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Özden Zehra SÖNMEZ

M E R H A B A
Muhterem İLKDER üyeleri ve gönüllüleri! 

Gerçekten oldukça uzun bir aradan sonra elhamdülillah 
yeni bir sayı ile sizlerle birlikteyiz.

Bu süre içerisinde İLKDER yine güzel ve hayırlı 
işlerde sırasında koştu, koşuşturdu, sırasında yarıştı. 
İnanın bir gününü bile boş geçirmedi diyebiliriz. Çünkü 
yapılacak o kadar çok şey var ki, bazen zamanın 
yetmediğini görüyoruz.

Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki; insanın kendi 
işinden başka, toplumun yardıma muhtaç olan ihtiyaç 
sahiplerinin eli, ayağı, gözü, kulağı kısacası sözcüsü 
olmak o kadar da kolay değil. Fakat insan isterse bir 
çok zor işlerin üstesinden gelir. Bizler bunu üye ve 
gönüllülerimizle birlikte gördük ve başardık.

Biliyorsunuz değişen dünya gündemini takip 
etmek oldukça zor. Her geçen gün milletlerin, dinlerin, 
dil ve kültürlerin çatışması artıyor. Özellikle kendilerini 
süper güç (veya yeni dünya düzeninin kurucuları 
olduğunu söyleyenler) diye ilan edenler tarafından 
şu cennet dünya cehenneme çevriliyor, hatta çevrildi 
diyebiliriz. (eskiden yaşlılarımız nerde o eski günler 
derdi şimdi ise bakıyoruz gençler de artık nerde o eski 
günler diyebiliyorlar.)

Hemen her gün binlerce insan haksız yere sözde 
dünya başarısı ve yeni dünya düzeni adına ölüyor, 
öldürülüyor, yurtlarından evlerinden, barklarından 
oluyorlar. Kalanlar ise; yakınlarından, yaşadıkları 
yerlerden, anne, baba ve ailelerinden oluyorlar; yani 
evsiz,  barksız, korumasız en ufak bir ihtiyacını bile 
karşılamaktan aciz insanlar... Yetim çocuklar kalıyor...

Bizler; ”insanın en hayırlısı insana hizmet 
edendir” duygu ve düşüncesiyle kim olursa olsun 
mazlum ve mağdura yardım ulaştırmayı; daha düzenli 
ve verimli,faydalı bir şekilde devam ettirmeye gayret 
ediyoruz.
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Zaman, zaman bu çalışmalarımızı daha verimli 
ve düzenli bir şekilde yapmak uğruna kendimize, 
çoluk çocuğumuza ve yakınlarımıza  ayıracak  zaman 
bulamıyoruz, hatta dernek olarak yapmamız gereken 
birçok şeyi de ihmal ediyoruz .

Ama inanın hepimiz yaptığımız güzel işlerin 
sonucunu görünce yorgunluklarımızı, sıkıntılarımızı, 
hatta zaman  zaman karşılaştığımız zorlukları 
unutuyoruz. Düşünün bir kere; tek başımıza ne 
yapabilirdik veya ne yaptık? Oysa şimdi birlikte neler 
yaptık ve neler yapabileceğimizi gördük. Bir çoğumuz 
yardıma muhtaç olduğumuz halde başkalarına yardım 
yapmanın hazzını yaşadık. Bir ihtiyaç sahibinin 
ihtiyacını gidermenin insana verdiği mutluluk, huzur 
ve özgüveninin ne olduğunu yaşayarak tattık. Aynı 
zamanda yardım etme ve verme duygusunun  yardım 
bekleme ve alma duygusundan  çok farklı olduğunun 
bilincine vardık. Umarız bu bilinci her insan fark eder.

Bu duygu ve düşüncelerle damla damla 
biriktirdiğimiz yardımlarımızla Pakistan depreminden 
sonra yetim kalan çocuklardan 100’ünün barınacağı 
bir yetimhaneyi inşa ettik ve Kurban Bayramı öncesi 
hizmete açtık. Orada barınan çocuklarımıza her ay 
zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar belli bir miktarı 
da gönderiyoruz.

Filistin’de haksız işgal ve savaşlar sonucu yetim 
kalan çocuklardan 150’sine ulaşabildik ve onların 
da zaruret ihtiyaçlarını karşılıyoruz elhamdülillah. 
Koruyucu Aile Platformu’nun hizmet halkasına Filistin 
Dostluk Gurubu Başkanı Sn.Hüseyin Tanrıverdi‘nin de 
katkı, destek  ve çabalarıyla bir  çok milletvekili de 
destek oldu.

Sizlerden aldığımız güç ve birliktelik neticesinde 
Irak ve Çeçenli yetimlere de destek vermeye 
çalışacağız.

Muhterem üye ve gönüllülerimiz sizler de 
biliyorsunuz, “hiçbir çaba boşa değil” insan insana 
muhtaç, hele bu muhtaçlar yetim ve çocuk olursa o 
zaman işimiz daha da zor  ve bir o kadar da mübarek 
bir iş.

Biz;  bizi hayır işlerine vesile kılan Allah’a (c.c.) 
teşekkür etmeliyiz. Aynı zamanda bu çalışmalarımızı 
devamlı ve daha düzenli, faydalı bir şekilde 
sürdürebilmemiz için hem Allah’tan yardım dilemeli, 
hem de azami derecede gayret etmeliyiz. Hayır 
işlerinde yardımcı olacak, hatta yarışacak hayır 
severlere ulaşmak için hepimiz gayret etmeliyiz. Yeter 
ki bizler iyi, güzel ve hayırlı işlere gönül verelim.

Aynı zamanda İLKDER Kor.Aile Plt. olarak 
kurbanlarımızı da bu çocukların kaldıkları 
yetimhanelerde kestik. Allah (c.c.) kabul etsin.

Bizler böyle koşuştururken 2007 yılının ilk üç ayı 
geçmiş bile. İnsan meşgul olunca günlerin, haftaların, 
ayların hatta yılların bile nasıl geçtiğini fark etmiyor. 

Gönül isterdi ki  sorunsuz bir yeni yıla girelim. 
Fakat ne yazık ki;  sorunlar bitmediği gibi her geçen 
gün artıyor da... İşsizlik gençlerin belini daha bu 
yaşta büküyor. Yoksulluğa çare bulmak bir yana 
neredeyse yoksullar ve işsizler ordusu oluşuyor. 
İnanç özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak 
için kimse çaba harcamıyor. Başörtüsü yasakları hızını 
hiç kesmedi. Okullarda, üniversitelerde, kamusal 
alanda yasaklar artarak devam ediyor. Filistin’de hala  
mücadele çocukların omzunda . Komşumuz Irak’da 
oynanan oyunlar daha da artıyor. Yine Komşumuz İran 
üzerinde de karanlık güçler emellerine ulaşmak için 
gece gündüz çalışıyorlar. Bir yanda da açlık, yokluk, 
yoksulluk, savaşlar...  Bir yanda ise çeşitli hile ve 
yolsuzluklarla dünyayı yaşanmaz hale getiren insafsız 
güçler.

Görüyoruz ki; batı yapacağını yapıyor. Şeytan ve 
onun yandaşları  hilelerini, oyunlarını alenen her yerde 
sergiliyor. 

Bize düşen ise; hak ve hakikat aşıkları olmak ve 
Allah’ın c.c. ipine (kitabına) sımsıkı sarılmak. Alemlere 
sultan, önder, rehber, örnek olarak gönderilen 
Rasulullah’ın izinden gitmek. 

”Toptan Allah’ın ipine  sarılın  ayrılmayın. Allah’ın 

size olan nimetini anın… (Al-i İmran  103) 

“Ey inananlar!And olsun ki, sizin için, Allah’a ve  

ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok anan 

kimseler için  Rasulullah en güzel örnektir.” (Ahzab 21)”

��Selam�ve�Dua�İle...�
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İnsana hizmeti amaç edinen İLKDER,  genelde 
tüm insanları, özelde ise kadın ve çocuğu hedef kitlesi 
edinmiştir. Toplumun yarısını kadınların oluşturduğu, 
diğer yarısını da yetiştirdiğini düşündüğümüzde, 
toplumun gelişmesinde ve iyi bireyler yetişmesinde 
kadının ne denli önemli olduğunun farkındayız. 
Bu nedenle, kadınların kültürel ve sosyal hayata 
hazırlanmasında onlara destek olmak, saygın ve 
kendine güvenen bireyler olmalarına yardımcı olmak 
amaçlarımız arasındadır.

İLKDER kurulduğu günden bugüne kadar bir 
hizmet yarışı içinde olmuştur. Ülkemizde ve dünyada 
mağdur olmuş, mazlum durumuna düşmüş insanların 
ırk, dil, din etnik köken ayrımı yapmaksızın yanında 
olması gerektiğinin bilinciyle hareket etmektedir. 
Bu tür mağduriyet ve mazlumiyetlerin giderilmesi 
konusunda kendi gücü nispetinde yapması gereken 
neyse yapmaya çalışmaktadır. Ayrıca insanlara bu 
bilincin verilmesi konusunda da çeşitli vesilelerle 
seminerler, konferanslar, paneller düzenlemiştir. 

Bu panellerin birini de geçtiğimiz 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nde Afitab Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirdi. Yardımlaşma Bilincinin Fert ve Topluma 
Verilmesinde Eğitimin Rolü konulu panele ilgi oldukça 
fazlaydı. İlk sözü alan İlkder Başkan’ı Özden Sönmez 
“bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek, kimsesizlerin 
kimsesi olmak bizlere çok şey kazandıracaktır. 
Sorumluluklarımızı birbirimize hatırlatmak zorundayız. 
Bunun için de ailelere çok şey düşmektedir. Bir 
toplumda öğretmenin yeri tartışılamaz. Dolayısıyla 
öncelikle her ebeveyn çocuklarına iyi birer öğretmen 
olmak zorundadır’’dedi. 

Daha sonra söz alan radyo programcısı Hatice 
Uysal hanımefendi ise şu sözlere yer verdi:“Toplumda 
görülen en büyük eksiklik eğitimdir. Eğitim bizim insan 
olmamızın farkında olmamızı sağlar. İslam Dini’nin 
ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda 
insanlara yüklenen kurallar koyması, bu dinin sosyal 
boyutlu bir din olmasındandır. Bu kuralların insanlar 
tarafından benimsenmesi ise ancak eğitimle olur. 
Kimler eğitimci diye soracak olursak sadece diploma 
sahibi olmakla öğretmen olunmaz.İnsanlara bilgiyi, 
güzel davranışları,doğruyu aktaran herkes eğitimcidir. 
Eğitimciler ise bu işi daha iyi ve daha dikkatli yapmak 
zorundadır. Ülkemizdeki kahvehanelerin sayısının 
dört yüz bin, kütüphanelerin sayısının ise bin iki 
yüz civarında olduğunu düşünürsek bu işin önemini 

daha iyi kavramış oluruz. Bugün değerlerimizi 
gittikçe yitirmeye başladık. Kuran-ı Kerim’de İnfak 
ayetlerinin sık sık tekrar edilmesi konunun çok önemli 
olduğundandır. Dünyada olup bitenlere kayıtsız 
kalamayız.Bizim yapmamız gereken uzanabileceğimiz 
her ele uzanmak, düşen her insanın yanında olmaktır. 
Çünkü bu bizim için bir ibadettir. Bunu idrak edebilmek 
için de eğitim şarttır’’diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından konuşan Özgül Piyade Hanımefendi 
ise yardımlaşmanın bir eğitim olayı olduğundan 
bahsederek sözlerine şöyle devam etti: “Yardımlaşma 
bizim kültürümüzde var olan bir olgudur. Sadece 
insana yardım konusuyla sınırlı değildir, hayvanları 
da içine alır. Bizler sadece yakın çevremizdekileri 
değil, başka ülkelerde de bizden yardım talep eden 
çocukların yardım taleplerini de boş çeviremeyiz. Buna 
kayıtsız kalırsak, Allah-u Teala o çocukların taleplerini 
boş çevirmez de korkarım bizim ellerimizi boş çevirir.
Herkes kendi çocuğuna zaman ayırır. Önemli olan 
başkalarını da zaman ayırabilmektir. Verdiğimiz zaman 
çok keyif alırız. Fakat bunu bilinçli bir şekilde düzenli 
olarak yapmak zordur. İşte İlkder bunu başarmıştır.
Toplumda olan kötülükler bizden uzak olduğunda 
pek önemsemiyoruz. Ancak bu olay başımıza gelince 
konunun önemini kavrıyoruz. Bu bilincin oluşması için 
yeni nesile yardımlaşmayı aktarma konusunda evde 
bir eğitim politikamız olmalı ve kendi iç dünyamızı 
çocuklarımızla paylaşmamız gerekir. Bu konuda bizzat 
örnek olarak onların olumlu davranışlar kazanmasına 
yardımcı olmalıyız’’ diyerek sözlerini tamamladı.

En son söz alan eğitimci Servet Öztürk Hanımefendi 
ise yardımlaşma duygusunun aslında içimizde 
olduğunu, fakat bunu alışkanlık haline getirmek için bir 
takım tavır ve davranışlarda bulunmamız gerektiğinin 
altını çizdi. Bununla ilgili olarak şu görüşlere yer verdi: 
‘’Karakter eğitimi çok önemlidir. Anne baba kendileri 
yardımlaşma konusunda örnek olmalıdır. Evimizin 
konusu ve gündemi bu olmalı. Verdiğimiz kişiye 
aldığından ötürü nezaketle teşekkür ederek karşılık 
vermeli. Güzel örnek olmak onları da bu faaliyete 
katmak gerekir. Bir insanın sıkıntısının bir nebze 
de olsun azaltmanın bir yardım olduğu konusunda, 
çocuklarımızda çevreye karşı duyarlılık geliştirmeliyiz. 
Bu bilinci oluşturmak biz ebeveynlerin vazifesidir’’ 
diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra çeşitli anaokullarının çocuk koroları 
ve şiirlerle program devam etti...

YARDIMLAŞMA�BİLİNCİNİN�

KAZANILMASINDA�EĞİTİMİN�ÖNEMİ

Emine ÖZÇELİK  
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“HAYIR” MI? “ŞER” Mİ?

Saliha BEKTAŞ

  “Sizin şer zannettiğinizde hayır, hayır zannettiğinizde şer 
vardır, Allah bilir siz bilmezsiniz.” Ayeti Kerimesinde olduğu gibi 
bizim şer zannettiğimiz bir olay hayra dönüştü (Danimarka’daki 
karikatür krizi.) 

Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürlerin 
yayınlanmasından sonra, doğal olarak dünyada ve Türkiye’de 
pek çok protestolar oldu. İnsanlar Peygamberimize  duydukları 
sevgiyi, karikatürü yayınlayanlara karşı ise duydukları nefreti 
dile getirdiler.

Bu olaylar üzerine Ankara’da bulunan bir çok sivil toplum 
kuruluşu (STK) bir araya gelerek, Peygamberimize yapılan bu 
çirkin saldırılara karşı O’nu dünyaya tanıtmak amacıyla “Hz. 
Muhammed Platformu”nu oluşturdular.   

İLKDER’in de aralarında bulunduğu 30-40 (sayı her 
toplantıda değişiyor) kuruluş ayda bir kez  bir araya gelerek “ne 
yapabiliriz”i konuştular. Bu toplantılarda yapılan istişareler ve 
öneriler doğrultusunda platform; Peygamberimizi tanıtmak için 
ilki Kutlu Doğum Haftası’da olmak üzere ulusal ve uluslararası 
konferanslar yapılmasına, interaktif  CD’ler ve  web sayfası  
oluşturulmasına (10 dilde), evrensel bir Siyer için Siyer 
yarışmasına, Hz. Muhammed  Kütüphanesi  oluşturulmasına 
(Hz. Muhammed  hakkında dünyada  şimdiye kadar yazılan ne 
kadar kitap varsa onların bir araya getirilmesi), bu çalışmaların 
yürütülmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği yapılmasına 
karar verdi.  

İlk  konferans Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla nisan 
ayının sonlarında  Ankara’da yapılacak. Sonra da diğer illerde 
devam edecek  Bu etkinlikler  2007-2010 yılları arasını (belki 
daha uzun)  kapsayacak       

İnsanları Kitap - Sünnet ile donatıp, onları canlı kitap 
olarak yetiştirmek gerekir. Peygamber  Efendimiz “benim 
getirdiğim ilim toprağa benzer, kendi emer başkalarına da 
verir, bazısı da başkalarına verir kendisi faydalanmaz” demiştir. 
Bizler sadece Peygamberi  tanıtmak için değil, asıl tanımak 
için çaba harcamalıyız.

 Kendimizden  başlayarak çocuklarımızı, ailemizi ve 
çevremizdekileri  bilgilendirir ve bilinçlendirirsek İnşallah 
temiz ve ahlaklı topluma ulaşırız.  Evimizin (kendimizin) 
temiz olabilmesi için; evin dışının, sokağın ve çevrenin de 
temiz olması gerekir. Yoksa dışarıdaki pislik içeriye girer. 
Bu platformda bulunan her bir STK kendi bulunduğu sokağı 
(çevresini) temizlerse mahalle (bunu şehirlere yayarsak tüm 
ülke) temizlenmiş olur. 

Şer zannettiğimiz olaydan böyle bir güzellik nasip eden 
Allah’a Hamd u Senalar olsun!

Temiz ve ahlâklı bir toplum temennisi ve duasıyla... 

İnanç�Özgürlüğü
Özgürlük;içini kullanan kişilerin kendi anlayışına 

göre doldurduğu bir kavram.

 Herkes için değil,sadece benim için özgürlük 
düşüncesiyle hareket edildiğinden,bugün insanlar hak 
ve özgürlük arayışı içindeler.dünya’da hemen,hemen 
bütün devletlerin istediği gibi altına imza attığı 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesinde;”inan
mak,kılık kıyafeti istediği gibi giyinmek…insanların en 
doğal hakkıdır.”denir.

Üstelik Anayasamıza göre  uluslararası  
sözleşmelerdeki metinler,yasalarımızla çelişirse,öncelik 
taşırlar ve uygulanırlar.

Buna rağmen hem ülkemizde,hem de bazı 
ülkelerde sanki onun altına imza atmamış gibi bu 
maddeleri yok sayılarak kişilerin inanma,inandıkları 
gibi yaşama haklarını kısıtlıyor ve cezalandırıyorlar.

Bu çerçeve inanç özgürlüğü platformu,her 
cumartesi Abdi İpekçi Parkı’ndaki basın açıklaması 
devam ediyor ve olumlu bir sonuç alınıncaya  kadar 
devam edecek.Fakat katılımın biraz daha fazla olması 
gerekmektedir.

Biz İLKDER olarak her cumartesi Abdi İpekçi’ 
deyiz.Siz duyarlı kardeşlerimizi de bekliyoruz.Çünkü 
hak arama birlikte olursa (topyekün)daha çabuk 
sonuç alınır.Her özgürlük hareketi tek kişi ile başlar ve 
topluma yayılır.(Hz.Muhammed,Gandi,Mark.)

İnanç Özgürlüğü Platformunun bir yılı doldurması 
dolayısıyla düzenlediği salon toplantısı 3.şubat 
cumartesi DOSİM’ de yapıldı.Geceye platform üyeleri 
kuruluşların başkan ve temsilcileri ile az sayıda izleyici 
katıldı.(duyarlılığımız burada da sergilendi.) Her 
kurum kendi çalışmalarından örnekler verdiler.İLKDER 
başkanı sayın Özden Zehra SÖNMEZ,platform ile 
ilgili duygu ve düşüncelerini belirterek,derneğimizin 
faaliyetlerinden özelliklede son çalışmamız olan 
Koruyucu Aile çalışmalarından bahsetti.Program basın 
açıklamasının yazılı ve görsel medyada yer almasını 
sağlayan kişilere ve kurumlara dernek başkanlarının 
plaket vermesiyle sona erdi.

Her cumartesi Abdi İpekçi’ de buluşmak 
dileğiyle…
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H. Şadan GÜVEN

DEĞERLERİMİZ VE SAHİP 
OLDUĞUMUZ NİMETLERİMİZ

Allah’a hamd ve şükürle yazıma başlıyorum. 
Allah’ım bizi insan yarattın, bizi Müslüman yarattın. En 
güzel nimetlerle donattın bizlere bunlara şükredecek 
dil ve gönül verdin. Güzel bir vatanımız var. Bunun 
kıymetini bilmeliyiz, vatanımızın korunması ve 
gelişmesi için hepimiz elimizden gelen gayreti 
göstermeliyiz. “Vatan sevgisi imandandır” ilkesi ile 
bu görevi severek yapmamız gerek. Aile bağlarımız 
da önemli değerlerimizdendir. Aile bireylerinin iyi 
yetişmesi, güzel ahlaklı olması toplumun kalitesini 
gösterir. Bunun için de hepimiz üzerimize düşen 
vazifelerimizi en güzel şekilde yerine getirerek iyi bir 
örnek olmalıyız.

İslam dinini dosdoğru yaşamamız bize bu 
değerimizi korumamıza elbet yol gösterecektir. 
Zaman da, bizim kıymetini bilemediğimiz en önemli 
sermayedir. Zamanı hiçbir şekilde depolayamayız. 
Onu en faydalı bir halde yaşamamız, hem dünya hem 
ahiret hayatımızın mutlu ve huzurlu olmasına vesile 
olacaktır. Diğer bir nimet de sağlıklıdır. Sağlık en 
kıymetli varlıktır, sağlımızın kıymetini onu kaybettikten 
sonra anlıyoruz. Yine yüce dinimiz bize sağlığı-mızı nasıl 
koruyacağımızı Peygamber Efendimizin yaşayışında 
bize en güzel bir şekilde göstermiştir. Onun yemek 
yeme adabı, temizliği, fakirlerle paylaşması, bizim için 
güzel bir örnektir. Cenab-ı Allah bize verdiği bütün 
nimetlerinden hesaba çekecektir. Bunların kıymetini 
bilerek, dünya ve ahiret hayatımızı mutlu bir şekilde 
yaşarız inşallah.

	 	
Sevgi ve Saygılarımla... 

Ölüm son uyku mu? Hayır!
En son ve kesin uyanış…

Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır… J.K. 
Moorehad

“İnsanın en büyük zenginliklerinden biri, kişiliğini bilmesidir. 
Bilgiyle ahlâkı birarada yoğurup olgunlaşmış kimse, 
sermayesinden daha önemli bir zenginliğe sahip demektir.” 
Gasson

Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi? Bildiğin 
zaman bildiğini anla, bilmediğin zaman ise bilmediğini 
anla…
Konfüçyüs

Hergün bir yerden göçmek ne iyi! Hergün bir yere konmak 
ne güzel! Bulamadan, donmadan akmak ne âlâ! Dünle 
beraber gitti cancağızım! Ne kadar söz varsa düne ait.. 
Şimdi yeni şeyler söylemek lâzım! Hz. Mevlânâ

“Çıkar at gözlüğünü, biraz basîretle bak: Küçük gördüğün 
bir dev, fil zannettiğinse kuş… Bol keseden atmayı, ahkâm 
kesmeyi bırak; Muhatabın yerine kendini koy da konuş!

“Başarısızlıktan yeni şeyleri denemeye korkacak kadar 
korkmayın. En üzücü hayatların özeti 3 kavramla 
tanımlanabilir: Yapabilirdim, yapardım, yapmalıydım.
Louis E. Boone

Zorluklar zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız 
kolay şeylerin birikmesiyle oluşur.
Henry Ford

Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az 
şeye ihtiyaç duymaktır.

Üzülmek, yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece 
bugünün gücünü tüketir…
A.J. Cronin
Güzel Ahlâktan 10 HASLET

HZ. Aişe (ra) annemiz şöyle buyurmuşlardır: “Güzel 
ahlâk hasletleri 10 tanedir. Bunlar bazen kişide bulunur, 
babasında bulunmaz; kölede bulunur, efendide bulunmaz. 
Allah bunları sevdiği kullarına verir:

1- Doğru konuşmak,
2- Yiğitlik göstermek,
3- İsteyene vermek,
4- İyiliği karşılıksız bırakmamak,
5- Sıla-i rahim yapmak,
6- Emanete hıyanet etmemek,
7- Komşuyu korumak,
8- Arkadaşını korumak,
9- Misafire ikramda bulunmak,
10- Bütün hastletlerin başı da hayadır.”

İmam-ı Gazalî, İhya
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İPEK EKİNCİ

M U H A R R E M  A Y I  V E                       

D Ü Ş Ü N D Ü R D Ü K L E R İ
 

İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı  
Müslümanların önem verdiği bir ay. Hicri yılın ilk ayı. 
Ayrıca aşure gününü bu ayda idrak ederiz. Aşure 
günüyle alakalı olarak pek çok vaka nakledile gelmiştir. 
Hz. Adem (a.s) ‘in tövbesinin kabul edilmesi,Yunus(a.
s)’un balığın karnından kurtulması gibi. Fakat  bunların 
içinde biri var ki;bizi derinden etkiler, içimizi sızlatır. 
Herhalde sizde aynı acıyı duydunuz yüreğinizde. 
Evet, Hz. Hüseyin (r.a) bugün şehit edildi. Kerbela 
denilince içimizden bir şeyler koptuğunu hissediyoruz. 
Bugünler de Kerbela  sözünü, Hz. Hüseyin’in ismini, 
her duyuşumda ister istemez dilimin ucuna şu sözler 
geliyor:  “her gün aşure, her yer Kerbela.”

“Her gün aşure, her yer Kerbela.” Bu söz sürekli 
zihnimde yankılanıyor. Bugün İslam dünyasına bir 
bakınız. Irak’ın Kerbela’dan ne farkı var? Filistin’in, 
Afganistan’ın, Sudan’ın, Somali’nin, Çeçenistan’ın  
Kerbela’dan ne farkı var? İslam dünyası, emperyalist 
güçlerin,oyunların bir neticesi  olarak kardeş 
kavgalarıyla kana bulanıyor.

İslam dünyası bu durumdayken; savaşta 
uzakta olan, yada öyle zanneden bizler ne 
yapıyoruz? Bizler; Türkiyeli, Suudlu, İranlı, Ürdünlü, 
Azerbaycanlı, Mısırlı, Cezayirli ve daha ismini burada 
sayamayacağım Müslümanlar bu tablonun farkında 
mıyız? Kardeşlerimizin bir ateş çemberinin içinde 
olduğunun, bizim yardımlarımıza, dualarımıza, 
desteklerimize ihtiyaçları olduğunun farkında mıyız? 
Dönüp kendimize bakalım, bir özeleştiri yapalım. 
Peygamber Efendimiz (sav):“Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir” buyuruyor. Kardeşlerimiz aç oldukları 
gibi oluk oluk da kanları akıyor, Müslümanlar aynı 
bedenin uzuvları gibiyse bu acıları bizde hissetmeliyiz. 
Bu gidişat ile bizim durumumuzun da onlarınki gibi 
olabileceğini bir tarafa bırakalım. Mevcut durumda 
onlara her şeyimizle destek olmalıyız. Savaşan 
Müslümanlar en gelişmiş silahlara, taşlara, basit 
silahlarla karşı koymaya çalışıyorlar. Gün geçmiyor 
ki; haberlerde, Müslümanların öldürüldüğünü, evlerin 
yıkıldığını, kadınlara tecavüz, erkeklerine işkence 
edildiğini duymayalım. İlaç yokluğundan, açlıktan 
ölen Müslümanları duymadığımız günler sayılı.

Bütün bunların yanında vahşi kapitalizm, medya 
destekli bir şekilde tüm dünyada tüketimi teşvik 
ediyor. İnsanlara tüketim çılgınlığını empoze ediyor. 
Biz Müslümanlar da bilerek yada bilmeyerek  bu 
çarkın dişlileri arasında öğütülüyoruz. Bizleri istedikleri 
gibi yönlendirmek için, ürettiklerini satmak için, en 
önemlisi de  uyuyanları uyandırmak için her türlü 
yöntemi kullanıyorlar. Bugün Müslümanlar da tüketim 
çılgınlığının içinde yer alıyorlar. Bizim için vazgeçilmez 
olarak gördüğümüz şeylere bakalım. Bunlar geçekten 
vazgeçilmez mi? Müslümanlar; giyimlerini, evlerini 
hayatlarını modaya uydurmaya çalışıyorlar. Sanki o 
kadar sade yaşayan peygamber bizim peygamberimiz 
değilmiş gibi. Hz.Peygamber (sav) dünya nimetlerini 
elinin tersiyle itti. Bize böyle örnek olmak istedi. 
Hayatında israf yoktu, bizde de olmasını istemedi. 
Haram yoktu, bizde de olmasını istemedi. Lüks yoktu, 
bizde de olmasını istemedi. Öyleyse bizler  kendimize 
kimi örnek alıyoruz. Öyle bir tüketim çılgınlığı içindeyiz 
ki; infak etmek artık nefislerimize çok zor gelmeye 
başladı. Lüzumsuz pek çok şey için bulduğumuz 
imkanları infak etmek için bulamıyoruz.

Mülk Allah’ındır (c.c). Öyleyse neden Allah (c.c) 
rızası için harcamıyoruz? Ali-İmran suresi 92.ayeti 
kerimede Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “Sevdiğiniz 
şeylerden Allah(c.c) yolunda harcayıncaya kadar 
cennete ve iyiliğin en güzeline ulaşamazsınız” 
bir Müslüman için Allah(c.c) rızasını ve cenneti 
kazandırmayan mal ne işe yarar?

 Müslüman kardeşim! Düzenli olarak infak etmeyi, 
her fırsatta infak etmeyi kendimize şiar edinelim. 
Unutmayalım ki; ancak paylaşarak dünya ve ahiret 
saadetine ulaşabiliriz. Ayrıca infak edilen malların 
bereketleneceğini de Allah(c.c) vaat ediyor. Şüphesiz 
Allah(c.c) vaadinden caymaz. Öyleyse Allah(c.c) rızası 
için infak edelim. Kardeşlerimizin yüzünü güldürelim. 
Dualarımızla, maddi yardımlarımızla onların yanında 
olduğumuzu gösterelim. Unutmayalım ki;onların 
buna çok ihtiyacı var. Zulme karşı koyabilmek için çok 
ihtiyaçları var. “Kim dünyadayken bir ihtiyaç sahibinin 
ihtiyacını giderirse, Allah(c.c) da kıyamet gününde 
onun ihtiyacını giderir.” Kur’an ve sünnet bu müjdeyi 
veriyor. Bu müjdeye layık olalım.

Dünyanın neresinde mazlum Müslümanlar 
veya Müslüman olmayan mazlumlar varsa onlara 
yardım etmek  bizim insani, vicdani ve İslam-i 
sorumluluğumuzdur. 

Allah’a(c.c) emanet olunuz...     							
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Özden Sönmez
Mukaddes Topraklar’dan Notlar

Yorucu bir yolculuk oldu. Koltuklarımız orta 
sıralarda idi; tabi ki gökyüzünden o eşsiz  görüntüler 
sergileyen dünyamızı seyredemedik. Zaten 
yolculuğumuz da uzun sürmedi. Birden kendimizi 
Cidde Havaalanı‘nda bulduk.

Aracı firmanın bize tahsis ettiği otobüs ile 
Medine’ye doğru yola koyulduk. İstanbul-Cidde 
arasını 3,5 saatte aldığımız halde Cidde-Medine arası 
otobüsle neredeyse 6 saatten fazla sürdü.

Şimdiden bizlerden önceki nesilleri düşünmeye 
başladım. Acaba bu yolları nasıl kat ettiler? Otobüsle 
6 saat süren Cidde-Medine yolunu kaç saatte kat 
ettiler? Hele hele dünyanın her yerinden Kabe`ye ve 
Rasulullah`ın şehrine hangi şartlarda geldiler.

Aman  ya Rabbi… Sevginin gücü bütün zorlukları 
yenmeye yetiyor. Aşk uzakları yakın etmeye yetiyor. 
Bu yolda çekilen zahmetler bile Rahmet`e, aşk’a, 
muhabbete dönebiliyor

Yolculuğumuzun henüz başındayız. Yol üzerinde 
Cidde`ye yakın bir yerde sabah namazlarımızı kıldık 
ve şifa niyetine özlemini her an duyduğumuz bu 
toprakların suyundan içtik.

Şimdilik bize gökyüzünün en yakınından 
gülümseyen Ay ve uzaklardan göz kırpan yıldızlar 
eşlik ediyor.

Gözlerimin, gönlümün ne aradığını bilmiyorum 
ama bu topraklar, bu yollar, bu gökyüzü sanki her 
zaman gördüklerimden farklı ya da ben öyle sanıyorum, 
bana öyle geliyor, öyle görünüyor.

Bu topraklar ve bu güzel mekanlar için yola çıkan 
bütün yolcular şimdiye kadar ne düşündüler, neler 
yazdılar acaba? 

Bizden önceki nesillerin yürüyerek, atla veya 
develerle geçtiği bu yolları biz en az 100 km ile ve 
insanı terleten, bunaltan sıcağa karşı klimalı, içinde 
çayı, kahvesi olan bir otobüsle aşmaya çalışıyoruz 
ve gece yolculuğu yapıyoruz. Hepimiz bir an evvel 
Medine’ye varmak istiyoruz... Mümkün olsa da 
uçabilsek diyorum kendi kendime. Allah Allah! Niye 
bu kadar acele ediyorum? Neticede birkaç saat sonra 
orada olacağız.

Geçen yıllara yanıyorum. Ben bu yolculuğu 10, 
20, 30 sene önce yapmalıydım, çok geç kalmışım. 
Neyse ki mazeretlerim geçerli diye kendimi teselli 
etmeye çalışıyorum. Yok yok! Allah’ın evine ve 
Rasulullahın yattığı şehre misafir olmanın da mazereti 
mi olurmuş?

Hayatım boyunca “ah keşke!” dediğim anlar çok 
az olmuştur. Ama şimdi kendimi engelleyemiyorum. 
Ben bu yollara seneler önce gelmeliymişim.  Ne 
muhteşem yerler ya Rabbi... Muhteşem olan ne? Uçsuz 
bucaksız ormanlar mı, çağlayarak akan şelaleler mi, 
bağlar, bahçeler mi? Hayır hiçbiri… Ama buralarda, bu 
yerlerde insanı çeken, cezbeden, büyüleyen bir şey 
var. Hala Medine’ye varamadık. Boşuna söylememişler 
o hak ve hakikat aşıkları:

Medine’ye varamadım,
Gül kokusunu alamadım,
Ben Rasule doyamadım...
Evet herkes hala uyuyor. Beni neden uyku 

tutmuyor?... 
Çok şükür Medine’ye girdik. Sağlı sollu modern 

binalar  ve eski evler iç içe yan yanalar. Demek ki 
burada da yenileniyoruz ve dünyanın gidişatına ayak 
uyduruyoruz. Yolun bize göre sağ tarafına bakıyorum. 
Modern bir şehir ve birbirlerine çok yakın olan camiler. 
Hemen her varlıklı insan bir camii yaptırmış. Kadınlar 
arabalarıyla erken olduğu halde çocuklarıyla birlikte 
gidiyorlar. Her halde çocuklarını okula bırakıyorlar.  
Yeni binalar ve eski evler iç içe dedim ya, iç içeden 
de öte birden kendimi Adapazarı’ndan geçiyormuş 
gibi hissettim. Yıkıntı, yıkıntı, yıkıntı, yol boyunca bir 
yeni bina varsa on eski evin enkazı var. Sanki deprem 
olmuş. En kısa zamanda bu evlerin enkazları kalkacak 
ve yerlerine yeni binalar dikilecek.

Bu arada kalacağımız otele geldik bile. İnsanoğlu 
Allah’ın rızasını kazanmak için yola çıkan yolcularda 
bile kendi menfaati ağır basabiliyor, herkes kendi 
kalacağı yerin daha iyi olması gerektiğini  tartışıp 
duruyorlar. Bizler ise Şuayb a.s.’nın kızları gibi 8 
arkadaş bir kenarda, dillerimiz duada sıramızın 
gelmesini bekliyoruz.
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İnsanlar da Allah’ın misafirlerinin üzerinde Allah’a 
inanan her insanın üzerinde olmasını istediği o eşsiz 
güzelliklerden birini bir kaçını  görmek istiyorum. Belki 
de bu güzelliklerin insanın üzerinde olması gereken 
en öncelikli yerlerdeyiz. Fakat ne kadar bakarsan bak 
bir türlü göremiyorsun. Ve Rabbime sığınarak  belli 
belirsiz “Allahım her türlü nimetini  ve güzel ahlak 
örneklerini elimizden dilimizden gönlümüzden ve 
üzerimizden eksik etme” diyorum.

Medine-i Münevvere’de  olduğumuz süre 
içerisinde kalacağımız otel odasına valizlerimizi koyar 
koymaz Mescid-i Haram’a doğru  yürümeye, yok 
yok bunca yorgunluğa rağmen, koşmaya başladık. 
Otel ile Mescid-i Nebevi arasında biraz mesafe var. 
Yol yorgunluğu ve bir an evvel özlemini duyduğumuz 
yerlere ulaşma arzusu... bir türlü yenemediğimiz 
heyecan... tarifi imkansız duygular... 

 Sanki ayaklarımız yerden kesildi; kendimizi 
insan selinin içinde bulduk. Kadınlar ve erkekler ayrı 
kapılardan giriyor Mescid-i Nebevi’ye. Her giriş çıkışta 
görevliler tarafından çantalar kontrol ediliyor. Hem 
kalabalığa ayak uyduruyoruz hem de kaybolmamak 
için birbirimizi takip ediyoruz; gerçi alıştıktan sonra 
kaybolma diye bir şey yok.

Misafirler grup grup oturmuşlar dualar ediyorlar, 
yüksek sesle salavatlar okuyorlar hemen zemzem 
sularının olduğu yere doğru gittik şimdiye kadar 
hacıların getirdiği yudum yudum içtiğimiz  zemzemden  
bardak bardak kana kana içtik. Biz de bir topluluğun 
yanına oturduk bildiğimiz ve o anda dilimize gelen 
bütün duaları yapmak ve namazlarımızı kılmakla 
meşgul olduk.

Bu ne kalabalık ya Rabbi, bu ne sevgi, bu ne aşk, 
bu ne muhabbet! Sanki bu muhteşem mescidin içini 
insan değil de binlerce kıyamda, kıraatda, rükuda, 
secdede, duada olan melekler doldurmuş. Burada 
insanlar birden bire daha güzel, daha sabırlı, daha 
mütevazi oldular. Hem de kimse onları zorlamadan... 
Böylesi bir davranış Allah’a ve O’nun Rasülü’ne  
saygıdan başka bir sebepten gerçekleşemez. Aklıma  
Hucurat Suresi geliyor. Bu sessizlik, bu düzen, bu 
intizam, bu muhteşem tablo ancak Allah’ın yardımı 
ve O’na teslimiyetle olur. Elbette orada yatan yüce 
şahsiyetin hürmetine de ancak böylesi yakışır. 
O’nun ölü olduğuna inanmak çok zor; nasıl ki Hz. 
Ömer de inanmamıştı, “Rasulullah öldü diyenlerin 
boynunu vururum” demişti de; Hz.Ebubekir; “kim 
ki  Rasulullah’a tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Kim ki 
Allah’a inanıyorsa Allah bakidir” demişti ya; inanın 
insan o mekanda O’nun gül kokusunu alabiliyor ve 
O’nun yanındaymış gibi haline, hareketine, tavrına, 
davranışına, ses tonuna dahi kendi iradesi ile hakim 
olabiliyorsa demek ki bunda bir hikmet var.

Birden birkaç görevli kadının ellerinde pankartlarla 
bir şeyler söylediklerini gördük.

Pankartlardan birinde Türkiye yazıyordu, hemen 
o tarafa gittik. Bizim dışımızda  Türk misafirler de 
o yöne doğru gitdiler. Ve görevli hanımın arkasında 
toplandık. Hemen her ülke vatandaşı da böyle 
yaptı. Sırayla, görevli arkadaşlar önde, bizler arkada 
Rasullah’ın kabrinin olduğu bölümü ziyaret ettik. 

Arkadaşlara soruyorum: “Mescid-i Nebevi’yi 
görünce ne yaptınız?” diye. 

-Fatma: Hayatım boyunca unutamayacağım 
duygular. Ben bir daha gelmeye niyet ettim...

-Zehra: Kıyamete benzettim ve namazda huşu 
duydum...

-Elmas: Kaçıncı kezdir geliyorum fakat bu sefer 
daha bir aşk ile geldiğimi hissettim ve şükür namazı 
kılarak tekrar gelmek için dua ettim...

-Hatice: Çok heyecanlandım, yolları düşündüm, 
uzak yerleri yakın eden Allah’a şükrettim ...

-Saliha: Onları düşündüm; bu sıcak yerlerde 
inen her ayeti nasıl kendi benliklerinde hemen 
uyguladıklarını, zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini 
anlamaya çalıştım...

-Zeynep: Ben bu konuda çok okuduğum için henüz 
o duygu ve heyecanı yakalayamadım; yorgunluklar, 
aksaklıklar, peygamber efendimizi ziyaret edemeyişim 
ve rahatsızlığım beni bazı şeylerden mahrum etti...

-Saime: Çok şükür ne istedimse Rabbim verdi... 
diyorlar.
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Ben ise “gözle görülen kalple hissedilen bir 
şeyler bekliyorum; henüz onu tam olarak göremedim” 
diyorum. Ama gözümüzle de ne görmek istediğimizi 
bilemiyoruz ki; insanoğlunun istekleri hiç mi hiç 
bitmek bilmiyor. Ama mescidin içinde bastığım her 
karede O’nun ve onların varlığını hissettim.

Bizler ve bizden öncekiler hepimiz buraya 
fedakarlık yaparak geliyoruz. Arkadaşlar olarak bazı 
eleştiriler de yapmadan duramıyoruz. Mescid-i Nebevi 
ve çevresi oldukça lüks; her geçen gün biraz daha 
modernleşen dünyaya ayak uyduruyorlar. Biz hep 
siyer kitaplarında okuduğumuz sadeliği arıyoruz, fakat 
nafile; o günlerden hiç bir eser yok. 

Saliha ile birlikte konuşuyoruz, süs ve şaşa 
arasında maneviyatı göremez olduk. Biz maneviyat 
arıyoruz oysa maneviyatın insanın içinde olması 
gerekiyor; çevresinde, yanında, fakir fukaranın yanı 
başında olmak gerekir. Ayetler bize bunu söylüyor ve 
bunu uyguluyoruz. Buralar tamamen inşaat sanıyorum 
oteller yapılıyor. Lüks oteller yapılıyor çünkü artık gelen 
hacılar da mütevazı yerlerde kalmak istemiyorlar. 
Hepsi lüks, daha lüks, en lüks yerlerde kalmak ve lüks 
yerlerde ibadet etme sevdasının peşindeler. Bakıyorum 
insanın eliyle yapılan bu ihtişamın bu şaşanın içinde, bu 
gösterişin içinde maneviyatı yakalamak mümkün mü 
acaba? Maneviyat peygamberin ayak bastığı yerlerin 
aynı şekilde korunmasıyla yaşanırdı. Maneviyat Hz. 
Hatice’nin evinin, Hz.Ayşe’nin odasının, Hz.Fatma nın 
oturduğu, yatıp kalktığı, Hasan ile Hüseyin’i büyüttüğü 
yerlerin olduğu gibi korunmasıyla sağlanırdı; ama 
şu anda biz bunlardan hiçbir eser  göremiyoruz. Yol 
kenarında  bir şeyler var. Yaklaştık... Hurma  olduğunu 
söylediler. Biz “kaç para?” dedik ama parasızmış. “Alın 
yiyin peygambere salavat getirin” dediler. Yanına 
bardakları da koymuşlar. Birer bardak aldık yiyoruz 
ama ham hurma ilk defa gördüm ve yiyorum. Bir nevi 
çağla gibi  herkes fazlasıyla almış  yiyorlar. Biz de 
tadına baktık.

Cuma... Saat yediyi çeyrek geçiyor. Şu anda 
ziyaret için otelden ayrıldık. Uhud  Dağı’nı ziyaret 
edeceğiz; en çok görmek istediğim yerlerden birisi. 
Yedi mescitleri ziyaret etmeye çalışacağız.

Uhud Dağı’nın hemen hemen her tarafı insanlarla 
dolu. Hz. Aişe’nin, diğer sahabe hanımların ekmek 
yaptığı yerleri yıkmışlar,  çevresi  tekrar yapılıyor.                   

Evet... Uhud Dağı’na doğru çıkıyoruz, belki de 
bir daha buraya çıkamayacağız. Okçular buradaydı. 
Buralarda nice nice savaşlar oldu. Evet evet! Taşları, 
toprakları her şeyi duruyor.

(Buralarda da İnsanlar satış yapıyorlar.) 

Mescid-i Kıbleteyn’deyiz. Evet  uzaktan küçük 
görünüyor ama yürümeyle  bitiremiyoruz. Bayağı 
büyük; etrafında çok sayıda satış yapan insan var. İki 
rekat Tahiyyet-ül Mescid namazı kılıp çıkacağız. 

Yedi mescitlere geldik... Hemen her yer sırtını 
dağa dayamış. Buradaki mescitler de yine aynı 
şekilde sırtlarını dağa dayamışlar. Bunlarla ilgili belki 
daha sonra okuduğumuz kitaplardan biraz daha bilgi 
edimeceğiz.

Şimdi Fetih Mescidine gidiyoruz... Peygamber  
Efendimiz, savaşlara gitmeden önce burada dua 
edermiş. Dualarının da kabul olduğu söyleniyor. 
Merdivenlerden çıkacağız. Tepede, kare şeklinde ve 
özelliğini koruyan bir mescid. Hemen sağ tarafımızda 
da Hz. Ali’nin mescidi var. Orijinal  halini koruyan 
yerler buralar. Evet Hz.Ali’nin mescidi de diğerleri gibi. 
Kubbeli, iki tane minberi var.

Yedi mescitlerden çıkışımızda sol tarafımız 
Hz.Fatma’nın mescidi  imiş. Ama şu anda ziyarete açık 
değil. Aslında ziyarete açık olması gerekiyor. En çok   
görmek istediğim ama göremeden döndüğüm yer.    

Mescid-i Kuba’ya gidiyoruz...
Yedi mescidleri ziyaretten sonra tekrar Mescid-i 

Nebi’ye döndük.
Cennet-ül Baki’deyiz... Zorla girdik. Evet içeriye 

giremiyoruz. Etrafından dolaşmaya çalışacağız. Her 
taraf sadece mezar taşlarıyla dolu. Topraklar yine 
aynı şekilde. Bir tek ot dahi göremiyorum. Bazı yerler 
kerpiç tamamen. Sanıyorum o zamanın kerpiçleri, 
kendi elleriyle yaptıkları kerpiçlerden; olduğu gibi 
muhafaza edilen belki tek yer burası olabilir. Etrafında  
bazı yerlere duvar yapılmış. İçeriden  rica ettik bir 
bardak su aldık. Aslında orda yazıyor büyük bir tabela 
var. Kimlerin nerede yattığı, isimleri yazılı ama biz 
onu okuyamıyoruz. Erkekler içerde, kadınlar dışarıda. 
Normalde kadınların da gezebilmesi gerekiyor; 
çünkü biz de istiyoruz ve arzu ediyoruz. Ne yazık ki 
yaklaşamadık, yaklaşamıyoruz. Kuşlara yem atmak 
için  buralarda da buğday satılıyor. Herkes birer  torba 
yem almış ve kuşlar nasipleniyorlar.

Burada insanları çeken bir şey var. Bu kadar 
insanı buraya getiren bir güzellik var. Bir aşk var. İşte 
onu çözmek gerekiyor.

Allah’ım burada yatanların şefaatlerine bizleri 
de nail eyle! Başka ne diyeceğimizi de bilmiyoruz ki. 
Sadece her gittiğimiz yerde O’na inanıyoruz, O’na 
güveniyoruz. Böyle bir güzellik görmedim. Allah’im bir 
daha nasip eyle bizlere!

Evet, güzellik dediğimiz de sadece taş ve 
toprak.
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Ashabım gökteki yıldızlar gibidir dediği Ashab 
burada  yatıyor. Bir tek ot dahi yok. Dünya nimeti 
diye hiçbir şeyleri yok. Sadece İslam’ın yayılması için 
yaşadılar. Sadece İslam’ı  yaymak için yaşadılar. Ve 
işte bu şehirden gittiler. Bir de bizim gidişlerimizi, bir 
de bizim dünya ile dünyanın malı, mevkisi, makamı 
ile olan irtibatımıza bakalım.Ya Rabbi  kim kazandı 
acaba, kim kazandı? Görüyoruz onlar kazandı diyoruz; 
amma ve lakin yine bizler bildiğimizi okuyoruz. 
Onların kazandığını bildiğimiz halde biz yine bildiğimizi 
okumakta ısrar ediyoruz. 

Bugün Perşembe; Medine’de son günümüz. 
Akşam namazı için bekliyoruz. İmam ezanı okudu. 
Ezanla kamet arası hemen hemen yarım saat sürüyor. 
İnsanlar hazırlanıyor. Duyanlar otellerinden geliyor. 
İçerisi kalabalık zaten iğne atsan yere düşmez; burası 
da öyle. Sanıyorum Allah Rasul ‘unun yattığı bu 
mekanlar sürekli böyle.

Günlerden Cuma... Kabe’ye geldik... İlk tavafımızı 
yaptık. Hacer-ül Esved’i selamladık. Tavaftan önce ve 
sonra iki rekat namazlarımızı kıldık. Cemaatle birlikte 
Cuma namazını kıldık elhamdülillah. Ve şu anda Hacer 
anamızın say  etdiği Safa Tepesinde oturuyoruz. 
Bir uğultu, gürültü; insanlar o yandan bu yana, bu 
yandan o yana gidip geliyor. Kim ne yapıyor kim ne 
ediyor bilmiyoruz. Herkesin içinden ne geçiyor onu 
da bilmiyoruz. Dua edeceğiz, dua ederken dahi ne 
isteyeceğimizi, ne yapacağımızı bilmiyoruz diyebiliriz. 
Ama velakin insanlar bir yerden bir yere durmadan 
gidiyorlar,geliyorlar. Elleri Rabb-ül Alemin’e açılmış, 
semaya açılmış. Dilleri sürekli kıpırdıyor. Bazen gözleri 
yaşlı, hüzünlü insanlar. Ama hepsi bir şeyler yapmak, 
bir şeyler kazanmak, bir şeyler almak için gelmişler 
buraya. Tevbe için  gelmişler. İstiğfar için gelmişler. 
Bizler de aynı şekilde Allah’ın rızasını kazanmak için 
geldik. O’nun evine geldik ve karşısındayız. Direkler 
arasından onun evini şöyle veya böyle görmeye 
çalışıyoruz. İnşallah Rabbım hayrımızı, umremizi, 
tavafımızı ibadetlerimizi kabul ve makbul eyler.

Şimdi burada Hacer anamızı düşünüyorum. Safa 
ile Merve arası ne  kadar, orasını henüz bilmiyorum. 
Gidip geleceğiz. Buraya yatırmış demek ki çocuğunu. 
Ama burası kayalık, sadece kayalık burası. Allah Allah! 
Nedir, nasıl bir imtihandır bilmiyorum. Burada oturuyor, 
dua ediyoruz. Hemen kayalığın dibinden başlamışlar. 
Üstüne de mermerler döşenmiş. Toprak diye bir şey 
görmek mümkün değil.

Mescid-i Ciranedeyiz... Hemen hemen 27 km 
kadar uzakta. Buradan şimdi tekrar ihrama gireceğiz. 
İkinci bir umre için.

Tevbe 112. ayet veya o sureye tamamen tekrar 
bakacağım. Cirane Mescidi’nde açtığım sayfada gelen 
bölüm. Küçük bir mescit; kadın ve erkeklerin yeri 
ayrı. 

Bugün Pazartesi... Hemen hemen yatsı namazı 
vakti. Biz Zeynep hanımla yavaş yavaş Kabe’ye doğru 
gidiyoruz. Dükkanların çoğu kapalı veya bez ile 
kapatmışlar. Bir kadın namaz kılıyordu. Yaşlı bir kadın. 
Yanında da ekmeği ve meyvesi vardı. Yine yanında bir 
bey abdest alıyor. Yüksekçe bir yerdeki poşetin içine 
koyduğu suyu bir kenarından azıcık delmiş. Oradan 
akan suyla abdestini alıyor. Namazını kılacak belli ki  
dükkan sahiplerinden birisi. Namaza çok düşkünler 
ama kul hakkı konusunda öyle söyleyemiyorum 
malesef.

Kabe’yi tavaf ediyoruz. Duaları gerçekten içten  ve 
çok farklı. Önlerinden bir imam konuşuyor ve diğerleri 
tekrarlıyor. Yatsı namazından sonraki tavafımız çok 
kalabalık. Hacc gibi (Bismillah Allah’u Ekber- Es-Salatu 
Ves-selamu Aleyke Ya Hacer-ül Esved Es-Selatu Ves-
Selamu Aleyke Ya Hacer-Ül Esved )
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Estağfurullah Estağfurullah... Ya Rabbi! 
Dertlerimize deva, borçlarımıza eda, hastalıklarımıza 
şifa ver Ya Rabbi. Bana namaz kılmayı sevdir Ya 
Rabbi. Bana Haccı, Umreyi sevdir, Zekatı sevdir, Hayırı, 
Şehadeti sevdir, Kurbanı sevdir. Aşkını, İlmini, İkramını 
nasip eylediğin kullarından eyle. Bugüne kadarki 
tüm günahlarımın affı için tövbe Estağfurullah... Sen 
kullarına akıl   vermişsin  kullanmıyorlar, kullanmalarını 
nasip eyle! Ya Rabbi affeyle, affeyle Ya Rabbi! Allah’ım 
çocuklarım senden ne istiyorlarsa  haklarında hayırlı 
olanı nasip eyle! Oğullarımıza, kızlarımıza hayırlı 
işler, hayırlı eşler, hayırlı çalışmalar nasip eyle! Hayırlı 
evlatlar nasip eyle, izzetli kullarından eyle! Beni 
de, çocuklarımı da zürriyetimizi de onlardan olacak  
nesilleri de,alim kullarından eyle! Beni  de çocuklarımı 
da, onların çocuklarını da iyilerle karşılaştır! Senden 
korkan, seni seven kullarından eyle. Ya Rabbi 
bilmiyorum bildir, görmüyorum gördür, duymuyorum 
duydur! Senden yana eyle Yarabbi! Sen rızk verensin, 
rızkımızı bol eyle Ya Rabbi! Sana muhtacız, sen 
ganisin, zenginsin biz fakiriz Ya Rabbi! Senin katından 
zenginleştirdiğin kullarından  eyle Ya Rabbi! Kapımıza 
muhtaçları gönder, gece gündüz sofrası yerde olan 
ve gece gündüz hayırlara vesile olanlardan eyle. 
Hayıra vesile olmak, hayır yapmış gibidir diyorsun... 
Ya Rabbi,  hayra vesile kıl Ya Rabbi! Her muradımı 
senden istiyorum. Her işimi sana havale ediyorum. 
Yetimlerin  hürmetine çıktığımız yolda“koruyucu aile 
platformu”nda olan hayırlı çalışmalarımızı yine hayırla 
sonuçlandır, hayırla devam ettir! Ta ki kıyamete 
kadar Ya Rabbi. Senden korkan insanların hayırlarını  
kesilmeyen, sonu gelmeyen sadaka-i cariyelerden 
eyle! Ya Rabbi Fatma anamıza komşu eyle. Hacer 
anamıza komşu eyle. Beni de evlatlarımı da, onların 
çocuklarını da Ya Rabbi Makam-ı  Mahmud’a yakın 
eyle. Ya Rabbi sen bilirsin, haksın  sana inandım, sana 
güvendim. Ya Rabbi dünyanın dört bir yanında,Hacer’in 
su aradığı gibi, çoluğunu çocuğunu arayan, gecesini 
gündüzüne katan,canından malından  olacak kadar, 
yapmak isteyip de yapamayan elinden bir şey 
gelmeyen esirler var, acizler var. Ya Rabbi! Bizim adını 
bilmediğimiz yerlerde; Irak’ta, Filistin’de, Lübnan’da, 
Afganistan’da hapishanelerde olanlar var Ya Rabbi. 
Kardeşlerimizin, bacılarımızın çocukları, kardeşleri 
hapishanelerde Ya Rabbi-l Alemin. Onlara sen yardım 
eyle! Onlara sen rahmet eyle! Ya Rabbi onlar için bir 
çıkış yolu nasip eyle. Ya Rabbi haklarında hayırlı olan 
neyse, onu nasip eyle! Ben de hakkımda hayırlı olanı 
istiyorum.  Sen bilirsin, Ya Rabbi biz bilmeyiz. Verirsen 
biz alırız doymayız Ya Rabbi. Biz sadece alırız almayı 
biliyoruz; bize vermeyi, verenlerden olmayı nasip eyle. 
Alanlardan eyleme.

Ya Rabbi hayırda yaraşan kullarından eyle! 
Hizmette yarışan kullarından eyle! Ya Rabbi seni 
seviyorum. Senin yolunda olmak istiyorum. Senin 
yolunda mücadele etmek istiyorum. Senin yolunda 
koşmak, yorulmak, terlemek, hizmetçi olmak istiyorum. 
Beni seven, beni anlayan, benimle birlikte bu yola baş 
koyan,can koyan, ilmini koyan, gücünü koyan insanları 
bizlerle beraber eyle Yar Rabbil Alemin. Ya Rabbi senin 
emrin diye biz başörtümüzü başımıza aldık, sadece 
senin emrin diye aldık Ya Rabbi. Ama onu başımıza 
aldıktan sonra iş yerlerinden, eğitim yerlerinden, birçok 
yerden; kamudan, üniversite kapılarından kovulduk. 
Ya Rabbi.kızlarımız iş sahibi, meslek sahibi olamadılar. 
Dahası ilim sahibi  olamadılar. Zamanın geçerli akçeleri 
dediğimiz bir takım yollardan mahrum bırakıldılar. 
Benim ülkemin yarısını oluşturan milyonlarca kadın, 
milyonlarca kız bu ızdırabı çekmekteler. Ya Rabbi 
bize bir çıkış yolu nasip eyle! Düşmanların tuzaklarını 
sen boz! Sana havale ediyoruz, Sen de bize havale 
ediyorsan bize onlarla mücadele edecek güç ver, 
kuvvet ver,ilim ver, İman ver! Sabreden  kullarından 
eyle! Hikmet verdiğin kullarından eyle! Ya Rabbi  sana 
yöneldim. “Rabbena Atina fiddünya haseneten ve fil 
ahireti haseneten ve kına azabennar” “Rabbenağ- firli 
veli vali deyye ve li’l mü’minu ne yevme yeğumu-l-
hisab”. Ya Rabbi! Hz.Hacer anamızı nasıl koruduysan 
bizleri de, çocuklarımızı da, zürriyetimizi de öyle 
koru Ya Rabbi! Sana itaat edebilelim! Sana iman 
edebilelim! Elhamdülillah sana iman edebiliyoruz. 
Hakkıyla şükredelim. Affeyle Ya Rabbi affeyle Ya 
Rabbi! Tevbeler olsun, estağfurullah, estağfurullah, 
estağfurullah... 

İkindi ezanı şu anda Mekke’de okunuyor... Ayşe 
validemizin camisinden çıktık. Hz.Ayşe validemize 
olmak üzere umreyi tavaf edeceğiz. Tavafımızı yaptık 
elhamdülillah.

Şu anda Safa tepesine geldik... Bir kısım insanlar 
sa’ylarına devam ediyor. Allahım affeyle, bağışla, 
merhamet eyle! Ya Rabbi senin kulların senden neyi 
istediyse, senden istiyoruz. Hem kendi adımıza, hem de  
Ehl-i Beyt adına, kendi ev halkımız adına, çocuklarımız 
ve neslimiz adına, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız 
adına. Derneğimiz adına, derneğimizdeki üyelerimiz 
ve gönüllü üyelerimiz adına. Ya Rabbi her hayrı 
senden murat ediyoruz. Her hayrı senden istiyoruz Ya 
Rabbe’l Alemin. Ya Rabbi bağışla, affeyle,  merhamet 
eyle! Can-ı gönülden sana inandık, sana iman ettik, 
sana itaat ettik. Senin evini gördükten sonra Ya 
Rabbi, malın da, mülkün de yalan olduğunu gördük. 
Süleyman (a.s.)’a verdiğin mal nerede Ya Rabbi? 
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Saraylar nerede, mallar, mülkler kantarlarca altınlar, 
yığın yığın ziynetler nerede? Herşey bir tarafa... Sağlık 
bir tarafa... Sağlık; ille de sağlık Ya Rabbi! “Olmaya 
cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi” demiş ya 
padişahlar, bulundukları ülkenin sahibi olan insanlar. 
Bir nefes sıhhati bütün varlıklarına eş tutmuşlar Ya 
Rabbi. Ben de buralarda gördüm, beni imtihan ettin 
Ya Rabbi. En güzel günlerimi burada  geçireceğim 
sanıyordum. Ya Rabbi! En rahat günümü burada 
geçireceğim sanıyordum... Öyle hazırlanıyordum. 
Hani burada hiçbir şey düşünmeyecektim, hiç bir 
şeyi, noktasına virgülüne kadar hiç bir şeyi hiç 
unutmadım. Her şeyi olduğu gibi düşündüm. Olduğu 
gibi her şeyimi planımı, projemi yaptım. Ya Rabbi 
hani hastalar şifayı senden bekliyordu? Ya Ya Rabbi 
şifayı senden bekliyorum Ya Rabbi. Senden başka hiç 
kimseden şifa beklemedim Ya Rabbi. Nasıl imtihandı  
Ya Rabbi. Yoksa bir suçumun bedeli miydi Ya Rabbi. 
Senin sevgili kulun Eyüp (as)’ı imtihan ettiğin gibi mi? 
Ne için imtihan ettin acaba bilemiyorum. Ama son üç 
günümü ateşler içinde geçirdim. Ya Rabbi ölümle kalım 
arasında mücadele ettim, canımı, ruhumu burada 
bırakmamak için...Ya Rabbi biliyorsun seni seviyorum, 
sen benim kalbimdesin, hiç bir yere sığmayan sen 
kulumun kalbindeyim demiyor musun? Ya Rabbi! 
Çocuklarımdan ayrı kalmak istemiyorum. Toprağımı 
da, oranın insanlarını da çok seviyorum; bana daha 
yakınlar, birbirimizi daha iyi anlıyoruz.  Ama tabi ki 
zulümler var; bunları inkar etmiyoruz, görüyoruz Ya 
Rabbi, onları ayrı tutuyorum. Amma seni sevmeme 
rağmen, evini sevmeme rağmen, evime dönmek 
istiyorum. Ya Rabbi, duaları kabul eden sensin... 
İnşallah kabul edersin. Bu sabah uyandığımda kendimi 
sapasağlam hissettim. İnşallah bu bir imtihandı, 
inşallah bu bir keffaretti.Ya Rabbi imtihan olarak kabul 
et, keffaret olarak kabul et!

Mahşer yeri gibi kalabalık... İnsanlar namazlarını 
kıldılar. Sa’ylarına devam ediyorlar. Ve işte bildiğimiz 
gibi  Hacc ile ilgili, Umre ile ilgili bütün ibadetlerin, 
bütün vazifelerin nasıl yapılması gerektiğini, buralara 
gelmek isteyen herkesin, burayı murat eden herkesin 
bilmesi gerekiyor. Amma ve lakin bu konuda herkes 
cahil, birbirine soruyor delil arıyor. İster istemez 
yanlışlıklar oluyor. Onun için de sadaka vermek 
gerekiyor. Hayır hasena yapmak  gerekiyor. Onun için 
belki de yapılan hataların, kusurların affı için  gerekirse 
bir kurban kesilmesi gerekiyor. İnşallah herkesin neye 
gücü yetiyorsa oruç tutmalı, sadaka vermeli, kurban 
kesmeli. Rabbim her zaman veren kullarından olmayı 
nasip eylesin! Ya da alan elle veren el arasında  vesile 
olmayı nasip eylesin.

Rahmet (Cebel-i Rahmet) dağına çıktık... Havva 
anamızla, Adem babamızın buluştukları ve duaların 
kabul olduğu yer olarak biliniyor burası. Tam o noktaya 
bir taş dikilmiş, burada yine aynı şekilde dua ediliyor. 
Hepimiz şimdiye kadar yapamadığımız bir şekilde en 
içten dualarımızı yaptık, kabul olması dileklerimizle... 

Cebrail’in indiği dağ... Evet Hira Nur Dağı’nın 
eteklerindeyiz. Tepelerine şu an çıkmamız mümkün 
değil. Sıcaklık 40-45 derece var. Ya Rabbi  bizlere 
de İnzivaya çekilmeyi, tefekkür etmeyi, zikretmeyi 
nasip eyle, her türlü hastalıklarımıza şifalar ver Ya 
Rabbi.  Sırf senin rızanı kazanmak için buralara kadar 
geldik. Ya Rabbi Cebrail’in  hürmetine, senin yanında 
değerli olanların hürmetine Medine-i Münevvere’den 
Mekke-i Mükerrime’ye  kadar olan mukaddes yerlerde 
yaptığımız dualarımızı kabul eyle!

Ya Rabb-il Alemin! Buraya gelmek isteyenlere 
de çocuklarımıza da, eşlerimize de nasip eyle! Hayırlı 
işler, hayırlı ilimler nasip eyle. Her türlü sıkıntılardan 
uzak eyle, rahatlat,  şifa ver Ya Rabbi! Hepsine de 
hayırlı zürriyetler ver. Diğer  arkadaşlarımızdan 
da razı ol, gönüllerinden ne geçiyorsa  onların da 
selamlarını getirdik. Kabul ve makbul eyle Ya Rabbi! 
Dernekteki arkadaşlarımıza da, canı gönülden isteyen 
arkadaşlarımıza da buralara gelmeyi nasip eyleYa 
Rabbi! Tüm mübarek ve mukaddes yerleri görebilsinler, 
bu duyguları yaşayabilsinler Ya Rabbi!

Çarşamba  gece saat 01:30... Mekke’yi geride 
bıraktık. Bir ışık yayılıyor ta aya kadar. Ay gökyüzünde  
tek başına, yıldızlar şehrin ışıklarından görinmüyor. 
Umremiz  15 gün sürdü. Ömrümüzün 15 gününü  
bu güne kadar yaşamadığımız bir güzellikte geride 
bıraktık. Tam istediğimiz gibi oldu diyemiyorum. 
Her şey insanın istediği gibi olmuyor. İnsanlarla 
uğraşmak, insanlarla geçinmek gerçekten çok zor. 
Allah sabreden kullarından, şükreden kullarından, 
hamdeden, zikreden kullarından eylesin. Şehir yeni 
yeni ortaya çıktı. Buralar daha ferah, daha rahat ve 
her taraf pırıl pırıl, ışıl ışıl, çok güzel; gündüz görmeyi 
isterdim doğrusu Mekke’yi... Ama Mekke’yi görmeye 
değil, buraları görmeye değil, Allah’ın evine gelmiştik 
Allah’ın  misafirleri olarak. Allah’ın evini gördük ve 
ziyaretlerimizi yaptık. Manevi havayı doya doya teneffüs 
etdik. Alemlerin sultanının ayak bastığı yerlere bizler 
de ayaklarımızı bastık. Alnını secdeye koyduğu yerlere 
bizler de alnımızı koyduk, çok şükür, elhamdülillah... 
Dualarımızı yaptık; kabul eylesin Allah’ım. 

Cidde’ye doğru yola çıktık. Gelişimizi 
kolaylaştıran Rabb’ımız dönüşümüzü de kolaylaştırdı.  
Elhamdülillah... 
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BİR  ANNE   
BİR  DÜNYA  DEMEK

SANİYE SAMUR

Yarabbi çocuklarımızı senin razı olacağın şekilde 
yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Senin dinini bütün 
dünyaya yaymaya çocuklarımızı hizmetkar eyle. Bu 
düşünceyi bütün müslüman kardeşlerimize nasip eyle. 
Riyadan kibirden hepimizi muhafaza eyle.sen her şeye 
kadirsin. Senin her şeye gücün yeter amin. 

Halk arasında çocuk tanımlanırken dert küpü, 
ömür törpüsü, evladın varsa o kadar da derdin 
var, kaç evladın varsa o kadar da derdin vardır gibi 
tanımlamalar oldukça fazladır. Böyle bir olumsuz bakış 
açısından sonra yetişen fidandan olgun meyveler 
beklemek ne derece doğrudur. Evladımıza “bir nimet, 
bizi cennete kavuşturacak bir vesile, cennet kokulu 
cennet gülleri olarak bakılırsa, yavrularımız dert 
olmaktan yaptıkları davranışta bizim şikayet sebebimiz 
olmaktan uzaklaşır.

Çocuklarımız sorulunca işte 1-3 vs. kadar 
çocuk büyütüyorum yerine ben 1, 2, 3, vs. çocuk 
yetiştiriyorum denilmesinin ne kadar da birbirinden  
fersah, fersah uzak anlamlar taşıdığını bilmeliyiz. 
Bu günün küçük hanımları, minik beyleri,yarının 
hanımefendileri, beyefendileri  olmaya adaylarıdır.

Bu anlamda annelik bir emektir.sonucunu almak 
için gerekirse yıllarca beklemektir. Ama ekilen bir 
gün mutlaka biçileceğini bilmektir.Kirlenen üste başa, 
dağılan eve barka, tekrarlayarak  sorulan  sorulara 
rağmen,çocuklu evde, bunların normal olduğunu bilip 
anne olduğuna şükretmektir. Yavrularımızı eğer adam 
yerine koyarda onlara öyle davranırsak onlarda adam 
olmayı öğrenirler. Ailede ayakta durabilmesini öğrenen 
evlatlarımız toplumda yürür ve koşar.

Ailede mutlu olanlar toplumda kendisini doğru 
ifade eder. Ailede saygı gören toplumun beğenisini 
kazanır.toplumun değer verdiği insanlar mutlaka 
ailelerinde değer görmüş çocuklardır.

SENİ GÖRDÜM

Sana geldim, ey sevgili
Aciz yüreğimle, günahımla, sevabımla…
Biçare bedenimle
Sana geldim ey sevgili
Yılların hasretiyle,
Cahil sabırsız benliğimle,
Boynum bükük hatalarımla,
Sana geldim ey sevgili
Dilimde dualar, gözümde yaşlarla,
Gül bahçesinin güller kokan,
Müminlerin yüreğindeki sevgilisi
Umudu, hasreti, şefaatçisi,
Her gün selam gönderirdim.    
Gidenlerden benim için de dua edin derdim.
Sana geleceğim aklımın ucundan geçmezdi.
Ama hep dua ettim, hep istedim rabbimden.
Sana geldim ey sevgili 
Biçare benliğimle
Bu ne güzel bir duygu
Bu ne güzel bir yer
Yeşil kubbeni seyrettim.
Kapında durdum mest oldum.
Bu ne güzel kokuydu öyle,
Oradan hiç ayrılmak istemedim.
Medine’den Mekke’ye giderken
Aciz yüreğim heyecan doluydu.
Seni gördüğüm  o yollarda,
Dere tepe göç ettiğin,
Günler geçti gözlerimin önünden

Ayten DEMİR
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Kurban bayramına birkaç hafta kala 
Pakistan’daki yetimlerimizi ziyaret için yollara düştük. 
Pakistan havayolları    uçağındayız. 6,5 saat sonra 
islamabat’tayız. Hizmet Vakfı yetkilileri tarafından 
karşılanıyoruz. Uçaktan inerken tanıştığımız genç 
bir yolcunun yardımımıza ihtiyacı oluyor daha ayak 
basmadan havaalanına... Üstelik kızcagız bir yetim; 
annesi Türk, babası Pakistanlı... Küçük yaşta kaybettiği 
babasının Pakistan’daki ailesinin ısrarı üzerine onlarla 
tanışmaya gelmiş. Ama bir iletişim sorunu yaşamışlar. 
Yabancı dili de yetersiz olunca, kızcağız ilk defa adım 
attığı bu karmaşık ve kalabalık ortamda akrabalarına 
ulaşamadığı için beklemek durumundaydı, ve cok 
korkmuştu. Bizi karşılamaya gelenlerle ilk önce 
onun sorununu hallettik ve yakınlarıyla buluşunca 
içimiz rahat olarak, “hikmetin nerden geleceği, 
darda olana yardım için hangi vesilelerin seferber 
olacağı bilinmez” düşünceleri zihnimizde, kalacağımız 
yere varmak üzere otoyolda ilerliyoruz. Sakin bir 
misafirhanede ağırlanıyoruz.  Biraz dinlendikten sonra 
sözleştiğimiz gibi rehberlerimizle buluşup ertesi gün 
gerçekleştirmeyi planladığımız yetimhane ziyareti için 
hazırlıklara başlıyoruz. Alışveriş için pazardayız... biraz 
oyuncak, şekerleme,açılışa konfeti.. balonlarımızı ve 
kırtasiye paketlerimizi zaten Türkiye’de hazırlamıştık.

 Ertesi gün erkenden Hizmet Vakfı yetkilileriyle 
görüşmek üzere Vakıf merkezine gidiyoruz. 
Kadınlı erkekli bir gurup dernek temsilcisi sıcacık 
gülümsemeleriyle kapıda karşılıyorlar uzak diyarlardan 
kendilerine desteğe gelen kızkardeşlerini. Önce 
Allah’ın selamı ortak lisanla dökülüyor dilimizden, 
sonra eskitilmiş ideallerimizden ümmet olma bilincinin 
gereği uyanıyor birden. Nasıl olacak da bir binanın 
tuğlaları gibi, bir vücudun azaları gibi olacaktık? 
Aramıza sınırlar, duvarlar, örülmüştü... farklılıklarımız 
gözümüzde büyütülüp, kardeşlerimize potansiyel 
düşman gözüyle bakmamız sağlanmıştı çünkü. Dilleri 
farklı, kültürleri uzak, en önemlisi de ırkları farklıydı. 
Bütün farklılıklarımızla bizi kuşatan, buluşturan, yaşam 
yolumuzu çizen, aramıza sevgi ve kardeşlik bağları 
döşeyen, ama bir türlü gerçeklik kazandıramadığımız  
ortak paydamız  somutlaşıverdi sis perdelerini aşarak. 
Yur tdışında bulunmak bu anlayışın idrakine varmada 

önemli bir araç. Haccı yerine getiren insanlarda görmeyi 
arzu ettiğim bir açılım bu, hatta haccın farziyetinin 
hikmetlerinden olsa gerek. Müslüman olmak ortak 
paydasında buluşup, hep beraber yürümek yalın 
ayaklarla... ve yaşamak üstünlüğün ancak takvayla 
olduğu bir dünyada...

Vakıf merkezinde önce biz anlatıyoruz kendimizi, 
faaliyetlerimizi, hedeflerimizi, ve teslim ediyoruz 
emanetlerimizi (Kurban bedelleri, yetimlerin aidatları, 
yetimhane giderleri) üstümüzden ağır bir yük kalkarak. 
Çaylarımız geliyor; ama sütlü çaylar. Uzun yıllar İngiliz 
sömürgesinde kalmalarının mirası çayı sütlü içmek. 
Doğrusu pek damak tadımıza hitab etmiyor, denemenizi 
önermem, ama kurabiyeler güzeldi... Şimdi onlar 
kendilerini anlatıyor. Henüz iyileşmemiş yaralarını 
sarmaya devam ederken dünya müslümanlarının 
sorunlarını da kendi sorunları bilip ulaşabildikleri 
yerlere seferber ediyorlarmış ekiplerini. En büyük 
destekçileri doktorlar. Pakistanlı doktorlar gönüllü 
olarak gittikleri Afrika’nın ücra yerlerindeki insanlara 
yüzlerce başarılı göz ameliyatı yapmışlar. Filistin için 
her zaman destekçiler. Ülkelerinde ise hem sosyal 
refah ve adaleti sağlamak için saha çalışmaları, hem 
de irşad çalışmaları içindeler. Yetimleri sahiplenmek, 
depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve 
sağlık alanlarında halkın gözünde devletten daha iyi 
hizmet veriyorlar. Kalem kalem bağışların harcandığı 
yerleri gördük, biriken damlalarla oluşan gelişmeleri 
takdirle izledik. Ortak faaliyetlerimiz devamı 
temennisi, kalbimizde mutmainlik, ve İLKDER’li bütün 
Kardeşlerine yolladıkları selam ve şükranlarla vakıftan 
ayrıldık.  

Yetimhane yolundayız... Hediyelerimiz aracımızda, 
yol üzerinden aldığımız çiçekler kucağımızda, içimizde 
yoğun bir heyecan var... Ravalpindi Atok bölgesine 
yaklaştığımızı gösteren yol işaretleri gözümüze 
takıldığında heyecanımız daha da artıyor. İşte sonunda 
yetimhane binamız görünüyor. Hemen tanıyoruz 
binayı; resimleri o kadar çok incelemişiz ki... Kocaman 
“Agosh” yazısı karşımızda; “Ana Kucağı” yani. 
Aracımızdan iniyoruz biraz mahçup... Avluya dizilmiş 
karşılama komitesi ellerinde rengarenk çiçeklerle 
utandırıyorlar bizi... 

Tubanur SÖNMEZPAKİSTAN 

HEYBEMDE 
GETİRDİKLERİM…. 
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Boy boy dizilmiş minik yavrular; üniformalar 
üzerlerinde, kulakları soğuktan kıpkırmızı –belli ki 
çoktandır kapıda bekliyorlar bizi- , saçlar özenle taranmış 
uzun süredir görmedikleri yakınlarıyla buluşmuş gibi, 
tebessümle karşılıyorlar bizi. Öğrendiğimiz birkaç 
kelimelik Urduca kelime dağarcığımız ve çocukların 
aşina oldukları ingilizce ile tanıştık birer birer hep 
resimlerde gördüğümüz melek yüzlerle. Ömer, Nevid, 
Atıf Ahmet, Muhammed, Danış, Hamza, Subgatullah, 
Adil... onlarla ilgilenen öğretmenleriyle, abileriyle 
tanışıyoruz sonra... biraz sonra hava kararacak. Açılış 
hazırlıklarını hemen bitirip, kameralarımızı alıyoruz 
ellerimize. Yaşadığımız coşkuyu ve sevinci, çocukların 
yüzlerindeki kocaman gülüşleri paylaşmak istiyoruz 
geri döndüğümüzde. Dualarla, bereketle, kurdelalar, 
çiçekler, balonlar, renkli konfetilerle , ve tabii ki 
çocukların sevinç çığlıklarıyla –civa (yaşa) Turkiye diye 
bağırğyorlardı ellerinde bayrağımızı sallayarak) açılışı 
gerçekleştiriyouz. Sonra içerdeki toplantı alanında 
çocukların bize hazırladıkları sunumlar, ve İLKDER’in 
yetimlere hitabının ardından çam sakızı çoban armağanı 
hediyelerimizi takdim ediyoruz. Çocuklar da bu kısıtlı 
zaman diliminde Türkiye’deki koruyucu ailelerine 
ulaştırılmak üzere mesajları için kağıda kaleme 
sarılıyorlar. Aynı dili konuşmasak da kimi resimle, kimi 
birkaç satırlık yazıyla sevgi ve teşekkürlerini yolluyor. 
Çocukların üzerindeki kıyafetler oldukça ince, ama 
bu duruma alışkın oldukları da belli. Zor koşullarda 
yaşayageldikleri bu hayatın yükünü ince omuzlarıyla, 
soğuk elleriyle kaldırmaya çalışıyorlar. Önümüz 
bayram... hediyelerimize ekleyemediğimiz ama ihtiyaç 
olduğunu gördüğümüz her bir çocuğa ayakkabı ve 
çorap alımı için belli bir miktar bağış bırakıyoruz. Yoksa 
o soğukta onların minik ayakları üşürken bize diken 
gelecekti sıcacık çoraplarımız... hepsinin okşamaya 
çalıştık başını, ısıtmaya çalıştık elini, ama ne kadar 
dokunabildik yüreklerine bilemeyiz... çocuklarının 
zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini, sosyal 
aktivitelerini, hatta yatış kalkış saatlerini dahi içeren 
bir slayt sunumu izliyoruz son olarak. Kalbimizin bir 
köşesini orda bırakarak ayrılıyoruz Ana Kucağından... 
Kulaklarımızda çocuk cıvıltıları, dilimizde dualar 
mırıldanarak, kirpiklerimiz nemli vedalaşıp ayrılıyoruz 
çocuklardan. İçimiz buruluyor tabi çocukların anasız 
babasız yaşantılarına. Kimsesizliğin ağırlığını en çok 
da yaşı küçük olanlar taşıyor. 5 yaşında bir çocuk 
bütün ihtiyaçlarını kendisi gideriyor, kendisi yıkanıyor, 
yemeğini yiyor, giyiniyor, kendisi büyüyor...Bizim 5 
yaşındaki çocuklarımızla kıyaslayamıyorum bile. Çok 
çabuk başlıyorlar öğrenmeye, sorumluluk almaya, 
büyümeye...   	

 Keşmir bölgesindeyiz... Buranın havası, 
suyu, insanı bir başka güzel.  Dağların arasına açılan 
küçücük yollardan ilerliyoruz. Depremin ardından hala 
evsiz olan insanların yaşadığı bir çadır köye gidiyoruz. 
Hava soğuk mu soğuk; yine karşımızda çıplak ayaklı 
çocuklar. Meraklı bakışlarla bizi izliyorlar. Çadır köyün 
içinde çadır okuldayız. Eğitim devam ediyor. İki sınıf 
var; küçük yaştakiler ve büyük yaştakiler... Çadır 
kapısı önünde kümelenmiş lastik pabuçlar minik 
ayaklar için. Bizi görünce ayağa kalkıp hep bir ağızdan 
selamlıyorlar. Soğuklara, yaşadıkları sağlıksız koşullara 
rağmen ışıl ışıl gözleri, al al yanakları var. Bonkörce 
dağıtıyorlar gülücüklerinden. Depremden beri hiç 
ev sıcağı tatmadılar, musluktan su kullanmadılar 
–kuyudan su çekiyorlar-, sıcacık suların altında 
yıkanmadılar, tek çeşitten başka yemek yediler... ama 
olsun mutluluk her çocuğun elinin altında, herşey 
oyuncağı çocukların; toprak, ağaç, taş, çadır, lastik 
pabuç, su kovası... Bayrama kadar çocuklara ayakkabı 
ve kıyafet alınması ve o bölgede de kurban dağıtımı 
yapılması için bağışları teslim ettikten sonra diğer 
faaliyetlerin yürütüldüğü mekanları ziyaret ediyoruz. 
Kadınlar sosyal hayatta oldukça aktif. İslamın 
özgürleştiren alanında kadınlar sahada. Fakirlikle ve 
cehaletle mücadelede, aile hayatında olduğu gibi 
görünürler. Kadınların ve genç kızların el emeklerini 
değerlendirebilecekleri bir merkez kurmuş vakıf. 
Dönüş yolu üzerinde bir bilgisayar eğitim merkezine 
uğruyoruz. Pakistanın çehresini değiştirmek için sivil 
toplum kuruluşları gayret içindeler. Onlar modernliğin 
içini hayat şartlarının kolaylaşması, teknolojiye ayak 
uydurmak, eğitim seviyesini yükseltmek, sosyal 
adaleti sağlamak ve refah toplumu olabilmek şeklinde 
dolduruyorlar Müşerrefin boyalı modernliğinin aksine. 
İlk yağmurda boyası akmayacak, kendi değerleriyle 
çatışmayacak bir modernite aradıkları. 

İslam Cemaatinin Genel Merkezini de ziyaret 
ediyor ve bir gece de Lahor’daki misafirhanelerinde 
konaklıyoruz. Tanışıyoruz, birbirimizi, pakistanlı 
kadınları daha yakından tanıyoruz. 

Felaketler uzakları yakın etti gerçekten de... Güzel 
anılar, dostluklar, kardeşlikler, paylaşımlar bırakıyoruz 
Pakistan’da, yarısını da heybemize doldurup sizlere 
getiriyoruz. Bizi kızkardeşleri ilan eden kardeşlerimizi biz 
de kardeşlerimiz bilip, kan bağından öte muhabbetleri 
tecrübe ettik. Bu sayfalarda da heybemizdekilerin bir 
kısmını çıkarıp sizlerle paylaştık...

Muhabbetiniz bol,
             günleriniz bereketli,
                      dualarınız makbul olsun...
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														2006 YILINDAN TESBİTLER ...

GFK Türkiye Araştırma Şirketinin ‘’2006 
Yılı Değerlendirmesi’’ Araştırması, geçen 
yıl dünyada ve Türkiye’de yaşanan önemli 
olayları şu şekilde sıraladı:
 

1.Saddam Hüseyin’in idam edilmesi’’ 
dünyanın en önemli olayı olarak 
görülürken, Papa’nın Türkiye ziyareti 
geçen yıl Türkiye’nin en önemli olayı 
olarak görüldü.

2.Katılımcıların yüzde 15,1’i 
‘’karikatür krizi’’ni en önemli olay 
olarak nitelendirirken, bunu yüzde 
9,5 ile ‘’Papa’nın İslam ve Hazreti 
Muhammed ile ilgili alıntı yaptığı 
sözler’’ ve yüzde 6,7 ile ‘’İsrail-
Lübnan Savaşı’’ takip etti.

3.‘’Ecevit’in ölümü’’ yüzde 
18,9 ‘’Danıştay saldırısı’’ yüzde 
17,4’lük bir katılımcı oranı ile 
bunu izlerken, ‘’Fransa’da sözde 
Ermeni Soykırımını reddedenlere ceza 
verilmesini öngören yasa tasarısının 
Mecliste kabul edilmesi’’ en önemli 
olaylar sıralamasında yüzde 11,6 ile 
Türkiye’nin en önemli olaylarından 
biri olarak göründü.

4.Geçen yıl Türkiye’deki en önemli 
olayları sıralamasında ‘’Orhan Pamuk’un 
Nobel Edebiyat Ödülünü alması’’ yüzde 
8,9 ile beşinci sırada yer alırken, bunu 
yüzde 6,3 ile ‘’AB ile müzakerelerin 8 
başlıkta askıya alınması’’ , yüzde 4,8 
ile ‘’Lübnan’a asker gönderilmesi’’, 
yüzde 3,5 ile de ‘’fındık krizi’’ 
izledi.

5.‘’2007’DE TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ 
CUMHURBAŞKANI VE GENEL SEÇİMLER’’-  
Öte yandan araştırmaya göre, 2007 
yılında Türkiye’nin gündemindeki 
en önemli olaylar; genel 
seçimler ile Cumhurbaşkanlığı 

seçimi olarak gösterildi.  
Katılımcıların yüzde 29,3’ü genel 
seçimleri bu yılın en önemli konusu 
olarak görürken, yüzde 28 ile de bunu 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri takip etti.  
Avrupa Birliği ile müzakereler yüzde 
13,1, işsizlik yüzde 12,3, enflasyon 
yüzde 4,4, enerji sorunu yüzde 3,6’lık 
oran ile 2007’de Türkiye’nin en önemli 
olayları olarak görüldü.

6.İşyerinde duygusal taciz’ hukuken 
tanındı. Ankara 8. İş Mahkemesi’nin, 
işyerinde duygusal taciz anlamına gelen 
‘mobbing’i kararında kullanmasıyla 
birlikte, bu kavram da Türk Hukuk 
sistemine resmen girmiş oldu. Ankara 
8. İş Mahkemesi, ‘mobbing’ kavramını 
kararında kullanarak Jeoloji 
Mühendisleri Odası’nı tazminata 
mahkum etti. Tülin Yıldırım, işyerinde 
kendisine baskı uygulandığı ve 
psikolojisinin bozulduğu iddiasıyla 
Jeoloji Mühendisleri Odası’na karşı 
açtığı davada, Oda’yı 1000 YTL manevi 
tazminat ödemeye mahkum ettirdi.

7.Güneydoğu’da yaşayan evli kadınlar 
üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, 
kadınların yüzde 80’inin okuma yazması 
yok. Bazıları yaşadığı şehrin adını 
bile bilmiyor. Yarısına yakını çocuk 
yaşta anne olan kadınların yüzde 16’sı 
berdelle evlendiriliyor. Çoğu şiddete 
maruz kalıyor hatta öldürülüyor. 
2006’da 19 namus cinayeti işlendi.
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Özden Zehra SÖNMEZ                                                    
PAKİSTAN SEYAHAT NOTLARI

Uçağın kalkmasından 4 saat evvel havaalanındayız. 
1 saate yakın vaktimizi havaalanında geçiriyoruz. Bir çok 
hacı var etrafta çünkü Hac ayındayız. Hacı adaylarının 
hepsinde bir heyecan... Gidenlerin yakınları üzgün bir 
şekilde uğurluyor yolcularını. Biz de yetim çocukların 
emanetlerini götürüyoruz, fakat bizi göndermeye hiç 
kimse gelmedi. Bir kaç tanıdığa rastladık , bayram 
öncesi böyle acil ne işiniz var dediklerinde, yetimlerin 
emanetlerini götürüyoruz dedik. Doğrusu pek ilgilerini 
de çekmedi.

Uçaktayız ve ben biraz üzgünüm. Nedenini 
bilmiyorum fakat bu yolculuğa bir gurup arkadaşla 
çıkabilirdik, ama bayram öncesi herkesin  yapacak 
işleri vardı. Uçağımızın koltukları otobüs koltuklarından 
farksız.  Zaman ne çabuk da geçti. Pakistan’dayız. 
İslamabad havaalanında, Hizmet vakfından görevli 
kardeşlerimiz bizleri bekliyorlar. Burada kalacağımız 
kısa sürede bir çok hayırlı işi birden yapmamız lazım.

İkici gün sabah erkenden alışverişe çıktık. Çünkü 
öğleden sonra yetimhanenin açılışı var. Ayakkabılar, 
defterler, kalemler, çikolatalar, meyveler, oyuncaklar…. 
Hatta çocuklara küçücük birer  gül. Hepsini özenle 
hazırladık. Yetimhaneye doğru yola çıktık. Aman 
Allah’ım ne muhteşem bir bina! Bunu biz mi yaptırdık?  
Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yüzden 
fazla çocuk bizi yetimhanenin kapısında ellerinde 
çiçeklerle karşıladılar. Aman ya Rabbi, yetimler için 
ne yapsak azdır. Çocuklar ne kadar da güzeller. Bizim 
için küçük bir program hazırlamışlar. Onları dinledik, 
izledik, bizler için hazırladıkları resimleri, mektupları, 
mesajları, aldık. Hatıra fotoğraflarımızı çektirdikten 
sonra  yetimlerimizi Allah’a emanet edip ayrıldık.

Üçüncü gün hizmet vakfının  kadın kolunu ziyaret 
ettik. Bu ziyaretimiz ve yardımlarımızla büyük bir 
cesaret gösterdiğimizi, yaşadıkları sıkıntılı günlerin 
ardından yaptığımız bu ziyaretin kendilerini çok 
memnun ettiğini söylediklerinde inanın sevinçten 
çektiğimiz bütün sıkıntıları unuttuk. Ben ise; “kendimi 
bildiğim günden beri hizmet ediyor ve dünyayı 
kadınların kurtaracağına inanıyorum. Sizler, bizler,  
bütün kadınlar yoksullukla ve cehaletle mücadele 

edebiliriz. Bu mesajımızı daha geniş kitlelere yayabiliriz. 
Bizler ayağa kalkmalı ve toplumun derdini kendimize 
dert edinmeliyiz. Hareket bizden yardım Allah’tan,  
bize bizden gayrı dost yok” dediğimde, herkes katıldı 
ve çileyi çeken kadınların sorumluluklarını yerine 
getirmeleri gerektiği noktasında sohbetimize devam 
ettik.  

Dördüncü gün Muzafferabad’a  gidiyoruz. Daha 
önceleri enkaz görünümünde olan şehir şimdi pırıl 
pırıl. İki dağın arsında milyonlarca yıldız  parlıyor, uzun 
bir yolu geçmemize rağmen ışıklar  azalmadı. Büyük 
bir alan üzerine kurulmuş bir şehir var ayaklarımızın 
altında. Gün ışığının bize  ne göstereceğini merak 
ediyorum. Depremden sonra yeni  yapılan bir 
otele gidiyoruz . Sabah kalktığımızda gördüklerime 
inanamadım, neredeyse şehrin tamamı onarılmış. 
Hizmet vakfının sözcüsü depremden sonra yaptıkları 
aktiviteleri anlattı. Nasıl şehri tekrar inşa etmeye 
çalıştıklarını, o dönemlerde çektikleri sıkıntıları, dost ve 
kardeş ülkelerden gelen yardımların  önemini anlattı. 
Deprem bu bölgede ilk defa meydana gelmiş, yapılan 
yardımların çokluğu ve bereketi onları minnettar 
bırakıyor.

Çocukların eğitimi normal hale dönmüş, bazı  
yerlerde çadır  okullar açılmış, kırsal yerlerde de 
okullar açmaya başlamışlar.

Hatice  Nermin Erbakan’ın  adını taşıyan bir 
cami var burada ve cami depremden sonra yapılan 
ilk ibadethane. Ayrıca  birleşmiş milletlerin bazı 
çalışmaları var, yine eğitim alanında. Deprem sonrası 
insanlar şehre getirilmiş ve daha sonra kendi evlerine, 
kendi topraklarına gönderilmişler. Devlet onlara bir ev 
için 2000 dolar ödemiş. Bu para mağdurlara 3  defada 
ödenmiş.

Ayrıca Türk hükümetinin çok yardım ettiğini, 
STK’ların da canla, başla çalıştıklarını anlattılar. 
Depremde yıkılan bir  üniversitenin  yerine Kocaeli 
Belediyesi tarafından  tekrar bir üniversite inşaa  
edilmiş. Yine bazı okullar Türk hükümeti tarafından 
yaptırılmış.

Muzafferabad’da Yetim çocukların akrabaları 
yetimlerin yetimhanelere gitmelerini istemiyorlar. 
Organizasyonlar sadece yetimlere aylık  meblağlarını 
veriyor ve onlar akrabalarıyla kalıyorlar. Çocukların 
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gözlerinin önünde yetişmelerini istiyorlar. Bizlere 
Türkiye’deki dostlarını soruyorlar. İnsanların 
meşguliyetleri olduğu için biraz daha iyi olduklarını 
gördük.  En önemli  projeleri  kadınların eğitimi ve 
yetimlere yardım. 

Büyük bir hastane, bir ay önce açılmış, 1000’den 
fazla hastaya bakmışlar. Diğer hastanelerde kalamayan 
hastaları buraya aktarıyorlar. Bütün klinikler mevcut. 
Daha önce burası özel hastalar içinmiş, şimdi genel 
olarak bütün hastalara bakıyorlar.

Bize; “Sizi tebrik ediyoruz  o kadar yollardan 
buralara gelip bu insanlara yardım ettiğiniz için. 
Birçok yardımlar yapılıyor  fakat Türkiye’den yapılan 
yardımlar başka. Bizler bunun için çok memnunuz. 
Üçüncü gelişiniz ve çok çalışıyorsunuz” dediler. Bizler 
de  Hizmet vakfı çalışıyor ve insanlara hizmet veriyor, 
bizler bu  çalışmalarınızı tebrik ediyoruz  ve Allah 
hizmetinizin karşılığını versin diyoruz.

Pakistan’ın en büyük camisine gidiyoruz. Faysal 
Camii Pakistan’ın hem modern hem de gösterişli 
camisi. 13-14 bin kişi rahatlıkla namaz kılabiliyor. Çok 
büyük bir alana kurulan bu camii Suudi Arabistan  
tarafından bağış olarak yaptırılmış. Türk mimarlar 
tarafından inşa edilmiş. Huşu içinde kıldığım bir 
namazım daha oldu bu camide; huzurlu, içten, bütün 
vesveselerden  uzak, sade bir namaz… Namazdan 
sonra etrafı geziyoruz. Kadınların erkeklere oranla 
sayısı az da olsa Cuma namazını kılmak için camilere 
geliyorlar. Camiden  çıktıktan sonra  Hizmet vakfının  
yapımına yeni başlayacağı yetimhanenin  projesini  
bizlere anlattılar. Büyük bir alan üzerine kompleks 
halinde yapılacak olan yetimhanenin projesi... İçinde 
okul, cami, hastane ve oyun alanları yer alacak, 4 
katlı yapılacak olan okul ve yurtlar ayrıntısıyla çizilmiş, 
belirlenmiş. Bizden yapılacak olan bu yetimhane için 
de yardım bekliyorlar. İnşallah diyor ve  bir an önce 
bitirmeleri için dua ediyoruz.

Lahor’a gitmek üzere yola çıkıyoruz. 4 saatlik 
bir yolculuk başlıyor bizim için. Köylerden geçiyoruz 
ve tüm kareleri beynime kaydetmeye çalışıyorum. 
Doğanın  sadeliği seriliyor gözlerimizin önüne.  Sabah 
görüşmede Hizmet vakfı yetkilileri; “yüz binler hala 
yardım bekliyor. Sivil toplum kuruluşlarının önemi 
burada ortaya çıktı. İnsanlar ancak bu çadır kentleri 

gördükten sonra anlayabiliyorlar insanların çektiklerini” 
diyorlar. Gittiğimiz her yerde az da olsa yetimler ve 
muhtaçlar için yardımlar yaptık. Bu çalışmalarda her 
bir kuruluşun  bağımsız çiçekler gibi olduklarını, fakat 
hepsi birleşince kocaman bir bahçe gibi göründüğünü 
söylemeleri doğrusu  bizi etkiledi.

Gelecek nesillere güzel şeyler bırakmamız 
gerekiyor. Duygular çoğu zaman kelimelerden çok 
daha önemlidir. Biz anlıyoruz ki kardeşlik için Türkler 
kendi ülkelerinden buralara kadar geldi. Osmanlı’dan 
bu yana Pakistan halkı Türkler için  çok güzel duygular 
besliyor.

Doğumdan ölüme kadar Müslümanların hayatı 
mücadeledir. Peygamber  Efendimize Allah’tan  yardım 
geldiği zamanlar da oluyordu. Ama şunu unutmamalıyız. 
Arazide kalmalıyız ve araziyi bırakmamalıyız.

11 eylül’den sonra Müslümanlar için hayatı 
zorlaştırdılar; iş bulmada, seyahatte, aramada vs.

Yapacak çok alan var
Bir çok Müslüman düşünüyor ki herşey bu 

dünyada öbür dünyada hiçbir şey yok.
Problemlerimiz ne bir ayda ne bir yılda çözülecek. 

Bu uzun bir süreç olacak.
Küçük küçük yerlerde insanları bilinçlendirmek 

gerekir. Bu dünyanın sorunları sadece bizim 
imtihanımız, bizim problemimiz  Şu anda ana sorun 
birbirimiz arasında bağlar oluşturmak. Çözüm bulmak 
ise elimizde... 
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“Her can mutlaka ölümü tadacaktır. “Bugün Allah 
için ne yaptın?” Bu iki özlü cümleyi her gün dilimizin 
ve yüreğimizin erdiği kadar söyleyelim, bu sözleri 
söylemeyi alışkanlık haline getirelim ve çevremizdeki 
yakınlarımıza söyleyip söyletelim.     

Hayatta en sevmediğim şeylerden birisi de, 
markalı giyinmek, markalı yemek, içmek ve bununla da 
övünmek, çevredeki insanlara anlatmak, göstermek. 

Hz. Muhammed’in dediği gibi israf haramdır.
Hepimizin mutlaka giyinmeye, yemeye, içmeye, 

gezmeye ihtiyacı vardır. Her şeyin gerektiği kadarını 
ve uygun olanını almamız gerekir. Keşke hepimiz 
kendimize şu soruyu sorabilsek. “Bugün Allah için ne 
yaptın?” 

Evet... Nefsimiz en büyük düşmanımız. Rabbim’e 
kulluk görevlerini yapabiliyor muyum? Bir fakiri, bir 
öksüzü sevindirebiliyor muyum? Bir hastayı ziyaret edip, 
onun zerre kadar da olsa yarasına merhem olabiliyor 
muyum? Sıkıntılı darda olan bir insanın yanına gidip 
derdine, sıkıntısına ortak oluyor muyum? Bir yaşlıya 
yardımcı olup onun duasını alıyor muyum? Sokakta 
karşıdan karşıya geçmeye çalışan  bir düşküne, bir 
amaya bir yaşlıya yardım ediyor muyum? Bu arada bir 
anıma da yer vereyim: Ulus’ta yaşlı bir teyze karşıdan 
karşıya geçemiyordu. Ben de ilk defa gideceğim bir yere 
gidiyordum ve zamanım çok dardı, acele ediyordum. 
Bir taraftan da hangi otobüsler nereye gider, nereden 
kalkar diye düşünüyorum. Teyzeyi karşıya geçirdim ve 
hayır duasını aldım. Gideceğim yerin otobüsü sanki 
beni bekliyor. İşte duanın ve iyiliğin bir örneği; utanıp 
onuruna yediremeyip bir lokma ekmeğe muhtaç 
binlerce insan var. Halini arz edemeyen bu insanlara 
bir tas çorba da ben içirebiliyor muyum? O günün 
akşamı bunlardan birini yapabildiysem dünyanın 
en mutlu, huzurlu, insanı benim. O gün bir mağaza 
dolusu markalı giyecek, yiyecek getirseler, zerre kadar 
kıymeti yok. Yüce peygamberimizi örnek alalım, O’nun 
gittiği yoldan gidelim. Nerede bir çocuk görse başını 
okşarmış, kimseye sert davranmaz, daima hoşgörülü 
ve güler yüzlü olurmuş. Yoksulu, yetimi, mazlumu, 
özellikle hanımları kırıp incitmezmiş.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” 
sözünü söyleyen gül peygamberim, keşke zerre kadar 
da olsa, sana layık ümmet olabilseydik. Keşke senin o 
güzel ameller yapma alışkanlığını edinip, ibadetlerimizi 
tamamlayabilseydik. 

“ Efendim ben namazımı kılıyorum, Kuran’ımı 
okuyorum, Hacc’a da gidip geldim. Daha ne yapayım 
ki?...” demeyeceksiniz onlar kulluk vazifelerimiz. 
Sadece şunu tekrar tekrar sorun kendinize…

“Bu gün Allah için ne yaptım?”
Birini kırdığım zaman o kişi düşmanım dahi olsa o 

günüm zindan olur, uykularım kaçar, üzülürüm. Birinin 
de duasını alıp mutlu ettiysem dünyalar benim olur. 
Hayatta en zor mücadele, nefisle mücadeledir. Eğer 
önünü bırakırsan senden o kadar çok şey ister ki... 
Keşke nefsimize otur oturduğun yerde, sen bu dünyada 
misafirsin, haddini aşma diyebilsek, keşke markalı, 
pahalı şeylerle uğraşacağımıza çevremizdeki binlerce 
kuru ekmeğe, bir yuvaya, bir çorbaya, bir ilaca muhtaç 
hastaları, darda, zorda kalan yetimleri düşünebilsek. 
Bu nefis öyle bir düşman ki hepimiz gösteriş delisi 
olmuşuz. Sadece kendimizi düşünüyoruz.  

Kıyafetlerimiz değil, kendimiz marka olalım. 
Peygamber efendimizin sünnetinden ayrılmayalım. 
Onun gösterdiği yoldan gidelim. Ne zaman nerede 
öleceğimiz belli değil. Rabbim bize akıl ve sağlık 
vermiş. Ümmetini düşünen bir Peygamber vermiş. 
Ve hiçbir ayeti değişmeyen Kuran’ı göndermiş. İşte 
yolumuz! Seçecek olan bizleriz. Şunu hiçbir zaman 
unutmayalım; yaptığımız her iyilik kendimiz için, 
yaptığımız her kötülük de kendimiz için. 

Maalesef  kefenin markalısı yok.

KEFENİN

MARKALISI YOK

Ayten DEMİR
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MELEK AKDEDE
NİÇİN KORUYUCU AİLE OLDUM
2005-2006 yılı hac döneminde hac vazifemi 

yerine getirmek üzere Medine’de bulunuyordum. 
Her milletten olduğu gibi Pakistan‘dan da hacılar 
vardı. Kendi aramızda bir takım işaretlerle tanışıp 
anlaşmaya çalışıyorduk. Abdest hanede iki kız çocuğu 
dikkatimi çekti tahminen büyük kız 12 küçükse 9 
yaşlarındaydı. Kara kara gözleri ve masum bakışları 
dikkatimi çekmişti,yanağını sıktım gülerek tepki 
verince kucağıma aldım,öptüm belli ki korkuyordu 
ama ilgiden de hoşlanmıştı. Annesini sordum “öldü” 
dedi,babasını sordum boynunu büktü “öldü” dedi ve 
gözleri doluverdi neden dedim(zelzele diyorlar onlar) 
depremde annelerini de babalarını da kaybettiklerini 
öğrendim. Bir süre hiç tanımadığım bu çocukları 
bağrıma basıp teselli etmeye çalıştım. Ezanla birlikte 
ravzaya gittim ve bir daha hiç görmedim. Ama üzüntüsü 
içimde, gözleri gözlerimde kaldı. Hac boyunca gittiğim 
her yerde karşılaşmak umuduyla gözlerim hep onları 
aradı ama bir daha hiç karşılaşmak kısmet olmadı. 
Hac dönüşümde derneğimin aylık toplantısında 
başkanımız koruyucu aile platformunu tekrar gündeme 
getirdiğinde o Pakistanlı yetim kız gözlerimin önüne 
geldi ve hiç düşünmeden üye oldum. Bir kız dedim bir 
kız istiyorum. Pakistanlı, Açe’li, Filistinli, nereli olursa 
olsun ama bir kız olsun dedim. Nasibimde Pakistanlı 
bir kız çocuğu varmış Rabbim bana nasip etti çok 
şükür. Daha öncesinde taksitleri ödeyemem mahcup 
olurum diye cesaret edememiştim. Şimdi ise bir yıldır 
çok şükür Rabbim bizim de sevgili kızımın da rızkını 
veriyor. Şundan eminim ameller niyetlere göredir. Siz 
bir niyet edin gerisi Allah’a kalmış. Hem bu duygu 
öyle bir duygu ki,bunun verdiği hazzı hiçbir şeyde 
bulamıyorum. Rabbim hepinize en az bir yetime yuva 
olmayı nasip etsin. 

Amin...

O GELİYOR 
Kurban bayramından bir hafta önceydi yanımda 

annem, çok sevdiğim bir    hocam, ablam ve yanında 
büyük kızı, bir yolun kenarından ot topluyoruz. 
Ablamın kızı bana “melek abla burası çok çamur yolun 
karşısına geçelim” dedi.Ve hep birlikte yolun karşısına 
geçtik. Yolun karşısında iki katlı bir eve girdik, evin 
kapısı salona açılıyordu. Yanımdakiler salonda kaldılar 
ben salona açılan bir odaya girdim. Camın kenarındaki 
kanepeye oturdum. İki elimde iki beyaz namaz 
örtüsü vardı. Ve ben örtüleri sıkı sıkı tutuyordum. 
Kendi kendime o kargaşada başörtüm açılırsa bunları 
bağlarım diye düşündüm. O sırada dışardan yükselen 
sesleri duydum.

Kalabalık bir ses grubu “oraya geliyor” diyordu. 
Pencereye yöneldim dışarı baktım; bütün insanlar bir 
yöne doğru yönelmiş elleri havada o geliyor diyorlardı, 
ben de o yöne baktım. 5-10 yaşlarında bir çocuk 
elinde bir sopa birinin bacaklarına sarılıyordu... O 
arada sesler yeniden yükselmeye başladı. Peygamber 
efendimiz geliyor. Hz.Ali efendimize şefaat edecek ilk 
O’nu cennete götürecek diyorlardı. (o çocuk Hz.Ali 
efendimizmiş). Peygamber efendimiz (s.a.v.) tüm 
heybetiyle oradaydı. Uzun boylu, siyah iri dalgalı 
saçları, buğday teni üzerinde topuklarına kadar  
uzanan siyah bir palto vardı. Karşımda O’nu görünce 
ağlayıp yalvarmaya başladım…

“Ya RasulAllah! Bana da şefaat edecek misin?,Ya 
RasulAllah! Beni de ümmetliğine kabul edecek 
misin?”

“ Ne olur beni de ümmet olarak kabul et.”
Boynunu sağ tarafa büktü hiçbir şey söylemedi. 

Ama o heybetine rağmen o kadar merhametli 
görünüyordu ki, oradaki insanlara dönerek bu 
kadar merhametli bir peygamber mutlaka hepimize 
merhamet edecektir dedim, camdan uzanıp bir 
daha şefaat isteyim derken uyandım yatakta hıçkıra 
hıçkıra ağlıyor, bir yandan da şükrediyordum.O arada 
sabah ezanı okundu. Dakikalarca göz yaşlarıma engel 
olamadım. Ne olurdu biraz daha uyanmasaydım, 
O’na olan hayranlığımı, sevgimi anlatabilseydim. 
Senin zamanında yaşamak istediğimi, yollarına 
dökülen dikenleri  toplamak istediğimi.... Senin değil 
benim ayaklarıma batsın! Senin üzerine değil, benim 
üzerime örtülsün! Senin  dişine değen bana değsin! 
Sana  yapılan eziyetler bana yapılsın! Ayağının  tozuna 
kurban olayım. Keşke senin zamanında yaşasaydım da 
hiçbir şeyim olmasaydı... Bunları sana diyebilseydim 
keşke ne olur yine gel.Yine rüyalarımı süsle gözümün 
nuru gönlümü onurlandır. Beni şefaatinden mahrum 
etme yalnızca beni değil bütün ümmetini sana sevgi 
duyan, seni özleyen, seninle beraber olmak isteyen 
tüm insanları sancağının altında sohbetlerine dahil et! 
Amin…
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EBRU KARABIYIK    

 SİZ İYİLİĞİ TATTINIZ MI?                

İki yaşlı insan birbirine bakıp gülümsediler. Yılların 
endişesini alıp götürmüştü bu tebessümler. 

İşte hayta sandıkları, işte herkesin işe yaramaz, 
adam olmaz dedikleri oğulları karşılarındaydı ve 
onlara tadına doyulmaz bir Kevser ikram etmişti. Ama 
oğulları değimliydi az önce onlara bağırıp çağıran 
delikanlı. Yıllardır onları yoran, yıpratan. Hep bir 
umutları vardı ve duaları. Allah kabul etmişti bak 
işte dualarını. Birlikte yalvarmamışlar mıydı “Allah’ım 
ömrümüzün son deminde bahşettiğin bu meyveyi 
evladımızı iyilerden eyle” diye.  

       Daha az önce ve hep yaptığı gibi selamsız 
ekmek teknelerine girip parasızlıktan yakınan onların 
içlerini kavurup çöle çeviren O değil miydi?

Her gün olduğu gibi sabah namazından sonra 
açmıştı küçük bakkal dükkanını Sadık Amca. Saate 
baktı vakit epey ilerlemişti. Tam o sırada eşini gördü 
elinde tepsiyle. Ona ve komşu esnafa börek yapmıştı. 
Foto Ahmet’inde çayı hazırdı. Güneşe sırtlarını dönüp 
bir güzel yemişlerdi böreklerini. 

Ne iyi çocuktu Fotoğrafçı Ahmet. Bütün esnafın 
yardımına koşar, saygısını sevgisini hiç esirgemezdi. 
Daha bekar olmasına rağmen bir çok yetim çocuğun 
bakımını üstlenmiş. Hatta bir kısmı da yurtdışındaymış. 
Geçenlerde Sadık Amca’ya da bahsetmişti. Fakat daha 
Sadık Amca ağzını açmadan oğlu, Ahmet’i tersleyip 
“Biz kendi karnımızı zor doyuruyoruz bir de el alemin 
çocuğuna mı bakacağız?”diye terslemişti. Sadık Amca 
hala utanıyordu Ahmet’ten.

Esnaflar Hanife Teyzeye dua edip dükkanlarına 
döndüklerinde yalnız başlarına kalmışlardı. “Niye 
böyle oldu bu çocuk Sadık Efendi?”dedi ağlamaklı 
bir sesle Hanife Teyze. “Biz” dedi Sadık Amca. “Biz 
şımarttık bunu böyle. Ye, iç, yat, okumadı da kerata. 
Bak Ahmet’e aşağı yukarı aynı yaştalar. Dün de beni 
Ahmet’in yanında mahcup etti.

Birden telaşla gözlerini silen Hanife Teyze “Sus 
Sadık Efendi Semih” dedi. Arkasını döndüğünde 
babası Semih’i gördü. 

“Eee nasılsınız bakalım?”
“iyi, iyiyiz” diyebildiler.

“Hazır mı benim..” sözünü bitirmeden elindeki on 
lirayı uzattı Sadık Amca. Semih parayı aldı ve “buna 
para mı diyorsun Sadık Efendi” dedi. 

“Baba” bile dememişti. Oysa O doğana kadar her 
gün dua edip bir çocuk istemişlerdi Allah’tan. Duaları 
kabul olmuştu olmasına ama hem kendinin hem 
eşinin yaşları bir hayli ilerlemişti. Onu bir çocuktan çok 
torun gibi sevdiler. Karşılıksız, hesapsız, sevgilerini her 
şeylerini ona verdiler. 

“Yok başka! Bu kadar.” Para buruş buruş olmuştu 
Semih’in elinde. “İstemiyorum Senin paranı” dedi. 
“Öyle miii? Yok bundan sonra sana para mara. 
Eşek kadar oldun senin yaşındakiler bakıyor anne 
babalarına. Kendin çalış, kendin kazan” “Tamam. Ben 
bilirim işimi. İstemiyorum bundan sonra senin paranı.” 
Semih büyük konuşmuştu. Cebinde az bir para olsa 
bırakacaktı on lirayı oraya ama yoktu.

Hanife Teyze sessizce ağlıyordu köşede. O sırada 
dışardan gelen sese doğru hep beraber dışarı çıktılar. 

Bir kadın elinde tüple yalvarıyordu yandaki 
tüpçüye. “Ne olur ağabey değiştirsen şunu. Söz paranı 
getireceğim. Çocuk kaç gündür sıcak bir şey yemedi.” 
Semih ise kadını duyuyor ama görmüyordu. Gözleri 
korkudan daha da irileşen küçük kızın mavi gözlerinde 
takılıp kalmıştı. Annesinin eteğini tutan minik elleri 
titriyordu. Küçük kızın bu hali alt üst etmişti Semih’i. 
“Babası olsaydı size muhtaç olur muyduk? Şu yetimin 
hatırına ne olur.” Tüpçü oralı bile değil “çok gördük 
senin gibilerini. Tüpü alana kadar ağla sızla sonra 
vınn.” Kadın artık konuşmuyor sadece ağlıyordu. 
Semih gözünü küçük kızdan ayırmadan “Al Ali Ağabey 
buradan al” dedi elindeki buruşuk parayı uzatarak. 
Kaçarcasına oradan uzaklaştı. Kadının ettiği duaları 
duymamıştı bile.

Sadık Amca duymuştu Hanife Teyze de... “Ne 
iyi çocuk, Allah razı olsun. Demek hala iyiler varmış.” 
Diye dua ederek uzaklaştı kadın. İşte iki yaşlı insanı 
tebessüme boğan bu olaydı. “İyiliğin tadını tattı mı 
artık korkma. Semih iyiliği tattı.”dedi Sadık Amca 
eşine.

Semih’se elleri ceplerinde “Zaten on lira 
ile ne yapılabilirdi ki” dedi kendi kendine. Hem 
küçük kız mutlu olmuştu ya... İlk defa içi bu kadar 
huzurluydu. “Demek babası yokmuş, yetimmiş. Tıpkı 
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Peygamberimiz gibi. Aklına babasının ona küçükken 
anlattığı Peygamberimizin hayatı geldi. Aklında kalan 
yetim sözcüğü onu daha da hüzünlendirdi.

Şimdi ne yapacak nereye gidecekti. Kendine 
bir iş aramaya karar verdi. Bir bilgisayarcı ya da 
cep telefonu satan bir yerde çalışabilirdi. Bunlardan 
başka bir şeyden anlamıyordu zira. Etrafa bakınırken 
insanların bir yerde toplandıklarını gördü. Usulca 
yanlarına yaklaştı.

Bir yıkıntının önünde oturmuş iki kişi gördü. 
İnsanlara bir şeyler anlatıp ağlıyorlardı:

“İki gün önce çöktü yuvamız. Bebemizi bilem zor 
kurtardık.”

“Hiç eşya çıkaramadınız mı?”
“Yok, zaten çok fazla şeyimiz yoktu ama idare 

ediyorduk” sözleri hıçkırıklarla kesiliyordu. İki gündür 
etraftakiler yiyecek bir şeyler getirmişlerdi ama onların 
sıcak bir eve ihtiyaçları vardı. İşte bebekte başlamıştı 
ağlamaya.

Hiç düşünmeden yanlarına yaklaştı Semih. 
“Size yardımcı olabilecek birilerini tanıyorum” onları 
alıp dükkana getirdi. Kafası önde mahcup bir şekilde 
“Baba, evleri yıkılmış acaba Ahmet ağabey yardımcı 
olabilir mi? Hani dernek mi, yardım kuruluşu mu 
birilerinden bahsetmişti.” Babası gülümsedi. Oğlunun 
omzuna elini koyarken “Ben konuşurum ama galiba 
senin bir özür borcun var” dedi. Olur anlamında başını 
salladı. “Misafirlerimizi al, eve götür. Ben annene 
telefon ederim. Bir yere yerleşene kadar misafirimiz 
olsunlar” Semih, eski Semih değildi. Sabah beri ne çok 
şey görmüş, ne çok şey yaşamıştı. Ama bitmemişti. 
Tamamlanması gereken bir iş daha vardı. 

Kafasını hiç kaldırmadan caddesinin karşısına 
geçti. Foto Ahmet arkası dönük içeriye girene “buyurun” 
dedi. “Ben şey” diyebildi Semih. “Özür dilerim, sizi 
kırdım.” Ahmet gülümseyerek başını salladı. “Hoş 
geldin, kırılacak bir şey yok, buyur. Bizim yapmamız 
gereken insanları iyiliklerle tanıştırmak, iyiliğin tadını 
tattırmak. Kendimiz için bir şey istemiyoruz ki kırılalım.” 
Kafasını yerden kaldıran Semih gülümsüyordu. Kalbiyle 
gülümsüyordu. Muhtaç ailenin durumunu anlattı. 
Ahmet hemen ilgileneceğini söyledi. Semih kuş kadar 
hafifledi. Mutluydu, hem de çok...

Dükkana döndüğünde kapıda bir yazı gördü.  
“yardımcı aranıyor” “Allah Allah! Babam yardımcı mı 
arıyormuş. Niye bana söylemedi ki?” diye düşündü. 
Fakat kendinin sabah ki halini hatırlayınca utanıp 
babasına hak verdi. İçeriye girdiğinde babası aileyle 
sohbet ediyordu. Onları alıp eve götürmek üzereyken 
kapıdan geri döndü.

“Yardımcı arıyormuşsun” dedi. “Evet” dedi Sadık 
amca sitemle karışık. “Artık çok yoruluyorum.” “Ben 
de iş arıyordum” dedi Semih. “Eğer uygun görürsen” 
yıllardır bunu duymak istemişti Sadık Amca. Değil 
çalışmak Semih’e bir kaç saatliğine dahi bırakamazdı 
dükkanı. Oysa şimdi...

Gülümseyerek başını salladı. Semih misafirlerle 
eve doğru giderken Sadık Amca duadaydı:

“Çok şükür Allah’ım! Duam kabul oldu. Oğlum 
iyiliği tattı.” 
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DİŞ HEKİMİ
HÜLYA ÖZÇALIK
Kaynak
Çürüksüz Büyümek:Stephen J.Moss

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KÖŞESİ

Ağız ve diş sağlığıyla ilgili çeşitli bilgileri size 
aktarırken çok önemli olduğundan dolayı süt 
dişlerinden başlamak istiyorum. Ağız ve diş temizliğine 
başlamak için belli bir yaşı beklemek çok yanlıştır. 
Bebeğin doğumundan itibaren ağız temizliğine (gazlı 
bezle yapılabilir) başlamak gerekiyor. Dişler çıktıktan 
sonra ağız temizliği daha da önem kazanır. Çocuk 
kendi dişlerini fırçalayacak yaşa gelinceye kadar ağız 
ve diş temizliği anne baba tarafından yapılmalıdır. 
Çünkü bu yapılmazsa 2-3 yaşındaki çocuklarda bile 
diş çürümelerine rastlıyoruz.

 Günümüzde “Koruyucu Diş Hekimliği” git gide 
daha çok önem kazanmaktadır. Ağız ve diş sağlığında 
sorunlar oluşmadan önce, gerekli tedbirleri alarak 
önlememiz çok daha önemlidir.

Süt Dişleri Neden Önemlidir? 
- Daimi dişlere sürme rehberliği yapmalı ve 

onların yerleşeceği boşluğu korumalıdır.
- Yüzün ve çenenin gelişimine yardımcı olarak 

yüzün büyüklüğünü, yüksekliğini ve şeklini etkilerler. 
Çoğumuz protezini  ağzından uzaklaştırdığı zaman yüzü 
allak bullak olup şekli bozulan yetişkinleri görmüşüzdür.
dişler bir insanın görünümüne büyük katkıda bulunur 
ve kendine güvenli olmasını sağlarlar.

- Bebek katı gıdalara geçtiği zaman ısırma, 
çiğneme ve ezme işlemleri ile yiyeceklerin sindirimine 
yardımcı olurlar.

- Sağlıklı, çürüksüz süt dişleri,daimi dişler için 
sağlıklı bir ortam hazırlar.

 Daimi Dişlerde Probleme Yol Açacak Süt Dişi 
Problemleri: 

Ön süt dişlerine gelecek travma enjeksiyon 

yol açabilir ve daimi ön dişlerin şekil, büyüklük ve 
renklerinde düzensizlikler yapabilir.

- Süt dişleri tabi ki düşecektir. Esasen ön dişler 
5-6 yaşına kadar kalır. Ancak arka süt dişleri daha 
uzun bir süre hatta 10-12 yaşına kadar kalacaktır. Bu 
dişlerde olacak bir enfeksiyon daimi dişlere kolayca 
taşınır. Sağlıklı bir 6 yaş dişi çürüklü bir ortama 
gelmişse, çok kısa  sürede orda da çürük başlayacaktır. 
Çünkü çürük çok hızlı ilerler.

- Süt dişi enfekte ise veya kök ucunda apse var 
ise enfeksiyon alttaki daimi dişi etkileyecektir.

- Süt dişi dolgu yapmak yada yerinde tutulmak 
yerine çekilirse, boşluğu korumak için nisbeten pahalı 
işlemler olan broketler veya yer tutculara gerek 
duyulabilir. Yer tutucu gerekli olup olmadığına diş 
hekimi karar verecektir.

- 6 yaş dişi (1.daimi azı dişi) ağız içine sürerken 
süt birinci ve ikinci azılarının yerlerinde olması oldukça 
önemlidir. Böylelikle 6 yaş dişi normal pozisyonda 
sürecektir.

DOĞRU- YANLIŞ

“Çocuklarımın diş tedavisi epeyce güç olacak. 
Çünkü dişleri çok yumuşak” 

Yanlış. Bütün dişler serttir. Esasında diş minesi 
natural materyaller içinde en sertlerinden biridir. 
(elmas en sertidir.) diş minesi demir, altın ve ya 
porselenden çok daha serttir. Bazı dişler diğerlerine 
oranla daha fazla çürüğe eğilimlidir. Fakat bu kesinlikle 
dişler yumuşak olduğu için değildir. İdeal mineralize 
olmadıkları için veya iyi bakım görmedikleri içindir.

KÖTÜ ALIŞKANLIK “ACİL KONTROL”

Çocuğunuzun diş sağlığını etkileyen en sık 
görülen kötü alışkanlıkları saptamak için şu ip uçlarına 
dikkat ediniz:

• Dudak ısırma: Çatlamış dudaklar; alt dudak 
üst dudaktan daha geri.

• Dil yaslama:Çocuk yutkunurken yanak kasları 
kırışır.

• Tırnak yeme:Tırnaklarını kesmeye gerek 
kalmaz.

• Yanak ısırma:Kabarmış yanak içi dokusu.
• Parmak ısırma:Nasırlı parmak 
• Baş parmak emme:Temiz baş parmak



��

AYAKKABI

Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine 
yerleştirirken, sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. 
Okullar kapanmak üzere olduğundan, spor 
ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks 
sayılmazdı ama, küçük bir dükkan için yeterliydi. 
Onların en güzelini öntarafa koyunca, çocuk vitrine 
doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği 
kullanmaktaydı. Hem de güçlükle.. Adam ona bir kez 
daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı, dizinin 
alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola 
uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar, sanki onu 
kendinden geçirmişti.Bir müddet öyle durdu. Daldığı 
hülyadan çıkıp yola koyulduğunda, adam dükkandan 
dışarı fırlayıp:

- Küçükk!. diye seslendi. Ayakkabı almayı 
düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika!.

Çocuk, ona dönerek:
- Gerçekten çok güzeller!. diye tebessüm etti. 

Ama benim bir bacağım doğuştan eksik.
- Bence önemli değil!. diye, atıldı adam. Bu 

dünyada her şeyiyle tam insan yok ki!. Kiminin eli eksik, 
kiminin de bacağı. Kiminin de aklı ya da vicdanı.

Küçük çocuk, bir şey söylemiyordu. Adam ise 
konuşmayı sürdürdü:

- Keşke vicdanımız eksik olacağına, ayaklarımız 
eksik olsa idi.

Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama 
doğru yaklaşıp:

- Anlayamadım!. dedi. Neden öyle olsun ki?
- Çok basit!. dedi, adam. Eğer yoksa, cennete 

giremeyiz. Ama ayaklar yoksa, problem değil. Zaten 
orda tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar, 
sağlamlara oranla, daha fazla mükafat görecekler...

Küçük çocuk, bir kez daha tebessüm etti. O güne 
kadar çektiği acılar, hafiflemiş gibiydi. Adam, vitrine 
işaret ederek:

- Baktığın ayakkabı, sana yakışır!. dedi. Denemek 
ister misin?

Çocuk, başını yanlara sallayıp:
- Üzerinde 30 lira yazıyor, dedi. Almam mümkün 

değil ki!.
-İndirim sezonunu, senin için biraz öne alırım!. 

dedi adam. Bu durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir 
tekini alacaksın, o da 10 lira eder.

Çocuk biraz düşünüp:
- Ayakkabının diğer teki işe yaramaz!. dedi. Onu 

kim alacak ki?
- Amma yaptın ha!. diye güldü adam. Onu da, 

sağ ayağı eksik olan bir çocuğa
satarım.
Küçük çocuğun aklı, bu sözlere yatmıştı. Adam, 

devam ederek:
- Üstelik de öğrencisin değil mi? diye sordu.
	
- İkiye gidiyorum!. diye atıldı çocuk. Üçe geçtim 

sayılır.
- Tamam işte!. dedi adam. 5 Lira da öğrenci 

indirimi yapsak, geri kalır 5 lira. O da zaten pazarlık 
payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir, sattım 
gitti!.

Ayakkabıcı, çocuğun şaşkın bakışları arasında 
dükkana girdi. İçerdeki raflar, onun beğendiği modelin 
aynısıyla doluydu. Ama adam, vitrinde olanı çıkarttı. 
Bir tabure alıp döndükten sonra, çocuğu oturtup yeni 
ayakkabısını giydirdi. Ve çıkarttığı eskiyi göstererek:

- Benim satış işlemim bitti!. dedi. Sen de bana, 
bunu satsan memnun olurum.

- Şaka mı yapıyorsunuz? diye kekeledi çocuk. 
Onun tabanı delinmek üzere.

Eski bir ayakkabı, para eder mi?
- Sen çok câhil kalmışsın be arkadaş.. dedi, 

adam. Antika eşyalardan haberin yok her halde. Bir 
antika ne kadar eski ise, o kadar para tutar. Bu yüzden 
ayakkabın, bence en az 30- 40 lira eder.

Küçük çocuk, art arda yaşadığı şokları, üzerinden 
atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem 
de hayatındaki en güzel rüya. Adamın, heyecandan 
terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz 
gezdirdikten sonra, 10 liralık banknotu geri vererek:

- Bana göre 20 lira yeterli.. dedi. İndirim 
mevsimini başlattınız ya!..

Adam onu kıramayıp parayı aldı. Ve bu arada 
yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine 
sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa,

 böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk, yavaşça 
yerinden doğruldu. Sanki

koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak 
bir tebessümle teşekkür edip:

- Babam haklıymış!. dedi. ‘Sakat olduğum için, 
üzülmeme hiç gerek yok!’ demişti.

* Her Rüzgar Savuracak Bir Toz bulur,

* Her Hayat Yaşanacak Bir Can Bulur,

* Her Umut Gerçekleşecek Bir Düş Bulur
	
Düşlerinizin gercek olması diliği ile.....
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1-Kullanılmayan maddi kaynaklar muhakkak kaybolmuş 
sayılmazlar, fakat kullanılmayan insani kaynaklar daima yok 
olmuş demektir. 
                                                                Jerome  
Wiesner
2-Fenalık iyilikten daha çabuk ürer, fenalığın izi 
iyilikten daha fazla devam eder. Bu gerçeği kavradığın 
gün iyiliği  çoğaltmaya değil, fenalığı kaldırmaya 
çalışmanın daha faziletli ve mesut edici bir iş 
olduğunu anlayacaksın. 
Cemil Sena

3-Erdem toplum çıkarını kişisel çıkarın üstünde tutmaktır.
Montesquieu

4-Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni 
uyandırınız. Bilmediğini bilene öğretiniz. Bilmediğini 
bilmeyenden kaçınız.   
Konfüçyüs

5-Başkalarını bilen bilgin, kendisini bilen bilgindir.
Lao Tsze

6-İnsan insana kendini adadıkça insandır.
Charles Allen

7-Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek,
On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik,
Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir…
Kuan Tzu

8-Bir insanın davranışının evrensel ölçüsü duyduğu, 
düşündüğü veya inandığı değil, yaptığıdır.
B. C. Leeming

Mutluluk, varacağımız bir istasyon değil, bir yolculuk 
şeklidir.

10-Yavaş ve sabırla çalışma, güzel işler üretir…
Çin Atasözü

11-Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan değil, 
söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyebilen insandır.
Konfüçyüs

12-“bir şeyler yapmalıyım”, her zaman, “bir şeyler 
yapılmalıdır”dan çok sorun çözer.
Bits and Pieces

13-İnsanların  çğu duvar, çok azı da aralarında köprü 
kurarlar.
D.Pire

14-İnsanların en faydalısı insanlara faydalı olandır.

15-Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından 
lezzet alır…
Saidi Nursi

16-Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
Mevlana

17-“…De ki; Dünya zevki kısa sürelidir.”
Nisa Suresi

18-Ancak iman edip yararlı işler yapan müstesna! Onlar için 
bitip tükenmeyen bir ecir vardır.
Tin Süresi 6

19- Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. 
Hadisi Şerif

20-Kim dünyada bir müminin sıkıntılarını hafifletirse Allah 
da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini hafifletir.
Hadisi Şerif

21-Kim zorda kalan birisine yardımcı olursa, Allah (cc) 
dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır.
Hadisi Şerif

•	 22- Bakara / 207. İnsanlardan öyleleri de var ki, 
Allah’ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. 
Allah da kullarına şefkatlidir.

•	 23-Muhammed / 38. İşte sizler, Allah yolunda 
harcamaya çağırılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik 
ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine 
cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. 
Eğer O’ndan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir 
toplum getirir, artık onlar sizin gibi de olmazlar.

•	 Al-i İmran / 180- Allah’ın, kendilerine lütfundan 
verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri 
için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır o, kendileri 
için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde 
boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası 
Allah’a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

•	 İsra / 100- (Ey Muhammed!) De ki: “Eğer siz Rabbimin 
rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, fakirlik korkusunu 
yine de elden bırakmazdınız.” Doğrusu insan çok 
cimridir.

•	 HADİS: Ka’b İbnu İyâz (radıyallahu anh) anlatıyor; 
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı şöyle derken 
işittim: “Her ümmet için bir fitne vardır, benim 
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ümmetimin fitnesi de maldır.”  

•	 HADİS: Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Bir 
gün: “Ey Allah’ın Resülü! dendi, hangi sadaka daha 
üstündür?’’    “Fakirin cömertliğidir. Sen bakımıyla 
mükellef olduklarından başla.”

•	 HADİS: “Allah katında en sevimli ev, içinde yetime 
ikram olunan evdir.”

•	 HADİS: Din kardeşine ikram eden, Allah’a ikram etmiş 
olur.

•	 HADİS: Dul ve kimsesizleri için çalışan, Allah yolunda 
cihat eden veya gündüzleri oruç tutup, geceleri de ibadet 
eden kimse gibidir.

•	 HADİS: Kim yanında fazladan binek varsa, onu bineği 
olmayana versin. Kimin de yanında fazla azığı varsa, 
onu azığı olmayana versin.

•	 HADİS: Her kim, ana babadan yetim kalmış bir çocuğu 
kendi kendine idâre edecek vaziyete gelinceye kadar, 
himayesine alır ise, elbette Cennette girmeye hak eder.

•	 HADİS: Ben ve yetime kefalet eden, Cennette böylece 
yan yanayız.

•	 HADİS: Kim şefkat ve merhametle bir yetimin başını 
okşarsa, elinin dokunduğu tüyler sayısınca sevap alır.

•	 HADİS: Aman aman, cimrilikten son derece sakının. 
Zira sizden öncekileri cimrilik helâk (yok) etmiştir. 
Cimrilik, onları kan dökmeye ve haramı helâl tanımaya 
sürüklemiştir.

•	 HADİS: Cahil cömert, Allah katında cimri olan âbidden 
daha sevimlidir.

•	 HADİS: Cömert olup infak edenlerin malları eksilmez, 
bilakis onların infakları mallarını artırır.

•	 HADİS: Cennet, cömertlerin yeridir.

•	 HADİS: Allah, bütün velîleri cömert ve güzel ahlâklı 
kılmıştır.

•	 HADİS: Mizâna ilk konulacak, güzel ahlâk ve 
cömertliktir.
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ZEYNEP GÜZEL

RÜYA
Çok hareketli geçen bir ramazan gününün 

akşamı iftardan sonra akşam namazını kıldım. Henüz 
seccadenin üzerindeyim dua ediyorum.Öyle bir uyku 
bastı ki hemen oracıkta seccadenin üzerinde uykuya 
daldmışım. O anda uyuyor veya uyanık olduğumu 
bilmiyorum. Çünkü anlık bir dalış diyorum ben buna: 
Bir salon içerisinde yataklar serili, uyuyanların hepsi 
de çocuk, ben kapıdan sesleniyorum: ”Hanginiz 
Muhammet siniz” diye. O anda bir çocuk yataktan kalktı 
“Benim ben!” dedi. Bir heyecan, bir titreme, hemen 
fırladım titriyorum heyecandan, “Aman Allah’ım  o ne 
güzellik, o ne tatlılık” günlerce kendime gelemedim. 
Sevinçten bir anlık görülen bir rüyaydı. Üzerinden 
onca zaman geçmesine rağmen hiç unutamadığım bir 
rüya...

Eller ve diller duaya durmuş
Gözler semada yaşlarla dolmuş 
Yürekler yaralı biçare kalmış
Batan güneşlere dalıyor gönül
Giden canlara yanıyor gönül

Bu dünya fanidir, bu dünya yalan 
Yapılan hayırdır yanına kalan 
Yer gök ağlıyor olmuş bir talan 
Batan güneşlere dalıyor gönül
Giden canlara yanıyor gönül

Bir yetim çığlığı sarar her yanı 
Soğuk -10 derece donar her yanı 
Arıyor gözler canı, cananı
Batan güneşlere dalıyor gönül
Giden canlara ağlıyor gönül

Bir tas çorbayı bulamayanlar
Ölüsüne bile yanamayanlar 
Yaralarını  saramayanlar
Biçare çırpınıp,ağlıyor gönül
Bir volkan misali yanıyor gönül

Ayten Demir
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ZELİHA SAĞLAM

İKİ ÜLKE ARASINDA...
2002 yılnın Kasım ayında çıkıyoruz yola... Ülkemize 

çok uzak bir ülkeye gidiyoruz şimdi, kültürünü sadece 
gezi programlarından izlediğimiz, siyaseti ile ilgili 
önemli olayları dünya basınından takip  ettiğimiz yine 
de hakkında çok az şey bildiğimiz gitmeden görmeden 
algılanamayacak  bir ülke... Güneydoğu Asya burası... 
ülkeme uzak, kültürüme uzak, duyguma uzak... Uzak ve 
doğu daha bir anlam kazanıyor şimdi. Heyecanlıydık , 
yıllardır batının bizlere hem kitaplarında hem de filimlerinde 
anlattığı doğuyu kendimiz gözlemleyecektik... 

 Bu yeni ülkeye ayak basar basmaz sıcacık 
bir hava okşuyor yüzümüzü... Alışılmadık bir Kasım 
yaşayacağız diyoruz diğer yasayacagımız bütün 
olaylardan habersiz...99 farklı ülkeden gelen ogrencilerle 
birlikte uluslararası bir universiteye kaydımızı 
yaptırıyoruz... Bütün algımızı dört yıl yaşayacağımız 
bu yer için açıyoruz... Yaşam biçimleri hayata bakış 
açıları, siyaseti, kültürü, yemekleriyle bambaşka bir yer 
burası.... Kültürel şoku ilk önce yemeklerde yaşıyoruz...  
yemeği cok seven bir ülkeden geliyoruz çünkü, yemek 
ceşitlerinin bölge bölge değiştiği nefis lezzetlere her an 
ulaşabilecegimiz bir yerden coğunlukla deniz ürünlerinin 
her çeşidinin kullanildiği yoğun soslarla tatlandırılan 
alışkın olmadığımız yeni tatlar var şimdi...

  Ve başlıyoruz bize kucak açan yeni gelişmekte 
olan enleri ile dünya gündeminde yer almaya çalışan, 
IMF’siz kendi ekonomisini düzeltmesiyle ünlenen, ulkede 
üç ayrı ırkın refah içinde yaşadığı bir islam ülkesi portresi 
çizen ülkeye alışmaya... Bizlerin alıskanlıkları da değişiyor 
yavas yavas biz de aralarına yeni katıldığımız halk gibi 
hafta sonları sıcakta yürümek yerine kapalı mekanlarda 
dolaşıyor, ince giyiniyorduk... kızgın sıcak bir gunde 
terlerimizi terlemekten yoran gunesin uyumaya basladıgı 
an oh be dedirten vakitlere sığınıyorduk… Katmer katmer 
dağ gibi kocaman bulutları… Kokmayan ama rengarenk 
albenili çiçekleri… kabukları kalın, iri, aromalı meyveleri, 
yağmurun cok yagması sonucu surekli bulanık akan 
nehirleri, dünyanın en güzel sahillerine sahip olan, 
yağmur ormanları, renk renk kelebekleri ile dünyanın en 
güzel ülkelerinden biri burası…

Siyasetin yoğun olarak tartışıldığı, herkesin bir yorum 
yapma hakkı oldugunu düşündüğü, tv programlarının 
kalitesiyle oynandıgı ülkemden sessiz bir ülkeye gitmek 
beni bir hayli şaşırttı.  Geldiğimiz ve yeni tanıştıgımız 
ülkede ki insanların siyaset kültürünün insanları nasıl 
etkiledigini gözlemliyorduk sık sık... Eleştirmekten 
çok herkes yapabildiği ne varsa onunla katkı sağlıyor 
ülkesine. Ülkelerinde Doğu’ya Bakış Projesi ile en 
çalışkan doğu ülkelerinden örnekler alarak ülkelerini 

daha iyiye taşımaya çalışıyorlar ve devlet  tarafından katkı 
sağlamaya yönlendiriliyorlar.  Ülke insanı 1957’de İngiliz 
sömürüsünden kurtulup özgürlügüne kavuşmuş, günlük 
hayatında siyesetten pek bahsetmiyor, bastırılmış bir 
kimlik sergiliyor. Sömürü günlerinden kalma sınıf ayrımı 
da kendini sosyal hayatın her alanında gösteriyor. 

 Anayasal Monarşi’nin hakim olduğu, eyalet 
sistemiyle yönetilen küçük bir ülke burası. Kral, 
parlomento sistemi, ve demokratik yapılanmanın bir 
arada yürütüldüğü bize yabancı, kendine has bir ülke... 

 Yılın belli bir günü kralın dogum günü  kutlanıyor 
ya da eski kralın ölüm günlerinde kendi yaşadığımız 
eyaletteki bütün resmi kurumlar bir gün süreli tatil 
yapıyor. Bu günlerde devlet bünyesinde ya anma günleri 
ya da kutlama günleri yapılıyor. Kutlamalarda, açılış 
törenlerinde, bayramlarda yapılan bütün törenler haftalar 
öncesinden  organizeli bir şekilde başlıyor ve her şey 
prosedüre uygun olarak ilerliyor. Genellikle ülke halkının  
çalışmayı sevmeyen bir tavrı olsada  insanların organizeli 
iş yapma konusunda çok iyi olduklarına şahit oluyorduk. 
İlkokul çağından itibaren ögrenciler hem organizeyi, hem 
plan-program yapmayı hem de prosedürü ögreniyor. 
Bu yüzden ileriki yıllarda verilen görevlerin üstesinden 
gelmek onlar için kolay hale geliyor. 

 Kadınları sosyal hayatın her alanında görmek 
mümkün, toplumda roller eşit olarak belirlenmiş. 
Sokakta yemek satan bir kadın, market sahibi, profösör, 
araştırmacı, bankacı, otobüs şoförü, vs. bir kadın görmek 
hiç de şaşırtmıyor insanı...

 Kadın için hayatın her alanında bir yer var. İnsanlar 
kadın erkek ilişkilerinde de oldukça rahat  bir tavır 
sergiliyorlar...

  Ülkede üç ayrı ırkın yaşaması üç ayrı dinin nasıl 
bir arada yaşanabilirliğini gösteriyor bizlere, dinsel 
farklılıklar oldukça renkli bir tablo çiziyor. Camiler, kiliseler 
ve tapınaklar çıkıyor karşımıza her sokakta...  Her 
birinde adanmışlığın insan psikolojisini nasıl rahatlattığını 
görüyoruz... İnsanların dinleri ve yaşantıları sebebiyle hiç 
bir ayırıma tabi tutulmadığını görüyoruz. Başları inancları 
için örtülü bayanlar, boyunlarında hac taşıyanlar ya da 
taksilerinin önüne  Buda heykelleri koyanlar birbirlerini 
küçümsemeden empati kurmaya çalışarak sadece bir 
tek şey için çalışıyorlar.... ükelerinin barış ve refah içinde 
olması... 

 Döneli üç ay oldu,  dört yıl önce kültür şoku 
yaşadığım yabancı bir ülkede cok kısa sürede alışmıştım 
herşeye... Şimdi ülkemdeyim, yıllardır yaşama 
hayali kurduğum ülkemde...  Ne dersiniz bütün bu 
gördüklerimden sonra alışabilecekmiyim kendi ülkeme 
ve bu yeni  kültürel şoku atlatabilecek miyim?
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RESİMLER – SÖZ –HADİS.... SALİHA  BEKTAŞ                 
HİZMET   ETMEK 

Hizmet-İş Sendikası’nın 28. Kuruluş Yıldönümü 
toplantısına İLKDER de davetliydi. Başkanımız 
Özden Zehra Sönmez ve ben katıldık. Konuşmacılar 
sendikanın 28 yıldır yaptığı hizmetlerinden ve kat ettiği 
yoldan bahsettiler. Çalışmalarına yön veren sözler 
ve örneklerden bir kaçını ben de sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Mevlana “biz pergel gibiyiz, bir ayağımız sabit, 
diğeri 72 milleti gezer” sözleriyle;  hareket eden kişiye 
bile seninle beraberim senin hakkını da gözetirim 
mesajını veriyor.  Hak ararken birlik olunmalıdır. Hılful 
fudul olayında olduğu gibi zulüm kimden gelirse, 
zalim kim olursa onun karşısında mazlumun yanında 
yer almak gerekir. Bir Kızılderili Atasözü şöyle diyor: 
“önümden yürüme belki seni takip edemem, arkamda 
kalma belki sana iyi örnek olamam, yan yana 
gitmeliyiz.” 

İnsanlar kendilerini korumak için çaba sarf 
etmelidir, süte düşen kurbağa ve kozadaki kelebek 
gibi. Hepimizin bildiği üzere iki kurbağa süt dolu bir 
kavanoza düşer. Bir tanesi kavanoza bakar “ben nasıl 
olsa buradan çıkamam” der kendini bırakır ve boğulur. 
Diğeri ise yukarı çıkabilmek için sürekli çırpınır. Çırpınma 
hareketlerinin sonucunda sütün yüzeyinde yağ oluşur. 
Kurbağa da o yağın üzerine çıkar ve boğulmaktan 
kurtulur. (Eğer diğer kurbağa da çabalasaydı daha  
kısa zamanda yağ oluşurdu, beraber kurtulurlardı.) 
Koza içindeki kelebeği insanlar çıkardığında kelebeğin 
uçmadığını görüyorlar. Sebebini araştırıyorlar ki; 
kelebek kozadan çıkmak için uğraştıkça kanatları 
kuvvetleniyor ve dışarı çıkınca da uçabiliyor. İnsanlar 
çıkardığında kanatları gelişmediği için uçamıyor.

Allah’ın (c.c) dolayısıyla dinimizin bize verdiği 
hakların kıymetini bilmiyoruz. İnsanların kendi 
haklarını aramak için nasıl çalıştıklarını ne zorluklar 
çektiklerini görüyoruz. Hakkımızı bilip onu elde 
etmek için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Hz. Ali’nin 
“haksızlık karşısında eğilmeyiniz bükülmeyiniz, eğer 
eğilirseniz hakkınızla birlikte her şeyinizi kaybedersiniz” 
sözü bize hak ararken nasıl bir tavır takınacağımızı 
göstermektedir. Birlikten kuvvet doğar düsturunu 
unutmamalıyız. Biz başkalarının hakkına saygılı 
olmalıyız ki; başkaları da bizim hakkımıza saygılı 
olsun. Unutmayalım güçlü olan haklı değil, haklı olan 
güçlüdür. 

Sendikalaşmış, hakka hukuka saygılı bir toplum 
dileğiyle...                             
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FAALİYET RESİMLERİ.... KURBAN VE RESİMLER.....
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İLKDER’İN KATILDIĞI FAALİYETLER

-23.09.2006 Yazarlar Birliği’nde “Mehmet Akif 
Ersoy Tanıtma Platformu” toplantısına katıldık.

-28.09.2006 Mehmet Akif yılı dolayısıyla Akif’i 
anma, tanıtma, şiir yarışması, safahatı           okuma, 
Akif’in bulunduğu yerlere toplantı, konferans 
düzenleme gibi etkinliklerin yapılmasına karar verilen 
toplantıya katıldık.

-30.09.2006 İlkder, Katsayı adaletsizliği 
toplantısına katıldı. Toplantıda sanal üniversitelerin 
gelecekte önem kazanacağı, eğitimin özerkleştirilmesi 
gerektiği vurgulandı. Dindarlığın bir meslek 
olmadığı,insanların dinleri öğrenmeleri gerektiğini 
ve mesleki eğitim olarak değerlendirilemeyeceği 
vurgulandı.

-11.10.2006 Hz. Muhammed’i tanıtma 
platformunun çağrı okullarındaki toplantısına katıldık.

-04.11.2006 İnanç özgürlüğü platformunun 
Mazlumder deki istişare toplantısına katıldık.

-07.11.2006 Sağlık- İş Sendikasında birçok 
kadın kuruluşu olan STK’lar ile camilere ve imamlara 
hakaret eden Sümerolog  Profesör için değerlendirme 
toplantısına katıldık.

-08.11.2006  “Hz.Muhammed Platformu”nun 
sivil toplum kuruluşlarında gerçekleştirilen  aylık ve 
haftalık toplantılarına katıldık.

-25.01.2007 Hizmet-İş sendikasının 28.kuruluş 
yıldönümü toplantısına katıldık.
 

İLKDER’İN KATILDIĞI FAALİYETLERDEN 
GÖRÜNTÜLER
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İLKDER’İN YAPTIĞI  FAALİYETLER

-15.08.2006 günü Filistin ve Lübnan’a destek 
amacıyla toplanan bir tırlık yardım malzemesi 

İHH aracılığı ile gönderildi.

-07.09.2006 günü Demet Parkı Hacegan 
Sofrasında Filistin Dostluk Grubu Başkanı  ve AK Parti 
Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi,eski milletvekillerinden 
Zeki Çelik,Ankara’da ki çeşitli özel eğitim kurumlarının 
ve STK’ ların yöneticilerinin ve Filistin’ li yetkililerin de 
katıldığı Berat Kandili dolayısıyla Filistin’le dayanışma 
yemeği verildi.Gecede elde edilen mebla Filistin’ li 
yetkililere teslim edildi.

-13.10.2006 günü Yenimahalle Belediyesi 
İLKADIM salonunda geleneksel İLKDER iftar yemeği 
ve Ramazan programı gerçekleştirildi.

-07.11.2006 günü Abdi İpekçi Park’ında İnanç 
Özgürlüğü Platformunun basın açıklamasını İLKDER 
yaptı.

-13 Kasım-23 kasım 2006 günleri arsında 
Yenimahalleliler Derneği Ankara Evinde Koruyucu Aile 
Kampanyası tanıtım günleri düzenlendi.

-24.11.2006 günü Afitap Kültür Merkezinde 
Öğretmenler Günü dolayısı ile Eğitim ve Yardımlaşma 
konulu bir panel düzenlendi.

-01.12..2006 günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
sel felaketi mağdurlarına ulaştırılmak üzere bir 
kamyon ayni yardım malzemesi TOPLUM-DER’ e 
teslim edilmiştir.

-17.12.2006 günü başkanımız Özden Sönmez 
bir grup üyemiz ile birlikte yetimhanenin yapımı ve 
burada kalan yetim çocukların masraflarını karşılamak 
amacıyla koruyucu ailelerin bağışlarının ve kurban 
bedellerinin tutarı olan 57500 $ Pakistan El Hizmet 
Vakfı’na teslim edilmek üzere Pakistan’a gittiler.

-16 aralık-30 aralık 2006 günleri arasında Altın 
Park’ da ki Fuarda Koruyucu Aile Kampanyası tanıtım 
günleri düzenlendi.

-01.02.2007 tarihinde dernek merkezinde 
Hicri Yılbaşı ve Aşura Günü dolayısıyla bir program 
düzenlendi.

-28.02.2007 günü  Dernek merkezinde üyesi 
bulunduğumuz Hz.Muhammed Platformunun 
toplantısına İLKDER ev sahipliği yaptı.

-10.03.2007 günü Abdi İpekçi Park’ında İnanç 
Özgürlüğü Platformunun basın açıklamasını İLKDER 
yaptı.

İLKDER’İN YAPTIĞI FAALİYETLERDEN GÖRÜNTÜLER
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BASIN AÇIKLAMALAMALARIM

Basına ve Kamuoyuna;  
          Ne yazık ki Siyonist İsrail 
ordusu vahşette sınır tanımıyor. 
Filistinli çocukların sapan taşlarına 
kimyasal bombalarla karşılık veren İsrail 
bütün dünyanın gözleri önünde dengesiz 
güç kullanmaktadır. Sürekli sivilleri 
ve çocukları hedef almakta, uyguladığı 
soykırımla devlet terörünün apaçık bir 
örneğini ortaya koymaktadır. Kendilerini 
sözde süper güç olarak gören A.B.D. 
ve işbirlikçi bir çok ülkenin de bu 
katliama seyirci kalması bu zulme ortak 
olduklarını göstermektedir.  
          Dünyanın pek çok yerinde 
Müslümanlara karşı başlatılan bu global 
terör dil sürçmesi seklinde ifade edilen 
haçlı seferinden başka bir kavramla 
açıklanamaz. İsrail terörüne karşı 
yapılan medeni her türlü eleştiriyi anti-
semitizm olarak değerlendiren batılı 
aydınlar ve siyasiler İsrail’in Amerika 
desteğiyle sürdürdüğü bu zulmü nefsi 
müdafaa olarak açıklamaktalar. B.M. 
dahi öldürülen kendi görevlilerinin 
yasını tutamamıştır. Bu çelişki yumağı 
siyasilerin ve kendilerini insan hakları 
savunucuları olarak nitelendirenlerin 
çifte standardını gözler önüne 
sermektedir.  
         İsrail sivilleri hedef alan 
saldırılarında geçtiğimiz günlerde 
Kana`da sığındıkları binada savaştan 
kaçan 37`si çocuk 57 masum sivili 
katletti. Tarih ikinci Kana katliamını 
yine İsrail’in kanlı kalemiyle yazdı. Bir 
karabatak için, bir yunus balığı için 
dünyayı ayağa kaldıranlar binlerce masum 
insanın kanı dökülürken neredeler?  
         Ve haykırıyoruz… Irkı, dini, 
dili ne olursa olsun, henüz 10 gün önce 
doğmuş bir bebeği annesinin kollarında 
öldüren vahşete kimse göz yumamaz. İsrail 
bilmelidir ki, öldürdüğü bebeklerin 
kanlarıyla sulanan topraklarda, bir 
gün zulmü geri çevirecek nesiller 
filizlenecektir.  
        Dünyada bütün bu katliamlar devam 
ederken Türkiye`nin utancı başörtüsü 
yasağı hala devam etmektedir. Bizler 
İnanç Özgürlüğü Platformu olarak her 
türlü haksızlık, hukuksuzluk ve insan 
hakları ihlallerine karşı duruşumuzu 
sergilemeye devam edeceğiz. Türkiye`de ve 
dünyanın her yerinde din, dil, ırk farkı 
gözetmeksizin haksızlığa maruz kalmış 
her kesin yanında olduğumuzu belirtiyor, 

haksızlıkların olmadığı, her kesin 
özgürce inancını yasayabileceği, birlik, 
hoşgörü ve huzur içinde bir ülke ve dünya 
temenni ediyoruz.  
 
                                       
                                       
 Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu Adına  
                                        
                                        
 Özden Zehra Sönmez (İLKDER Bşk.)  
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BASIN AÇIKLAMALARIMIZ RESİMLER

BASIN AÇIKLAMASI      21.10.2006
Değerli katılımcılar, sayın basın 

mensupları!
Dünya gündeminin değişmeyen maddesi 

“BAŞÖRTÜSÜ” son günlerde yeniden tartışılıyor. 
Allah’ın emri olan başörtüsü, siyasi polemiklere 
alet ediliyor, başörtüsü karşıtları bile bu konu 
üzerinden rant elde etmeye çalışıyor, Bekir Coşkun 
örneğinde olduğu gibi.

Türkiye’deki yasak hız kesmeden devam 
ederken Avrupa’dan ve Kuzey Afrika’dan gelen 
haberler ürkütücü bir tablo çiziyor. Almanya’da 
iki Türk milletvekili, Ekin Deligöz ve Lale 
Akgün’ün başörtülü kadınlara yaptığı “başınızı 
açın” çağrısı sadece anlamsız değil bir o 
kadar da saygısızcadır. Şunu tüm dünya bilsin 
ki başörtüsü birilerinin direktifiyle çıkarılacak 
veya takılacak bir aksesuar değildir. Görevi 
din ve vicdan özgürlüğünü savunmak olan bu 
iki kadının hemcinslerine yönelik fütursuzluğu 
görmezden gelinemez. Biz diyoruz ki eğer 
amacınız toplumsal uzlaşma ise bunun yolu kılık 
kıyafetten değil, farklı inançlara saygıyı içeren 
bir eğitimden geçer. Yok amacınız üzüm yemek 
değil de bağcıyı dövmekse, çaba sarfetmenize 
gerek yok, bunu zaten çok iyi yapıyorsunuz. Biz 
Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu olarak, bu 
iki milletvekilinin Almanya’daki Türkleri temsil 
edemeyeceğini buradan ilan ediyoruz.

Başörtüsü üzerinden İslam düşmanlığı 
yapılan ülkelerden biri de Tunus. 50 yıl 
önce kavuştukları bağımsızlığı uyguladıkları 
diktatörlükle esarete dönüştüren Tunus 
hükümeti adeta başörtülü kadınların yaşam 
haklarını ellerinden almaya çalışıyor. Kamusal 
alandan sokağa inen başörtüsü yasağı insan 
haklarına vurulan en büyük darbedir. Orta çağ 
Avrupasındaki cadı avı bugün Tunus sokaklarında 
sadece inançları ve hatta gelenekleri gereği örtünen 
masum kadınları hedef almıştır. Üstelik dünyanın 
saygın gazetelerinden Financial Times da bu utanç 
tablosunu “Türk Usulü” şeklinde tanımlamış ve 
Türkiye ile Tunus’u anti-demokratik uygulamaları 
nedeniyle aynı kefeye koymuştur.

Ülkemizdeki başörtüsü yasağı  genç 
kızlarımızın eğitim haklarının önündeki en büyük 
engeldir. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi 

sıralamasına en iyi üniversitesi dahi giremeyen 
YÖK, başörtüsüyle uğraşmak yerine bilimsel 
çalışmalarla ilgilenmelidir. Dünyadaki birçok  
kaliteli eğitim kurumunun anlamsız ve mantıksız 
gerekçelerle denkliğini reddeden YÖK her fırsatta 
çağdaşlıktan dem vurmasına rağmen, çağdaşlık 
trenini çoktan kaçırmıştır.

Biz diyoruz ki: Kamusal alan ayrımı 
yapılmaksızın inancımız gereği başörtüsü 
takmak en temel insani hakkımızdır. Bu yasağı 
uygulayan ve destek verenler de demokratik 
Türkiye ve toplumsal barışın karşısındadır.

Savaşın, baskının, sömürünün ve 
yasakların olmadığı bir dünya; demokrasinin, 
ötekine saygının ve hukukun hakim olduğu bir 
Türkiye temenni ediyoruz.

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu 
Adına

İLKDER Başkanı Özden Sönmez
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13.01.2007
           Sayın basın mensupları…

2007 yılının ikinci Cumartesi gününde hakkımızı 
aramak için yine buradayız.

Başörtüsü yasağıyla geçen yıllara bir yenisi daha 
eklendi.

Başörtülü kadınların ikinci sınıf vatandaş muamelesi 
gördüğü günler takvimi, biraz daha kabardı.

Ve biz ….’ıncı kez karşınıza çıkmanın haklı utancı 
içindeyiz artık.
Ancak yılgın değiliz. Beklemeye ve insanî hakkımızı 
istemeye bu yıl da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Çünkü haklıyız.
Ve başörtümüzle en mağrur duruşumuzu sergiliyoruz. 
Örtümüze yönelik saldırıların yoğunlaştığı, CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal’ın bile başörtüsü üzerinden siyasi 
rant sağlamaya çalıştığı bir dönemde, sadece Allah’ın emri 
olduğu için örtündüğümüzü bir kez daha haykırıyoruz.
Sayın Baykal haklı… Başörtüsü eşlerin ayıplarını örtemeye 
yetmez. 
Ama görüyoruz ki, Türkiye’nin ayıplarını ortaya çıkarmaya 
yetiyor da artıyor bile

Başörtülü olduğu için eğitim hakkı engellenen her 
genç kız, mesleğini bırakmak zorunda kalan her doktor, her 
öğretmen, çocuğunu yetiştirmek için yeterli donanıma sahip 
olamayan her anne, Türkiye’nin bir numaralı ayıbı olarak 
haklarının iadesini bekliyor.

Bekleyişimiz belki uzun sürecek. Ama sonunda 
olacak.

Sisler dağılıyor ve bu sorunun neden çözülmediği 
her geçen gün biraz daha netleşiyor.

Çıkar pastasından pay almak isteyen herkes, Türk 
kadınının başörtüsünden medet umuyor. 

Kimi başörtüsüne tutunarak iniyor pastanın üzerine, 
kimi üst üste koyduğu başörtülerin üzerine basarak.

Ama biliyoruz ki, bir gün bu pasta bozulacak.
Ve Türkiye, bayat pastalarla karnını doyuran bir 

polis devlet olmaktan uzaklaşıp, gerçek bir sosyal devlet 
haline gelecek.

Umutsuz tablonun umutlu ışıkları olarak 
sesleniyoruz. 

Bugün buradayız, yarın her yerde.
Biz Türkiye gerçeğiyiz. 
Başınızı kuma sokmaktan vazgeçin ve bu gerçeği 

artık görün.
İnsanca yaşamak için, gerçek bir toplum olmak, 

düşmanlıkları yok etmek için, sizden ihsan istemiyoruz, yeter 
ki gölge etmeyin.
                                             İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ 
PLATFORMU ADINA 
                                                                    İLKE İLİM 
KÜLTÜR DAYANIŞMA DERNEĞİ ( İLKDER )
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BASINDA İLKDER (GAZETE KÜPÜRLERİ VE 
KORUYUCU AİLE HABERLERİ)
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İLKDER ARKA YAZI 

BANKA HESAP NO


