
İLKE İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ 

 
Kısa adı İLKDER olan, İlke İlim Kültür 

ve Dayanışma Derneği, 1994 yılında Ankara’da 
kurulmuştur. Başkanlığını Özden Sönmez'in 
yürüttüğü derneğin üyelerinin çoğunluğu 
kadınlardan oluşmaktadır. 
 
              İLKDER’İN AMAÇLARI: 
 

İnsan haklarını korumak, insan hakları 
alanında çalışma yapan kuruluşlarla gerektiğinde 
işbirliği yapmak, insanlar arasında sevgi 
bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak, 
kadınların kültürel ve sosyal hayata 
hazırlanmalarında onlara destek olmak, saygın, 
kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı 
olmaktır. 

Bu bağlamda İLKDER, ihtiyaç sahibi 
kişilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 
kermesler ve kampanyalar düzenleyerek maddi 
kaynak oluşturmakta, bu kişilere ayrıca manevi 
yönden de destek vermektedir. 

Kültürümüzün korunmasına ve 
geleneklerimizin yaşatılmasına yönelik 
programlar, anma günleri, konferanslar, paneller 
ve seminerler düzenlemektedir. 

İLKDER, ayrıca toplumun yarısını 
oluşturan ve diğer yarısını da yetiştiren 
kadınların özgüvenlerini geliştirmelerine destek 
olmak amacıyla haftalık dersler ve annelere 
çocuk eğitimi konusunda seminerler 
vermektedir. 

Bu çalışmalarının yanı sıra dernek, her 
yıl Dünya Kadınlar Günü, İlköğretim Haftası, 
Hicri Yılbaşı, Vahdet Haftası (Hz. 
Muhammed’in (SAV) Doğum Günü) dolayısıyla 
sempozyum, panel, konferanslar tertipler. 

İLKDER, kurulduğu günden itibaren, 
dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan 
(Filistin, Bosna, Çeçenistan, Kosava vs.) 
insanlara maddi ve manevi yardımlar ulaştırdı. 
Güneydoğu Anadolu'daki ihtiyaç sahiplerinin 
yaptığı yardımlarla da onların yanında yer 
almıştır. 

Son zamanlarda ülkemizin uğradığı 
büyük felaketlerde mağdur olan depremzedelerin 
yanında olmuş, onlara sürekli olarak yardımlar 
ulaştırmış, bölgeden getirilen öğrencilerin eğitim 
barınma ihtiyaçlarını karşılamış ayrıca “Kardeş 

Aile” kampanyasına katılarak gelen ailelerin 
yerleşmesini sağlamıştır. 

İLKDER, kadına yönelik her türlü 
şiddete, ayrımcılığa karşı olmuş ve kadının kılık 
kıyafetinden dolayı toplumsal ve kamusal alanda 
uğradığı her türlü hak ihlalinin giderilmesi 
yönünde yazılı ve sözlü basın açıklamaları 
yapmıştır. 

İLKDER, ayrıca uluslar arası boyutta 
yapılan etkinliklerde de yer almıştır.(1995 
Habitat2 Kent Zirvesi Sivil Toplum Kuruluşları 
Etkinlikleri, 2000 Kadın Bienali, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslar 
arası Kadın Zirvesi) 

İLKDER, aynı zamanda çeşitli STK 
tarafından oluşturulan; Barış İçin Sürekli Kadın 
Platformu, Filistin Dayanışma Platformu, Savaşa 
Hayır Platformu içinde de yer almıştır. 

 
YAYINLARI: 
 

            Sesleniş, Emperyalizm ve Kadın, 
Peygamberimizin Anısına isimli kitapları   
yayınlanmış, konferans ve panellerde konuyla 
ilgili broşür  ve bültenler çıkarmıştır.  

İLKDER, bundan sonrada amaçlarına 
uygun olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerine 
devam edecektir. 
     

İLKDER’İN 2002 YILI                                      
FAALİYETLERİ 

 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bir 
gecekondu bölgesi olan Baraj Mahallesi'ndeki 
ihtiyaç sahibi ailelere gıda, giysi ve kırtasiye 
yardımında bulunmuştur. Bölgedeki kadınların 
sorunlarının tespiti için ev ziyaretleri yapılmıştır. 
Bu gecekondu mahallelerine ziyaretler periyodik 
olarak devam etmektedir.  
     14 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü kutlamaları 
çerçevesinde Yunus Emre Kültür Merkezinde 
bir panel düzenlenmiştir. 
      11 Nisan'da Ankara’da çeşitli sivil toplum 
kuruluşları tarafından oluşturulan Filistin 
Dayanışma Platformun da yer almış, bu 
platformun Altınpark'ta düzenlediği Filistin'le 
dayanışma gecesine aktif olarak katılmıştır. 
      19 Mayıs'ta 5. olağan Genel Kurul 
Toplantısı, Dernek Merkezi'nde yapılmıştır.      
      8 Haziran'da Gençlik Parkı Kültür Merkezi 
Tiyatro Salonunda çocuk şenliği düzenlemiştir. 

Bu şenlikte çocuklarımız birbirinden güzel, 
anlamlı mesajlar içeren oyun ve gösteriler 
sunmuşlardır.  
      15-22 Haziran'da Y. Emre Kültür 
Merkezinde öğrenciler yararına bir kermes 
düzenlenmiştir. 
       20 Ekim'de İncirli Yunus Emre Kültür 
Merkezinde Berat Kandili münasebetiyle bir 
panel düzenlenmiştir. Bu panele erkek 
izleyicilerin katılımı oldukça fazla olmuştur. 
       25-26-27 Ekim'de yarım kalan öğrenimlerini 
tamamlamak amacıyla yurtdışına giden 
öğrenciler yararına yemek verilmiştir. 
       30 Ekim'de geleneksel olarak her yıl 
düzenlediği iftar yemeğini bu yıl da Yunus Emre 
Kültür Merkezi Düğün Salonu'nda vermiştir. 
İftara katılan misafirlerin Kadir Gecesi ile ilgili 
konuşmaları geceye ayrı bir anlam katmıştır. 
       28 Aralık'ta Milli Şairimiz M.Akif Ersoy’un 
ölüm yıldönümü münasebetiyle bir anma 
programı düzenlendi. Programda M. Akif’in 
hayatı örneklerle anlatıldı, şiirleri okundu. 
M.Akif’in yaşlı bir kadınla konuşmasının mini 
tiyatro şeklinde canlandırılması izleyenler 
tarafından büyük ilgi gördü.  
 
 
    
 
2003 OCAK AYI FALİYETLERİ 
     
     02. 01.03 de Aylık toplantıda 2002 yılının 
genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Savaşa  
Hayır Platformu’nun haftalık toplantıları  
düzenli olarak takip edildi. 
    09.01.de yapılan haftalık toplantıda “İnsan 
davranışının Allah tarafından belirlenmesi” 
konusu işlendi. 
    16.01de “Fetih suresi” işlendi ve 
değerlendirildi. 
   19.01.de Abdi İpekçi parkında yapılmış olan 
“savaşa hayır” mititngine maddi ve manevi 
katılım sağlamıştır. 
    23.01.de Kurban Bayramı dolayısıyla hac, 
kurban ve İbrahim(as) ile ilgili kitap 
okunmuştur. 
 Yardımlarımız ve faaliyetlerimiz siz 
hayırsever kardeşlerimizin destek ve 
katkılarınızla büyüdü. İnşaallah büyümeye de 
devam edecektir. 
   
    İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

İvedik Caddesi, 33. Sokak, Elif Sitesi.  
Blok: 4  No:74 
  Demetevler/ANKARA 
Tel / fax: 0312 336 31 79 
Web:       www.ilkder.com 
E-mail: ozdenzehrasonmez@hotmail.com 
 
DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI 
 

 İki adet fotoğraf 
 Nüfus cüzdanı fotokopisi 
 İkametgah  
 Dilekçe 
 18 yaşını doldurmuş olmak 

 
Not: Derneğe üye olabilir ve yakınlarınızı  
da üye olmaya teşvik edebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
   SAVAŞIN KADIN ÜZERİNDEKİ    
ETKİLERİ                                                     
    
Savaş aslında sadece kadını değil tüm 
insanları olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bununla birlikte kadının mağduriyeti daha 
büyük boyuttadır. Savaşan taraflar, kadını 
daha kolay ezilebilir, taciz edilebilir, yok 
edilebilir bir meta olarak görmektedirler. Bu 
şekilde karşı tarafı can evinden vurdukları 
düşüncesindedirler. Gerçekte de kadın  tüm bu 
mağduriyetlere maruz kalabilmektedir ve 
kalmıştır da.... 
 İçinde bulunduğumuz şu günlerde Filistin’de 
yaşananlar ve daha önce Bosna’da, 
Kosava’da, Keşmir’de, Vietnam’da, Doğu 
Türkistan'da da yaşanmıştı. Aslında bu tarih 
boyunca böyleydi. 
        Önce yazılı ve görsel medyadan takip 
ettiğimiz, sonrada kendilerinden dinlediğimiz 
savaş hikayelerinde kadınların her türlü 
mahremiyetlerine el uzatılmıştır. Bu 
kadınlardan bir çoğu intihar etmiş, İntihar 
etmeyenler de psikolojik tedavi almak zorunda 
kalmışlardır.  
         Bir başka açıdan kadın annedir, eştir, kız 
kardeştir, kız evlattır. Savaşanlar ise onların 
oğludur, kocasıdır, babasıdır veya erkek  
kardeşidir. Bu savaşlarda sevdiklerini 
kaybetmenin yanında acı, ızdırap, yokluk, 



yoksulluk, yalnızlık vb. içinde hayatlarını 
devam ettirmek zorunda kalmışlardır.  
       Kadınların savaş sırasında yaşadıkları 
vahşet ve istismarlar savaşla sınırlı 
kalmamakta savaş sonrasında da acımasız bir 
yaşam ve hayatta kalma mücadelesi 
vermektedirler. Savaşta kaybedilen eşler, 
kaybedilen babalar, erkek kardeşler, ve 
oğullar... Erkeksiz kalmış onlarca aile anlamı 
taşımaktadır. Yani sözde hayatta  kalmış 
kadınların bakmakla yükümlü, doyurmakla 
mükellef  oldukları onlarca insan. Zayıf olarak 
nitelendirilen, hor görülen, sözde güçsüz 
omuzlara yüklenen tonlarca ağırlık. Oysa 
savaşsız bir dünya mümkün. Bunu 
başarabiliriz.  
Hepimiz üzerimize düşen vazifeyi bilirsek ve 
yaparsak dünya daha yaşanılabilir olur.  
Savaşsız bir dünya için el ele. 
 
 
 
 
 
          KURBAN 

Anlamı Allah’a (cc) yaklaşmak, 
yakınlaşmak olan kurban ibadeti insanlık var 
olduğundan itibaren var olagelmiştir. Habil ve 
Kabil kıssasından (Maide 27) öğrendiğimize 
göre, ilk insan ve peygamber olan Adem 
(as)’dan itibaren, son peygamber Hz. 
Muhammed’e (sav) dek gelen elçilere (Al-i 
İmran 183) ve her ümmete bu ibadetin verildiği 
Kur’an-ı Kerim’de (Hac 34)  bildirilmektedir. 

Kurban, müslümanlar arasında sosyal 
yardımlaşmayı sağlayan, toplumsal boyutu olan 
bir ibadettir. 
Çünkü zengin olan kişi kurban keserek hem 
Allah’a(cc) takvaca yakınlaşmak ister, hem 
ayette bildirdiği üzere rızık olarak yer, hem de 
sıkıntı içinde olan ve kanaat eden fakirlere 
yedirir (Hac 28, 36). 

Kurbanın bir başka boyutu da Allah’ın 
(cc) İbrahim’i (as) oğlu İsmail ile imtihan 
etmesidir. Allahu Teala Hz. İbrahimi bu imtihanı 
ile insanoğlunun yeryüzünde halife olmaya 
liyakatlı bir varlık olduğunu diğer mahlukata da 
göstermiş oluyordu.    
         Kurban ibadeti sadece kan akıtmaktan 
ibaret değildir. İhtiyacı olan insanların, 
ihtiyaçlarını gidermek, onları içinde 
bulunduklarısıkıntıdan kurtarmak da bir 

ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de Allahu Teala şöyle 
buyuruyor: “Onların etleri ve kanları Allah’a 
ulaşmaz. Fakat sizin takvanız O’na ulaşır. Allah 
onları size böyle boyun eğdirdi ki, sizi doğru 
yola ilettiği için O’nun büyüklüğünü anasınız. 
(Ey Muhammed) güzel davrananları müjdele” 
(Hac 37) 

Allahu Teala o koca hayvanları insanlara 
boyun eğdirerek şükretmelerine vesile kılar. Zira 
Allah (cc) kullarının çok şükretmelerini sever. 

Bu vesile ile Kurban Bayramınızı kutlar, 
İslam alemine ve insanlığa hayırlara vesile 
olmasını temenni ederiz.    

 

İLKDER’i hiç yalnız bırakmadınız. Sizlerle 
el ele vererek bir çok hayırlı işlerin 
öncülüğünü yaptık. Sevgili üyelerimiz; 
dünyada olduğumuz ve canımız bedenimiz de 
olduğu sürece daha nice hayır işlerinde 
birlikte oluruz inşaallah  Biliyorsunuz 
Peygamber efendimiz (S:A:V) bir sözünde 
“iki günü denk olan ziyandadır.”buyuruyor. 
Sevgili üyelerimiz bizlerde ziyana 
uğramamak ve gelen günün giden günden 
daha faydalı olması için hep birlikte gayret 
edelim.  Tek sayfa olarak doğan bültenimizin  
sizlerinde katkılarıyla büyüyeceğine 
inanıyoruz.  
Biliyorsunuz önümüz Kurban Bayramı, 
hepimizin yakınlarından hacca gidenlerimiz 
oldu. Hayırlısıyla gidip gelirler ve 
çevrelerine daha faydalı, örnek insan 
olurlar. Tüm  dünyada ve İslam  ülkelerinde 
savaşsız, sorunsuz, insanların birlik ve barış  
içinde olduğu günlerin ve bayramların yakın 
olması ümidiyle.  
Allah’a  emanet olunuz. 

      Özden Zehra Sönmez 

edilerek şiddete, kine ve düşmanlığa 
sürüklenmesi demektir. 
Kendilerini dünyanın efendisi ilan 
edenler, zengin yer altı kaynaklarına 
sahip olmak ve denetlemek uğruna işgal 
ettikleri ülkelerin halklarını hiçe sayarak 
egemenlik alanlarını genişletmek 
istiyorlar. Bu amaçlarını gerçekleştirmek 
için şimdi de Irak’a saldırmayı 
hedeflediler. Bizlerden de Irak Halkının, 
Iraklı kadın ve çocukların kanlarını 
akıtmak için yanlarında yer almamızı 
istiyorlar. Topraklarımızı da üs olarak 
kullanmak istiyorlar. 
Biz kadınlar sizin çirkin emellerinize 
ortak olmak istemiyoruz. Sizlerin 
çıkarları uğruna ölmek ve öldürülmek 
istemiyoruz.Bunun için diyoruz ki; 
"SAVAŞ OLMASIN 
ÇOCUKLAR ÖLMESİN"  

 
 
 

İnsanların hayırlısı 
 İnsanlara en faydalı 
   Olandır. 
  Hadis-i Şerif 

SAVAŞI  DURDURABİLİRİZ. TEK 
YAPMAMIZ GEREKEN BUNA 
YÜREKTEN İNANMAK... 



 


