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Ayetlerde de buyrulduğu gibi “ iyi iş yapan” önemli olan her şey-
den önce “ İyi insan” olmak. İyi insan olmakta öyle bir çırpıda olacak 

bir şey değil. İnanç, Bilgi, Birikim, İlim, Ahlak, İrfan, Sabır, Cömertlik, İnfak, Merhamet, Allah (c.c.)’a kesin 
iman gerektiriyor. İşte bütün bu özellikleri kazanmak için çalışmak çabalamak, inanmak ve dua etmek 
lazım yani fedakârlığa hazır olmak lazım. 

İnsanlar arasında bir şey yaparken, bir işe başlarken, karar verirken… Hazır mısın diye bir soru sorulur. 
Bazıları bu soruya hiç tereddüt etmeden hazırım diyebilirken, bazılarımız da hazırız demekte tereddüt ede-
riz, hatta birçoğumuz da itiraz eder hayır daha hazır değilim deriz. Yani iyi iş veya başka bir şey yapmak, 
karar vermek, niyet etmek için de insanın kendisini hazır hissetmesi lazım. Kendimizi hazır yeterli hisset-
tiğimiz zaman yapılan işlerde eksiklik, noksanlık yani kusurlu olabilir. Misal olarak ‘Allah için sevdiğiniz 
şeylerden infak edin’ ayetinin üzerinde tefekkür etmeden hemen bir şeyler vermeye kalkarız. Bir de bu 
davranışlarımızla ihtiyaç sahibi olanları da memnun etmek yerine rencide etmiş oluruz.

Dünyadaki kısacık ömrümüzde hayırlı olmak hayır işleriyle uğraşmak hatta hayırda yarışmak bizim 
elimizde. Biz de İlkder üyeleri olarak hayırlı gördüğümüz ve destek verdiğimiz projelerimizi sizlerle paylaşı-
yoruz, aynı zamanda da desteklerinizi bekliyoruz. (Bültenin iç sayfalarında daha geniş bilgiyi bulacaksınız)

Yetim projemiz devam ediyor, hepinizin elini tutmasa da, başını okşamasa da malum nedenlerden 
dolayı ailesini yitirmiş bir yetimi olsun. Gazze’de çadırlarda yaşamak 
zorunda olan ailelerin en azından çocuklarının süt ihtiyacını temin 
etmeleri için birer keçi alabilecekleri maddi yardımı yapalım.

Yine dul kalan kadınların da çocuklarını geçindirmek için bizden 
istedikleri dikiş makinesi projesine de destek olabiliriz yeter ki biz 
iyilik yapmak için niyet edelim. Özellikle de mübarek ramazan ayı 
dolayısıyla yetimhane yapımına Gazze’yi yeniden ağaçlandırma pro-
jelerimize katkılarınızı, hayır, hasenat, infak ve zekâtlarınızı bekliyo-
ruz. Bu konularda ve her konuda bizimle irtibata geçebilirsiniz 

“İyilikle kötülük bir olmaz (sen kötülüğü) en güzel şeyle sav. O 
zaman bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, 
sanki sıcak bir dosttur. Buna ancak sabredenler kavuşturulur, buna 
ancak (hayırda) büyük şansı olanlar kavuşturulur” (Fussilet:34-35) 

SELAM VE DUA İLE...

Muhterem İLKDER üyeleri ve gönüllüleri, çok uzun bir aradan 
sonra 23. Sayımızla sizlere ulaştık. Bu süre zarfında yazma ve 

bülteni sizlere ulaştırmada geciktik fakat çalışmalarımız ve hizmetleri-
miz hiç azalmadı, hatta daha da çoğaldı diyebiliriz.

2009 yılı sonu ve 2010 yılı başlarında çok istediğimiz fakat çe-
şitli engellerden dolayı bir türlü gidemediğimiz Gazze’ye gittik. Gaz-
ze ile ilgili sizlerle paylaşacağımız çok şeyler var. Gerçi gelir gelmez 
ilk işimiz çalışmalarımıza ve projelerimize destek, gördüklerimizi ve 
o kısacık sürede yaşadıklarımızı dostlarımızla koruyucu ailelerimizle 
paylaşmak için bir program yaptık. Yetimhanemizin ve yetimlerimizin 
hazırladığı programın görüntülerini salonda bulunan ve bugüne kadar 
canla, başla tüm çalışmalarımıza destek veren hayırseverlerimizle bir-
likte izledik. Konu ile ilgili izlenimlerimizi ileriki sayfalarda geniş bir 
şekilde bulacaksınız.

İnsan bir kere bu yola çıkmaya görsün, inanın her gün her an ya-
pacak o kadar çok şey var ki; bazen biz bile anlayamıyoruz.

“(İnsanları ) Allah’a çağıran, iyi iş yapan ve ben 
‘Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” 

Fussilet/33 Ö z d e n  Z e h r a 
S Ö N M E Z

Merhaba

Yetim projemiz 
devam ediyor, 
hepinizin elini 

tutmasa da, başını 
okşamasa da malum 
nedenlerden dolayı 
ailesini yitirmiş bir 

yetimi olsun!

Rahman Rahim Allah’ın Adıyla...
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Yolculuk Mısır Kahire üzerinden Gazze’ye… Etrafı Mübarek 
kılınmış bir yere gitmek için niyet ediyoruz demeye kal-

madı, yola çıktık bile. Fakat bu yolculuk bir başka gibi. Üzün-
tü, sevinç, heyecan, büyük bir duygu seli… Acaba gidebilecek 
miyiz? Gitsek bile bir faydamız olacak mı?

Tüm niyetlerimizi birleştirdik, gönlümüzün derinliklerinde 
bir bohçaya sardık ve etrafı mübarek kılınmış olan Mescid-i 
Aksa’ya doğru Ayet-el Kürsi’lerle gönderdik.

26 Aralık’ta yola çıktık. 27 Aralık’ta Kahire’de 40’ı aşkın ül-
keden gelen Gazze için Özgürlük Yürüyüşçüleri (Gaza Free-
dom March ekibi) ile buluştuk. 1400’e yakın aktivist sadece 
Gazze’ye özgürlük için bir araya gelmiştik.

KAHİRE’DEN GAZZE’YE ZORLU BİR VARIŞ

Mısır Hükümeti’nin çıkardığı onca engele aldırmadan güzel 
bir birliktelik oluşmuştu. Herkes Gazze ablukasının kalkması 
için bir aradaydı. Doğrusu biraz şaşırmadım değil. Düşünüyo-
rum da buradaki özgürlük yürüyüşçülerinin gündemine geldi-
ğinin binde biri kadar dahi Müslümanların gündeminde olsay-
dı, değil Gazze, tüm İslam Âlemi’nin kaderi değişirdi.

İlk eylemimiz Nil boyunda Dört Mevsim Oteli’nin önünde 
oldu. Mısır Hükümet yetkilileri Refah Sınır Kapısı’nı açamaya-
caklarını ve herkesin geldiği yere geri dönmesi gerektiğini söy-
lediler. Neredeyse her birimizin peşine birer sivil ve resmi polis 
taktılar. Adım atamaz olduk. Fakat bu özgürlük yürüyüşçüleri 
de kolay kolay pes edecek gibi değillerdi. 

Tişörtler önceden hazırlanmış. Afişler de öyle. Hepimizin 
yaka kartları dağıtıldı. Yine hepimizin ellerinde karton bar-
daklar içinde yaktığımız mumlar ve çoğunun ağzında düdük-
leri ‘Free Palestine’, “Free Free Gazza” diye Kahire’nin en işlek 

Gazze Notları
“Bir gece Kulunu Mescid-i Haram’dan Mescid-i 

Aksa’ya götüren Allah’ın şanı pek yücedir”. (İsra-1) 

Ö z d e n  Z e h r a 
S Ö N M E Z

 

Tüm niyetlerimizi 
birleştirdik, 
gönlümüzün 

derinliklerinde 
bir bohçaya 

sardık ve etrafı 
mübarek kılınmış 

olan Mescid-i 
Aksa’ya doğru 

Ayet-el Kürsi’lerle 
gönderdik.

Gazze’de bir minare
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caddesi inliyordu. Polisler ise hepimizi öyle bir 
ablukaya aldılar ki, ezilmemek için azami dik-
kat ediyoruz. Her dinden, her milletten ve her 
yaştan insanın Gazze’nin tutsak halkı için 
gözyaşı döktüğünü görmek bize acı 
ve sevinci bir arada yaşattı. 

Sloganlarımızdan birkaç 
tanesini not aldım:

“Filistinliler de Alman Yahu-
dileri gibi yakılacaklar mı?”

“O yıllar bir daha yaşanma-
sın.”

“Filistin’e özgürlük gelene 
kadar eylemimiz sürecek.”

“Kuşatmayı kaldırın!”

“Gazze’ye girmeden geri dönme-
yiz!”

“Bırakın Gazze’ye Gidelim!”

Sürekli istişareler yapılıyor, E-mail yoluyla 
her katılımcı gelişmelerle ilgili bilgilendiriliyor.

Polisler aldıkları emirler doğrultusunda bas-
kıyı arttırıyorlar. Fakat organizatörler polislere 
karşı ne olursa olsun asla karşı konulmayacağı-
nı, şiddete başvurulmayacağını, Mısır’ın elinden 
bir şey gelmediğini, asıl hedefin ABD ve İsrail 
olduğunu vurguluyorlardı. 

Gruplar halinde farklı yollar deneyerek 
Gazze’ye girmeye çalışıyoruz. Fakat Refah sını-
rına ve kapısına çelik duvar örülmeden önce, 
görünmez nice çelik duvarlar örülmüş bile. O 
kapıdan girmek için yol boyunca kaç arama 
noktasında saatlerce bekletiliyoruz. Aramalar, 
pasaportların toplanması, arabalardan indi-
rilmeler vs… Sonuçta, izin verilmiyor 
ve Kahire’ye geri dönüyoruz.

Birçok görüşmeler yapılıyor, 
nihayet 100 kişinin Gazze’ye 
girmesine izin veriliyor. Bu 
karara gruptaki aktivistlerin 
birçoğu itiraz ettiler. “Ya he-
pimiz, ya hiçbirimiz” dediler. 
Nihayet uzun görüşmeler so-
nucunda bir mutabakata va-
rıldı. Her katılan ülke ve grup-
tan 100 kişinin ülke delegasyon-
larını temsilen Gazze’ye gitmesi 
kararlaştırıldı. 

Biz daha önce sınır şehri El-Ariş’e gitmek 
için Kahire’den ayrılmıştık. Birkaç kez arama 

noktalarından geri dönmemize rağmen pes et-
medik. Çünkü bizim için Gazze’ye girmek çok 
önemliydi. Yetim çocuklarımıza söz vermiştik. 

Onlar bizim yolumuzu bekliyorlardı. “Ne 
zaman geleceksiniz” diye Cemaat-i 

İslamî’nin başkanı “hepimiz bura-
da sabırsızlıkla bekliyoruz, ne 

olur biraz daha direnin, bizi 
şimdi daha iyi anlıyorsunuz-
dur, sakın geri dönmeyin” 
diyorlardı. 

Kaç gündür geçmek için 
uğraştığımız, fakat her sefe-

rinde geri döndüğümüz bu 
yolları ve İsmailiye’deki ara-

ma kontrol noktasını bu sefer 
Kur’an’daki bütün peygamberlerin 

dualarını okuya okuya geçtik. Haya-
tımda hiç bu kadar dualara sığınmamıştım her 
halde. Her seferinde tek tek pasaport kontrolü 
olduğu halde bu sefer sanki bizi görmediler. Ni-
hayet aklımıza gelmeyen nice engellerden son-
ra El-Ariş’e girdik. 

Yılbaşı olması hasebiyle bütün oteller de 
doluydu. Söz verdik ve yola çıktık bir kere. Öy-
leyse tüm zorlukları yeneceğiz, engelleri aşa-
cağız inşaallah. Çünkü bu ambargonun devam 
etmesi tüm Gazze halkında, özellikle de kadın-
larda, gençlerde ve çocuklarda birçok psikolo-
jik ve sosyal sorunların yaşanmasına (bedenen 
ve ruhen) neden olmuş. Onun için bu hareket 
onlar için çok önem taşıyordu. Onlar günümüz 
zalimleri ve vicdansızları tarafından kurban ola-
rak seçilmişlerdi. Daha önce de kurban olarak 

seçilen nice nice milletler gibi.

Havadan, karadan, denizden ve 
çelik duvarlarla da yerin altından 

bile ambargo altına alınan bir 
buçuk milyonluk onurlu bir 
halkın göz göre göre ve ya-
vaş yavaş insanlığın merha-
metten uzak bakışları altında 
ölüme terk edilmesine tanık-
lık etmek çok acı veriyor in-

sana. Bunun bir zulüm oldu-
ğunu tüm dünyaya duyurmak 

gerek. Onun için Filistin, Kudüs, 
Gazze özgür olana kadar, bu ambar-

go kalkana kadar hepimizin yapacağı bir 
şeyler olması lazım. Bu ambargonun kalkması 
ve ambargonun halkın üzerinde bıraktığı etki-
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lerin azaltılması için bütün çabaların, güçlerin, 
yardımların birleştirilmesi lâzım. Yerel ve 
uluslararası kalıcı bir çözüme yönelik 
bütün yolların acilen denenmesi 
lâzım. 

El-Ariş’e girerken bir yan-
dan bunları düşünüyoruz, 
bir yandan da birbirlerine 
çok yakın olan o muhte-
şem camileri seyrediyoruz. 
El-Ariş’in en büyük mey-
danında toplandık ve Mısır 
Hükümeti’nin –daha önce-
den yapılan tüm yasal işlemle-
ri ve alınan izinleri hiçe sayarak 
Gazze’ye özgürlük yürüyüşçülerinin 
önüne çıkardığı engelleri aşabilmek için mi-
tinglerimize devam ediyoruz. Meydandan gelip 
geçen halk destek vermek istiyor fakat polis-
ler neredeyse etten duvar örmüşler, hiç kimseyi 
yaklaştırmıyorlar. 

Kahire’de kalan özgürlük yürüyüşçüleri de 
eylemlerini artırmışlar. Gruplar halinde her-
kes çeşitli önemli merkezlerde, BM binası gibi, 
kalabalık Fransız gurubu kendi ülkelerinin el-
çilikleri önünde oturma eylemi ve açlık grevi 
yapıyorlardı. Tutuklamalar da devam ediyordu. 
El-Ariş’te gruba destek veren bir avukat da tu-
tuklanmak istenince bütün Gazze özgürlük yü-
rüyüşçüleri avukatı aramıza aldık ve polislere 
teslim etmedik. İnsanın yerel ve uluslararası 
hukuku bilmesi her zaman işlevsel olmasa da 
böyle zamanlarda işe yarıyormuş.

Burada sayamayacağımız kadar zorluklarla 
ve engellerle karşılaştık ve karşılaşmaya da de-
vam ediyoruz. Bir ara sanki boğazımı birileri 
sıkıyormuş, boğuluyormuşum gibi hissettim. 
Hemen aklıma Gazze’deki kardeşlerimizin 27 
Aralık katliamlarından sonra bize gönderdikle-

ri mektup geldi. Şimdi o mektubu hangi şart-
lar altında yazdıklarını daha iyi anlıyorum. 

“Boğuluyoruz, bize yardım edin” di-
yorlardı. Gerçekten de boğuluyo-

rum. Dışarıdan görenler belki 
bir şey anlamazlar. Genelde 
güçlüyüm ve Rabbime de her 
zaman dayanıyor ve güve-
niyorum. Fakat insan bazen 
olaylar karşısında dayanma, 
direnme gücünü yitirebili-
yor. Şimdi o anları yaşıyorum 

ve her zamankinden daha çok 
O’na güveniyor, dayanıyor, sığı-

nıyorum. O’ndan yardım, sabır, se-
bat, rahmet, merhamet istiyorum. 

Bir buçuk milyon tutsak insanın yaşadı-
ğı dünyanın en büyük açık hava hapishanesi 
olan Gazze’yi ve orada zorluklar arasında geçen 
geceleri, gündüzleri düşünüyorum. Ve tabii ki 
zalimlerin sonunu… Firavunlar ülkesinde çağ-
daş Firavunları düşünüyorum. “And olsun eğer 
dönmezlerse ellerini ve ayaklarını çaprazlama 
kestireceğim, onları kazıklara oturtacağım…” 
diyen firavunları ve bu zulümlere karşı direnen, 
karşı koyan zayıfları, yetim-öksüzleri, fakir, fu-
karaları, kadın ve çocukları düşünüyorum. On-
lar haklı olduklarını nasıl dünyaya duyuracak-
lar? Onlar güçlü ordulara sahip değiller. Onların 
haklarını savunacak, arkalarında duracak süper 
güçleri, süper ülkeleri, süper adamları da yok. 
Zaten onların neredeyse yarıdan fazlası çocuk 
ve çocuk yaşta büyüklerin dahi üzerlerine ala-
madıkları o büyük sorumluluğu üstlenmiş olan 
çocuklar, çocuk delikanlılar, çocuk genç kızlar. 
Onlar için çıktık yola, onlar için katlanıyoruz bu 
zorluklara, onların “boğuluyoruz” diyen feryat-
larını dindirmek için ellerini tutmaya, başlarını 
okşamaya gidiyoruz.

Duam odur ki; İnşallah En-
sar ve muhacirin gibi kardeş 
oluruz. Ensar ve muhacirin gibi 
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elimizde olanı paylaşırız. Onların rahat nefes 
alabilecekleri kapıları aralarız. Dostları se-
vindirir, üzerlerine düşen karanlıkları 
aydınlığa çevirebiliriz.

N İ H A Y E T 
GAZZE’DEYİZ…

30 ve 31 Aralık günleri 
yani 2009 yılının son gün-
leri neredeyse bir yıla bedel 
bir uzunlukta ve El- Ariş ile 
Refah sınır kapılarında çile, 
çeşitli zorluklar ve engellerle 
geçti.

Nihayet sevinç çığlıkları ara-
sında Gazze’ ye girebildik. Sabaha 
karşı 04.00’da Gazze’nin uluslararası bir 
oteline (ki sanki depremden çıkmış gibi) yerleş-
tik. Saat 09.00’da otel lobisinde toplandık. He-
pimiz buradaki sayılı saatlerimizi en verimli ve 
bereketli bir şekilde geçirmek istiyoruz. 

Guruplar halinde ayrılmaya karar verdik. 
Biz onlardan biraz farklıydık. Onun için her 
yerde önceliği bize verdiler. Yetimhanemiz ve 
yüzlerce yetimimiz vardı. Bir an önce onlarla 
buluşmak istiyorduk. Fakat ilk iş olarak Gazzeli 
kardeşlerimizle birlikte katliamların yıl dönü-
münde yapamadığımız mitingi yapmalıydık.

Saat sabah 09.00’da otelin önünden otobüs-
lerle ayrıldık. Gazze’nin en büyük meydanından 
kuzey sınır kapısına (Erez Kapısı’na) gideceğiz. 
Miting için yürüyüşümüz başladı. Erez sınır ka-
pısına 5 km. kala otobüslerden indik. Bu mesa-
feyi yürüyerek gideceğiz. Her yerden ve yönden 
insanlar, çocuklar… Aman Ya Rabbi! Bu kadar 
insan bir anda nasıl toplandılar anlayamadım. 
Hep bir ağızdan “ambargo kalksın, özgür Gaz-
ze…” diye sloganlar atıyorlar. Arabalarla katı-
lanlar kornalara basıyorlar. Ben yolun iki tarafı-
na da bakıyorum her yer enkaz halinde. Tekbir 

sesleri, sloganlar, marşlar… Bir 
anda insan kendini başka dün-
yalarda hissediyor. Erez sınır 

kapısı daha çok sıcak savaşın yaşandığı bölge.

Gazze Belediye Başkanı ve bir çocuk 
bütün misafirlere “Hoş geldiniz, sizi 

istediğimiz gibi karşılayıp istedi-
ğimiz gibi misafir edemiyoruz. 

Bunun için sizden özür diliyo-
ruz. Yaptığınız bu büyük des-
tek ve ambargoyu delerek 
Gazze’ye geldiğiniz için siz-
lere çok teşekkür ediyoruz. 
Çektiğiniz sıkıntıları da bili-
yoruz. Birçok zorluklarla kar-

şılaştınız. Gazze Halkı bunu 
asla unutmayacak…” Bizler de 

onların acılarına ortak olduğumu-
zu, haklı davalarında yanlarında oldu-

ğumuzu ve bu haksız savaşın bir an önce bitme-
si için elimizden geleni yapacağımız noktasın-
da mesajlarımızı vererek beş saat süren miting 
sonrası, alandan otobüslere binerek ayrıldık. 

Öğleden sonra ilk işimiz Gazze’de yardım 
büroları açmış olan STK’ların yerlerini görmek 
oldu. Allah (c.c.) razı olsun, çok güzel hayırlı 
çalışmalar yapıyorlar. Gazze’de kaldığımız süre 
boyunca bana tercümanlık yapan ve eşlik eden 
genç bir öğrenci olan Metin’i hiç unutamaya-
cağım. Allah (c.c.) ondan razı olsun ve işlerini 
rast getirsin. Buradaki bütün hayır kuruluşları 
birbirleriyle işbirliği halinde çalışıyorlar. Bu da 
çok sevindirici bir hareket. 

Daha sonra bizim İlkder olarak ortak ça-
lıştığımız Cemaat-i İslamî’nin merkezine gittik. 
Farklı birçok kuruluşun yardım ve desteğiyle 
hayır çalışmalarına devam ediyorlar. Sadece bu 
kuruluş 7.000 yetim çocuğun kefaletini üzerine 
almış. 1000 çadırlık bir bölgeden de sorumlular. 
İlkder’in irtibatlı olduğu Filistin Hayır Evi’ni de 
ziyaret ettik. Bir program hazırlamışlar. Yüzler-
ce dul kadın ve yetim çocuk bizi bekliyorlar. 
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Kadınların dertlerini, sıkıntılarını paylaşırken 
bile onurlu duruşları ve Allah’a tevekkül ediş-
leri, onlara yapılacak olan hiçbir yardımın boşa 
gitmeyeceğinin bir işaretiydi. 

“GECELERİ KALKIP SİZLE-
RE DUA EDİYORUZ”

Bizim de beş yılı aşkın 
bir zamandır yardım ettiği-
miz yetimhanemizde, yine 
İlkder’in burslarını ödediği 
yetimlerimizin hazırladığı 
karşılama töreni ve o muh-
teşem program karşısında 
gözyaşlarımızı tutamadık. Ye-
tim çocuklar; “tüm zorluklara 
rağmen Gazze’ye geldiniz, bizim 
çektiğimiz zorlukları gözlerinizle gör-
dünüz. Biz her taraftan kuşatılmış adeta bir açık 
hava hapishanesinde yaşamaya çalışıyoruz. Biz 
babalarımızı kaybettik, analarımızı kaybettik. 
Sizler bize baba oldunuz, anne oldunuz, her za-
man bizi desteklediniz. Bizler de geceleri bile 
kalkıp sizlere dua ediyoruz. Sizden de dua ve 
yardım bekliyoruz” diyorlardı.

Yetimhanenin müdürü ise; “zor şartlar al-
tında buraya geldiniz. Sizlerle bizlerin arasında 
kardeşlik bağı var. Eğer bu bağ olmasaydı siz 
burada olmazdınız. Size teşekkür ediyoruz. Bize 
destek oldunuz ve yanımızda durdunuz. Özel-
likle yetim çocuklarımıza yaptığınız yardımları 
asla unutamayız. Uzak mesafeleri yakın ettiniz, 
kapalı olan kapıları açtınız. Türk halkına ve 
yardım eden tüm hayırsever kardeşlerimize se-
lamlarımızı gönderiyoruz. Bu vesileyle de dert-
lerimizi, sıkıntılarımızı, ihtiyaçlarımızı sizlerle 
paylaşıyor, projelerimize destek istiyoruz. Bize 
destek olacağınızı daha önce de sıkıntılı günle-
rimizde yanımızda yer almanızdan biliyoruz.” 

ORADA HAYAT ÇOK ZOR

Program boyunca yetim çocuklarımızın ya-
nındaydık. Onların şarkılarını, şiirlerini, marş-

larını dinledik, oyunlarını izledik. On-
larla birlikte öğle yemeğini yedik. 

İstemeyerek de olsa yanlarından 
ayrılırken projelerine destek 
olma sözü verdik ve onları 
Allah (c.c.)’a emanet ettik.

Gazze’de beni en çok et-
kileyen çadır bölgeleri oldu. 
Buralarda yaşam şartları çok 
zor. Bu çadırlar derme çatma 

tahtaların üzerine atılmış olan 
çarşaf, branda vs.den oluşuyor. 

İçlerinde ise çoğu 5-6-7 çocuklu 
dul kadınlar yaşıyor. Cebaliye şeh-

ri’ nin Salam Bölgesi’nin her yanı yıkılmış. 
Çöp ve enkaz yığınları ve bu yığınlar arasında 
çadırlar… Dernek yetkilileri “ilk işimiz burada 
yaşayan 1000 aileye daha iyi bir imkân sağla-
mak, fakat bizim de gücümüz sınırlı. Bizim bü-
tün imkânlarımız sizin gibi hayırsever kuruluş-
ların yapacağı yardımlardan ibaret” diyorlar ve 
daha çok yardım gelmesi için ricalarını tekrar-
lıyorlar. Bizim ise gördüğümüz bu manzaralar 
karşısında üzüntümüz ve hayretimiz kat be kat 
artıyor. Hani bir söz vardır ya; “göz görmeyince 
gönül katlanır” derler. Uzaktan gözümüz görse 
de gönlümüz katlanabiliyordu. Şimdi işler de-
ğişti. Gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor. Bu 
olaylara gönlümüz nasıl katlanacak? Yüreğimiz 
nasıl dayanacak? Sabır Ya Rabbi!

Yetimhane, çadır bölgesi, şehitlik ve hasta-
ne ziyaretlerimizi saniyeleri bile değerlendire-
rek yapabildik elhamdülillah. Akşam geç vakit 
tekrar yetimhaneye geldik ve partner kuruluşu-
muzla yapacağımız projeleri konuştuk. Bunlar 
halen devam eden ve yeni başlayacak olanlar 
şeklinde iki başlık altında top-
lanabilir.
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Halen devam etmekte olan projelerimiz:

4  Yetim çocukları giydirme projesi,

4  Çocuklara okul döneminde kırtasiye malze-
mesi dağıtımı,

4 Çadırlarda yaşayan ailelere ku-
manya dağıtımı,

4 Bedel göndermek yoluyla 
kurban kesimi projesi,

4 Yetim çocuklara Koruyu-
cu Aile olma projesi,

Yeni başlatacağımız proje-
ler ise: 
4 Yeni bir yetimhane yapımı 

projesi,
4 Gazze’ nin kuzey şeridindeki 

150 dönümlük bir araziyi ağaç-
landırmak,

4 Dul kadınları desteklemek için dikiş makine-
si temini,

4 Çadırda yaşayan aileler için birer keçi proje-
si,

4 Su kuyusu açtırma projesi,
4 Sıcak ekmek dağıtımı,
4 Yoksul ailelere ve çocuklara yardım projesi,
4 Yükseköğrenim gören öğrencilere burs pro-

jesi,
4 Engelli çocuklara destek projesi,

DÖNÜŞ YOLUNDA… 

Derdimizin üstüne dertler, sıkıntımızın üstü-
ne sıkıntılar, sorumluluklarımızın üstüne sorum-
luluklar alarak yıkıntılar, enkazlar, acı, ızdırap, 
yokluklar, yoksulluklar arasında yaşam müca-
delesi veren bir milleti, kardeşlerimizi oldukları 
yerde, olduğu gibi bırakarak, gözümüz arkada, 
iki günlük bir ziyaretin sonunda Gazze’den ay-
rıldık.

Şimdi dua ediyoruz; “Ya Rabbi! Bizi sözü-
müzde duranlardan eyle! Yardım isteyen kar-
deşlerimize karşı bizi cömert eyle!” Hepimiz 

biliyoruz, “Cennetin kapılarını 
cömertler açacak” diyor sev-
gili peygamberimiz. Bizleri de 

cömertlerden, Ensar’dan, iyilerden, her iyi işin 
içinde olanlardan eyle!

2 Ocak Cumartesi saat 10.00’da geldiği-
miz otobüslere bindik. Gazze’deki sivil 

toplum kuruluşlarının temsilcileri, 
iki kardeş kuruluşumuzun baş-

kanları ve eşleri, Filistinli olan 
Türk gelinler sevinç, hüzün, 
gözyaşları ve dualarla bizleri 
uğurluyorlar. Sizlere bol bol 
selam, sevgi ve teşekkürleri-
ni gönderiyorlar. 

Bizim ise aklımız bize 
emanet olarak verdikleri pro-

jelerde. Acaba kaç projeye des-
tek vereceğiz? Acaba kaç projeyi 

gerçekleştirebileceğiz? Acaba sayıları 
50.000’lerle ifade edilen yetimlerden kaçı-

na koruyucu baba, anne, ağabey, abla olabile-
ceğiz? Daha Gazze’den ayrılmadan bu duygu ve 
düşünceler bütün ruhumuzu kapladı.

El sallarken “Aman unutmayın! Gördükleri-
nizi, duyduklarınızı ve burada şu kısa süre için-
de yaşadıklarınızı mutlaka anlatın ve Gazze’ye 
biran önce yardım gelmesini sağlayın”, diyor-
lardı. Şuna hepimiz inanıyoruz ki Gazze halkı 
topyekûn bu etrafı mukaddes kılınmış şehirle-
rini samimiyetle, içten ve çok büyük bedeller 
ödeyerek sahip çıkıyorlar. Madem ki mü’minler 
kardeştir, kardeşlerimizin işgal edilmiş, bir nevi 
üstü açık hapishaneye çevrilmiş olan bu toprak-
larda yalnız bırakmayalım. Ümmete emanet edi-
len bu yetimlerden birine de biz sahip çıkalım. 
Unutmayalım ki;

“Merhametle uzanacak bir el bir yetimi,

Merhametle uzanacak bin el bin yetimi 
kurtaracak!” 

Selam ve dua ile… 
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İlkder 1994 yılında kuruldu. Dernekleşmeden 
önce de farklı isimler altında hayırda, eğitim-

de, yardımlaşmada yarışan derneğimiz, resmi 
olarak ilk Genel Kurulunu 1994 Mayıs’ında yap-
tı. Dile kolay, bu yıl 9. Olağan Kurulumuzu ger-
çekleştirdik. Bu toplantıların bizler için ayrı bir 
önemi var. İki yılda bir de olsa bütün üyeler bir 
araya geliyoruz. Bekarlar evleniyor, yeni doğan 
çocuklar büyümüş olarak karşımıza çıkıyorlar. 
Kurulun resmi boyutundan çok bizler muhab-
betle kucaklaşmayı özlüyoruz. Bu coşkuyla 
hazırlıklara başladık. Tüzüğümüzde değişik-
lik yapacağımız için resmi işlemlere erkenden 
başlamamız gerekiyordu. Dernek faaliyetlerin-
de aktif görev almak isteyen arkadaşlarımızın 
istekleri doğrultusunda Yönetim kurulumuzu 
9 asil 9 yedek üye olarak değiştirdik. Denetim 
üyeleri 3 asil 3 yedek üye olarak aynı kaldı. 

Gençlik Parkı Kültür Merkezi salonun-
da 15.05.2010 tarihinde saat 14.00 itibariyle 
İlkder’in 9.Olağan Genel Kurulu başladı. Divan 
başkanlığına Hatice Özdemir, kâtip üyeliklere 
Kadriye Yenginol, Canan Nihal Koca seçildi. 
Hadiye Kılıç’ın yaptığı açılış konuşmasının ar-
dından gündem maddelerine geçildi. İlkder’in 
iki yıllık faaliyet raporunun okunmasının ar-
dından, muhasip üye Emine Özçelik tarafından 
2011 yılı tahmini bütçe okunarak ibra edildi. 

Söz alan olmazken bir grup üyenin yazılı di-
lekçeleriyle yönetim üye sayısının arttırılması 
gündeme oy birliğiyle alındı. Gizli oy ve açık 
tasnifle yapılan oylamanın ardından yeni yöne-
tim ve denetim birimleri seçildi. Eski ve yeni 
üyelerimizden söz alan arkadaşlarımızın konuş-
malarından sonra davetimize icabet edip gelen 
S.T.K temsilcileri selamlama konuşmaları yaptı-
lar. Başkanımız Özden Sönmez hocamızın dilek 
ve temenniler içeren teşekkür konuşmasından 
sonra, divan başkanı Hatice Özdemir ablamızın 
yaptığı dua ile bir Genel Kurul daha sona erdi. 
İnşallah, üye sayımızın ikiye katlandığı, çalış-
malarımızın güzel sonuçlarını paylaşacağımız 
10. Genel Kurulumuz da coşkuyla geçer. 

 

9. Olağan Genel 
Kurulumuz

9. Genel Kurulda seçilen yönetim ve denetimde görev alan üyelerimiz:

  Yönetim Asil Üyeleri Yönetim Yedek Üyeleri Denetim Asil Üyeleri 
	 Özden	Sönmez	 Necla	Şen	 Rahime	Sezgin
	 Hadiye	Kılıç	 Kadriye	Yenginol	 Ayşe	Özdemir
	 Emine	Özçelik	 Şadan	Güven	 Ayten	Polat
	 İpek	Ekinci	 Fatma	Serdar	
	 Saliha	Bektaş	 Kadriye	Özaydın	 Denetim	Yedek	Üyeleri
	 Melek	Akdede	 Münevver	Gündoğan	 Necla	Yerli
	 Gülşen	Ünlü	 Fatma	Uslu		 Zeliha	Kuvvetliışık

	 Zeliha	Toygar	 Ayten	Demir	 Fatma	Sarıtaş	
	 Canan	Nihal	Koca	 Ebru	Karabıyık
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9. Olağan Genel Kurulda Gündeme Taşınanlar
Sayın STK mensupları, İLKDER üyeleri 

ve bizleri yalnız bırakmayan muhterem mi-
safirlerimiz hepiniz hoş geldiniz.

9. uncusunu yapmakta olduğumuz Ge-
nel Kurul Toplantısını Allah (c.c) hayırlara 
vesile kılsın.

İLKDER kurulduğu günden bu güne ka-
dar gerçekten büyük bir boşluğu doldurdu 
ve doldurmaya da devam edecek.

İLKDER her şeyden önce toplumun yarı-
sını oluşturan ve diğer yarısını da yetiştiren 
kadının kimliğinin farkına varmasına vesile 
oldu.

Bu şekilde yola çıktık… Ve yürüyoruz 
gündüz gece. Yol uzun… Bu uzun, aynı za-
manda da zorlu olan yolda hepimizin azığı 
Kur’an ve Sünnet oldu…

Yüce Allah Kur-an’da; “Ey Resul’üm biz 
sana Kevser’i verdik” derken birçok müfes-
sir Kevser’in Hz. Fatıma olduğu yönünde fi-
kir birliği yapmışlar.

Biz İLKDER üyeleri de; Hz. Muhammed’in 
(s.a.s.) eşi, Fatıma’nın annesi Hz.Hatice’yi, 
Hz. Muhammed’in(s.a.s.) kızı, Hz. Ali’nin 
eşi, cennet gençlerinin efendisi olan Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyin’in annesi, Kuran’da 
Kevser olarak anılan Fatıma’yı ve ilim, irfan, 
infakta örnek olan Hz. Aişe’yi kendimize 
rehber edindik.

Onlar yaşadıkları dönemde bütün sıkın-
tılara göğüs gerdiler. Başlarına gelen olay-
larda sabır ve sebat ettiler. Hala insanlık 
onların örnek yaşantılarından ibret ve ders 
almaktalar. Bu örneklikleri kıyamete kadar 
da devam edecek.

Biz de İLKDER üyeleri olarak yaşadı-
ğımız bu zaman diliminde, her hayırlı işin 
içinde olmaya çalışıyoruz. Üzerimize düşen 
görev ne ise onu yapmaya gayret ediyoruz. 
Üzerimize düşen birçok mesuliyetin oldu-
ğunu da biliyoruz. Hele hele bütün kötü-
lüklerin, yolsuzlukların, tecavüzlerin, hak-
sızlıkların, alenen işlendiği bir dönemde 
sorumluluğumuz daha da büyük.

Yurt içi ve yurt dışında muhtaç ve maz-
lumların yanında olduk, olmaya gayret et-

tik. Acılarını paylaştık, karınca kararınca da 
olsa yardımlarımızı ulaştırdık.

Biz aynı zamanda bir aile sayılırız. İLK-
DER üyeleri, İlkder gönüllüleri, Koruyucu 
Aile Platformu üyeleri olarak gerçekten de 
azımsanmayacak bir sayıya ulaştık.

Kaliteli, kapasiteli, şuurlu, kimliğinin bi-
lincinde, kendi çoluk çocuğu ve sorunlarının 
dışında öksüzün, yetimin elinden tutmaya, 
fakir fukaranın ihtiyacını gidermeye, yok-
sulların yanında olmaya özen gösterdik.

Duyarlı hassas dayanışma örneği sergi-
lemeye çalıştık ve başardığımıza da inanı-
yoruz.

2010 yılının ilk günlerini İLKDER adına 
üç arkadaş Gazze’deki mazlum kardeşleri-
mizle ve yetim çocuklarımızla geçirdik.

Hemen ardından 16 Ocak’ta bir hafta sü-
ren ambargo altında olan Gazze ile dayanış-
ma haftası yaptık.

Mart ayında Kadınlar Günü etkinlikleri-
ne katıldık.

Nisan ayı ise tamamen Kutlu Doğum 
programları ile geçti tüm ülkede.

Bizde yıllardır çeşitli etkinliklerle andığı-
mız bu günlerde 20 Nisan’da Elazığ deprem 
bölgesine gittik. Tabi yine İLKDER üyeleri 
ile ve İLKDER adına… Depremden nasibini 
alan tüm köyleri ziyaret ettik. Ölenler için 
Fatihalar okuyup kabirlerine güller koydu-
ğumuz gibi, depremzedeleri de götürdü-
ğümüz ayni ve nakdi yardımlarımızla birer 
demet gül ve Peygamber Efendimizin(s.a.s.)
ruhu için her eve dağıttığımız lokumlarla 
hem onların dualarını aldık, hemde farklı 
bir Kutlu Doğum Haftası programı yapmış 
olduk.

Sizlerle 2010 yılı yapmış olduğumuz et-
kinliklerimizden birkaç kare paylaşmak is-
tedim. 

GAZZE’DE GEÇİRDİĞİMİZ 48 SAATİN 
ÖZETİNİ GAZZE NOTLARIMDAN OKUYA-
BİLİRSİNİZ.
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Yetimhanemiz, yetimlerimizden ve onların 
bizim için hazırladıkları programlardan çok 
etkilendik. Bu ziyaret bizim çalışma azmimizi 
ve çalışma aşkımızı kuvvetlendirdi.

Başlattığımız projelerden biri de “her 
çadıra bir keçi” projesi. Keçi orada çadırlarda 
yaşayan, bu her şeyleri ellerinden alınmış 
onurlu insanlar için çok önemli bir hizmet.

Amacımız en az 100 çadıra 100 keçiye si-
zlerin katkısıyla ulaşmak.

Ağaçlandırma projesi ise; 150 dönümlük 
bir araziye 7.500 (limon ve zeytin) ağaç dik-
mek. Öyle umuyorum ki; her birimizin en az 
aile bireylerimizin sayısı kadar Gazze’de zey-
tin ve limon ağacımız olur.

Projelerimiz devam ediyor dedik ya; dul 
kalan kadınları desteklemek için de bir pro-

jemiz var. Her kadına bir dikiş makinesi 
temin etmeye söz verdik. (en az 100 kadına 
100 dikiş makinesi) el ele verirsek tüm bu 
sözlerimizi yerine getirebiliriz.

Çalışmalarımız devam ediyor, sizlerin 
desteğiyle daha da güzel ve bereketli olarak 
devam edecek...

Çalışmalarımızı bu güne kadar bir ibadet 
aşkı ile yaptık, bundan sonra da aynı aşkla 
devam edeceğiz.

ÇALIŞMALARIMIZIN CD’LERİNİ 
DERNEĞİMİZDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.
Genel Kurulun Hayırlara Vesile Olmasını 
Diliyorum.

ÖZDEN SÖNMEZ
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Hitler başa geçtiğinde 8 yaşında olan ve ailesi Naziler tara-
fından katledilen 85 yaşında Hedy Epstein, şimdi “Gazze” 

için İsrail’e isyan ediyor. Açlık grevindeki Yahudi kadın hayatını 
ve mücadelesini İLKDER üyesi Tuba Nur Sönmez’ e anlattı. “Siyo-
nizm karşıtı” Hedy Epstein ile İLKDER olarak katıldığımız Gazze 
Özgürlük Yürüyüşü dönüşümüzde Kahire’de konuştuk. Epstein 
hayatını ve savunduklarını anlattı.

“TEK DERDİMİZ VARDI; FİLİSTİN”

“Ben Hedy Epstein. 1925 yılında Almanya’da doğdum. Hitler 
1933 yılının Ocak ayında göreve geldiğinde ben 8 yaşındaydım. 
Hitler rejimi altında yaşamanın ne anlama geldiğini çok çabuk 
fark ettim. Ailem, Yahudi bir ailenin yaşaması için Almanya’nın 
uygun olmadığını gördü. Almanya’dan ayrılmaya karar verdiler, 
dünyanın neresine olursa olsun gitmeye hazırdık. Ancak ülke-
den ayrılma girişimlerimizin tamamı başarısızlıkla sonuçlandı. 
Almanya’dan ayrılmak için dünyanın her yerine gitmeye razı olan 
ailemin, gitmek istemediği tek bir yer vardı: Filistin. Çünkü onlar 
Siyonizm karşıtıydı. O zaman çocuk yaşta olan ben, Siyonizm ya 
da antisiyonizmin ne olduğunu pek de anlamıyordum doğrusu. 
Fakat eğer ailem antisiyonistse ben de onlardan biriydim. 

Hitler rejimi altında yaşamanın ne olduğunu tecrübelerimle 
anlıyordum. Mesela 1933’te Hitler’in göreve gelmesinden 2 ay son-
ra, Almanya tarafından iş yerlerini kapsayan bir boykot başlatıldı. 
Boykotun amacı, Hıristiyanların Yahudi dükkânlarından alışveriş 
yapmasını önlemekti. Babam ve küçük amcam, 1858’de dedemin 
kurduğu bir işi sürdürmekteydi. Dükkânımızın önünde bekleyen 
ve Nazi vardı, bütün Yahudi işletmelerin önünde olduğu gibi.

1935’te ailem benim 4 yıldır okuduğum okuldan ayrılmam 
gerektiğine karar verdi. Eğitimin daha iyi olduğu bir okula kay-
detmek istediler. Babamla okul müdürü görüştü ve okul müdürü 
“Hayır, Hedy bu okula kaydolamaz, çünkü sen bir Yahudi sin” 
dedi. Babam tek kelime etmedi, ceketinin yakasında her zaman 
gururla taşıdığı madalyasını gösterdi. Müdür de, “Özür dilerim, 
sizin 1. Dünya Savaşı Gazisi olduğunuzu bilmiyordum. Bu du-
rumda Hedy okula gelebilir” dedi.” 

OKULDA LAKABIM “PİS YAHUDİ”YDİ

Okula başladığım ilk dönemde sorun yoktu. Fakat ikinci yıl-
dan itibaren çocuklar benimle konuşmayı bıraktı. Bana, “Pis Ya-
hudi” lakabını takmışlardı. 2 buçuk yılı, o okulda, o durumda 
geçirdim. Bir talihsizliğim de matematik öğretmenimin bir SS ol-
masıydı. Aynı zamanda Nazi elitindendi. Siyah üniforması ve si-

Hedy EPSTEIN

Nazi Mağduru 
Yahudi’nin Gazze İsyanı Tubanur SÖNMEZ
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yah botlarıyla gelirdi okula. Sağ botunda genelde 
bir süngü taşırdı. Bana soru sorduğunda ya sün-
güsüyle gösterir ya da parmakla işaret ederdi. So-
rularına verdiğim cevap doğru da olsa yanlış da 
olsa benimle dalga geçerdi. Bütün sınıfın önünde; 
“Bu bir Yahudi cevabı ve hepimiz Yahudi cevap-
larının iyi olmadığını biliriz” derdi.

KRİSTAL GECE’Yİ YAŞADIM

9-10 Kasım 1938’e değinmek istiyorum. Bu 
tarihler “kristal gece” olarak bilinir. Kırık cam ge-
cesi. Bu Alman Yahudilerine yönelik ilk büyük 
fiili saldırıydı. O sabah her zamanki gibi okula 
gitmek için evden çıkmıştım. Soğuk fakat güneşli 
bir gündü. Yol üstünde Yahudi bir dişçinin ev ve 
ofisinden geçtim. Bütün camlar kırıktı. Saldırının, 
ailenin Yahudi olmasından kaynaklandığını tah-
min ettim. Okula ulaştığımda müdür sınıfımıza 
geldi ve herkese bir konuşma yaptı. Beni parma-
ğıyla işaret ederek, “defol pis Yahudi!” diye 
bağırdı. Onu duydum fakat söyledik-
lerine inanamadım. Bana genellikle 
kibar davranan ve kızı da arka-
daşım olan bir adamın bu ani 
değişimine anlam veremedim. 
Ona “anlamadım, tekrar eder 
misiniz” dedim. O sadece 
tekrarlamakla kalmadı, beni 
omzumdan kavradığı gibi ka-
pının dışına itekledi. Koridor-
da öylece beklerken aklıma pek 
çok düşünce geldi. “Ne yaptım 
ben”, “derste uyuya mı kaldım”, “dik-
katimi mi veremedim”, “aileme ne söyle-
yeceğim”. Ben bu gibi soruların cevabını ararken, 
çocuklar sınıflardan çıkarak yanıma geldiler. 

Bazıları beni itekledi. “Pis Yahudi” diye ba-
ğırdılar ve hepsi gülüyordu. Nereye gideceğime 
dair hiçbir fikrim yoktu ve ben de sınıfıma geri 
döndüm. Sınıfıma oturdum bir kitap alıp çalış-
maya başladım. Birkaç dakika sonra kapı çalın-
dı, okuldaki diğer tek Yahudi öğrenciydi gelen. 
Benden bir yaş ve bir sınıf daha küçüktü. Aynı 
acı tecrübeyi o da yaşamıştı. Bana “ne yapaca-
ğız” diye sordu, ona “Hans, sınıfına git. Benim 
yaptığım gibi otur ve dersine çalış! Dedim. Hans, 
“hayır korkuyorum, seninle kalabilir miyim” dedi. 
Tabi dedim. Ve o pencerenin önünde kıpırdama-
dan 1-1,5 saat durdu. Birden çok heyecanlandı ve 
“bak” dedi. Gördüğümüz manzarada, SS eşliğin-
de erkek çocuklar ve yetişkin erkekler dörderli 
sıra halinde kol kola girip zincir oluşturmuşlardı 

ve SS’ler onları hızlı yürümeleri için itekliyorlardı. 
Bu adamların kim olduğunu bilmiyorduk ama bu 
insanların Yahudi olduğunu tahmin ettik. Annemi 
aradım, neler olduğunu ve ne yapmam gerektiği-
ni sormak istiyordum. Telefona tanımadığım bir 
adam çıktı ve bu telefonun artık kullanılmadığını 
söyledi. 

Babamın iş yerini aradım, büyükannemi ara-
dım. Her defasında “telefon kullanımda değil” 
mesajını duyuyordum. Arkadaşım Hans da, tele-
fonlarından aynı mesajı aldı. Eve gitmeye karar 
verdik. Eve yaklaştığımda panjurların kapalı oldu-
ğunu fark ettim. Gündüz vakti hiçbir zaman kapa-
lı olmazdı, o sabah ben okula giderken de açıktı. 
Kapımız kilitliydi ki hiçbir zaman kilitlenmezdi. 
Zili çaldım, kimse açmadı. Neden bu gün her şe-
yin farklı olduğunu anlamaya çalışıyordum. Bana 
doğru köyümüzün en kötü Nazilerinden birinin 

yaklaştığını gördüm. Onu gördüğümde kor-
kumdan her zaman yolumu değiştirir-

dim. Ama o gün onun yanına gittim 
ve “annemin nerede olduğunu” 

sordum. Bana “O lanet kaltağın 
nerede olduğunu bilmiyorum 
ama bulursam ve hâlâ hayat-
taysa onu ben öldüreceğim” 
dedi. Koşarak diğer Yahudi-
lerin yaşadığı yerlere gittim. 

Bütün evlerin pencereleri 
kırılmıştı, insanlar Yahudilerin 

evlerini yağmalıyordu. Teyzemin 
evine yaklaştığımda annemi ve tey-

zemi pencereden bakarken gördüm. An-
nem bana kapıyı açtı, üzerinde teyzeme ait bir 
elbise vardı. Sabahtan beri yaşadıklarımızı birbiri-
mize anlattık. Ben okula gittikten 10 dakika sonra 
Nazilerin evimize gelip babamı tutukladıklarını 
öğrendim. Buna; “koruyucu gözaltı” diyorlardı. 
Babam o sırada pijamalıymış, O’na üzerini değiş-
tirmesi için ya da o soğuk sabahta palto giymesi 
için bile izin vermemişler. Diğer Naziler de mobil-
yaları ve pencereleri kırmaya başlamış. Annem de 
onlar gidince panjurları kapatıp, kapıyı kilitleyip 
teyzeme gelmiş. Şimdi anlıyordum ki, hâlâ sabah-
lığıyla durduğu için teyzemin kıyafetlerinden bi-
rini giymişti. 

BABAMI SON KEZ GÖRDÜM…

Pencereden bakıyorduk, 16 yaşından bü-
yük bütün Yahudi erkeklerinin tutuklanarak köy 
meydanına götürülüşünü izledik. Meydanı gören 
pencereden bakıyor ve tutuklananların bir an 
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önce eve dönmelerini umuyorduk. Pencereden 
amcam, babam ve tanıdığımız pek çok Yahudi 
erkeğin içinde bulunduğu grubun Naziler eşli-
ğinde meydana götürüldüğünü gördük. Annem 
pencereden babama “Hedy bizimle birlikte” diye 
seslendi ancak duyup duymadığını anlamadık. 
Gözden kaybolana kadar onları izledik. “Nereye 
gidiyorlardı, ne zaman eve döneceklerdi” hiçbir 
cevabımız yoktu. 

AMERİKA GÜNLERİ

Bu dönemde annem benim için çok endişe-
lendi ve beni Amerika’daki amcamın yanına gön-
dermeye karar verdi. Amerika’ya ayak bastığımda 
14 yaşındaydım. Ve ailemi bir daha hiç göreme-
dim. 

AİLEM AUSCHWITZ’DE ÖLDÜ

Amerika’ya ilk gittiğimde annem 
zaman zaman mektup yazıyordu. 
Kısa notlar şeklinde, bizi merak 
etme diyen mektuplardı. İki yıl 
sonunda bu mektuplar kesildi 
ve ben onların akibetini yıllar 
sonra Almanya’ya dönene ka-
dar öğrenemedim. Annem ve 
babam, toplama kamplarında 
vahşi tıbbi deneylerde kulla-
nılmış ve sonra gaz odalarında 
öldürülmüştü.

O gün, haksızlığa uğrayan kim 
olursa olsun O’nun yanında yer almak için 
kendi kendime söz verdim. 

GAZZE DE BENZER DURUMDA

Aralık 2008-Ocak 2009 arası Gazze’de 
yaşananlar karşısında dehşete düş-
tüm. Gazze’ye gitmek için üç 
kez girişimde bulundum ama 
gidemedim. Hâlâ bir gün içe-
ri girebileceğim umudunu 
taşıyorum. Amacım dünyaya 
“Ben İsrail’in işlediği savaş 
suçlarını kendi gözlerimle 
gördüm” diye haykırabilmek. 
İnsanlar 18 Ocak 2009 itiba-
rıyla her şeyin bittiğini sanıyor 
ama hiçbir şey bitmiş değil. Her 
gün devam ediyor. İsrail daha ge-
çen gün Gazze’deki pek çok noktayı vur-
du. Kimse yaralanmadı belki ama çok büyük 
zararlar verildi. Peki dünya medyası, özellikle 
Amerikan ve İsrail medyası yayınladı mı? Hayır! 

Bundan dolayı da insanlar orada tam olarak ne-
ler yaşandığından habersiz. Son 6 yılda beş defa 
Batı Şeria’da bulundum. Karşılaştığım Filistinli-
lerin çoğu bana, “Amerika halkı gerçekte neler 
olduğunu bilmiyor çünkü medya aktarmıyor. Bu 
yüzden, lütfen döndüğümüz zaman ABD halkına 
gördüklerinizi ve deneyimlerinizi anlatın” dediler. 
Ben de bu isteği yerine getireceğime söz verdim 
ve sadece ABD’de değil, gittiğim her yerde dile 
getirdim. Avrupa’ya gittiğimde gördüm ki, onlar 
da olan bitenden habersiz. Avrupa medyası daha 
özgür olsa da, onlar da yayınlarında gerçeğe tam 
olarak yer vermiyorlar. Gazze’ye gidip gelebilir-
sem ben yine aynısını yapacağım, gördüklerimi 
tüm dünyaya anlatacağım. 

GAZZE ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜ

42 ülkeden “Gazze Özgürlük 
Yürüyüşü”ne katılmak için Mısır’a 

gelen 1400 kişiden biriyim. 
Bu yılın başında görüşmelere 
başladık Mısır Hükümeti’yle. 
Eylül ayından bu yana da 
izinler alınmaya çalışılıyor bu 
yürüyüşü gerçekleştirebilmek 
için. Mısır Hükümeti yürüyüş 
isteğimizi reddettiği zaman, 

yani 21 Aralık’ta insanların çoğu 
yola çıkmıştı bile…

Sonuç olarak 1400 kişiden 100 
kişinin yürüyüşüne izin verildi. Ben de 

Gazze’ye girmesine izin verilenlerden biriydim. 
Benim için gidip gitmemeye karar vermek çok 

zor oldu. Gazze’ye gitmek için yaptığım üçün-
cü girişimdi bu ve gitmek istiyordum. 

Fakat Mısır Hükümeti’nin bu tavrı 
nedeniyle “gitmemeye” karar ver-

dim. 100 kişiye yakın yürüyüşçü 
Gazze’ye gitti ve döndüklerin-
de içerideki durumu bize ra-
por ettiler. Onlardan; karşılaş-
tıkları insanlar, yaşanan acılar, 
onlarla paylaşılanlar üzerine 
yürek burkan hikâyeler din-

ledim. Onları evlerine davet 
etmişler, sahip oldukları çok çok 

az imkânları özgürlük yürüyüşçüle-
riyle paylaşmakta ne kadar cömert dav-

randıklarını anlattılar. Ayrıca arkadaşlarımız 
İsrail’in, Gazze’de tünellerin bulunduğu sınır böl-
gelerini bombaladığını, bombaları gördüklerini, 
seslerini duyduklarını anlattılar. 
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AMBARGOYU ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇE-
KİYORUM

Mısır çok yanlış bir hareketin daha içinde ki, 
yeni ve çok derin bir “duvar” daha inşa ediyor. 
Bu duvar Amerikan hükümetinin destek ve 
yardımıyla yapılıyor. Amerikalı, vergi-
sini ödeyen vatandaşların parala-
rıyla yapılıyor. Söyleyecek söz, 
öfkemi ve duygularımı ifade 
edecek kelime bulamıyorum. 
Bunu yapanların kalpleri yok 
mu, ruhları yok mu? Neden 
hemen yanı başlarındaki in-
sanları incitmek, onlara zarar 
vermek istiyorlar?

Neden mi?

Çünkü Mısır’ın üzerinde İsrail 
ve Amerika hükümetlerinin giderek ar-
tan baskısı var. Oysa Mısır bağımsız bir dev-
let, kendi kararlarını verebilir ve vermeli. Amerika 
ve İsrail de baskılarına son vermeli elbette. Sanı-
rım bunun arkasında “dolar gücü” yatıyor. Mısır 
her yıl milyonlarca dolar yardım alıyor. Eğer Sam 
Amca’nın sözünü dinlemezse para gelmeyecek. 
Bu nedenle de, şimdi bu çelik duvarı inşa edi-
yorlar.

Yine anlamakta güçlük çektiğim diğer bir du-
rum da, dünyanın sessizliği. Uluslararası toplum 
nerede? İsrail’in her çeşit savaş suçu işlemesine, 
her tür insan hakkı ihlali yapmasına nasıl izin ve-
riliyor. Ve onlar neden sessiz?

Belki de sessizliklerinin sebebi antisemitizmle 
suçlanma korkusudur. Peki bunda bu kadar kötü 
ne var? Antisiyonizm ile antisemitizmi birbirinden 
ayırmalıyız. Bazen bu iki kavramın eş anlamlı gibi 

kullanıldığını görüyoruz. İnsanların “Siyo-
nizmin” ne olduğunu gerçekten anla-

madığını düşünüyorum. 

Aslında İsraillilerle Filistin-
liler kuzendir, genetik olarak 
benzerdir. Bunların ikisi de 
“semitik” kavimlerdir. 

SİYONİST YAHUDİLER 
ÇOK KAN DÖKTÜ!

Hıristiyanlar, Yahudiler ve 
Müslümanların birlikte barış 

içinde yaşadığı zamanlar vardı. 
Fakat İsrail 1947’de, henüz devlet 

haline gelmeden önce Filistinde yaşa-
yan Yahudiler pek çok Filistin köyünü yok 

etmiş, yüzlerce Filistinliyi öldürmüşlerdir.

SADECE BARIŞ VE ADALET İSTİYORUM

Bugün 1948’den yıllar sonra pek çok Filistin-
li mülteci kamplarda yaşıyor. 1947 veya 1967’de 
sürülen insanlar, onların çocukları ve torunla-
rı. Bu insanlar onurlu, huzurlu bir hayat sürme 
hakkından yoksunlar. Normal bir yaşam onların 
da hakkı. Bütün acı ve zorlukların sona ermesini 
istiyorum. İstisnasız herkes için “barış ve adalet” 
istiyorum.

 

İman edenler ile yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan Allah’a ve 

ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku 

yoktur; onlar üzülecek de değillerdir. Maide/69
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Türkiye ile İsrail’in arasının gergin olduğu günlerde 
Türkiye’ye geldi. İspanya’dan Türkiye’ye göçen Yahudi 

bir müzisyen. Otoriteler ‘Bir kere sesini duyan asla unut-
maz’ diyor. İsrail, Türkiye ve müzik üzerine bir söyleşi. Tuba 
Nur Sönmez, Yasmin’e İLKDER’in Filistin faaliyetlerini an-
lattı ve samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. 

“Türkiye’ye davet edildiğimde İsrail’den karşı çıkanlar çok 
oldu. Hatta güvende olmayacağım söylendi. Bu sözlerin hiçbirine 
kulak asmadım ve işte buradayım. Ben Tanrı’ya olan güvenim ve 
Türkiye insanına olan sevgimle geldim”

“Biraz Türküm, biraz İspanyol’um, biraz İsrailliyim, biraz 
Yahudi’yim, biraz Müslüman’ım. Tamam ben Yahudi’yim ama ne 
olduğumu değil, nasıl hissettiğimi anlatıyorum.  Ben bütün bu 
zenginlikleri yaşadım. Müezzin sesini dinleyerek büyüdüm ve 
hâlâ da ezan sesine hayran olurum. Onun sesi benim için en 
yüksek noktadadır… Her şeyden hissettiğim bütün bu parçaları 
sesimle, müziğim kanalıyla ifade ediyorum.”

Müzik otoriteleri O’nu, “Bir kere duyduğunuzda asla unu-
tamayacağınız ses” olarak tanımlıyor… İspanya’dan İsrail’e göç 
eden Seferadlardan…

Konser için geçtiğeimiz hafta Türkiye’ye gelen  İsrailli sanatçı 
Yasmin Levy, Tuba Nur Sönmez’in sorularını cevapladı.

Babası Manisa doğumlu…  

Acının ve hüznün kızı, yolunu bir kez daha Türkiye’den 
geçirdi.

Bir müzisyen ve bir Yahudi olarak en samimi ifadelerle 
yanıtladı soruları… 

TUBA NUR SÖNMEZ: Merhaba, Türkiye’ye tekrar geldiğiniz 
için teşekkürler. Burada kendinizi nasıl hissediyorsu-
nuz?

YASMIN LEVY: Kendimi evimde ve yerli hissediyorum. Dün ar-
kadaşlarım “memleketine hoş geldin” dediler. Bu söz duygularımı 
çok doğru ifade ediyor. Evimde hissediyorum. İlk olarak bunu 
bana insanlar hissettiriyor, Türkiye ailesinin bir parçası olarak 
görüyorlar. İkinci olarak da benim kökenim Türkiye’nin Manisa 
kentinden. Her seferinde yurduma dönüyormuşum gibi hissedi-
yorum.

TUBA NUR SÖNMEZ: Tekrar hoş geldiniz. Müziğinizi Sefa-

“Türk, İsrailli, Yahudi ve Müslümanım”

Yasmin LEVY 
ile Ropörtaj Tubanur SÖNMEZ
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rad müziği olarak biliyoruz. İspanya’dan 
Türkiye’ye göçen insanların şarkıları. Bu 
tarz müzik ülkemizde çok fazla bilinmiyor. 
Siz müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

YASMIN LEVY:  Bu çok uzun bir hikâye. Bu şarkı-
lar çok eski. Şarkıların pek çoğu İspanya’da doğ-
muş ve sonra Yahudilerle birlikte seyahat etmiş. 
Yahudiler bu müziği canlı tutmuş. Balkanlar üze-
rinden Türkiye’ye, Yunanistan’a, Bulgaristan’a, bir 
bölümü Fas’a, bir bölümü İsrail’e gitti. Yani bu 
şarkılar uzun bir yolculuk yaptılar. Kullanılan dil; 
Ladino, eski İspanyol-Yahudi dili. 100 yıl önce 
İspanya’daki Yahudiler İspanyolca konuşuyorlar-
dı.

TUBA NUR SÖNMEZ: Müziğiniz 
acılarla dolu…

YASMIN LEVY: Ben de tam 
olarak öyle tanımlıyorum.

TUBA NUR SÖNMEZ: Evet, 
müziğinizde genel ola-
rak acının verdiği bir 
ağırlık var. Geçen ayki 
İstanbul konseriniz son-
rası dinleyenlerin yüzüne 
yansımıştı müziğinizdeki 
acıların izleri. 

YASMIN LEVY: Öyle demeyin, şimdi 
kimse beni dinlemeye gelmek istemeyecek…

TUBA NUR SÖNMEZ: Ama dinlemesi çok güzel 
acılardı… Bu şarkılar hüzünlü çünkü sür-
gün hayatı yaşayan Yahudilerin acılarıyla 
beslenmiş. Göç yollarındaki hüzün, hayat-
taki mutluluklardan ağır basmış demek 
ki.

YASMIN LEVY:  Bu müzik insanların hayatların-
dan geliyor. Yahudiler İspanya’dan sürgün edildi-
ler. Hâlbuki ispanya’yı seviyor ve asla yaşadıkları 
yerden ayrılmak istemiyorlardı. Bu yeteri kadar 
büyük bir acıydı. Tüm bu acıları alıp, şarkılarla 
ifade ettiler. Hayata, mutluluğa, hüzne, Kudüs’e 
olan özleme, hasrete dair şarkılar yaptılar. Yılların 
yolculuğu ve acısı var bu müzikte.

TUBA NUR SÖNMEZ: Müziğinizin bilinir-
liği nasıl? Daha çok dünya çapında mı, 
Türkiye’de mi, İspanya’da mı biliniyor?

YASMIN LEVY: 10 yıl kadar önce Sefarad müziği-
nin ne olduğunu bilen pek yoktu. Son 10 yıldır bir 
canlanma ve hareketlenme içinde. İspanya’da çok 
az insan tarafından biliniyor maalesef. Aslında bu 

durum çok şaşırtıcı, çünkü biz, Sefarad Yahudi-
leri ispanya’dan geldik. Dil ve şarkılar tarihe dair 
bilinenlerden daha az yer alıyor hafızalarda. Ama 
dünya çapında her geçen gün daha fazla insan 
tarafından Sefarad müziği biliniyor, özellikle de 
ispanya’dan İsrail’e göçen Yahudiler tarafından.

TUBA NUR SÖNMEZ: Siz çok kültürlü bir top-
lumda yaşam tecrübesine sahipsiniz. Peki, 
bu çok kültürlü yaşam tarzı, tecrübe ve at-
mosferin müziğinize ve dünya görüşünüze 
yansıması nasıl?

TÜRKÜM, İSRAİLLİYİM, YAHUDİYİM, MÜS-
LÜMANIM…

YASMIN LEVY: Ben Kudüs’te büyüdüm ki 
Kudüs tam anlamıyla bir mozaiktir. 

İnsanlar dünyanın her yanından 
Kudüs’te yaşamaya geliyor. Nere-
deyse her çeşit müziği dinleye-
rek yetiştim; İran, Mısır, Türk, 
İspanyol yani flamenko, jazz, 
opera, klasik müzik… Her çeşit 
yemekten yiyerek büyüdüm. 
Pek çok geleneği tecrübe ettim. 

Ve bu karışım “ben”i ortaya çı-
kardı. Ben bu çeşitliliğin sonucu-

yum. Ve bu yüzden de müziğimde 
pek çok etkileşim hissedilir. Çünkü ben 

biraz Arap’ım, biraz şundan, biraz bundan, 
her şeyden bir parçam var… bilmiyorum her ne-
reye gidersem gideyim çok güçlü bir duygu var 
içimde. Biraz Türküm, biraz İspanyol’um, biraz 
İsrailliyim, biraz Yahudi’yim, biraz Müslüman’ım. 
Tamam ben Yahudi’yim ama ne olduğumu de-
ğil, nasıl hissettiğimi anlatıyorum.  Ben bütün bu 
zenginlikleri yaşadım. Müezzin sesini dinleyerek 
büyüdüm ve hâlâ da ezan sesine hayran olurum. 
Onun sesi benim için en yüksek noktadadır… 
Her şeyden hissettiğim bütün bu parçaları sesim-
le, müziğim kanalıyla ifade ediyorum.

TUBA NUR SÖNMEZ: Müziğinizde uyum ve ba-
rışın seslerini duymak çok güzel. Fakat ger-
çek dünyaya baktığımızda Ortadoğu’daki 
istikrarsızlık, Filistin-İsrail çatışması ya-
rım asırdan fazladır devam ediyor. Sizce 
tünelin ucunda barış ışığı görünüyor mu?

YASMIN LEVY: Görmeyi umuyorum… Eğer umu-
dumuz olmasa yaşamın ne değeri olur. Benim de 
umudum var. Fakat maalesef nefret ve düşman-
lığın büyüdüğünü görüyorum ki bu benim için 
en korkunç şey. Eğer devletleri değil de halkla-
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rı konuşursak diyebilirim ki “biz aynıyız”. Biz iyi 
arkadaşlarız, kardeşleriz, aynı dilden konuşuyo-
ruz ve zihinlerimiz de aynı. İnanmak istiyorum. 
İnanıyor ve umuyorum ki barış gelecek. Ben de 
elimden ne geliyorsa karınca kararınca bu yolda 
ortaya koyacağım. Fakat yakın gelecekte görmü-
yorum özlediğimiz barışı. Daha çok çalışmalıyız. 
Her birimiz, büyük dünyayı konuşmadan önce, 
içimizden, kendimizden başlamalıyız. Büyük laf-
lar etmeden önce herkes kendi içine dönmeli ve 
kendisine sorular sormaya başlamalı. Çünkü soru 
içimizde başlıyor. Ötekine saygı göstermediği-
mizde ise problemler baş gösterir. Bizden farklı 
olanlara saygı duymayı unutuyoruz. Farklı dinle-
rimiz, hayat tarzlarımız, fikirlerimiz var. Bütün bu 
farklılıklara saygıyı ihmal ediyoruz. Her birimiz 
en iyi ve en doğru kendimizi görüyoruz. Hâlbuki 
kendimizi yaşamalı ve başkalarının da kendi bil-
diği yolda yaşamasına izin vermeliyiz. İnsanları 
değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmeliyiz. İnsanları 
oldukları gibi kabul edip haklarına saygı duymalı-
yız. Müzikte de olan budur. Mesela bu sefer kon-
serimde kubat ile birlikte sahne alıyorum. Kubat 
sesiyle, yeteneğiyle, yüreğiyle ve gelenekleriyle 
birlikte geliyor ve ben de kendiminkilerle. Bunla-
rı bir araya getirerek bir harmoni yaratarak daha 
güzel bir dünya için katkımızı ortaya koyuyoruz. 
Çünkü birbirimize saygı duyuyor, değiştirmeye 
çalışmıyoruz.  Müzikte yaptığımızı hayata geçir-
meye ihtiyacımız var ve bu mümkün. Ben Müs-
lümanlarla Yahudilerin barış içinde yaşadıkları 
zamanların şarkılarını söylüyorum. Yani bu barış 
mümkün. 

TUBA NUR SÖNMEZ: Biz de olabildiğince ça-
buk barışa kavuşmak istiyoruz. Dediğiniz 
gibi siyasi problemler var ve eskiden uyum 
içinde yaşayan insanları etkileyen olaylarla 
karşı karşıyayız. Bir süre önce Türkiye’den 
ve dünyadan sivil toplum kuruluşları Gaz-
ze ablukasını delmek için gemilerle insani 
yardım ve barış gönüllüleri gönderdiler. 
Fakat İsrail tarafından aktivistler tutuk-
landı, yardımlara el kondu ve öldürülenler 
oldu. Sizin görüşünüz nedir?

YASMIN LEVY:  Ben hiçbir zaman politika hak-
kında konuşmam. Ben bir müzisyenim. Şimdi 
kendi fikrimi beyan edersem, ne dersem diyeyim 
birilerini incitecek. Kimseyi kırmak istemem. An-
cak fikrimi gösterebilirim: “ben buradayım”.

Türkiye’ye davet edildiğimde İsrail’den karşı çı-
kanlar çok oldu. Hatta güvende olmayacağım 

söylendi. Bu sözlerin hiçbirine kulak asmadım 
ve işte buradayım. Ben tanrı’ya olan güvenim ve 
Türkiye insanına olan sevgimle geldim. Ve onlara 
da sevgimi ifade etmek istedim. İşte bu benim 
görüşüm; geldim, buradayım.

Ayrıca barış çocukları elçisi olarak gönüllü çalış-
maların içindeyim. Bence eğitime daha fazla önem 
verilmeli. Şu durumda Filistin-İsrail çatışmasının 
çözümü de çocuklara bağlı. Görev aldığım pro-
jede çocuklara barış içerikli eğitimler veriyoruz. 
Her iki tarafın çocukları için de atölye çalışmaları 
hazırlıyoruz. Müziği ve sevgiyi paylaşıyoruz. Bir 
şeyleri değiştirmeye küçük yaşta başlamalıyız.

TUBA NUR SÖNMEZ: Eğer müziğiniz elinizden 
alınsa, hayatınızda müzik olmasa?

YASMIN LEVY:  Hayatımda müzik olmazsa haya-
tım da olmaz. Perişan bir hayat olur. Nefes alma-
ya devam ederim ama zihnim için bir son olur. 
Rüzgârda savrulan bir yaprak gibi hissederim. Va-
roluşsuzluk…

TUBA NUR SÖNMEZ: Müziğinizde değindiği-
niz temalar neler?

YASMIN LEVY:  Temalarımı iki bölümde işliyo-
rum. Geleneksel Sefarad yani Ladino müziğinde 
temelde aşktan, sevgiden bahsedilir. Museviliğe 
dair konular da vardır. Bunlar da ispanya’daki ha-
yatı, Kudüs’ü anlatır.

Bir de kendimin İspanyolca olarak yaptığım şar-
kılar var. Onlar da çoğu zaman hüzünlü ve yarım 
kalan aşklarla ilgilidir. Kendi hayatımdan kesitler 
de var tabi. Hüzün bana ilham veriyor o yüzden 
üzgünken yazarım. Ya da çevremde gördüğüm 
acılar. Asla mutlu konularda yazmam.

TUBA NUR SÖNMEZ: Neden ?

YASMIN LEVY: Denesem de yazamıyorum. Bil-
miyorum… Sanırım karakterimden kaynaklanı-
yor. Mutlu bir insanım ama içimde hep bir hüzün 
var. Mutlu şarkılar da söylemeye çalışıyorum ama 
inancım yok. Başka insanlar güneş ve çiçekler 
hakkında söylerken hoşuma gider ama ben yapa-
mam. Hüzünde rahat hissediyorum. Bana kalsa 
bütün repertuarım sadece ve yalnız acı üzerine 
olurdu, fakat dinleyenler için dengelemeye çalı-
şıyorum.

TUBA NUR SÖNMEZ: Konser sonunda müzi-
ğin hüznün ve ağırlığı altında kalmış gibi 
hissediliyor yoksa…

Peki kadın olarak hemcinslerinizin sorun-
larına duyarlılığınız nasıl? Kadın hakları-
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nın önemsendiğini, kadının hak ettiği yer-
de olduğunu düşünüyor musunuz? Atılma-
sı gereken adımlar var mı? 

YASMIN LEVY: Tabii. Eleştirmiyorum ama mese-
la Afganistan’da kadınların çok az hakları var ve 
iyileştirmeye çalışıyorlar. Bu konuda kitaplar var. 
Bence kadınlar çok bilge, hassas ve zeki insan-
lar. Dünya kadınlara daha çok hak vermeli çünkü 
kadınlar dünyayı daha iyi bir yer yapacak. Çün-
kü kadınlar farklı düşünebiliyor. Çünkü kadınlar 
anne. Bir kadının annelikle sahip olduklarına hiç-
bir erkek erişemez. Kadınlar barışı getirebilirler 
çünkü onlar anne. Kadınlar erkekler gibi düşün-
mez ve savaşmaz.

Ama her şeye rağmen benim gibi kariyer sahibi 
kadınlar için de kadın olmayı hatırlamak önem-
li. Agresifçe hak mücadelesi veren kadın da hoş 
değil. Biz erkek gibi olmak zorunda değiliz. Hiç-
bir şey ispatlamak zorunda değiliz. Sadece kadın 
olabiliriz; narin, seven bir kadın. Aynı zamanda 
üretebilir ve dünyayı fethedebiliriz. Hem güçle 
hem nazik olabiliriz. Agresif yollardan haklarımızı 
aramak ve erkeklere eşit olduğumuzu ispata ça-
lışmak niye? Biz zekiyiz ve pek çok yeteneğimiz 
var. Çocukları eğitmek bile çok fazla şey. Kadın 
olmak güzel, unutmayalım.

TUBA NUR SÖNMEZ: Karşınıza pek çok haksız 
ve hukuksuz uygulama geldiğinde her za-
man narin ve nazik olabilmek kolay değil. 
Avrupa’da hala kadınlar eşit ücret hakları 
için çabalıyor. İspanya’da ise çok yeni bir 
karar ile kadınların çarşaf (burka)  giyme-
si yasaklandı. 

YASMIN LEVY: Aynı işi yapıyorsak ve erkek daha 
çok kazanıyorsa elbette bunu değiştirmek için ça-
lışmalıyız. Zamanla değişeceğini umuyorum.

Çarşaf hakkında kimseyi yargılayamam. Bir yerin 
kurallarına ve insanlarına saygı duyulmalı. Fakat 
şuna da inanıyorum ki, hiç kimse bir diğeri üze-
rine zorlama yapamaz. Çarşaf giymek istiyorlarsa 
bırakın giysinler. Bu o kadınların dini inanışları, 
gelenekleri. Bu çok hassas bir konu. Kadın-erkek 
her birey istediği biçimde yaşama özgürlüğüne sa-
hip olmalı. Bu benim için çok önemli bir konu.

Ben evliyim ve eşim dindarlıktan çok uzak bir 
dünya görüşüne sahip. İkimiz de kendi hayatımı-
zı yaşıyoruz. Asla kendi fikirlerimizi birbirimize 
dikte etmeyiz. Karşılıklı saygı bunu gerektirir.

TUBA NUR SÖNMEZ: Bu samimi sohbet için te-
şekkür ediyorum. 

SEN GELDİN
Yine haksızlığa uğradığım bir andı. Yüreğim 

kırgın isyana meyledecekken sen geldin.
YA RESUL senin sabrın, senin şükrün, senin al-

çak gönüllüğün geldi kırgın yüreğime...
İyi niyetim ve dürüstlükten kaybederken, haklı 

olduğum halde ezilip hırpalanırken
yaralı yüreğimle biçareyken…

Sen geldin YA RESUL sabret dedin, beni örnek 
al dedin…

Öksüzlerin yetimlerin başını okşarken onları 
nasıl mutlu edebilirim dediğimde,

fakiri, mazlumu, hastayı gördüğümde azda 
olsa bir şeyler yapmak istediğimde 

Sen geldin YA RESUL senin sünnetlerin geldi 
biçare yüreğime...

Komşusu açken tok yatan bizden değildir, 
deyişin,düşmana bile hoşgörüyle yaklaşımın
Allah için sevip, ALLAH için mücadelelerin

YA RESUL sen geldin yanıma örnek insan gül 
MUHAMMED...

Her mücadelemde, her haksızlığa uğradığım-
da, her çaresiz kalışımda, yetimle,

öksüzle, hastayla, fakirle, zulme uğrayanla 
karşılaştığımda sen geldin yanıma...

Hep iyi şeyler yap dedin...
Kötülük etseler de, kırsalar da kalbini sırtından 

vursalar da defalarca.
Sen hoş gör kötülüğe kötülükle karşılık verme 

dedin
YA RESUL ben yoruldum, yaralı kırgın yüreğim 

yoruldu, umutlarım,
mücadelem yoruldu.

Neden adaletsiz bu dünya, neden kırıyorlar 
insanlar birbirini, neden

tutmazlar fakirin, mazlumun, yetiminde elinden,
Neden düşene bir tekmede onlar atarlar...

YA RESUL artık çok yoruldum sevdamla, sab-
rımla, kahrımla bu biçare yüreğimle

sana gelmek istiyorum... 
can MUHAMMED ÖRNEK İNSAN.

Ayten DEMİR
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Gazze ablukasını delmek için Filistin’e gitmek için yola çıkan 
Mavi Marmara gemisinde bulunan film yapımcısı barış ak-

tivisti Iara Lee, “yaşananlar inanılmazdı ve yalanlar durmaksızın 
devam ediyor” diyor.

Gazze ablukasını delmek için Filistin’e gitmek için yola çıkan 
Mavi Marmara gemisinde bulunan film yapımcısı barış aktivisti 
Iara Lee,  İstanbul’da. Aslen Brezilyalı, Kore kökenli ve filoya Ame-
rika gurubuyla katıldı. 2010 başında Uluslararası Gazze Özgürlük 
Yürüyüşü’ne bendenizle birlikte katılımcılar arasında yer alan ve 
Gazze’ye girip çektiği filmlerle abluka altındaki insanların sesini 
dünyaya duyuran Lee, bu kez kayıtlarıyla gemideki insanlık dışı 
olayları gün yüzüne çıkardı. Birleşmiş Milletler’de gösterilen video 
çekimlerinin tanıklığı İsrail’in hukuk ve insan hakları ihlallerinin 
apaçık bir delili oldu.

Filo olaylarından sonra yeniden ülkemize geldiğiniz, görü-
şebildiğimiz için teşekkürler. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 
Olayın etkisinden kurtulabildiniz mi?

İstanbul’da çok hoşuma giden bir durum yaşıyorum. Her gün 
yardım filosundan birileriyle karşılaşıyorum. Biz artık kardeş gibi 
olduk. Yurt dışındaki katılımcılar olarak da “İstanbul’da olmamız 
lazım, İHH’ ya gitmemiz lazım, Mavi Marmara’daki kardeşlerimizle 
bir araya gelmeliyiz” şeklinde bir duygu içindeyiz zaten. Bu olay 
müthiş bir dayanışma yarattı aramızda. Hatta dün facebook he-
sabıma mevcut şehir bölümüne İstanbul yazdım çünkü şu anda 
buraya ait olduğumu hissediyorum. Türkiye’nin bölgedeki güçlü 
rolü, mevcut hükümetin Filistin’e olan cesur desteğini ilan etmesi 
ve bu zulme karşı durması çok önemli. Bence bu hareketi devam 
ettirmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Kaddafi Gazze’ye bir gemi yol-
ladı. Her hafta, her ay gemiler göndermeye devam etmeliyiz. Ses 
çıkarmaya devam etmeliyiz. Neticede İsrail gibi Medya araçlarımız, 
Amerika’da üretilen silahlarımız, devasa bütçemiz ve savunma sis-
temimiz yok. Ama bizim gönülden çalışan insanlarımız var, gayretli 
sivil toplumumuz var. Mavi Marmara’daki basın mensupları olarak 
bir araya geldik ve İsrail’e karşı hukuki davalar başlattık. Avukatla-
rımız buluşup süreçle ilgili neler yapabileceğimizi görüşüyorlar. Bu 
ay içinde bir kitap basılacak konuyla ilgili. Yazarlarımızın, hem do-
ğudan hem batıdan büyük düşünürler, neler olduğuna, bu çatışma-
lı sürecin nasıl sonuçlandığına dair fikirlerini, değerlendirmelerini 
içeren bir kitap. Biz bu trajediden iyi bir noktaya varmak istiyoruz. 
Yas tutmak, üzülmek, perişan, yenilmiş hissetmek olmamalı geldi-
ğimiz nokta. Nasıl olumlu bir değişim başlatabiliriz? Hiçbir suçu 
olmayan arkadaşlarımızı kaybettik. Kendi hayatlarını dünyaya bir 
uyanış çağrısı yapmak için feda ettiler. Onların kaybı bize ahlaki bir 
sorumluluk yüklemiş durumda, artık daha çok çalışmalıyız.

Lara LEE

Hiç Utanmadılar 
Bunu Yaparken

Tubanur SÖNMEZ

“Vazgeçmemeli 
ve sonuna kadar 
gitmeli. Bu bir 
hayat duruşu 

haline gelmeli. 
Umuyorum ki sivil 

kuruluşlardaki 
insanlar da bu 

duruşa bağlı kalır. 
Baskı ve zulüm 

ortada. Bu sadece 
Filistinliler ile ilgili 

bir durum da değil”
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İsrail tarafı kendini suçlu bile hissetmiyor 
maalesef. Hatta gemiyi geri vermek yerine, yü-
zen otel olarak kullanmak istiyorlar. Kaçırma 
faslının üzerine şimdi de çalma faslı devam 
ediyor. Ve sizlerin bütün şahsi eşyalarınız, çok 
pahalı elektronik ekipmanlarınız da hala ora-
da. Bu konuda bir gelişme var mı?

Bu kadar vurdumduymaz ola-
bilmeleri gerçekten inanılmaz. 
Biz geçenlerde New York’ta gemi 
destekçileriyle bir toplantı yaptık 
ve yanımıza ellerinde “Gemiyi 
Batırın” pankartı taşıyan Siyo-
nistler gelip bizi protesto ettiler. 
Daha yeni 9 kişiyi öldürdüler ve 
hala ellerindeki pankartlara “Ge-
miyi Batırın” yazarak meydan-
lara çıkmaya cesaretleri var. Bu 
çok acımasızca. İnsanlar bir hata 
ya da bir çılgınlık yaptıklarında 
en azında bir özür beyan etmeyi 
bilmeli. Bunu hatalı bir davranış 
olduğu ihtimalini bile dile getire-
cek onurları yok. Ayrıca bu du-
rum onlar için de çok kötü. Bil-
miyorum insanları öldürmekten 
nasıl bir fayda umuyorlar? Ama bunlar yaşanıyor 
maalesef. Gemimize el koydukları yetmezmiş gibi 
şimdi de turistler için yüzen otel olarak kullana-
cakları nı dile getiriyorlar. Bu inanılmaz bir şey. 
Bizim video çekimlerimize el koydular ve parça 
parça kullanıyorlar. İnsanlar Norveç’ten ve başka 
yerlerden maillerle çekimlerini youtube ve ben-
zeri yayın kanallarında izlediklerini söylüyorlar. 
Kredi kartları kullanıldı. İsrail Savunma Servisi 
IDF’den askerler bizim kartlarımızı kullanıyorlar. 
Bu inanılmaz bir küstahlık. Baskılarını, hukuksuz 
tavırlarını nereye kadar götürebileceklerini görü-
yoruz. Sınırları zorluyorlar ve eğer uluslararası 
kamuoyu bir şeyler yapmazsa bütün bu hukuk-
suzluklar ve baskılar devam edecek. Çünkü çok 
uzun zamandır suiistimalleri, ihlalleri devam edi-
yor ve hiçbir şey olmadı. Ve şöyle bir durum çık-
tı; “Baksanıza! Lübnan’da, Gazze’de, Batı Şeria’da, 
her yerde insanları öldürüyoruz ve kimse umur-
samıyor. Dubai ve başka yerlerde insanlara sui-
kastlar düzenleniyor, kimsenin umurunda değil”, 
düşüncesindeler. Ama bardak çoktan taştı. Artık 
yeter. Buna bir son vermemiz gerek ve tek yolu 
hukukçularla birlikte hareket etmek, uluslarara-
sı hukuk maddelerini bulup gündeme getirmek, 
bütün bu hukuksuzlukları ortaya çıkarmak ve 
azimli olmak. Çünkü bütün bu hukuk sistemin-
deki yavaş bürokratik işleyiş, sabırları tüketebilir. 
Vazgeçmemeli ve sonuna kadar gitmeli. Bu bir 

hayat duruşu haline gelmeli. Umuyorum ki sivil 
kuruluşlardaki insanlar da bu duruşa bağlı kalır. 
Baskı ve zulüm ortada. Bu sadece Filistinliler ile 
ilgili bir durum da değil. Güney Amerika’da, pek 
çok Avrupa ülkesinde, Kongo’da, Burma’da da 
baskıyı görüyoruz. Bu kabul edilmez. Bir şeyler 
yapmalıyız.

Her nerede zulüm varsa, siz 
de mazlumların yanında olup 
dayanışma, ses çıkarma ihtiya-
cı içindesiniz.

Bazen hiç korkmuyor mu-
sunuz diye soruyorlar. Mavi 
Marmara’da hissettiğim, adalate 
olan bağlılığımdı. Bu enerjiyi baş-
ka yerde hissetmemiştim. Oraya 
giden insanlar hayatı, yaşamayı, 
ailelerini seviyorlardı. Fakat ora-
daki bağlılığımız fiziksel hayatı-
mızın ötesindeydi ve bu çok gü-
zel bir duygu. Şehit olmak istiyo-
rum, ölmeye geldik gibi bir duy-
gu değildi bu tabiî ki. Ama bizi 
hiçbir şey durduramayacak.  Hat-
ta Mossad suikast bile düzenlese 

bir korku yaratmaz. Gemideki Türkler çok etki-
leyiciydi. Burada da acaba kendime ait bir eşya 
bulabilecek miyim diye gemiden gelen eşyaların 
koyulduğu depoya gittiğimde, üzerinde 4 kurşun 
yarasıyla gemiden kurtulmuş bir aktivist ile kar-
şılaştım. Ona dedim ki ‘Sen Süpermen misin?’. Bu 
sadece cesaret de olamaz. Nasıl tarife edeceğimi 
bilmiyorum. Siz Türkler ne yiyorsunuz bilmiyo-
rum doğrusu. Cesaretin Süpermen ile buluşması 
gibi… İnsanlar sonraki filo için hazırlanıyor bile 
ve herkes çok çalışıyor. Kimse vazgeçmeyecek, 
adalet yolundan ayrılmayacağız.

Amerika’da yaşıyorsunuz değil mi?

Evet, ama biz de göçebe gibi yaşıyorum. 
Amerika da benim son 15 yıldır yaşadığım yer. 
Son birkaç yıldır çoğunlukla Ortadoğu’da bu-
lundum, çünkü Amerika Irak’a saldırdığında bu 
durumu kaldıramadım. Milyonlarca insan sokak-
lara döküldük, nasıl olsa demokratik bir ülkede 
yaşıyorduk. Eğer bu bir Demokrasiyse hükümet 
neden insanların isteklerini duymadı. Bu karma-
şada ülkeden ayrıldım ve güney Afrika’ya gittim, 
Ortadoğu’da, Lübnan’da ve İran’da yaşadım. Ora-
lardaki bakış açısı ve algılardaki farkı, dünyanın 
diğer tarafındaki insanlardan ayrı noktalarını ve 
vardıkları sonuçları biliyorum. Bütün bu CNN, 
Fox gibi televizyonlarda izlediklerimiz, New York 
Times’da vs okuduklarımız çok farklı fikirler ve-
riyor.
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En genç şehit Furkan da Amerikan vatan-
daşıydı. Amerika cephesinde tepkiler nasıldı? 
“Bizim bir vatandaşımızı da İsrail öldürdü”, 
tepkisi var mıydı? Nasıl yankı buldu olaylar?

İnanılmaz şekilde Rachael Corie öldürüldü-
ğünde de, ki O bir Filistinlinin 
evinini buldozerlerin yıkmasına 
karşı duruyordu, kimsenin umu-
runda olmadı. Amerika hükümeti 
hiçbir şey yapmadı. Ne yaptılar 
biliyor musunuz? Bir tiyatrodaki 
oyunu durdurdular, o kadar. Aile-
ye destek vermeleri, olayı adale-
te intikal ettirmeleri beklenirken; 
hiçbir şey yapmadılar. Aynı şey 
Furkan’ın öldürülmesinde de ya-
şandı. Amerika hükümeti umur-
samaz davrandı, buradan da ne 
kadar ön yargılı bir bakış oldu-
ğunu görüyoruz. Eğer bu olaylar 
tam tersi bir şekilde yaşansaydı 
skandal olurdu; “Vay, Amerika 
vatandaşı bir Filistinli tarafından 
öldürüldü” diye kıyamet kopardı. 
Bu düzenin ne kadar da ikiyüzlü 
olduğunu bilsek de yine de yıl-
mamalıyız. Öyle bir ikiyüzlülük 
ki İsrail Irana nükleer silaha eriş-
me ihtimalinin bile olamayacağı-
nı dayatırken, kendileri yüzlerce 
nükleer silahın üzerinde oturuyorlar. Her zaman 
bir ikiyüzlülük var. Şimdi İsrailliler meşhur araş-
tırmalarını yapıyorlar ve araştırmadaki 
görevlilerden bazıları bizzat operas-
yonun yönetiminde bulunanlar. 
Yani, nasıl bir meşruiyete sa-
hip olmayı bekliyorlar acaba? 
Gazze’deki  katliamın planla-
yıcıları ve sorumluları olarak 
Marmara Gemisinde olanlar-
la ilgili inceleme yapıp, rapor 
mu hazırlıyorlar? Bu sadece 
delilik olabilir.

Peki İsraillin hazırladığı 
bu rapor neye benziyor?

Aslında raporun tamamı da eli-
me geçmedi, özetini okudum. Ve gördü-
ğüm; raporun yalanlarla döşenmiş olduğuydu. 
Kendilerini tekrar ediyorlar ama soruyorum: “Ka-
nıtınız nerede?”. Onlar teröristti, silahları vardı 
gibi ithamlarının nasıl bir delili var? İşte burada 
sahneye sorumsuz gazetecilik geliyor. Bütün bu 
yalanlar ana akım TV ve gazetelerde yer buluyor. 
Bir gazeteci de çıkıp “haberin kaynağını kontrol 
etsem mi? Acaba doğru bilgiler mi” demiyor. İşte 

ben buna, sorumsuz gazetecilik diyorum. Bazı 
araştırmacı gazeteciler kaynakları araştırıp hep-
sinin yalan olduğunu kanıtlasa da yayınlamaya 
devam ettiler ve sonunda yüz milyonlarca insana 
bu yalanlar dinletildi. Çoğu zaman insanlar gerçe-

ği bilmiyor ve yalanlarla beslenip 
bir sonuca varıyorlar. Bu büyük 
bir “kötülük çemberi” ve bizim 
işimiz web sitelerinden, küçük 
yayınlardan, internetten, facebo-
oktan gerçeklerin açığa çıkması 
için küçük adımlar atmak. Sürekli 
yok sayıldığımız gerçeğine rağ-
men. Ben çekimlerimi İsrail’den 
çıkarabildim ve elimizdeki tek vi-
deo kaydıydı.

Gerçekten çok önemliydi 
yaptığınız. O çekimler BM’de 
delil teşkil etti. Tekrar teşek-
kürler.

Gerçeği görmek isteyenler 
için önemliydi. Gerçeği perde-
lemek isteyenler yine bizi yok 
saydılar. İyi ki internet var. En 
azından olayın ilk haftasında 1 
milyon kişi çekimlerimi izlemişti. 
Gerçekler izleyicilere servis edil-
miyor, insanlar gerçeği bulmak 
için aramalılar. Diyeceğim şu ki; 
insanlar ana akım medyadan bilgi 

aldıklarında iki kez düşünmeli. Bir haberi doğru 
olarak değerlendirmeden önce araştırsınlar.

Krizin hemen haftasında 
İsrail’den bir video klip dünyaya 

internetten servis edildi.  Bu 
trajik olayla alay eden, elle-
rinde silah benzeri aletler-
le barış aktivistlerini alaya 
alan bir klip. Zihinlerin na-
sıl bulandırıldığının açık 
bir örneğiydi mesela.

Hiç utanmadılar bunu ya-
parken. İnsanları öldürüp son-

ra da alay mı ediyorsunuz? İna-
nılmazdı ve yalanlar durmaksızın 

devam ediyor. Bir silah bulduklarını 
iddia ediyorlar. Yemenli bir aktivistin ge-

leneksel kıyafetini tamamlayan bir aksesuarını si-
lah olarak yansıttılar. İnsanlar da o süslü hançeri 
görüp, “Aa evet silah varmış” dediler ve bu yalanı 
yuttular. 1990’dan kalma bir video yayınladılar. 
Videoda insanlar bir depoda eşyalara bakıyorlar-
dı ve ve silaha benzer görüntüler de vardı. Bu gö-
rüntüyle dünyayı aptal yerine koydular. Marmara 

“Bazı araştırmacı 

gazeteciler kaynakları 

araştırıp hepsinin 

yalan olduğunu 

kanıtlasa da 

yayınlamaya devam 

ettiler ve sonunda yüz 

milyonlarca insana 

bu yalanlar dinletildi. 

Çoğu zaman insanlar 

gerçeği bilmiyor ve 

yalanlarla beslenip bir 

sonuca varıyorlar.”
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gemisinde silahlar varmış gibi gösterdiler “İHH 
Hamas ile birlikte çalışan terörist bir organizas-
yondur” dediler.  Peki deliliniz nedir? Eğer bizler 
terörist olsaydık, serbest bırakılmamış ve hala 
İsrail’de tutuklu olurduk. Hiçbir kanıt yok. Şim-
di de, “Aa, üzgünüz, terörist sandığımız insanları 
kimlikleri olmadığı için öyle sanmışız” 
dediler. Sonra dünyada gemi yolcu-
ları ve organizatörler hakkında 
terörle bağlantıları var gibi bir 
algı oluşturuldu. Herhalde şu 
durumda terörist damgası yi-
yenler bunu bir iltifat olarak 
almalı, demek ki iyi bir şey-
ler yapıyorlar. Çünkü bu on-
ların adalet isteyen insanlara 
yapıştırdıkları yaftadan başka 
bir şey değil. Ve İHH çok cesur 
bir rol üstlendi. Bir insani yar-
dım kuruluşu olarak, sadece yar-
dım dağıtmakla yetinmiyorlar. Zaten 
kuruluşun isminde de insan haklarını ko-
ruyan bir misyonları olduğu belirtiliyor. Gıda ve 
eğitim materyalleri dağıtılıyor, 
fakat nihai öneme sahip olan; 
insanları onurlu, özgür bir ya-
şama yaklaştırmak önceleni-
yor.

Daha önceki açıklamala-
rında, İsrail askerlerinin di-
rekt olarak öldürmek ama-
cıyla geldiğini belirtmiştin. 
Bu neticeye ulaşmanı sağ-
layan gözlemlerini bizimle 
paylaşır mısın?

Gemideki herkes benim 
endişelerimi yersiz buluyordu. 
Buraya gelip de yüzlerce asker-
le gemiyi ele geçirebileceklerini 
kimse düşünmüyordu. Beni he-
yecanlı ve tespitlerimde abartı-
lı bulmuşlardı. Onlara; “ Arka-
daşlar, bunlar İsrailli, ben 2006 
Lübnan saldırısında da oraday-
dım. Ne yaptıklarını gördüm” 
dedim. Gemideki arkadaşlar 
pek çok uyruktan, çok kala-
balık bir gurup olduğumuzu, 
hiçbir şey olmadan Gazze’ye 
gireceğimiz şeklinde beni tes-
kin ettiler. Maalesef kaygılarım-
da haklıydım. Eğer gemiyi ele 
geçirmek istiyorlarsa öldürmeleri gerekiyordu 
ve öldürdüler. Bu yüzlerce kişilik gemiyi kont-
rol altına almanın tek yolu öldürmek dediler ve 

işte olanlar oldu. Zodyaklar henüz yaklaşıyorken 
biz kurşun seslerini duyuyorduk. Hem çok erken 
saldırdılar; karanlıkta ve uluslar arası sularda. O 
kargaşada çekebildiğim kadarıyla kayıtlarımda 
ateş ederek geldikleri açıkça görülüyor, mermi-
lerin sesleri duyuluyor. Hemen ardından bir kaos 

yaşandı. Kimse plastik mermilerle mi, 
gerçek mühimmatla mı, yoksa ikisi 

birlikte kullanılarak mı saldırıldı 
bilmiyordu. Peşi sıra hakiki cep-

hanelerle donanmış koman-
dolar geldi. Biz de ne yapa-
cağımızı bilemedik; süpürge 
sapları ve sandalyelerle ken-
dimizi korumaya çalıştık ama 
faydasızdı.  

Peki gözaltında nasıl 
davranıldı? Gazeteci olmanız-

dan ötürü farklı muamele gör-
dünüz mü?

O noktadan sonra o kadar insanın 
hayatını kaybettiğini düşünürsek, bize ne 

olursa olsun umurumuzda ol-
madı. Bize yemek ve yatacak 
yer verdiler. Medya mensupları 
olarak da bizim dünya ile ile-
tişimimizin olmadığından emin 
oldular. Yemek ve yatak verdi-
ler ama bilgi akışımızı kestiler. 
Ne konsolosluk, ne de elçilik-
lerle görüştürüldük. Cezaevi 
dışında bekleyen gazeteciler 
vardı ama kimsenin bizimle 
konuşmasına izin verilmedi. 
Çünkü propagandaları nı yü-
rütmek için bu iki günlük sü-
reye ihtiyaçları vardı. Sonunda 
elçilikler çok baskı yaptılar ve 
bizimle görüşmelerine izin ve-
rildi. Her şey önceden ayarlan-
mış. Bu bir medya savaşıydı. Ve 
şunu iyi biliyorlardı ki medya 
savaşını kazanan gerçek savaşı 
da kazanmış olur. Plan buydu; 
insanların akıllarını karıştır-
mak, bilgileri manipüle etmek. 
Ama yavaş yavaş gerçekler du-
yuluyor. Birleşmiş Milletler hala 
baskı yapıyor. İsrail’in suçlarını 
yine İsrail inceliyor. Bu kabul 
edilemez, tamamen delilik. 
Yani baskılar var; milletvekille-

rinden, Avrupa topluluğundan, heryerden gaze-
tecilerden… 

Gemideki Knesset Parlamenteri Zoabi’nin 

Kimse plastik 
mermilerle mi, gerçek 

mühimmatla mı, 
yoksa ikisi birlikte 

kullanılarak mı 
saldırıldı bilmiyordu. 

Peşi sıra hakiki 
cephanelerle donanmış 
komandolar geldi. Biz 

de ne yapacağımızı 
bilemedik; 

süpürge sapları 
ve sandalyelerle 

kendimizi korumaya 
çalıştık ama 
faydasızdı.
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diplomatik ayrıcalıkları kaldırıldı. Ve parla-
mentoda gerçekten ağır hakaretlere uğradı. 
Kendi içinde de demokrasinin işlemediği bir 
sistem var karşımızda. 

Diğer ülkelerin yöneticilerin yönetimleri bu 
durumu nasıl kabullenebiliyor, inanamıyorum. 
Kadıncağız sınır dışına bile çıkamayacak artık. 
Hapsedilmiş gibi. Ki bu mu-
amele yıllardır bütün Gazze-
lilere reva görülüyor. Üstü 
açık bir toplama kampında 
yaşıyorlar. Hareket özgür-
lüğü yok, ticaret yok, hiçbir 
şey sınırdan girip çıkamaz. 
İnsanların nasıl yaşadıkları 
umurlarında değil ve istedik-
lerini yapıyorlar. Ve eğer bi-
rileri bu gidişe dur demezse 
bu yaptıklarına devam ede-
cekler. O yüzden biz de des-
teğimizde azimli ve kararlı 
olmalıyız.

Medya mensupları ve 
sivil toplum örgütleri ola-
rak bu havayı canlı tutmak 
için, çabalarımızın sonuç 
vermesi için başka neler 
yapabiliriz?  

Öncelikle bu çabaların birleşmesine ihtiyaç 
var. Dediğim gibi; kitabımız çıkmak üzere, film-
ler yapıyoruz. Sorumluluk sahibi basın araştır-
maya devam etmeli. Ve gerçeği ortaya çıkarmaya 
gayret etmeliyiz. Sivil toplum örgütleri de çok 
değil güçleri nispetinde katkı verse yeter. Çünkü 
biliyoruz ki adalet peşinde koşarken, günlük iş-
lerimizi terk edecek durumda değiliz. Ama kendi 
durumumuzu yeniden ele alıp küçük ivmelerle, 
mesela bir protesto eylemine katılmak gibi, ye 
da ilgili bir milletvekiline mektup yazmak gibi, 
devamlı aktif olabiliriz. Ve bütün bu çabaların 
toplamından da büyük bir dalga oluşacaktır.

Siz, diğer savaş ülkelerinde de bulundun. 
Lübnan’da “Film yapalım, Savaşmayalım” adlı 
projen vardı. İran’da bulundun. Diğer Ortado-
ğu ülkelerinde de. Filistin’deki çatışmayı diğer 
alanlarla karşılaştırırsak ve çözüm arayışında 
bulunursak değerlendirmen nasıl olur?

Bu felsefi bir problem. İnsanlar düşünce pa-
radigmaları nı değiştirmedikleri sürece sorunları-
mız asla çözülmez. Her şey hırs, para, güç kontro-
lüyle ilgili. Biz kontrol etmek, baskı kurmak gibi 
tutkularımızdan kurtulana dek kıstırılmış durum-
dayız. Ve bu işten nasıl kurtuluruz bilmiyorum. 
Dikkat ederseniz Ortadoğu’daki bütün çatışma-

lar İsrail etrafında gerçekleşiyor. İran’a saldır-
mak isteyen onlar, Lübnan’ı bombalayan onlar, 
Filistinlilere her gün saldıran onlar. Biz gemide 
9 kişiyi kaybettik. Ama bunca yıldır, düşünün, 
kaç Filistinliyi öldürdüler. Filistinliler her gün acı 
çekiyor. Batılı güçler bu gidişe bir dur demezse 
İsrail de her zamanki gibi zulmüne devam ede-

cek. Nükleer silahları var. 
Amerikan yapımı silahları 
var, ki her zaman kulla-
nabiliyorlar. Batı dünyası 
artık bir şeyler yapmalı. 
İsrail askerleri gemide he-
def listesi olduğu sanılan 
bir kitapçık düşürmüşler-
di. Ben ise onların ölme-
mesi gerekenlerin listesi 
olduğunu söylüyordum. 
Çünkü listede 90 yaşında 
bir başpiskopos, Alman 
milletvekili, filonun batı 
uyruklu organizatörü olan 
insanlar vardı. 

Siz bu insanların he-
def değil bilakis sağ is-
tenen kişiler olduğunu 
ortaya çıkarmıştınız de-
ğil mi?

Evet. Ben film karesini dondurduğumda “bu 
kadını tanıyorum, Alman milletvekili, neden İsra-
il öldürmek istesin ki” diye düşündüm. Bu ulus-
lar arası tepki yaratırdı. Arapları ve

Türkleri öldürmek istediler. Zaten yıllardın 
bunu yapıyorlardı ve hiçbir şey olmuyordu. Biz-
ler pek çok ülkeden görüşlerimizi ve Filistinli-
lerle dayanışmamızı sergiliyorduk. İtalyan, Bre-
zilyalı, İsveçli, Norveçli  insanlar olarak oraday-
dık. Böylece hareketimiz uluslar arası boyuttu 
ses getirdi. Ben sadece Türklerin öldürülmesini 
de bir tesadüf olarak değerlendirmiyorum. Zaten 
bütün aramalarda da çok ırkçı davrandılar. Sakal-
lı insanlar direkt El-Kaideli gibi değerlendirildi. 
Sonraki filoya katılmak için daha çok Latin Ame-
rikalı, Afrikalı, Uzak Doğulu aktiviste ihtiyacımız 
var. Bu sadece Müslüman ülkelerden, Araplar-
dan, Endonezyalılardan, Malaylardan destekçi 
olmadığını göstermenin en güzel yolu. Çünkü 
bu sadece bir İslam meselesi değil ki. Adalet için 
kurulmuş bir dayanışma ağı. Evrensel bir mesaj. 
Hepimiz Filistin meselesine el vermek zorunda-
yız. Çünkü bu sadece bir Filistin meselesi değil. 
Bu bir dünya meselesi. Nihayetinde çabamız ada-
lete ulaşmak için.

“Bu felsefi bir problem. 
İnsanlar düşünce 
paradigmalarını 

değiştirmedikleri sürece 
sorunlarımız asla çözülmez. 

Her şey hırs, para, güç 
kontrolüyle ilgili.  

Biz kontrol etmek, baskı 
kurmak gibi tutkularımızdan 

kurtulana dek kıstırılmış 
durumdayız.”
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Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Ortadoğu’da da siya-
si akımlar, tarihi gelişmeleri yönlendirirler. Bu coğrafyaya 

baktığımızda kadınların politik, toplumsal ve kültürel hareket-
lerinde şimdiye kadar istenilen seviyeye ilerleyememiş olması, 
Ortadoğu’nun bir türlü dinmek bilmeyen siyasi çalkantıların-
dan kaynaklanmaktadır.

Özellikle kadınlar, kadın hareketleri ve sorunları; dışarıdan 
ithal edilen savaş ve savaşın getirdiği sorunlarla baş edebilmek 
için yapılan harcamalar ve mücadeleler neticesinde arka plan-
da kalmıştır. Bu analiz Avrupa’da veya başka bölgelerde kadın 
sorunları yok veya daha az anlamına gelmez. Bölgenin, öte-
den beri devam ede gelen yapısı veya modernleşmeyle, kadı-
nın çalışma hayatına atılmasıyla, ya da din ve geleneklerinden 
beslenen benzer ve farklı sorunları olabilir. Tarih boyunca var 
olan kadın sorunu; 19. yy.dan başlayarak kadınların özgürlük 
ve eşitlik (siyaset ve çalışma alanında, mal paylaşımında vb.) 
talepleri dünya gündemine de oturmuştur.

Ortadoğu’da kadın sorunlarını iki bölümde ele alabili-
riz. Ev içi ve evin dışı olarak, ya da maddi ve manevi... Özel-
de sorunları kaça ayırırsak ayıralım sonuç değişmez veya 

değişmesi zordur. Maddi, ekonomik yanıyla 
ya doğrudan erkek ilgilenmiş, ya da erkeğe 
bırakılmış; manevi yanı, evin iç sorunları ise 
kadının başına kalmıştır.

Oysa kadın hakları (diğer tüm haklarda ol-
duğu gibi) mücadele edilmeden elde edilmez. 
Müslüman kadınların hak arama (özgürlük) mü-
cadeleleri ise, daha da zor hatta bazı durumlar-
da imkânsız gibi görünmektedir (şiddet ve töre 
cinayetlerinde olduğu gibi). 

Kadının sorunlarını dile getirmesi ve bu ko-
nuda mücadele etmesi ile toptan kadın haklarını 
savunması ve talep etmesine geçiş, bireyselden 
ziyade toplumsal duyarlılık ve iyileşme sağlaya-
cak bir adımdır ki, coğrafyamızda bu geçiş için 
hala kapatılması çok zor mesafeler var.

Osmanlı Devleti dönemindeki modern-
leşme hareketlerinde kadınların eğitim ve 
çalışma haklarına kavuşmalarına, kadınlarla 
birlikte erkeklerin de destek oldukları bilin-
mektedir. İran ve Mısır’da da kadınların hak 

kadın!

Ortadoğu Sorunları 
İçinde KADIN Ö z d e n  Z e h r a 

S Ö N M E Z

Ortadoğuda kadınlar hala 
dimdik ayaktalar, başları 
dik, alınları açık, dağlar 

kadar heybetli, sarp kayalar 
kadar güçlüler. Öyle sanıyor 

ve inanıyorum ki bu gücü 
Hz. Hatice’nin mirasından 

Hz. Aişe’nin ilminden 
Hz. Fatıma’nın mücadele 

hikayelerinden ve inançlarının 
gücünden alıyorlar...
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ve özgürlük mücadeleleri aynı dönemlere 
rastlamaktadır. Kadınların kamusal alana 
çıkmaları, siyasi çalışmalara katılmaları, der-
gi ve gazetelerde görüşlerini ifade etmeleri 
de birçok mücadeleden sonra gerçekleşmiş-
tir. 

Bu bölge kadınlarının içinde bulunduğu 
sorunlar da zaman zaman farklılık gösteriyor. 
Siyasal haklar, eğitim, seçme, seçilme hakları, 
yoksulluk gibi. Fakat kadın hareketlerinin ve 
sorunlarının en önemli tarafı; halkın kadınların 
sorunlarıyla ya pek az ilgilenilmesi ya da hiç 
ilgilenilmemesidir. Böyle 
bir sınırlılık kadın sorunu-
nun çözüm odaklı değil de 
sembolik olarak kalmasına 
neden olmuştur. Eğer bir so-
run varsa; o soruna sadece 
toplumun bir kesimi ya da 
dışarıdan zihinler tarafından 
değil, topluca, birlikte çö-
züm aranmalıdır. Yani sorun 
ne ise onun tanımı, çözümü, 
okunması sadece kadınlara 
bırakılmamalıdır, erkekler 
tarafından da okunmalıdır, 
yani birlikte çözüm aran-
malıdır. Savaşın ortasında 
kadın olmak, yoksulluğun 
ağırlığı altında kadın olmak, 
dul olarak yetim çocuklarla 
birlikte hayata tutunmak, 
kolay kolay dillendirilecek, 
anlatılacak, yazılacak şeyler 
değil… Öyle ya; açlık nasıl 
anlatılır, yoksulluk nasıl an-
latılır, işkence nasıl anlatılır, şiddet nasıl anla-
tılır, tecavüz nasıl anlatılır… Bizim anlatmakta 
hatta anlamakta zorluk çektiğimiz bu haller, 
Ortadoğu kadınının kaderi oldu yıllarca, boyun 
eğmese de karşı duramadığı… 

Ortadoğu sorunları içinde kadının bir anali-
zi yapılacak olursa; yeni dünya düzeninin kur-
banları olmalarına, kirli savaş oyunlarının aleti 
olmalarına, yoksulluğun dayanılmaz ağırlığını 
taşımaya mahkum olmalarına engel olacak aci-
len çözümler bulunmalıdır. Yani onların sesle-
rine mutlaka kulak verilmeli, ses verilmeli; acı, 
yokluk, ızdırap yazıldığı, okunduğu, söylendiği 
kadar kolay değil. Sıkıntılar, acılar, dertler pay-
laştıkça azalır. Bunu ancak yaşayanlar bilir. Yani 

Irak’ta kadın olmak, Filistin’de, Gazze’de ka-
dın olmak, anne olmak, eş olmak, kız çocuğu 
olmak… Enkazların arasında, henüz yıkıl-
mamış bir odada, ya da bir çadırda yaşamak, 
hem de 3- 4 - 5 çocukla birlikte, hele akşama 
çocukların önüne sofraya koyacak bir şeyi 
yoksa, o annenin durumunu hangimiz anla-
yabiliriz, duygularını düşüncelerini, düşleri-
ni hangimiz hissedebiliriz, hangimiz doğru 
okuyabiliriz.

Ortadoğu’da kadınlar savaş ortamında yaşa-
mayı, yoksulluğa karşı direnmeyi, cehalet ka-

ranlıklarını iman gücüyle 
aydınlatmayı, Gazze gibi 
her taraftan kuşatılmış açık 
hava hapishanesinde bile 
yokluklar, imkansızlıklar, 
acılar, bombalar içerisinde 
çıplak ayaklı cennet çocuk-
ları yetiştirmeyi başardılar. 
Bu ancak aşk, muhabbet, 
bağlılık ve iman gücüyle ba-
şarılabilir. Bölgede sömür-
geci güçlerin mirası olan 
türlü sorunlar içinde yaşam 
ve özgürleşme mücadelesi 
veren kadınlar hala dim-
dik ayaktalar, başları dik, 
alınları açık, dağlar kadar 
heybetli, sarp kayalar ka-
dar güçlüler. Öyle sanıyor 
ve inanıyorum ki, bu gücü 
Hz. Hatice’nin mirasın-
dan, Hz. Aişe’nin ilminden, 
Hz. Fatıma’nın mücadele 
hikâyelerinden ve inançları-

nın gücünden alıyorlar…

Ortadoğu savaşlarının ve sorunlarının altın-
da bir parça da aşırı İslamcılara, aşırı Sünnilere, 
aşırı Şiilere karşı bir hareket olduğu her fırsatta 
emperyalist güçler tarafından dile getirilmekte 
ve ne yazık ki, bölge siyasetçileri de buna fırsat 
vermekte, yapılan medya propagandaları ile de 
kendilerine hemen her ülkede yandaşlar bula-
bilmekteler. Bu şekilde başarıya giden yolları 
ve kalıcı bir vahdet’in önünü kesebilmekteler.

Batıl ve batılı değerler kendi insanının bile 
ruh boşluğunu dolduramazken; Ortadoğu ka-
dınının/anasının ruh boşluğunu nasıl doldura-
bilir, manevi değerlerini nasıl yerine koyabilir? 
Ortadoğu’ya bomba yağdıran ve öldürmekten 

Savaşın ortasında 
kadın olmak, 

yoksulluğun ağırlığı 
altında kadın 

olmak, dul olarak 
yetim çocuklarla 
birlikte hayata 

tutunmak, kolay 
kolay dillendirilecek, 
anlatılacak, yazılacak 

şeyler değil…
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çekinmeyen İsrail ordusuna bu analar ne kadar 
güvenebilir ki? Silahını kendi halkına doğrul-
tan ordusuna nasıl güvenebilir ki? Ateş altında 
kundaktaki bebekler can verirken kör, sağır ve 
dilsiz haldeki uluslararası hukuka, insan hakları 
savunucularına ne kadar güvenebilir?

İslam Dünyası’nın çoğunluğu Ortadoğu’da 
yaşıyor. Kısaca Ortadoğu’da sorunlar içinde ka-
dın deyince hemen aklımıza, savaş ve savaş or-
tamında yaşayan kadınlar ve çocuklar, bununla 
birlikte savaştan kaynaklanan devasa sorunlar 
geliyor tabi ki.

Hepimiz bu olumsuz şartlarda yaşı-
yoruz, nefes alıyoruz, fakat hava yerine 
şiddet ve savaşın dayanılmaz atmosferini 
soluyoruz, yaşam ile ölüm arasında gidip 
geliyoruz. 

Ortadoğu deyince hatta insan, aklı-
na gelenleri bir anda toparlayamı-
yor bile. Gerçekten sadece ka-
dın sorunu değil de, sorunlar 
yumağı haline gelmiş bir böl-
geden söz ediyoruz. Burada 
sadece Gazze’yi ele alacak 
olursak, ne denli büyük so-
runlar yaşandığını daha iyi 
anlayabiliriz.

Bir buçuk milyon insan; 
bunların içinde yüzlerce yeni 
doğmuş bebek, binlerce okul-
suz, oyuncaksız çocuk, binlerce 
anne ve baba… Yani 7’den 70’e dünyanın 
en büyük hapishanesi olan Gazze’de yaşam 
mücadelesi veriyorlar. Fakirler, yoksullar, ye-
tim ve öksüzler ülkesi olmuş bir Gazze var 
karşımızda. Peki, onlar haklı olduklarını na-
sıl dünyaya duyuracaklar? Onlar düzenli bir 
orduya sahip değiller. Gelişmiş silahlara da 
sahip değiller. Onların haklarını savunan, ar-
kalarında duran süper güçleri, süper ülkeleri 
de yok.Zaten nüfusun yarıdan fazlası çocuk 
yaşta. Büyüklerin dahi taşıyamadıkları bü-
yük sorumlulukları üstlenmiş olan çocuklar, 
delikanlılar, genç kızlardan oluşuyor.

Gerçekten bu büyük açık hava hapishane-
sinde yaşananları o sınırların dışına aktaracak 
yürekli insanlara, yürekli politikacılara ve yü-
rekli STK’lara ihtiyaç var. Aynı zamanda onların 
ellerini tutacak, başlarını okşayacak, karınlarını 
doyuracak, hayırsever insanlara ihtiyaç var. Du-

amız odur ki; Ensar ve Muhacirin müessesesi 
dünyanın her yerinde özellikle Ortadoğu’da, 
acilen de Gazze’de uygulanır inşallah. O kapa-
lı olan bütün kapıları güç birliği ve el birli-
ği ile aralarız dedik ama o kadar da kolay 
değil! Mısır, Refah sınır hattında 10 km’lik 
bir çelik duvar örüyor. Aynı zamanda her 50 
metrede bir Gazze tarafına denizden boru-
larla su pompalayacağı, yer altına uzanan çe-
lik bir duvar daha döşüyor. Bu ne biçim bir 
savaş? Bundan daha kötüsü; tüm dünya zul-
münü bildiği halde bir avuçluk İsrail’e kim-
senin gücü yetmiyor. Bu yetmiyormuş gibi 
Ezher uleması da çelik duvarın örülmesine 
onay veriyor. Ortadoğu halkının birlik ola-
mayışından kaynaklanıyor bu sorun. Ülke 
siyasetçilerinin Ortadoğu’nun kaderi ve ge-

leceği hakkında olumlu ve uygulanabilir 
kararlar alamayışından kaynakla-

nıyor.

İslam toplumlarına karşı 
yarım asrı aşkındır çok bü-
yük oyunlar oynanıyor, toplu 
ölümler, soy kırım, etnik te-
mizlik, esir kampları, açlık ve 
yoksulluğa mahkumiyet de-
vam edip gidiyor. İnsanlığın 

ve insan hakları savunucula-
rının vicdanlarını Ortadoğu’da 

ki emperyalist kötülük, zulüm 
ve adaletsizliklere karşı uyandır-

mayı da başaramıyoruz. Bu habisleşmiş 
ura karşı birlikte onurlu bir mücadele vermeyi 
de başaramadık. Oysa uluslar arası şer güçleri 
açıkça İsrail’in yanındalar ve yıllardır bu zulme 
suç ortaklığı yapmaktalar.

Yıllar önce İmam Humeyni “Müslüman-
lar birer kova su dökselerdi İsrail’i sel gö-
türürdü” demişti. Fakat Müslümanlar olarak 
birer damla suyu bile esirgedik. 

Düşünebiliyor musunuz? Hem şehit eşi veya 
şehit annesi olacaksın, hem de 3-5-6-7-8 yetim 
çocuğunla birlikte yıkıntılar arasında, enkazlar 
arasında yaşamaya çalışacaksın. Bu çocuklar ne 
yer, ne içer, akşam yemeği için bir tencere çorba 
yapmak için küçük bir tüpleri var mı? Tüp varsa 
içinde gazı var mı? Bütün bunlarla beraber sab-
rederek, şükrederek, hamd ederek, tefekkür ve 
tevekkül ederek yaşamaya çalışacaksın. 

Bir yandan da 2 milyara yakın Gazze dı-
şındaki Müslümanlar olarak seyirci olacak-
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sın. Gerçekten elimizden bir şey gelmiyor 
mu? Yoksa sorunları gündemine alması ge-
rekenler (?) gündemlerine al(a)mıyorlar mı? 

Allah (C.C.)“ O kullar ki adaklarını yerine 
getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış olan bir 
günden korkarlar. Onlar, seve seve yiyeceği yok-
sula, yetime ve esire yedirirler.” 

“Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. 
Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyo-
ruz. Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günün 
azabından dolayı Rabbimizden korkarız.” 

“Allah (C.C.) da onları o günün kötülüğün-
den korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içleri-
ne bir sevinç verir.” buyuruyor. (İnsan Suresi 
7–11)

Bu gün bir insan olarak içimizde bir 
aydınlık ve sevinç duyamıyorsak, 
biraz düşünüp kendimizi sorgu-
lamalıyız.

Gazze’de konuştuğu-
muz bir kadının feryadı 
hala kulağımızda: unut-
mak mümkün değil. Evi 
yok, hasarlı binanın bir 
göz odasında 5 çocuğu, 
şehidin ikinci eşi ve ondan 
olan 6 çocuğu hepsi bir ara-
da kalıyorlar ve: 

“Hayır kuruluşlarından yardım 
almaya artık utanıyoruz, eşimizi yitirdik 
ama kimliğimizi de yitirmek istemiyoruz, 
karakterimizi kaybetmekten korkuyoruz” 
diyordu.

Onun için çeşitli küçük projelerle ken-
dilerini destekleyelim diye bizden bir umut 
bekliyorlar. Küçük projeleri neler diye sor-
duğumuzda:

“Bizim birer dikiş makinemiz olursa, hem 
çocuklarımızın ihtiyaçlarını gideririz hem de 
yapacağımız işleri pazarlayarak evimizin geçi-
mini temin edebiliriz. Yeter ki bizlere iş olsun. 
Hayvancılık, çiftçilik, tavşan yetiştirme vb. her 
türlü işi seve seve yaparız” diyorlar. 

Şehitlerin bıraktıkları eşlerine ve çocuk-
larına, Allah’ın birer emaneti diyoruz. Ama 
bugün emanetlere hıyanet ediliyor. Onlar-
dan bir tane örnek verecek olursak; eşi şehit 
olmuş genç bir kadın anlatıyor: 

“sağlık sorunlarım var, hiçbir yerden yardım 

alamıyorum, kendi yakınlarım dahi halimi hiç 
sormuyor…” 

Yaşlı kadınların durumu ise daha da içler 
acısı; torunlarına daha güzel bir gelecek için 
çırpınıp duruyorlar. Bütün bu sorunların ya-
nında kendilerinin ve çocuklarının psikolo-
jik sorunlarıyla da baş etmek zorundalar. 

Bu, Ortadoğu’nun yaralı kadınlarına reva 
görülen katmerli bir zulümden başka bir şey 
değildir.

Bir peygamber ve oğlu “…Rabbena tegabbel 
minna…” diyerek ve ağlayarak Allah’ın Evi’nin 
duvarlarını onarıyorlardı. Biz de “Rabbena Te-
gabbel minna”(Bakara-127) “…Rabbimiz biz-
den bunu kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, 

bilensin…” diyerek, kardeşlerimizin ya-
ralı yüreklerini onarmak niyetiyle; 

yetimlerin başını okşayabilir, şe-
hit eşlerine yoldaş olabilir ve 
ninelerin dualarını alabiliriz. 
Kolay değil... Yetim sayısı 
50 binlerle ifade ediliyor. 
Kur’an-ı Kerim Mekke’de 
ki zengin Kureyş’lileri, ye-
timi ve yoksulu ihmal ettik-

leri için nankörlükle nitele-
yerek şiddetle eleştirmiştir. 

“Hayır; yetime karşı cömert 
davranmıyorsunuz. Yoksulu ye-

dirmek konusunda, birbirinizi teş-
vik etmiyorsunuz. Mirası da hak gözetme-
den yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsu-
nuz.” (Fecr-17-20) 

Yine bir çocuğun yaptığı dua için birçok 
fedakârlığa, katlandığımız sıkıntılara değecek. 
Bu konuda Gazze’deki yetim çocuklarımızdan 
birisi bize şöyle diyordu: 

“Size ben ve arkadaşlarım adına teşek-
kür ediyorum. Bize yardım ettiğiniz için Al-
lah da size yardım etsin. Ben her gece kal-
kıp bize yardım eden sizlere dua ediyorum. 
Siz bize anne ve baba oldunuz. Bize yardım 
etmek için birçok zahmetlere katlandınız. 
Bütün Filistinli çocuklar bize yardımcı 
olanlara dua ediyoruz”. (dikkat ederseniz te-
şekkür değil dua ediyorlar). 

Savaşın etkileri bu kadarla kalmıyor. Özellikle 
Gazze’deki 15 yaş altı çocukların çoğunluğu, sakat

; bunlar daha çok İsrail’in tank ve fosfor 
bombaları sonucu sakatlanan çocuklar. Bizim 
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üzerinde durduğumuz husus, bu çocukların sa-
yısının ne kadar olduğundan çok, bakımlarının 
nasıl yapıldığı, kullanmaları gereken özürlülere 
özel araç ve gereçlere sahip olup olmadıkları-
dır. Bu sorun sadece Gazze’ye has değil, Irak, 
Çeçenistan, Afganistan ve ateş altındaki tüm 
coğrafyamızda hâkim. Buralarda sürekli devam 
eden savaşların getirdiği yoksulluk sonucunda 
fatura kadınlara ve çocuklara çıkmaktadır.

Bütün bu söylediklerimizi özetleyecek olur-
sak; bölgenin kaderini belirleyecek ana faktör-
lerden biri de, sorunlar içindeki kadın mesele-
si üzerinde önemle durulmasıdır. Ortadoğu’da 
dünyevileşmenin önü de ancak kadının özgür-
leşmesiyle önlenir.

Kadınlar açısından değişen, geçmişe nazaran 
geleceğe daha emin adımlarla yürümeleridir. 
Kadın bir yandan aile içi fonksiyonla-
rını devam ettirirken, bir yandan 
da sosyal hayatın içinde başa-
rılı olmalıdır. Kadının aynı 
zamanda siyasal alanda da 
yeterli temsili, sorunların 
çözümü ve iş gücündeki 
varlığı da yoksulluğun çö-
zümü noktasında önemli 
bir adım olacaktır. 

Allah (c.c.) “ Siz insan-
lar için çıkarılmış en hayırlı 
ümmetsiniz” “Biz istiyoruz ki 
mustaz’af’ları yeryüzünün önder-
leri kılalım.” buyuruyor.

Her ne kadar “Dünya kadın ve erkekler için 
özgürlüğün genişlediği yeni bir döneme tanık 
oluyor” dense de; bu dilek ve temenniler, Orta-
doğu için henüz bir hayal, Ortadoğu’da kadın-
lar için ise gerçekleşmesi zor bir hayal…

Aynı zamanda Ortadoğu’da kadınlar; 
adalet, eğitim, ekonomi sağlık alanlarında 
da büyük haksızlıklarla karşı karşıyalar. 
Ortadoğu’da savaş ve yoksulluğun dışında 
gündeme alınması gereken aile içi şiddetin 
önlenmesi için de, yoğun çaba harcanma-
sı ve halkın bu konularda bilgilendirilmesi 
gerekiyor. Halkın günde beş vakit bir ara-
ya geldikleri camiler bu ve bunun gibi tüm 
sorunların konuşulup çözüm arandığı yerler 
olmalı. Bu şekilde sorunların çözülmesi, top-
luma ulaşması ve kabul görmesi de kolayla-
şır. İnsan Hakları İzleme Örgütleri Ortadoğu’da 

kadınları korumaya yönelik hiçbir adımın atıl-
madığına işaret etmektedir. Adım atılsa da bur-
kadan, çarşaftan, türbandan, başörtüsünden 
kurtararak kadınların haklarına kavuşacağına, 
özgürleşeceklerine inanılmakta ve o doğrultuda 
projeler hazırlanmaktadır. Afganistan’da işgal 
sonrası insanlar hala temel gıda sıkıntısı çeker-
ken, ülkedeki Amerikalılar ilk iş olarak güzellik 
salonlarının açılıp, yaygınlaşmasına ve kadınla-
rı bu sığ alana yönlendirerek “özgürleştirmeğe!” 
çalışmıştır. 

Kısacası son 50 yılda Ortadoğu’da kadın ol-
mak;

Zorluklar, imkânsızlıklar 
Acı, ızdırap ve gözyaşı, 
Şiddete maruz kalma,
Yokluk, yoksunluk, yoksulluk,

Tecavüz, töre kurbanı olmak, dul kalmak, 
Eğitim, öğretim haklarından mahrum 
olmak,

Giyim, kuşam haklarına müda-
hale etmek,

gibi sorunlar yumağı hali-
ne gelmiş durumda. Yani sa-
vaşların ortasında yokluğun, 
yoksulluğun içinde onurlu bir 
insan ve söz sahibi bir kadın 

olma mücadelesi vermek, elini 
taşın altına koymak demek.

İlk emri “Oku” diye başlayan bir 
din’in inananları olarak okur-yazarlık 

oranının düşüklüğünü konuşmuyoruz bile. 
Öyle bir yaşam biçilmiştir ki onlara, okumaya, 
yazmaya yer yoktur o hayatın içinde. Suçlu kim 
diye soramıyoruz bile? Zaten bütün haklar ve-
rilmiş diye bu kadınları hak isteyemez duruma 
getirenler kim?

Aynı zamanda Ortadoğu’nun sorunlu ka-
dınlarını örgütleyebilecek, bilgilendirebilecek, 
birlikte çözüm yolları arayacak yani kadın hak-
larını savunacak güçlü kadın kuruluşları da 
yok gibi. Bu eksikliği tamamlamak için kadın 
ve erkek omuz omuza birlikte mücadele etmesi 
gerekir. “ İnanan erkekler ve inanan kadınlar, 
birbirlerinin velisidirler. İyiliği emrederler, kö-
tülükten menederler…”(Tevbe-72)

Bunu bu birleştirici görevi İKÖ (İslam Kon-
feransı Örgütü) nün üstlenmesini önerebiliriz. 
Bölgedeki kadın kuruluşlarından, siyasetçiler-
den oluşacak bağımsız bir platform oluşturarak, 
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üst kuruluş olarak İKÖ üstlenebilir. Sadece ve-
rilere teoriye, istatistiklere dayanan bir çalışma-
dan öte, pratikliğe, uygulanabilirliğe dayanan, 
sürdürülebilir bir çalışma planı çıkartılabilir. 

İLKDER‘in çalışmalarında olduğu gibi; 
pratik çalışma ve uygulamaları artırmalı-
yız. Biz maddi ve manevi tüm yardımları-
mızı İLKDER adına yapıyoruz. Bu şekilde 
güçlü kadın ve güçlü kadın kuruluşu olma 
yolunda onurlu bir mücadele vermiş, top-
lum ve kadın sorunlarının çözümüne kat-
kıda bulunmuş oluyoruz. Bu da yardım 
yapan ve yardım alan kadınlar arasında 
bir gönül bağı, gönül köprüsü oluşturuyor. 
Kadınların kendilerine güvenleri artıyor, 
güçleniyor, cesaretleniyorlar. Sürdürülebi-
lir ve kalıcılığı olan projelerle, ulaştığımız 
kadınlar, tüketen bir kesim olmaktan öte; 
üreten, faydalı olan, 
hayata geri dönen ka-
dınlar olma yönünde 
adım atabiliyorlar.

Bütün dinler, bütün 
devletler, anayasalar, 
kanunlar kadın hakları 
konusunda çok cömert 
davranıyorlar, cinsiyete 
dayalı ayrım olmadığı-
nı savunuyorlar. Fakat 
uygulama konusunda 
engelleyici kanunlar 
üretilmese de, “yapa-
mazsın, edemezsin eli-
nin hamuruyla her işe 
burnunu sokamasın” gibi yazılmamış, çizil-
memiş kanunlarını annelerine, eşlerine, kız-
larına şiddetle uyguluyorlar. Kadınlar iş yer-
lerinde de şiddet ve cinsel istismarlarla karşı 
karşıya kalıyorlar.

Şiddete, töreye ve savaş çıkarlarına kurban 
edilen kadınların hayatı neredeyse cehennem 
azabı gibi ve bu kadınların çoğu Ortadoğu top-
lumlarında. Bu kadınların kaderlerinin değiş-
mesi için tüm dünyadaki siyasi ve insani örgüt-
lerin; onlar için yapılacak olan her çalışmanın 
içinde olması, desteklemesi ve sesini yükselt-
mesi gerekmektedir. Ama ondan önce her bire-
yin vicdanının sesini yükseltmesi lazım ki, mer-
hamet ve adalet toplumda hakim olsun.

Kadının olmadığı yerde bir şeyler eksik-
tir. Hala kadınların çekinmeden gidebile-

cekleri, dertlerini anlatabilecekleri, maddi, 
manevi, psikolojik destek alabilecekleri bir 
“kadın evi” yok… Olsa bile hangimizin habe-
ri var, varsa kaçımız bu gibi yerleri biliyoruz. 
Bu konuda bir anket yapılsa ve o bölgenin, 
o yerin en işlek cadde, sokak, meydanından 
vs. geçen kadınlara sorulsa kimse böyle bir 
adresin ve yerin varlığından bile haberdar ol-
madıklarını söyleyeceklerdir. Görünen veya 
görünmeyen ambargolar altında kadınlar 
ve çocuklar için yaşam nasıldır, nasıl anlatır 
derdini, nasıl götürür çocuğunu doktora ya 
da nasıl yollar çocuğunu olmayan okula?

Bir Filistinli kızın “babamı isterim, baba-
mı isterim, babamı isterim” haykırışlarına 
kim cevap verebilir? Ya da şimdiye kadar o 
kızı veya onun gibi feryat edenleri babası-
na kavuşturmak için kim ya da kaç kuruluş 

çaba harcamış? Daha önce 
de Irak’ta, Bosna’da nice ço-
cuklar benzer şekilde sesle-
rinin en yüksek tonuyla dün-
yaya haykırmışlardı. Bu ses-
leri kaç kişi duydu veya kaç 
kişi bu haykırışlardan sonra 
ciddi bir çözüm arayışı içine 
girdi?

Kaçımız kaçırılan çocukla-
rın akıbetini araştırdı soruştur-
du? Organ mafyasının mı, fu-
huş mafyasının mı, uyuşturucu 
tacirlerinin mi ellerinde diye? 
Ya da İsrail tanklarına karşı 
neden taş atıyorlar? Ve taş at-

manın bedelini neden canlarıyla ödüyorlar gibi? 
Siyonist askerlerin tankın üzerine canlı kalkan 
olarak bağladığı çocuğun annesi kimdi? Orada 
bizim yavrularınız namlunun ucunda olsaydı, 
ne yapardık, ne beklerdik dünyadan, kardeş 
dediklerimizden? …

Ortadoğu sorunları içinde kadın tüm yönle-
riyle uluslararası insan hakları ve yardım kuru-
luşlarının gündeminde. Fakat onların sorunları-
nı dinleme ve arşivleme, köşe yazılarına, röpor-
tajlarına malzeme, bir takım araştırmalara veri 
olmaktan öte bir adımın atıldığı da yok gibi. 

Ortadoğu ülkeleri kendi öz kaynaklarını ba-
ğımsızca ve kendi halkları yararına kullanabilir-
se, yönetimde şeffaflığa ve hesap verebilirliğe 
kavuşursa, zengin ve fakir arasındaki uçurum 
kapanmağa başlarsa, silahlanmaya yapacağı ya-

Bir Filistinli kızın 
“babamı isterim, 
babamı isterim, 
babamı isterim” 

haykırışlarına kim 
cevap verebilir? 
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tırım kadar eğitime ve halkın sosyal refahına da 
yatırım yaparsa, bütün bu ve bunun gibi sorun-
ların ortadan kalkmaması için bir neden yok.

Ortadoğu’da yaşanan sıkıntıların altında ya-
tan en önemli sebep devam etmekte olan sıcak 
savaş. Ancak savaşın sona ermesiyle kadınlar ve 
çocuklar huzur bulabilir, dolayısıyla Ortadoğu 
rahat bir nefes alır.

Neler yapılması gerekirden önce bu duru-
ma nasıl gelindiğini konuşmak lazım. Sorunlar 
içinde yaşayan kadın ve çocuklar için bir çıkış 
yolu lazım. Ya bir yol bulunacak ya da bir yol 
yapılacak. Başka çare, başka çıkar yol yok.

İhmaller ve sorunları görmezden gelmeler, 
feryatları duymazdan gelmeler, bireysel çıkar 
hesapları Ortadoğu’yu bu duruma getirdi.

Ortadoğu’yu Ortadoğu halkının yani 
bizlerin şekillendirmesi lazım. Kendi-
mizi ve gücümüzü küçümsemeye-
lim.

Son zamanlarda, Ortado-
ğu sorunları “Haçlı Sefer-
leri ile başladı” denilmek-
te. Oysa sorunlar önceden 
de vardı. Büyük Ortadoğu 
Projesi (BOP), Genişletilmiş 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
Projesi (GOKAP), Yeni Ortado-
ğu Projesi (YOP) gibi isimlerle 
ifade edilen Ortadoğu’ya müdaha-
le planları içinde en çok kadın ve ço-
cuklar mağdur olmuştur. Ortadoğu sorunları-
nı çıkmaza götürenler; İsrail gibi habis bir 
ur ve onun arkasında dünya barışını en çok 
tehdit eden bir ülke olan ABD’dir. Bu ülkeler 
dünyayı “benden yana olanlar ve bana karşı 
olanlar” diye ikiye ayırıyorlar. Karşı olduğu-
na karar verdiği ülkelere her yönde ve her 
türlü zulmü (savaş, ambargo, kota vb.) ya-
pıyor veya yaptırıyor. Rabbimiz ise bize “Ey 
iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında 
düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı 
ve uyanık olun ve Allah’a karşı gelmekten 
sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (Al-i İmran: 
200) buyurmaktadır.

Kısacası Ortadoğu’da birlik, beraberlik, vahdet, 
sorunların çözümüdür ve vahdet ancak bize el 
uzatan kardeşimizin elini tutmakla sağlanır.

Burada gözlerimizi yumup bir empati yap-
mamız gerekir. Yani aç birinin, açıkta kalmış bi-

rinin, muhtaç birinin; kurtar beni, doyur beni, 
giydir beni, gör, gözet, kolla beni dercesine eli-
ni uzattığını düşünelim. İşte bu çaresiz el bizim 
elimiz de olabilirdi. Bu eli tutmak ancak onurlu 
insanların işidir. Art niyetsiz, hiçbir çıkar, hiç-
bir menfaat düşünmeden o eli tutacaksın. Dost-
ça, iyi niyetle, sevecen bir ana şefkatiyle, ya da 
bir baba hassasiyetiyle, ya da bir dost niyetiyle 
(ameller niyetlere göredir) tutacaksın. 

Güçlü, iyi niyetli, hayırsever iki elin arasın-
da güvende olan zayıf bir el, artık o iki elin ara-
sında huzur bulur, güvende olur, sıkıntılarından 
kurtulur, ciddi yardımlar görür ve vahdet (kar-
deşlik) sağlanmış olur. Kiminle? Komşularla, 
akrabalarla, arkadaşlarla, uzak yakın herkesle, 
tüm dünyayla. Ayet-i Kerimelerde buyruldu-
ğu gibi “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emre-

den ve kötülükten men eden bir top-
luluk bulunsun. İşte kurtuluşa 

erenler onlardır.” (Al-i İmran 
104) “İnsanları Allah’a ça-

ğıran, salih amel işleyen ve 
kuşkusuz ben Müslüman-
lardanım diyenden daha 
güzel sözlü kimdir? İyilik-
le kötülük bir olmaz. Kö-
tülüğü en güzel bir şekil-

de sav. Bir de bakarsın ki, 
seninle arasında düşmanlık 

bulunan kimse sanki sıcak bir 
dost oluvermiştir. Bu güzel dav-

ranışa ancak sabredeler kavuşturu-
lur. Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) 
büyük payı olanlar kavuşturulur.” (Fussilet 
33-34-35) 

Çözüm ne diyecek olursak; Ümmet bilin-
ci ile tüm Müslümanlarla, dili, ırkı, mezhep ve 
meşrebi ne olursa olsun ortak paydalarda bu-
luşmalı, istişare bilincinin şuurunda olarak bir-
likte hareket edilmelidir.

İhtiyaç sahibi herkese aynı şekilde mua-
mele edilerek, hem vahdet sağlanmalı hem 
de barışa giden tüm yollar açılmalı. Batıya 
göre “orta”lanmış bir “doğu” kavramının, ya-
kınları bize uzak yapan, yabancılaştıran tut-
saklığından kurtulmak özlemi ve kalıcı bir 
vahdetin, kalıcı bir Ümmet bilincinin, kalıcı 
bir huzur ve barışın; ümmeti ve yeryüzünü 
kapsaması, kaplaması, sarıp sarmalaması 
ümidi, sevinci, bilinci, selamı ve duası ile…
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12 Haziran Cumartesi İnanç Özgürlüğü Platformunun 228. 
hafta basın açıklaması İLKDER başkanı Özden Zehra Sön-

mez hanımefendinin katılımlarıyla Sıhhiye Abdi İpekçi Parkın-
da saat 12.00 da yapıldı. Açıklamayı derneğimiz Yönetim Kurulu 
üyelerinden Zeliha Toygar okudu. 

Özden Hanım üzgün bir sesle “Neden” dedi. “500’e yakın 
mesaj çekiyoruz, ama hep aynı bir avuç insanla buradayız. Batıl 
ya da sırf Dünyalık davaları uğruna günlerce aylarca insanlar 
evlerinden uzakta çadırlarda sokaklarda olmayı göze alırken biz 
hak davamıza neden onların yarısı kadar sahip çıkmıyoruz?” ve 
Kur’an dan bir ayet zihinlerde şimşekler çaktırıyor. 

“Allah’ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice kü-
çük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara 
249).

Ve bir Hadis’i Şerif, “İbadetin az da sürekli olanı makbul-
dür.”, bizler bir ibadet zihniyetiyle buradayız. 

Açıklamanın bitmesiyle arkadaşlar selamlaşarak dağılınca 
Özden Hanımla parkın ortasında şöyle bir durduk. “Vaktin var-
sa bana eşlik et” dedi, “Birkaç dosta uğrayıp selam verelim.”

Ve kol kola girip Mithatpaşa Caddesinden Sakarya Caddesi-
ne geçtik. Oradan da Yüksel’e.

Kızılay’ın yorucu, kalabalık ve gürültülü ortamından çıkıp 
nefes almak, oturup soluklanmak için bir yer ama bizim gibi 
ortak hassasiyetleri taşıdığımız, aynı konularda dertlendiğimiz 
insanlarla paylaşacağımız bir ortam Kızılay’da ne arar demeyin, 
varmış. Söylemesi ayıp bende yeni öğrendim. Ama Şükran Ha-
nım yıllar önce bu gaye ile yola çıkmış ve Yüksel Caddesi’nde 
Mekân Kafe’yi işletmeye başlamış. Gerçi nefes almak için biraz 
nefes nefese kalmak gerekiyor. Ama ne kadar zahmet, o kadar 
rahmet sözünü doğrularcasına 5. kata soluk soluğa çıktığınızda 
sizi sıcacık bir ortam, güler yüzlü insanlar ve mis gibi kokular 
karşılıyor. Şükran Hanım işletmeyi kardeşi Şükriye Hanıma dev-
retmiş, ama kendisi de mekânı terk etmemiş. İki kardeş samimi 
tavırlarıyla her gelenle tek tek ilk ve en değerli müşterileri oy-
muşçasına ilgileniyorlar. Daha doğrusu kimseye müşteri gözüy-
le bakmıyorlar. Evlerinde misafir ağırlıyorlar. Üstelik misafirler 
için bir de kütüphane oluşturmuşlar ki görmeye değer ve tabii 
görmekle kalmayıp bu hizmetten yararlanmalı, çünkü marifet 
iltifata tabidir. Ev hanımları arasında son yıllarda yaygınlaşan 
bir durum günlerini kebapçılarda veya açık büfe hizmeti veren 
pastanelerde yapmak. Mekân Kafe’de bunun için bir alternatif 
olabilir. İki saatlik sohbetin ardından vedalaşıp ayrılırken böyle 

eski Ankara...

bir uçtan  
bir uca Ankara A y s e l  Y I L M A Z
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güzel insanları tanımak ve bu gayretli çalışmala-
rı görmek bana ayrıca bir motivasyon sağladı.

Aşağı inip kapının önündeki taksiye bindiği-
mizde ikinci durağımızın Ulus Suluhan olduğu-
nu öğrendim. Buraya ilk ve son kez 15 yıl önce 
rahmetli annemle birlikte doğacak bebeğime 
beşik almaya gitmiştik. 15 yılda burada çok şey 
değişmiş. Restorasyon çalışmaları yapılmış, tica-
ri işletmelerin yanında geleneksel Türk süsleme 
sanatlarıyla uğraşan ustalara yer ayrılmış.

Ebru, hat, tezhip, ağaç yakma ve çini; emek, 
sabır ve aşk bu sanatların olmazsa olmazları. Ve 
tabii ki usta çırak ilişkisi, çünkü bu sanatlar 3 ay 
ya da bir yıl kursa gidip sonra da “Tamam, ben 
bu işi öğrendim.” Diyebileceğiniz ya da hobi ol-
sun diye yapabileceğiniz işler değil.

Bir ömrü adamaya razı iseniz buyurun Sulu-
han 1. katta buluşalım. Atölye Kalyon, Ayşe Öz-
kan Hanımefendinin başında bulunduğu küçü-
cük ama sıcacık bir çalışma ortamı. Uzun yılları-
nı tezhip çalışmalarına ayıran Ayşe Hanım’ın on 
parmağında on marifet. İğne oyasından tutunda 
dikişe varana dek marifetleri saymakla bitmez. 
Son beş yıldır da çini üzerine çalışan

Ayşe Hanım meraklılarına (yukarda saydı-
ğım özellikleri taşıyorsanız!) yol göstermeye ha-
zır sizi bekliyor. Ayşe Hanımı ararken keşfetti-
ğimiz saklı bahçeyi mutlaka görmelisiniz. Hele 
de benim gibi su sesine hayransanız. Ortada bir 
havuz, etrafı meyve ağaçları, sarmaşık gülleri ve 
asmayla çevrelenmiş. Su sesi eşliğinde taş du-
varların serinliğinde oturup tefekkür edin, ya 
da dostlarınızla gidip sohbet edin. Ama mutlaka 

bir bardak çay için. Biz çayımızı içip kalktığı-
mızda han kapılarından birinin de Çerkez So-
kağa açıldığını fark ettik. Bu Özden Hanımı çok 
heyecanlandırdı. Çünkü rahmetli babasını ha-
tırlattı. “Çerkez Sokak” dedi, “babamın alış veriş 
mekânıdır, buradan geçelim mi?”

“Tabii ki” dedim. “ Ben Çerkez Sokağı hiç 
görmedim.”

Tarih ve küflü peynir kokan daracık taş dö-
şeli sokakta sağlı sollu dükkânlar, sebze satan-
lar, peynir zeytin satan mandıralar, kıyafetçiler, 
terlik ayakkabı satanlar, tütün ve tütün sarma 
makinesi satan tezgâhlar ve aralarında 1933 den 
beri ayakta kalmayı başarmış Ertürk Şekerleme 
rengârenk lokumları ve tazecik helvalarıyla An-
karalılara 87 yıldır ağız tadı sunuyor. Yukarıda 
Küflü Peynir dedim ya sakın küçümsemeyin, 
insan sağlığı için çok yararları varmış. Araştırın, 
öğrenin.

Çerkez Sokağı boydan boya geçtikten son-
ra Ankara’nın meşhur İtfaiye Meydanı’na çıktık. 
Etrafımıza bakınıp ne yöne gideceğimizi kestir-
meye çalışırken önümüzde durup güler yüzle 
bize selam verenin yıllardır görüşme fırsatı bu-
lamadığımız arkadaşımız Tülay Elmadağlı oldu-
ğunu görmek bizi şaşırttı. İnsan hayatında teva-
fukların ve halis niyetlerle çıkılan yolda yarım 
gün gibi kısa bir sürenin bile ne kadar bereketli 
olabileceğinin bir ispatı idi gittiğimiz yerler, gö-
rüştüğümüz insanlar… Yürüdüğümüz yolların 
dili olsa da konuşsa, bir uçtan bir uca Ankara 
yarım günde nasıl anlatılır diye…
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Yine mevsim depremdi. Gönüller yaslı, onlarca nefes bir anda 
sahibine küstü. Sözde bir fay kırılmış; toprak kaymıştı yerin-

den. Aslında umutlarımızdı kırılıp kopan, can evinden nasıl kop-
tuysa toprak yerinden öylece silindi umutlarımız yüreğinden.

Bizim yaşadığımız coğrafya tam bir deprem bölgesi her dep-
remde yüzlerce hatta binlerce kaybımız oluyor Japonya da bi-
zimle aynı kaderi paylaşıyor, ama nedense onların kaybı ya bir 
ya beş sizce bu kader mi? 

Bu sefer çığlık Elazığ’dan yükseldi. Kovancılar İlçe’sinin beş 
köyünü vurdu deprem, evler kerpiçti sarsıntıyla kum yığını ha-
line geldi. Can verdi bebeler, analar, gençler, yaşlılar. Bir şeyler 
yapmak lazım geride kalanlar için, acılarını paylaşmak maddi ma-
nevi “Onlar içleri çektiği halde yiyeceği yoksula yetime ve esire 
yedirirler. Biz sizi ancak Allah cc. Rızası için doyururuz, biz kar-
şılık ve teşekkür beklemiyoruz. Doğrusu biz çok asık suratların 
bulunacağı bir günde Rabbimizden korkarız derler. Allah(c.c.)’da 
onları bu yüzden o günün fenalığından korur, Onların yüzüne 
parlaklık neşe verir” (İnsan Suresi 8-9-10-11) 

Bu ayetleri kendine şiar edinmiş bir kadın kuruluşu İLKDER 
bir gönüllünün yüreğinden daha güçlü bir yürek yoktur diyerek, 
İlkder gönüllüleri olarak, Elazığ’a gitmemiz kardeşlerimizin acı-
larını paylaşmamız gerektiğine karar verdik.

Büyük bir özenle götüreceğimiz hediyeleri hazırlamaya baş-
ladık. Çocuklara gidecek paketleri gönüllü kardeşim Yeter ile 
birlikte hazırladık. Çocuklar: saçlarında cennet kokusu, gözlerin-
de masumiyet, yüreğimde sızı çocuklar. 

‘Bir çocuk düşüydü her şey 

Uykuyla sabah arası

Tüm şehir benim sanırdım

Düşlerimde hep çocuk kaldım’  

Onlar her şeyin en iyisine layık bütün hazırlık-
ları bitirdik, kolileri kargoya verdik; Biz de aynı 
gün üç arkadaş 19:00 otobüsü ile Elazığ’a ha-
reket ettik. Dernek başkanımız Özden Hanım, 
bir incelik düşünmüş; üç yüz tane gül siparişi 
vermiş. Yaralı gönüllere hediyelerin yanında bir 
de gül verelim demiş. Bagajda solmasınlar diye 
ıslak gazetelere özenlere sardığımız güller yuka-

rıda biz sabah Elazığ’a indik. Elazığ’a giden der-
nek başkanımız Özden Hanım ve Elazığ’da ikamet 

eden aynı zamanda koruyucu ailemiz olan Elif Ha-
nım karşıladı bizi, evinde ağırladı. Allah kendisinden 

herşey bir anda değişir...

Elazığ’da idik...
A y t e n  P O L A T
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razı olsun. Kahvaltı sonunda yola koyulduk. 

Önce valiliğin oluşturduğu kriz merkezine 
giderek, gerekli izinle-
rin alınmasından son-
ra, ilk uğradığımız yer 
bir okul oldu. Köye iki 
saat uzaklıkta sekiz yıl-
lık eğitimin marifeti ta-
şımalı eğitim; küçücük 
çocukları her gün iki 
saat uzaktaki okullarına 
servisle götürüp getiri-
yor. Okula geldik, dep-
remde en çok etkile-
nenlerin başında çocuk-
lar geliyor, bir gecede anasını ba-
basını kaybedip, kardeşlerine ana 
baba olanlar var. Onlar büyümek 
için seneleri beklemeyecek, sani-
yeler büyütmüş onları. Öğretmen-
ler eşliğinde sınıfları geziyoruz, 
hazırladığımız hediyeleri veriyoruz, mutluluk-
ları görülmeye değerdi. Büyük şehir çocukları 
gibi değiller, küçük şeylerde büyük mutluluklar 
yaşıyorlar. Yaşadıkları acıya rağmen onlar mut-
lu. Hediyeleri dağıtırken öğretmenlere bir şey 
vermek gerek diye düşündük. Gönüllü karde-
şim neden gül vermiyoruz dedi. Gül getirmek 
için okuldan çıktım, arabaya doğru giderken zil 
çaldı. Çocuklar çıkmaya başladı, ben arabanın 
kapısını açtım bir kucak dolusu gül aldım. Ka-
patmamla kucağımdaki güllerin yok olması bir 
oldu. Okul gül bahçesi gibi adeta, her çocuğun 
elinde bir gül. O kadar mutluydular ki, onlara 
kızmak gelmedi içimden. 

Okuldan ayrıldık gül yüzlü çocukların elin-
de güllerle bize el sallayışları arasından geçtik. 
Köylere doğru yola koyulduk, yollar çok bozuk. 

On dakika kadar gitmiştik ki, okul servisleri geç-
ti yanımızdan. Bir saat sonra depremin vurduğu 

ilk köye vardık. Çadırları dolaş-
tık hepsinin bir hikâyesi vardı 
anlatacak. Biz onları dinlemek 
için ordaydık. Acılarını paylaş-
mak, yüreklerine dokunmak 
için hediyelerimizi verdik gül-
lerle birlikte. Bir genç kız geldi 
yanıma, abla ben gül alamadım, 

bana da gül verir misin 
dedi. Elimi tuttu, benim 
de ağabeyim öldü dep-
remde, daha on sekiz 
yaşındaydı, mezarı şu 
yukarda, bu gülü ona 
götüreceğim, ağabeyim 
gülü çok severdi, be-
nimle gelir misin dedi. 
Birlikte mezarlığa doğ-
ru yürüdük. Bazı anlar 

vardır ki; unutmak zordur onları, insanın gö-
nül dünyasında, ruhunun derin kıvrımlarında iz 
bırakırlar, siz onları çok gerilerde bıraktığınızı 
sanırsınız ama nafile akıp giden zamanla birlik-
te adeta onlar da akıp gitmişlerdir sizinle, siz 
nereye onlar oraya…

 İşte o anlardan birini yaşadım mezarlığa gel-
diğim anda, her mezarın üstünde bir gül! Okul-
dan gelen o çocuklar yakınlarının mezarlarına 
koymuşlar gülleri, ölene kadar unutamayacağım 
bir an, belki onlar da unutamayacaklar. Verdiği-
miz hediyeleri hatırlamayacaklar fakat o gülleri 
hiç unutmayacaklar,  bazıları kitaplarının ara-
sında kurutacak yıllar sonra bunun hikâyesini 
anlatacak. Yıllar önce köyümüzde deprem ol-
muştu, acımızı paylaşmak için teyzeler gelmişti 
çok uzaklardan kucak dolusu güllerle…

“Ey iman edenler! Hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve 
hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size 

rızk olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın.  
İnkar edenler ise zalimlerin ta kendileridir.!”(2/254)
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İnsan…

Diğer ifadesiyle “sorun”, “dert”, “tasa”, “haset”, “mutluluk”, 
“özlem”, “hayret”, “iş”, “gülümseme”, “gözyaşı” ve akla gelebile-
cek, yazıya dökülebilecek bütün duyguların bütünü…

İnsanın olduğu her yer, sorunlara ve sorumluluklara ev sa-
hipliği yapıyor.

Hz. Adem’in (A.S.) yeryüzüne indiği o gün başladı insanın 
bitmeyen çilesi…

Dağların kabul etmediği emaneti sırtlandı ve bu güne kadar 
taşıdı sırtında…

Ne indirebildi, ne taşıyabildi hakkıyla…

Vermeye az buldu, yetinmedi, şükretmedi âdemoğlu...

Oysa aynıydı hepimizin mayası, aynı çamurdan yaratılmış, 
aynı dünyaya hırslanmış, aynı hayatlara sarılmıştık dört elle.  

İblis’ten miras “üstünlük” libaslarımızı giyip, yepyeni bir insa-
noğluna dönüştük küçük dünyalarımızda…

Bir diğerimize karşı biraz daha kaldırdık burnumuzu…

Kimi zaman rengimizle, kimi zaman dilimizle, ırkımızla bö-
bürlendik…

Çocuklarımızın başarılarıyla…

Eşlerimizin makam-mevkileriyle…

Babamızın zenginliğiyle…

Temizliğimiz-titizliğimizle…

Modaya uygun kıyafetlerimiz, klimalı otomobillerimiz, yumu-
şacık ellerimiz, bakımlı tenimiz ve aklımıza ne gelirse “ötekinden 
üstün olmaya” vesile kıldık küçücük akıllarımızla…

Ne küçük hayatlar yaşadığımızı görmezden geldik bir tokat 
gibi geliyordu kulağımıza zira…

Önem atfettikçe, hayatlarımız hayaletlere dönüştü ruh dün-
yamızda…

Basit bir imtihan vesilesi olmaktan çıkıp, bitiş çizgisi olmayan 
birer maratona dönüştü bizler için…

Labirentteki fare gibi bir o yana bir bu yana koşmaya başla-
dık.

Peşinden koştukça aramız daha da açıldı.

Heyula gibi üstümüze geliyor hayat. 

Bugün yapılacaklar, yarına bırakılanlar, dünden kalanlar, ata-
larımızın miras bıraktıkları ve torunlarımızın bile tamamlayama-
yacağı dünya meşgalemizle başbaşayız şimdi.

?????

Daha iftara çok var...
Semanur SÖNMEZ 

YAMAN
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Ne gecemiz var ne gündüzümüz…

Gözümüzü meşgul açıyoruz sabaha ve gün 
boyu yetişemediğimiz hayatın peşinden koşa-
rak giriyoruz yatağa…

Yapılacaklar listemiz uzadıkça uzuyor, her 
yeni gün, dünyaya dair şeyler ekliyor ansiklo-
pediye dönüşen listemize…

Ne namazda, ne duada salim kafamız… Her 
zaman 40 tilki, hepsi de bir başka telaşe tem-
silcisi…

Bütün bu kalabalığın içinden kaçıp kurtul-
mak, saf ve temiz bir kalple, “yalnız O’nu ana-
rak” huzur bulmak istemeyen var mı içimizde?

Koşturmaları bir kenara bırakmak, üstünlük 
giysisini çıkarıp en mütevazı duygularla secde-
ye kapanmak, mutmain bir kalple dua etmek 
-icabet edileceğinden şüphe duymaksızın-, sol 
elimize duyurmadan sağ elimizle vermek, kar-
şılığında gönül dolusu dua almak istemiyor mu-
yuz hepimiz?

Evet istiyoruz. 

Can-ı gönülden istiyoruz. Tüm kalbimizle, 
tüm varlığımızla istiyoruz bunu.

İşte hepimize fırsat.

11 ayın sultanı, 11 ayın telafisi için kapıları-
nı açmış karşımızda duruyor.

Tövbe kapısından girip sadaka kapısından 
çıkmak için davet ediyor hepimizi…

Sıcak ve uzun günlerde oruç tutacağımız, 
açlığı-susuzluğu gerçekten hissedeceğimiz gün-
ler geliyor.

Yüreğimizdeki fazlalıklardan kurtulmanın 
tam zamanı…

 “Daha iftara çok var” diye düşünürken, o 
uzaklığın bazı yakınlıklara nasıl kapı araladığı-
nı birlikte keşfedeceğiz bu Ramazan.

Nefsimizi terbiye etmeyi belki ilk kez bu 
kutsal günlerde öğreneceğiz.

Her geceye Kadir gecesi kıymeti atfedip, 
sadece kendimiz ve sevdiklerimiz için değil, 
bütün ümmeti Muhammed için, hatta özellikle 
sevmediklerimiz, çekemediklerimiz için açaca-
ğız ellerimizi duaya…

Yetimlerimizi unutmayacağız… İhtiyaç sa-
hiplerini, dulları, yaşlıları, kimsesizleri…

Ve özellikle çocukları…

“Ah nerede çocukluğumun Ramazanları!” 
diyebilmeleri için, çocukluklarının Ramazanla-
rını özel kılacağız hep birlikte…

Her Ramazan niyetlenip yarım bıraktığımız 
iyilikleri bu ramazan tamamlayacağız.

Bu Ramazan bir başka olacak, iftarı bekle-
diğimiz kadar heyecanla bekleyeceğiz imsağı…

Bir başka bereket dolacak evlerimize, bir 
başka huzur bulacağız namazlarda, bir başka 
okunacak ezanlar, bir başka ötecek kuşlar, bir 
başka akacak kanımız damarlarımızda…

Hoş geldin Ramazan…

Evimize, bedenimize hoş geldin…

Yüreğimize dinginlik getir, bad-ı saba tadın-
da bir ferahlık yay ruhumuza…

Biliyoruz, daha iftara çok var… 

Esenlikse, yanıbaşımızda…
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Zaman bize bahşedilen nimetlerin en değerlilerindendir. Sonsuz-
luk karşısında, bize verilen sürenin ne kadar da kısa olduğu-

nun bilincinde olsak da sanki hiç sona ermeyecekmiş gibi hoyratça 
kullanırız. 

Oysa her şeyin belirlenmiş bir mühleti vardır. Sıkıntılı anları-
mızda zamanın hiç geçmediğinden şikâyetçiyizdir, keyifli anlarımız 
da ise su gibi akıp gittiğinden. Ancak kısıtlı bir sürede bitirmek zo-
runda olduğumuz işlerimiz olduğunda anlayabiliriz zamanın gerçek 
değerini. Zaman hep aynı zamandır, ama önemli olan kişinin o anı 
nasıl yaşadığıdır. 

Nefsimiz ve şeytan bize sürekli yapacağımız iyi şeyleri erteleme 
yönünde telkinlerde bulunur. Hiçbir zaman geri gelmeyeceğini bil-
diğimiz halde har vurup harman savururuz. 

Oysa boşa geçen her an kaybedilmiş zamanlarımızdır. Zamanı 
insafsızca tüketmek ancak amaçsız, hedefsiz yaşayan insanlar için 
söz konusu olabilir. 

Bazen de zamansızlıktan şikâyetçiyizdir. Planlamayla böyle bir 
durumla karşılaşmayacağımızı bilsek de ya nasıl yapacağımızı bil-
mediğimizden, ya önemseyip yapmadığımızdan ya da uykuyla ve 
boş işlerle uğraşma nedeniyle es geçeriz. Unutmamalıyız ki çok özel 
insanların da günü 24 saattir ve planlamayla çok önemli işlere imza 
atmışlardır.

Bir de zamanın da yapılmayan işler, bazen olur hiçbir anlam 
ifade etmez. Söylenmesi gereken sözler, yapılması gereken ziyaret-
ler, verilmesi gereken haklar kaybettiğimiz kişilere duyuramadıktan 
sonra keşke demenin hiçbir yararı yoktur. Haksızlığa uğramış bir 
insana hakkının zamanında teslim edilmeyişi ‘’Geç Kalmış Adalet; 
Adalet Değildir’’ sözü ile ifade edilebilir. Bugün, yarın diye sürekli 
ertelediğimiz şeyler gün gelir bize büyük pişmanlıklar yaşatabilir.

Kuran-ı Kerim’de zamanın her insan için sınırlı bir nimet olduğu 
hatırlatılmakta ve en iyi şekilde değerlendirilmesi emredilmektedir:

“O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve 
Rabbine yönel.” (İnşirah 7-8) 

Hz. Peygamber ‘iki büyük nimet vardır ki insanlar bu ikisin-
de de çok aldanırlar. Sağlık ve boş vakit’ diye bildirmiştir. 

Hz. Ali, “çalışanlar kötülük düşünmeye bile vakit bulamazlar,” 
derken kötülüklerin boş insanların vaktini değerlendirememe sonu-
cu olduğunu kastetmektedir. 

Bir daha geri gelmeyeceğinden emin olduğumuz bu en kıymetli 
hazinemizi en hayırlı yollarda, öncelikle Hakk’ın daha sonra da in-
sanların razı olacağı işlerde tüketme gayreti içinde olmayı Rabbimiz 
hepimize nasip etsin.

Âmin!

zaman elimizden kayar gider...

Geç Kalan 
Zamana Dair

Emine ÖZÇELİK
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Basralı ilim adamı Amir’i ziyarete gelenler: “Bize vakit ayır-
san da oturup şöyle biraz sohbet etsek” demişler. Amir 

parmağıyla gökyüzünü göstererek demiş ki: “Tutun şu güneşi, 
yerinde saysın; ben de sizinle oturup sohbetle vakit öldüreyim. 
Bunu yapamıyor, vakti durduramıyorsanız, izin verin bir daha 
ele geçiremeyeceğim vaktimi daha değerli şeylerle geçireyim.”

Akşam yastığa başınızı koyduğunuzda “ömrümden bir gün 
daha bitti” dediğiniz oluyor mu? Geçirdiğimiz güne, aya, yıla 
ömre dönüp baktığımızda ve “ne zaman, nasıl geçti” diye ken-
di kendimize sorduğumuzda tâ yüreğimizin derinliklerinde bir 
acı hissediyor muyuz? Öyle sanıyorum ki yaşımız ilerledikçe 
bu acıyı daha kuvvetli hissedeceğiz. 

Hz. Âdem’den beri insanlar zaman üzerine düşünmüşler. 
Öyle ya insan fâni. Elinde Yaratıcı’ nın verdiği sınırlı bir süre 
var. Bu süreye “ömür sermayesi” denmiş. İnsanoğlu mal, mülk 
gibi dünyevî sermayelere çok değer vermekte, bir zerresini dahi 
kaybetmemek için sürekli planlar yapmaktadır. Fakat zaman 
sermayesini hoyratça kullanmakta ve israf etmektedir. Halbuki 
kaybedilen parayı tekrar kazanabiliriz, ancak zamanın bir anını 
dahi geri getiremeyiz. 

Hepimiz zamanın kıymetinden, bir daha dönülemeyeceğin-
den, para ile satın alınamayacağından bahsederiz. Yine de is-
raftan geri durmayız. Meşgul olduğumuz pek çok iş bizim ne 
dünyamız ne de ahretimiz için faydalıdır. Böyle bir durumda 
bizler Allah (c.c.)’ın Asr Sure’sinde zamana yemin ederek bil-
dirdiği hüsrana uğrayanlardan oluruz. İnsanda sonsuzluk öz-
lemi var fakat ölümlü. Öyleyse kendisini öldükten sonra da 
zikrettirecek işler yapmalı. Çünkü insan için anılmak ikinci bir 
ömürdür. 

Aslında pek çoğumuz zamanı nasıl israf ettiğimizi biliriz de 
yanlışlarımızdan bir türlü vazgeçemeyiz. Saatlerimizi bilgisayar 
başında internette sörf yaparak, oyun oynayarak, facebook’ta 
bizi hiç ilgilendirmeyen insanları tanıyarak geçiririz. Teknoloji-
den faydalanmak elbette çok güzel. Fakat teknolojide kaybol-
mak kötü. Televizyonu vakit harcama makinesi olarak kullan-
mak kötü. Bunlar bizim zamanımızı öldürdüğü gibi aslî vazife-
lerimizi de unutturuyor. 

“Bir işten yorulduğunda başka bir işe geç” diye emreden 
bir dinin mensuplarıyız. Ancak dinlenme anlayışımız tembellik 
üzerine kurulu. Tatillerimiz yeme-içme, uyku ve eğlence dön-
güsünde geçiyor. Hâlbuki tatiller mutad işlerimizin dışındaki 

güneşi tutabilir misiniz?

Zamanı  
Durdurun... İ p e k  E K İ N C İ
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uğraşılarımız için fırsat olmalı. Büyüklerimiz 
“fazla uyku hayatı eksiltir” demişler. Fazla uyu-
mak da israftır. 

Zamanımızı is-
raf ettiğimiz daha 
pek çok yöntem 
sayabiliriz. Hepi-
mizin bu konuda-
ki zaafları farklı 
olabilir. Müslü-
manlar olarak 
bizlerin dünyaya 
söyleyecek sözü, 
yapacağı işleri 
var. Dünya düze-
nine ve Müslüman 
ülkelerin içinde bulunduğu savaşa, yoksulluğa, 
yetimliğe, adaletsizliğe, zulme, sömürüye bakı-
nız. Bizim zamanımızı israf etme lüksümüz var 
mı? Bu israftan bir an önce vazgeçmemiz gerek. 
Bunun için de kuvvetli bir irade yeterlidir. 

Öncelikle hayatımızı takvimleştirmemiz ge-
rekmektedir. Neyi, niçin ve ne zaman yapacağı-
nı bilmek, zamanı planlamanın diğer bir adıdır. 
Mesuliyetini hissettiğimiz vazifeleri eksiksiz ye-

rine getirebilmek için zamanı planlı yaşamalı, 
boş işlerle ilgilenmekten uzak kalmalı ve ça-

lışmalarımıza de-
vamlılık kazandır-
malıyız. Vazgeçme, 
plansız yapma, 
aklına estiğinde 
bir işi yapma insa-
na bir birikim sağ-
lamaz ve neticede 
ortaya konulacak 
işler duraklamalı 
yapıldığının izle-
rini taşıyan defo-
larla yaralı olarak 
tamamlanmamış 

bir görüntü arz eder. İşlerimizi önem sırasına 
koymalı ve planlarımızı aksatacak meşguliyet-
lerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. 

Yapacağımız tüm işlerin bittiği an gelme-
den önce kendimizi hesaba çekip, ebedî âleme 
sermayemizi Yaratıcı’ nın rızası doğrultusunda 
kullanmış olarak göçmeyi Allah (c.c.) hepimize 
nasip etsin.

İ p e k  E K İ N C İ
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Kuran-ı kerim 610 yılında Mekke’ de nazil olmaya başlamıştır.13 
yıl Mekke, de ,10 yıl Medine,de olmak üzere 23 yılda Kur’an 

ayetleri indirilmiştir.HZ. Ebu Bekir zamanında toplanarak kitap ha-
line getirilmiş,Hz. Osman zamanında da çoğaltılarak dağıtılmıştır.
Kur’an’da toplam 114 sure bulunmaktadır.ilk sure Fatiha son sure 
ise Nas suresidir.

Yüce Allah c.c. günümüzden 1400 yıl önce ayetler halinde Ceb-
rail a.s. aracılığıyla Peygamber efendimize bildirilen Kur’an-ı Kerim 
zamanımızda insanlığın bilim ve teknoloji ile kavramaya çalıştığı 
birçok ilmi 600 lü yıllarda insanlara vahiy yoluyla bildirmiştir. O 
zamandan günümüze kadar değişmeyen tek kitaptır.

Dedi ki; ‘’yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?’’
Dediler ki: Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Syana-

lara sor.(Mü’minun suresi 112-114)
Sakin bir ortamda oturup şöyle bir düşünelim, çocukluğumuz-

dan bugüne kadar geldiğimiz zamanı, sadece rüya gibi olduğunu ve 
ne çabuk geçtiğini daha iyi idrak edeceğiz. Ve yine düşünelim şu 
ana kadar nelere üzüldük, nelere sevindik kimimiz anne babamızı, 
kimimiz evlatlarımızı, kardeşlerimizi kaybettik, ağladık. Yaşadığımız 
müddedce her şeye alışıp mücadele verdik.

Beni yoktan var edip, üstün yeteneklerle donatan kulluk göre-
vi ile yeryüzüne gönderen sonsuz şefkat sahibi Rabb’ imin adıyla, 
onun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca onun adıyla oku-
yup, söylüyorum.

Ey şanlı Elçi ve Ey bu Elçiyi adım adım izleyen fedakâr Mümin! 
İnkârcıların baskı ve işkenceleriyle zaman zaman bunaldığın, ken-
dini bitkin ve çaresiz hissettiğini biliyoruz. Fakat ALLAH sana öğle 
nimetler vermiştir ki bunlar varken hiç üzülmeye değer mi?

Onlar senden azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar: ALLAH 
vaadine kesin olarak muhalefet etmez gerçekten senin Rabbi’ inin 
katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bir yıl gibidir.(Hac 
Suresi 47)

Ve onu sabah akşam tesbih edin.(Ahzab Suresi 42)
Bizler bu dünyaya sadece yiyip içip gülüp eğlenmek için gel-

medik.Burası Mü’minler için bir imtihan yeridir.Doğduk, yaşıyoruz, 
öleceğiz.Bunun içinde Rabb’ imin bizlere gönderdiği Kuran-ı Kerim’i 
en iyi şekilde okuyup, anlayıp, ona göre yaşamayı nasip eylesin.
Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, hemen ölecekmiş gibide ahiret 
için çalışmalıyız.Rabb’im bizlere akıl, sağlık, rızık vermiş.Bunların 
şükrünü ve ibadetlerimizi yapamazsak bu dünyada ve öbür dünya-
da huzurlu olamayız.Maneviyat kadar güzel ne var! Her an ölümü 
düşünmeliyiz, ahireti düşünmeliyiz ve yaşantımıza ona göre yön 
vermeliyiz. Her şey sadece bizlerin elinde.Yolda yürürken, el işi, 
ev işi yaparken bile yüreğimize, dilimizle Kur’an üzerine yaşamayı 
cümlemize nasip etsin.Gün değil saniyelerimiz bile çok değerli.

Gerçek dosta sığınıp, ona kavuşmak dileğiyle...

zaman... akar...

Kur’an’da  
Zaman A y t e n  D E M İ R
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A y t e n  D E M İ R

Bir zaman, bir büyük hâkim, iki hizmetkârını, her birisine 
yirmi dört altın verip, iki ay uzaklıkta, has ve güzel bir çift-

liğine yerleşmeleri için gönderir. Ve onlara emreder ki: “Şu para 
ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lâzım 
bazı şeyleri satın alınız. Bir günlük mesafede bir istasyon var-
dır; hem araba hem gemi hem şimendifer hem tayyâre bulunur. 
Sermâyeye göre binilir.”

İki hizmetkâr derslerini aldıktan sonra yola çıkarlar. Birisi is-
tasyona kadar az bir masrafla gider ve bu masraf içinde de efen-
disinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret yapar ki sermâyesi 
birden bine çıkar. Ancak diğer hizmetkâr istasyona kadar yirmi 
üç altınını harcar ve zâyi eder. Sadece bir altını kalmıştır.

Öbür arkadaşı ona der ki: “Yahu, şu son altınını bir bilete ver. 
Tâ, bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz 
kerîmdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de 
tayyâreye bindirirler. Bir günde o güzel çiftliğe gideriz. Yoksa iki 
aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur kalırsın.”

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin müellifi olduğu kül-
liyattan Sözler’de geçen bu 24 altın hikâyesi birçoğumuzun 
mâlumudur. Ancak bazı hakikatler vardır ki kendimize ne ka-
dar sık tekrar edersek edelim her seferinde ayrı bir lezzet alırız. 
Daha önce fark etmediğimiz bir nüansı belki de o tekrarımızda 
fark ederiz. 

Şimdi bu temsilî hikâyenin bize hangi hakikatleri anlattığına 
hep beraber tekrar bakalım: Hikâyedeki hâkim, Rabbimiz’dir. O 
yirmi dört altın, bize her gün ömrümüzden ihsan edilen yirmi 
dört saattir. O iki hizmetkâr yolcudan biri itaatkâr bir kul iken, 
diğeri itaat etmeyen bir kuldur. O güzel çiftlik, Cennettir; istas-
yon ise kabirdir. O iki yolcunun seyahati ise, kabre, haşre, ebede 
gidecek beşer yolculuğudur; amele göre, takva kuvvetine göre o 
uzun yolu çeşitli derecelerde kat ederler. O son altın ile alınacak 
bilet ise namazdır. 

Yirmi üç altını harcayıp da son altını bir bilete vermeyen yol-
cunun akıbeti ne olacak? O bileti almazsa iki aylık yolculukta 
çölde aç kalacak, yayan gitmek zorunda kalacak ve üstelik yalnız 
yolculuk yapmak durumunda olacak. Bir de bu şartlar altında o 
güzel çiftliğe ulaşabilecek mi? Dolayısıyla bu adam o tek altınını 
bir define hükmünde olan bir bilete vermeyip, geçici bir lezzet 
için harcasa bu adamın gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu 
en akılsız adam dahi anlamaz mı?

İşte bunun gibi yirmi üç saatimizi şu kısacık hayat-ı dünyevi-
yeye sarf edip ve o uzun hayat-ı ebediyeye bir tek saatimizi sarf 

namaz zamanın kârı...

Namaz ve Zaman
F e r d a  G Ü R B Ü Z
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“ K a z a y ı  a n c a k  d u a  g e r i  ç e v i r i r .

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

etmezsek ne kadar zarar etmiş ve ne kadar akla 
aykırı hareket etmiş oluruz! Zîrâ, kazanç ihtima-
li binde bir olan ve bin adamın iştirak ettiği bir 
piyangoya yarı malını vermeyi akıl kabul ederse 
yirmi dörtten bir malını yüzde doksan dokuz ih-
timal ile kazancı doğrulanmış, tasdik edilmiş bir 
hazîne-i ebediyeye vermemenin ne kadar akla 
aykırı olduğunu hepimiz gayet açık bir şekilde 
fark edebiliriz. Üstelik namazda ruhun, kalbin 
ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de 
o kadar ağır değildir. Hem namaz kıldığımız za-
man diğer mubah dünyevî amellerimiz de güzel 
bir niyet ile ibadet hükmünü almaktadır. Böyle-
ce ev temizlemek, ders çalışmak, otobüste yer 
vermek gibi her hareketimiz ve yaşadığımız her 
ân ibadet ile geçmiş olmaktadır. İbadetin, yal-
nızca namaz kılmak, oruç tutmak, Kur’ân-ı Ke-
rim okumak ile sınırlı olmadığını öyle geniş ve 
renkli bir yelpaze olduğunu fark etmek, insana 
insan olmanın farkını da fark ettiriyor. 

Ayrıca şu kısacak hayat-ı dünyeviyemiz her 
zaman güneşli, her zaman güllük gülistanlık ol-
muyor. Hastalıklarımız, dertlerimiz, sıkıntıları-
mız da oluyor. Böyle zamanlarımızda kıldığımız 
namazlar, ettiğimiz dualar riyâdan uzak ve hâlis 
oluyor. İçinde bulunduğumuz acziyet bizim 
O’na yalvarmamıza ve yalnızca O’ndan yardım 
dilememize vesile oluyor. Şikâyet etmek yerine 
şükretmeyi başarabilirsek o vakit musibetin her 
bir saati veya her bir dakikası belki bir gün iba-
det hükmüne geçer. Bu sûrette bütün sermâye-i 
ömrümüz ahrete mal olur, bu fânî ömrümüz 
ebedileşir. 

İşte bu ahret inancı ile namaz, bize günlük 
zamanımızı taksim ve programlama alışkanlığı 
kazandıracaktır. İçinde bulunduğumuz ‘ân’ı na-
sıl daha iyi değerlendireceğimiz hususunda bizi 
hep canlı tutacaktır. Biliyoruz ki geçmiş zaman 
gitmiştir, onu geri getirmek mümkün değil; ge-
lecek zaman ise bizim için meçhuldür, bir daki-

ka sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Öyleyse bi-
zim için ‘ân’ çok önemli. Tarihe isimleri yazılan 
şahıslar ‘ân’ı yaşadıkları için aynı şekilde ihsan 
edilen o yirmi dört saatte bizden kat kat fazla 
işler ve ameller yapagelmişlerdir. Biz ya geçmi-
şin sıkıntılarında ya da geleceğin endişelerinde 
boğulmaktan içinde bulunduğumuz ‘ân’ı değer-
lendirmekten aciz bir durumdayız. 

Az ve sürekli bir şekilde ‘ân’ı değerlendire-
rek yapacağımız işler ve/veya ibadetler bizi hem 
aklen hem ruhen hem de bedenen aktif ve ener-
jik hale getirecektir. Bu konuda da emin olalım 
ki namaz bizim için en güzel kılavuzdur. Dikkat 
edersek hem az hem sürekli hem de ‘ân’ı de-
ğerlendirmek konusunda bizi programlayan ve 
tatili olmayan bir ibadet. Bu da bize gösteriyor 
ki İslam’da boş vakit veya tatil yok. Ancak bu, 
İslam’da istirahat yok şeklinde anlaşılmamalı-
dır. Çünkü Furkan Sûresi 25. ayette “Size geceyi 
örtü, uykuyu dinlenme (vasıtası), gündüzü de 
çalışma zamanı yapan Allah’tır.” buyrulmakta-
dır. Kur’ân-ı Kerim’de İnşirah Suresi’nde Rabbi-
miz bize meşguliyetimizi değiştirerek çalışmaya 
devam etmemizi emretmektedir. “Boş kaldın mı 
kalk yorul.” mealindeki âyet, günümüzde için-
de bulunduğumuz gafleti bize en güzel şekilde 
vurgulamaktadır. 

Sonuç olarak ‘namaz’ kelimesinin tersten 
okunuşunun ‘zaman’ olması da dikkati şayan-
dır. Sürekli ve tatili olmaması hasebiyle bize 
sabrı öğretmesi, verilen nimetlere teşekkür ve-
silesi olması hasebiyle şükrü öğretmesi, ‘ân’ı 
değerlendirmemizi sağlaması hasebiyle zama-
nı programlamayı öğretmesi, ruhun teneffüs 
ânları olması hasebiyle “Namaz dinin direğidir.” 
hadis-i şerifinin anlamı daha da derinleşmekte-
dir. Gerçekten ‘namaz’ın niçin mü’minin miracı 
olduğunun hikmetlerini bir nebze de olsa kav-
ramak kim bilir ruhumuzda ne gibi değişiklik-
ler meydana getirecektir. 
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Gecenin karanlığında, soğuk kaldırımların ıssız bir köşesinde 
gündüzü ve sıcağı arıyordu, soğuktan donmuş elleriyle. Bir 

de hırıltılı nefesi ve öksürükleri dışında bir ses... Bir dost sesiy-
di belki de aradığı. Ellerini ovuşturup, nefesiyle ısıtmaya çalıştı 
çaresizce. Diğer gecelerde olduğu  gibi; sabahın doğuşunu bek-
leyecek ve bir kış güneşi ne kadar ısıtabilirse, o kadar ısınmayı 
umut edecekti o günün gündüzünde de. Geceler soğuk, geceler 
korunaksız ve geceler ürkütücü bir  sessizlik içindeydi 13 yaşın-
daki bir sokak çocuğu için...

Güneşin ilk ışıkları, ne bir ev, ne bir aile, ne de sıcak bir ye-
mek getirecekti ona. Olsa olsa , bir simit... O gecenin gündüzün-
den bir lokma ekmek bekliyordu çocuk...

***

Yine, gecenin bir vaktinde şehrin en ışıklı ve işlek yerinde bir 
eğlence merkezi... Müziğin ritmine kendini kaptırmış ve o saatte 
uyuyan insanların sessizliğine inat; tepinircesine dans ediyordu 
insanlar. Bir köşede, elindeki kadehlerle kahkahalar atan bir ka-
dının sesi... Az ileride, tartışmaları kavgaya dönüşmüş iki genç; 
önce küfürlerini, sonra yumruklarını ve ardından sandalyelerini 
savuruyorlardı birbirlerine...

Tüm bu insanlar, günün ilk ışıklarıyla “sızmadan” eve var-
mayı ve uyuyup yeni geceye zinde olarak tekrar hazırlanmayı 
umuyorlardı. Geceyi gündüz, gündüzü de gece olarak yaşamak; 
gecede eğlencenin sarhoşluğunu, gündüzde uykuyu bulmaktı 
hayatlarının özeti...

***

Yine, gecenin karanlığında, evde herkes uykudayken;bir o 
uyanıktı, pencerenin hemen yanı başındaki yatağında. Gecenin 
deliksiz uykusuna hasret, yıllardır gece artan dertleriyle bir “kur-
tuluş” bekliyordu sabahın ilk ışıklarına değin. “Dertlerin gece 
arttığı...” doğruydu galiba. Ağrılar içerisinde bir gözü saatte, bir 
gözü pencerede dakikaları sayıyordu, hatta saniyeleri. Uzadıkça 
uzuyordu gece...

Her gece, “Bugünün de sabahı olacak mı; yoksa, bu ağrılar o 
‘büyük kurtuluşla’ bir son mu bulacak?...” sorularıyla sabahı zor 
ediyordu. Her biten gece; ya, yine gecesinde dayanılmaz ağrı-
ların yaşanacağı bir güne ya da bir kurtuluşa, o ‘büyük vuslat’a 
ulaştıracaktı onu...

***

.....

Zamanın İçinde 
Bir Gece S u l t a n  Y I L M A Z

K A R A D A Ğ
Psk.Dan.ve Rehb.Uzm.



46

“Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki 
ömrü boyu geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş 
ve sabahtan akşama yalın kılıç Allah yolunda cihad etmiş 
gibi sevap alır. Keza, ben ve o, şu iki kardeş (parmak) gibi 

cennette kardeş oluruz” buyurdu ve şehadet parmağı ile orta 
parmağını birbirine yapıştırdı...

Gece yarılarına kadar oturduğu televizyo-
nun karşısında saatlerdir aynı koltukta, gözle-
rini kırpmadan duruyordu bir başkası... “Gece, 
televizyon ve o...” ayrılmaz bir bütündü. Bu se-
beple gece, onun için “televizyonlu dakikalar” 
demekti...

***

Bir başkasının gecedeki hikayesi ise; göz 
açıp kapayıncaya kadar bitmişti. Çünkü, bü-
tün günün yorgunluğunu deliksiz bir uykuy-
la gidermişti o. Gerçekten de gözünü kapatıp 
açıncaya kadar gece bitivermişti. Doğan güneş, 
yine o yoğun iş temposunun habercisi olacak; 
yataktan kalkıp işe gidecek, eve gelip karnını 
doyuracak ve ardından yaşanan gece, uykuyu 
getirecekti ona. “Uykuya yatma ve uykudan 
uyanma” arasında geçip gidecekti gece ve geçip 
gidecekti hayat...

***

Aynı gecenin yaşandığı bir başka evde, kıl-

mak için kalktığı teheccüd namazının ardından, 
Kur’an ayetleri içinde tefekküre dalan bir insan 
vardı... Gecenin sessizliği; ibadet etmek ve te-
fekküre dalmak için en güzel anlardı onun ha-
yatında...

Onu düşüncelerinden uyandıran bir ses 
oldu; derinden ve yankıyla gelen bir ses... Yü-
reğini okşayıp geçen, ona zamanı hatırlatan bir 
ses... Bu ses, su sesiyle karıştığı anda üçüncü 
bir ses eklendi zamana ve mekana;

- Yine, misafirini ayakta mı karşıladın? Ge-
cenin hepsini uyuyarak geçiremez misin sen?...

Sorunun cevabı dışarıdan geliyordu;

- Esselatü hayrun minen-nevm . (Namaz, 
uykudan hayırlıdır.)

Ona göre gece, uykuyla başlayıp, uykuyla 
bitmiyordu. Gece; uykunun yanında namaz ve 
tefekkür ile en nihayetinde onu sabah ezanına 
ulaştıran bir köprüydü…
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Bülten için benden yazı istendiğinde tamam dedim, inşallah en kısa 
sürede yazıp göndereceğim. Son güne kadar beklemeyeceğim.

-Konusu ne olsun? diye sordum serbest dediler. 
O günden bu güne yaklaşık 20 gün geçti ve ben bir yazı yazmam ge-

rektiğini bile unuttum, dün arayıp yazıyı beklediklerini söylediler. Utan-
dım, verdiğim sözü unuttuğum için. 

-Hemen dedim bu gece yazıp yarına gönderiyorum. Ama ne yazaca-
ğım?

Ve adet edindiğim üzere vitir namazanın ilk rekatında okuduğum Asr 
Suresi geldi aklıma. Yaradan yemin ediyordu zamana…öyleyse önemliydi 
zaman, tahminlerimizin ötesinde bir önem.

İsraf etmeyiniz emri ise Kur’an da 5 ayette geçiyor. Her ne kadar 
yeme - içme fiillerinde, harcama usullerinde israfa kaçılmaması söylense 
de kendi adıma israfı tüm konularda yapmamamız gerektiğini düşünü-
rüm. Öncelikli olarak ta tabi zamanın israf edilmemesi. Zaman bu kadar 
kıymetli olmasaydı üstüne yemin edilir miydi? Dünya hayatında ellerimi-
zin yaptıklarıyla kazandığımız ve rabbimin bize bahşettiği mal mülk bir 
gün kaybedilebilir ama onu ilk nasıl kazandıysak yine kazanma imkanı-
mız vardır yerine koyabilme şansımız vardır. Peki ya zamanı? Bu günden 
10 yıl öncesine dönebilir miyiz? Bir yıl öncesine? Bir ay öncesi mümkün 
mü?Bir hafta, bir gün, bir saat, bir dakika yada an öncesine dönebilmek. 

Geri dönmekten vazgeçtim. Zamanı durdurma şansımız var mı?
Sizlere başka bir soru sormak istiyorum? Ulaşım araçları, haberleşme 

araçları, icat edilmiş onca teknolojik araçlar (çamaşır makineleri, bula-
şık makineleri, elektrik süpürgeleri vs) aslında hepsi de bizim hayatımızı 
kolaylaştırmak ve kendimize daha fazla zaman kalması için değimliydi? 
Bunca kolaylığa rağmen niye hala zamanın yetmediğinden yakınıyoruz? 
Aslında yakınmıyoruz zamanı gerçekten yetiremiyoruz. 24 saate bir 24 
saat daha eklense günlük olarak yetiştirmek zorunda olduğumuz işleri-
miz maalesef yetişmiyor. 

Zamana yemin eden bir Rabbin kullarıyız, öyle ki yaradan bize günde 
5 vakit namaz kılmamızı emretmiş, orucumuzu zamana göre tutuyoruz 
-güneşin doğuşu ve batışı-dünyaya gelişimiz de gidişimiz de zamanla sı-
nırlı bu kadar çok her anı belirli bir program çerçevesinde işleyen bir 
ömre sahip olup, zaman ayarlamasını, günümüzü programlamayı becere-
miyor olmamız sizce de garip değil mi? 

Sizce de bu işte bir yanlışlık yok mu? 
Amacım biraz düşünmenize vesile olmak, gerçekten ben bu yazıyı 

yazarken çok düşündüm? Bizler inanan insanlar olarak zamana gereken 
önemi verebilmiş olsaydık,daha da önemlisi aslında bir Müslüman’ın sa-
hip olması gereken alışkanlıkları edine bilseydik, bize namaz kılmanın 
aslında insanın hayatını planlamasını öğrenmesinin en etkili yolu olduğu 
öğretilseydi,ibadetlerimizi bir takım hareketlerden öte bir hayat tarzı oluş-
turması gerektiğinin bilinci verilseydi,“Asr’a andolsun …“ diyen Rabbe 
inanan kulların diyarında bu kadar kan ve göz yaşı, bunca sefalet yaşanır 
mıydı? 

Başımıza gelen her musibet ellerimizle yaptıklarımızın bir sonucu, ya 
da yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımızın.

“Asra andolsun ki insan gerçekten ziyan içindedir…”

zaman yetmez, bereketlendirmeyi bilmek lazım!

“Asr’a andolsun...”
N e s r i n  S E M İ Z
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Günümüzde herkesin derdi olan geçim kaygısı ne yazık ki biz 
kadınları daha çok düşündürmekte. Hz. Peygamber(sav); 

“Geçim için çalışıp helalinden kazanma farzdır” (Keşfu’l-Hafa, 
II, 46) buyurmuştur. Yine Rasûlullah (sav); “Kişi kendi elinin 
emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir”(İbn Mâce, 
Ticârât, I) buyurmuştur. Bu hadislerden anlaşılacağı üzere islam 
dini çalışmaya önem vermiş, kendisi ve bakmakla yükümlü ol-
duğu kimseleri geçindirmeye, borçlarını ödemeğe yetecek kadar 
helâlinden kazanma durumunu farz ibadet olarak görmüştür. 
Birde unutmamak gerekir ki; çalışma sadece kişisel ya da ailevî 
ihtiyaçları gidermeye yönelik bir gayret ve mesai değil; aynı za-
manda toplumsal üretimi ve refahı artıran bir unsurdur. İnsanla-
ra fayda sağlayan herhangi bir işte çalışan kimse, aynı zamanda 
toplum için de çalışmış demektir.

Kuran Kerim bu konuda; “ Allah’ın sana verdiği şeylerde 
ahiret yurdunu gözet  Dünyadaki nasibini de unutma  Allah’ın 
sana ihsân ettiği gibi sen de ihsanda bulun  Yeryüzünde boz-
gunculuk yapma  Doğrusu Allah, bozguncuları sevmez “ (el-
Kasas, 28/77) demektedir. 

Kadın olmanın zor olduğu ülkemizde ne yazık ki çalışan ka-
dın olmak çok daha zordur. Kadın hem dışarıda hem de evde ça-
lışmak zorunda kaldığı için her şeyi düşünmek zorunda kalıyor, 
buda çalışan kadının çabuk tükenmesine, kimi zamanda mutsuz 
olmasına neden oluyor. Çalışan kadın evli ve üstelik çocuk sa-
hibi ise “evimin işleri aksamasın, çocuklarım iyi yetişsin, iyi eş 
olayım, işimde başarılı olayım derken” kendini yıpratmaktadır. 
Aşırı sorumluluk yüklenmesi ve yorgunluk, çalışan annelerin 
en büyük problemlerinin başında gelir. Toplumda evli kadının 
eşi eğer iyi para kazanıyorsa “neden çalışıyorsun evinde otur” 
sözleri kadının “bunca sene bunun için mi okudum” sözlerine 
karşılık gelmekte, kadının kendini ispatlama çabası baş göster-
mektedir. Sebep ne olursa olsun, bir anne çalışmak zorunda ise, 
“çalışma, evinde otur, çocuğuna bak” demek çözüm değildir. 
Üstelik çalışma hayatına önem veren ve buna alışan bir kadının 
çocuğu için evde oturmayı seçmesi, kadının kendini işe yaramaz 
hissetmesine ve mutsuz olmasına sebep olan nedenlerin başın-
da gelmektedir. Şu da bilinmelidir ki; kendi mutlu olamayan bir 
kadında ne eşine, ne çocuğuna, ne de evine faydalı olacaktır. Bu 
durumdan kurtulmak için çalışan kadının kendine zaman ayır-
ması gerek diye düşünüyorum. Kadınlar her işe yetişeceğim diye 
koşturmadığı sürece yaşamdan zevk alabilir.

.....

Kentte Çalışan 
Kadın Olmak... S e r a p  D O Ğ A N 

Ö Z G Ü N
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Projelerimiz
4 HER ÇADIRA BİR KEÇİ PROJESİ

Gazze – Cebaliye bölgesinde bulunan kamplardaki çadırlar-
da yaşayan aileler için “Her Çadıra Bir Keçi Projesi’ni” başlatmış 
bulunuyoruz.   

Bu proje doğrultusunda her çadıra bir keçi alınacaktır. 

Bir keçinin fiyatı 450 TL ’dir.

Her çadırda ortalama  8-12  arasında  fert  yaşamaktadır.

Amacımız bu proje doğrultusunda her çadıra bir keçi temin 
edebilmek.

4  KUYU PROJESİ

Bilindiği üzere Gazze’de su problemi yaşanmaktadır. İçme 
suları kuyulardan sağlanmaktadır. Bombalamalar sonucu var 
olan kuyular da kullanılamaz hale gelmiştir. Gazze’de insanların 
kendi imkânları ile kuyu açmaları mümkün değildir.

Bir kuyu bedeli 30.000 TL ‘dir.

Amacımız en az bir su kuyusu açmak.

4 DİKİŞ MAKİNESİ PROJESİ

Alınacak olan dikiş makinesini en az 10 dul kadın kullana-
caktır. 

Hedefimiz 100 dikiş  makinesi almak. 

Proje maliyeti 85.000 $ dir.

4 KURBAN PROJESİ

İLKDER’in, yıllardır devam ettirdiği bir projedir. Bundan son-
ra da bedeli mukabili kurban kesim projesine katılanların sayısı-
nı artırmak için çaba gösterilecektir. Kurban bayramından en az 
10 gün önce lütfen irtibat kurunuz.

4 İFTAR PROJESİ

İLKDER olarak, her yıl Ramazan ayında ve Kadir Gecesi’nde 
1000 kişilik iftar veriyoruz. Bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz.

4 AŞEVİ PROJESİ

Gazze’de her gün çadırlarda yaşayan 500 aileye sıcak yemek 
verilmektedir. 

Bir kumanya bedeli 70 TL‘dir.

4 GİYSİ PROJESİ

İLKDER’in partner kuruluşu 7000 yetim çocukla ilgilenmek-
tedir. Bu çocuklar ekseriyetle Gazze’nin Cebaliye bölgesinde ya-
şamaktadır. Bu çocuklar için:

Palto, ayakkabı, kaban vb. alınacaktır. 

4 KIRTASİYE

Özellikle okulların açılacağı dönemlerde çocukların ihtiyacı 
olan kırtasiye (defter, kalem, çanta kitap vb.)  malzemeleri alı-

nacaktır.

Bir çocuk için kırtasiye bedeli 30 $  dir.

İLKDER olarak yaklaşık 1000 çocuğa ulaşmak için çalışaca-
ğız. 

4 FAKİR ÇOCUKLAR İÇİN BURS PROJESİ

Bir yetimin burs bedeli aylık 70 TL’ dir.

4 ÖZÜRLÜ DESTEK PROJESİ

Çeşitli sebeplerden dolayı sakat kalmış kişiler için özel araç-
lar, tekerlekli sandalye, koltuk değnekleri ve terapi aletleri sağ-
lanacaktır. 

Projeden 255 çocuk yararlanacaktır.

Proje  bütçesi  180.000 $ dır. 

4 AĞAÇLANDIRMA PROJESİ

Her aile nüfus sayısı kadar ağaç dikebilir. Hedefimiz binlerce 
ağaç (zeytin, limon vb.) olmalıdır.    

Bir  ağaç  bedeli 10 $ (15TL)’ dir.

Toplam bütçe 136.000 $’ dır.

4 ANAOKULU PROJESİ

Sayıları elli binlerle ifade edilen yetim çocukların barınma-
ları, eğitim görmeleri, rehabilitasyonları için 2008 yılında proje-
lendirilmiş fakat çeşitli sebeplerden dolayı (savaş, işgal, yıkım) 
hayata geçirilememiş projeyi yeniden değerlendirip gerçekleşti-
rerek bir kısmının da olsun elinden tutmuş olacağız. 

Anaokulu proje-
sinin bedeli 2010 iti-
bariyle proje maliyeti 
160.000 $ dır. Bu proje-
yi Ankara’daki bir kar-
deş kuruluş ile birlikte 
gerçekleştireceğiz.
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İyilikle yaşanan bir sanattır yaşamak...

Bir dergiyi incelerken okuduğum Çek atasözü birçok şeyler 
düşündürdü. Şöyle diyor atasözü: “Hiç bir şeyi olmayan, bir 

şeyler arar,

Bir şeyleri olan her şeyi arar.” Ne kadar doğru değil mi? Çev-
remizde bunun yaşanan pek çok örneklerini görürüz. En basi-
tinden evimiz yoksa gelirimiz kısıtlıysa, bir evimiz olsun da, ne 
yapar eder idare ederiz deriz. Eğer evimiz varsa, gelirimiz de 
fena değilse, iyi bir yerde lüks bir konut hayal eder, özendiğimiz 
insanları örnek göstererek nasıl dekore edeceğimizi düşleyerek 
çabalar dururuz. 

Dinimizde zenginlik önemlidir. (Allah-u Teâlâ mülkü dilediği-
me, ilmi dileyene veririm buyuruyor.) Boş durmak yerilirken bir 
çabanın, çalışmanın içinde olmak övülmüş, tavsiye edilmiştir. Şu 
muhakkak ki, iyi bir eve, iyi bir bineğe sahip olmayı dinimiz bize 
tavsiye ederken, bizlere mülke, dünyalıklara tapmamayı, bunlar 
için gereğinden fazla üzülmemeyi emreder. 

Topluma bakıyoruz, varlıklı dindarlarımız da dâhil statümüz 
yükseldikçe aynı değeri paylaştığımız kişilerin oluşturduğu ko-
runaklı sitelerde halktan uzak bir şekilde toplu bir yaşam benim-
siyoruz. Yaşam tarzımız görüşlerimizi de değiştiriyor. Halkı his-
sedemiyoruz, anlamakta zorlanır hale geliyoruz. Bizi biz yapan 
değerlerimiz aşınıyor. Kendimizi farklı görür duruma geliyoruz.

Allah (C.C) bizleri bu dünyaya birbirimizi sevelim ve birbiri-
mize yardım edelim diye gönderdi. Yaratan, her kalbe asil duy-
gular yerleştirmiştir. Yalnız başına mutlu olamaz. Mutluluğunu 
başkalarının iyiliğinde arar. Allah’ın bizden memnun olmasını 
sağlamak için hizmet ehli kullardan olmalıyız. Halk için çalış-
malıyız. Böyle kişilerin gönülleri huzurludur ve böyle insanlar 
yaşlanmayan kimselerdir.

Bir Kutsi Hadisi Efendimiz (S.A.V) şöyle buyuruyor: “Beni 
güçsüzlerin yanında arayın, şayet size rızık ve yardım geliyor-
sa, aranızdaki güçsüzler sebebiyledir” buyuruyor Allah-u Teâlâ.

Bir hak dostu ise bu gerçeği şöyle dillendiriyor: “Cennet ni-
metlerine kavuşmayı arzu edenler, bilhassa pahalılık ve kıtlık 
zamanlarında çok sadaka versinler.”

Sırrı Sak’ati Hazretleri’nden: “Sadakada dört özellik vardır:

1- Sadaka senin yanındayken azdır, verdiğinde çok olur.

2- Seninle beraber olunca yok olur, verince baki kalır.

3- Senin yanında senin olmaz, verdiğinde senin olur.

4- Senin olunca sen onu korursun. Verdiğin zaman o seni ko-

G ü l ş e n  Ü N L Ü

iyilik ağaca benzer

Hayat Üzerine 
bir Hasbihal
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rur.” Verdiğimizde içimize gelen huzur duygusu, 
Allah’ın kulum seni seviyorum hitabıdır.

Mal, sadaka  vermekle azalmaz. Bir eksiği 
varsa sadaka onu tamamlar. Allah-u Teâlâ Kasas 
Suresi’nde:” Allah’ın sana verdiği iyilikler gibi, 
sen de iyilikler yap. Hayata anlam kazandıran 
sadece iyiliktir” buyuruyor. Yalnız yaptıkları-
mızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumlu-
yuz. Gücü bir iyiliğe yettiği halde yapmamakla, 
kötülük yapmak arasında çok da fazla fark ol-
madığı bizlere ifade ediliyor.

Çok şeyin farkına varmadan yaşıyoruz. Bir 
iyilik yapmayı uzaklarda ararken, en önemli iş-
ler yanımızda bekler. Farkına varmada, bir şey-
leri görmede, hissetmede geç kalır insanoğlu.

Teselli bekleyen komşu, cevabı unutulan 
mektup, bugün yarın diye düşünüp arayamadı-
ğımız dostlar, ziyaret edilmeyen hasta... 

Alacakaranlıkta, pazar artıklarını toplayan 

yoklukları görmeden geçeriz. Boya sandığıyla 
hayat savaşı veren çocuğun da farkına varmaz 
gözlerimiz, yüreğimiz. Çöp bidonunu karıştıran 
insanların kış gününde yarım pabuç içinde do-
nan parmaklarını da fark etmeyiz. 

Yukarıda, hayata anlam kazandıran şey sa-
dece iyilik demiştik. Hem öyle bir dildir ki iyi-
lik, hem dilsizler konuşabilir, hem de sağırlar 
işitir. İnsanın bu dünyadan götüreceği yegâne 
şey iyiliktir.

Yeryüzü doktorlarını, ihtiyaç halinde bir an 
önce oralara yetişmek çabasında olan çeşitli 
dernek mensuplarını ve kendi derneğimizi şük-
ranla zikrediyorum.

Bu örneklerdeki gibi “Güzel ahlakın ta-
mamlayıcısı olan bir Peygamber’in” soluğunu 
bize hissettirecek ve ben yerine biz diyebilecek 
örneklerin çoğalmasını temenni ediyor ve far-
kında olarak yaşamayı bütün insanlık için dili-
yorum. 

1- Sadaka senin yanındayken azdır, verdiğinde çok olur.

2- Seninle beraber olunca yok olur, verince baki kalır.

3- Senin yanında senin olmaz, verdiğinde senin olur.

4- Senin olunca sen onu korursun. Verdiğin zaman o seni korur.

Verdiğimizde içimize gelen huzur duygusu,

Allah’ın kulum seni seviyorum hitabıdır...

G ü l ş e n  Ü N L Ü
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Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen bir hastalıktır. 
Osteo (kemik) ve poroz (gözenekli) kelimelerinden oluş-

muştur. Düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun yapısında 
bozulma sonucu kırık riskinde artış ile karakterize bir hasta-
lık olarak tanımlanmıştır. 

Osteoporoz nasıl oluyor? 
Kemik devamlı olarak yapılan ve yıkılan, kendini yenileyen bir 

organdır. Gençlerde kemik yapımı, yıkımına eşittir. Yaş ilerledikçe 
giderek yıkım, yapımdan daha fazla olur ve kemik kitlesi azalır. 
Kadınlarda östrojen denilen hormon kemiklerin yıkımını önle-
mektedir. Adetten kesilmeyle (menopoz), bu hormon azaldığından 
kemik yıkımı artar. Çocuk ve genç erişkin, yeterli kalsiyum almı-
yor, güneş ışınlarına yeteri kadar maruz kalmıyorsa, kemik kitlesi 
azdır. Mevcut kemik kitlesi menopoz sonrası dönemde kolaylıkla 
kaybedilir. Osteoporoz için kalıtsal bir yatkınlık da vardır, hatta 
bazen bu yatkınlık çevresel ve hayat tarzı ile ilgili faktörlerden 
daha önemlidir.

Bireylerin hayat kalitesini de etkilediğinden, giderek dikkat 
çekmiş, önem kazanmıştır. Ağır bedensel aktivitelerin azalması, 
ortalama ömrün uzaması, insanların daha ince ve narin görünme 
isteği bu hastalığın sıklığını ve önemini artırmıştır.

Menopozun hangi devresi osteoporoz için önemlidir? 
Kemik kaybı, menopozun ilk 5 yılında en fazladır. Sonraki yıl-

larda kemik kayıp hızı azalarak devam eder.
Osteoporozun bana zararı ne olabilir?
Osteoporoz; kemikleri kolay kırılabilir yapar, kalçanın veya 

omurların kolaylıkla kırılmasına, boy kısalmasına, kamburlaşma-
ya, sırt ağrılarına, göğüs kafesinin şekil değişikliğine ve hacminin 
azalmasına neden olur. Küçülmüş göğüs kafesi kalp ve akciğe-
rin normal çalışmasını engeller. Kalça kırıkları, ameliyat gerektirir, 
ameliyat sonrası kemiğin kaynaması da zordur. Kaynamayan ke-
mikler, hastanın yürüyememesine, başkalarına bağımlı olmasına 
ve hareketsizliğe neden olarak kemiğin daha da erimesine neden 
olur.

Osteoporoz sadece kadınlarda mı olur? 
Osteoporoz erkeklerde de görülür. Erkeklik hormonu kemik-

leri erimeye karşı korumasına karşın, 60 yaşına ulaşmamış erkek-
lerin % 10’ unda da osteoporoz vardır. 65 yaş sonrasında ise risk 
kadınlarda ki kadardır. Risk faktörleri olanlar, yaygın kemik ağrı-
ları olduğunda osteoporoz olup olmadığının anlaşılması için dok-
torlarına başvurmalıdır. 

Osteoporoz tanısı konanlarda tedavi ile kemikler norma-
le dönebilir mi? 

yaşlanıyoruz!

Doktorumuz Yazıyor:

Osteoporoz
A y l a  Ö Z T Ü R K
  U z m a n  D o k t o r
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Osteoporotik kemikler, genellikle mevcut 
tedavilerle tam normale dönemeyebilir. Fakat 
kaçınılmaz olan kemik kaybı, tedavi ile durdu-
rulabilir, hatta bazen bir miktar kemik kazanılır. 
İlaç tedavisi ve düzenli egzersiz ile kemik kitlesi 
artırılır, ayrıca düşmelerin önlenmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması kırık riskini önemli ölçüde 
azaltır. 

Osteoporozlu hastalarda kırıklar en sık 
nerede olur? 

Osteoporozdan en fazla etkilenen kemikler 
omurga, kalça, el bilek ve omuz kemikleridir, 
kırıklar en sık bu kemiklerde olur. El bileği ve 
omurga kırıklarının tedavisi oldukça kolaydır 
ancak kalça kırıklarının ölüme bile yol açan cid-
di komplikasyonları vardır.

Osteoporozu kolaylaştıran faktörler ne-
lerdir?

Kalsiyum eksikliği, D vitamini eksikliği, siga-
ra içilmesi, fazla alkol alınması, bazı ilaçlar, aşırı 
kafein alınması kemik yapan hücrelere zararlı-
dır. Bazı hastalıklar, hareketsiz yaşantı kemik eri-
mesi riskini artırır.

Osteoporoz kadınlarda erkeklere, ince yapı-
lılarda şişmanlara ve kısa boylularda uzun boy-
lulara göre daha çok görülür.

Osteoporozlu hastaların düşme, çarpma 
gibi bir neden olmadan da kırıkları olabilir 
mi?

Nadiren belirgin bir neden olmaksızın veya 
şiddetli olmayan düşme ve çarpmalarla osteopo-
rotik kemikler kırılabilir. Özellikle omurga kı-
rıkları bazen hiçbir sebep yokken olur ve hiçbir 
belirti vermez.

D vitamininin osteoporozda önemi ne-
dir? 

Kalsiyumun bağırsaktan emilebilmesi için D 
vitamini gereklidir. Derimizde mevcut aktif olma-
yan D vitamini, güneş ışınları ile aktif hale geçer. 
Güneşe yeterli maruz kalmamışlarda, D vitamini 
eksikliği olur, kalsiyum bağırsaktan emilemez. 
Güneş ışığının az olduğu ülkelerde süt, D vita-
mini ilave edilerek satılmaktadır. Vücudun her 
tarafının giysi ile kapatılması, D vitamini eksikli-
ğine sebep olarak osteoporozun kadınlarda çok 
erken yaşlarda görülmesine neden olmaktadır. 
Yaşlıların evden fazla çıkmamaları sonucu, gü-
neşe maruz kalamamaları, osteoporozu daha da 
kolaylaştırır. 

Gıdalarda Kalsiyum var mıdır? Yoksa 
ilaç olarak mı alınmalıdır? 

Süt ve sütten yapılmış gıda maddelerinin kal-
siyum içeriği yüksektir. Her gün belirli miktar-
larda, çocukluktan itibaren tüketilmelidir. Yaşlı-

lar, iyi beslenemediğinden kalsiyum, ilaç olarak 
günde 1-1,5 gr olarak alınmalıdır. Ayrıca meno-
poz ve emzirme döneminde ilave kalsiyum alı-
nabilir.

Osteoporozum var mı? Nasıl anlayabili-
rim?

Birçok kişi kemik kaybı olduğunun farkında 
değildir ancak kırık oluşunca fark eder. Normal 
şartlarda anlamayız kemik kaybı çok yavaş olu-
şan bir olay olduğu için belirgin şikâyetlere yol 
açmaz. Osteoporozda ilk bulgular boy kısalması, 
omuzlarda ve kalçalarda yuvarlaklaşma ve bel – 
sırt ağrısıdır. Hastalıktan şüphelenilmesi halinde 
kemik ölçümü yapılmalıdır.

Kemik kitlesi, 10-15 dakika gibi kısa bir sü-
rede ölçülebilir. Ölçüm, ağrı veya herhangi bir 
rahatsızlığa neden olmaz. Osteoporoz ilerlediği 
zaman düz röntgen filmlerinde de görülebilir. 
Hastalığın ya da tedavinin ilerlemesini görmek 
için kemik yoğunluğu ölçülmelidir. Kemik dansi-
tometresinin yanında mutlaka düz röntgen film-
leride çektirilmelidir.

Sigara ile osteoporozun ilişkisi nedir? 
Sigara kemik yapan hücreler için zararlıdır, 

kemik erimesi yapar. Sigara miktarı ve kullanım 
süresi ile kemik kitlesi kaybı orantılıdır. Sigara 
içen kadınlarda menopoz da daha erken olur.

İlerde osteoporotik olmamak için ne yap-
malıyım? 

Çocukluktan itibaren kalsiyumdan zengin di-•	
yet, menopozda ve yaşlılıkta diyete ek kalsi-
yum alın. 
Yürüyüş, merdiven çıkma, yüzme gibi egzer-•	
sizler yapın. Haftada en az 3 gün sert adımlarla 
30-45 dk yürüyün. 
Ağırlık taşımanın da faydası vardır. Onun için, •	
çarşı filelerinizin bir kısmını, eğer sağlığınızı 
bozmayacaksa (kalp hastalığı gibi) kendiniz 
taşıyın. 
Güneşli günlerde, açık havada cildinizi güneşe •	
maruz tutun. 
Sigara, alkol ve kemik yıkımını artıran ilaçlar •	
kullanmaktan kaçının. 
Menopoza girince, almanız sakıncalı değilse •	
uzun süreli (5-10 yıl) hormon tedavisi kulla-
nın. 
Kortizon, heparin, anti epileptik gibi ilaçlar •	
kullanırken bir uzmandan yardım alın. 

Kemik metabolizmasını etkileyen hastalığınız 
varsa uygun ve erken tedavisini sağlayın

Osteoporoz tedavisinde amaç nedir? 
Osteoporoz tedavisinde amaç mevcut kemik 

kitlesinin korunması veya artırılması, kırıkların 
önlenmesi ve varsa tedavisidir. 

A y l a  Ö Z T Ü R K
  U z m a n  D o k t o r
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Modern zamanların telaşı içinde bazen geçmişe hayıflanarak, 
bazen de geleceğe kaygılanarak tüketiyoruz bize sunulan 

en değerli armağanları… Dostlarımızla daha az bir araya geliyor, 
daha az aile bireyleriyle zaman geçiriyor, daha az okuyor ve en 
çok barışık olmamız gereken kendimizi daha az dinliyoruz. Hele 
kıymeti ancak kaybedince anlaşılan zaman, gençlik ve sağlık 
değerlerini korumak ve idareli kullanmak adına pek az çaba 
gösteriyoruz. Yanlış beslenme tarzı, sağlıksız çevre koşulları, iş 
ve okul hayatının insan doğasına aykırı yönleriyle hepimiz yıp-
ranıyoruz. Anneler ne kadar da özenseler, çocuklar ev dışındaki 
beslenmelerinde fast-food ve abur cuburu tercih ediyor. Çoğu 
zaman yetişkinler de… Kafein depolayarak enerji bulmaya, uy-
kuya yenik düşmemeye çalışanlarımız geçici zindelik için kalıcı 
hasarlar veriyoruz vücudumuza. İçtiğimiz çaylarla da besinler-
deki demir gibi pek çok faydayı nötrlüyoruz. 

Buraya kadar tespitlerimizde hemfikiriz ama çözümün de 
kolay olmadığının farkındayız. İşimizi ya da hayatın gidişini de-
ğiştirmek her zaman elimizde olmuyor. Ama alternatifler üret-
mek ya da üretilen alternatifleri değerlendirerek tercih hakkı-
mızı kullanmak elimizde. İşe günlük tüketim alışkanlıklarımızı 
değiştirerek başlayabiliriz. 

zindelik için!

Çay Kahve Seviyoruz
Neden Sağlıklısını içmiyoruz?

Enerji, sağlık ve keyfi birleştiren bir çay-kahve alternatifim olsa tercihimi tabii ki sağlıklı olan-
dan yana yapardım. Türkiye dışında oldukça yaygın olan sağlıklı kahve-çay seçenekleri Malezya’da 
üretilen, üstelik helal sertifikalı haliyle şimdilerde Türkiye pazarına girdi. Ölümsüzlük mantarı 
adıyla da bilinen kırmızı mantar reişi özütünden yapılan çay ve kahve çeşitlerini günlük hayatın 
yıpratıcı etkileriyle mücadelede yardımcı olarak kullanabiliriz. Malezya’dayken severek içtiğim bu 
kahve türünü aynı markanın geniş ürün yelpazesiyle kendi ülkemde de bulabilmem beni sevindir-
di. Küreselleşme ile uluslararası boyut kazanan network marketing sistemi ile pazarlanan Gano 
kırmızı mantar sağlıklı ürünleri çay-kahve 
keyfimize sağlık katıyor. Bize reklamlarda al-
lanıp pullanıp sunulan değil, bilinçli tercihle, 
güvenle tüketebileceğimiz bir pazar oluşması 
için alternatiflerimiz her zaman var. Öyleyse 
raflardaki ürünlere mahkûm olmak niye? Ter-
cih bizlerin. 

Siz de binlerce yıldır uzak doğuda kulla-
nılan, kansere karşı bile tek doğal ilaç olarak 
onay almış kırmızı reişi mantarı ürünlerine 
ulaşmak ve detaylı bilgi edinmek için (0312) 
334 60 41 - (0312) 336 31 79 nolu telefonlara 
müracaat edebilirsiniz. 
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Merhaba değerli okuyucular, bu sayımızda sizlere evleriniz-
de bulunan malzemelerle kolay ve işinize çok yarayacak 

doğal ve pratik güzellik sırlarını vereceğim. Hepiniz günde bir 
kaç dakikanızı ayırarak bu formüllerle mucizeler yaratabilirsiniz. 
Unutmayın ki bakımlı insan kendisine ve çevresine saygısı olan 
insandır. 

SİVİLCE VE SİVİLCE İZLERİNİ YOK ETMEK İÇİN

3 adet aspirini ezip toz haline getirip içine bir kaç damla 
limon suyu damlatıp karıştırın ve bunu sivilceli ya da lekeli yer-
lere sürüp bekletin ve kuruyunca yıkayın. 5 gün üst üste yapıp 
4 gün ara verdikten sonra 5 gün devam edin. Bu şekilde bir kaç 
hafta devam ederseniz zamanla yok olduğuna siz bile çok şaşı-
racaksınız.

GÜNEŞ VE DOĞUM LEKELERİNİ YOK ETMEK İÇİN

1 tatlı kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı kabartma tozu yoksa kar-
bonatı karıştırıp lekeli yerlere sürün ve 1 saat bekletin ve yıka-
yın. Bunu haftada 1 gün uygulayın ve 8 hafta devam edin. Yağlı 
ve gözenekli cilde sürün. Eğer ciltte yanma olursa ve bu yanma 
1 dakikadan fazla sürerse hemen yıkayın.

GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLIKLARINI YOK ETMEK İÇİN

1 adet yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini karıştırıp 
her gün taze olarak göz çevresine sürün .Bu formülü 25 yaşın-
dan sonra uygulamaya başlayın.Zamanla kırışıklıkların yok oldu-
ğunu göreceksiniz.

GÖZALTI MORLUKLARI İÇİN

1 orta boy çiğ patatesi rendeleyip göz etrafına yerleştirip ya-
tar pozisyonda 10 dakika gözde tutun. Bunu her gün yapın.

ÇATLAMIŞ ELLER İÇİN

Elleriniz çatladıysa yarım li-
mon suyuyla ellerinizi ovduk-
tan sonra çok yağlı bir el kre-
mi ile ya da beyaz vazelinle 
ellerinize masaj yapın ve 
eldiven giyerek yatın. Elle-
riniz sabah uyandığınızda 
yumuşacık olacaktır.

ÇATLAMIŞ AYAK TO-
PUKLARI İÇİN

Yeni doğmuş bebekler gibi 

her kadın güzeldir

Pratik Doğal 
Cilt Bakım Sırları Yazgül YEŞİLBAŞ

Cilt  Bakımı ve Güzel l ik  Uzmanı

Çay Kahve Seviyoruz
Neden Sağlıklısını içmiyoruz?
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yumuşacık topuklara sahip olmak istiyorsanız 1 
hafta boyunca ayak topuklarınıza beyaz vazeli-
nin içine 2 adet aspirin kırıp karıştırın ve bolca 
topuğa sürün ve pamuklu çorap giyerek yatın.

SEYREK VE DÖKÜLEN KAŞLAR İÇİN

Teflon tavada kabuksuz fındıkları kavurup 
kaşa bastıra bastıra kızarıncaya kadar sürün. 
Fındığın özyağı kaşları besler. Bunu her gün 
taze olarak yapın.

SAÇIN NORMALDEN DAHA ÇABUK UZA-
MASI İÇİN

Eşit miktarda hintyağı, zeytinyağı ve badem 
yağını ılık bir şekilde haftada 1 kez saç dipleri-
ne sürün. Havlu ile sarıp sıcak tutmasını sağla-
yın ve 1 saat bekletip sonrada yıkayın.

ÇATLAMIŞ DUDAKLAR İÇİN

Dudaklarınızı öncelikle diş fırçası ile fırçala-
yın ve bu sayede kan dolaşımını hızlandırdıktan 
sonra ardından da bal sürün. Bu sayede dudak-
larınız beslenmiş olacaktır. 

4 Stresten uzak durmak için melisa çayı 
için.

4 Taze kaynatılmış yeşil çay metabolizma-

yı hızlandıracağından dolayı çabuk kilo verme-
nizi sağlar. Her gün mutlaka 2 su bardağı için.

4 Maden suyu ve gülsuyu doğal bir tonik-
tir. Bu nedenle pahalı tonikleri almanıza hiç ge-
rek yok. 

ÖNEMLİ BİR NOT

Meyve ve sebzeler cildimizin en önemli dost-
larıdır. En iyi güzellik kürünün uyku olduğunu 
unutmayın. En az 7-8 saat uyuyun ve vücuttaki 
toksinleri atmayı sağlayın. Ihlamur ve rezene 
çaylarını tercih edin. Bol bol su için. Stresten 
uzak durmaya çalışın. Ayrıca cilt sağlığımız için 
sigaradan kesinlikle uzak durun. Sigara duma-
nına maruz kalmak direk gözeneklere işler. Bu 
toksinler vücudun hücreleriyle temas ettiğinde 
ise, cildimize yumuşaklık veren ve direnç ka-
zandıran yapıyı bozup erken yaşlanmayı tetik-
ler. Ayrıca cildin kendi kendini yenileme özelli-
ğine zarar verir. Bu nedenle cilt sağlığımız için 
sigaradan uzak durarak doğal ve hormonsuz 
beslenmeye dikkat edin... Hepinize sağlıklı, gü-
zel günler diliyorum. 

Allah’a emanet olun...

Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar.  

De ki: Hayır olarak verdiğiniz nafaka, ana baba, yakınlar, 

öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha 

ne yaparsanız herhalde Allah onu bilir. 2/215
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Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor ecdadı-
mız...

Bizlerde ecdadın nesli olarak kendi muzdarip olduğumuz 
hastalıklar karşısındaki tutumuza şöyle bir bakmamız icap etmez 
mi? İçinde bulunduğumuz yaşam ve dünya şartlarında kazanma 
hırsımızın yoğunluğu ve bu yoğunlukta sağlığımızın kaybının far-
kına bile varmayışımız ne denli akıl karıdır. Yani ömrümüzün bir 
noktasına kadar, para kazanmak için sağlımızı, bir noktasından 
sonra ise sağlımızı kazanmak için paramızı harcıyoruz. Böyle bir 
kısır döngü içine girmektense RABBİMİZİN bize verdiğini yerli 
yerince kullanma çabasında olsak daha iyi olmaz mı? Böylece 
hem maddi, hem manevi bu kadar sıkıntıya düşmeyiz.

Velev ki hasbel kader bu sıkıntılara maruz kaldık sağlımız 
gitti, onu kurtaralım diye maddi varlıklarımızda gitti, ne yapalım 
bunu bize verene kalkıp isyan mı edelim? Ebetteki hayır. Asıl bu 
kayıp dönemlerinde Yaradanla aramızdaki bağları kuvvetlendi-
rip, RABBİMİZİN sabır ve şükür ipine sımsıkı sarılalım.

“Hoştur senden bana gelen’’ kabilinden HZ. EYÜP ve misalle-
rini gözümüzün önünde canlandırıp, sonunda selamete ermenin 
hayalini kurmak yakışmaz mı biz Müslümanlara.

Diyeceksiniz ki ALLAH’A yakınlık ve ALLAH’I sevmekle sağ-
lığın birbirine bağlantısı olabilir mi? Biz Rabbimizi seversek ve 
seven sevdiğine itaat eder düsturuyla yola çıkarsak ve emirle-
rine itaat edersek, hastalık ve musibetlere karşı en büyük şifa 
yolunun sadaka ve zekattan geçtiğini idrak edersek ve Rabbi-
mizin KUR’AN eczanesinden bize sunduğu reçeteyi uygularsak, 
manevi hastalıklarımızdan kurtulduğumuz gibi maddi hastalık 
ve musibetlerden de kurtulmaz mıyız?’’ ALLAH kuluna kâfi değil 
mi? ‘’(Zümer-36)

“Canınızın ve malınızın emniyeti sadakalarınızda gizlidir’’ de-
miyor mu Rabbimiz? Gelin şükür olgusunu sadece sağlımızda 
Yaradan’la aramızda bir köprü pozisyonunda görmeyelim. Aynı 
ehemmiyeti musibetler kapımıza dayandığında da gösterelim. 
Alan da O dur, veren de O dur, olgusuyla başımıza gelen olayla-
ra sabredelim.

Velhasılıkelam gelin sigorta şirketlerinin sözüne güvenip iti-
bar ettiğimiz kadar, ALLAH’IN sözüne itibar edip, KUR’AN ecza-
nesinden bize uygun yazdığı reçeteyi tereddütsüz kullanıp, te-
reddütsüz şifasını bekleyelim.

RABBİM sağlıksız sabırsız ve şükürsüz bırakmasın. Hakeza 
şükürsüzlük şükürsüzlüğü getirir.

RABBİM dert verip, derman aratmasın. ALLAH’a emanet olun.

sadaka ile kendinizi koruyun!

Hastalık ve Şifa
A y ş e  D O Ğ A N

Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar.  

De ki: Hayır olarak verdiğiniz nafaka, ana baba, yakınlar, 

öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha 

ne yaparsanız herhalde Allah onu bilir. 2/215
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Sokak kahin dolacak, herkes herkese soracak ..sen 
bileceksin..  

Sen bileceksin göğsümdeki beni. kim en son ne zaman suç 
işlemiş bileceksin. Yarınki gazete manşetini de.  
Zor olanı görmeden tanımayı bileceksin... Tam zamanında 
ağlamayı... Köşeyi dönünce karşılaşılacak manzarayı.  
Yarını ve geçmişte üstü patiskayla örtülü sırları.  
Herkes herkese soracak ne olmuş kim kimi sevmiş... Kim 
öldürmüş köşe başında kimseye zararı olmayan serseriyi...  
Ekmek çalan neden çalmış ve gönül çalan neden suçlanmış 
ekmek çalandan önce... Herkes herkese soracak yapılan 
adiliğin bedelini... Verilen sözleri ve edilen duaları...  
Sen bileceksin herkes herkese sorarken. En son dinlenen 
şarkının güftesini kimin yaktığını...  
Herkes herkese soracak kâhinler türeyecek bir gecede 
sokağa çıkma yasaklarında bir sen çıkacaksın en güzel 
giysinle dışarıya...  
Herkes herkese soracak evrenle yapılan ahlak sözleşmesine 
kimlerin uymadığını...  
Darbe askeri kılıklı ağzında gül taşıyan âşık bozmalarını. 
İnsanın elinde olan ama işe yaramayan şeyleri soracaklar 
birbirlerine.  
Sen bileceksin en mahrem derinliklere gizlenmiş şeyleri. 
Herkes herkese soracak yalnızlığın bekçisinin kim olduğunu.  
Ağır bir tütsü saracak sokakları. Kâhinler dolaşacak karanlık 
yüzleriyle. Herkes herkese soracak yazılamayan satırı. Sen 
bileceksin.  
Toplananların atıldığı hapislerden çığlıklar yükselecek. 
İçlerinden seçilecek terk edip gidenler... Yosma ruhlu 
edipler.  
Herkes herkese soracak – ne olmuş diye, sen bileceksin.  
Sen bileceksin herkesin girebildiği kapılar neden kapanmış. 
Gül mü nergis mi vatan mı millet mi kadın mı kısrak mı?  
Sokaklar kâhin dolacak, herkes herkese soracak, sen 
bileceksin.  
Şehrin akşam ışıklarının sakladıklarını… Otel odasında 
sabaha çıkmayanları… Ve yutkunup yutamayanları… Sen 
bileceksin göğsümdeki beni...  
Bir bardak suda kıyamet koparanları bakıp da 
anlayamayacak herkes. Hediye edilmiş ve çöpe atılmış her 
şeyi görenler soracak, sen bileceksin.  
Mutluluk yakın diyecek kimisi, kimisi sadece bir bomba 

.....

Sokak Kahin 
Dolacak mı? A r z u  L E Y A L 

G E Z E R
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daha atmayı kar sayarken... Sen bileceksin 
mutluluk getirmediğini o silahların bir 
çocuğa.  
Bir tiyatro sahnesi kurulacak ve şapkalarını 
çıkaranlar para toplayacak avare halktan. 
Kâhinler alkışlayacak...  
Kötü ruhlu bir katil mevzilenecek karşı 
binanın çatısına, iyi ruhlu bir katil varmış 
gibi... Herkes uyurken yazacak bunları bir 
yazar...  
Dedim ya sokak katil dolacak, herkes 
herkese soracak ama sen bileceksin.  
Köpük misali geçecek günler… Sen 
bileceksin bir sabah şehre doğacak güneşin 
rengini.  
Fırınlardan dağılacak ekmek kokusunu, 
parklardaki çiğ düşmüş çimlerin ıslak 
yeşilini...  
Deniz nasıl sakinleşecek ve nasıl da tatlı 

açılacak evlerin pencereleri. Ve renkli 
atılacak gazete manşetleri.  
Ve bir çay içimlik buluşan dostları... 
Gramofon çalan radyo kanalının ince titrek 
sesli şarkıcısını… Aşk şiirlerini.  
Herkes herkese soracak nasıl da tatlı olacak 
yarınlar, ama sen bileceksin sevgilinin 
göğsündeki “ben”i.  
Ve açılacak rasathanelerin kapıları... Deniz 
fenerleri yakacak ışıklarını... Herkes senin 
bildiğini bilmek isteyecek… Sen bileceksin...  
Bir imza atacaksın bilmelerin altına... Nasıl 
da bilmiş diyecek herkes. 

Daha da bilmek isteyenler türeyecek, 
merak edecekler daha ne bildiğini.  
Herkes soracak herkese...  
Sen bileceksin… 
Öleceğimizi. 

(İblis) “Rabbim!” dedi, “Beni yoldan dışladığın için 
ben de yeryüzünde onlara (günahları) süslü püslü 
göstereceğim ve kesinlikle onların tümünü yoldan 
çıkaracağım. Bunun tek istisnası, onlar arasındaki 
imanını saf ve temiz tutma çabasını desteklediğin 

kulların olacak!” Hicr/39-40
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“DUA  mü’ minin silahıdır”  diyor Hz. Rasül. Ve bize şöyle ses-
leniyor: “Dua ibadetin özüdür.” Bu hadis-i şerifleri hatırladıktan 

sonra şu kutsi hadisleri hatırlayıp düşünelim:
“Eğer kulum, bana ellerini kaldırır da dua ederse, ben o elleri 

boş çevirmekten haya ederim.” Diğer bir kutsi hadisle Rabbil 
Alemiyn bizlere sesleniyor:

“Ey Ademoğlu, dua senden, icabet benden;
“İstiğfar senden, bağışlamak benden;
“Tevbe senden, kabul etmek benden;
“Şükür senden, fazlasıyla vermek benden;
“Sabır senden, yardım benden... Ne istedin ki benden, sana 

vermedim.” Bu hadisi kutsiyi şu ayetle de destekliyor:
“Bana dua edin, icabet edeyim.”
Bizler dua ederken, o duamızın kesinlikle kabul edileceğine 

inanarak istemeliyiz. Bir Allah dostu bunu şöyle açıklıyor: “Bir 
şeyi istemek ona nail olmak demektir. Zira Allah-u Teâlâ kabul 
etmeyeceği duayı kuluna ettirmez.” En kolay, en ucuz yani be-
dava ama en tesirli şey Dua’dır. İşte bunun için “Dua mü’minin 
silahıdır” buyrulmuştur. 

İslam âlimlerinden öğrendiğimize göre Allah dualarımıza üç 
şekilde icabet eder: Ya o isteğimizi verir bize, veya o ettiğimiz 
duayı günahlarımıza kefaret yapar yada o dileğimizi cennette bir 
nimete dönüştürerek verir.

Şöyle bir tefekkür edelim: Dua nedir? Dua etmekle ne ya-
pıyoruz? Kimden istiyoruz. Zaman zaman inançlı olduğunu bil-
diğimiz kişilerden bile duyabildiğimiz “yukarda Allah var” diye 
düşünüp mekânı gökler olan bir ilahtan mı istiyoruz...

Dua, insanın varlığındaki ilahi gücün ortaya çıkartılmasıdır. 
İnsan tam bir konsantrasyonla dua edebildiği anda imkânsız gibi 
görünen pek çok şeyin gerçekleştiğini görebilir. Hz. İbrahim 
(As)’in ateşe atılış kıssasını hepimiz biliriz. Ateşe atılırken Rabbi-
ne öyle şeksiz teslim oldu ki teslimiyeti ateşi gülistan eyledi.

Şunu fark etmeliyiz ki DUA’nın kabulünü sağlayan ana güç, 
insana dışarıdan gelmeyip tamamıyla insanın varlığında mevcut 
olan ALLAH isimlerinin manevi gücüyle oluşmaktadır. Bu sebep-
le konsantrasyonumuz ne kadar kuvvetli ise (sıkıntımızı, acımızı, 
isteğimizi ne kadar güçlü hissedersek),  duaya icabet de o derece 
kuvvetli olur. Şu sözleri sık sık duyarız: “Mazlumun duası yerde 
kalmaz.”

“Ah alan felah bulmaz.” Zira o ah eden kişi öyle bir sıkıntı ile 
öylesine naçar sığınmıştır ki Rabbine duası yerini bulur. 

Aklımıza şu gelebilir: Peki duanın yeri, zamanı, planı var mı-
dır? 

Dualarımıza efendimizin (SAV) hürmetine kabulünü umarak 

dua...dua...eller karıncalanmış...

DUA...
G ü l ş e n  Ü N L Ü
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salâvat ile başlayıp salâvat ile bitirmeye dikkat 
etmeliyiz. Yaradanımıza hamd-ü sena edip eli-
mizdeki nimetlere şükretmeliyiz. Gönlümüzden 
hissederek Halık ‘ımıza aczi yetimizi ve pişman-
lığımızı belirtip, hatalarımızı, kusurlarımızı Rab-
bimize arz edip af dileyerek el açıp huşu içinde 
gözlerimiz yaşararak, teslimiyetle istemeliyiz. 
Ne kadar gönülden istemişsek cevap da ona 
göredir. Niyazımızı 3 veya 5 veya 7 kez tekrar-
lamamız tavsiye edilmiştir. 

Sabaha karşı secde halinde yapılan dualar 
kabule şayandır. Bir de dualarımızda ısrarlı ola-
cağız, kabul olmuyor diye düşünüp duayı terk 
etmeyeceğiz.

Efendimizden (SAV):
“Allah’ın fazlı kereminden isteyiniz, çünkü 

istenilmesinden hoşlanır.”
“Şüphesiz ki Allah ısrarla dua eden kullarını 

çok sever.”
“Hassas olduğunuz saatlerde dua etmeyi ga-

nimet biliniz... Çünkü bu hal Rahmet saatinin 
halidir.” Tabii ki duanın yeri, zamanı olmaz. Yol-
da karşılaştığımız tanımadığımız, sıkıntısı veya 
eksiği olduğunu gördüğümüz birisine kalpten, 
onun için hayırlar dileyerek yaptığımız dua, 
Hakk’ın rızasını kazandıran kardeşlik duasıdır. 
Toplu yapılan duaların da çok etkili olduğunu 
peygamber efendimiz bize bildiriyor:

“Üç kişi bir araya geldikleri zaman, birlikte 
yaptıkları duayı Allah geri çevirmez.” buyuruyor. 
Kabe’ de, Arafat’ta, Medine’de, Resul’ün maka-

mında dua etmenin gücünün çok yüksek ol-
duğu bildiriliyor. Ayrıca manevi gücü yüksek 
olduğuna inanılan kişinin huzurunda, cemaat 
eşliğine yapılan dualarında yüksek tesir gücü 
olduğu tespit edilmiştir.

Her istediğimizde, içimizden geldiği anda 
dua edebileceğimiz gibi belirli günlerde ve 
gecelerde dua etmenin büyük önemi vardır. 
Rasulullah’tan (SAV) birkaç buyrukla devam 
edelim:

“Kazayı ancak dua geri çevirir. Ömrü ise iyi-
lik uzatır.”

“Tedbirin kadere faydası olmaz. Duanın 
ise gelmiş ve gelmemiş musibetlere fayda-
sı vardır. Şüphesiz ki bela iner, dua onu kar-
şılar. Ve kıyamete kadar çarpışırlar.” Kulun 
miracı olan farz namazlardan sonra duaları-
mıza da özel önem verelim, ihmal etmeyelim. 
Bizler fırsat buldukça duaya sığınalım. Zira Al-
lah (C.C), kulunda ortaya çıkaracağı pek çok 
özelliği dua şartına bağlamış, takdir ettiği pek 
çok şeye duayı vesile kılmıştır. Konumuzu gene 
efendimizin (SAV) şu açıklamasıyla bağlayalım:

“İçinizden her kime dua kapısı açılmış ise, 
muhakkak ona rahmet kapıları açılmıştır. Ve 
Allah’tan, kendisinden afiyet istenmesinden 
daha sevimli bir şey istenmemiştir.”

“Dua inen ve inmeyen belaya karşı faydalı-
dır. Ey Allan’ın kulları, duaya sımsıkı sarılınız.” 
İşte bu yüzdendir ki, DUA insana bahşedilmiş 
en mükemmel güçtür.    

“Dernek olarak her yıl Gazze’de Kadir Gecesinde 

iftar veriyoruz.

1 kişilik iftar bedeli 15 tl dir.

Siz de bir oruçlunun iftarını yaptırmak ister misiniz?

G ü l ş e n  Ü N L Ü
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FİLİSTİN
Havada kan, barut, ölüm kokusu 

zulümlerin en ağırı, en acısı,
Filistin çaresiz, Filistin isyanda

Bugün günlerden ne, saat kaç, bize ne oldu
Sevdiklerimiz nerede bizim evimiz nerede

Havada kan, barut, ölüm kokusu,
zulümlerin en ağırı, en acısı...

Ölenler şehit olmuş, ya vurulanlar,
Yüzlerce yaralılar...

Doktor nerede, hastane ilaç nerede
Söyleyin bize , biz neredeyiz,

Havada kan, barut ölüm kokusu,
zulümlerin en ağırı, en acısı...

Yürekler kan ağlıyor, yürekler isyanda
Söyleyin ne olur.

Anneler, babalar, kundaktaki günahsız bebekler nerede
Havada kan, barut, ölüm kokusu,

Zulümlerin en ağırı, en acısı...
Suçumuz neydi neden kıydılar , neden yıktılar evlerimizi

Neden aldılar umutlarımızı, canlarımızı
Neden yıktılar camilerimizi...

Bugün günlerden ne
gündüzlerde karanlık artık,

Geceleri bin bir umutlarla seyrettiğimiz yıldızlar vardı.
Onları da göremiyorum artık.

Havada kan, barut , ölüm kokusu
Zulümlerin en ağırı, en acısı

Yok ettiniz her şeyimizi
Ama yüreğimizdeki imanımız bize yeter...

Yıksanız da camilerimizi , aslanınız da canlarımızı,
YIKAMAZSINIZ İNANCIMIZI,SEVDAMIZI

Enkazlarda da olsa yaparız ibadetlerimizi,
Bizler şehit oluruz, gazi oluruz

ya sizler imansız zalimler...
Ayten DEMİR
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03.01.2009 Tarihinde Anka Altnpark B Salonu’nda 
‘Filistin Dayanışma Gecesi’ düzenlendi.

07.03.2009 Tarihinde Yenimahalle Belediyesi Ti-
yatro Salonunda ‘Geçmişten Günümüze Kadınların 
İslam Kültür ve Medeniyetine Katkıları’ konulu bir 
panel düzenlendi.

26.03.2009 Yunus Emre Kültür Merkezi Düğün 
Salonu’nda ‘Koruyucu Aile Tanıtım Toplantısı’ 
yapıldı.

20.06.2009 Tarihinde Anfa Altınpark B Salonu’nda 
‘Hz. Fatıma’yı Anma’ etkinlikleri düzenlendi.

01.08.2009 Tarihinde Büyükşehir Belediyesi An-
kara Kent Konseyine temsilci gönderdik.

06.08.2009  Tarihinde ‘Mavi Göl’e’ piknik düzen-
lendi.

03.06.2009 Tarihinde Halil İbrahim Sofrası 1’de 
İftar yemeği düzenledik.

26.10.2009 Tarihinde 12. Cad. 366. Sok. Fatih At. 
No: 9A Demetevler adresinde temsilciliğimiz açıldı.

07.12.2009 Tarihinde Gazze Özgürlük 
Yürüyüşüne İlkder’i temsilen Başk. Özden Sönmez 
ve Tuğbanur Sönmez görevlendirilmiştir. Ayrıca 
yetim çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak 
üzere yardım götürülmüştür. 

Ramazan ayında, Filistin’de, Kadir gecesinde 
1000 kişilik iftar yemeği verildi.

Kurban bayramlarında kurban bedelleri 
bağışlanan kurbanlar Filistin’de, Irak’da ve Gana’da 
kesildi.

2006 yılında başlatılan koruyucu aile platformu 
çerçevesinde sorumluluğunuzu aldığımız yetim 
çocuklara periyodik olarak aidatları gönderilmekte-
dir.

15 Mayıs 2010 saat 14.30 da Gençlik Parkı Kül-
tür Merkezi Tiyatro Salonu’nda 9. Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı yapıldı.

Geleneksel İlkder Pikniği 19.05.2010 günü 
Yakacık Piknik alanında yapıldı.

22-26 Haziran 2010 tarihleri arasında Ulus Şehir 
Çarşısı’nda yetimler yararına bir kermes düzenlen-
di.

8 Temmuz 2010 Anne Baba Tutumları ve 
Çocuk Gelişimi üzerindeki Etkileri konulu Seminer 
Psikolojik Danışman Savaş TÜZÜNEK tarafından 
dernek merkezinde verildi.

10-11 Temmuz 2010 Hipodromda Büyük Ankara 
Festivali’nde İlkder Tanıtım Günleri düzenlendi.

Her ayın ilk perşembesi İlkder’in aylık toplantı 
günüdür. Bu toplantılarda o ayın değerlendirilmesi 
yapılır ve bir sonraki ayın programı oluşturulur. 

Faaliyetlerimiz

 

 

 

01.01.2010 
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Ramazan Etkinliklerimiz

YARDIMLARINIZ İÇİN DUYURU
HER RAMAZAN OLDUĞU GİBİ BU RAMAZANDA HAYIRDA 

YARIŞALIM!
Daha çok fakire, daha çok yetime ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak istiyoruz. Rah-

met ve bereket ayı olan Ramazanın bereketini sizlerin yapacağı hayırlarla kat kat artırmak 
niyetindeyiz.

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadisi ile çıktığımız yolda 30 gün 
boyunca yoksulların sofralarını bereketlendirme; kimsesizlerin, yetimlerin ve çocukların 
yüzünü güldürmek niyetindeyiz, iftarlar, kumanyalar, bayramlıklar, kırtasiye vb. gibi eksik-
likleri tamamlamada İLKDER Koruyucu Aile Platformu’nun sizlerin desteğine ihtiyacı var.

Bunun için:

-Zekât ve sadakalarınızı, hayır ve hasenalarınızı İLKDER aracılığı ile ulaştırabilirsiniz. 
Her türlü hayrın kat kat arttığı bu mübarek ayda fitre, zekât, yardım ve bağışlarınızla fakirl-
erin yüzünü güldürebilir, dünyanın birçok yerindeki ve özellikle de FİLİSTİN’deki yetimleri 
sevindirebilirsiniz. Ayrıca bu hayırlı çalışmayı çevrenizdeki komşu, akraba ve hayırseverlere 
duyurabilir telefonlarımızı, internet adresimizi, banka numaralarımızı verebilir ya da 
İLKDER’le irtibat kurmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Filistin’de yapılacak olan YETİMHANE ve Afrika Gana’da açılacak olan SU KUYULARI 
için de zekât ve bağışlarınızı İLKDER aracılığı ile yapabilirsiniz.

Yurt içi ve yurt dışı için bir kumanya bedeli: 50 TL 
Bir kişilik iftar bedeli: 10 TL 
Bir yetim çocuğun bayramlık elbise bedeli: 40 TL 
Bir yetim öğrencinin kırtasiye bedeli: 20 TL

İLKE İLİM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
KORUYUCU AİLE PLATFORMU 

Bilgi için: www.ilkder.org.tr / e-mail: ilkder111@yahoo.com
Banka Hesap No:
Ziraat Bankası Demetevler Şubesi (908) TL: 3270465-5001 
Kuveyt Türk Demetevler Şubesi: TL: 842850-1
Posta Çeki: 5260408
************************
Adres: İvedik Cad. 33. Sok. Elif Sit. 4.Blok No:74
 Demetevler / Ankara 
İrt. Tel - Faks: (312) 336 31 79
Tel: (312) 334 88 81 / GSM: (532) 365 27 04
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1 Ocak 1981’den bu tarafa yayın hayatını sürdüren İKTİBAS rah-
metli Ercümend Özkan beyin öncülüğünde yola çıkan ve ömrü-

nü Allah (c.c)’ın Kur’an’da ortaya koyduğu din algısını hayata geçir-
meye adayan insanların gayretleriyle yoluna devam eden bir dergi. 
Müslümanları düşündürtmeyi ve inanç sistemimiz çerçevesinde eleş-
tirel bir bakış açısı kazandırtmayı amaç edinmiş İktibas yazarları, 
doğruyu arayışa katkıda bulunma çabası içindeler. Bu güzel insanlar 
Türkiye’nin dört bir yanındaki okurları ile tanışıp kaynaşmaya yö-
nelik olarak bir piknik organize ettiler. Gelenekselleştirmeye niyet 
ettikleri bu organizasyonda okurlar hem yazar kadrosunu hem de 
birbirlerini tanıma ve yüz yüze sohbet etme imkânı buldular.

Biz de İLKDER ailesi olarak oradaydık. Kazan Piknik Alanı’nda 
gerçekleşen buluşmaya başkanımız Sayın Özden Sönmez ve dernek 
üyelerimiz iştirak ettiler. İkram edilen sabah kahvaltısından son-
ra Sayın Mehmet Durmuş Bey’in sunumları ve Fatih Okur Bey’in 
Kur’an ‘ı Kerim tilavetinin ardından Sayın Mukaddes Özkan bir hoş 
geldiniz konuşması yaptı. Dergi yazarlarının ve misafirlerin söz al-
dığı bölümde Özden Hanım da bir selamlama konuşması yapmak 
üzere mikrofona davet edildi. Başkanımız burada “ Sayısal çoğunluk 
veya ekonomik güç ile zafer elde edilmez. Davasına bağlı nice az 
topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir. Yakinen tanıma şansı 
bulduğum Ercümend Ağabeyimiz de davasına sahip çıkan bu az 
ama kaliteli insanlardan biridir. Bizler de gerek koruyucu aile faali-
yetlerimizle gerekse diğer dernek çalışmalarımızla bu az ama kalite-
li toplulukta yerimizi alma gayreti içindeyiz.“ dedi.

kaynaşma zamanı 

Piknik Bahane
A y s e l  Y I L M A Z

Ramazan Etkinliklerimiz

İlkder’in Başkanlığını 
sürdüren Özden Sönmez, 

İktibas dergisi ile geçmişte 
de birliktelikleri olduğunu, 
Ercümend ağabey ile çok 
yakından tanıştıklarını, 

istifade ettiklerini anlattı. 
Ercümend Bey’in ve 

İktibas’ın çok güzel bir yol 
açtığını kaydeden Sönmez, 
Kur’an’a hizmet edenlerin 

salihler olduğunu 
vurguladı.

Kılınan öğle namazının ardından serbest sohbet ortamında öğ-
len yemeği ikramı yapıldı. Yemek yetmeyecek endişesi piknik orga-
nizatörlerini biraz telaşlandırsa da bizler açısından hiçbir aksaklığın 
yaşanmadığı, bol karpuz ve karpuzdan daha tatlı sohbetlerle taçla-
nan günün sonunda herkes helalleşerek seneye yeniden bir araya 
gelme ümidi ve duası ile Kazan Piknik Alanı’ndan ayrıldı.

Emeği geçen herkese Allah razı olsun duamızı ve teşekkürleri-
mizi gönderiyoruz.

ÖNEMLİ NOT: Pikniğin en takdire şayan 
noktalarından biri de rahmetli Ercümend 
Bey’in kardeşi(adını öğrenip yazmadığım için 
özür dilerim) ve kızlarının piknik alanının te-
mizliği, çöplerin toparlanması noktasında ki 
gayretleri. Çevreye gösterdikleri özen ve oluş-
turdukları doğru örnek için teşekkürler.
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Bir sivil Toplum Kuruluşu için maddi kaynak çok önemlidir. 
Özellikle de dernekler, gönüllü kuruluşlar olarak bütün ener-

jilerini, heyecanlarını yaptıkları hayır işlerine aktarmak isterler. 
Derneğin kirası, elektriği, suyu v.s bunlar olmasa ya da bir şekilde 
ödense ne iyi olurdu. Bizler (daha önceden ben de dahil) yaptığı-
mız yardımların hep ihtiyaç sahiplerine verilmesini isteriz. Ama işin 
içine girdiğinizde öyle gider kalemleri karşınıza çıkıyor ki, bütçeyi 
denkleştirmek muhasip için oldukça zorlaşıyor.     Bu giderlerden 
başka, kampanyalar, yaşanan doğal afet v.b yardım girişimleri için 
de kaynak bulmak gerekiyor. Bu bağlamda derneklerin yegane gelir 
kaynaklarından biri de kermeslerdir. İlkder olarak bizler de 22- Ha-
ziran tarihinde, Ulus Şehir Çarsında bir dükkanda, bismillah diyerek 
kermesimizi açtık. Açmak… çok kolay geliyor insana ama o ana 
kadar dükkanın tutulması, el ilanları ve afişlerin basılması, gönül-
lü, resmi tüm üyelere atılan smsler, mailler, kurum ve kuruluşlara 
gönderilen faxlar, radyolara verilen duyuru ve reklamlar, hepsinden 
önemlisi iki üç gün önceden müracaat edildiği için çıkıp çıkmaya-
cağı belli olmayan iznin endişesi, evrakların hemen seri bir şekilde 
hazırlanması, açmak işinin sevincini, heyecanını biraz gölgeliyor.

 

kermesimiz...elimizin kazancı...

Bir Kermes Daha 
Böyle Geçti

H a d i y e  K I L I Ç 
Ü Z Ü L M E Z

Okullar kapanmış, sınavların büyük bölümü bitmiş dolayısıyla Ankara boşalmaya başlamıştı. Endişe 
ediyorduk. Acaba bunca emek boşa mı gidecekti. İlk gün saat 14 00 de dua ile açılışımızı yaptık. Özden 
Hocamızın orada olmayışı içimizi biraz burktu ama O da telefonla duamıza katıldı ve bizlere dua etti. 
Asır Suresini okuduk, Akabe’yi örnek alarak ellerimizi birleştirdik. O zaman hepimiz göz göze geldik. 
Nemlenmiş gözlerimizi kaçırmaya çalışsak ta hepimizde bir gurur, bir adanmışlık hissi vardı. Allah’a, 
Rasulü’ne, yetim’e yoksul’a bir adanmışlık. İlkgün ve sonraki günlerde gıda satışları yüzümüzü güldür-
dü. Dükkanın önüne, çalışan ve yemek yiyenlerin yağmur ve güneşten korunmaları için çadır kurduk. 
İyiki kurmuşuz çünkü, o hafta Ankara’ ya yağmadığı kadar yağmur yağdı. Her sabah yağmur yağmasın 
diye dua ediyorduk. Yine de Rabbim fırsat verdi. En bereketli günümüz Cuma idi. Sela okunurken birkaç 
arkadaşla Zincirli Kuyu Camii’nin önünde konuşlandık. Yağmur atıştırıyordu. Biz bir yandan 
gözlemeleri muhafaza etmeye çalışırken bir yandan da biraz sonra dağılacak c e -
maati kolluyorduk. Elhamdülillah elimizdekiler tamamen tükendi hatta 
birkaç kişiye yetmediği için kermes alanına gidip oradan aldılar. Bu 
duyguyu tarif edemem ancak yaşanarak bilinir. Orada çalışan didi-
nen insanlar kendi maddi menfaatleri için değil yalnız Allah rızası 
için her sabah geliyor ve gün batımında evlerine dönüyorlardı. 
Sanki bir gün önce akşama kadar ayakta olanlar onlar değilmiş 
gibi aynı gayret ve şevkle işlerine sarılıyorlardı. Rabbim hep-
sinden, hepimizden razı olsun. 26-Haziran kermesimizin son 
günüydü, gerçekten yorulmuştuk pek umduğumuz geliri de 
sağlayamadık ama el ele verildiğinde, bir amaç uğrunda bir 
araya gelindiğinde insanın, özelde kadınların neler başarabil-
diğini yine yeniden gördük. Dernek olmak, vakıf olmak, kısaca 
S.T.K olmak, buralara üye olmak ve bunun bilincinde olmak çok 
önemli. Artık birlikte hareket etme zamanıdır.’’ Asra andolsun ki 
insan hüsrandadır. Yalnız iman edenler, salih amel işleyenler, birbir-
lerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.’’ (Asr Suresi) 
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Başkaları İçin de Yaşamak
Efendimiz (S.A.S) kendisi için değil hep baş-

kaları için yaşadı. Maddi manevi bütün çaba-
mız, hayırlı insan olabilmek için. “İnsanların en 
hayırlısı insanlara en çok faydası dokunandır” 
hadis-i şerifini kendisine prensip edinenbaşka-
nımız Filistin’e, özellikle Gazze’ye uygulanan 
haksız ambargonun ve çeşitli kısıtlamaların, en-
gellemelerin protesto edilmesi ve dünya kamu-
oyunun ilgisini bu konuda canlı tutmak ama-
cıyla tertiplenen girişimin, Amerika’dan giden 
ekibinde yeralmıştı. Çoğunluğu belli yaşın üs-
tündekilerden ve hanımlardan oluşan bu grupla 
çeşitli yıldırıcı eylemlere ve zorluklara rağmen 
Gazze’ye girip her dakikası dopdolu 48 saat ge-
çirmişlerdi.

Buralara hassasiyeti olan çeşitli sivil top-
lum kuruluşlarından yaşadıklarını paylaşmak 
amacıyla İLKDER olarak davet aldık. Geçtiği-
miz Şubat ayının ilk yarısında Bartın ve 
Düzce’deki programlara katıldık. 
Öncelikle Burhan Gelen beyefen-
dinin başkanlığını yaptığı top-
lantıya katıldık. Başkan bey 
açılış konuşmasında konukla-
rı, yaptıkları dernek çalışma-
ları hakkında bilgilendirdi. 
Dünya siyasetini ve Filistin’e 
reva görülen haksız tutum-
ları duygusal ve eleştirel bir 
dil ile anlattı. Bu durumun sa-
dece Filistin’in değil tüm İslam 
aleminin sorunu olduğunu dile 
getirdi. Orada yaşananlar ile ilgili 
slayt gösterisi sunuldu. İLKDER’i gelen 
konuklara tanıtan bir kısa konuşma yaptıktan 
sonra başkanımız Özden Sönmez hanımı konu 
hakkında izlenimlerini anlatması için kürsüye 
davet etti. Özden Hanım’ın konuşması salonda 
ilgiyle takip edildi. Soru ve cevaplardan sonra 
program biterken bize destek olmak istedikle-
rini söyleyerek orada bulunmamızdan dolayı 
teşekkür ettiler.

İkinci ziyaretimiz Bilgi Eğitim Öğretim Sos-
yal Araştırmalar Derneği BİLGİ-DER’e idi. Açı-
lış konuşmasını dernek başkanı Şuayp Malkoç 
bey yaptı. Dernekleri hakkında ve neden bu 
daveti yaptıkları konusunda programa katı-
lanları bilgilendirdi. Ayetler okuyarak örnek-
lendirdi. Sözü Gazze gönüllüsü Şahin Bey’e 
bıraktı. Önce Filistin’de yaşananların görüntü-

lerinden sonra konvoyun Ankara’da karşılanışı 
ve Mısır’da yaşananlar Şahin Bey’in açıklama-
ları eşliğinde gösterildi. Başkan tekrar söz alıp 
Özden hanım’ı sahneye davet etti. Başkanımız 
misafirleri selamlayıp kardeş kuruluşların çalış-
malarını takdir ettiğini belirterek konuşmasına 
şöyle devam etti:

- Gönüllerimiz diliyor ki, dünyada hak hu-
kuk olsun, insanlara değer verilsin, bu yürüyüş-
ler, bu konvoylar yapılmasın. Ama görüntülerde 
de izlediğimiz gibi yapılması gerekiyor diyerek 
harekethakkında bilgi verdi. 1400 kişilik kon-
voyda her dinden, her yaştan, her meslekten 
(Rabbi’ler dahil) dünyadan aktivistlerin bir ara-
da toplanıp bu güzel hareketi başardıklarını 
uzunca anlattı. Gazze’ye girişlerini, uzun süre 
bekleyerek onları karşılayan Gazze’lileri, yetim-
hanemizdeki çocukların hazırladıkları hoşgeldi-

niz programını ve o çocuklara götürülen 
hediyeleri alışlarını ve gene o yav-

ruların bizleri çok duygulandıran 
“bizler gece kalkıyoruz burala-
ra yardım gönderenlere dua 
ediyoruz” demelerini gözleri-
mizi yaşartarak ifade etti.

Oradaki irtibatlı olduğu-
muz kuruluşların projeleri-
ni ve destek olabileceğimiz 
150 dönümlükağaçlandırma 

(portakal - limon - zeytin), her 
çadıra bir keçi, dikiş makinası, 

su kuyusu gibi yardım kampan-
yaları açtığımızı anlattı. Ayrıca halen 

devam ettirmekte olduğumuz Koruyucu 
Aile olunması çağrısını yineledi.

Oradaki kardeşlerimizin “bizi duyan var, 
bize destek olan var” diye düşünüp rahatladık-
larını ifade etti. Şeyh Ahmed Yasin’in müslü-
manlara çağrısı okundu. Filistinli çocuklardan 
gelen “bizim sizlerde haklarımız var, hakkımızı 
istiyoruz” diyen mektupları okundu. Veda ve te-
şekkür sonrası başkan söz alıp kapanış konuş-
ması yaptı.

Her iki toplantıda da salon dolu idi ve güzel 
geçti. Bizler desteğe ihtiyacı olanların yanında  
oldukça ve sıkıntıda olanlar için harcadıkça, 
ruhi ve vicdani bir lezzet alacağımız vurgulan-
dı.

İLKDER’den...
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Afrika Gana’da su kuyuları açmaya devam ediyoruz.

Irak’ta yetimlere yardım götürdük.
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Rabbimizin bize vaadi burada yaptığımız 

küçücük bir yardımı öbür dünyada büyümüş

Uhud Dağı kadar olmuş bulacağımızdır...

herşey bu gülücük için...

YARDIMLARINIZ İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ:

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

Bu Ramazan siz de bir oruçluya iftar 
yaptırmak ister misiniz?
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Yardım Çağrısı!...
Ülkemizde ve dünyada yaşanan doğal afetler ve savaşlar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


