verdiği mücadele bugün aynıyla 
devam etmektedir. Sözgelimi Dr. Frantz Fanon’un  
Cezayir modernleşmesini anlatırken dikkat çektiği, 
‘’Fatma’lar’’ kelimesi de bu bakımdan çok önemli. 
Bu genelleştirme, sömürgeciliğin kültürel boyu-
tunda Müslüman kadına biçilen role işaret ediyor. 
Fransızlar,işgal ettikleri Cezayir’deki Müslüman 
halkın kızlarına genel olarak ‘’fatmalar’’ derlermiş. 
Fatma’ların aydınlanması ve Fatma’ların modern 
dünyaya geçmeleri; onların batılı tarzda eğitim ve-
ren okullarda okumaları,yabancı dil öğrenmeleri ve 
giyim kuşam gibi tüm sosyal alışkanlıklarını bir batılı 
kadın gibi tercih etmelerine bağlı olarak algılanır-
mış. Yöresel örtüsü ‘’hayık’’tan soyunmuş ve aldığı 
modern sömürgeci eğitimle özel alandan kamuya 
ve görülebilir olana çıkmış, eğitimli Cezayir kadını 
batının modernleşme algısını tamamlamış haliyle, 
Fatıma olmaktan çıkartılmış bir kadındır aslında…

Gerek Assaf Hüseyin gerekse F. Fanon gibi 
Ortadoğu değişimlerini  inceleyen bütün sosyologlar 
da “kadın”a apayrı bir önem veriyorlar. Geleneğin 
içindeki kadın değişiminin, bütün diğer toplumsal 
değişmeleri de evriltecek boyutta ve temelde bir 
dönüşümü işaret ettiği gerçeği bu... Kadın değişirse, 
aile ve çocuk, dolayısıyla gelecek değişiyor.
Sömürgeciliği onaylayan üçüncü dünyayı inşa 
etmenin anahtarı, kadını sömürüye ikna etmekten 
geçiyor bir bakıma...

Bu bağlamda Hz. Fatıma, sömürgeciliğe karşı 
koyuş bilincinin adıdır. 

Bugün Büyük Orta Doğu Projesi, İslam 
coğrafyalarında gerçekleştirmeyi planladığı iç 
dönüşümü “kadın”, “kadın onuru” ve “kadın 
kıyafetleri” üzerinden kurgulamaktadır.  

Kuzey Afrika modernleşmesini, Cezayir kadınları 
üzerinden onların yerel giysisi “hayık”ı aşağılayarak 
yapan Batı, Afganistan katliamlarını ve işgalini 
Afgan kadınlarını “burka”larından soyundurarak 
öngörmektedir. Irak işgali sonrası ırzına geçilen 
ve Bosna savaşında tecavüze uğratılan Müslüman 
kadınlar da, moral ve namus değerlere açık birer 
saldırının mağdurudur. 

Ülkemizdeki seçkinci dönüşüm modeli de 
Abdullah Cevdet’ten beri; “Kadını açacaksın, Kur’anı 
kapatacaksın” zihniyetiyle işlemektedir. Bunların 
hepsi sizce birer rastlantı mıdır?

Örtü, dünyanın her yerinde İslam’ı hatırlatan bir 
rumuz, işaret olarak, elbette İslam karşıtı bloktan 
ilk darbeyi alan  mahaldir… Dolayısıyla müdafaa 
ve karşı koyuşun ilk mahalli de buradan neşet 
edecektir…

Büyük Ortadoğu Projesi’nin deklare edilen 
kısımlarında dikkatimizi çeken en önemli mevzulardan 
biri, ABD’nin bölgedeki eğitime ve özellikle 
kadın eğitimine vereceğini söylediği destektir. 
Hatırlayacaksınız, ABD daha önce Afganistan’a 
yaptığı Büyük Demokrasi İşgalini, Afgan kadınlarını 
“burka’’ ve peçelerinden kurtarmak için yapmıştı. 
Afganistan’da taş taş üstünde kalmadı. Binlerce insan 
öldü, tonlarca bomba atıldı, köyler, kentler dümdüz 
edildi... Dünyanın en fakir ülkesi Afganistan’da  
2 milyon kişi mülteci olarak dünyaya yayıldı. Ama 
basın önündeki tüm tartışmalar, burka üzerinden 
işletildi ve işletilmeye devam ediyor, herşey Afgan 
Fatımalarını burkadan kurtarmak için!

Hz. Fatıma’nın çizdiği sabırlı yol ise, Allah’a verilen 
vaadden dönmemekle ilgili. Bugün ülkemizdeki 
örtü yasakları ve örtünen kadınların hayatın dışına 
atılma tehditleri altında 1968’den beri verilen bir 
hukuk mücadelesinin üzerinden konuşuyoruz. 
Emperyalistlerin kurmayı hedeflediği Yeni Dünya 
Düzeni içinde Fatımalar en büyük ve sabırlı direnişi 
göstermeye devam ediyorlar…
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra insanlığa karşı 
işlenen en büyük suç olarak nitelendirilen “Srebrenitsa 
Katliamı” Avrupa’nın göbeğinde yaşanmıştı ve 
katliamda on binden fazla Boşnak soykırımdan 
geçirilmişti. Toplu mezarların bir kısmı bulunurken 
bulunamayan nice toplu mezarlar gün yüzüne çıkmayı 
bekliyor. Ve biz bu ülkeyi savaştan tam 12 yıl sonra 
ziyaret etmek için yola çıkmıştık...

Bosna yolculuğumuz 13 Temmuz Cuma günü 
saat 15.00’da İstanbul-Yeşilköy havaalanı dış hatlar 
gidiş terminalinde Saraybosna kontuarı önünde 
gurubumuzun toplanması ile başladı. Saat 17.00 da 
işlemlerimizi tamamlayıp, uçaktaki yerlerimizi aldık. 
Yaklaşık 45 kişilik bir gurupla başlayan yolculuğumuz 
uçağa bindiğimiz andan itibaren tarifi zor bir duygu 
ile başladı. 

Şu bir gerçek ki insan yolculuğa çıkmadan önce 
gideceği yer hakkında ne kadar araştırma yapsa da 
yeterli olmuyor. Gerçekten de çok okuyan değil, çok 
gezen daha iyi biliyor. Saraybosna havalanına inip, 
işlemlerimizi tamamlayıp, rehberimiz ile bizler için 
hazırlanmış otobüsteki yerlerimizi aldık. 

Saraybosna Bosna Hersek’in başkenti ve bizler 
buradayız. Şehirde ilk dikkatimizi çeken şey binalarda 
savaştan kalma kurşun ve bomba izleri oldu. Savaş 
1992–1995 senelerinde yaşandı. Sırplar, Bosna-
Hersek’teki Boşnak ve Hırvat nüfusu acımasızca 
öldürerek ülkeyi Sırplaştırma amacı güdüyorlardı. 
Kurşun izlerinin olduğu binalarda hala oturan insanlar 
vardı. Savaşı bizzat yaşamış ve kimbilir ne denli 
yaralar almış bu insanlara yanlarında olduğumuzu 
her zaman göstermemiz gerekir diye düşünürken 
zihnimde İLKDER olarak Bosnalı kardeşlerimizin 
en acı günlerinde yaptığımız yardım ve dayanışma 
kampanyalarımız canlanıyor... Başkentte bulunan 
Kral Fahd Camiinde namazlarımızı kıldıktan sonra 
yolculuğumuza Kovaçi Şehitliği ve Aliya İzetbegoviç’in 
kabrini ziyaret ederek devam ettik. Oldukça sade bir 
yapıya sahip olan nıt mezarda gönüllü askerler nöbet 
tutuyorlardı. Buradan Osmanlı Tabya’sına geçtik ve 
Saraybosna’ya tepeden baktık. Şehir, ülkemizdeki 
Karadeniz bölgesini andırır görüntüsüyle bizleri 
büyüledi. Üstelik karalahana ve mısır’ın çok yetiştiğini 

öğrenmemiz ayrı bir güzellikti. Osmanlı’nın mimari 
özelliklerini yansıtan Başçarşıda namaz ve akşam 
yemeği molası verdik. Çarşı girişinde yer alan Sebil 
ve etrafındaki güvercinler, çarşı içinde ahşaptan 
yapılmış dükkanlar eski İstanbul’u andırıyordu. Hacı 
Hüsrev Bey tarafından yaptırılmış Begova camii de 
bu çarşı içinde bulunuyor. Savaş sırasında yıkılan 
çarşı savaştan sonra aslına uygun olarak yeniden 
yapılmış.

Ertesi sabah otelde kahvaltımızı yapıp Mostar’a 
doğru yola çıktık. Yol üzerinde Konjic’de ceviz 
ağacından elişi atölyelerinin olduğu yerde mola verdik 
ve alışveriş yapmak isteyen arkadaşlar alışverişlerini 
yaptılar. Ordan Poçitel’e vardık. Poçitel’de Şişman 
İbrahim Paşa Camii, Medrese, Türk Hamamı, 
Saat Kulesi ve Kale’nin görülmesinin ardından 
namazlarımızı kılıp Blagay’a doğru ilerledik. Blagay 
Tekkesi bir diğer adı ile Sarı Saltuk Türbelerini ziyaret 
ettik. Buna nehrinin eşiğinde olan bu tekke dağların 
altından akan kaynak suyla hayat buluyor gibiydi. 
Ziyaret eden insanlar buz gibi sudan içtikçe suyun 
yaşamda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
anlıyordu. Buna nehrinin etrafında oturup yediğimiz 
alabalık’ın tadı da bu manzara ile bütünleşmişti adeta. 
Buradan Mostar’a geçtik. Mostar’da Muslibegoviç 
evinin gezilmesinin ardından Karagöz Bey ve Kosgi 
Mehmet Paşa Camiilerini gezdik. Sonrasında Mostar 
Köprüsü’nü ziyaret ettik ve akşam yemeğinden sonra 
otele döndük. 

Üçüncü gün otelden ayrılıp Visiko’ya gittik. Bu-
rada Osman Efendi Recoviç Medresesini ziyaret et-
tik. Türkiye’deki imam hatipler gibi olan bu medrese 
bayan ve erkek öğrencileri yatılı olarak barındırıp, 
eğitim veriyor. Gerçekten de çok düzenli bir yapıya 
sahip olan medresede bizi karşılayanlar Türk kültü-
ründe olduğu gibi çok misafirperver idiler. Zaten pek 
çok açıdan Boşnak ve Türk kültürü benzer yönler 
teşkil ediyor; Osmanlı’dan kazandığımız ortak miras 
bizi bu  post-modern zamanlarda bile sınırlara, ulus 
devlet ayrımlarına rağmen “kardeş” tanımlamasında 
buluşturuyor.... Ardından Travnik’e vardık. Travnik’te 
Şehitlik, Vezir türbeleri, Alaca Camiini ziyaret ettik. Bu 
gezide Şehit Selami Yurdan’ın kabrini de ziyaret ettik. 

Serap DOĞAN ÖZGÜN
bkafkasya@gmail.com

S A R A Y B O S N A ’ Y A  Y O L C U L U K
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Selami Yurdan Türkiye’den gidip gencecik yaşında 
şehitlik mertebesine erişen kişi. Aklıma İLKDER’in 
Bosna savaşı başladığı andan itibaren düzenlediği 
çalışmalar geldi. O yaşlarda çocuktum. Ama olayları, 
Müslümanların uğradığı haksızlığı, işkenceyi görebile-
cek ve buna gücüm yettiği ölçüde karşı koyabilecek 
yaşta ve olgunluktaydım. Düzenlediğimiz programlar, 
oynadığımız tiyatrolar, kermesler, paneller… vb geldi 
gözümün önüne. Süleyman Demirel yurdunda sa-
vaştan kurtulan ve ülkemize gelen annesi-babası şe-
hit olan küçük çocuklar geldi gözümün önüne. Mirza 
ismindeki 16 yaşlarında olan çocuğun anneme “ben 
de senin oğlun olabilir miyim” demesi geldi gözümün 
önüne. Birçok sivil toplum kuruluşunun yaptığı yar-
dım çalışmaları gibi İLKDER çatısı altında bulunan 
yaşlı-genç-çoluk-çocuk hepimizin canla başla Bosna 
için çalıştığımız o günler geldi gözümün önüne. İnanı-
yorum ki bu konuda bizlere önayak olan Özden Ho-
canın yeri benim için ne denli önemliyse diğer dernek 
üyeleri içinde o denli önemli. Bir kez daha İLKDER 
gönüllülerinden ve Özden hocamdan Allah razı olsun 
diyorum… Mekanın cennet olsun şehid Selami Yur-
dan. Rabbim ulaştığın mertebeye bizlerinde gelmesi-
ni nasib eylesin.(amin)  Benim için çok özel olan bu 
ziyaretin ardından Kalenin gezilmesi ile Başçarşı’ya 
döndük.

Dördüncü gün otelde yaptığımız kahvaltıdan son-
ra Pale yoluyla Rogatica’ya vardık. Ordan Vişegrad’a 
gittik. Mimar Sinan’ın Eseri Drina Köprüsünü gezdik. 
Osmanlı’ya ait yapılarda gezmek benim kadar grup 
arkadaşlarıma da ayrı bir haz veriyordu. Sonrasında 
etrafı dağlarla çevrili Gorazde’ye hareket edildi.  Sava-
şın en şiddetli olduğu bu yerde bizi İHH temsilcisi kar-
şıladı. Buradaki Müslümanların oranı savaştan önce 
%78 iken şimdi bu sayının oldukça az olduğunu öğre-
nince üzüldük doğrusu. Çıktığımız tepeden savaş sıra-
sında kullanılan uçaksavarları görmemiz mümkündü. 
Sırpların mevzilendiği bu alanlara hafta sonları çevre 
ülkelerden sırf Müslüman avlamaya gelen insanların 
da olduğunu öğrenmek Müslümanlara karşı nasıl bir 
kin beslendiğini anlamamız için yeterli oldu doğru-
su. Bu gezi sırasında rahmetli Aliya İzzet B.’in bilgi 
ve destekleriyle kurulan Sümeyye Vakfı’nı da ziyaret 
ettik. Savaştan önce Müslüman kadın ve çocukların 
bilinçlenmesi için çalışmalar yürütürken savaş sırasın-
da ve sonrasında pek çok faydalı çalışmalara öncülük 
yapmışlar. Ziyaretimiz esnasında Boşnak kızlarımızın 
söylediği ilahileri dinledik. Savaşta erkek kardeşleri 
öldürülen ve babasının mezarı hala bulunamayan bir 
kızımızın okuduğu mektupla duygulu anlar yaşadık. 
Başçarşıya geçildi ve akşam yemeğinin akabinde otel-
lere dönüldü. 

Bosna’da yaşayan insanlar Osmanlı’yı dahası Fa-
tih Sultan Mehmet Han’ı çok seviyorlar. Neden sev-
diklerini sorduğumuzda “bizlere İslam’ı getirdi, O’na 
çok şey borçluyuz” gibi yanıtlar alıyorduk. Üstelik 
Bosna’da insanların söylediği son söz “Allah’a ema-
net” idi.(Türkçe’de olduğu haliyle)

Beşinci gün otelden ayrılıp Saraybosna’da Bursa 
Bezistanı (Müze), Gazi Hüsrev Bey Medresesi ve Be-
desteni gezdik. Sonrasında Tüneli gezdik. Burada bu-
lunan Boşnak teyzemiz savaş sırasında kendi evinin 
altından başlayan tünelin kazılmasına izin vermiş. Ha-
vaalanı yakınlarındaki tepelerde mücadele eden kar-
deşlerimizle irtibatın sağlanması için kazılmasına karar 
verilen bu tünel sayesinde gıda, silah gibi yardımlar 
Müslümanların eline ulaşmış. Yaralı askerler taşınmış. 
800 metre uzunluğunda olan bu tünelin tamamı açık 
değildi. Açık olan kısmından geçtik ve savaş sırasın-
da çekilmiş resimlere baktık, ilgili videolar izledik. 
Daha sonra Vrelo Bosna, İgman Dağı eteğinde Milli 
Parkın gezilmesi gerçekleşti. Milli park tarif edilemez 
bir güzelliğe sahipti. Kaynak sularıyla, yeşilliği ile tek 
kelimeyle muhteşemdi. Namazlarımızı kılıp Aliye İzzet 
B.’in dava arkadaşlarını az bir grupla ziyaret ettik. Zi-
yaret ettiğimiz ev çok sade döşenmişti. Bu evde savaş 
sırasında Aliye ile dava arkadaşları kararlar alıp, uy-
gulamışlar. Bir devlet adamının, bir davanın liderinin 
bir zamanlar kaldığı bu ev ayrı bir huzur verdi bizlere. 
Zamanımız daha çok olsaydı da daha uzun kalıp bu 
iki değerli insandan o günleri dinleyebilseydik. 

Ertesi gün yani son günümüz Başçarşı’da İslami 
İlimler Fakültesinin ve Ferdinand’ın vurulduğu Latin 
Köprüsünün görülmesinin ardından Uluslararası Sa-
raybosna Üniversitesi’nin ziyaret edilmesiyle Saray-
bosna yolculuğumuz son buldu. Allah’a emanet Sa-
raybosna...
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• Başörtüm; benim kimliğim,

• Başörtüm; değerlerimi herhangi bir maske ol-

maksızın onurla yaşama vesilesi,

• Başörtüm; vazgeçilmez kişisel bütünlüğüm,

• Başörtümü seviyorum.

BİREY OLMA, KİŞİLİĞİN GELİŞİMİ

• Bebekliğimi ve ilk çocukluk yıllarımı hatırlamı-

yorum elbette. Annemin sıcak kucağı, güvende ol-

duğum hissi, gelişip büyürken benim için en 

önemli duygu. Sağlıklı bir anne-çocuk 

ilişkisi, güven içinde olmak elbette 

sonraki dönemlerde özgüvenimi, 

başkalarına güvenebilmeyi, duy-

gusal dünyamı etkileyecek. 

• Yürümeye, konuşmaya 

başladığımda yavaş yavaş ayrı 

bir “benlik” olduğumu fark edi-

yorum. Bağımsız davranışlarım 

artıyor. 3-4 yaşlarımda meraklı-

yım, hep sorularımla kendimi ve 

çevremde olup bitenleri anlama-

ya çalışıyorum. Evde, arkadaşlarım 

arasında, yuvada kuralları öğreniyo-

rum..

• 6-7 yaşlarımda çevremde olanları sebep-so-

nuç ilişkileriyle algılayabiliyor, belli bir olgunlukla ger-

çekleri yorumlayabiliyorum. 

• Ergenlik dönemi, kimlik duygusunun gelişimi 

açısından çok önemli. Duygusal iniş çıkışları, model 

aldığım kişiliklerin içselleştirilmesi, birey olma yolun-

da zorlu bir dönem.

• Üniversite yıllarında ya da genç yetişkin kimliği 

ile karşılıklı ilişkiler geliştirme, sosyalleşme, paylaşma, 

güven duygusu, birlikte çalışabilme, üretebilme olgu-

ları öne çıkıyor.

• Sonraki yıllar, anne-baba olma, çocuklarımızı 

yetiştirme, yeni bir kuşak için rehberlik etme dönemi.

Başörtüsüyle bütün bunların ne ilgisi mi 

var?

Bir ‘birey’ olma yolunda ilerlerken, belki çocukluk 

yıllarında, belki ergenlik döneminde, belki 

de yetişkin olduğumuz bir dönemde 

“din” ile tanışıyor, “dindar” olma-

yı seviyor; Allah’a yakın olmayı, 

peygamberimizin yüksek ah-

lakını örnek alarak yaşamayı 

ilke ediniyorum. Doğru sözlü, 

dürüst, adil, yardımsever, ça-

lışkan… 

Ahlakı güzel “insan” ol-

mak, niyetim…

Başörtüm vazgeçilmez kişi-

sel bütünlüğüm,

Başörtülü olmayı seviyorum.

KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜME SALDIRI : 

BAŞÖRTÜ YASAĞI

Bu ülkede yaşayan birçok genç kız gibi yasakla ta-

nışmam üniversiteyi kazandığım ilk yıla rastlıyor. Yıl 

1987. Liseyi başarıyla bitirip hayalimdeki üniversite-

yi, İstanbul üniversitesini kazanıyorum. 

Sevgi KARABULUT
Psikolojik Danışman

B A Ş Ö R T Ü M Ü  S E V İ Y O R U M
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Üniversiteli olmanın ne demek olduğunu öğren-

meden önce, üniversite kapılarında oturma eylemi 

yapmayı; başörtüsü yasağına rağmen hayallerinizi, 

umutlarınızı canlı tutmaya çalışarak, ruh sağlığınızı 

ciddi tehdit eden bu travma ile baş etmeyi öğreniyor-

sunuz 

Anlam veremediğiniz bu yasağı hem kendinize, 

hem de sizi zor zahmet yetiştiren, sınırlı imkanlarını 

seferber edip “biz okuyamadık yavrum, sen bizim 

umudumuzsun” diyen ailenize anlatmak zorundası-

nız.

• Ben uzaydan gelmedim bu ülkenin evladıyım.

• Hep iyi bir insan olmak için , insanlara yararlı 

olmak için çalıştım, çabaladım .

• Kendimi geliştirmek iyi bir meslek sahibi olmak 

için üniversite kapısındayım.

• Başörtüsü, dindar kimliğimin vazgeçilmez bir 

parçası (namaz gibi, oruç gibi, infak etmek ve güzel 

ahlaklı olmak gibi…) 

• Başörtüm olmadan ben , “ben” değilim ki…

Yasağın varlığı benliğimi parçalıyor.... çaresizlik, 

sıkıntı, kaygı, öfke…

Bu büyük ama çok büyük bir HAKSIZLIK.

Başörtüsü Yasağının; bu mağduriyeti yaşayanların 

kişiliğini nasıl tahrip ettiğini, psikolojik açıdan 

yaşanan bunalımları, “başörtülü olarak varolma” 

mücadelesinin zorluklarını anlatabilecek kelimeleri 

bulmakta güçlük çekiyorum.

Bu çok boyutlu, siyasi, toplumsal, hukuki, 

ahlaki, dini, …”başörtüsünü” genç kız ve kadınların 

omuzlarında taşıması hiç kolay değil.

Onun için “yasak travmasını” yaşayanların, değişik 

çözümlerle (başını açmak, peruk takmak gibi…) 

“varolma” “birey olma” “dindar bir kadın olma” 

mücadelesini anlamaya çalışmalı ve bu haklı davada 

en güzeli birbirimize destek olmalıyız. 

Yasaklı-yasaksız dönemlerden geçerek üniversiteyi 

bitirip Psikolojik Danışman olan ben; başörtüsü 

yasağının psikolojik boyutunu, etkilerini kendi kişisel 

sürecimi anlatarak sizlerle paylaşmak istedim. İLKDER 

bülteninin bu sayısında neden “başörtüsü” benim için 

vazgeçilemez onu anlatmak istedim. 

•  Başörtüm; benim kimliğim,

• Başörtüm; değerlerimi herhangi bir maske 

olmaksızın onurla yaşama vesilesi,

•  Başörtüm; vazgeçilmez kişisel bütünlüğüm,

•  Başörtümü seviyorum.

.

YETİMİN YÜZÜNÜ 

GÜLDÜR YETER
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Tahrim suresi 6. ayeti kerimede Allahû Tealâ şöyle 
buyurmaktadır:

.“Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taş-
lar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah’ın 
kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini ya-
pan melekler vardır.”

İşte bizler bu ayeti kerimeyi dikkate alarak hareket 
etmeli ve ona göre yaşamalıyız. Peki bizler, ateşten 
korunmak için neler yapıyoruz? Şöyle bir 
düşünüp kendimize soralım. Birçok 
ayet-i kerime “akletmiyor musu-
nuz?” “düşünmüyor musu-
nuz?” soruları ile bitmektedir. 
Ara-sıra oturup şöyle kendi 
kendimize düşünelim; biz-
ler neler yapıyoruz? Na-
sıl yaşıyoruz? Nereye 
doğru gidiyoruz? Kendi 
kendimizi ateşe mi yok-
sa içinden kevser ırma-
ğı akan cennete götüren 
davranışlarda mı bulunuyo-
ruz? Günah bir kartopu gibidir. 
Nasıl ki az bir kar tanesini yuvarla-
dığımızda bir kar yığını meydana geti-
riyorsak, çepeçevre sarar gider.

Sözümüze Mevlâna ve Ebû Müslim Horasani’nin 
sözleri.ile.devam.edelim.

Mevlâna dedi ki;

“Mahlukâta şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

İnsanların ayıbını örtmekte gece gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

Hilmiyet ve ağırbaşlılıkta ölü gibi ol.

Sehavet ve cömertlikte akan sular gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi 
ol!”

Ebû Müslim Horasani demiş ki;

“Onlar; dostlarının zararından emin oldukları için dostla-

rını uzak tuttular. Düşmanlarının zararından korunmak ve 

kazanmak için onları yakınlarına aldılar. Yanlarına aldıkları 

düşmanları dost olmadığı gibi, uzakta tuttukları dostları da 

düşman oldu. Böylece herkes düşman safında birleşince yıkıl-

madan mukadder oldu.”

Eğer biz kendimizi hak ile meşgul etmezsek batıl 
bizi istilâ eder.

Şeytan da bize ilk olarak dost 
olarak yaklaşır, herşeyi güzel, 

capcanlı, heyecanlı gösterme-
ye çalışır ve bunun sonunda 

bizleri (ihlâslı olmayanları) 
kendi tuzağına düşürür. 
Örümcek ağına yakalanan 
bir mahluk gibi bizi uğraş-
tırır.

Bütün günahlarımıza ve 
isyankârlığımıza rağmen 

Allâh’u Tealâ’nın rahmetine 
merhametine sığınarak sözle-

rimizi bir dua ile noktalayalım.

“Ey merhamet edenlerin en merhamet-

lisi olan Allah’ım. Günahlarımız çok, iyilikleri-

miz az. Şükürlerimiz hiç yok, sabırdan yoksunuz. Senin 

rahmetini ümit ediyoruz. Senin merhametin olmasa biz kabrin 

dehşetinden, cehennemin ateşinden nasıl korunabiliriz?

Ey sonsuz şefkat sahibi olan Allah’ım; hatalarımızını 

sonu gelmez, kusurlarımız saymakla bitmez, senin sonsuz 

şefkatin olmasa biz günahlarımızın karanlığından nasıl kur-

tulabiliriz?

Bizi nurunla arıt Rabbim! Günahlarımızdan dolayı bizi 

Cehennemine atma. Bizi ateşlerde yakma Ya Rabbi!

Senin merhametini umuyor ve Rahmetine sığınıyoruz. Ey 

merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! Bize merha-

met et!

A. BAYRAKTAR

A T E Ş T E N  K O R U N M A K
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  “O ikisi yedi…”

Nesibe ÖZTÜRK TOPRAKLI
hatice_nesibe@hotmail.com.

Çocuklar çizgi film izlerken dikkatimi çekmişti. İlk insan 
Hz. Adem ve Havva’nın Cennet’ten yeryüzüne gönderilişini 
anlatıyordu. Öğretici olması bakımından “faydalı” ve 
gayet İslami bir çizgi film olduğunu düşünebilirsiniz, fakat 
aslında gayet “İsraili” bir çizgi filmdi ve bunu küçük gibi 
görünen ancak çok önemli birkaç noktadan anlıyoruz.

Bilindiği gibi İncil Allah’ın Peygamberlerine gönderdiği 
dört kitaptan biri ve günümüzün İncil’i ise Eski Ahit ve 
Yeni Ahit’ten oluşan Tevrat ve Zebur’u da ihtiva eden 
fakat tahrif edilmiş bir kitap. O nedenle içeriğinde  
Kuran-ı Kerim’le ortak kıssaların anlatıldığı ancak Kuran’da 
anlatılandan farklı olan noktalar var. Bu kıssalardan 
bir tanesi de ilk insanın yaratılışı ve Cennet’te geçen 
Şeytan tarafından aldatılış kıssası. Çizgi filmde geçen, 
pek çoğumuzun da öyle bildiği, fakat öyle bildiği bilgiyi 
nereden bildiğini bilmediği hikâyeye göre; Allah (C.C.) 
Âdem ve Havva’yı yaratmış ve Cennet’ine almıştır. Fakat 
Cennet’te bir meyve ağacı vardır (ne Kur-an’da ne de 
İncil’de elma ağacı diye bir belirtme yok) ve bu ağaca 
yaklaşmamaları ve meyvesinden yememeleri söylenmiştir. 
Ancak şeytan gelir ve önce Havva’yı aldatır ve meyveden 
yemesini sağlar. Sonra da Havva Âdem’in aklını çeler ve 
onun da yemesine sebep olur. Bu kaynağa göre ilk suçlu 
kadındır ve kadın erkeğin de suç işlemesine sebep olur. 
İkisi birden Cennet’ten kovulurlar ve ceza olarak dünyaya 
gönderilirler. O nedenle de Hıristiyanların inanışına göre 
her doğan çocuk günahkâr doğar ve günahlarından 
arınması için vaftiz edilmesi gerekmektedir. Bu İncil’de 
böyledir (Gen:2–3). Oysa Kur’an-ı Kerim’de (Bakara 
35–38) [fe-ekela] der, [o ikisi yedi]. Kur-an’ı Kerimin 
anlatımında önce yiyen yoktur, diğerini suça teşvik 
eden de yoktur. Zira ikisi yemiştir. Ve daha sonra tevbe 
etmişlerdir ve Allah tevbelerini kabul etmiştir. Dünyaya 
gönderilmeleri ise cezaen değil, Allah’ın meleklerine 
“yeryüzünde bir halife yaratacağım” dediği planının 
gereğidir. Ve dünyaya gelen her çocuk akıl baliğ olup 
doğruyu yanlışı ayırt edebilene kadar günahsız, pak ve 
temizdir. 

Hep iddia edildiğinin aksine Yahudi ve Hıristiyan 
kaynaklarında kadını aşağılama vardır ve suça teşvik 
edici olarak gösterilmektedir. 

AYTEN DEMİR

SESSİZ  ÇIĞLIK

Hani bir yer vardır,
Özlediğin, huzurun, mutluluğun olduğu…  
Gitmek istersin gidemezsin.
 
Hani kan ağlar, yanar, kavrulur yüreğin,
Haykırmak istersin,
Hıçkıra hıçkıra ağlamak istersin, 
Yutkunur, içine atarsın 
Hıçkırıklarını, gözyaşlarını.

Hani haksızlıktan nefret edersin, 
Ama hep haksızlığa uğrarsın…
Kalbin kırılır, Ya Sabır çekersin.

Hani bir çocuk ağlar…
Öksüzdür, yetimdir, biçaredir. 
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Sözlerime Rahman ve Rahim olan Allah’ın  adıy-
la başlıyorum.

İLKDER (İlke İlim ve Kültür Dayanışma 
Derneği)’in en yeni üyelerinden biriyim.Yıllardır bir 
yardım kuruluşunun bir parçası olmak ve bu hazzı 
yakından tatmak istemişimdir. Çevremizde bir çok 
yardım kuruluşu var fakat yaşanılan güven sarsıcı 
olaylar ve gidişat bizleri o kadar güvensiz ve sor-
gulayıcı yaptı ki; hayır işlerinde 
eminim hepimiz bu sıkıntıyı ya-
şıyoruzdur. Ya yaptığımız hayırlar 
yerine ulaşmazsa, ya art niyetli ki-
şilerin eline geçerse diye. Bu duy-
gular bizi farkında bile olmadan 
hayır ve yardım işlerinden uzak-
laştırmakta veya tehir etmemize 
sebep olmaktadır. Bunları aşmak 
için mutlaka bir yerden başlamak 
ve güvenilir yerler olduğunu gör-
memiz gerekiyor.

Derneğe koruyucu aile olarak 
katıldım ve kendimi bir anda bazı 
hayır işlerinin içinde buldum. Za-
manımızda yardımlarımızı kişisel 
boyutlardan daha çok bu tür der-
neklerin vasıtası ile kitlesel boyut-
lara ulaştırmamız gerekiyor. Biz 
ve bizim gibi düşünen kişilerin güç ve birliğine ihti-
yacımız var. Çünkü; hem peygamberimizin metodu 
bu şekildeydi, hem de dünyadaki farklı amaçlara 
hizmet eden insanlar bunu kitlesel şekilde yapıyor 
ve yıllardır İslam ülkelerinde dahi oluşturdukları te-
keli ellerinden bırakmıyorlar.  

İslam aleminde yaşanan afetler, savaşlar, zu-
lümler Müslümanların birbirlerine hem maddi hem 
de manevi açıdan destek olmasının hızlandırılması 
gerektiğini göstermektedir. “Su uyur, düşman uyu-
maz” sözü bizlere yol göstermeli ve gayretimizi art-
tırıcı olmalıdır.

Son yıllarda Müslümanların zulümle, savaşlarla 
ezilmeye çalışılmasına bir yenisi daha eklenmiş-
tir. İslam’ın kutsal saydığı ve yolunda canını seve 
seve feda edeceği değerlerin ve kişilerin başında 
gelen; güzeller güzeli insanlığın efendisi peygambe-
rimiz Hz. Muhammed (a.s)’ı konu alan yazdıkları 
ve çizdikleriyle kendi aşağılık düşünce ve karanlık 
dünyalarının eseri olan çirkin konulu karikatürler 
eklenmiştir.

Danimarka’da gerçekleş-
tirilen bu çirkinliklere kendi 
hükümetleri bir özür bile di-
lemekten aciz kalmış ve hatta 
bu çirkinliklerin devamına göz 
yummuştur. Basın ve ifade 
özgürlüğü kisvesi altında dini-
mize ve kutsallarımıza yapılan 
bu saldırılar karşısında, hak-
lıyken haksız konuma düş-
memek için gereken dikkatte, 
bastığımız yerleri, ve birkaç 
adım ilerisini görerek, konuyu 
hem Türk hem dünya kamuo-
yuna taşıyacak adımlar atmak 
amacı olan bir oluşuma gerek 
duyulmuştur.  

Müslümanları derinden 
yaralayan bu korkunç manevi saldırılar barış ve 
adalet timsali Allah elçisinin yeryüzünde yeterince 
tanınmamasının bir göstergesidir. O’nun gerçek ki-
şiliğiyle tanınması için çaba gösterilmesi günümüz 
Müslümanları için en büyük  görev ve sorumluluk 
olmalıdır. Bu bilinç sayesinde günümüz ve ileriye 
dönük olarak bazı kalıcı girişimlerde bulunma ger-
çeği ve gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu amaç doğrultusunda ICANO yönetim kuru-
lu tarafından derneğimiz İLKDER’in de aralarında 
bulunduğu seksen kadar Sivil Toplum Kuruluşunun 
katılımı ile “Hz.Muhammed’i Tanıma ve Tanıtma 

Gülhizar  AVAN

HZ. MUHAMMED’İ (a.s) TANIMA VE TANITMA PLATFORMU
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Platformu oluşturulmasına 
karar verildi. Bu platform 
aylık ve haftalık istişare 
toplantıları sayesinde gü-
nümüze ve ileriye dönük 
Peygamberimizi nasıl daha 
iyi anlar ve anlatırıza yöne-
lik  bazı programlar yap-
ma kararı aldı. Derneğimiz 
adına bu toplantıları takip 
etme ve alınan kararlar 
hakkında dernek başka-
nımız Sayın Özden Zehra 
Sönmez hanımefendiyi bil-
gilendirmek görevini ben 
ve derneğimiz üyelerinden yıllarını bu hizmete ada-
mış olan arkadaşımız Gülşen Ünlü üstlendik.

Bu görevimizi layıkıyla yapmaya, her bir toplan-
tıyı adına yakışır  bir şekilde vaktinde ve eksiksiz ta-
kip ederek platforma olan katkılarımızı derneğimiz 
adına büyük bir hassasiyetle sürdürmeye çalıştık.

Bu Platformun genel amaçlarına gelir-
sek;

• Hz.Muhammed (a.s) Konferansları düzenlen-
mesi,

• Hz.Muhammed (a.s) Enstitüsü’nün  kurulması,

• Hz.Muhammed (a.s) Kütüphanesi’nin oluştu-
rulması,

• Bir web portalı aracılığı ile Hz. Muhammed 
hakkında pek çok dilde doğru bilgiler sunmak ve 
soruları cevaplamak, dünyada Hz. Peygamberle il-
gili gelişmeleri aktararak bir buluşma noktası oluş-
turulması, 

• Yapılacak çalışmaların bilimsel değer kazan-
ması için bir Bilim Kurulunun oluşturulması,

• Uluslararası ödüllü bilimsel bir Siyer Yarışması 
düzenlenmesi,

• Hz. Muhammed (a.s)’i “Yeniden Okuma” 
amacına hizmet eden bir derginin yayınlanması. 

Bu amaçların başında 
gelen Hz.Muhammed (a.s)’ı 
Tanıma ve Tanıtma Sem-
pozyumu 21 Nisan 2007 ta-
rihinde de İstanbul’da yurt 
içinden ve yurt dışından ge-
len değerli konukların katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

 Konuşmacılar; 

• “Batıda Hz. Muham-
med (a.s) İmajı”,

• “Tasavvufi Yaklaşımda 
Hz. Peygamber (a.s)’ın Tasavvuru”,

• “Mevlana’nın Gözüyle Hz. Muhammed (a.s)”

• “Çağımızda Sünneti Yaşamak”,

• Müslümanların Peygamber tasavvuru”,

• Günümüz Kadınlarının Hz. Muhammed (a.s)’a 
Bakış Açıları”

• “Kur’an ve Hz Peygamber’in Sünneti Işığında 
Adalet Kavramı” 

gibi daha bir çok konuda değerli fikir ve araştır-
malarını davetlilere aktardılar.

Amaç; bu platformdaki üye sayısını arttırmak 
ve bu konu hakkında daha büyük kitlelere ulaşma 
fırsatını bulabilmek, faaliyetlerimizi daha ileriye ta-
şımak ve etkin şekilde gerçekleştirmek için bu işe 
gönül vermiş kişilerin bu platformda birleşmesini 
sağlamaktır.

Dünyadaki manevi doyuma olan ihtiyaç, bir an 
önce bu boşluğun doldurulmasının ne kadar elzem 
olduğunu göstermektedir.

Hepiniz Allah’a emanet olun. 

YETİMİ UNUTMA 

YETER!
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Saygıdeğer İLKDER üyeleri, sevgili kardeş-
lerim; Hani Rabbimiz diyor ya; “Hoşunuza git-
meyen bir şey sizin için hayır, hoşunuza giden 
bir şeyde şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. 
”(Bakara 216) Bu ayeti Kerime nasılda bugün 
yaşadıklarımız la örtüşüyor değil mi?

Daha çok değil sekiz, on yıl öncesinde yardım 
etmenin,hayır yapmanın, kapıya gelen dilenci-
nin eline üç beş kuruş sıkıştırmakla olduğunu 
sanıyorduk, yada ben öyle sanıyordum. Durum 
böyleyken 17 Ağustos 1999 gecesi büyük bir 
sarsıntıyla yataklarımızdan fırladık ve günlerce 
sokaklarda sabahlamamıza sebep olan bir dep-
remle tanıştık. İlk defa bir deprem yaşıyordum 
ve ölümle yaşam arasındaki çizgiye bu kadar 
yaklaştığımı hissettim. Ertesi gün sabahı, ba-
sın yayın organlarından felaketin büyüklüğünü 
izleyince, bir 
gece de mil-
yonlarca in-
sanın ölümü 
bizleri derin-
den yarala-
dı. Hepsine 
Allah’tan rah-
met, ülke in-
sanımıza baş 
sağlığı diliyo-
rum. Hayatta 
kalan insan-
ların, zengin 
fakir ayırımı 
o lmak s ı z ı n 
hepsinin çare-

sizliği ve her şeyinin bir gecede kaybetmiş olma-
sı, dün dokuz dairesi olan bir insanın bugün in-
sanlardan gelecek yardıma muhtaç olması beni 
çok etkiledi. Yalnızca beni mi tüm Türkiye’yi, 
tüm Müslüman ülkeleri, hatta dünya insanını. 
Herkes yardım için seferber olmuş, herkes bir 
yürek olmuş, nasıl yardım yapacağını, nereye 
yapacağını, neler göndereceğini araştırıyor tele-
fonlarla bir yerlere ulaşmaya çalışıyorlardı.Ben-
de dinlediğim radyodan bir adres alıp, o adrese 
kısa sürede ulaşmıştım. O günü hiç unutamıyor, 
o anı şimdi yeniden yaşıyorum.

Hemen sandığımı açıp, işe yarar ne varsa pa-
ketlemiş, mutfak masraflarımdan biriktirdiğim 
bir miktar parayı, katalitiğimi, tüpümü, elime ne 
geçerse paketliyor. Adeta bir hediye paketi ha-
zırlar gibi hazırlık yapıyordum. Başta şer olarak 

gördüğüm bu 
olay, bize din 
kardeşlerimize 
hayır yapma-
yı, paylaşmayı 
öğretmişti. Bu 
hayır işi bu-
nunla da sınırlı 
kalmadı. Kısa 
bir arayıştan 
sonra bir tesa-
düf eseri şu an 
üyesi olduğum 
İlkder’le tanış-
tım. Sadece ha-
yır için çalışan, 

Melek AKDEDE

BİZ HAYRI BÖYLE BİLMEZDİK

İLKDER’Lİ HAYIRSEVERLERİN AÇTIRDIĞI SU KUYUSU...
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tek istekleri Allah’ın rızasını kazanmak olan, bu 
insanlarla tanışmam hayatımın dönüm noktası 
oldu. Artık bende bir İlkder gönüllüsü olmuş-
tum. Hastane ziyaretleri, gecekondu ziyaretleri, 
deprem mağduru öğrenciler vs…

Derken Endonezya’dan bir felaket haberi ile 
sarsıldı dünya. Hemen İlkderli hanımlar bir ara-
ya geldik bize destek veren gönüllülerin de yar-
dımlarıyla Endonezya’nın Açe bölgesine ulaştık. 
Başkanımız aracılığıyla Açe de 20 kapasiteli bir 
yetimhane  ve çeşitli yardımlar yaptık. 50 yeti-
me koruyucu aile temin ettik. Bu felaket bize 
dünyanın öbür ucunda, o güne kadar varlığın-
dan bile haberimiz olmayan din kardeşlerimize 
yardım yapma fırsatını verdi ve böyle güzel iş-
lere vesile olmamıza sebep oldu. Açe’deki ye-
timhanemiz devam ederken Pakistan depremi 
sarstı bizi. İlkder  olarak gene arayış içindeydik. 
Sadece biz değil, ülke olarak her felaket bizi 
adeta birbirimize yaklaştırıyor, sevgi bağımız 
güçleniyor, geçmişimizi öğreniyor, öğrendikçe 
yardımlarımızı çoğaltıyorduk. Pakistan halkının 
Cumhuriyet savaşında Türkiye kazansın diye 
elinden geleni yaptığını, kadınların kızların kol-
larındaki bilezikleri, küpeleri, yüzükleri  bize 
gönderdiklerini öğrenince, biz de onlara olan 
borcumuzu ödeyebilmek için seferber olduk ve 
100 kapasiteli bir yetimhane yaptırdık ve 100 
çocuğa da Koruyucu Aile temin ettik. Ve yar-
dımlarımız hala devam ediyor. Bize de yine bu 
şerden hayır fırsatı doğdu. Rabbimize hamd ol-
sun.

Dünya sadece doğal felaketlerle uğraşmıyor, 
birde insan eliyle yapılan hiçbir mana vereme-
diğim felaketlerle de cebelleşiyor. Bir ırak, bir 
Filistin, bir Çeçenistan ve diğerleri. Bu felaketler 
bence manasız ve aptalca. Bu dünyayı yaratan 
Rabbim, insanları yaratan Rabbim. Her şeyin 
onun elinde olduğunu bile bile, her şeyin “ol” 

demesine bağlı olduğunu bile bile neyi değiş-
tirmeye çalışıyor bu insanlar. İnsanların rızkını 
kesmeye kimin gücü yeter, zorbalıkla hiçbir şey 
olmaz. Tarihimiz mucizelerle dolu. Peygamber 
efendimiz (sav) zamanında  fil orduları, Musa 
(a.s) asasıyla denizi yarması, Nuh (a.s) gemi-
si  gerçeği ve bunun gibi olaylarla dolu. Ben 
inanıyorum ki; bu zorbalıklar böyle gitmez, bu 
oyunlarda bozulacaktır yeterki biz; bir olalım, 
iri olalım.

Bu ülkelerde felakete maruz kalmış insanla-
ra, ve yetimlere, yardımlarımız devam ediyor.
Koruyucu Aileler temin ediyor, kumanya gön-
deriyor, iftarlar açtırıyor ve elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. Bir musibet, bin nasihat-
ten hayırlıdır derler ya; bizde de öyle oldu. Bu 
olaylar bize yardım yapmayı, verirken mutlu ol-
mayı öğretti. Hayır için çalışmayı, paylaşmayı, 
yardımlaşmayı, hayır için birlikte olmayı öğret-
ti. Almadan vermeyi, çıkarsız sevmeyi, sadece 
dünya için değil, ahiret için çalışmayı öğretti, 
hamd  olsun, şükrolsun, Rabbim son nefesime 
kadar beni İlkder’den, buradaki kardeşlerimden 
ve hayır işlerinden ayırmasın. 



20. BÜLTEN ��

Rabbimiz: “Av hayvanlarının yakaladığı hayvanı, 
üzerine Allah’ın adını anarak yiyin” diyor (Maide 
5.ayet). Normalde bir köpeğin ağzındaki bir 
hayvan yenmezken o av köpeği eğitilmiş köpek 
olunca yakalayıp getirdiği hayvan yenilebiliyor. 
İnsan üzerinde düşünse her bir ayeti mucize olan 
kitabımızda Rabbimiz bir köpeğin dahi eğitimlisini 
isterken kainatta halifesi olan biz inanan kullarını 
eğitimsiz görmek ister mi hiç? Hele bu anne ve baba 
olunca… Nasıl bir anne, baba olalım ki evlatlarımızı 
yetiştirirken söylediğimiz her sözcük ve yaptığımız her 
davranış evladımızın kişiliğine konan sağlam tuğlalar 
olsun? 

Rabbimden beni bilinçli bir anne yapması için 
yardım istedim. İstedim ki Rabbimin rızasına uygun 
ortamlarda ve kişilerle beraber olayım ve çocuklarımı 
da Rabbimin rızasına göre yetiştireyim. Çünkü insanın 
eğitiminin, öğrenmesinin, bilinçlenmesinin sonu 
yok. Hele anne-baba olduktan sonra yavrularımızı 
doğru yetiştirmenin sorumluluğuyla, bu bilinç daha 
da artmalı. Ebeveynler doğruyu öğrenmeli ve onu 
çocuklarına yansıtmalı. Siz yapacaksınız ki çocuğunuz 
da sizden etkilenerek doğru davranışı tekrarlayacak.

  Ramazanın ilk haftasında iftarımızı çocuklarla 
birlikte Kocatepe camisinin avlusunda açmak istedik. 
Hepsi de çok sevindiler. Fakat o gün benim evden 
erken çıkmam gerekiyordu. İşimi bitirip camiye gittim. 
Kızım Şeyma’ya çok görev düşüyordu. Kardeşlerini 
hazırlayıp iftarlıklarımızı da alıp camiye geldiler. Ortam 
çok güzeldi. Daha önceden aldığımız hurmaları orda 
iftar için sıraya girenlere Dilara ve M.Emin dağıttılar. 
Onların elinden hurma alanların mutluluğu çocukları 
da çok mutlu etmişti. Pek çok kişinin oruçlarını 
açmalarına vesile oldular. Bir süredir biriktirdikleri 
paraları ile kitap fuarından aldıkları kitaplar onları 
daha da mutlu etti.

Bu konuda biz Müslümanlar o kadar şanslıyız ki 
güzel dinimiz çocuğumuzu yetiştirirken bile yaptığımız 
her olumlu hareketi bizim sevap hanemize yazıyor. 
Yıllarca Avrupa’da insanların kişiliği öne çıkarıldı ve hep 
“ben” dediler. Hiç “biz” öğretilmedi ve aile unutuldu. 
Yolculuk yaparken biraz etraflarındaki  arabalara 
bakacak olsanız hep sadece sürücünün olduğu boş 
arabalar görürsünüz. Halbuki bizim kültürümüzde bir 
yere gidecek olsak çoluk çocuk doluşur hep beraber 
ailece gideriz. Güzel bir ortam evlatlarımız olmadan 
içimize sinmez. Kendinize alacağımız bir ihtiyacımız 
varken  çocuğumuzun ihtiyacı öne geçer.

Medya bizi böyle birbiri ile rekabet eden 
toplum yapmaya çalışırken biz ise şuurlu bireyler 
olarak birbirimize sevgimizi sağanak yağmuru gibi 
vermeliyiz. Kalbimiz kuraklıktan suyu azalan barajlar 
gibi olmamalı. Davranışlarımızdaki tutarlılık ve 
devamlılık bu davranışları zamanla karakterimiz haline 
dönüştürecektir. Bu sayede ilk örnekleri olduğumuz 
çocuklarımız müspet ya da menfi yönlerimizle bizden 
bir parça olacaktır.

                   

E Ğ İ T İ M  A İ L E  Ç O C U K  D E N K L E M İ N D E  

A İ L E N İ N  R O L Ü

Saniye SAMUR 
seymasamur@mynet.com
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1.GÜN
. .  Bugün Filistinli kardeşlerimiz gelecekti. Ben ve 
arkadaşlarım çok mutlu olduk. Havaalanından kar-
deşlerimizi karşıladık, ellerimizdeki hediyeleri kar-
deşlerimize verdik. Onlarla konuşarak anlaşamadı-
ğımız için beden diliyle konuşmaya çalıştık. Burda 
dil öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu öğren-
dim. Filistinli kardeşlerimiz beş kişiydiler üç erkek 
iki kızdı. Hepsi de çok güleryüzlü idi.  

2.GÜN 
. . . . Sabahleyin arkadaşlarla beraber İLKDER’de 
toplandık. Otobüse binerek Filistinli kardeşlerimizi 
kaldıkları evden aldık. Kahvaltıya bir eve misafir 
olduk. Evden çıktıktan sonra Ankara’nın çeşitli yer-
lerini kardeşlerinize gezdirdik. Hayır severler biz ve 
kardeşlerimizi çok güzel ağırladılar. Derneğimizin 
hazırlamış olduğu programda kardeşlerimiz duygu-
larını, yaşadıklarını bizlere aktardılar. Çok duygulu 
anlar yaşadık. Gelen misafirlerimiz kardeşlerimizi 
hediye yağmuruna tuttular. Programdan sonra kar-
deşlerimiz Altın Park’ta çok kısa bir süre de olsa 
çocukluklarını yaşadılar. Beni en çok etkileyen par-
ka geldiğimizde biz oynarken onların tedirginliğiydi. 
Sanki bir yerden gelecek bir bombadan korkuyor-
lardı. Bu korkuyu havaalanından alıp kalacakları 
eve giderken yol boyunca dışarıyı seyrederlerken 
gözlerinde gördüm. Ama ülkemizde öyle olmadı-
ğı için yaratana çok  şükür. Kısa sürede onlar da 
oynamaya başladılar. Akşam onları yolcu ederken 
hiç göndermek istemedik. Aramızdan sevgi ile ay-
rıldılar. Böyle bir organizasyonu ayarlayıp Filistinli 
kardeşlerimizle güzel zaman geçirmemizi sağlayan 
dernek başkanımız Özden Zehra SÖNMEZ hoca-
mıza çok teşekkür ediyoruz............................................................................

                   

F İ L İ S T İ N ’ L İ  K A R D E Ş L E R İ M 
D E R N E Ğ İ M İ Z D E . . .

Dilara SAMUR
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AYTEN DEMİR           

YAĞMURLARI ÖZLEDİM
Bir zamanlar bir şiirimde kullandığım iki mısra vardı;

Kış yaza  karışmış gelmez baharlar.

Baharlar nerede,yazlar nerede…

Şu an bunları yaşıyor gibiyiz.

Mevsimlerden en çok baharı severdim. Nisan ve yaz 

yağmurlarını, kışın lapa lapa yağan karları seyretmesini 

severdim. Onları seyrettiğim zamanlar bütün sıkıntılarım 

yok olur, huzur bulurdum. Nerde eski Ramazanlar, 

Bayramlar derken; şimdi nerede kışlar, baharlar, yazlar, 

Nisan yağmurları, mis gibi yağmurdan sonraki toprak 

kokuları …

Nerede Rabbim rahmetin? Ne olur iyi kullarının yüzü 

suyu hürmeti için, Peygamberler, Nebiler Evliyalar 

hürmeti için…

Rabbim yine bahar ve yaz yağmurlarını yağdır. Yine 

rahmetin üzerimizde olsun. Sen vermezsen ağaç, çiçek, 

meyve, su, hava, kısacası dünya yok olur. Biz aciz kulların 

her an senin rahmetine, merhametine muhtacız. Bizleri 

biçare bırakma. Sen “ol” dersen herşey olur. Sensin 

yüceler yücesi. Her yerde, her şeyde sana muhtacız.

Verdiğin her şeye şükürler olsun Rabbim…

AÇMADAN SOLMASIN TOMURCUKLAR

Tomurcuk, küçücük bir tomurcuk açmadan 
solmuştu, kurumuştu dalları.

Koskoca dünyada yapayalnız kalmıştı. 

Ümitlerini, hayallerini, sevdiklerini bir depremde 
yitirmişti, bir savaşta yitirmişti.

Küçücük, binlerce  tomurcuk daha açmadan 
solmuştu. Mutluluk şarkıları söyleyememişlerdi. 
Gülememişti o solgun yüzleri. Anne neydi, baba 
neydi, yuva neydi… Bayramlarda bayramlık giymek, 
sağlam bir ayakkabı, çorap neydi? Unutmuşlardı 
yıllar vardı ki…

Bir sıcak çorba olsa dünyalar onların olurdu. 

Açmadan solmuştu binlerce tomurcuk…

Her şeylerini kaybetmişlerdi. 

Gözleri bulut bulut, yürekleri yaralı, öksüzlüğün, 
yetimliğin acısıyla dolu…

Bir depremde, bir savaşta kaybetmişlerdi 
umutlarını, hayallerini, sevdiklerini.

Açmadan solmuşlardı küçücük tomurcuklar…

Omuzlarına binlerce yük binmişti; yaşıtları 
oynarken, onlar bir anda büyümüştü, büyümek 
zorundaydılar. Her günün doğuşunda anne ve 
babalarını beklediler  son bir ümitle gelecekler 
diye…

Bir sabah gün doğarken kaybetmişlerdi 
sevdiklerini ve binlerce tomurcuk o sabah açmadan 
solmuştu.

Bizlere burada büyük görevler düşüyor. Bir 
öksüzü  bir yetimi bağrına basıp, başını okşamak… 
Ayaklarına ayakkabı, çorap;  eline bir çikolata, 
şeker vermek; onları sevindirmek bu kadar mı zor? 
Gücümüz yettiğince bir şeyler yapmak, ağlayan 
yüzlerini güldürmek, yanan yüreklerini söndürmek 
onların hallerinden haberdar olan hepimizin görevi. 

Bir düşünelim neler için paralar harcıyoruz…

Şunu da unutmayalım; cenneti kazanmak çok 
kolay, çok da zor… 

              AYTEN DEMİR

YETİMİN 

ELİNİ TUT 

YETER!
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KISSADAN HİSSE
Diplomasi Nedir?

Gazetelerde “diplomasi trafiği, diplomasi 
zinciri, diplomasi yoğunluğu” gibi manşetlerin 
atıldığı bir dönemdeyiz. Herkes herkesle 
“diplomasi” yapıyor. 

Peki, nedir bu “diplomasi”?

Diplomasi deyince bu isin ustası olan İngilizler 
ve İranlılar akla gelmekle birlikte, diplomasinin 
ne menem bir şey olduğunu hikâyemizi okuyunca 
anlayacaksınız. 

“Yapabiliyorsan hızlı düşün, sakin ol, güçlü 
görün, düşmanının silahı ile onu yen.”  

Yavru tilki bir gün ormanda gezinirken, 
kelebekleri kovalayıp çiçekleri koklarken,  bir ara 
ormanın tehlikelerle dolu derinliklerine daldığını 
ve kaybolduğunu fark etmiş.

Ne yapacağını düşünürken bir de bakmış ki 
karşıdan bir leopar geliyor ve belli ki günlük 
yiyeceğini arıyor.

“Şimdi başım dertte” diye düşünmüş minik 
tilki. Etrafına bakmış, yerde kemik parçalarını 
görmüş. Hemen arkasını leoparın geldiği yere 
dönerek kemikleri kemirmeye başlamış, bu arada 
da arkadaki hareketi kestirmeye çalışıyormuş. 

Leopar tam saldıracakken minik tilki kendi 
kendine konuşmuş: “Ne kadar lezzetli bir 
leoparmış. Acaba etrafta bundan bir tane daha var 
mı?”

Bunu duyan leopar bir anda donmuş kalmış ve 
en yakınındaki ağaca tırmanarak dalların arasına 
saklanmış. “Tam zamanında kurtardım, yoksa bu 
tilkiye yem olacaktım” diye düşünmüş.

Bütün bunlar olup biterken bir başka ağacın 
üstündeki bir maymun olanları izliyormuş. Minik 
tilkinin bu yaptığının bir hile olduğunu açığa 
çıkarıp, leoparla dostluğunu arttırmak ve bundan 
böyle leoparın zararından korunmak için leoparın 
yanına giderek olan biteni anlatmış.

Leopar, tilkinin yaptığına çok sinirlenmiş ve 
maymuna: “Atla sırtıma, gidip şunu yakalayalım 
ve cezasını verelim” demiş.

Minik tilki, neler olduğunu ve leoparın, sırtında 
maymunla birlikte süratle kendisine yaklaştığını 
fark etmiş. “Şimdi ne yapacağım” diye düşünürken 
kaçmaya teşebbüs etmemiş. Bunun yerine arkasını 
leoparın geldiği yöne dönerek kemikleri kemirmeye 
devam etmiş.

Tam leopar saldıracakken yine kendi kendine 
konuşmaya başlamış:

“Bu geri zekâlı maymun da nerede kaldı? Yarım 
saat önce bir leopar daha getirsin diye gönderdim 
hala haber yok...”

-----------------------000--------------------------

II. Dünya Savaşı sırasında söylenmiştir:

Önce Yahudiler için geldiler,

Sesimi çıkarmadım, çünkü ben Yahudi değildim

Sonra komünistler için geldiler

Sesimi çıkarmadım çünkü komünist değildim

Sonra sendikacılar için geldiler, sendikacı 

olmadığım için yine sesimi çıkarmadım

Sonra benim için geldiler

Ses çıkaracak kimse kalmamıştı…

Pastör Nie Moeller (Rahip)”
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Birsen TUNÇ

Ben Hiç Çocuk Olmadım Çünkü Ben Filistin’de 
Doğdum....

Çocuğum ben.. 

Tek farkım diğerlerinden… 

Filistinli olmak ya da Müslüman doğmak.. 

Doğar doğmaz bir sürü anlamadığım kine hedef olmak.. 

Bana çocuk diyorlar.. 

Aslında anlamı nedir bilmiyorlar.. 

Bana da söylemiyorlar.. 

Anneme ‘çocuk nedir’ dedim.. 

‘Dünyada senin yaşıtlarına öyle diyorlar’ dedi.. 

‘Onlar ne yapar’ dedim.. 

Anlatmaya başladı annem.. 

Dünyada çocuk dedikleri yaşıtlarım varmış.. 

Onlar geceleri korkmadan uyurlarmış.. 

Baskın olmazmış gecenin bir vakti evlerine.. 

Kolları kopmazmış atılan bombalarla.. 

Dahası onlar bombayı sadece savaş filmlerinde 
izlermiş.. 

Bayramlarda yeni elbiseler giyer.. 

Babalarıyla hayvanat bahçesine giderlermiş.. 

Üstelik bir şey yapmazmış onlara hayvanlar.. 

Desene bize bunca eziyeti mübâh görenlerden daha 
insanlar.. 

Oyun oynarmış onlar.. 

Sapanları da varmış.. 

Ama sapanla taş atmaları gereken düşmanları yokmuş.. 

Geceleri masallarla uyurlarmış.. 

‘Masal nedir’ dedim anneme.. 

‘Kötülerin sonunda kaybettiği güzel hikâyeler’ dedi.. 

‘Anne’ dedim.. 

‘Bizim masalımız da iyi bitecek mi?’ 

‘Kötüler kaybedecek mi? ‘ 

Ağladı annem cevap vermedi.. 

Zaten bildim bileli gözleri hep nemliydi.. 

Yüreğine saplanıp kalan.. 

Daha ondördünde abimi öldüren.. 

Acımasız düşman mermisiydi.. 

Cevap vermedi annem.. 

Ne diyebilirdi ki.. 

Öbür çocuklar anlamazmış büyükleri.. 

Onlar belki anlamaz annemi.. 

Ama ben anlıyorum.. 

Zaten ben hiç çocuk olmadım ki.. 

Doğduğum gün başımıza yıkmışlar evimizi, 

Sonra sokakta da rahat bırakmamışlar.. 

Önce yuvasız sonra babamsız bırakmışlar bizi.. 

Onca şey aldılar yıllardır hayatımdan.. 

Dünyanın çocuk dediği arkadaşlarım.. 

Akıp gitti avuçlarımdan.. 

Hâlâ uslanmadılar.. 

Bilmiyorum ki ne yaptım onlara.. 

Beni doğduğumdan beri hep ağlattılar.. 

Başka insanlar da varmış dünyada.. 

Müslümanlar da varmış aralarında.. 

‘Bize de yer veriyorlardır dualarında’ dedi annem.. 

Sonra takıldı aklıma, sormadan edemedim, 

‘Anne Müslüman Allah’a Peygamberimize inanan mıdır’ 
dedim.. 

Evet deyince annem inanamadım! 

Peygamberimiz ‘bizden değildir komşusu açken tok 
yatan’ derdi.. 

Biz burada açken, 

Neden Müslümanlardan hiç ses gelmedi! .. 

Annem bir şey demedi.. 

Biliyorum bir şey söyleyemezdi.. 

Anlamam sanıyordu.. 

Çünkü o da beni çocuk görüyordu.. 

Oysa ben hiç çocuk olmamıştım.. 
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Ve çok iyi anlamıştım.. 

Müslüman ya da inancı her neyse vicdan sahibi her 
insan.. 

Artık umursamıyordu kendinden başkasını.. 

Kaldıramıyordu kendi derdinden kafasını.. 

Umurunda değildik kimsenin.. 

Anlıyordum! 

Anlamak canımı yakıyordu.. 

Ağlıyordum.. 

On yaşındaydım ama çocuk değildim.. 

Belki bir gün arkadaşım Ahmet gibi.. 

Ben de düşman silahlarıyla can verirdim.. 

Sonra haber geçerdi dünyada televizyonlar.. 

Bir çocuk daha öldü diye yazardı yazarlar.. 

Unutulur giderdim bir haber sonra.. 

Yoğundu ya dünyanın sanal gündemi.. 

Kimse hatırlamazdı ertesi gün.. 

Toprağa düşen körpecik bedenimi.. 

Arşivlerde kalırdı.. 

Üçüncü sayfadan verilen önemsiz ölüm haberim.. 

Başlıkta anlatılırdı kısacık ömrüm uzun kederim.. 

Filistin’de on yaşında bir çocuk daha öldü.. 

Halbuki hayatının baharında solmaması gereken bir 
güldü.. 

Bir çocuk kurban daha düştü toprağa.. 

İnsanın toprak doyurası aç gözlülüğü uğruna.. 

Onlar çocuk derdi.. 

Ben çocuk nedir bilmedim.. 

Yaşamadan ölümü gördüm.. 

Onlar çocuk olarak öldüm sanırlar.. 

Oysa doğar doğmaz büyüdüm bilmiyorlar.. 

Ben hiç çocuk olmadım.. 

Çünkü ben savaşın ortasında.. 

Çünkü ben Filistin’de doğdum....

MİSYON SAHİBİ OLMAK
Gözlerimiz dolar yüreğimiz sızlar yardıma muhtaç zor 

durumda birilerini görünce. Bazen televizyon karşısında 
çeşitli dramlar izleriz. Baş ucumuzda ya da uzağımızda 
yaşanan ancak bihaber olduğumuz. Üzülürüz üzülmesine 
ne varki bir vakit sonra aklımızdan çıkar. Unutur devam 
ederiz hayatımıza kaldığımız yerden. Oysa böyle olmamalı. 
İçimiz sızlayıp iki damla gözyaşı döktükten sonra arkamızı 
dönmemeliyiz. İşte bizim rolümüz burda başlıyor. İlkder 
unutmamak ve unutturmamak için çabalıyor. Biliyoruz ki 
bizim insanımız yardıma ihtiyacı olana sırtını çevirmez. 
İstiyoruz ki elele verelim. Gelin birlikte başaralım.

Aramızda bir köprü olan bültenimizin yeni sayısında yine 
sizlerle birlikteyiz. Elimizden geldiğince sizlerin de desteğiyle 
devam ettiğimiz ve henüz başladığımız projelerimizden 
bahsedelim.biraz.da...

Koruyucu aile platformumuz devam ediyor. Onlar 
bizim çocuklarımız diyerek başladığımız kampanyamızda 
yüzlerce çocuğumuz korucu ailelerinin sıcacık ellerini tuttu. 
Doğal afetler veya savaşlarda anne babalarını kaybeden 
Filistin, Açe, Irak, Çeçenistan ve Pakistan’da belirlediğimiz 
çocuklarımıza Türkiye de bulunan yardımsever ailelerimiz 
sahip çıktı. Listelerimizde yeni ailelerimizin ellerini bekleyen 
yüzlerce çocuğumuz daha var. Uzanmak isterseniz köprü 
olmaya hazırız...

Bir söz vardır; Ateş düştüğü yeri yakar diye. Belki de 
bunu en iyi engelli kardeşlerimiz hissediyorlardır. Zira eli 
ayağı tutan  sağlıklı insanların onları anlaması elbette çok 
güç. Ancak onlara el uzatmak insani bir sorumlulıuktur. 
Çünkü unutulmamalıdır ki her insan bir engelli adayıdır. 
Bu ruhla başlattık tekerlekli sandalye kampanyamızı. 
Amacımız ilköğretim çağında olan engelli ve maddi gücü 
olmayan çocuklarımızı hayata katabilmek için  tekerlekli 
sandalyelerini onlara ulaştırabilmek...

Eti sevmeyen çok azdır. Bunun yanında besin değeri de 
oldukça yüksek tabii. Ne var ki et kimileri için oldukça lüks. 
Önümüz Kurban Bayramı yani olmayana verme zamanı.  
Kurbanlarınıza talibiz... Pakistan da yaptırdığımız yetimhanede 
ve irtibat halinde olduğumuz yurtdışı kamplarında sizin 
adınıza asıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için...

Biz gönlü zengin bir milletiz vermek vardır doğamızda. 
Ancak hepimizin maddi gücü yoktur. Fakat yapabileceğimiz 
birşey mutlaka vardır. Aile bireylerinize veya dostlarınıza 
ait kullanmadığınız fakat kullanılabilir durumda olan 
kıyafetlerinzi  ya da ev eşyalarınızı bize ulaştırın biz de 
onların çok mutlu edeceği gönüllere ulaşalım.....

İlkder gönül yollarının köprüsü olamaya çalışıyor bizi 
yalnız bırakmayın destekleyin ve tanıtın daha iyisini ve 
daha fazlasını yapabilmek için birlikte yürüyelim.. Güçlü ve 
etkili adımlar için size ihtiyacımız var. Yanımızda olursanız 
herşey daha güzel olacak....

Bir dahaki sayımızda buluşabilmek ümidiyle. Güzel 
günler dileğiyle...
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Nezle, virüslerin sebep olduğu ve acil tedavi 
gerektirmeyen bir enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle 
“rhinovirüsler” adı verilen bir virüs türü nezle 
yapmaktadır.

Havadan solunarak alınan rhinovirüsler burun 
mukozasına tutunurlar. Bağışıklık sistemi devreye 
girerek virüsü vücuttan uzaklaştırmaya çalışır. 
Virüsleri atma çabasıyla burun akması, hapşırma 
ve ateş gibi tepkilere neden olur. Vücut virüsten 
kurtulunca bu reaksiyonlar sona erer. 

Toplumda grip ile nezle tabirleri eşanlamlıymış 
gibi kullanılmaktadır. Oysa bunlar farklı hastalıklardır. 
Nezle virüslerle meydana gelen bir hastalıktır 
ve hafif seyreder. Grip ise daha ani başlayan ve 
sıklıkla ateşin daha yüksek seyrettiği bir hastalıktır. 
Salgınlar yapar ve yatağa düşürür. Nezle veya grip 
için hiçbir bir antibiyotiği kullanmaya gerek yoktur. 

1- Erken dönemde boğazda kaşıntı hissi ve sık 
hapşırma 

2- Burun tıkanıklığı, burun akması

3- Balgamsız öksürük. Bu öksürük özellikle 
geceleri.artar.

4- Hafif ateş. İlk iki gün yüksektir.

5- İştahsızlık.

6- Hafif ishal.

7- Huzursuzluk.

1- Bol sıvı gıda alınmalıdır.

2- Hastalığı yaymamak için başka kimselerden 
uzak durulmalıdır.

3- Aşırı giyinmekten kaçınılmalıdır.

4- Sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır.

5- Burun tıkanıklığını gidermek için burun açıcı 
spreyler (dekonjestanlar) kullanılır.

6- Ağrı ve ateş için ateş düşürücü ve ağrı kesici 
ilaçlar kullanılır.

Doktorunuza veya eczacınıza danışmadan ilaç 
kullanmayınız. 

Aşağıdakilerden herhangi biri varsa vakit 
kaybetmeden hekime başvurunuz.

1- Ateşiniz 38.5’nin üstündeyse

2- Nefes darlığınız varsa

3- Yeşil veya sarı renkte balgam çıkıyorsa

4- Nezle 14 günde geçmediyse.

N E Z L E  V E  N E Z L E D E N  
K O R U N M A  Y O L L A R I

S A Ğ L I K  K Ö Ş E S İ
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RAZİYE ÇİMENCİ

TATİL  İÇİN ALTERNATİF
Çocuklara her türlü bilginin küçük yaşlarda veril-

mesinin daha tesirli olacağı herkes tarafından bilinir. 
”Ağaç yaş iken eğilir” denir. Bu cümleyi duymayan, 
bilmeyen yoktur ve herkes bu cümleye göre hare-
ket eder. Geçenlerde bir dergide yazı okumuştum; 
hani ağaç yaş iken eğilir dedik ama oysa orada ağaç 
yaş iken doğrulur demenin de mümkün olacağını 
söylemiş yazar. Bu cümle çok hoşuma gitti, her oku-
yanın da hoşuna gideceğini düşünüm. Çok doğru 
ve mantıklı geldi bana. 
Ağacın ancak yaş iken 
doğrulacağı hangimize 
mantıksız gelebilir ki 
zaten. Kişi hayata dair 
bilgilerini, kişiliğini, tavır 
ve davranışlarını ancak 
çocukken öğrenebiliyor.

Bu sözden hareket-
le çocukları, tembelliğe 
hapsetmeden, onlara 
tatil süreçlerinde al-
ternatifler sunabiliriz. 
Çocukların tatillerini 
amaçsızca geçirmeleri 
önlenmelidir. Psikologlar 
verimli bir tatil için en ideal yolun, iyi bir yaz oku-
lundan geçtiğini ifade ediyor;  çünkü çocuklar sıkıl-
madan eğlenceli bir şekilde eğitim almış oluyorlar 
ve tatillerini amaçsızca geçirmemiş oluyorlar. Diğer 
bir faydası ise, yeni arkadaşlıklar kazanarak çocu-
ğun  topluma, çevreye katılması için verimliliğini 
artırıyor.

Şimdiye kadar çocukların tatillerini planlı geçirdik-
leri takdirde maddi olarak ne tür şeyler kazandığın-
dan bahsettim. İnançlı bireyler  olarak her türlü işin 
bir de manevi boyutu  olduğunu  unutmamak gere-
kir.  Çocukları gönderdiğimiz yaz okulları, çocukların 
hem ahireti, hem dünyası düşünülerek gönderilen 
yaz okulları olmalıdır. Maddi yararlarını somutlaştıra-
bilmek kadar manevi yararlarını somutlaştırabilmek 
o kadar kolay değil; çünkü manevi yararlarını ne ben 
sayabilirim ne de saymaya satırlar yeter...

Yaz tatili, plan-
lı,  programlı kulla-
nılmadığı takdirde 
çocukların tembel-
liği öğrendiği süreç 
olabilir. Çocuklara 
cazip gelen o kadar 
çok şey var ki (te-
levizyon, play-sta-
tion,  internet vs…) 
eğer engel olunmaz-
sa hem ebeveynler 
hem çocuklar kay-
betmeye mahkûm-
durlar. Çocukların en 

iyi öğrendiği, kavradı-
ğı, benimsediği dönemde onların bilgilenmelerini, 
ufuklarının açılmalarını  önlemeyelim. Çocuklarını 
herkesten çok daha fazla önemseyen ve çok daha 
fazla düşünen anne ve babalar için en iyi yöntem, 
çocuğunu sadece eğlence ve spora değil, aynı za-
manda temeli sadece küçük yaşlarda atılabilecek ki-
şilik ve ahlak eğitimine de  yöneltmek  olsa gerek.
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HİKAYE DALINDA DERECEYE GİRENLER

ADI SOYADI ESER ADI İLİ

1 Zübeyde ŞAKAR Mukaddes Hüzün Erzurum

2 Sümeyye.GÖK Sessiz Çığlıklar Osmaniye

3 Baha.Rahmi.ÖZEN Boynu Bükük Çiçekler Samsun

MANSİYONLAR

4 Süriye.ÖZEN Kuğunun Gözyaşları Bafra

5 Zulmün Öyküsü

6 Çiğdem ÇETİN Umut Ektim Yarınlara

7 Fatma BALCI AB Standartlarında 
Başörtüsü

8 Canan DURMUŞ Yıl 1998 İstanbul

9 Handan.YILDIZ Mahzun.Güvercinler Ankara

10 Sümeyye.KARAKAYA Hüznümüze Araf Yakıştı Ankara

ŞİİR DALINDA DERECEYE GİRENLER
ADI SOYADI ESER ADI İLİ

1 Eser Bulunamadı

2 Rasime ÇETİN Omuzlarıma Düşen 
Sevgi

Afyon.
Karahisar

3 Fatma.KARAPINAR Asırların Tanığı Erzurum

MANSİYONLAR
4 Necat ÖZDEMİR Örtü Var Batman

5 Kadir Fevzi HALICI Ankara

6 Ertuğrul Demir 
BAŞER Başörtüsüyüm

7 İbrahim ŞAŞMA Bir Tek Örtü Değil Bu Karaman

8 Fedai BAYTEKİN Örtüm Şahidim Kayseri

9 Hakan 
KARADOĞAN Başörtüsü Yalova

10 Pınar KARA Cancağızım İstanbul

11 Kifayet.AYDIN Sensiz.Olmaz Muş

MAKALE DALINDA DERECEYE GİRENLER
ADI SOYADI ESER ADI İLİ

1 Eser bulunamadı

2 Mehmet DURMUŞ Başörtüsü Kahır mı, 
Fahır mı? Kayseri

3 Pınar KARA İstanbul

MANSİYONLAR
4 Necla Arpa GÜLAÇAR İlk Evimiz Van

5 Yadigar DEMİR Geçmişten Günümüze 
Başörtüsü Van

6 Hülya.BEKGÖZ
Başörtüsü 
Çerçevesinde Hak-Batıl 
Mücadelesi

Samsun

7 Murat.KAÇER Başörtüsü Özlemcisi ve 
Önericisi Olarak İstanbul

8 Nilüfer.KAYA Örtünme.Serüveni

9 Zeynep Nisa KUL
Dünden.Bugüne.
Başörtüsü ve 
Modernleşme

10 Esma TUNCAY Kutsal Davamız İzmir

11 Erhan.KILIÇ Başörtüsü Gerçekte 
Neyin.Simgesi Konya

Y A R I Ş M A  S O N U Ç L A R I
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1- Çeyad (Çubuk)

2- Erdemder (Adapazarı)

3- Diyanet İşleri Başkanlığı

İ L K D E R  İ N  YA P T I Ğ I 
Z İ YA R E T L E R D E N . . .

Üniversiteyi kazanan dernek üyeler-
imizin  çocuklarından; Fatih Özçelik, 
Şeyma Kaya, Durukan Sarıtaş’a eğitim 
hayatında başarılar dileriz.

Üniversiteyi  bitiren Dernek Üyelerim-
izin çocuklarından; Serap Doğan’a ömür 
boyu başarılar dileriz.

 Çağla Alkan (ABD Elon Üniversitesi 
Öğr. Grv.- Başörtüsü konulu Belge-
sel çekimi için yardımcı olundu.) 

 İran Kültür Müsteşarlığı

 TV 5

 Zaman Gazetesi-Ailem Dergisi

 Eğitim Bir-Sen

 Mazlumder Ankara Yönetim Kurulu

 Yazar Ayten Durmuş

 Pakistan El Hizmet Vakfı Başkanı

 Filistin’den yetim çocuklarımız ve 
sorumluları

İ L K D E R ’ İ  Z İ YA R E T E

G E L E N L E R D E N . . .

İLKDER’E katılan yeni üyelerimize 

“ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ” diyoruz…

ÖZDEN ZEHRA SÖNMEZ her Cuma 
Saat 13-00 ile 14-00 arası Radyo Arifan’da 
“Dilden Gönüle”  Programıyla Sizlerle… 
(Radyo Arifan- FM 103.4)

D E R N E K 
Ü Y E L E R İ N D E N . . .

♦ Ayşe Doğan’ın Helen Sude  adı verilen 
bir kız torunu oldu.

♦ Zeynep Yıldırım’ın bir erkek çocuğu 
oldu.

♦ Saliha Bektaş’ın  Zülal ve Ebrar adında 
ikiz yeğenleri oldu. 

♦ Derneğimizin yönetim kurulu 
üyelerinden Saliha Bektaş’ın eşi, 

İLKDER gönüllülerinden Turgut 
BEKTAŞ geçirdiği kaza sonucu 
hakkın rahmetine kavuşmuştur.

 MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET 
AİLESİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİZ...

♦ Ayşe Özdemir ve Fatma Çelik yeni 
birer ev aldılar. Aileleri ile birlikte güle 
güle oturmalarını diliyoruz.

♦ Lale Çimen’e geçirmiş olduğu  
ameliyattan dolayı Geçmiş olsun,  
Allah(c.c)’tan acil şifalar diliyoruz.

♦ Dünya evine giren Şerife Tümtürk’ün 
kızı Merve’ye iki cihanda mutluluklar 
diliyoruz.

♦ Zeliha Kuvvetliışık, Keriman Öztürk 
ve Melek Akdede’nin babaları vefat 
etmiştir.

Bebeklerimize hayırlı ömürler dileriz.
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İLKDER Programı’ndan Tasavvuf  Musîkisi 
Konseri

İ L K D E R  Pa n e l i  S o n r a s ı  Ü y e l e r i m i z  
S i b e l  E R A S L A N  i l e  B i r l i k t e . . .

Pakistan Hizmet Vakfı Yetkil i l er inin İLKDER 
Ziyar et i . . .

İLKDER Programında Basın Mensuplarına Sivil 
Topluma Katkılarından Dolayı Plaket Verirken...

Fil is t inl i  ve Türkiye’l i  Çocukların Kaynaşmaları

İLKDER’in Afrika GANA İçin Başlattığı  
Kur’an-ı Kerim ve Kitap Kampanyası devam ediyor!
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Yarışmada Der eceye Gir en Katı l ımcıya Ödülünü 
Takdim Ederken. . . 

Sr ebr enitsa Katl iamını Anma Etkinl iğ inde Af  
Ör gütü i le  Beraber. . .

Ufuk Turu Sivi l  Toplum Kuruluşları 
Toplantıs ına Katı ldık. . .

Der nek Üyeler imiz Seminer Dinlerken. . .

İLKDER Yardımları Fil is t in’de Yetimleri 
Sevindir iyor. . .
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Seminer Sonrası  Çocukların Müz ikli  Sür priz i . . . 

İLKE’li Çocuklarımız Kültürümüzü Yaşatıyor...

Üyeler imiz in Çocukları  Sahne Performansında. . . 

 Çeşi t l i  Ülkeler in Büyükelç i  Eşler i  İ le  Bir 
Davette . .

Harikalar Diyarı’nda Özgürlüğün Kısa Tecrübesi 

Pakistan’daki “ANA KUCAĞI”  Yetimhanemiz  
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BASIN AÇIKLAMALAMALARIMIZ’DAN
Basına ve Kamuoyuna;

Değerli katılımcılar, sayın basın mensupları,
Bir kez daha, utanarak, başımız dik ama ruhlarımız 

incinmiş olarak karşınızdayız. 
Bizim, kızlarımızın, ablalarımızın, annelerimizin, 
Türkiye’nin sorunu “başörtüsü” yine yasaklar listesi-

nin en başında.
Okul kapıları, devlet daireleri yine başörtüsüne  ka-

palı…
Başörtülü öğretmenler, doktorlar, memurlar işsiz.
Ezilenlerin, ayrımcılığa uğrayanların hakkını savu-

nacağını iddia edenler bile, ezberlerini bozamayarak, 
başörtüsü konusunda “hizmet alan- hizmet veren” ayrı-
mını yapmakta bir beis görmüyorlar. 

ÖSS sonuçlarının açıklandığı şu günlerde en yüksek 
puanları alan bazı öğrenciler, aynı puanları alan yaşıt-
larının aksine, en iyi üniversitelerce eğitim burslarıyla 
karşılanmak bir yana,  öz yurtlarında garip kalıyorlar, 
sadece İmam Hatip Liseli oldukları için. Bu başarılı öğ-
rencilerimiz vatanlarında hak ettikleri üniversiteleri tercih 
edemedikleri için, imkan bulabilenleri yurtdışına gitmek-
te, ve Türkiye’den bir beyin göçü yaşanmakta, imkan 
bulamayanlar ise büyük bir mağduriyetle yüz yüze bıra-
kılmaktadır. Devletleri tarafından üvey evlat muamelesi 
gören bu gençlerimizin sorunlarının bir an önce adalete 
kavuşmasını istiyoruz. 

75’inci kez sesimizi duyurma ümidiyle buradayız.
Yıllardır mağduru olduğu-

muz yasak, şu aralar çok gün-
demde...

Seçmenden oy toplamaya 
çalışan partiler, başörtüsü üze-
rinden nemalanma yarışında.

CHP, Yozgat’ta başörtüsü 
dağıtıyor…

Mehmet Ağar, seçim oto-
büsünden başörtüsü sorununu 
çözme vaadinde bulunuyor.

MHP; yine başörtüsü üze-
rinden oy toplamaya çalışıyor.

Yıllarca başörtüsünün si-
yasi bir simge olduğunu iddia 
edenler, 

şimdi başörtüsünü siyasete 
alet etmekten hiç ama hiç çe-
kinmiyor.

Ancak onlara bir çift sözü-

müz.var.
Seçimden seçime hatırladığınız başörtüsü mağdur-

ları, samimiyetsiz sözlere kanacak kadar saf değil. 
Yıllardır yaşadığımız sorunda hepinizin sorumluluğu 

olduğunun farkındayız. 
Seçim öncesi aklınızın ucundan bile geçmeyen ba-

şörtüsünü 
ağzınıza almaya da hakkınız yok.
Okul kapılarında dökülen gözyaşları, 
sandıklarda boğulmanız için yeter de artar bile.
…
Türkiye “başörtüsü yasağıyla” dünyaya rezil oluyor 

diyoruz yıllardır.
Şimdi rezaletin son belgesi bütün dünyada gazete 

bayilerinde.sergileniyor.
Time dergisi son sayısında Türkiye’deki anlamsız 

başörtüsü yasağını kapak yaptı. 
Bütün dünyanın hayretle izlediği bir demokrasi sına-

vı veriyor şimdi Türkiye. 
Ya bu sınavı geçerek başörtüsünü serbest bıraka-

cak, 
Ya da demokratik olmadığını bütün dünya önünde 

kabul ederek sonsuza kadar üçüncü dünya ülkeleri ara-
sında kalacak.

Bu sorumluluk hepimizin ve biz üzerimize düşeni yıl-
lardır yapıyoruz.

Şimdi sıra sizde…
Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu Adına
İLKDER-İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneğİ
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BASIN AÇIKLAMASI      

Basına ve Kamuoyuna;   

Bir kez daha buradayız, 84’üncü defa “hakkımızı 
alacağız” demek için…

Yine başımız dik, yine yüreğimiz ezik…
Ama en kararlı, en direnişçi duygularla geldik Abdi 

İpekçi Parkı’na…
Direnişimiz; başörtülerimizin melteminde kopartılan 

fırtınalara karşı…
Direnişimiz; 

yıllarca hakları-
mızı gasp eden 
kapkaççı ruhlu 
başörtüsü düş-
manlarına kar-
şı…

Direnişimiz, 
postal ve tank 
seslerini; sivil, 
demokratik, adil 
y a k l a ş ı m l a r a 
tercih.eden.söz-
de aydınlara 
karşı…

Ve umutlarımız…
Örselene örselene parçalara ayrılan, kâh yurt dışına 

taşıdığımız, kâh yüreğimizin derinliklerine hapsettiğimiz, 
üniversite kapılarında yerle bir edilen, kamu binaların-
dan çirkin üsluplarla kovulan, buna rağmen beynimizin 
kıyısında köşesinde kırıntıları kalan umutlarımız…

Şu günlerde; başörtülerimiz yine gazete sayfaların-
da.

Seçilmiş siyasilerin eşleri, sadece başörtüleri ne-
deniyle magazin yazarlarının bile haksız, yersiz ve etik 
olmayan eleştirilerine hedef oluyor.

Baskılar öyle yoğun, öyle ağır ve öyle sınır tanımaz 
boyutlara ulaştı ki; yüzde 47’lik halk desteğiyle başba-
kan olan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün eşleri, devletin zirvesini buluşturan resepsiyonla-
ra bile katılamıyor.

Kadın hakları savunucuları, kadına karşı ayrımcılı-
ğın gözler önünde yaşanan bu en somut örneğini, ne 
yazık ki görmezden geliyor. 

Bir avuç azınlık; başı açık olmayı; kadınlığın ve say-
gıdeğerliğin ölçütü haline getirmeye çalışıyor. Dünyanın 
kabul ettiği etik değerler ne yazık ki ülkemizde kolaylıkla 
göz ardı ediliyor.

Bütün bunlar yaşanırken, çığırtkanlıkla iş bitirmeye 
alışan aynı azınlık; hazırlık aşamasındaki anayasa de-

ğişiklik paketinin, sadece hizmet alanlar için başörtüsü 
serbestisi getireceği ihtimali üzerine savaş çığlıkları at-
maya başladı.

Bu çok sesli çığırtkanlar korosu durup dinlenmeksi-
zin, bildikleri tek şarkıyı, “başörtüsü yasağı kaldırılmasın, 
başörtülüler insan sayılmasın!” şarkısını söylüyor.

Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz… 
Menfaatlerinizi korumak için kurduğunuz çıkarcı dü-

zenin temelleri çatladı.
Türkiye’nin maddi ve manevi zenginlikleri artık sa-

dece küçük bir azın-
lığın nemalanması 
için çarçur edilmeye-
cek.

Uykularınızı ka-
çıran başörtülü ka-
dınlara gelince… 

Biz Türkiye ger-
çeğiyiz. 

Görmek isteme-
seniz de, at gözlük-
lerinize rağmen bak-
tığınız her yerde biz 
varız. 

Anadolu’nun bü-
tün kentleri, sadece ve sadece Allah’a ve O’nun emirleri-
ne itaat ettiği için başını örten kadınlarla dolu…

Korkularınızla yüzleşin, çünkü bizim yüreğimizdeki 
sevgi ve şefkat; sizlere bile yeter…

İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU ADINA        
 İLKDER Başk. Özden Zehra SÖNMEZ     ....                                                 
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BASINDA

İLKDER


ZAMAN AİLEM DERGİSİ’NDE 

İLKDER İLE RÖPORTAJ YAPILDI...

‘Yetim çocukların başını okşayan elleriniz ol-

sun’ 

 ŞEMSİNUR ÖZDEMİR

7 sene önce trafik kazasında omurgası 3 yerinden 

kırılan, ameliyattan sonra 6 ay yatarak tedavi gören Öz-

den Zehra Sönmez, çelik korse ve bastonuyla gereken 

her yere gider. Çünkü onu bekleyen yetimler vardır. 

Dünyanın birçok yerinde her gün binlerce insan zul-

me uğruyor veya doğal afetlere maruz kalıyor. Irak, Filis-

tin, Afganistan, Çeçenistan, Afrika ülkeleri, haber bülten-

lerinde sıkça duyduğumuz insanlık dramlarının yaşandığı 

bölgelerden bazıları. Çoğumuz evlerimizde, rahat koltuk-

larımızda önce haberleri izliyor ardından sanki hepsi bir 

masaldan ibaretmiş gibi günlük hayatımızı devam ettiri-

yoruz. Belki bir gün öncesine kadar o insanlar da baş-

larına benzer felaketlerin gelebileceğini hesap etmeden 

yaşayıp gidiyorlardı. Belki yarın biz başkalarına muhtaç 

duruma düşeceğiz. Bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, Allahu 

Teala’nın mü’minlere yardımlaşmayı, zekât ve sadaka ve-

rerek infak etmeyi emrettiğidir. Bu yüzden, Allah’ın varlı-

ğına ve birliğine, Rasulüne, meleklerine, kitabına, ahiret 

gününe ve kadere inanan hiç kimsenin çevresinde olup 

bitenlere ilgisiz kalıp sadece kendi nefsinin arzularını ye-

rine getirmeye hakkı yoktur. İşte bu bilgi ve bilinç hali, 

dünyanın herhangi bir yerinde yardıma muhtaç bir insa-

na elimizi uzatmaya mecbur hale getirir bizi. 

Ve bu sorumluluk ruhuna sahip olduğu için hasta 

bir kadın, Ankara’dan çıkıp binlerce kilometre uzaktaki 

Endonezya ve Pakistan’da deprem felaketi yüzünden bir 

gecede evsiz, barksız, kimsesiz kalan insanların yardımı-

na koşar. O, ne zengindir, ne genç, ne de sağlıklı. “Eli-

nizdekilerden infak edin” ayetinin sadece varlıklı kişilere 

hitap etmediğini bildiği için, ‘yetimin başını okşama’ sün-

netini yerine getirerek Sevgili Peygamberi’ne, O’nun te-

miz eşlerine ve kızlarına benzemek istediği için oradadır. 

İlke İlim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin başkanı Özden 

Zehra Sönmez, “Mü’min kardeşlerim zulüm görürken ve 

yardıma muhtaçken nasıl yatabilirim, nasıl uyuyabilirim, 

nasıl gülebilirim, nasıl takıp takıştırıp gezebilirim, nasıl 

binlerce liralık tatiller yapabilirim? Hiçbirini yapmaya hak-

kım yok.” diyebildiği için evinde rahat döşeğinde değil 

insanlara hizmet yolundadır. Özden Hanım ile, İLKDER’in 

Demetevler’deki mütevazı mekanında, onlarca işinin ara-

sında görüştük. Öbür odada dernek gönüllüsü hanımlar 

kermeste satmak için mantı büküyordu. Bu uzun görüş-

menin bir kısmını belindeki platinler yüzünden uzun süre 

oturamadığı için Özden Hanım dinlenirken gerçekleştir-

dik. 

*** 

İlim sahibi olmak için dua etti 

İLKDER’in kuruluş yılı 1994, ancak Özden Hanım’ın 

ve derneği birlikte kurduğu arkadaşlarının hayır faaliyet-

leri ta 1970’lerdeki kitap okuma gruplarına dayanıyor. Kız-

ların okutulmasına gerek olmadığını düşünen geleneksel 

anlayıştan dolayı ilkokuldan sonra ablasıyla birlikte okula 

gönderilmeyen Özden Hanım, buna rağmen çok büyük 

gayretlerle kendini yetiştirmiş bir insan. 1970’te 18 yaşın-

da iken İsmet Sönmez ile evlenen Özden Hanım’ın okuma 

faaliyetleri bundan sonra başlar. Eşiyle birlikte bilinçli ola-

rak İslam’a göre yaşamaya karar verir. 22 yaşından sonra 

başını örtmeye başlar. Yeni tanıdığı dinini en hızlı ve en 

doğru öğrenmek için çok gayret ettiği o dönemde küpe-

lerine varıncaya kadar tüm varlığını İslam’ı anlatan temel 

hadis, tefsir, fıkıh ve tarih eserlerini satın almak için harcar.  

Kendi çabaları ve özel dersler ile Arapça, Farsça ve Os-

manlıca öğrenir. Kur’an öğrenmeye başladığı ilk haftadan 

sonra az da olsa öğrendiklerini aktarmak için komşuları-
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na ve arkadaşlarına çağrı yapar. “Benim mürşidim kitap-

lardır. Alimlerin mirası eserleridir. O eserlerden istifade 

etmeyi Allah nasip etti.” diyen Özden Sönmez, Allah’a 

ilim sahibi olmak için dua ettiğini söylüyor. 

Allah Resulü’nün ‘Beni canınızdan daha çok sevme-

dikçe kâmil insan olamazsınız.’ sözünü hatırlatan Özden 

Hanım, hizmet anlayışını şöyle anlatıyor: “Gerçekten di-

nimi seviyorum ve emirlerini baş tacı olarak kabul edi-

yorum. Onların uğrunda nasıl gerekiyorsa mücadele 

edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu uğurda herhangi bir 

mazeret kabul etmiyorum. Çok ciddi hastalıklarım oldu. 

En yakınlarımı ardı ardına kaybettim ama hiçbir durum-

da vazifemi ertelemedim. Ev işlerini hiç bahane etme-

dim. Hepsini bir arada yapabilmek lazım. Çünkü, ben 

önemliyim, toplumun bana ihtiyacı var. Alan el ile veren 

el arasında köprü olmak lazım. Ben de olmayan eksik-

likler ne ise başta ilim olmak üzere doğru kaynaklardan 

onu almak, önce onu hazmetmek, uygulayabilmek ge-

rek. Omuzlarımın kaldırabildiği kadarını diğer insanlara 

ulaştırmam lazım. Her gittiğimiz yerde anlatmaktan çok 

yaşayarak aktarmak, tebliğ etmek gerek. İnşallah bilerek 

hata yapmamaya gayret ettim. Bilmeden yaptıklarımız-

dan da tövbe ediyoruz.” 

O yıllarda Ankara Balgat’ta oturan Özden hanım, 

yeni bir çevre aramaktansa kendi çevresini oluşturmaya 

çalışır. Öğrendiği her şeyi üzerine bir sorumluluk olarak 

yüklenir ve kendini ‘veren el’ gibi düşünüp komşu ve ar-

kadaşlarını davet ederek ev toplantılarını başlatır. Kur’an-

ı Kerim’den özellikle infak ve ahlak ile ilgili ayetlerin meal 

ve tefsirlerini okurlar. Sohbet esnasında hanımların el iş-

lerine devam etmesini özellikle ister. Böylece vakit kaybı 

hissi oluşmasının, rehavetin önüne geçer. “Zaten zama-

nımız sınırlı. Sohbet için ayrı, el işi için ayrı vakitlerimiz 

yok. Zamandan sorulacağımıza da inanıyorum. Onun için 

Allah’ın bana verdiği ömrü en iyi şekilde kullanmaya ça-

lışıyorum.” diyor. Kur’an’ı okurken öğrendiğini yaşamak 

gerektiği için, zekât ve sadaka ile ilgili ayetleri okuduk-

tan sonra grup olarak ilk hayırlarını, komşularından bir 

ailenin evine gece vakti kömür yardımı yaparak gerçek-

leştirirler. Ardından, kendi sandıklarından çıkardıkları eş-

yalarla fakir bir genç kızın çeyizini tamamlarlar. Giderek 

yakın çevrelerini aşıp mahalle muhtarlarıyla da görüşe-

rek tespit ettikleri yoksul ailelere gıda, giyecek, yakacak 

gibi yardımlar ulaştırırlar. Ayrıca, Adapazarı, Düzce, Dinar 

gibi deprem felaketi yaşanan bölgelere de uzanır elleri. 

Kendi imkanlarını aşan bu faaliyetleri, ‘yardım edebilecek 

ile yardıma ihtiyacı olanı buluşturma’ mantığı içinde yü-

rütürler. 

Vermenin insanı muhtaç duruma düşürmediğini be-

lirten Özden Hanım şöyle konuşuyor: “Yaptığımız kömür 

yardımı bizi çok mutlu etti. Onlarca hatim yapmış gibi 

hafiflediğimi hissettim. Allah’ım hatim yapmak senin kita-

bını okumak, hayır yapmak da senin kitabını uygulamak. 

Sahabeler için ‘yürüyen Kur’an idiler’ deniyor. Biz de on-

lar gibi olabiliriz gücümüz yettiği kadar. Allah kimseye 

gücünün üzerinde bir şey yüklemez. İlk yardımdan sonra 

vazifemizi yapıp bitirdiğimizi sanmıştım; ama gün geçtik-

çe hep arttı. Ömür devam ettikçe de bitmeyecek. Bazı 

insanlar ‘Ben çok iyi yaşamıyorum ki, zor geçiniyorum’ 

diyerek yardım etmemek için bahaneler buluyor. Allah 

“Size verdiğim rızktan yerli yerince harcayın” diyor. Bura-

da zenginlere hitap etmiyor. Demek ki herkes elindekin-

den sorumlu. Ve herkes elindekinden ne kadarını infak 

edebileceğini düşünmeli. Böyle düşünmüş olsa idik bizim 

yetimlerimiz Amerika’nın, Avrupa Birliği’nin yardımları-

na muhtaç olmazdı. Onlara kendimiz sahip çıkabilirdik. 

Sadaka vermek insanı muhtaç duruma düşürmez, malı 

azaltmaz. Allah, zerre kadar iyilikleri dahi değerlendire-

ceğini vaat ediyor. Siz Allah’a güzel bir borç verin. Allah 

onu biriktirir Uhud dağı kadar, kimsenin kimseye yardımı 

olmadığı zamanda karşınıza çıkarır.” 

Bunun yanında fakirlere sürekli ayni veya nakdi yar-

dım yapmanın da doğru olmadığını düşünüyor Özden 

Hanım. Özellikle belediyelerin gıda ve kömür yardımları-

nı, insanları sürekli almaya alıştırdığı için doğru bulmuyor. 

Acil ihtiyaçların haricinde iş verip çalışarak kazanmanın 

sağlanmasını istiyor. Bu çerçevede, hanımların el işi ya-

pıp satmalarını teşvik ediyor. Satış imkanı oluşturmak için 

dernek olarak kermesler düzenliyor. Yardım yapan ku-

rumlar birbirlerinden haberdar olursa mükerrer yardım-

ların olmayacağını belirten Özden Hanım “Bazı insanlara 

iş veriyorsun, beğenmiyor. Hep almak istiyor. Öğrenci 
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okuturken de fedakarlığı öğretmek, çalışmaya, üretme-

ye yönlendirmek lazım. Kadınlar el işleriyle geçimlerini 

sağlayabilir.” diyor. O’nun için acil ihtiyacı olanları bulmak 

her zaman daha önemli. Bu yüzden son dönemlerde der-

neğin yardımlarını Türkiye’nin ve dünyanın doğal afet ve 

savaşlar sonucu yoksul düşen insanlarına yönlendiriyor. 

Irak, Pakistan, Filistin, Afganistan, Endonezya-Açe ve 

Çeçenistan’da yerel kuruluşlar aracılığıyla kalıcı hizmetler 

yapmaya çalışıyor. 

*** 

Yetim çocuklara merhametli eller uzansın, istismar-

cılar değil 

Bu bölgelerde özellikle yetim çocuklara sahip çıkma-

ya çalışan Özden Hanım, şöyle konuşuyor: “Bir gecede 

tamamen kimsesiz kalmış çocuklar var. Biz sahip çıka-

madığımız için kimi, organ mafyasının eline düştü, kimini 

fuhuş mafyası kaçırdı. Merhametin kalplerden sökülüp 

alındığı, kimsenin kimseyi düşünmediği, haram helal bil-

meden nefsî diyerek ilerlemeye çalıştığı, kazanmak için 

çelme taktığı dönemde bir yetimi sahiplenmek, onun 

başını okşamak çok önemli. Başını okşamak, hiçbir şey 

yapamazsan üzüntüsünü paylaş, şefkat göster, manasın-

da mecazi bir tanım. Yetimlerin karnını doyurmak, sırtını 

giydirmek, okuması, barınması, belli bir yaşa kadar gel-

mesi için çalışmak gerekiyor. Ümmetin yetimlerine ancak 

ümmetin eli değsin ve başını okşasın. Çünkü diğer eller 

çocukları istismar ediyor, çünkü merhameti yoktur. İnsan 

olarak bile görmeyebiliyorlar. Onun için Allah’tan korkan 

imanlı insanlara çok iş düşüyor. Fedakârlık ancak imanla 

olur.” 

*** 

‘Yetimhaneye bir tuğla da sen koy’ 

İLKDER’in şu anda yürüttüğü en önemli iki proje 

Koruyucu Aile Platformu ve ‘Bir Tuğla da Sen Koy’ kam-

panyası. 26 Aralık 2004’te Endonezya’daki deprem ve 

tsunami felaketinden sonra Açe bölgesine giden Özden 

Sönmez, orada bir yetimhane kurmaya karar verir. Çe-

şitli kuruluşların desteğiyle 50 çocuk kapasiteli bir yer 

açılmasına öncülük eder. Ayrıca 80 çocuğa Türkiye’den 

koruyucu aileler bulur. Pakistan’da 8 Ekim 2005’te mey-

dana gelen depremin 20. gününde Özden Hanım, Muzaf-

ferabad şehrindedir. Türkiye’den giden inançlı bir kadın 

olarak felaketzede kadın ve çocukların acılarını paylaşır. 

Döner dönmez dernekteki gönüllü hanımlarla beraber 

Kurban Bayramı’na kadar hazırlık yapıp kermes düzen-

ler, kurban bağışı toplar ve bayramdan önce yardımları 

yerlerine ulaştırır. Kermeste satılan el işi ve yemekler-

den kazanılan para ve kampanyadan gelen bağışlarla 

Pakistan’da yapılan yetimhanede şu anda 50 çocuk ba-

rınıyor. Keşmir bölgesindeki Muzafferabat’ta da derneğin 

bakımını üstlendiği 30 çocuk bulunuyor. Bunun yanı sıra 

Çeçen, Filistinli ve Iraklı olmak üzere dernek toplam 300 

çocuğun sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Bütün ço-

cukların bilgileri fotoğraflarıyla birlikte tek tek dosyalarda 

yer alıyor. Koruyucu aileler kime yardım ettiklerini göre-

biliyor. Bir çocuğun koruyucu ailesi olmak için derneğin 

belirlediği bağış miktarı ayda 60 lira. 

50 bin çocuğun bir gecede kimsesiz kaldığı Açe’de 

sadece 50 yetime sahip çıkabilmekten dolayı üzüldüğünü 

belirten Özden hanım şöyle konuşuyor: “Hedefimiz bin 

yetime sahip çıkmak. Bu aslında küçük ve acınacak bir 

rakam çünkü ümmetin yüz bin yetimi var. Bir çocuğunuz 

varsa düşünün ki sizden uzakta olan bir çocuğunuz daha 

var. Onun için ayda 60 lira veremiyorsanız, iki kişi birlikte 

verin. Ya da bir grup olun 5-10 lira verin ayda. İnsanın 

ihtiyaçları bitmiyor. Gözden ırak olan gönülden de ırak 

oluyor. Biz sadece hatırlatıyoruz onları. 300 çocuk derken 

iftihar etmiyorum. Neden her ülkede bin değil?” 

‘Hayatımda dernek hep ilk sırada yer aldı’ 

Benim için dernek hiçbir zaman evimden sonra gel-

medi. Dernekten sonra evim, eşim, çocuklarım, torun-

larım geldi hep. Şikâyetler de oldu ama yaptığım işi çok 

seviyorum. Bana ihtiyaç varken bu hizmetleri ikinci pla-

na atamam. Said Nursi Hazretleri şöyle der: “Karşımda 

müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, için-

de evladım yanıyor, îmanım tutuşmuş yanıyor. O yangı-

nı söndürmeye, îmanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda 

birisi beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış, 

ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu kü-

çük hadise bir kıymet ifade eder mi?” Gerçekten hizmet 
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ehli olanın kazanacağına inanıyorum. Peygamberlerin 

hayatları hep hizmettir. Elimizdeki tek sermayemiz olan 

bugünü değerlendirmemiz lazım. Kendime hep şunu sor-

dum: “Hz. Fatıma veya diğer örneğimiz olan hanımlar 

bugün olsaydı bu yetimler başkalarının eline kalır mıydı?” 

Kalmazdı. İşte biz de birer birer de olsa onların görevini 

yapmak zorundayız. 

*** 

Zekât fakirin hakkıdır, vermek görevimiz 

Zaten zekat bizim hakkımız değil. Zekatlarımızı verir-

ken karşımızdakini minnet altında bırakmamamız lazım. 

Çünkü biz onu vermekle, karşımızdaki de almakla mükel-

lef. İyilik yapmıyoruz. Eğer inanıyorsak kendi malımızdan 

çıkarıp vermek zorundayız. Allah’ın razısını kazanmak için 

yapıyorsak sadece vermekle mükellefiz. Karşı tarafa nasıl 

harcayacağını söylemeye veya verdiğimizi hatırlatmaya 

hakkımız yok. Sadaka vermenin ibadetlerin en üstünü ol-

duğuna inanıyorum. İnsan kendine ait şeyden fedakarlık 

yapmadıktan sonra canından hiç yapamaz. 

*** 

Hepimiz Hz. Hatice (r.anha) gibi olmaya çalışmalı-

yız.

Benim Filistin’de akan kanın durması, Irak’taki ka-

dınların perişaniyetten kurtulması için duam olmalı.Ger-

çekten ondan ben sorumluyum. Eğer biz elimizden ge-

leni yapmış olsaydık, orada yaşananları duyursaydık her 

şey daha farklı olacaktı. Bugüne kadar mazlumun, ihti-

yaç sahibinin sesini duyurmaya çalıştım. Yetimlerin ha-

misi olmaya gayret ettim, ama ne kadar? Kendi nefsime 

baktığım zaman birçok şeyi başardın, fedakarlık yaptın 

diyor, ama ben kendimi Hz. Hatice’nin, Hz. Aişe’nin, Hz. 

Fatıma’nın yaptıklarıyla kıyaslamak zorundayım. Biz hâlâ 

eksik saydığımız bir şeyi tamamlamadan infak etmiyo-

ruz; ama onlar kendileri aç oldukları halde başkalarını 

düşünüp yiyeceklerini takdim edebiliyorlardı ve bunu ya-

parken de ‘biz size sadece Allah rızası için yardım ediyo-

ruz’ diyebiliyorlardı. Böyle insanlar kalmadı diyenler var 

ama bunu kabul etmiyorum. Hepimiz böylesi insanlardan 

olabiliriz. Bunlar bize örnektir. Kıyamete kadar onların 

izinden gidebiliriz.  

Sayı: 250 

Bölüm: Portreler 
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