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M E R H A B A
“Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki, düşünecek kalpleri, 

işitecek kulakları olsun? (Dolaştılar, ama ibret almadılar). Çünkü 
gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler (kalp gözleri) kör olur. 
(Hac Suresi: 46)

“Uluslar arası Müslüman düşünür kadınlar 
platformu”

17.02.2008 bir kadın kuruluşunun davetlisi ola-
rak yıllar sonra tekrar İran’a gidiyoruz.

Son yıllarda, hele de şubatın sonlarında böylesi 
bir kar ve soğuk görmemiştik. Bu sene kalabalık bir 
davetli gurubu var. Öyle ya yanı başımızda kapı kom-
şumuz olan ve aynı zamanda da iki ülke ve halkı ara-
sındaki dostluk çok eskilere dayanıyor. Zaman zaman 
bir takım ihtilaflar olsa da bu dostluk, özellikle de iki 
ülke halkının arasındaki dostluk devam ediyor. En son 
1998’de merhum İmam’ın irtihali programlarına katıl-
mıştım. O zamanlar devrim hala taptaze olarak anla-
tılıyor, ilk yıllardaki aşk, coşku, feyz, devrime bağlılık 
hemen her yerde yaşanıyordu.

Bu sefer “uluslararası düşünen kadınlar” konfe-
ransına katılacağız (merak ediyorum; düşünmeyen  ka-
dınlar da var mı?) Kadınlar olarak ne konuşulacak  aca-
ba, sadece  kendi sorunlarını mı?  Şimdiden  hayır di-
yebiliyorum. Açlığın müsebbibi biz değiliz ama açlığı, 
yokluğun yoksulluğun sebebi biz değiliz ama yokluğu 
yoksulluğu konuşacağız. Savaşları biz başlatmadık 
ama savaşı konuşacağız, savaşların insanlar, çocuklar 
ve hatta dünya üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri  ko-
nuşacağız. Öksüz  ve yetim kalan yavrular için ne yap-
tık, ne yapabiliriz, ne yapılabilir gibi…
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İmam  Humeyni  havaalanına indik bile. 
Otele yerleşinceye kadar sabah oldu. Dinlenme-
den konferansın yapılacağı salonun yolunu tuttuk. 
Aman Allah’ım  korktuğum  başıma geldi. İngilizce- 
Fransızca  ve Arapça çeviriler var, fakat Türkçe yine 
yok. Kabahat benim bir türlü şu yabancı dil işini hal-
ledemedim.

60’a yakın ülkeden 500 ün üzerinde kadınların 
katılımı ile gerçekleşti oturumlar.

Salona  siyah hakim. Ön sıralarda özel kıyafetle-
riyle alimler de var.  Burada  Alimler, Siyasiler, Arifler 
hepsi bir aradalar.

Ev sahibi Cumhurbaşkanı  yardımcısı 	
Dr. Tayyibzade; “Aile ve Hicab” konusunda Müslü-
man düşünür kadınlara bir yol açıp şu anda çıkmaza 
giren tüm kadınlara bir yol arayışı içindeyiz diyor ve 
İmam’ın sözlerinden birkaç tanesini salondaki misafir-
lerle paylaştı.

“Alim  Arif, Arif alim olmalı” “Erkek kadın’ın ete-
ğinden miraca çıkmıştır” gibi.

Kadınlar  ve  yetenekleri kadının toplumdaki 
yerini belirleyebilir. İnşallah  bu  oturumlar kadınların 
sorunlarının çözümü olur. Salondaki  havaya bakılırsa 
kadınlar erkeklerden daha faal. Çünkü;  kadınlar ha-
yatı, yaşamı, toplumun gerçeklerini konuşuyor.

Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. En kü-
çük aileden, en büyük topluma kadar kadınlar yapıcı, 
yaratıcı, barışçı bir yol takip ediyorlar. Daha ilk anda 
bile verilen mesajlardan bunu anlıyoruz.

Kadının  kendisi birilerinin kendilerini sömürme-
lerine asla izin vermemelidir.

Kur’an-ı Kerim; “Siz insanlar için çıkarılmış en 
hayırlı ümmetsiniz” buyuruyor. İşte bu hayırlı ümme-
tin bireyleri iyiliği emr eder ve aynı zamanda da kötü-
lükten nehy eder.

Bugün ailenin korunması varlığı ve önemine 
her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Bunun için 
her  mü’min aileyi korumak için kendini görevli gör-
meli.

Batı  ailenin çöküşünü ve bu çöküşün bıraktı-
ğı olumsuz etkileri gördü. Biz ise kendi değerlerimize 
bağlılıkta azda olsa toplum olarak gevşeklik gösteriyo-
ruz. Allah korusun aile konusu ihmale gelmez. Çocuk 
yetiştirmek sadece onların karnını doyurmak demek 
değildir. Geleceğe önem veren toplumlar, geleceğin 
mimarları olana çocuklarını her türlü zararlı saldırı-
lardan  korumalı ve aynı zamanda aile bir okul gibi 
olmalıdır.

Fakat örtünmeye karşı olan ülkelerde kadın ol-
mak çok zor. Aynı zamanda tüketim toplumlarında da 
kadın sömürülmekte.

Her  şeyden önce aile bağlarının güçlenmesi için 
aile içi eğitime önem verilmeli, bunu bir görev olarak 
tüm aile bireyleri  yapmalı. Her ailenin aile için çalış-
ma takvimi olmalı. Eğitmek veya öğretmek için her 
konuda programlı olmalıyız.

Eğer:

Temiz kalmak istiyorsak,

İnançlı olmak istiyorsak,

Kur’an-ı Kerim-i okumak ve yaşamak istiyorsak,

Kur’an-ı Kerim-i çocuklarımıza okutmak istiyorsak,

Gerçekleri görmek istiyorsak,

Aile bireylerini iyiye yönlendirmek istiyorsak,

Adil olmak ve adaleti uygulamak istiyorsak,

İslamı hükümlere (kural ve kaidelere) bağlı olmak istiyorsak,

Ahlaki ve ibadi kuralları uygulamalıyız. İbadet ve 
ahlaki kurallar önemsenir ve uygulanırsa günah ve ha-
talardan da uzaklaşılır.

Başkalarının bizim için program yapmasına izin 
vermemeliyiz.

Kendi programımızı yaptığımız ve uyguladığımız 
zaman başarıyı da yakalamış oluruz.

Konuları önemine göre gündeme almalıyız. Ço-
cuk, eğitim ve ailenin korunması en öncelikli mesele-
lerdendir.

Aile rahat ve huzurlu olursa, toplumda huzurlu 
olur. Maneviyat ve Ahlak herkes için gereklidir. Aile 
içinde ahlakın hakimiyeti kurulursa, o aile artık örnek 
ve önder olabilir.
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İki gün devam eden toplantı da dünya Müslü-
man düşünür kadınlar olarak konuştuk, dertleştik ve 
daha sık görüşmek üzere sözleşerek ayrıldık.

Birkaç arkadaşımız ve misafirlerin çoğu ülkeleri-
ne döndüler. Biz ise; Tahranı gezmek, Cameran, Kum 
ve İsfehan’a gitmek için bir kaç gün daha kaldık. Biz 
de arkadaşlar ve bizim gibi kalan diğer ülke kadın-
larıyla birlikte imam’ın evinin olduğu Cameran’a bir 
akşam üzeri gittik.  Sokaklar dar olduğu için otobüs-
ler bir hayli uzakta bıraktılar. Bizler ağır adımlarla dar 
sokaklardan İmam’ın evine doğru ilerliyoruz. Daha 
önceleri  geldiğimizde de ziyaret etmiştik buraları. Fa-
kat her seferde, ayrı bir heyecan veriyor nedense bu 
ziyaretler. Neyi görmeye gidiyoruz? Aslında insanoğ-
lunun içinde sadelik, mütevazilik var. Fakat kendini 
başkalarına teslim ettiği andan itibaren maddenin esi-
ri oluveriyor.

Oysa insan Allah’a (c.c.) teslim olursa örnek bir 
yaşam tarzını benimsiyor. İmam’da böylesi bir ömür 
bıraktı sevenlerine. Fransa’dan ülkesine dönerken 
ayağının altına serilen kırmızı halıya hiç basmadı. O 
halktan biri gibi sade bir yaşamı tercih etti. Şahtan 
kalan saraylara adım bile atmadı. Bu küçük kasabada 
mütevazı evi ile Hüseyniye arasında ömrünü geçirdi. 
Şimdi bu küçük mütevazi, sade ev onu sevenler tara-
fından ziyaret ediliyor, her gün dolup taşıyor. Eşi de 
hala bu evde çocukları ile birlikte oturuyor. 

İmam’ın kabri de halk ve İran’a gelen misafirler 
tarafından ziyaret ediliyor. Buraya halkın çok büyük 
bir teveccühü var. Neredeyse gece ve gündüz hiç boş 
kalmıyor diyebiliriz. Gruplar halinde ziyarete gelenler 
olduğu gibi onu seven halk, dua etmek ve devrime 
olan bağlılıklarını ifade etmek içinde geliyorlar. Oğlu 
Ahmet Humeyni’de hemen kendi 
yanına defnedilmiş. Yine birçok ali-
min kabirleri de burada. Namazımızı 
kıldık, duamızı yaptık, onun ve dava 
arkadaşlarının ruhlarına fatihalar 
göndererek Kum’un yolunu tuttuk.  
Kum, İran alimlerinin oturduğu ve Hz 
Masume’ nin kabrinin olduğu manevi 
bir şehir. İmam Humeyni’nin evi de 
burada.

Cuma günü olması hasebiyle bir 
çok yer kapalı. Fazla gezemedik fakat 
Cuma namazını Hz Masume’ de kıl-

dık. Caddeler doğrusu görülmeye değer. Büyük kü-
çük, kadın, erkek, genç, yaşlı, herkes cumaya gidiyor. 
Koca Mescid’in her tarafı bahçesi yollar insan seli. Bu 
millet demek ki böyle ayakta kalmış.

Cuma namazında ister istemez içimden “Allah’ım 
herkese isteyen bu şehrin bu güzel maneviyat kokan 
havasını teneffüs etmeyi nasip et” diye dua ettim. Mih-
mandarımız Kumla ilgili bir hadise anlattı. Doğrusu 
beni çok etkiledi. Peygamber efendimiz Mi’rac’a  çık-
tığı zaman yeryüzüne baktığında bir ışık görmüş ve bu 
ışığın ne olduğunu sormuş. Melekler şeytan-ı lain ora-
da oturuyor demişler. Peygamber Efendimiz de  Gum 
(yani arapça kalk oradan) demiş. Şeytan bir daha gir-
memek üzere oradan kalkıp ayrılmış. Mihmandarımız 
diyor ki; birçok insan son günlerini burada geçirmek 
ve burada ölmek için burada yaşıyorlar. Yani bu şehre 
şeytanın girmediğine inanıyorlar.Bint’ül Hüda’yı gez-
dik. Burada her ülkeden öğrenciler var. Bolca hediye 
için  Kum’a mahsus “ Sohan” denilen tatlıdan aldık. 
Şehri biraz dolaştıktan sonra  İsfehan’a hareket ettik. 
“ İsfehan nisfu  cihan” yani İsfehan cihanın yarısı di-
yorlar. Gerçektende insan bu şehre girerken kendini 
başka bir boyutta hissediyor. Toprağı, yapıları, havası 
tarih kokuyor. Hele şehrin ortasından geçen Siosepol 
(hayat veren) nehri şehre bambaşka bir anlam kat-
mış. Sessiz, sakin bir o kadar da temiz duruşuyla şehre 
büyülü bir hava  vermiş. Doğrusu İsfehan bir günde 
gezilecek ve anlatılacak gibi değil. Biz de sadece Alu 
kapıdan girip, Şah Abbas’ın sarayını gezip, çarşısında 
biraz dolaşıp, camisinde iki rekat namaz kıldıktan son-
ra, yolumuza devam ettik. 
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Yıkıntıların arasında öylece oturuyordu. Toza 
toprağa bulanmış yüzünün ortasında iki siyah göz 
ışıldıyordu. Biraz şaşkın, biraz korkulu, biraz da 
boşluğa bakar gibi bakıyordu. Etrafına şöyle bir göz 
attı. Akşam annesinin öperek yatırdığı yatağının 
üzerindeydi. Sağ tarafında 7 yaşında ki ablasını, 
sol tarafın da ise 10 yaşındaki ağabeyinin yatağı 
olacaktı, ama yoktu…

Şöyle bir sallanıp ayağa kalkmak istedi ama 
o anda bacağında bir acıyla tekrar oturdu. Ayağı 
taşların altında kalmıştı. İşte bu sırada gözleri daha 
bir korkuyla açılıp etrafına bakındı. O kara gözler 
dumanlandı kısık bir sesle; 

-Anne! Diyebildi. Sesine ses veren olmadı. 
Akşam yemeğini yedirdikten sonra ona sarılıp;

-Haydi uyu meleğim diye yatıran annesi nere-
deydi acaba. Babası birkaç gündür eve gelmiyordu. 
Onu da özlemişti ama ille de annesi neredeydi... 
Ablası, ağabeyi neredeydi… Kara gözlerine yaşlar 
doldu.

Tekrar var gücüyle;

-Anne, Anne diye bağırdı. Daha iki buçuk 
yaşındaydı ve yıkıntıların arasında yapayalnızdı. 
Asırlar geçmiş gibi geliyordu ama bir hain bomba 
ile evleri yıkılalı daha on dakika olmamıştı.

Uzaklardan siren sesleri geliyordu. Bunlara 
bağıran, çağıran insan sesleri karışıyordu; 

-Aman Allahım  bu Yasin, yaşıyor. Diyordu 
tanıdık bir ses. O anda birinin yanına koşarak gel-
diğini gördü. Artık durmadan ağlıyor ve bağırıyor-
du. Kucakta ambulansa doğru götürülürken son bir 
kez arkasına baktı. Birkaç kişi taşların arasından 
ablasının ve ağabeyinin cansız bedenlerini çıkarı-
yorlardı. Birden annesinin solgun yüzünü de gördü. 
Sanki gülüyordu, sanki güzel bir yerden kendisine 
bakıyordu. Ama yinede onu istiyordu. Ömrü boyun-
ca da isteyecek ve arayacaktı.

 

 YİNE BİR ÇİFT SİYAH GÖZ

Televizyonda programları dolaşırken  gördüm 
onu. Ekranda dondurulmuş yüzünde ki o kara iki 
göze takılıp kaldım. Kumanda düştü elimden. Res-
min yanında sokak çocuğu diye yazıyordu. Konuş-
maya başladı. Kara gözlü, karayağız delikanlı.O 
çocukken annesi ölmüş hiç hatırlamıyordu. Babası 
bir başka kadınla evlenmiş, ama kadın kardeşle-
riyle kendisini hiç kabul edememiş. Ablası evlenip, 
ağabeyi de yurt dışına gidince kardeşini evlatlık 
vermişler. En çokta buna üzülüyordu. Anlatıyordu, 
arada bir dudakları bükülüyor ağlayacak gibi oluyor 
sonra vazgeçiyordu. Belinde oklava kırılmıştı. Eve 
para getirmesi isteniyordu. Çoğu zaman aç yatıyor-
du.

 Üvey annesinin dayaklarına baba da karşı 
çıkmıyor, çocuk ezildikçe eziliyordu. Nihayet boya 
sandığını alıp çıktığı eve bir daha dönmemiş. İki yıl 
sokaklarda yaşamış, pek çok insanla karşılaşmış. 
‘Ama hiç hap kullanmadım, hiç uyuşturucuya bu-
laşmadım, sadece sigara içiyorum ona da sokakta 
alıştım ‘diyordu.

‘Kışın çok soğuk oluyor, donuyorum. Bazen bir 
bankanın ATM sinde, bazen lunaparkın oyuncakla-
rının arasında paçavralara sarınarak uyumaya ça-
lışıyorum. Bazen korkuyorum, erkenden kalkıp işe 
başlıyorum. Su satıyorum, kuruyemiş gibi şeyler.’ 
Sonunda onu bir yurda yerleştiriyorlar.’ Buradan da 
on onbeş kere kaçtım’ diyor. İlk defa gülerek.’ Ama 
ablalar ağabeyler sahip çıktı şimdi çalışıyorum. 
Gün gelecek babamın karşısına çıkıp işte ben bu-
ralara geldim diyeceğim.’Diyor. Birden yüzü değişti 
delikanlının ‘Abla, dedi ‘biliyormusun?  Ben annemi 
hiç görmedim, onun kucağına hiç oturmadım, onun 
kokusu nasıldır bilmiyorum. Üvey annemde bana  
hiç annelik yapmadı. Ne olurdu bizi de kendi çocuk-
ları gibi sevseydi.’ O anda yine ekran dondu ve ben 
yine o bir çift kara gözle karşı karşıya kaldım. Ne 
olurdu onun yanında olup başını okşasaydım de-
dim bir an. Dünya’nın neresinde olurlarsa olsunlar 
bütün çocuklar anneye muhtaçtır. 

ANNESİ OLMAYANLAR DA BİZE MUHTAÇ-
LAR BUNU

UNUTMAYALIM!  .......................................................

Hadiye KILIÇ

BİR Ç İFT  S İYAH GÖZ
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İlke İlim, Kültür ve Dayanışma Derneği eğitim se-
minerlerine yeni bir halka daha ekledi. “Gönüllülük Bilin-
ci” konulu semineri eğitim uzmanı Murat Sayımlar sundu. 
Bizler seminerden çok faydalandık. Seminerin bizlerde 
bıraktığı güzel bilgileri ve duyguları sizlerle paylaşmak is-
tedik. Sohbet havasında geçen programdan bazı notlar: 

Bütün insanların hayatlarında bir “kök neden” ol-
malı. Herkes hayatını bu kök nedenle icra eder. Bu neden 
olmazsa hayat kurulamaz. Ben niçin yaşıyorum? Hayatı-
mın gayesi nedir? Kişinin bu sorulara verdiği cevap onun 
“kök nedenini” ortaya koyar. Kimilerine göre bu neden 
hayatı sınırsız yaşamak, kimilerine göre çocuğunu yük-
sek mevkilerde görmek, kimilerine göre imtihan meyda-
nı, kimilerine göre zengin olmak, kimilerine göre…

Murat Sayımlar Kur’an-ı Kerim’de birbiriyle alâkalı 
üç ayet keşfetmiş. Bu ayetlerden çıkardığı sonuçlar bir 
müslümanın “kök nedenini” ortaya koyuyor. Birincisi, in-
sanlar Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. İkincisi, insanlar 
Allah’a kulluk için yaratılmıştır. Üçüncüsü, Allah’u Teâlâ 
hangi kulunun daha güzel amel işleyeceğini denemek 
için hayatı yaratmıştır. 

Biz müslümanlar hayata kendi zaviyemizden baka-
rız. Bizim zaviyemiz hakîkât kulvarıdır. Bizler müslüman 
olmakla sorumluluğu alıp, sorumsuzluğu reddettik. Allah 
(C.C.) ile ilişkimizin asgarî düzeyi sorumluluktur. Gönüllü 
olanlar kendi rahatlarından fedakârlık ederler. Sorum-
luluğun en üstünde ise aşk vardır. Allah (C.C.) “zekâtı 
verin, arının” buyuruyor. Yaptığımız her şey aslında ken-
dimiz içindir. Gönüllülük de kendimiz içindir. Kalpte iman 
arttıkça olay sorumluluktan gönüllülüğe, oradan da aşka 
doğru çıkar. 

Asr Suresi’nde hüsrana uğramamak için ne yapma-
mız gerektiği bildirilmiştir. Bunun için iman etmek, doğ-
ru işler yapmak, hakkı ve sabrı tavsiye etmek gerekir. 
İnanmak ve doğru işler yapmak iki kanatlı bir kuş gibidir. 
İnancının gereğini yapan gönüllüler aynı zamanda sosyal 
girişimcidirler. 

Hayatta en esaslı gerçek itminandır. Aslında hepi-
miz itminan arıyoruz. İtminan; huzur, dinginlik, “tamam 
aradığım bu” dediğimiz şeydir. İnsanlar cennette tattığı 

lezzeti burada da arıyor. Herkes itminanı farklı kulvarlarda 
arıyor. Ekonomik güdüler, toplumsal statü vs. itminanın 
bulunamayacağı yollardır. Oysa ki kalpler ancak Allah’ı 
anmakla ve O’nun için çalışmakla huzur bulur. İtmina-
nın üç parametresi vardır:Üretim, şeref ve güç. İnsanlar 
üretince tatmin oluyor. Tatmin olunca da dışarıyı tatmin 
ediyor. Sosyal girişimci olarak bizim paradigmamızın üre-
tim olması gerekir. Hayatın tümünde ya üretici ya tüketi-
ciyiz. Söz, zaman, iş, sevgi vs. aklımıza ne gelirse gelsin 
her şey ya üretilir, ya da tüketilir. Çocuklarımızı, zamanı, 
insanları, parayı ya üretiriz, ya tüketiriz. Örneğin evle-
nen eşler birbirlerine sevgi, saygı kredisi verdi. Bazıları-
mız bunu üretti, bazılarımız da üç-beş ay sonra bundan 
kurtulmaya baktı. Zamanını dedikodu yaparak geçiren 
bir kadın zamanı tüketti. Fakat çocuğunu eğitmek için 
veya başkalarına faydalı olarak geçirseydi zamanı üret-
miş olacaktı. Üretim ahlâk haline gelmelidir. Tüketenler 
kendilerini de tüketirler. Bu aynı zamanda Allah (C.C.)’ın 
adaletidir

İtminanın ikinci parametresi şereftir. Övülmek, say-
gı görmek sözüne değer verilmek insanı mutlu eder. An-

                   İpek EKİNCİ

G Ö N Ü L L Ü K  B İ L İ N C İ
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cak şerefi toplumda ararsak itminanı bulamayız. Çünkü 
şeref Allah (C.C.)’ın yanındadır. Gönüllülük de şerefi Allah 
(C.C.)’ın yanında arama çabasıdır. 

Üçüncü parametre güç meselesidir. Güç de ancak 
yaratıcının yanındadır. İnsanoğlu kendisine verilen gücü 
dikkâtli kullanmalıdır. Örneğin, mülkiyet bir güçtür. Müs-
lümanın mülkiyet anlayışında kişi sadece yöneticidir. Mül-
kün sahibi Allah (C.C.)’tır. Bizlere sadece onu kullanma 
yetkisi verilmiş. Allah (C.C.)’ın istediği şekilde kullanırsak 
gücü kötüye kullanmamış ve aynı zamanda üretmiş olu-
ruz. 

Sorumluluğun bir üst basamağında gönüllülük var 
demiştik. Sorumluluk oranımız arttıkça insanlık oranımız 
da artar. Gönüllülüğün üç paradigması vardır. Üretim ta-
biatına sahip olmak, asgarîden sorumluluk ve liyakât. En 
temel mesele liyakâtli olmaktır. Liyakâtin ise beş unsuru 
vardır. Ehliyet, emniyet, şahsiyet, samimiyet, ciddiyet. 

Evlenme ehliyeti, anne olma ehliyeti, dost olma 
ehliyeti vs. her alanda ehliyet gerektiği gibi gönüllülükte 
de ehliyet gereklidir. Ehliyet bir işin hem bilgisine sahip 
olmaktır. Hem de o işin nasıl yapılacağını bilmektir. Bir 
sivil toplum kuruluşunda çalışan kişi de bu ikisine sahip 
olmalıdır.

Emniyet iki anlama gelir. Birincisi ahlakî anlamda 
emniyettir. Toplumda herkes bize rahatça arkasını döne-
bilmelidir. İkinci anlamda emniyet becerikliliktir. Bize ve-
rilen işi, işi veren kişinin gözü arkada kalmadan lâyıkıyla 
yapmaktır. 

İnsanlar hayata davranışlarıyla müdahale ederler. 
Güzel olan davranışlar nefse ağır gelir. Adeta nefsin te-
pesine vururuz. Bu durum 8-10 kez tekrarlanınca ahlâk 
haline gelir. İşte bu güzel ahlâk bizim şahsiyetimizdir. 

Samimiyetin de iki anlamı vardır. Tam inanarak 
yapmak ve yapılması gerekeni her şeyiyle yapmak

İnsan önce Allah (C.C.)’ı, sonra ahireti ciddiye al-
malıdır. Çevresini ve yaptığı işi ciddiye almalıdır. 

Gönüllülük bir hobi değildir. İnsan evlilikte olduğu 
gibi “evet” deyinceye kadar sorumluluktan muaftır. Bizler 
gönüllü olduğumuzu söylüyor da sorumluluktan kaçıyor, 
üzerimize düşeni yapmıyorsak gönüllülüğümüzü gözden 
geçirmeliyiz. Şu fâni dünyada gönüllü olup hoş sada bı-

rakanlara ne mutlu!

NE ZAMAN UYANACAĞIZ

Hani bir yer vardır

İnanıp iman edip gerekirse

İnançları uğruna canlarını verenlerin

Sevdalıların, mazlumların olduğu bir yer

Hani bir yer vardır

Yaralar kanar, yürekler yanar

Acılar, hüzünler yığın yığın olmuştur

Her yerde kan barut kokusu

Her yerde ayrılığını ölümün sancısı

Zulümlerin en ağırı, en acısı

Hani bir yer vardır

Mazlumlar, korumasızlar

Biçare insanları

İmansız, vicdansızların elinde oyuncak olmuşlar

Haykırırlar seslerini duyan olmaz

Çırpınırlar canlarını cananlarını kurtaramazlar

Yüce Mevlaya yalvarırlar

Sen ver Rabbim

Bu vicdansızların cezasını

Silahlar çocukların, kadınların

Günahsız, korumasız insanların

Üzerinde patlıyor

Bir yer vardır

Irak, Filistin belki yarın Türkiye

Ne zaman vicdansızlara dur denecek

Ne zaman masum insanlar

Bu zulümden kurtulacak

Bir yer vardır

Yüreklerde ayrılık acısı

Havada ölüm, kan, barut kokusu

İnsan hakları diye haykıranlar

Nerede?

Herkes dut yemiş bülbül misali

Seyre dalmış

Sessiz çığlıklar yardım diye

Umutla beklerken

Bir gecenin sabahında yine

Umutlar bitip tükenmekde

Bir türkü tutturmuşuz

A.B diye onlar değil mi? 

Susup seyre dalan

Onlar değil mi ikiliyi oynayıp

Büyük küçük demeden

Katleden imansızların ardında olan

Ne zaman uyanacağız

Bu gaflet uykusundan

Söyleyin ne zaman?

                           Ayten DEMİR
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Çağımızın en büyük hastalığı ben-
cillik. Modern hayat sürekli kendimize 
dönmeyi, içe kapanarak ben merkezli ya-
şamayı öğütlüyor. Üretim, vahşi piyasa 
kuralları, üretilen malların satılma-
sı için uygulanan akıl almaz pazarlama 
yöntemleri ve reklamların insan beyni-
ne gönderdiği tüm şifreler “bu dünyada 
ki en önemli şey sensin” cümleleriyle 
özetlenebilir. Bu ben merkezci hayat 
öyle bir sarmış ki benliğimizi çocuk-
larımızı yetiştirirken de aynı duygu 
ve arka plan kodlamalarını kullanıyo-
ruz. Bunun sonucunda da hiçbir şeyden 
mutlu olmayan, sürekli tüketen, biri 
varken ikincisini-üçüncüsünü isteyen 
doyumsuz nesiller yetiştiriyoruz.

Oysa bizlerin yani inanan insan-
ların bencillik gibi kötü bir hasle-
te kapılmaması için inandığımız dinin 
öğretileri öyle güzel kurallar koymuş 
ki. Modern kişilik gelişimi kitapla-
rının tamamında insanın mutlu olma-
sı için uygulamasını tavsiye ettiği 
yöntemlerden olan bakış açısını de-
ğiştirme yönteminin ana fikri, kendi 
sorunlarımızla uğraşmak değil yardı-
ma ihtiyacı olan insanlara, hayvanlara 
kısacası tüm canlılarla ilgilenmedir. 
Kendinden başka diğer canlıları düşü-
nen insan, kendi yaşadığı olaylardan 
daha can yakıcı olayları yaşayan in-
sanları görünce kendi haline üzülme-
ye fırsat bulamayacaktır. Aynı şekilde 
sürekli tüketime yönlendirilen beyin, 
ihtiyacı olmadığı halde ihtiyacı var-
mış gibi hissettirilerek sürekli har-
camaya, harcadıkça daha çok harcayan 
ama yinede doymayan doyumsuzluk has-
talığına yakalanmaktadır. Bu hasta-
lıktan kurtulmanın çaresini ise yine 

dinimiz kendimiz için değil, ihtiyacı 
olan için harcamayı öğütleyerek gös-
termektedir. 

Aslında günümüzde şikayet ettiği-
miz ne kadar problem varsa tamamının 
çaresi yaptığımız her ne varsa ondan 
vazgeçip tam tersini uygulamaktan ge-
çiyor. İsterseniz birkaç örnek vere-
yim ki daha iyi anlaşılsın. Obezite 
denilen hastalık; tek nedeni çok yemek 
ve hareket etmemek, çözümü az yemek 
ve çalışmak. Kalp krizi; nedeni yine 
dengesiz ve çok yemek aynı şekilde ha-
reketsiz olmak, çaresi yine az yemek 
ve çok hareket etmek. Herkesin şika-
yet ettiği zaman yetmezliği; sebebi 
zamanı düzensiz kullanmak, çok ve boş 
konuşmak, çok uyumak. Çaresi bunla-
rın tam tersini yapmak, az konuşmak, 
az uyumak ve planlı çalışmak. Evleri-
mizde bereketin kalmaması, kazandığı-
mız paranın harcamalarımıza yetmeme-
si, ihtiyaçlarımızı karşılayamamamız; 
sebebi ihtiyaçlarımızı planlayamamız, 
çaresi ihtiyacımız olduğunu düşündü-
ğümüz şeylerin gerçekten ihtiyacımız 
olup olmadığını bir kere daha düşün-
mek, kendimiz için değil gerçek ihti-
yaç sahipleri için harcamak yani İN-
FAK ETMEK ve şikayet etmekten vazgeçip 
şükretmek. Mesela sağlıklı bir yaşam 
için alınabilecek en güzel tedbir dü-
zenli olarak kan vermek -tabiki sağ-
lıklı insanlar için-. Bu örnekler ra-
hatlıkla çoğaltılabilir.

Verilen örnekler incelendiğinde 
görülecektir bize musallat olan her 
türlü musibet hiçbir şeyi islamın ön-
gördüğü şekilde yapmamamızdan kaynak-
lanıyor. Hz. Peygamberin yaşam stan-
dartlarını görmemezlikten gelmekten, 

Nesrin SEMİZ

B E N C İ L L İ K
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sözlerine yeterince kulak vermememiz-
den oluyor. “Az yiyin, az konuşun ve 
az uyuyun” düsturu hertürlü hastalığı-
mızın çaresi. “Komşusu açken kendisi 
tok yatan bizden değildir” veya 

“Allah’ın, kereminden kendilerine 
verdiklerini (infakta) cimrilik gös-
terenler, sanmasınlar ki o, kendile-
ri için hayırlıdır; tersine bu onlar 
için pek fenadır. Cimrilik ettikleri 
şey de kıyamet gününde boyunlarına do-
lanacaktır. Göklerin ve yerin mirası 
Allah’ındır. Allah bütün yaptıkları-
nızdan haberdardır.” (Ali-İmran 180) 

diyen bir dinin mensupları olarak 
infak etmek hem bu dünyada ki huzur ve 
mutluluğumuz için hem de öbür dünya-
da umduğumuz nimete kavuşabilmenin en 
önemli şartlarından biridir. 

İnfak konusunda bir yazı yazmamı 
istediklerinde düşündüm sadaka vemek, 
infak etmenin faydaları ve sevabı hak-
kında İLKDER bültenlerinden herhangi 
birini okuyan her okuyucumuz az çok bir 
fikir elde eder. Hemen hemen her sayıda 
bu konuda yazı yazan bir arkadaşımız 
vardır. İstedim ki infak etmenin hadis 
ve ayetlerle önemine değinmek yerine 
pratik hayatta bize nasıl faydası var 
kısaca buna değineyim. Kur’an da emre-
dilen veya yasaklanan her kural aslın-
da pratikte yaşadığımız hayatla bire 
bir bağlantılıdır. Bu emir ve yasaklar 
sadece öldükten sonra cennete gitmenin 
sınavı değildir. Kamil bir müslüman bu 
kurallara sırf Allah’ın rızasını kaza-
nabilmek için uyar belki ama aslında 
bu kuralların tamamı yaşadığımız haya-
tı en güzel şekilde yaşamayı yada moda 
tabirle yaşam kalitemizi artırmamıza 
neden olur. Rabbim cümlemizi bu dini 
hakkıyla anlayan ve yaşayanlardan et-
sin. Amin.

6 Nisan 2008

AHİLİK NASİHATİ

Harama bakma, haram yeme, haram içme, 

Doğru, sabırlı, dayanaklı ol. 

Yalan söyleme,

Büyüklerinden önce söze başlama,

Kimseyi kandırma, kanaatkar ol.

Dünya malına tamah etme, 

Yanlış ölçme, eksik tartma,

Kuvvetli ve üstün durumda iken yumuşak davran-
masını bil ve

Kendin muhtaç iken bile, başkalarına verecek ka-
dar cömert ol.

                                                 Ahi EVRAN
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Sınır Komşumuzun Çayını İçtik… İran İzle-

nimleri...

İran’da 14 Mart’ta gerçekleşen Parlamento 

seçimlerinin sonuçları şaşırtıcı olmadı. İslam dev-

riminin kazanımlarını ve rejimi muhafaza etmeyi 

amaçlayan Mahmud Ahmedinejat liderliğindeki 

muhafazakârlar oyların çoğunu kazanarak; mec-

listeki sandalye sayısının yaklaşık yüzde yirmisini 

alabilen reformistler karşısında ezici bir üstünlük 

sağlamış oldu. 

ABD’nin seçimin pişirilmiş olduğu yönünde-

ki ithamları, ağır adaylık kriterlerine işaret ediyor. 

Reformistlerin 1700 adayı seçime girme kriterle-

rine uygun bulunmadı. Bu ithamda bulunan Baş-

kanlık sözcüsü McCormack oğul Bush’un nasıl 

başkan olduğu, ABD’li demokratları yasa boğan 

kara günleri unuttuğumuzu düşünmüş galiba. 

İran’ a demokrasi ve seçim dersi verecek en son 

ülke ABD olsa gerek. 

Ahmedinejat’ın sert çıkışları ile bağlantı kuru-

lan Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devlet-

leri ambargoları ülkenin ekonomik yönden belini 

bükerken; bir yandan da kendi ayakları üzerinde 

durmayı öğretmekteydi. Yerli üretici teşviklerle 

korunurken ithal mallar yüksek vergilerle markete 

girebiliyordu. Belki de liberal ekonomi politikaları 

seçimlerde tercihleri etkileyebilirdi ama halkın ge-

nelinin yönelimi seçimlerden birkaç hafta önceki 

İran ziyaretimde Ahmedinejat’tan yanaydı. Şöyle 

diyorlardı: “O bizden biri”.  Halk kendisinden ko-

puk olmayan, aynı dili konuşabileceği, değerleri-

ne yabancı olmayan, en önemlisi de güvenebile-

ceği bir lider istiyordu. Ahmedinejat mükemmel 

değildi belki ama ülkesi için en iyisini yapacağına 

dair güveni halkına vermişti.  Ve içlerinden biriy-

di. Kendisini görmedik ama ziyaretimiz sırasında 

hanımıyla tanışma fırsatımız oldu; O da bizden 

biriydi. “Uluslararası Müslüman kadın düşünür-

ler sempozyumu” kapsamındaki İran ziyaretimi-

zin bir noktasında siyasetin içindeki kadınları da 

tanıdık; zaten hayatın her alanında aktif ve gö-

rünür olan İran kadını siyaset gibi erkek egemen 

bir alanda çoktandır vardı, ama daha fazlası için 

seslerini yükseltmekteydi. Cumhurbaşkanı danış-

manı bir kadındı ve sempozyum dünyanın her 

bölgesinden 50’ye yakın ülkeden gelen biz ka-

tılımcılara hitabı ile başladı danışmanın. Birkaç 

hitaptan sonra, normalde konumu itibariyle ilk 

önce dinlenilmesine alışık olunan dış işleri ba-

kanı kürsüye geldi ve “aslında burada bana ko-

nuşmak değil, dikkatle dinlemek düşer” diyerek 

çok kısa bir selamlama konuşması yaptı. İki gün 

boyunca çeşitli ülkelerden gelen kadınlarla tanış-

tık, paylaşımlarda bulunduk, sunumlar dinledik. 

Sunum başlıklarından bazıları; Tesettür ve İnsan 

Hakları, Küreselleşme ve Günümüz Toplumunda 

Kuran Değerleri, Kadınların Gönüllü Faaliyet-

lerinde Karşılaştıkları Sorunlar, Gelecek Odaklı 

Müslüman Aile Eğitim Planlaması idi.

İRANLI KIZKARDEŞLERİMİZLE BULUŞMA VE 

G Ü N D E M E  D A İ R

Tubanur SÖNMEZ
tubanursonmez@yahoo.com
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Tahran’daki toplantı sonrası da cihan yarısı 

güzel şehir İsfahan ve İlim şehri Kum’a ziyaretle-

rimiz oldu.  Kum’da Masume Türbesinin içinde 

bulunduğu camiye girdik. Her zaman kalaba-

lığı eksik olmayan, kutsiyet atfedilen bir mekân 

Masume. Kültür ve din sentezinin normalliğini, 

ayrımının ne kadar zor olduğunu, bütün farklılık-

larımıza rağmen dünya Müslümanlarının ümmet 

bilincini ayakta tutabilmek için ne kadar uğraş 

verdiğini, vermesi gerektiğini hissettim. 

İran’da bir kesimin değişim istediği bariz, 

ama sokaklar zaten kendiliğinden değişmiş. Tah-

ran sokaklarındaki kadınların neredeyse yarısı 

boyalı saçlarını başörtülerinin önünden dışarıda 

bırakıyor, oldukça modern kıyafetler giyiniyorlar-

dı. Kraldan çok kralcıların uyguladıkları yasakçı 

politikalarsa şehir efsaneleri şeklinde anlatılmaya 

devam ediyordu. Muhafazakar kesim ise, top-

lum nizamını koruyan bir unsur olarak tesettürün 

muhafaza edilmesi gerektiğini vurguluyor, aksi 

taktirde suç oranının artacağını, huzursuzluk baş 

göstereceğini, önünü alamayacakları sonuçlara 

adım atılmış olacağını, bu nedenle İslam devleti-

nin devrimle kazanılmış bu kurallarının korunma-

sı gerektiğini belirtiyorlar. 

Bu noktada en büyük iş içlerinden seçtik-

leri liderlere düşüyor; herhangi bir kaos ortamı 

yaratmadan, halkının içinde düşmanlar görme-

den, beklentileri maksimum karşılayabilecek bir 

yönetişim tekniği ve özellikle ekonomik beklen-

tilere cevap vermek hem halkın belini doğrultur 

hem de yönetimin elini rahatlatabilir. 
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İslam Dünyası için Filistin kanayan yara olmaya 
devam ediyor. İsrail, geçtiğimiz ay Filistin’deki  zulmü-
ne  artırarak devam etti. Gazze’ye saldıran İsrail geride 
yüzlerce şehit, yaralı, sakat, yetim çocuk ve dul kadın 
bıraktı. İnsanlar en temel ihtiyaç maddelerine ulaşamaz 
oldular. Evler yıkıldı, İsrail elektriği kesti, ilaç yokluğun-
dan hastalar tedavi edilemedi…

Dünya tüm yaşananları izlerken İlkder’e bir mek-
tup ulaştı. Mektup Gazze’den, Koruyucu Aile çalışmamı-
zın partner kuruluşu olan İslam Cemiyeti Başkanı Esam 
Judah Bey’den geliyordu. Esam Judah mektubunda son 
günlerde Gazze’de yaşananları,  Filistin halkının çaresiz-
liğini, sıkıntılarını anlatıyor ve bizlerden yardım istiyordu. 
Diyordu ki: “Allah aşkına bizi bu halde mi bırakıyorsunuz? 
Yardımınız gerekmiyor mu? “Bir kul kardeşine yardım 
ederse, Allah da ona yardım eder.” Bu düstura göre biz 
de sizden yardım istiyoruz… İhtiyaçlar çok. Ambargo bizi 
boğuyor. Acı çok büyük.”

Bu çığlığı duyan İlkder gönüllüleri  olarak bizler 
hemen, acilen yardım etmemiz gerektiğini düşündük. 
Bir yardım kampanyası başlattık. Birçok STK ile temasa 
geçtik. Böylece “Filistin Dayanişma Platformu” oluşturul-
du. Hemen arkasından mazlum Filistin halkının yanında 
olduğumuzu, onların acılarını paylaştığımızı ve elimizden 
geldiğince onlara yardım edeceğimizi  göstermek için 
İlkder’in öncülüğünde  “Filistin Dayanışma Gecesi” dü-
zenledik. 

14 Mart Cuma günü düzenlenen geceye  Nabil 
El-Sarraj, Said el-Haj, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu,  Doğu Konfe-
ransı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, 
Memur Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır, Cansuyu 
Yardımlaşma Derneği Görevlisi Mehmet Batuk ve 
İlkder-Koruyucu Aile Platformu Başkanı Özden Sön-
mez konuşmacı olarak katıldılar.

Kur’an-ı Kerim ve mealinin okunmasıyla başla-
yan programda Filistin dramını anlatan slayt göste-
risi sırasında dinleyicilerin gözyaşlarını tutamadıkları 
gözlendi. Daha sonra  konuşmalara geçildi.

Bugün Her Şey Filistin İçin

İlkder başkanı Özden Sönmez  Filistin’de yaşanan-
ları anlattığı konuşmasinda Filistin’den gelen mektuba da 
değindi. Mektupta Filistin’de yaşananların tüm açıklığıyla 
dile getirildiğini ve Filistin’e yardımın kendileri için bir gö-
rev olduğunu söyledi.

Filistin Büyükelçiliği Müsteşarı Nabil El-Sarraj Türk 
halkının daima Filistinlilerin yanında yer aldığını vurgula-
dıktan sonra şöyle dedi: “Filistin’deki durum kelimelerle 
anlatılamaz, ancak yaşanır. Yardım kampanyalarıyla, du-
alarıyla bizlerin yanında yer alan sizlerle yakında zaferi 
kutlayacağız. Kudüs hepimizin başkenti olacak. Bizim bir 
karış satılık toprağımız yok.”

Filistinli Said El-Haj ise Filistin hakkında konuşma-
nın kendisi için onur olduğunu belirtti. Filistin’in içinde 
bulunduğu durumun çok üzücü olduğunu, ancak müca-
dele eden Filistinlilerin varlığının da sevindirici olduğunu 
söyledi ve şöyle devam etti: “Filistin’in % 100’ü işgal al-
tında. Bunun %78’i İsrail toprağı olarak, kalan %22’si de 
işgal edilmiş topraklar olarak tanınıyor. Altı milyon Filis-
tinli, mülteci kamplarında. İsrail Mescid-i Aksa’yı yıkmak 
için her gün yeni planlar yapıyor. Filistinlilerin yaşamı her 
geçen gün daha da zorlaşıyor. İsrail hastane ile hastanın, 
okul ile çocuğun, komşu ile komşunun arasına duvar örü-
yor. En az 11.000 Filistinli hapishanelerde esir. İsrail için 
en iyi Filistinli ölü Filistinlidir. İsrail asla barış istemez. Ba-
rışçıl görünerek Filistin’in demografik gerçeklerini değiş-
tirmek için zaman kazanmaya çalışıyor. Filistinli çocuklar 

                   İpek EKİNCİ 

F İ L İ S T İ N  D A Y A N I Ş M A 
G E C E S İ 
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Gazze’den füze mi attılar? Füze bahanedir. İsrail’in amacı 
Nil’den Fırat’a kadar Büyük İsrail Devletini kurmaktır. Bu 
projede pek çok İslam ülkesinin toprağı da İsrail top-
rağıdır. Filistinliler bütün bu ülkeler adına ilk savunma 
hattını oluşturuyorlar. Bizim müslüman kardeşlerimizden 
isteğimiz öncelikle duadır. İlk yardım olarak dua istiyoruz. 
Daha sonra Filistin’i bilmek -bildirmek, tanımak-tanıtmak 
gelir. Sonra da maddî yardımlar istiyoruz. Bilinmelidir ki; 
Filistin ağlasa da teslim olmaz, sevenleri sussa da.”

“Bu millet her zaman Filistin halkının yanında yer 
almıştır. Söylenmesi gerekenler söylenmiştir. Artık ya-
pılması gerekenler konuşulsun.” Diyerek sözlerine baş-
layan Hayri Kırbaşoğlu yakında Bosna’da yaşananları 
hatırlatarak Alija İzzetbegoviç’in “Bütün bu yardımlara 
müteşekkiriz. Ancak bu yardımlar bizi sadece tok olarak 
öldürür. Önemli olan katliamın durdurulmasıdır.” sözünü 
aktardı. Bir buçuk milyar İslam Dünyası’nın gözleri önün-
de Filistinli müslümanlar katlediliyorsa Müslümanların 
özeleştiri yaparak yanlışlarının neler olduğunu tespit et-
meleri gerektiğini söyledi. “Bizler, bir buçuk milyar İslam 
Dünyası’nın ve Filistin’in geleceğini yöneticilere emanet 
edemeyiz. Onlar sadece kuru laflarla protesto ederler. % 
99 çoğunluk insiyatifi ele almalı ve idarecilere gerekeni 
yapma emri vermelidir. Bütün bu olup bitenlere rağmen 
“müslümanız” diyoruz. Müslümanlığımızı sorgulamalıyız. 
Müslümanlığımızın merkezinde cihad ve ma’rufu emredip, 
münkerden sakındırmak yer almalı. Bu kavramları bizim 
müslümanlığımızdan sürüp çıkarmak istiyorlar. Ilımlı İs-
lam, BOP, GOP adı altında bunu yapmak isteyenlere karşı 
uyanık olmalıyız. Şerre gafletle de hizmet edilir. Filistin 
davası turnusol kağıdıdır. Müslüman Filistin ile imtihan 
edilmektedir. Filistin İslam’ın geleceğinin, yeryüzünde 
var oluşunun mücadelesidir.” dedi.

Doğu Konferansı Genel Sekreteri Mehmet Beka-
roğlu ise 2004 yılında Şatilla Kampını ziyaret ettiklerinde 
kamptaki Filistinlilerle görüştüklerini ve Filistinli Müslü-
manların ellerinden alınan evlerine, yurtlarına dönecek-
lerine inandıklarını belirtti. “Şatilla kampındaki müslü-
manlar yıllık kişi başına 117 dolarla yaşıyor. Bir güne bir 
dolar dahi düşmüyor. Altmış yıldır Filistin’i konuşuyoruz. 
Arada Irak’ı saklıyoruz. Irak beş yıl önce işgâl edildi. Beş 
yıl içinde katledilen insan sayısı bir milyon. Sorumlu ola-
rak sürekli Siyonistler gösteriliyor. Bizi yönetenlerin ne 
farkı var? İşgal bizim içimizde” dedi.

Salonu “Değerli Filistinliler” diyerek selamlayan 
Mehmet Batuk 2006 yılında Filistin’de

Bugün

Hepimiz

Filistinliyiz

yaşadıklarını aktardı. Arkadaşlarını şehit veren bir 
grup gencin arkadaşlarının şehit olmasına sevindiklerini, 
onun makamına gıptayla baktıklarını ve hepsinin şehit 
olma arzusuyla dolu olduklarını anlattı ve sözlerini şöyle 
tamamladı:“Bu ruh oldukça kimse oraya hükmedemez. 
Onlar üzerlerine düşeni yapıyorlar. Ya biz ne yapıyoruz? 
Biz sınavdayız. Hep beraber sınavı kazanmaya yürüyo-
ruz.”

Memur Sen Ankara İl Başkanı Mustafa Kır ise 
“Dünyanın her yerinde oluk oluk akan kan hep Müslü-
manların damarlarından akıyor. Hep bizim çocuklarımız 
yetim kalıyor, hep bizim topraklarımız işgâl ediliyor. İs-
rail barış sözcükleri kullanıyor. Fakat onlar müslüman 
kanıyla beslenen vampirlerdir. İsrail ve Amerika çok mu 
güçlü? Yoksa onların gücü Müslümanların tespih tane-
leri gibi dağınık olmasından mı geliyor? Bu zulüm; ne 
zaman müslümanlar birbirlerine kenetlenirse, Irak’ta, 
Filistin’de çekilen acıları kendileri hissederlerse o zaman 
bitecek.” Dedi ve tüm müslüman ülke liderlerine şu çağ-
rıda bulundu:“Büyük İsrail Proje’sinin yandaşı olmayın. 
BOP adı altında İsrail’i koruma projesinden elinizi çekin. 
“Onları dost edinmeyin” denildiği halde onların müttefiki 
olmayın. Iraklı, Filistinli, Çeçen kardeşlerimizi düşman-
lara teslim etmeden üzerimize düşeni yapalım. İsrail ile 
yapılan sanayi işbirliği anlaşmalarını bozalım.”

Konuşmacılardan sonra program Filistin mücade-
lesine kendisini adayan ve İsrail tarafından şehit edilen 
Şeyh Ahmet Yasin’in Duası ile devam etti. 

Program sonunda Filistin’e destek için bir açık ar-
tırma düzenlendi. Açık artırmayı yöneten Şerife Katırcı 
Yahudi annelerin çocukları okuma-yazmayı öğrenince 
onlara ilk olarak “Kudüs’ü almazsan sana hakkımı helâl 
etmem” dediğini söyledi ve Selahhaddini Eyyûbî’nin 
“Mescid-i Aksa’dan Yahudi gölgesi kalkmadıkça huzur 
bulmam” dediği vasiyetini hatırlattı. 

Program sırasında Filistin’den mektup yazarak yar-
dım isteyen Esam Judah ile telefon bağlantısı kuruldu. 
Esam Judah telefonda Türk halkına ve İlkder’e teşekkür 
etti. Ayrıca geliri Filistin’e ulaştırılacak  bir de kermes dü-
zenlendi.  
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İslam’ın temel kural ve hükümlerinden biride kar-

deşlik olgusudur. Aynı anneden ve babadan olmasak ta 

Hucurat Suresinde belirtildiği üzere ““Müminler ancak kar-

deştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve 

Allah’tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz”

İslam’da kardeşlik denince ilk olarak aklıma Ensar ve 

Muhacir kardeşliği geliyor. Sırf Allah rızası için Mekke’de her 

şeyini bırakıp Medine’ye hicret etmiş eden Müslümanları, 

samimiyetle karşılayan ve ellerinden gelen her türlü yar-

dımı onlardan esirgemeyen Medineli Müslümanlar bütün 

insanlığa ibret olacak bir kardeşliği ortaya çıkarmışlardır. 

Bu kardeşlik hicretten yaklaşık beş ay sonra meyda-

na gelmişti. Allah Rasûlü Mescid-i Nebevî’nin inşasından 

sonra Muhâcir ile Ensâr’ı ikişer ikişer kardeş ilan etmişti. 

Kendisi de Hz. Ali’yi kardeş edindi. Bütün müminler bir-

birinin din kardeşi olmakla birlikte, bu 90 kişi arasında ya-

pılan özel kardeşleştirme ile farklı bir güzellik gözler önüne 

serildi. Kurulan bu kardeşlik müessesesi Bedir Savaşı’ndan 

sonra Enfal Suresi 75. ayetin hükmüyle ortadan kaldırıla-

na dek devam etti.  Bu kardeşlik halkası peygamberimiz 	

Hz. Muhammed’in (sav) mizaç itibariyle birbirine yakın ki-

şileri bir araya getirmesiyle oluşmuştur ki bu da ilerde sıkı 

dostlukların zeminini oluşturmuştur.

Medineli Müslümanlar muhacirlerle her şeylerini pay-

laşmıştı. Fakat bu paylaşım muhacirlerin boş oturmalarına 

neden olmamış, onlarda Medine’deki kardeşleriyle birlikte 

çalışıp, çabalamışlar, yük olmamaya çalışmışlardır.  

Ensar ile Muhacir arasındaki bu kardeşlik Haşr Sure-

sinde şöyle belirtilmiştir:

 “Daha önce Medine’yi yurt edinmiş ve imanı kalplerinde 

yerleştirmiş olanlara gelince, onlar, kendi yurtlarına hicret eden din 

kardeşlerini severler, onlara verilen şeyden dolayı gönüllerinde bir kıs-

kançlık duymazlar ve kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendi 

nefislerine tercih ederler, kim nefsinin ihtiraslarından korunur ise, işte 

onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir.” (Haşr-9) 

Bizler için kurulan bu kardeşlik muhakkak ki örnek 

alınmalıdır. 

Rasululah (s.a.v.) Efendimiz de bir hadis-i şerifle-

rinde: “Sizden biriniz kendi nefsi için isteyip arzu ettiği-

ni mümin kardeşi içinde arzu edip istemedikçe mümin 

olamaz.”buyurmaktadır.

Kardeş olmak sırf Allah rızası için kardeş olmak çok 

önemli. Karşılık beklemeden bir şeyler yapabilmek, birbiri-

mizi Allah için sevmek, Allah için vermek, Allah için ken-

dimiz için istediğimizi kardeşimiz içinde istemek. Allah için 

affetmek, Allah için nefsimizi dizginlemek…

Peygamberimiz: “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. 

Ona zulüm ve kötülük yapmaz. Onu tehlikeye atmaz. Bir 

kimse kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir 

ihtiyacını giderir. Kim bir Müslüman’ın bir sıkıntısını giderir-

se Allah da buna karşılık ondan kıyamet gününün sıkıntı-

larından birini giderir. Bir Müslüman, kardeşinin bir ayıbı-

nı örterse kıyamet günü Allah da onun bir ayıbını örter.” 

(Müslim, Birr, 58)

İLKDER de yapılan her çalışmada Allah rızası var, 

bunu biliyorum. İLKDER bünyesinde çalışan hanımlar ara-

sında aslında arkadaştan, sadık dosttan daha öte bir kar-

deşlik var. 

Bizler için önemli olan ve örnek alınması gereken 

ensar-muhacir kardeşliğini düşünürken İLKDER’in öncülü-

ğünü yaptığı “koruyucu aile platformu“na dikkat çekmek 

istiyorum. Günümüzde ihtiyaç sahipleri çoğalmışken bir 

tuğlada biz koymalıyız. Yardım hangi kanal aracıyla yapı-

lırsa yapılsın mutlaka yapılmalıdır. Bu zamanda bizlerin ya-

pacağı en önemli işlerden birisi kardeşlik şuurunu yaşamak 

ve yaşatmak için çalışmaktır. Rabbim yaptığımız hayırları 

kabul etsin.

Serap DOĞAN ÖZGÜN
bkafkasya@gmail.com

K A R D E Ş  O L M A K



20. BÜLTEN ��

İlkder bu yıl muharrem ayında da Kerbelâ’yı unutma-
dı. Kerbelâ büyük musîbet demek. Büyük musîbetlerden 
insanoğlu ders çıkarmalı. Ders çıkarmalı ki geleceğine yön 
versin, aynı hatalara düşmesin. Bu bilinçle Muharrem ayı 
programını düzenledik. “Hicret ve Kerbelâ’da Kadının Rolü” 
konulu programın konukları İranlı Eczacı Sümeyye Haşimî-
nejad ve Fıkıhçı Nergis Hatun Necefî idi. Program öncesin-
de konuklarımız derneğimizi ziyaret ederek bizleri yakından 
tanıdılar. 

Programın açış konuşmasını yapan Hâdiye Kılıç derne-
ğimizin faaliyetleri ve amaçları hakkında bilgi verdi. Bizleri o 
acı günlere götüren “Kerbela” şiirini okuması sırasında din-
leyiciler gözyaşlarını tutamadılar. 

Programa giriş yaparak, konuşmacıları tanıtan başkanı-
mız Özden Sönmez “Müslümanlar düşünce ve hayat tarzını 
değiştirmelidir. Hayatlarında neyin öncelikli olduğuna karar 
vermelidirler. Hz. Hüseyin’in hac farizasını yarıda keserek 
hakkı ve hakîkâti ayakta tutmak için mücadeleyi tercih et-
mesinde bizim için dersler vardır.” dedi ve sözü konuşmacı-
lara bıraktı. 

Sila-i rahimi, Müslümanları bir aile gibi düşünerek tüm 
müslümanlar için yapmalıyız diyerek sözlerine başlayan Sü-
meyye Haşimînejad Asr Suresi’ni okuyarak şunları söyledi: 
“İnsan hüsrandadır. Ancak Allah (C.C.)’a bağlanan müslü-
manlar ve medeniyetler bunun dışındadır. İmanın yanında 
salih amel de olacak. Bir mü’min kendi zamanının salih 
amellerini tanımalıdır. Bu amelleri nasıl tanıyacağız? Birbiri-
mize hakkı tavsiye ederek. Hakkı tanıyıp birbirimize tavsiye 
edeceğiz ve bu amelleri hayata geçirmek için de sabrede-
ceğiz. Zamanımızın zor işlerinden biri de hicrettir. İlk mu-
hacirler karanlıktan, şirkten, küfürden, kötülükten imana, 
Allah (C.C.)’a hicret etmişlerdir. Hicretin      diğer bir manası 
bir yerden başka bir yere hicrettir. Hz. Hüseyin Kerbelâ’da 
İslam’ın ruhunu geri vermek için hicret yaptı. Biz İslam’ın 
cesediyle yaşıyorsak hiçbir şey yapamayız. İslam’ın ruhunu 
geri verirsek, bu ruh hem bizi hem de tüm Müslümanları 
götürür.”

 Asr-ı Saadet’te hicretin zorluklarından bahseden Ha-
şimînejad hicret eden kadınlara örnekler verdi. “Fatıma Bint-
i Esed ilk hicret eden kadındır. Hz. Zeynep hicret esnasında 
hamileydi. Müşriklerin saldırıları sonucu çocuğunu kaybetti. 
Medine’de öldü. Ümm-ü Gülsüm de kendi ailesinden kaça-
rak Medine’ye hicret eden sahabe kadınlardan. Allah’u Teâlâ 
Al-i İmran Suresi 195. ayeti kerimede erkek olsun, kadın 
olsun hicret eden müslümanları cennetle müjdeliyor.” dedi. 

Kerbelâ’da her yaştan, her milliyetten, her cinsten 
35.000 insanın Hz. Hüseyin’in karşısına dikildiğini vurgu-

layan Haşimînejad “Bu insanlar başka yerden gelmedi. İs-
lam toplumunun insanlarıydılar. Hz. Hüseyin’in Peygamber 
torunu olduğunu biliyorlardı. Fakat onun karşısında yer 
aldılar. Biz de aynı duruma düşmemek için hakkı ve bâtılı 
tanımalıyız. Tarihteki kahramanlarımızı bugüne taşımalıyız. 
Kerbelâ’da kadınlar da vardı. Durretüssedef Hz. Hüseyin’in 
Kerbelâ’da olduğunu duyunca topladığı bir grup insanla 
destek amacıyla hareket ediyor. Yolda acı olayları duyunca, 
hiç değilse cenazeleri almak amacıyla geri dönmüyorlar. Fa-
kat daha Kerbelâ’ya ulaşamadan Yezit’in ordusu tarafından 
şehit ediliyorlar. Nerede hak bâtılın karşısında durmuşsa 
orası Kerbelâ’dır. Hak isek azınlık olmaktan korkmayalım. 
Asr-ı Saadette az insan çok iş yaptı. Sadece gayret, beyat 
ve hicret gerekiyor” dedi.

Diğer konuşmacı Nergis Necefî ise Allah-u Teâlâ’nın 
hicret emrini hatırlattı ve ayetlerden örnekler verdi. Yesrib’in 
Peygamberimiz gelince Medine (medeniyet) olduğunun al-
tını çizen ve “nerede iman varsa orada medeniyet vardır” 
diyen Necefî sözlerini şöyle sürdürdü:“Hicret sadece yer de-
ğiştirmek değildir. Bizler de günahlardan hicret edebiliriz. Bu 
günahlar bazen içimizde, bazen de etrafımızda olabilir. Hz. 
Hüseyin kendisinden sonra hakkı ikâme etmek isteyenlere 
örnek olmak için hicret etti. Hz. Zeynep de (kızkardeşi) onu 
yalnız bırakmadı. Evlenirken kocasına şart koşmuştu. Hayatı 
boyunca Hz. Hüseyin’in yanında olacağına dair. Aşura günü  
Ehl-i Beyt şehit oldu. Hz. Zeynep’in oğulları da şehit oldu. 
Hz. Zeynep, kendisini suçlu hissetmesin diye kardeşine gö-
rünmedi. Esir alınarak Yezit’in sarayına götürüldüğünde Ye-
zit karşısında yaptığı konuşma bugünün müslüman kadınına 
da ışık tutacak niteliktedir.”

Program aşûra orucu nedeniyle iftar yemeği ile son 
buldu.  

                   İpek EKİNCİ 

H İ C R E T  V E  K E R B E L A ’ D A 
K A D I N
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Çocuğumu tanıyor muyum?

Gelişim özelliklerini; zihinsel gelişim, duygusal-sosyal 
gelişim, dil gelişimi hakkında neler biliyorum?

Çocuğumu kabul ediyor muyum? (Onu her hali ile de-
ğerli buluyor muyum?)

Çocuğuma onu ne çok sevdiğimi yeterince gösterebi-
liyor muyum?

Çocuğumun yaşadığı sıkıntılarda kendimi onun yerine 
koyabiliyor muyum? (Empati)

Çocuğumla ilişkimde iyi bir dinleyici miyim?

Çocuğuma iyi bir örnek / model olabiliyor muyum?

Nasıl bir disiplin anlayışım var? Çok mu katı,ya da çok 
mu serbest? Ya da bir orta yolu bulamadım mı?

Çocuğumun özgüvenini ve başka çocuklarla iletişimi-
ni, sosyalleşmesini nasıl desteklerim?

Aslında bu sorular her anne babanın zihninden geçen, 
geçmesi gereken sorular. Rabbimizin lutfuyla çocuk sahibi 
olduğumuzda, yavrumuzu sevmek, 
onun sevgi ve güven ortamında ye-
tişmesini sağlamak, aile olarak ilk 
görevimiz.

 Allah Rasulu çocuklara merha-
met etme, onları öpüp okşama ve 
sevme hususunda ashabına bizzat 
kendinden örnekler göstermiştir.

Buhari, Ady b. Sabitten rivayet 
etmiştir: ”Rasullullah’ı torunu Ha-
san, onun boynuna sarılmış olarak 
gördüm. Allah Rasulu şöyle dua edi-
yordu ”Allahım ben onu seviyorum, sen de 
onu sev.”

Yine başka bir rivayette Allah Rasulu  çocuklarımızın 
yüreklerine sevgi, merhamet duygularını nasıl nakşederiz 
bize öğretiyor.

Ebu Hureyre (r.a)’dan:

Rasullullah bir gün Ali(r.a)nın oğlu Hasan’ı öptü. Ya-
nında Temim kabilesinden Akra b. Habis oturuyordu. Akra 
bunu görünce:

-Benim on tane çocuğum var,daha hiç birini öpme-
dim.” dedi.

Bunun üzerine Allah Rasulu ona şöyle dönüp bir bak-
tı, sonra:

“Merhamet etmeyene, merhamet edilmez” buyurdu.

Çocuğumuzun büyürken  kabul görme, farklı özellik ve 
yeteneklerini geliştirebilme, bir birey olma yolunda gereken 
takdir ve saygı ihtiyacının karşılanması yine eğitim konu-
sunda bilinçli anne babalar olarak bizim sorumluluğumuz.

Yine Allah Rasulunün güzel örnekliğine bakalım:

Enes(r.a) diyor ki:

“Rasulullah’ın elinden daha yumuşak ne bir ipeğe ne de diybace 
dokunmadım. Onun kokusundan daha güzel bir koku da koklamadım.
Allah Rasulüne tam on sene hizmet ettim. Bana hiçbir şey için uff.. 
demedi. Ne yaptığım bir şey için “niçin yaptın? Ne de yapmadığım bir 
şey için “şöyle, şöyle  yapsaydın” demedi.

Allah Rasulünün özellikle ço-
cuklara karşı olan nezaketini, sabrı-
nı, merhametini hiç aklımızdan, yü-
reğimizden çıkarmadan güzel anne-
baba olabilmek duasıyla.

Çocuğun gelişimi ve eğitimi 
konusunda söylenebilecek çok şey 
var. Ama işin özü, temeli,  sevmek, 
sevmek; çocuğu ayrı bir birey olarak 
kabul edip değer verebilmek… 

Artık günümüzde  çocukla ilgili 
bilgiye ulaşmak çok kolay. Sorula-
rımıza cevaplar bulmak da. Anne-
baba eğitimi, çocuk psikolojisi ve 
eğitimi, etkili iletişim vs.. konularında 

kitap, broşür, seminerler istemediğiniz kadar çok.

 Önemli olan bu bilgileri kendi değerlerimizle buluş-
turup, sağlıklı bir şekilde benimseyebilmek, yaşantımıza 
geçirebilmek. Çocuklarımızın söylediklerimizi değil yaptık-
larımızı örnek aldıklarının farkında olarak.

Sevgi KARABULUT
Psikolojik Danışman

Ç O C U Ğ U M U  E Ğ İ T İ R K E N . . .
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TAZMİNAT..

Bir tüccar sahrada bir yerden bir yere giderken, 

içinde 800 altın olan, altın torbası heybeden düşer 

kaybolur. Aramalara rağmen bulamaz. Şu özellikte 

torba kaybolmuştur, bulup getirene 100 altın hediye 

vereceğim diye ilan eder. 

Salih bir genç bu torbayı bulur. Özel dikilmiş tor-

bayı hiç açmadan tüccara götürür verir ve 100 altın 

hediyesini bekler. Tüccar kendi elleriyle diktiği torba-

nın hiç açılmadığını görür, kendi elleriyle dikişleri çözer 

ve içindeki altınları saymaya başlar. Tam tamına 800 

altın, yani kaybettiği gibi tam olduğunu görür. Ama bu 

arada 100 altın hediyeyi vermemek için fesatlık düşü-

nür, gence der ki, tamam sen gidebilirsin. Genç, 100 

altın hediyemi versenize der. Tüccar der ki, bu kesenin 

içinde 900 altın vardı, şimdi ise 800 altın var, yani sen 

100 altınını içinden zaten almışsın.

Genç, ben içinde altın olduğunu dahi bilmiyor-

dum, hiç açmadan olduğu gibi size getirdim dediyse 

de tüccar kabul etmez, sen 100 altını almışsın, daha 

başka şey vermem der.

Genç, Kadı’ya gider olayı anlatır, kendisine hırsız-

lık ithamında bulunduğu için davacı olduğunu söyler. 

Kadı, tüccarı söz konusu torbayla beraber yanına gel-

mesi için çağırtır.

Tüccar gelir. Kadı’nın, olayı anlat demesi üzerine, 

gence yalan söylediği gibi, Kadı’ya da yine aynı şekilde 

anlatır. Torba da önceden 900 altın bulunduğunu, şim-

di ise 800 altın olduğunu, dolayısıyla gencin içinden 

100 altını almış olduğunu söyler.

Kadı, tüccara, (Genç torbayı açılmamış şekilde mi 

sana getirdi? Senin diktiğin şekilde mi dikili idi?) diye 

sorunca, tüccar, (Evet, özel dikmiştim, bu orijinallik 

bozulmamıştı, kendi ellerimle açtım) der.

Bunun üzerine Kadı, kararını şöyle açıklar:

Gencin ve tüccarın beyanlarından, bulunan torba-

nın tüccarın kaybettiği torba olmadığı, gencin bulduğu 

torbanın başkasına ait bir torba olduğu anlaşılmıştır. 

Dolayısıyla torbanın içindeki 800 altınla gence iade 

edilmesine, ikinci bir iddia sahibi çıkana kadar gençte 

kalmasına, böyle birisi çıkmazsa torbanın gence veril-

mesine karar verilmiştir.

Tüccar kıpkırmızı olur ve (Kadı efendi, suçlu be-

nim, olay gencin anlattığı gibiydi, 100 altını vermemek 

için şeytana uyup bu fesatlığı yaptım, yalan söyledim) 

der.

Tüccarın itirafı üzerine Kadı son kararını açıkladı:

Torbadaki 800 altının gence verilmesine karar ve-

rilmiştir. Bunun 100 altını vaat edilen hediyedir. 700 al-

tını da, kendisine yapılan iftira ve hırsızlık ithamından 

dolayı tazminattır.

Selam ve dua ile..

Özden Zehra SÖNMEZ
ozdenzehrasonmez@hotmail.com

Doğru Söz Söyleyenin Delili Kuvvetli olur... 

Hz. Ali (KV)
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Kızgın adımlarla ilerliyordu genç kız. İnsanlar yolla-

rında değilde üstüne üstüne yürüyorlardı sanki. Evlerine 

en yakın internet cafenin nerede olduğunu düşündü bir 

an. Sinirden neredeyse yerini unutacaktı. Hem koşarca-

sına yürüyor hem de söyleniyordu kendi kendine “Ne var 

ki Allah’ım ne var ki” diyordu. “İnternet cafeye gitmenin 

ne gibi bir kötülüğü olabilir ki? Ama bi daha asla asla 

söylemeyeceğim, gizlice gideceğim.” 

Uzun süre bakakalmıştı yaşlı gözlerle kızının arkasın-

dan. “Zamane” dedi usulca. Zira kırgın kalbinin teselliye 

ihtiyacı vardı. “Biz de genç olmuştuk, biz de evlattık” dedi 

kendi kendine. “Hiç çıkarmıydık anamızın sözünden.” İzin 

vermeli miydi acaba kızının bilgisayarı açmasına? Peki 

babasına verdiği söz ne olacaktı. Hafta içi bilgisayarı aç-

mayacağına dair anlaşmışlardı babasıyla. Hayır haklıydı. 

Eşine verdiği sözü çiğneyemezdi. Bunda bu kadar kızacak 

bir bilgisayar için anneyi üzecek ne var ki diye düşündü. 

Ne söylerse söylesin kalbi durulmuyordu. Kızının kapıyı 

çarpıp gidişi gitmiyordu gözünün önünden. 

Zaman kaybetmemeliydi. Hemen en yakındaki ma-

saya oturdu. Bilgisayarın açık olması onu rahatlattı. Zira 

evde açılmasını beklerken çıldırası geliyordu. “Önce mail-

lerime bakarım sonrada biraz internette sörf yaparım”diye 

düşündü. Oldukça fazla mail almıştı. “Allah Allah! Bu da 

nereden çıktı” dedi. Yıllardır görmediği bir arkadaşı mail 

göndermişti. “Adresimi nasıl buldu ki” diye düşündü. O 

sırada açma komutunu vermişti bile. Başlık ilginçti:

Anneye dönmek mi Peygamber’i (sav) görmek mi? 

“Ne saçma” dedi. “Olur mu öyle şey? Elbette peygamberi 

görmek.”

Rabia geçen senelerde yurt dışına gitmişti tahsi-

li için. Zira başörtülüydü. Ders notları çok iyi olmasına 

rağmen yurt dışına gitmek çok ağır gelmişti ona da ar-

kadaşlarına da...

Yazıyı okumaya başlamıştı. Yemenli Veysel Karani’den 

bahsediyordu. O da dinlemişti kaç kez ninesinden Veysel 

Karani’nin hikayesini. İyi de Rabia neden göndermişti ki 

bu maili?

Zaten hep anlamakta zorlanmıştı Veysel Karani’yi. 

İnsan Peygamber’in (sav) kapısına kadar gider, sonra da 

Peygamber’i (sav) görmeden döner mi diye? Ya da anne-

si nasıl derdi ki “Git ama görmeden de olsa hemen gel.” 

“Valla benim annem olsa orada kal der eminim” diye ge-

çirdi içinden. 

Oğlunun bakımına muhtaç bir anne. O verirse yi-

yebilen, içebilen. O yardım ederse ihtiyacını giderebilen. 

Kapısından içeri yalnızca oğlu giren. Beklediği O, arka-

daşı O, dostu O, eli ayağı O. Ve O gitmek istiyor. Çoook 

uzaklara, Rasulullah’a (sav). Ne zaman oğlunun gözü-

ne baksa bu isteği görüyor ne zaman dertleşse dilinden 

O’na gitmek dökülüyor. Veysel ağlıyor Rasulullah’a git-

mek için, anne ağlıyor oğluna ayak bağı olduğu için. Ve 

bir gün dayanamıyor ana yüreği. “GİT” diyor usulca “Git 

ama hemen gel...”

Şimdi ki gibi değil ki o zamanlar. Bu gün gitsin ertesi 

gün gelsin. Hatta cepten arayıp neredeyse oraya gitsin.

Ne Veysel’i ne de anneyi anlayamayışımız bu yüz-

den...

Ellerini ayaklarını öpüyor Veysel anacığının. Yiyecek-

lerini hazır edip biraz olsun işleri yoluna koyuyor ve tutu-

yor Medine yolunu. Kulaklarında annesinin son sözleri:

“Benden de selam söyle Rasulullah’a (sav)”

Veysel yolda...

Üç ay gidecek, üç ay da dönecek. Etti altı ay. “Bek-

leme sakın” demişti anacığı. “Zira Peygamber savaşa git-

miş olabilir, uzak yola gitmiş olabilir. Bense zaten ihtiyaç-

larımı gidermekte zorlanıyorum, aman oğlum...”

Veysel yolda...

Nasıl bulacaktı Peygamber’i (sav), O’nu görünce ne 

diyecekti? Anacığının selamını da unutmamalıydı. Yoksa 

mescide gitmesini mi bekleseki? Üç aylık yol düşün ba-

bam düşün...

Veysel yolda...

Salıyor göz yaşlarını kızgın çöl kumlarına, tutmuyor 

artık. Geliyorum ya Rasulallah (sav) deyip deyip ağlıyor.

                   Ebru KARABIYIK

ANNEYE DÖNMEK Mİ  
PEYGAMBER’İ (SAV) GÖRMEK Mİ?
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Veysel Medine’ye varıyor. Peygamber’in (sav) evini 
soruyor. Nasıl davranacağını ne söyleyeceğini tekrar tek-
rar düşünüyor. Büyük bir heyecanla kapıyı çalıyor. Kapıda 
Ayşe (ra) validemiz.

 “Ana”diyor. “Rasulullah’ı (sav) görecektim. “Rasu-
lullah (sav) yok. Sen mescide git, seni Rasulullah (sav) 
gelene kadar misafir etsinler” 

İki dizinin üzerine çöküyor Veysel. “Yok ana kala-
mam. Muhtaç bir anacığım var, geri dönmeliyim. Benden 
ve anamdan selam söyle  Rasulullah’a (sav)”

Veysel yolda...

“Ne zaman gelir bilinmez” demişti Ayşe (ra) O’na. 

Veysel yolda...

Uzun, yakıcı, kırıcı...

İçi kavruluyor Veysel’in, daralıyor. Ve gözü yaşlı son 
sözünü söylüyor:

“Kısmet değilmiş...”

Bir gün iki yiğit geliyor, ellerinde Rasulullah’ın hırkası. 

Ömer (ra) ve Ali (ra).

Rasulullah’ın vasiyeti üzerine Karen’deler. “Bu senin 
için” diyorlar.

Görmeyin Veysel’i... Zaten durmayan göz yaşları sel 
olup akıyor. 

“Nedendir bu mükafat” diyor.

“Annene hürmetten...” 

Bu gün belki Rasulullah’ın (sav) hırkası gelmeyecek 
bize ama biliyoruz ki ahirette ateşten koruyan bir gömlek 
giydirecek Rabbimiz, o mertebeye erene...

Cebindeki bozuklukları saymadan boşalttı masaya. 
Biraz önce kızgınlıkla geçtiği sokaklardan aceley-
le dönüyordu şimdi. Bir an önce gidip annesinin 
gönlünü almalı, af dilemeliydi. 

Annesi bıraktığı yerde, camdaydı. “Ne kadar 
üzülmüştür” diye düşündü. 

“Anneciğim, afvet. Seni bir daha hiç üzme-
yeceğim. Biliyorum aslında sen benim kötülüğü-
mü istemezsin. Napıyım bir anda kendimi kay-
bettim.”

Annesi hem ağlıyor, hem de gülümsüyordu. 
“Sen bunu anladıysan bende sana karşı daha to-
leranslı olacağım” dedi. 

Sıkıca sarıldı annesine. Anladı ki ateşten ko-

ruyan gömlek onun teniydi.         

ANNEM

Sabahlar olmuyor, güneş doğmuyor
Neden karanlıklar bitmiyor anne
Yüreğim matemde acım dinmiyor
Neden yanan ateş sönmüyor annem.

Ne gecem kaldı, nede gündüzüm
Kapalı zindan da yapayalnızım
İsyan değil şükürdür her bir sözüm
Neden her acıda yalnızım annem.

Zor günümde sen vardın ezelde
Mezarına hasret kaldım bu yerde
Seni andım seni sevdim her yerde
Neden çilelerim bitmiyor annem.

Gözyaşım içimde her bir damlası
Çok zor oluyormuş yürek yarası
Dinmiyor bir türlü yürek yarası
Neden bu acılar bitmiyor annem.

Bir evlada yandım bir sana yandım
Bir gün karanlıklar bitecek sandım
Yüreğimde ateş sönmedi yandım
Neden hüzünler bitmiyor annem.

Rabbime açtım yine ellerim
Hayrı da, şerri de veren o derim
Ona yönelirim, ondan dilerim
Bir gün bu hasretim bitecek annem
Yanan yüreğim sönecek annem.

                            Ayten DEMİR
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Heybetli geçmişi, tarihi yapıları, doğal zenginlikleri, 
kütüphaneleri, yetiştirdiği entelektüelleri ile adından söz 
ettiren Irak’ta işgalden sonra geriye kalan, bir milyondan 
fazla hayatın son bulmuş olması, 200 binden fazla insa-
nın sakat kalması, evlerinden ayrılmak zorunda kalan 4,5 
milyon iç ve dış mülteci, beş milyon yetim, acil yardıma 
ihtiyaç duyan sekiz milyon kişi, çökmüş bir altyapı ve 
birbirine düşürülmüş paramparça bir halk.  

Irak işgali beşinci yılını doldurdu. Hiç unutamayız, 
dediğimiz görüntüler yayınlandıkça sanki daha çok alış-
tık Irak’ta yaşanan vahşete. Sorgumuz azaldı, hatta bu-
ralara dair acı haberlerin daha az verilmesini talep eder 
olduk. Tüm yaşam hakkı ihlalleri ezber cümlelerle sunu-
lur oldu. Böylece savaş, üzerimizdeki ilk şok etkisini de 
kaybetti. Her şey çok yakınımızda olup bitiyordu oysa 
ki, komşu köyümüzde. Pek çok gelenek ve göreneğimi-
zin, temel inançlarımızın benzeştiği bir coğrafyada.

Her şey çok taze aslında, çok değil beş yıl evvel. 
Bir Amerikan filmi izler gibi hissettirildik başından beri. 
Despot hükümet başkanı Saddam devrilecek ve ürettiği 
iddia edilen kitle imha silahlarıyla saçacağı dehşet ön-
lenecekti. Her şey insanlık içindi. Halk için başlamıştı 
savaş; birileri, çok alıştığımız Rambo tarzı filmlerdeki 
gibi kötü olana karşı savaş açmıştı. Demokrasi ve özgür-
lük vaat etmişti Saddam’ın zulmü altındaki Irak halkına! 
Başkasında olan ama bizlerin sahip olmadığı cafcaflı 
söylemler ve hayat tarzları dayatılmaya başlamıştı. İnan-
mamıştık elbette; lakin film bu, sonuçta iyiler kazana-
caktı. Ya da bu bir oyundu, savaş naraları atan güçlü dev-
letlerin istediği kendilerine sunularak olay kapanacak-
tı. Hiçbirimiz filmin bu kadar vahşi, insanı aşağılayan 
acımasızlıkta olacağını düşünmemiştik. Gerçek ile bize 
söylenen yalanlar arasında gidip gelirken kafalarımız 
karıştırıldı. Yanı başımızda vahşet, gözyaşı, acı vardı ve 
bizler sadece uyuşmuş gibi izliyorduk yaşananları. Irak 
halkının duyamayacağı kadar zayıf çıkıyordu sesimiz. 
Bir yerlerde yanlış bir şeyler vardı. Piyon kimdi?

Heybetli geçmişi, tarihi yapıları, doğal zenginlik-
leri, kütüphaneleri, yetiştirdiği entelektüelleri ile adın-
dan söz ettiren Irak’ta işgalden sonra geriye kalan, bir 
milyondan fazla hayatın son bulmuş olması, 200 binden 
fazla insanın sakat kalması, evlerinden ayrılmak zorun-
da kalan 4,5 milyon iç ve dış mülteci, beş milyon yetim, 
acil yardıma ihtiyaç duyan sekiz milyon kişi, çökmüş bir 
altyapı ve birbirine düşürülmüş paramparça bir halk.  

Bugün, savaşın bittiği ve istikrarın sağlanmaya ça-
lışıldığı imajını vermeye çalışan işgalciler, bir yandan 
da sırada başka ülkelerin olabileceği haberini veriyorlar. 
Birileri bizlere bir şey öğretmeye çalıştı; bu savaş son-
rasında dünya kamuoyu tek taraflı başlatılan bir savaşın 
faturasının masum halka çıkarılabileceğini, birilerinin 
gücüne güç katmak için zayıf halkın kullanılabileceğini 
ve yerel yöneticileri suçlayarak, dünyanın gözü önünde 
onlara kara çalarak bir ulusun yazgısına istenenin yapı-
labileceği gibi… Kendileri toplumları yok edebilecek 
silahları üretirken ya da kullanırken, başkalarının böyle 
bir hakkı olmadığını, bunu önlemek için gerekirse kaba 
kuvvet kullanarak ders verebileceklerini anlatmak iste-
diler. Kendi ülkemizin geleceğinden emin olmamamız 
gerektiğini, insanın değil çıkarların önemli olduğunu, 
karar mekanizmalarında haklı olanın değil güçlü olanın 
var olabileceğini anlattılar… Söz söyleme hakkımızın 
olmadığını kabul ettirmeye çalıştılar… Tüm bunların 
arasında ortada kalan ise işe yaramayan insan hakları, 
özgürlük, demokrasi söylemleri oldu.

Yıllarca ülke halkına zulüm yapan Saddam hükü-
metinin entrikaları ABD ve müttefiklerinin yaptıkları 
yanında çok küçük kaldı. Tarihte Moğol istilasından 
sonra Irak’ta hayat bulan Moğollar gibi dileriz Amerikan 
istilasından sonra da Amerikalılar Irak’ta hayat bulsun. 

Zeliha SAĞLAM

I R A K ’ I N  K A R A  Y A Z G I S I
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Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri 
Merkezinin düzenlediği “Kent ve İslam” konulu 
sempozyum 01 Mart 2008’de Kocatepe Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Farklı konu başlıkları 
altında konuşan konuşmacıların ortak nokta-
sı; kentleşme toplumsallaşmayı, toplumsallaş-
ma medenileşmeyi, medenileşme ise insanların 
dine olan ihtiyaçlarını arttırdığı ve İslam’ı 
anlayanların kentleşeceğiydi.

Konuşmacılar şu konulara değindiler: 
“Kentler ahlak ve estetik açıdan güzellik-
lerin oluşturulabileceği ortamlardır. Kent-
li olmak = İnsan olmak aynıdır. Kent planla-
maları yapılırken insanların iç dünyalarının 
da dikkate alınması gerekir. Kendimizi hiçbir 
yerde yaşamıyormuş gibi düşünemeyiz. Mekansız 
olmak evrensellik gibi algılanıyor; “kainat-
lıyım” gibi... Halbuki biz kentin içindeyiz, 
kent de bizim içimizdedir. Zihnimizdeki hika-
ye, hayatı okuyuşumuzu ve hayata bakışımızı 
gösterir. Şehirli olmalı, eleştiriyi bilmeli, 
bize mahsus mekanı tanzim etmeliyiz.

Medenileşmenin(şehirleşmenin) başlangı-
cı HİCRET’tir. Yesrib’in (Medine’nin eski 
ismi) Medinetil Münevvere = Aydınlanmış şe-
hir, Peygamberin nurlandırdığı şehir olması 
Hicret’ten sonradır. Yesrib kabilelere daya-
lı bir yer iken, Medine adını aldıktan son-
ra hareketleniyor, kültürel ve ekonomik can-
lanma başlıyor. Şehirler özgürleştirici bir 
alandır. Hangi inançtan olursa olsun insan-
lar inançlarında serbesttir. Hayat açısından, 
ahlak açısından, öteki insanlarla karşılaşma 
olanağının en yüksek olduğu mekanlardır. Ha-
yatı paylaşırken, güzel insan olmaya çalı-
şırken, diğer insanlarla ilişki kurarken din 
bize yol gösterir. Din insanları inşaa ettiği 
gibi şehirleri de inşaa eder. Din şehir içinde 
oluşmuyorsa despottur (Yahudilik gibi), gö-
çebedir, tekelcidir (kabile mantığı). Kur’an 
tekelciliği kırmak için gelmiştir. Kur’an’ın 
ilk ve son süreleri buna örnektir, yani ço-
ğulcu, biz ile başlar ve nas ile biter (Fatiha 
ve Nas Sureleri).

Şehri şehir yapan çok kültürlülüktür ve 
çok dinliliktir Medine’de 5 din vardı, çeşit-
li gruplar vardı.

Dinin kentte yer edinebilmesi için:

-Hitap edilen kitleye ulaşacak bir dil ol-
malı,

-Din ve kültür arasında iyi bir diyalog 
kurulmalı,

-İnsanların kültürüne ve emeğine saygılı 
olunmalı,

-Kur’an’a ve ahlaka aykırı olmayan adetler 
kültürdür yaşatılmalı, 

-Din iktidarın ve servetin tahakkümünden 
uzak tutulmalı,

-Dinin muhafazakarlaştırılması engellen-
melidir. (Din moderndir, muhafazakarlık ise 
muhafazadır. Din muhafazalaştırıcı değil, ye-
nilikçidir.)

İstanbul’u fethetme arzusu, şehri almak-
tan ziyade “orayı sizden daha iyi yönetirim” 
iddiasıdır. Bu iddia top tüfek sesleri ara-
sında kayboluyor. O arzu da Kostantinapolis’i 
İstanbul yaptı. İstanbul her dönemde İstanbul 
oldu. İstanbul’dan Şam’a giden birisi, dö-
nüşte hediye almak için dükkana girer. Os-
manlı Ermenisi olan satıcıya “İstanbul’a ne 
götüreyim” diye sorar. Satıcı şu cevabı ve-
rir: “İstanbul’a götürülmez, İstanbul’dan 
getirilir”. Tarih boyunca edebiyata en çok 
konu olan şehir İstanbul’dur. Aynı zamanda 
da en kadınsı şehirdir. Osmanlı’da şehirlere 
ruh veren pek çok büyük eser kadınlar tara-
fından yaptırılmıştır. Bir kentin kimliğinin 
inşaa edilmesinde Kadın Sultanlar’ın hatırı 
sayılır eserler yaptırdığı görülür. Özellikle 
Anadolu’nun müslümanlaşmasında Bağcan Kadın 
Teşkilatı büyük sorumluluklar yüklenmişti. 
Ayrıca her Camii’den farklı olarak, kadınlar 
bölümünün büyük, erkekler bölümünün küçük ol-
duğu Kadınlar Camii vardı İstanbul’da.

Şehirlerin din merkezli olanları (İstan-
bul, Medine, Mekke, Kudüs, Vatikan vs.) tica-
ret merkezli olanları (yani dine karşı insan 
gücünü ortaya koyan modern şehirler Newyork 
gibi) var. Burada yaşayanlarla şehirlerin mi-
mari yapısı birbirine paraleldir. Mimarlar 
bir yeri imar ederken; o dönemin kültürünü, 
yaşayışını da eserlerine yansıtırlar. Bazen 
imar, yapmamak ile olur. Bir yerin doğal gü-
zelliğini bozmadan muhafaza etmek yapılabile-
ceklerin en güzelidir. 

Sonuç olarak: şehir hayatı evrensel hukuk 
açısından düşünülmelidir. Şehir; köy ahlakın-
dan, kabile alışkanlıklarından çıkıp, evren-
sel ahlakın yaşandığı yer olmalıdır. Şehirler 
içinde kabristanların da olduğu, ebedi oluşun 
yeridir. Mekke: La ilahe illallah, Medine: 
Muhammedür Rasulullah denilebilir” diyerek 
bitirildi ve müzikle sona erdi. 

Saliha BEKTAŞ

K E N T  V E  İ S L A M
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“Filistin Dayanışma Gecesi” programımızdan sonra 
Filistin Büyükelçisi ve Büyükelçilik Müsteşarı derneğimize 
teşekkür ziyaretinde bulundular. Samîmî bir havada geçen 
ziyarette karşılıklı görüş alış-verişinde bulunuldu. 

İlkder gibi içten ve dost bir kuruluşu daha önce ziyaret 
edemediği için özür dileyen büyükelçi, Türkiye’de kendisi-
ni evindeymiş gibi hissettiğini ifade etti. İlkder’in Koruyucu 
aile çalışmasının da çok güzel olduğunu ifade eden büyü-
kelçi sözlerini şöyle sürdürdü:“Koruyucu aile çalışması si-
zin için mütevâzi bir çalışma. Fakat bizim için değeri çok 
büyük. Biz bütün Türkiye Filistin ve bütün Filistin Türkiye 
olsun istiyoruz. Filistin Türk halkı için mukaddestir. Hiçbir 
Türk Filistin’in kaybını istemez. Desteğinizi istiyoruz. Tek 
hedefimiz olmalı:Kudüs’ün özgürlüğü. Filistin’de gruplar 
arasında ihtilaf çıkınca bazıları bunu kullanmaya başla-
dı. Bizim çağrımız hepiniz Filistinli olun. Dünya Filistin’de 
olanlara duyarsız. Batılı ülkeler bizim haklı olduğumuzu an-
lıyor ve savunma hakkımızı kabul ediyorlar. Fakat sıra tavır 
almaya gelince ABD engel oluyor. Bizim görevimiz İsrail’le 
savaşmanın yanında davamızı anlatarak dostlarımızın sa-
yısını artırmak. Türklerin desteği bizi çok onurlandırıyor. 
Dostluğunuz için teşekkür ederiz.”

“Mü’minler kardeştir” şiarıyla çalıştıklarını belirten İlk-
der Başkanı Özden Sönmez derneğin Koruyucu Aile Pro-
jesi hakkında bilgi verdi. “Bizler gerek kuruluş gerekse şa-
hıslar olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bizim 
için  Mescid-i Aksa ve Filistinliler önemli. Cemaatler ve hü-
kümetler gider, fakat  gönül bağımız daimidir. Yaptıklarımız 
bizi tatmin etmiyor. Bizler karınca kararınca yardımlar yapı-
yoruz. Fakat en kısa zamanda Filistin’de çözüm bekliyoruz. 
Biz kardeşlerimizin ölümlerini değil, mutlu Filistin halkını 
görmek istiyoruz.”dedi.

Güzel söz:     

Doğu elini kaldırmayı öğretmedi mi Batı’ya

Elini kaldırmayı öğrenen Batı şimdi Doğu’yu esir almakta

MELEKLERİ GÖREBİLMEK

Bir tepenin üstünde genç bir adam 

Düşünüyordu kendi kendine

“Melekler benimle konuşur mu?” diye

Bir otlak kuşu öttü neşeyle

Ama o bunu duymadı.

“Melekler lütfen konuşun benimle!”

Diye yalvardı genç adam

Bir gök gürültüsü yardı semayı

Ama o bunu dinlemedi

“Melekler sizi görmek istiyorum!”

Diye sızlandı bu defa delikanlı

Etrafına bakındı merakla

Bir yıldız parlıyordu gökyüzünde

Ama o bunu görmedi.

“Bana bir mucize göster Allah’ım”

Dedi genç sabırsızlıkla

Bir bebek merhaba dedi o anda köyünde hayata

O bundan habersizdi. 

“Meleklerin bana dokunmasını isterdim” dedi

Ve bir kelebek kanatlarıyla

Yüzünü okşadı, usulca

Ama o kelebeği elleriyle savuşturdu

Ve ümitsizce yürüyüp gitti.

İpek EKİNCİ 

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ’NİN İLKDER’İ ZİYARETİ
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Sn. Özden Zehra Sönmez Kardeşim (Koru-

yucu Aile Platformu Başkanı)

Gazze yıkıntılar ve yangınlar altında. Şu 

anda bir çok yer bombalardan dolayı simsiyah 

oldu. 

İçinde insanlar varken bir çok ev üzerlerine 

yıkıldı ve hafif yaralılar olduğu gibi, hiç tedavi 

edilemeyecek yaralılar da var. Kolları bacakları 

kopmuş durumda.

Evler, avlular, bahçeler buldozerlerle yıkıl-

mış gibi. Her yer per perişan…

Allah aşkına bizi bu halde mi bırakıyor-
sunuz?

Yardımınız gerekmiyor mu?

En kötü şekilde zulme uğrayan halka 
yardım etmeniz gerekmiyor mu?

Duyarsız kalmakla, bizi toplu yoketme 
ve soykırım karşısında yalnız bırakmıyor 
musunuz?

Biz şu anda en zor imkânlarla acil yardımlar 

yapmaya çalışıyoruz. Zarar gören ailelere nakit 

yardımı yapıyoruz. En acil ihtiyaçlarını karşıla-

mak için. Kurbanlara (ölenlere), yaralılara ev-

leri üzerine yıkılmış olanlara yardım yapıyoruz. 

Yaralılara  ilaç ve tıbbi yardımlar yapıyoruz. 

Sakat kalanlara, kolu, bacağı kopanlara maddi 

ve manevi yardım yapıyoruz. 

Geçici barınaklarI (çadır vs.) tedarik etme-

ye ve çok acil ev eşyalarını temin etmeye çalı-

şıyoruz. Askeri operasyonlarda zarar görenlere 

evleri yıkılanlara yardım ediyoruz.

İlk üç gün içinde 70 şehit 20 ağır sakat 300 

yaralı oldu (bugün 20.günü geçti). Sağlık Ba-

kanlığının depolarında ilaç kalmadı. 

Lütfen bu ailelerin yanında olmanızı ve 

özellikle bu zor zamanda bu musibetten dolayı 

yardım etmenizi istiyoruz. 

“Bir kul kardeşine yardım ederse, Allah da 

ona yardım eder.” Bu düstura göre biz de siz-

den yardım istiyoruz…

İhtiyaçlar çok. Ambargo bizi boğuyor. Acı 

çok büyük.

Saygılarımızı arz ederiz.

Lütfen! Bu mektubu duyurabildiğiniz kadar 

duyurun.

Kardeşiniz: Esam Judah (Ebu Ahmet)

(İslam Cemiyeti Başkanı)

Gazze Cebaliye En-Nazla FİLİSTİN

İrtibat:

İlkder Koruyucu Aile Platformu 

Tel: 0 312 336 31 79- 334 88 81

Acil İhtiyaç maddeleri:

1) Nakit yardımı

2) Gıda yardımı (Çocuk mamaları, hazır 

çorbalar, pirinç, mercimek vs. Lütfen gıdayı 

para ile almayınız. Bunun yerine para olarak 

veriniz.)

İlaç yardımı 

3) Çocuk bezleri, ped, pamuk, sargı bezi.

İpek EKİNCİ 

FİLİSTİN’DEN GELEN MEKTUP
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Daha 10 - 12 yaşlarındaydım. Dedem, Babam, 

Abim başımı örtmem için baskı yapmaya başlamışlardı. 

O zamanlar köylülerimiz ve yakın akrabalarımız  birlik-

te bir gecekondu mahallesinde oturuyorduk. Mahalle-

mize televizyon yeni gelmiş, köylülerimizden biri evine 

televizyon almıştı. Diğer çocuklar gibi bende sıksık o 

köylümüzün evine  televizyon seyretmeye gidiyordum 

O zaman insanlar bu kadar tahammülsüz değildi. Bir 

oda dolusu çocuk eve gelmesine rağmen, ev sahibi rıza 

gösterir; komşuluk, hemşerilik hatırına bu sıkıntıya katla-

nırdı.Şimdi bakıyorum da komşumuzun çocuğu evimi-

ze gelecek eşyalarımızı kirletecek bir yere zarar verecek 

diye korkar olduk. Sırf bu yüzden çocuklarımız yalnız 

büyüyor, televizyon ve bilgisayarla zaman geçiriyorlar. 

Böyle olunca arkadaşlığı, paylaşmayı, hatta oyun oy-

namayı bile bilmiyorlar. Bu kadar varlığın içinde mut-

lu olamıyorlar. Bir televizyonumuz bile yoktu ama çok 

mutlu bir çocukluk geçirdim (Dedem, Babaannem, An-

nem, Babam ve 7 kardeş 11 kişi 3 oda bir evde). Kısa bir 

süre sonra çoğu evde olduğu gibi bizim evde televizyon 

girmiş başköşeye kurulmuştu. Akşam olunca bütün aile 

fertleri karşısına geçiyor, televizyon kapanıncaya kadar 

karşısından ayrılmıyorduk. Filmleri, dizileri, seyrettikçe 

etkileniyor, beğendiğimiz, etkilendiğimiz kişilere benze-

meye çalışıyorduk. Burada bizlerde büyüyor serpiliyor-

duk. Böyle olunca büyüklerimizin baskısı da artıyordu. 

Anlamadığım; bana başörtünü tak erkekler geliyor, sen 

hacı torunusun ayıp oluyor diyorlardı.

Ben ise gizli gizli düğünlerde gezmelerde açıyordum 

yasaktıya; daha cazip geliyordu. Zaman gelip geçti 16 

yaşıma gelmiştim ailemle birlikte bir apartman dairesi-

ne taşındık. Daha modern bir yerde yaşamak baskıları 

kendiliğinden azaltmıştı. Yavaş yavaş bende modern bir 

genç kız haline gelmiştim. Röfleli saçlar, kısa etekler ja-

pone kollar dikkatleri üzerimde topluyordum. Zaman za-

man kapalı kızlarla sohbetler ediyor bu sohbetlerden çok 

hoşlanıyordum. Bir gün çarşıda gezerken nişanlı bir çift 

gözüme takıldı. Onlar hiç bir şeyden habersiz geziyor-

lardı. Bankta oturan gençler, kızın arkasından derince 

açılan yırtmacına başlarını eğerek bakıyorlardı. İlk defa 

bu kadar utandığımı hissettim. Eve gelince ilk işim etek-

lerimin yırtmaç boylarını iyice küçültmek olmuştu. Bir 

süre sonra evlendim kayınvalidem beni bir hoca hanım-

la tanıştırdı. O hanımdan Kur’an alfabesini öğrendim. 	

ALLAH her ikisinden de razı olsun çocukluğumda namaz 

surelerini öğrenmiştim. Ara sıra namazımı kılıyordum. 

Bu arada anne oldum peş peşe 2 erkek çocuk dünyaya 

getirdim. ALLAH nasip etti ev aldık. Tapu işlemleri sıra-

sında öğle tatiline kalınca, evi bize satan hanımla ara-

mızda bir sohbet başladı. Çok ihlaslı, itikatlı bir insandı 

bana namaz kılıp kılmadığımı sordu bende bazen işte 

şeytan engel oluyor kılamıyorum dedim. Şeytan diyip 

geçemezsin. Melek’çiğim; sorguya çekildiğin günde şey-

tana uydum, mu diyeceksin? O zaman şeytan kendini 

savunacak. Ya rabbi! Beni gördü mü, sesimi duydu mu, 

beni görmediyse, sesimi duymadıysa neden suçu bana 

atıyor? Akşama kadar 5 vakit ezanlar okunurken, buy-

run namaza buyrun felaha, O davetçiye uysaydı ya suçlu 

kendisidir cezasını da kendi çeksin diyecek. Peki sen ne 

diyeceksin? Verecek bir cevabın var mı? deyince orada 

donup kalmıştım. Sahi ben o gün ne cevap verecektim?

Bu konuşma üzerinde çok düşündüm... Bir türlü 

kafamdan atamıyordum. Kısa bir süre sonra aldığımız 

o eve taşındık. O hanımla altlı üstlü komşu olduk. Ser-

pil ablayı çok sevmiştim. Oldukça zengin bir hanım ol-

masına rağmen, çok mütevazı, ağzı dualı, besmele ile 

oturup, kalkan bir hanımdı. O da beni sevmiş olmalı 

ki sık sık ziyaretime geliyordu. Yaptığı sohbetlerle beni 

adeta büyülüyordu. Çok geçmeden namaz kılmaya 

başladım, ardından da kapanmaya karar verdim. Eşim 

önceleri kapanmama karşı çıktı. Fakat kişisel tercihimde 

kararlı olduğumu, anlayınca kabul etti. Bu kararım; aile 

Melek AKDEDE

BENİM İÇİN BAŞÖRTÜSÜ...
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büyüklerimi ve yakınlarımı çok mutlu etti. Karşılaştığım 

akrabalarım, arkadaşlarım gözlerine inanamıyor bir o 

kadar da taktir ediyorlardı. Kur-an’ı da öğrenmeye baş-

lamıştım. Yeni yaşam biçimim bana inanılmaz bir huzur 

veriyordu. O güne kadar tatmadığım bir mutluluğu yaşı-

yordum. Allah’ın rızasını kazanmak için örttüğümüz bu 

örtünün kime ne zararı olabilir ki? İstemeyen örtmesin! 

O günlerde ne olduysa oldu baş örtüsü üniversitelerde 

yasaklandı. Benim başımdaki örtüm kimi yada kileri ra-

hatsız ediyor? Bunu bana biri açıklasın lütfen. Bu örtü 

bana Rabbimin emri sonuna kadar başımın üstüne… 

Bizi yaratan razı, doğuran razı, doyuran razı, din kardeş-

lerim razı geriye kim ya da kimler kaldı bilemiyorum… 

%90’ı Müslüman olan bir ülkede koca koca insanların 

benim baş örtümü tartışma konusu yapması bana sa-

dece utanç veriyor. Birde üzülüyorum. Dünyada bunca 

sorun varken, Oluk oluk Müslüman kardeşlerimizin kanı 

akarken, ülkeler işkal edilirken, aç ve muhtaç insanlar 

yardım beklerken, şehirlerde, mahallelerde okullarda, 

hatta ana okullarında çeteler kol gezerken başımızın tacı 

yaşlılarımız güçsüzler yurdunu doldururken, her gün ci-

nayet, tecavüz vs. haberleri manşet olurken. Bu olaylara 

duyarlılık göstermeyen insanlar söz konusu baş örtüsü 

olunca ekranlarda boy gösteriyorlar. Eskilerin bir sözü 

vardır; “Erkeğin beceriksizi kadınla, kadının becerik-

sizi çocuğu ile uğraşır.” Bir laikliktir tutturmuşlar, önce 	

laiklik nedir biri çıkıp bize bunu açıklasın. M.K.ATATÜRK 

Cumhuriyeti ilan ettiği zaman, hiçbir ayrım yapmamış, 

ne başı örtülü, ne başı açık ne kulağı küpeli, ne saçı uzun 

ne çoban ne manken  hiç-

bir kıstas koymadan Türk 

milletine armağan etmiş-

tir. Bu gün ATATÜRKÇÜ-

YÜZ diyenler Atamıza en 

büyük kötülüğü yapıyor-

lar. ATATÜRK kimsenin 

tekelinde değildir. O Türk 

ulusunun atasıdır. Ülke-

miz parçalanmış ordula-

rımız dağılmış, Vatanın 

elden gittiği bir zaman-

da ülkeyi yeniden ayağa 

kaldırmış,cephede en ön 

saflarda yer almış, bu ülke için canı pahasına savaşmış, 

Cumhuriyeti bize hediye eden o insana biz ancak min-

nettar olabiliriz. Biz bir fincan kahvenin 40 yıl hatırını 

sayan atalarımızın torunlarıyız. Baş örtüsü laikliğe aykırı 

olsa idi ATATÜRK yasaklamaz mıydı? Annesi, kız karde-

şi, eşi örtülü değilmiydi? O zaman insanlar köşke istedik-

leri kıyafetlerle rahatlıkla girip çıkıyorlardı eşsiz davetiye 

hiç olmamıştı. Üniversitelerde kılık kıyafet serbestti. Ata-

mız yurt gezilerinden birinde gözlerine kadar kapanmış 

hanımları görünce yanındaki beylere dönerek, kibar bir 

ses tonuyla bu kadar bencil olmayın beyler, hanımlarınız 

gözlerini açsın çevreyi rahat görsünler demiştir. Yoksa 

Atamızın baş örtüsüyle hiçbir sorunu olmamıştır. Elma-

lılı Hamdi Yazıra Kur’an-ı Kerimi Türkçeye çevirttiren, 

her millet dinini devletinin okullarında öğrenmelidir, 

diyende Atamızdır. Hiç kimse Atatürkçülüğün arkasına 

sığınmasın. Boş laflara Milletin karnı tok bu feryatların 

altında yatan, düzenlerinin bozulmuş olmasıdır. Yıllar-

dır bu ülkenin kaymağını yiyen, dolarlarına dolar katan, 

memuru, işçiyi, (tarım ülkesi olmamıza rağmen) çiftçiyi 

belediyenin yardımlarına muhtaç edenlerin düzenlerinin 

bozulduğundandır. Yıllardır uygulansa yanlış politikalar 

ülkeyi hep bir ileri iki geri oyalayıp durmuştur. Şimdi ise 

ülkeye gönül vermiş insanlar idareyi ele almış bir çok 

güzel projeye imza atmış, ülkeye derin bir nefes aldır-

mışlardır. Laikliğin elden falan gittiği yok. Elden giden, 

ülkenin kaymağını yiyen bir gurup insanın saltanatıdır. 

Feryatları da bu nedenden dolayıdır.. 

Selam ve dua ile...
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Sonsuz Hamd’ü semalar. Allah’u Tealaya, Salat ve 

Selam (r.a) efendi ye selam; Sahabeyi ikram’a Ehl-i Beyt-

e ve Devrin şehitlerine olsun…..

Bugün biz Müslümanlar bir devrimin yıl dönümüne 

ve İslam devletinin kuruluşuna tanıklık etmekteyiz.

Dün Rasulü Ekrem, Mekke’den başlayarak bütün 

güçlüklere göğüs gererek İslam’ı yaşamış, İslam’ın bü-

tün prensiplerini açıklamış ve dünyanın diğer yerlerine 

ulaştırmıştır. Böylece Müslümanların çoğalmasıyla İslam 

ümmeti olmuştur.

Bu gün ise Emperyalistlerin, Siyonistlerin oyunlarına 

gelerek ölüm noktasına gelen, can çekişen bu ümme-

ti dirilten, canlandıran, uyanmasına kendine gelmesine, 

kaybettiği ümmet bilincine yeniden kavuşmasına vesile 

olan, Devrimi ve bu devrimin önderliğini yapan İmam 

Humeyni’nin önderliğinde yeniden ÜMMET bilincine sa-

hip olmuştur. Bilenler için bu büyük bir nimettir, bu büyük 

bir lezizdir, bu büyük bir Rahmettir,bu büyük bir başarıdır. 

Bu aynı zamanda ümmetin el ele vererek kazandığı İslam 

zaferidir. Bu zafer; İran İslam İnkılabıdır...

Bu zafer ”Siz insanlar için de çıkarılmış en hayırlı 

ümmetsiniz” diye Kur’an da övülen ümmetin birlikteliğin-

den elde edilen en bereketli meyvedir, zaferdir.

Çünkü ”Biz istiyoruz ki, mus’taz-af’ları yeryüzünün 

önderi kılalım” diyordu yüce Allah ve öylede oldu…

Önderliğin alt yapısı için çok öncelere, 1892 Tömbeki 

Kıyamına kadar gitmektedir. Bu kitle hareketinin önderle-

ri ise; din büyükleridir, ulemadır. Bu süreç 1905 ile 1911’e 

kadar süren anayasal ınkilab’a kadar devam etmiştir.

1925’te ise tek siyasal güç olan İngilizler iktidarı 

gözleri arkada kalmayacak bir şekilde pehlevi haneda-

nına teslim ederler… 25-Ağustos-1941’e kadar Rıza Şah 

tahtta kalır.

Daha sonra ise yerine oğlu M.Rıza Pehlevi geçirilir.

O da efendileri  adına sömürü ve cinayetlerine devam 

eder. O dönemlerde ülkenin en değerli alimi Ayetullah 

Kaşani’dir. Yine aynı dönemlerde Fedayan-ı İslam (İslam 

Fedaileri)’da İslam düşmalarını ülkeden kovmak için ça-

lışmalarını sürdürür.

1953-1961 yılları arası ise; Şah rejimi güçlendirmek 

için, ordunun ve polis teşkilatının kuvvetlenmesi için 

A.B.D. ile işbirliği yapar… Ortak güvenlik paktı ile faali-

yetlerde bulunur.

Daha sonraları ise bu ve bunun gibi bütün işbirlik  

delikleri; “Bir millet top yekün yok olsa bile Amerika’ya 

elimizi uzatmayacağız.” İma’nın gür sesiyle temelden yı-

kılmış oldum.

1960’lar dan sonra Şah tarafından Ak Devrim süreci 

başlatılmıştır. Bu devrimin temeli ise bid’at ve hurafelerden 

oluşan dindar bir kesimin oluşturmasına çalışıyordu…

İ R A N  İ S L A M  D E V R İ M İ N İ N  
2 9 .  Y I L D Ö N Ü M Ü
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İşte bu dönemden sonra, çeyrek asır gibi uzun süren 

bir dönem başladı ki; bu dönemde katliamlar, işkenceler, 

baskılar, hat safhaya varmış, yerel kaynaklar emperyalist 

güçlerce sömürülmüştür…

Zaten daha önceden 1953lere dayanan bir zaman 

diliminde İslam’i unsurların etkinliği ,gözle görülür bir şe-

kilde artmaya başlamıştır tüm ülkede…

1963lerde ise Ayetullah  Humayni, Şah’ın aynı yıllar-

da başlattığı Ak Devrime karşı mücadelesi ile İran halkının 

ve dünya Müslümanlarının dikkatlerini üzerine çekti…

Bu devrimin amacı; İran’ı kültürel yönden batılılaş-

tırmak, ekonomik yönden yarı sömürge haline getirmek, 

askeri ve siyasi alanda da bölgenin en güçlü jandarması 

durumuna geçirmekti.

Bu reformlar daha uygulamaya konulmadan Ayetul-

lah Hüsni ve diğer müştehidler seslerini yükseltiyorlar, 

Şah Rejiminin; İran’nın ve İslam’ın yıkımına müsaade 

etmeyeceklerini duyuruyorlar,en kısa zamanda ülke ça-

pındaki diremişlerini başlatıyorlardı.

 Şah’ın bu direnişi bastırmak için vurduğu kıyımda 

ise bir günde 15.000 kişi şehit ediliyordu.

Bu arada  iman’ın sürgün hayatı da başlıyor ki; önce 

Türkiye-Bursa daha sonra ise Irak-Necef.

İmam’ın, her gittiği yerde halka gönderdiği tebliğleri 

çok kısa bir sürede İran halkının eline geçmektedir.

Anayasa hareketinden bu yana denilebilir ki, ilk defa 

bir müçtehidin bu kadar açık ve uzlaşmaz muhalefeti ile 

karşı karşıyadır rejim…

Bu arada İran’daki  İslam’i hareketin hız-

lanması ile birlikte ve Şah’ın, Irak rejimi ile 

anlaşma yapmasıyla, Iraktan çıkarılan İmam 

Paris’ gider ve hareketi oradan  yönlendirir.

Böylece İslam İnkılabı’nı hızlandıran olay-

lar 1978-ocak ayında başlamış oldu…

7-Ocak-1978’de yayınlanan İmam’ın bir 

makalesinden sonra, Kum’da düzenlenen bir 

gösteri sonrasında bir çok insan hayatını yi-

tirir…

Tebriz’de ise Kum’daki şehitlerin şehade-

tinin 40. gününde düzenlenen toplantıda da 

yüzlerce insan şehid edildi…

Bu kez de Tebriz şehitlerini anmak için çeşitli şe-

hirlerde gösteriler yapıldı. Ardından giren Ramazan ayı 

boyunca İmam’ın mesajları ile milyonlar harekete geçi-

yordu.

8-Eylül-1978’de 4 bin kişinin ölümü ile sonuçlanan 

katliamdan sonra zamanın A.B.D. Başkanı Carter, Şah’ı 

desteklediğini açıkça bildirmiştir. 

 Bu savaş yalnız şaha değil, bütün ülke çıkarlarını da 

koruyan, kapsayan tümüyle bir bağımsızlık savaşıdır…

 Son bir yılı aşkın olan dönemde, İran halkı, geceli-

gündüzlü bir kıyama sürdürmüşler, Şah’ın ordusu olan 

Savak’ın en modern silahlarına karşı tek bir saf ve tek 

bir ses halinde karşı durmuşlar, onların bütün hilelerini 

boşa çıkarmışlar, 150 binin üzerindeki  şehitlerin hakkıyla 

ve şehitleri babası Aziz İmam’ın önderliğimde tarihin en 

büyük devrimine imza atmış oldu…

 Tekbirlerle başlattığı, İmanın gücünün atomun gü-

cüne galip geldiği bizzat ispatlayan İmam Humeyni 1 Şu-

bat 1979 da İran’a döndüğünde, milyonlarca sevenleri 

tarafından “Rehber vatana döndü” sloganlarıyla coşkuyla 

karşılandı. 1 ile 11. Şubat’ta  kadar meydana gelen olay-

lar  herkes tarafından hatırlanmaktandır…

Dünya Müslümanları şimdiye kadar kitaplarda okun-

duğu, İslam tarihinde asrı sadette hayatlarını okudukları 

sahabelerin, kahramanların aynısı ile 20. asrın sonlarında 

İran’da karşılaşmanın verdiği sevinç ve hayretle yattıkları 

gaflet uykusundan uyandılar.
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İran Halkının İmamları önderliğinde İslam’a yaptık-

ları bu yardım eşizdir, mükemmeldir… Hareketin başarıya 

ulaşmasında izlenen metot ise; ilahi metodudur, pey-

gamberi metodudur, zaten İslam’ın başka bir başka bir 

metotla gelmesi mümkün değildir…

Yani her güzel ve hayırlı insani işlerde galip gelmek 

ve söz sahibi olmak küfrün isteklerini kesinlikle reddet-

mekle mümkün olur…

Onlar Rasullulah’tan da yardım istemişlerdi. Rasullu-

lah; ”Vallahi! Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz ben 

bu davadan vazgeçmem” diyebiliyordu…

Pehlevi Hanedanı ve Şah, İmam’dan bu konuda ses-

siz kalmasını istiyorlardı…

“İsrail’e saldırmayı durdurmasını, Amerika’ya haka-

ret etmemesini ve Şah rejimine karşı ölçülü olmasını” bu 

üç şarta uyması kaydı ile Ayetullah Humeyni’nin ne dedi-

ğine ve nasıl tebliğ ettiğine hiç karışılmayacaktı….

İmam’ın Şah’ın bu şarlarına karşı cevabı ise “Bu ne 

demek oluyor. Şah savaktan bir elçi göndererek beni ni-

çin susturmaya çalışıyor? İsrail’e hücum etmeye niçin izin 

vermiyor? Şah’ın annesi ve babası İsraillimi? Hem Şah’a 

karşı ölçülü olmalıymışım, Ali mi o? Sadece bir insanoğlu. 

Yanlış yaptığında yanlışı söyler, doğru yaptığında tebrik 

ederiz. Bir de şu Amerika’ya saldırma meselesi var. Bizi 

köle haline getirenleri bir de ululuyacakmıyız? Mollaların 

hepsi ya benim yanımda toplanacaktır, yada revizyonist 

olacaklardır. Şah’a karşı çıkmamaları şeytanın tarafını 

seçmelerinin delili olacaktır.” diyordu ve bu  mesajını ül-

kenin her tarafına duyuruyordu.

Yine bir mesajında ise “Dini görevim gereğince dün-

ya Müslümanlarını ve İran milletini bu tehlikelere karşı 

uyarıyorum. Kur’an-ı Kerim ve İslam tehlikededir.Ülkenin 

bağımsızlığı ve tüm ekonomik gücü siyonizmin egemen-

liği altında yok olup gitmektedir.” Diyordu İmam…

Bu mesajları İran’ın aziz halkı kadını ile erkeği ile 

genci ile yaşlısı ile hepsi alıyor ve İmam’ın çağrısına Leb-

beyk diyor, bir ibadet  gibi yerine getiriyorlardı…Devrimin 

her safhasında ve başarıya ulaşmasında kadınların rolü 

de çok büvüktür, İmam;” Siz kadınlar olmasaydınız bu 

savaş başarıya ulaşamazdı, Devrimdeki başarının yarısı 

siz kadınların “diyordu.

Yani bu zaferin kazanılmasındaki başarının yarı yarı-

ya kadınlara ait olduğu defalarca vurgulanmıştır…

Ayet’i kelimede ise Yüce Allah “erkek ve kadınlardan 

her kim inanmış olarak iyi iş yaparsa onu (dünyada) iyi 

bir hayatla yaşatırız. (ahirette) ise onların ücretlerini yap-

tıklarının en güzeli ile veririz. ”Nahl. 97. buyurmaktadır.

Bu inkılabın zafere ulaşmasında gerçektende İranlı 

Müslüman  kadının tüm Müslümanlara canlı birer örnek 

teşkil edecek niteliktedir.

Bütün dünyanın İran’a karşı birleştiği bir dönemde 

yarım milyona yakın kadın topluluğu beşic’i (gönüllü yar-

dım teşkilatını) oluşturmuşlar. Bu bacılar küfre karşı sa-

vaşıyorlardı. Aynı zamanda iyi bir eş, iyi bir anne idiler.

Besic üyesi bir hanım “eline silah alan bir kadın, ço-

cuğunun ve kocasının eline silahı alabilmesi için daha et-

kendir. Eğer bildiğiniz bütün tağutlar İran’lı bacılara karşı 

birleşmişlerse, bizde 20 milyon besic as-

keri onların karşısındayız” diyordu.

İmam Humeyni’de “bizde 20 milyon 

insan varsa, 20 milyon asker var demek-

tir” diyordu.

Besic’in bir tatbikatına şahit 

olmuştuk,gönüllü bacılar ilk önce Nisa 

Suresi’nin 59.ayetini okudular. ”Ey ina-

nanlar, Allah, Resullallah’a sizden olan 

emir sahiplerine uyun.”Daha sonra ise 

şöyle yemin ediyorlardı: ”İmam izin ve-

rirse dünya askerleri önümüzde duramaz.

Saddam binlerce tank getirse,Allah’a bin-
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lerce yemin ediyoruz, Ragın binlerce savaş gemisi getirse 

körfeze, yemin ediyoruz ki İmam Humeyni’den ayrılma-

yacağız. Hizbullah, Resullullah için canını feda eder.

İlkyardım bölümünde, dikiş bölümünde, cepheye 

yiyeceklerin hazırlandığı bölümde hep kadınlar çalışıyor-

lardı ve biz hiç bir şeyden korkmuyoruz, kocalarımızı, ço-

cuklarımızı cepheye severek yolluyoruz, ölürüz savaşırız 

ama düşmanla birlik olmayız diyorlardı.

Bir başka şehit anası ise “Sizde İslam için şehid ve-

rin, İslam’a yardım edin, yavrularımı Allah verdi Allah 

aldı. Biz Allah yolunda şehid verdik, yeter ki Allah razı 

olsun, İmam razı olsun” diyordu.

Evet bir bina yapılırken temeline mutlaka kan akıtılır. 

Bunun içinde bir kurban kesilir. Bu adettendir.İslam bina-

sının temeli atılırken de, analar nice yavrularını seve seve  

kurban ettiler. Taa ki; İslam binasının temeli de sağlam 

olsun. Öylede oldu olacak inşallah…

Bu ve bunun gibi nice tabloları Behişti Zehra’da her 

an görmek mümkün. Bir anne gelinleri, kızları ve torun-

ları ile gelmişti Behişti Zehra’ya iki oğlumu, damadımı ve 

eşimi İslam için verdim. Çok şükür ki Allah beni şehid 

karısı ve şehid anası olarak mükafatlandırdı. Şehidlerin 

ölmediğini Allah Kur’an-da söylüyor.Bu gün küçük oğlu-

mun doğum günüydü, hep birlikte onun doğum günün-

de mezarının başında olmak istedik, diyor; ve getirdikleri 

yiyeceklerden bizlere de ikram ediyordu. Şehidimin canı 

için lütfen yiyin diyordu.Behişti Zehra’nın hemen her ye-

rinde şehid anneleri ile karşılaşmak mümkün. Şehidleri-

nin ruhları için sepetlere koydukları ikramları ise; elma 

şeker, kek, badem vs ve bol bol su… 

Hiç unutmam İran İslam Cumhuriyetinin meclis 

binasına girdiğimizde gözüme ilk çarpan kürsünün ol-

duğu yerde, tam ortada bir saat, saatin sağında ve 

solunda ayet yazılı birer tablo. Tabloların birinde “On-

lar ki akıl sahipleridir.” Diğerinde ise O kuluma müj-

dele ki sözün en güzeline uyarlar.” ayetleri yazılı idi.

Yan taraflarda birer tablo daha vardı ki;o tabloların 

birbirine “İslam kanla büyüdü” diğerinde ise “Biz  zille-

ti asla kabul etmeyiz” yazılıydı. Ve balkon gibi olan üst 

kat bölümlerinin duvarlarında ise hunharca katledilen  

72 Şehidin resimleri vardı.

Aynı gün meclisin aynı bir salonunda Hüccetül İslam 
Rafsancani misafirlere yaptığı konuşmada “Hoş geldiniz. 
Allah’tan mümin odur ki, girdiğiniz işlerde başarılı olur-
sunuz ve yılmazsınız. Burada en yakından görmeniz ge-
reken en önemli mesele kadınların durumudur. Amacımız 
İslam’i ilimleri kadınlara vermektir. Amacımız  Müslüman 
kadınların İslam’ı bütün boyutları ile müslümanca yaşa-
malarıdır. Hali hazırda üniversiteye kabul edilen öğren-
cilerin yarıdan çoğu hanım öğrencilerdir. Bildiğiniz gibi 
dünya kadınlar için aletler yaptılar (çamaşır mak., bulaşık 
mak., v.s. onların işlerini kolaylaştıracak robotlar) ama 
onları mutlu edemediler.

Fakat İslam kadın için en güzelini vermekte, kadına 
gerekli değeri vermektir. Kadınlarımızın evdeki ve dışa-
rıdaki meşguliyetlerini birlikte götürebilmeli için meclise 
bir önerge verdik. Vaktinin yarısını memleket meselele-
rinde yarısını da evde çalışa bilsinler kadınlarımız savaşa 
katılmasalar bile hazır duruma getirildiler.inkilapda ka-
dınlarımızın rolü son derece önemli idi. Bu konuda dün-
yaya örnek oluruz inşallah. Siz Müslüman kadınlardan da 
haberdarız. Sizin önünüzde engeller var amaç ve gaye o 
kadar büyük ki, bu engellere göğüs germek gerek. Bütün 
dünya kadınları Müslüman kadını örnek alacaktır inşal-
lah.’ diyordu:

Zehra Üniversitesi Toplantı salonunun duvarlarında 
ise “üzülmeyin gevşemeyin; inanıyorsanız mutlaka üs-
tünsünüz” yazılı. Bir bayan konuşmasında bütün dünya-
ya katiyen ilan ediyoruz ki; eğer bizim dinimizin önüne 
çıkarlarsa; bizde onların önüne çıkacağız ve zafere kadar 
onlarla mücadele edeceğiz.’ diyordu.

Yine aynı dönemlerde yüz binlerce esirin yazdığı 
mektuplardan ele geçirilen ve bir gence ait olan mektup 
şöyledir ve bu mektup imama yazılmıştır.

Sevgili babacığım

‘Değerli vaktinizi almak istemiyorum. Sizden ayrı du-
ramaya dayanamıyorum. Şimdiye kadar duyulmuş mu bir 
oğul babasından 4 yıl ayrı kalsın ve 4 yıl sonra bir mektup 
yazsın. Bu çileye katlanmak çok kolay, fakat sizden ayrı 
kalmaya dayanamıyorum.

Dostumun ayrıldığından gözlerim yaşlı ,üzgün ve 
kederli bir şekilde yazıyorum. Cevap ver bana. Belki göz-
lerim aydınlanır. Benim vücudumun her zerresi,o nurlu 
vücuduna feda olsun. İnşallah umarım bu mektup eline 
geçer. Cevap ver bana ne olursun.’ 



20. BÜLTEN �0

OĞLUN 

İmamın cevabı ise çok daha anlamlıdır.

Pek değerli oğlum: Bu değerli mektuptan son dere-

ce memnun oldum. Zindanda neler çektiğinizi biliyorum. 

Sizlerde oğullarından ayrı kalan yaşlı bir babanın neler 

çektiğini bilirsiniz.

İslam için sabredin. Cafer’in neler çektiğini biliyorsu-

nuz. Zincire vurulmuş oğullarıma selam.

İhtiyar babanız Hümeyni

Bir başka salonda, bir başka konuşmada ise evet 

İran İslam İnkilabı 20.yüzyılda yegane bir İslami simge 

olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Geçen yüzyıl boyunca bir milletin doğuyla ve batıy-

la savaşıydı bu. Belki bundan önce ne doğu ne de batı 

sloganı hayaldi. Bu hayali İran gerçekleştirdi. Ne doğu, 

ne batı, İslam cumhuriyeti diye tüm dünyaya haykırdılar 

ve… Bu güçleri de Allah’a, imanlarına, Allah yolunda ha-

zır olan şehit perverlere borçlular.

Bir başka yetkili ise: Şu anda atom çağı yada uzayı 

fethetme çağı değildir. Şu anda gönülleri fethetme çağı-

dır. Dünya müstekbirinin en korktuğu şeylerden biri bili-

yorsunuz vahteddir. Ama Müslümanlar bu vahdete birle-

şecekler inşallah diyordu

Ve… Cepheye erzak, ekmek, giyim, ilaç ve diğer 

şeyleri hazırlayan gurupların sloganlarını ve onların aşk-

la çalışmaları görmeye değerdir. Her bir ağızdan; Bunlar 

kimdir? Hizbullah. Nereye gidiyorlar? Kerbela’ya. Kiminle 

gidiyorlar? Resulullah’la. Bizi de götürür müsünüz? İn-

şallah sözleriyle çınlıyordu…Evet söylenecek çok şey var.

Bugün bütün dünya kabul ediyor ki, İran İslam dev-

rimi az görülen hadiselerdendir. Bu devrime ne şekilde 

bakarsak bakalım, devrim en önemli olaydır. Bu devrime 

dost olanlar sevindi, düşman olanlarsa üzüldüler, kahrol-

dular.

Dost ve düşman bu devrimden sonra belli oldu.ve 

dünya siyasi coğrafyasında da çok önemli değişiklikler 

meydana getirmiştir bu devrim.

Devrimden önce din: Bir mü’minin gözünde bir ta-

kım amellerden ibaret idi. (istenenler hariç bütün dünya-

da böyle) Devrimden sonra ise İran’da ve bütün dünyada 

islam’ın çehresi değişti…

 Bu devrim fedakar İran halkının ve imamın sarsıl-

maz imanı ve kuvvetli iradeleri üzerine kurulmuştur…

Biz diyoruz ki; Eğer Müslüman ve İslam ülkeleri ken-

di İslam’i, imani ve vicdani duygularına hakim olsalar ve 

düşünseler, aynı kuvvet ve aynı iradeye sahip olduklarını 

görcekler.

Bu ve bunun gibi nice olaylarda ispat ediyor ki; müs-

lümanın asıl silahı manevi güçtür, düşman tarafından bi-

linmeyen manevi güç.

Bu güç hiçbir şeyde yoktur. Yalnız iman edenlerde 

vardır. İsbatı ise herkes bir tehlike gördüğü anda geri 

döner ve kaçar Müslüman ise ölümün üstüne üstüne gi-

der. Çünkü o şehadetin  ne anlama geldiği bilincindedir. 

Gerçekten de bu devrim öncelerde olsaydı yada dine da-

yalı olmasaydı mutlaka bir çağı kapatıp başka bir çağı 

açardı.

Bana göre de şeytanın bütün hilelerini,tuzaklarını 

içinde toplayan sömürü ve uyutma çağı kapanmış, fe-

dakarlık, şehadet ve iman çağının kapısı sonuna kadar 

açılmıştır. 2500 yıllık saltanat bir anda yok oldu. Halk 

kitleler halinde raflara kaldırılan ilahi kaynaklara Kur’an-i 

kaynaklara yöneldiler.

Dileriz bu yönelme ve başarı bütün İslam ülkelerin-

de olsun. Bütün insanlar İslam’ın güzelliklerinden, adale-

tinden istifade etsin.

Bizlerde yüce Allah’ın Kur’an da bildirdiği ‘ibadulla-

hissalihin’ yani Salihler gibi ibadet etmeyi ve teslim olma-

yı nasip etsin.

Bu ve bunun gibi nice Devrim yıldönümlerini uzun 

ömürlü ebedi kılsın inşallah.

Çünkü İslam ümmetinin Allah yolunda, iman yolun-

da fedakarlık yapacak mü’minlere ihtiyacı vardır. Zaten 

yüce Allah’da Kur’an-da “Ey iman edenler Allah’ın yar-

dımcıları olun” buyuruyor. (Saf 14)

Ne zaman mü’minler Allah’ın yardımcıları olurlar, 

yani Onun hükümetini kurmak için canlarını, mallarını 

feda ederler, işte o zaman yüce Allah’ın yardımı gelir ki;  

ayetin sonunda da buna değinilmiştir. ”Bizde inananla-

rı düşmanlarına karşı destekledik. Onlar üstün geldiler.” 

buyuruyor Yüce Allah, aynı ayetin sonunda.
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Umulur ki bizlerde top ye kün zilleti bırakıp, izzet ta-

cını giyenlerden oluruz. Yeter ki İslam yolunda önümüz-

deki canlı örnekler olduğu gibi fedakarlık edersek izzet 

tacını giyeriz.

İmanımıza tanıklığı dilimizle ikrar ediyoruz.İnşaAl-

lahbu ve bunun gibi söylenen güzellikleri, sözleri, ilahi 

emirleri dudaklarımızdan alıp kalplerimize yerleştiririz.

İnanıyorum ki ancak bu şekilde kurtuluşa ereriz.

Bu vesile ile duygularımı dile getirmeme Kültür Müs-

teşarlığına teşekkür ediyor, Devrimin uzun ömürlü olma-

sını Yüce Allah’dan  diliyorum. ”Yardım ve zafer ancak 

Allah’dandır.”

Yüce Allah’a sığınalım, Allah bu devrimi korusun.

Devrimin önderlerine 72 şehide ve diğerlerine ve en bü-

yük önder, İmam Humeyniye Rahmet etsin ve devrimin 

bundan sonra ki önderlerini ve İmam’ı korusun.

Vesselamu  Aleykum

4-2-1996-Pazar

İ. İ. C. Ank. Kül. Müs.        

İmamdan Hatıralar

1-İmam’ın hasta iken su istemesi.

2-Allahu Ekber gecesi.

3-Fransa’da iken portakal aldırması.

4-Uçaktan inerken ayaklarının altına serilen kırmızı 

halıya basmaması.

5-Kendisine getirilen sıcak buğday ekmeğini yeme-

mesi.

6-Kadınları övmesi.

7-İsrail-A.B.D.’ye her zaman düşman olması.

8-İmam inkilabten sonra bir emir  verdi ve gidip rad-

yo ve televizyonları ele geçirin 1000 kişi de olsa bunu 

yapın dedi.

                                                          

TÜKENDİ

Dağlara yükseldi acı feryatlar

Ömürler tükendi, ümit tükendi

Karanlığı yırttı ahlar, ağıtlar

Gitti niceleri yollar tükendi.

Evladı düşündük hayır yapmadık

Fakirin aşına lokma katmadık

Markalar lüx oldu ucuz giymedik

Canını adadığın canlar tükendi.

Dünya girdabında dolandık durduk

Malların üstüne malları koyduk

Günleri, ayları, yılları saydık

Doymadı gözümüz ömür tükendi.

Namaz ve oruç kulluk borcumuz

Avunduk durduk bunla nicemiz

Yetime, öksüze döndük sırtımızı

Hayıra uzanan eller tükendi.

Attığım adımım Rahmanım için

Akan göz yaşlarım hep onun için

Ağır gelmez çile sevdalar için

Herşey madde olmuş mana tükendi.

Yüreğim acıdıysa merhemi sendin

Yıktım engelleri açıldı bendim

Senin için yaptım hep seni sevdim

Yaptığımla kaldım ömür tükendi.

Şükür  Mevlam sana, fırsatı verdin

Sağlığımı verdin sıhhatimi verdin

Sen vermezsen ben nasıl ederdim

Dünyaya meyleden sevgi tükendi

Dünya dedikleri imtihan yeri

Giden canlar gitti gelir mi geri

Ne yaptın ömrünce ileri geri

Koca ömür gitti yıllar tükendi.

                                        Ayten DEMİR
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Her yerde yazıyor, eşi başörtülü olanlara kıyak geçiyor-
larmış bu ülkede.

Atanmak için öncelikli şart olmuş hatta. 
Başörtüsüz bürokrat eşleri paniğe kapılmışlar eşlerinin 

ilerlemesine engel oldukları için…
Ya ben bu ülkeyi tanımıyorum, ya onlar daha önce de 

söyledikleri gibi uzayda yaşıyorlar.
Başörtülülerin eşlerini bile “kimsenin tutamadığı” bir 

ülkede başörtülü olmak ne güzeldir kim bilir? Mesela benim 
için… Üniversite mezunu, evi-işi olan, sarı basın kartı sahibi, 
eh halim vaktim de kötü sayılmaz.

Ee, medyada yer alan haberlere bakılırsa, bu ülkenin 
bütün nimetlerinin kırmızı halı misali serilmiş olması gerekli 
yoluma…

Çantamı takıp koluma çıkıyorum dışarı…
Şöyle İstanbul’da biraz hava almak niyetim.
“Madem artmış bu kadar kıymetim, 
Çıkıp yerinde müşahede etmeliyim…” mi acaba?
Önce kuzenime uğramak istiyorum, İstanbul 

Üniversitesi’nde hoca kendileri. Aaaa, kapıda bir görevli…  
-Başını aç hanım… 
-Ne? Ben öğrenci değilim, bir hocaya bakıp çıkaca-

ğım… 
-Olmaz… 
-Hem ben gazeteciyim, bakın sarı basın kartım var. 
-Olmaz… 
Aklıma okula kayıt yaptırdığım zaman geliyor. Sene 92, 

yasaklar kalkmış ama tedirginim, yılların alışkanlığı haliyle, 
elimde başörtülü fotoğrafım. Öğrenci işlerinin kapısında 
bekliyorum heyecanla. Sıra beklemeye dayanamadım, git-
tim öğrenci işlerinden Sabiha Abla’nın yanına… 

-Pardon, ben başörtülü fotoğraf vereceğim ama?
Anlayışlı kadındı Sabiha abla… Yüzüme baktı, çaktı köf-

teyi, güldü sonra…
-Ooo, korkma artık çok gelişti Türkiye. Başörtüsüne, 

fotoğrafa kimse bakmıyor. Önemli olan sınavı kazanman…
Derin bir nefes bende.
4 yıl sürdü bu derin nefesler, mezuniyet fotoğrafımı ve-

rirken korkmadan bakıyordum ileriye…
Neyse, hatıralar üşüştü birden. Kuzenimle sonra gö-

rüşürüm, cep telefonunu sessize almıştır yine. Okulun san-

tralini arasam… Acaba alo demek için de başımı açmamı 
isterler mi? Neyse; sonra görüşürüz onunla. Dünyanın sonu 
değil ya. Yeni rotam Taksim. Kafam dağılmadı daha. Yürü-
yorum Harbiye’ye doğru. Sağda Askeri Müze. Ooo, pırlanta-
lar varmış içeride. Kadınlık var ya serde, “almam ama göre-
yim bari” modunda dalıyorum içeri. Pardon, dalamıyorum. 
Kapıda yine görevli. Hanımefendi başınız… Nasıl yani? Ben 
böyleyim kardeşim, hem bakın gazeteciyim, sarı basın kar-
tım bile var. Tek taşımı kendim almak istiyorum hem, eşimin 
aldığı çalındı daJ  “Aa, dur hiç giremezsin” diyor görevli, 
akreditasyon sorunu çıkıyor bir de başıma…

Ya sabır, ya sabır, ya sabır…
Atlıyorum arabama, karşıya geçeyim bari. Kavacık’tan 

seyrederim denizi… İkinci köprü göründü. OGS şeridine gi-
rince aklım başıma geldi. Ya okumazsa cihaz benim OGS’yi. 
Üniversite’ye alınmadım, müzeye giremedim, köprüye niye 
alsınlar ki? Dıt, dıt…

Aaa, konu sadece para olunca sorun çıkmıyor demek 
ki…

Canım kardeşim geldi aklıma. Kazandığı üniversiteye 
kayıt yaptırmak için önce para yatırmak gerekiyordu. Para 
yatırmaya gittiği gün hiç sorun çıkarmadılar okula girerken. 
Parayı aldıktan sonra kapandı kapı. Okula giremediği bir 
yana, parasını da kaptırdıJ Neyse varmış bir hayır, zar zor 
yurt dışına gitti sonra, şimdi hem iki dil biliyor, hem muhte-
şem bir bilgi dağarcığına sahip. İki kelime İngilizce konuşa-
mayan üniversitelilerden olmadı en azından.

Nereden nereye gittim.
Deniz havası çarptı galiba…
Radyoda haberler… Köşe yazılarından alıntılar okuyor 

sunucu. 
Yazı Yılmaz Özdil’den… “Eşin başörtülü(onun ifadesiyle 

türbanlı) değilse belediyeden su bayiliği bile alamazsın” yaz-
mış. (Bizim sucunun ruhsatına bakmalıyım en kısa zaman-
da. Eşi örtülü değil de. Sağlık meselesi önemli. Ruhsatsız mı 
işletiyor dükkânı?) 

Fikret Bila’ya geçti sunucu. “Yönetim yetkisi taşıyan 
memurlardan kaçının eşinin başı örtülüdür? Üst düzey bü-
rokratlar arasında eşinin başı örtülü olanların oranı nedir?” 
Vay be, ülkenin tüm sorunu bizmişiz demek ki. Üst düzey 
bürokrat değil ama, benim eşim de devlet memuru. Kızın-

Semanur YAMAN

“ B A Ş Ö R T Ü L Ü  E Ş ”
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ca basarım tehdidi artık. Bak maaşını bana borçlusun, ben 
başörtülü olmasam açlıktan ölürdük ailecekJ Gülsem mi ağ-
lasam mı bilemiyorum. 

Ooo, Hasan Pulur da konuya değinmeden geçmemiş, 
yakışır üstada. Onun meslek tecrübesi benim yaşımdan 
daha çok. “Hamili Türban” başlığı atmış Hasan amca. Hamili 
kart olayının yerini türbanlı eş almış. Eşin türbanlıysa bütün 
kapılar açılıyormuş hükümette.

Tüh, yengem de tam açılacak zamanı buldu. Dişini sık-
saydı şimdi ağabeyimin makamında kahvemi yudumluyor 
olacaktım demek ki?

Ece Temelkuran daha iyi cümleler kurmuş. “Örtüyü de-
ğil gerçeği konuşalım” diyor özetle. Katılıyorum sana Ece 
Hanım ve “bu hatırlatmayı patronlarına da yapsan” diyo-
rum… Sanki başörtülüleri sayan, başlarındaki örtüyü kuma-
şına, rengine, kullanılan iğne sayısına göre kategorize eden 
biziz. Gerçeği konuşmak için önce gerçeği yazmanız gereki-
yor, kelime oyunlarıyla toplumu bölmeye çalışmak yerine…

Köşe yazılarını okumaktan içim sıkıldı. Hatta başörtümü 
sorgulamaya bile başladım. Acaba ben yeterince iyi örte-
miyor muyum başımı? Öyle ya, yeterince örtseydim eşim 
memur değil, müdür, hatta müsteşar olurdu şimdiye… 

Bu hesaba göre; başbakan da oylarının tamamını Emi-
ne Erdoğan’a borçlu olmalı…

Gidip birkaç başörtü daha almalıyım hemen. Yeni ört-
me şekilleri deneyeceğim. 

Sonra bekleyeceğiz artık, gerisi kısmet… 

SEVGİ EKTİK

Biz umut ektik yüreklerimize çöllerde vaha, 

Denizlerde ufuk olduk

Hiç bir şey kırmadı, yıkmadı,

Öz vatanımızda yabancı olduğumuz kadar.

Haksızlığa uğrayıp üzüldüğümüz kadar.

Bizler sevgi ektik yüreklerimize

Resulün yolunda gittik.

Onun sabrını, sükrünü, alçak gönüllülüğünü ör-
nek aldık

Onun sünnetlerini uygulamaya çalıştık

Emeklerimiz yok sayılsa da 

Hayallerimiz yıkılsa da

Onurlarımız kırılsa da...

Bizler sabır, sevda, çile ektik yüreklerimize

Harcansa da başarılarımız 

Aksa da göz yaşlarımız

Hiçbir zaman kula kul olmadık

Olmayacağız da...

Biz kötülüğü değil

İyiliği dürüstlüğü ektik yüreklerimize

Rabbimin doğrudan iyiden yana olduğunu hep 
bildik

Doğruluğu öğrenmeye, öğretmeye çalıştık...

Haksızlığa uğrasak da

Hayallerimiz, başarılarımız, emeklerimiz harcansa da

Rabbimin emri olan örtüm simge yobazlık sayılsa da

Bu dünya da hepimiz bir yolcuyuz geldik, gidiyoruz

Mücadelemiz vardı

Her anda var olacak

Yüreğimizle, yaşantımızla, inancımızla

Bırakında herkes inandığı huzur bulduğu gibi ya-
şasın...

                Ayten DEMİR
      04.03.2008
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Adamın biri bir yolun kenarına diken eker. Diken-
ler büyüyüp gelişince yoldan geçenleri rahatsız etme-
ye başlar. Gelip geçenler:

“Bu dikenleri sök, insanları rahatsız etmesinler.” 
demeye başlarlar. Adam bunları duyar; fakat aldırmaz. 
Bir gün Allah’ın (c.c.) bir velisi ona:

“Mutlaka bu dikenleri sök.” der.
Adam itiraz etmez:
“Evet mutlaka bir gün sökerim.” der.
Adam, yarın yarın dedikçe dikenler büyüyüp kuv-

vetlenir.
Veli, adama:
“Ey vaadinde durmayan adam, sök şu dikenleri bu 

işi sürüncemede bırakma.” der.
Adam:
“Babacığım, bir hayli gün var, bugün olmazsa ya-

rın, bir gün mutlaka bu işi yapacağım.” der.
Allah’ın (c.c.) velisi bunun üzerine şu sözleri söy-

ler:
“Sen, hep yarın diyerek bu işi erteliyorsun, fakat 

şunu bil ki her geçen gün o dikenler büyüyüp güçle-
niyor, dikenleri sökecek olan sen ise güç kuvvet kay-
bediyorsun, dikenler gün geçtikçe gençleşiyor sense 
ihtiyarlıyorsun.”

İşte Mevlânâ Hazretlerinin Mesnevi’sinde geçen 
bu hikâye insanoğlunun günümüzdeki halini ne güzel 
tanımlıyor.

Televizyon, gazete, dergi, internet aracılığı ile in-
sanlar kendi elleriyle dikenler ekiyorlar. Bu ektikleri 
dikenler hem kendilerine hem de çocuklarına batıyor 
ve herkes feryat ediyor, birbirine kızıyor. Böylece boş 
yere kavgalarla hayatı zindana çeviriyorlar. Çekişme-
ler, hırslar, savaşlar artmış… İnsanoğlu karanlık ve zu-
lüm içinde kıvranıyor. Hatta neşeli ve zengin görünen 
insanların da içleri kan ağlıyor, ruhları feryat ediyor. 
Beden kafesinde sıkışmış olan ruh bu kafesten kurtu-
lacağı günü bekliyor. 

Bu beden kafesinden kurtulacağı âna kadar nefes 
alması için uğraşmamız gerekmiyor mu? Savaşın or-
tasında pencerenin kenarında duran saksıdaki bir gül 
gibi olmamız gerekmiyor mu?  

Mevlânâ Hazretlerinden bir hikâye daha okuyarak 

nasıl bir gül olabileceğimizi öğrenelim. Böyle bir dün-
yada bir hikâye ile nasıl gül olabiliriz diye düşünenle-
re, “Gül olmayı başaramasak bile bunun gayreti içinde 
olmak yetmez mi?” diye sorarak hikâyeyi okumaya 
başlayalım.

Günlerden bir gün devrin Selçuklu sultanlarından 
biri kabul etmesini arzu ederek Hz. Mevlânâ’ya birkaç 
kese altın gönderir. Talebelerinden biri altınları alıp 
Hz. Mevlânâ’ya arz edince, Mevlânâ talebesine “Beni 
gerçekten seviyorsanız bu altınları dışarıdaki çamu-
run içine atınız!” buyurur. Talebesi, Hz. Mevlânâ’nın 
bu isteğini emir telakki edip, hiçbir sual dahi sorma-
dan yerine getirir. Bu olaya şahit olan bazı kimseler, 
çamurun içine atılan altınları toplamak için hiç vakit 
kaybetmeden çamura dalmışlar. Fakat kısa süre sonra 
üstleri, başları, yüzleri çamurdan görünmez hâle gelir. 
Mevlânâ, talebelerine, onların bu vaziyetlerini göste-
rerek; “Bu altınlar, şu gördüğünüz dünya ehlinin üstü-
nü başını batırdığı gibi, âhiret ehli olanların da kalbini 
kirletir. Çeşitli günahlara sevk edip ibadetlerden alı-
koyar. Bunun için dikkat edilmesi gereken nokta; hırs 
ve tama yapmadan kanaat üzere bulunmaktır. Dünya-
da, âhiret saadeti için çalışmalı, kazanmalıdır. Çünkü 
İslâm, insanlara faydalı olmayı emreder. Dünyadaki 
saadetlerden biri de helâl kazanmak ve bu kazancını 
hayır ve hasenat yaparak âhirete göndermektir. Asıl 
sermaye ise ilim, amel, ihlâs ve güzel ahlâk sahibi ol-
maktır.” buyurur.

Dikenleri sökmek için şimdiden durmak değil, 
şimdiden başlamak lâzım. Bunun için bir söz, bir ha-
reket, bir adım gerek. Bir söz, bir adım ne işe yarar 
demeyelim. Kim bilir nice bir’ler nice ruhların yangınını 
söndürecek, nice savaşların sona ermesine vesile ola-
cak, nice fırtınaya yakalanmış ruhların sığınacak limanı 
olacak… 

Bir gün bir padişah halkını toplar ve meydandaki 
kuyuyu göstererek, “Gece herkes bu kuyuya bir kova 
süt dökecek ve sabah bu kuyuda biriken süt fakirlere 
dağıtılacak.” diye ferman buyurur. İçlerinden biri gece 
olunca süt dökmekten vazgeçer ve kuyuya bir kova 
süt yerine su döker. “O kadar sütün içinde benim dö-
keceğim bir kova suyun farkına kim varır?” diye düşü-
nür. Sabah olur. Halk yine meydana toplanır. Padişah 

Ferda ÇİFTÇİ
ferda.ciftci@hotmail.com

ALLAHIM! BİZİ BİZE DÖNDÜR,  
BİZİ KAPINDA DURDUR...



20. BÜLTEN ��

kuyunun kapağını açtırır ve kuyunun ağzına kadar su 
ile dolu olduğu görülür. Meğerse herkes aynı şekilde 
düşünmüş ve kuyuya süt yerine su dökmüş. Herkes o 
kadar sütün içinde bir kova suyun farkına kim varacak 
diye düşünmemiş olsaydı kuyu su yerine süt ile dol-
muş olacaktı.

İşte demek ki bir sözden, bir davranıştan, bir ki-
şiden ne olacak ki demeyelim… Hem iç dünyamızdaki 
savaşların hem de dünyadaki savaşların durması için 
göstereceğimiz gayretlerin önemi çok büyüktür. Özel-
likle de içimizdeki ve kafamızdaki maçların sona erme-
si için atacağımız bir adım, öğreneceğimiz bir şey aynı 
zamanda dünyadaki kavgaların bitmesi için atılmış en 
büyük adım olacaktır.

Gavs-ı Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin du-
ası ile en büyük merciye şimdiden müracaat edelim, 
O’nun kapısını çalalım. Çünkü Peygamber Efendimiz 
(as) buyuruyor ki: “Bir kapıyı çalar durursan nihayet o 
kapıdan bir baş çıkar, görünür.” Aynı şekilde Mevlânâ 
Hazretleri de diyor ki: “Allah (c.c) yardım etmek di-
lerse bize yalvarmak ve münacatta bulunmak meylini 
verir.”

“Allahım! Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amelle-
rimizle imtihan etme! Onlar sebebiyle cezalandırma, 
bize lûtfunla, kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve 
müsamahanla muamele et. Âmin!

Allahım! Sen bizim kalblerimizi biliyorsun. Onları 
ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın, on-
ları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları 
affediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyor-
sun, onları örtüver. Bizi nehyettiğin yerlerde görme. 
Yasak ettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin 
yerlerde bizi arar duruma düşme. Biz daima senin 
emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. 
Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkası-
na muhtaç etme. Kendinden başkasına meyleder ve 
el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi 
bizden ayır. Bize, zikrini şükrünü ve güzel bir kullukla 
kulluk etmeyi ilham et.

 Allahım! Bizi bize döndür. Bizi kapında durdur.”
Sonuç olarak bu dünyada yaşadığımız her ânın bir 

imtihan olduğunu hatırımızdan çıkarmadan O’nu anla-
mak ve anlatmak için, insanlara faydalı olabilmek için 
çalışmalıyız. Son nefesimize kadar mücadele etmeye 
ve gayret göstermeye devam etmeliyiz; tıpkı saksıdaki 
gül gibi her şeye rağmen vazifemizi yapabilmek için 
uğraşmalıyız.

Ferda ÇİFTÇİ
ferda.ciftci@hotmail.com  

Su, kendine sırdaş arıyordu. Önce buluta verdi 
sırrını.

Ağır geldi sır buluta. Sağanak sağanak döktü 
suyun tüm sırlarını. 

Sonra göle gitti su. Ona anlattı derdini. Bu ara-
da bulut suyun sırrını yağmur yapıp, dolu yapıp, kar 
yapıp savurduğu için, zaman zaman taşıyordu göl 
ve çıkıyordu suyun sırrı iyice açığa. 

Sonra nehre verdi su sırrını. Nehir de aldı suyun 
sırrını çekti gitti. 

Dereye verdi. Dere biraz daha yavaş olsa da 
nehirden, o da götürdü suyun sırrını bir başka bi-
linmezlere... 

Çağlayanlar, şelaleler, akarsular... Hepsi kaybo-
luyordu bir anda. 

Sonra bir gün su takip etti dereyi. Dereye ok-
yanusa kavuşunca farketti su, bütün sırlarının akar-
sularla, çağlayanlarla, ırmaklarla... okyanusa taşın-
dığını. 

Karar verdi su. Sırrını okyanusa verecekti. Öyle 
de yaptı zaten. Tüm sırlarını okyanusa verdi. Ar-
tık suyun sırrını okyanustan başkası bilmiyordu. Ne 
taştı okyanus, ne bir başkasına taşıdı suyun sırrını, 
ne de kurudu.... 

Geçenlerde karşılaştık suyla. Bir bardaktaydı. 
Suskundu. 

Çok uğraştım konuşturamadım. 

Ben tam giderken ‘’ Dur !’’ dedi su. Durdum! 

‘’ Okyanus yürekli dostlar bulmadan sakın ko-
nuşma! 

Taşıyamazlar, kaldıramazlar senin yükünü, canı-
nı yakarlar, utandırırlar....’’ dedi. 

Çevrenizde hep ‘okyanus yürekli’ dostlarınızın 
olması dileğiyle ..... 

Dr. K. ÇETİN

OKYANUS YÜREKLİ 
DOSTLAR...
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 1948.............2008;

Bazen küllenir gibi olsa da 60 yıldır hiç sönmeyen 
ateş. 

Dünyada; bir kısım devlet başkanları, kurumlar  ve et-
kili ve güçlü kişiler tarafından haktan, hukuktan bahsederek 
yapılan cılız kınamalar. Hele de kendini dünyanın efendisi 
görenler bu zulmü yapanları allayıp pullayıp haklı bile gös-
termekteler.

İçte ve dışta ağzı laf yapan etkili ve güçlü sivil top-
lum örgütleri ve kişiler, o kadar hassaslar ki hayvanlara ve 
doğaya yapılan haksız uygulamaları eleştirmekten insanlara 
yaşatılan acıları göremiyorlar. İnsan hakları beyannamesin-
de “Herkesin insanca yaşama hakkı vardır.” Buyruluyor. Ama 
nedense bunlar müslüman kimlik taşıyorsa görülmüyor, gö-
rülmek istenmiyor.

Ülkeleri işgal edilmiş, hakları kısıtlanmış, yaşama alan-
ları gittikçe daraltılmış, normali yaşamamış insanların ülkesi 
FİLİSTİN.

Ey hakkı değil gücü esas alanlar
Ey haddi aşanlar...!
Hiç tarih okumaz mısınız? hangi millet zulümle abat ol-

muştur. Şu yaşlı dünyamız ne çok acılara, zulümlere tanıklık 
ediyor. Nerede hakim güçlerin menfaati varsa orada acı ve 
gözyaşı kol geziyor. Filistin, Afganistan, Irak...

Gün geçmiyor ki insanlar ölmesin. Kan ve gözyaşı seller 
gibi. Bunu o kadar kanıksadık ki sadece ah vah edip dinli-
yoruz.

Filistinliler uzun yıllardan beri imkansızlıklar içinde, yal-
nızlıklarına rağmen davalarının peşinde mücadele vermekte-
ler. Ülkeleri işgal altında. Toprakları ellerinden alınmış. Araya 
kalın ve yüksek duvarlar örülmüş. İkinci kat duvar örülmeye 
çalışılıyor. Önceden beş dakikada gittikleri yolu artık saatler-
ce dolanmak zorundalar. Göçe zorlanıyorlar. 

Bizlerin bir şeyler   yapmamız gerekmiyor mu? Allah’ın 
verdiği zenginlikleri hep kendimizi değil de zordaki din kar-
deşlerimizi düşünmeli değil miyiz? Batılı medeniyetleri anla-
yabiliyoruz da müslüman ülkelerin basireti bağlanmış lider-
lerini anlayamıyoruz. Adeta uyuşturulmuş vaziyetteyiz. 

Yüce Rabbimiz: “Bütün mü’minler kardeştir.” buyuru-
yor. İslam kardeşliği akrabalıktan daha önde gösteriliyor. biz 
bu durumun ne kadar farkındayız? Sıkıntıda olanların çığlık-

larını “bizi böyle mi bırakacaksınız?” diyen yardım çağrıları-
nı ne kadar içimizde hissediyoruz. Acaba ülke olarak, islam 
alemi olarak bu bilinçsizliğin, birlik olamayışın faturasını mı 
ödüyoruz.

Savaş genellikle denk güçler arasında yapılır. Askerler 
savaşır. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar hedef alınmaz. ama 
bizler tam anlamıyla bir soykırım gözlemliyoruz. 

Böl........        Parçala........           Yut..........
Zalimin, mazlumun dini olmaz. Olmamalı. Hangi din-

den, mezhepten, milletten, renkten olursak olalım hepimiz 
insanız. Bu dünya hepimizin. Hepimiz Adem A.S. ve Havva 
annemizin çocuklarıyız. İnsana insanca yaşamak yakışır. 

Ey Filistinli! Irak’lı kardeşim, inanıyorsanız güçlüsünüz. 
Allah sizinle. Ebedi selamet sizi bekliyor. Gayemiz dünya 
menfaatleri değil, ebedi kurtuluş olsun. 

Var olma mücadelenizde gönüllerimiz sizinle, duaları-
mız bütün mazlumlarla.

       

 Gülşen ÜNLÜ

Gülşen ÜNLÜ

İ S L A M  M İ L L E T İ N İ N 
K A N A Y A N  Y A R A S I 

F İ L İ S T İ N
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8 mart Dünya Kadınlar Günü her yıl olduğu gibi, 
bu yıl da birçok etkinliklerle kutlandı. Hizmet İş’in ev 
sahipliğini yaptığı bir programda; Kadınlar Gününün 
nereden geldiği, kadınların hak arama konusunda 
nasıl davrandıkları, birlikte hareket etmenin önemi 
ve STK’ların sorumlulukları gibi konulara değinildi.

8 Mart 1857 yılında, kadınların eşit ücret tale-
biyle başlayan bu mücadele; 1971 yılında Dünya 
Kadınlar Günü olarak ilan edildi. Kadının iş gücüne 
katılımı, hem ailesi hem de toplum için çok önemli-
dir. Bunun için de STK lara, sendikalara çok iş düş-
mektedir. Kadınların haklarını arama konusundaki 
şu iki örnek çok önemlidir: 

Birincisi iki zenci kadının mücadelesidir. Özel-
likle Rosa Park isimli kadının. Rosa Park otobüste 
beyazlara ait yere oturur (otobüsün ön kısmındaki 
sekiz on sıra koltuk beyazlara ait, arka kısım zen-
cilere aittir. Eğer beyazlar ayakta kalırsa zenciler 
kalkarak onlara beyazlara yer vermek zorundadır). 
Rosa oturduğu yerden kalkmaz. Polis çağırırlar. Ge-
len polise de itiraz eder. Nihayetinde tutuklanıp yar-
gılanır ve hapse atılır. Yıllar sonra yasak kalkar. 1996 
yılında Cilington Rosa Park’a teşekkür eder ve ona 
ödül verir. 

İkinci örneğimiz de yine ABD den. (Kendisi dün-
yaya özgürlük dağıtıyor! Ama halkına özellikle zen-
cilere bir çok bedel karşılığı lütfen özgürlük veriyor.) 
1776 dan 1957 yılına kadar zenci öğrenciler beyaz-
ların gittiği okullara gidemiyorlardı Alkansas eyale-
tinde vali, talimatlara rağmen Elizabeth isimli zenci 
öğrenciyi okula sokmuyor. Zenci öğrencilere destek 
olan, onların derse girmesi için çaba gösteren beyaz 
öğrenciler de var. Bunun yanı sıra zenciler derse gir-
mesin diye çaba harcayan beyaz öğrenciler var. Bu 
öğrencilerden biri olan Hasel yıllar sonra şöyle diye-
cektir. ”Büyük pişmanlık içindeyim. Zencilerin okula 
gitmeleri için çaba harcamalıydım.” Elizabeth oku-
lunu bitirdikten sonra orduda çalıştı, kariyer yaptı. 
O okul (Elizabeth’in alınmadığı okul) 1995 yılında 
törenle müze yapıldı. 

Bu iki örnekte olduğu gibi bizler de, bir şeyin 
hakkımız olduğuna inanıyorsak; yılmadan, usan-
madan direnmeli, çaba harcamalı birlikte hareket 
etmeliyiz. Bir çok örneğini gördüğümüz gibi birlik-
ten kuvvet doğar. Yalnız kendi hakkımız için değil, 
“ötekinin” de hakkını aramalıyız. Hak, hak sahibinin 
olana kadar çalışmalıyız. 

Saliha BEKTAŞ

Saliha BEKTAŞ

K A D I N L A R  G Ü N Ü
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ALERJİ NEDİR ?

Normalde zararsız olan maddelere karşı, vücudun 
savunma sisteminin aşırı duyarlılık geliştirerek anormal 
ve zararlı sonuçlara sebep olmasıdır. Vücudumuzda dı-
şarıdan gelebilecek her türlü etkenlere karşı koruyucu 
kan elemanları ve maddeler vardır. Alerjik vakalarda 
immünglobülinE (İgE) maddesi, alerjinin şiddetine 
paralel olarak artar. Kişinin kanındaki İgE düzeyi ne 
kadar yüksekse, o kişinin Alerjik reaksiyon derecesi  
kadar yüksektir.

Alerjik bünyeli kişiler ‘atopik bünyeli’ olarak ad-
landırılır. Bu özellik genetiktir.Yani atopik bünyeli bir 
kişi, Alerjik hastalık gelişimine neden olan bu özelliği-
ni anne ya da babasından geçen genlerle almaktadır. 
Ancak kişinin Alerjik olup olmaması sadece genetik 
faktörlere bağlı değildir. Kalıtıma ek olarak “çevre”nin 
de Alerji gelişiminde önemli bir rol oynadığı görülmek-
tedir. Kişinin Alerjik madde (alerjen) ile teması, uzun 
süreli ve yüksek düzeyde ise, bu kişinin o maddeye 
karşı duyarlılığı yani Alerji geliştirme ihtimali, diğer ki-
şilerden daha fazladır. Örneğin, erken yaşlarda yüksek 
miktarda ev tozu akarıyla karşılaşmanın, daha sonra 
ev tozu akarına Alerjik olma riskini dramatik olarak 
arttırdığı kesin olarak gösterilmiştir.  

ALERJİ  SEBEPLERİ

Alerjiye sebep olan binlerce madde vardır. En yay-
gın olanlardan bazıları şunlardır:

1- Ev tozu akarı

2- Evcil hayvanların deri veya tüyleri

3- Küf veya mantar sporları

4- Polen (çiçek tozları)

5- Sokan ya da ısıran böcek

6- Gıda (yumurta, inek sütü, çilek, domates, çi-
kolata ve şekerleme, mantar, deniz ürünleri, kuruye-
mişler, ketçap,  vs)

7- İlaç 

8- Kimyasal (temizlik maddeleri, kozmatik ürün-
ler, vs) 

9- Fiziksel (güneş, soğuk, sıcak vs)

10- Diğer (Lateks, nikel, lastik, vs)

       

ALERJİK HASTALIKLAR NELERDİR?

Alerjiyi başlatan mekanizmalar genellikle aynı ol-
makla birlikte, etkilenen organa göre değişen klinik 
bulgular ortaya çıkar. Alerjik hastalıklar ortaya çıkan 
bulgulara ve etkilenen d+oku ve organ sistemine göre 
adlandırılır. 

Sık görülen Alerjik hastalıklar şunlardır:

 Alerjik rinit    

 Alerjik konjunktivit  

 Astım (bronşiyal astma)  

 Gıda Alerjisi  

 İlaç Alerjisi  

 Arı Alerjisi   

 Atopik dermatit  

 Ürtiker ve anjioödem  

 Lateks Alerjisi  

Ayla ÖZTÜRK

A L E R J İ  S E B E P L E R İ  A L L E R J İ K 
H A S T A L I K L A R  V E  K O R U N M A  Y O L L A R I

S A Ğ L I K  K Ö Ş E S İ
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ALERJİK HASTALIK BULGULARI NELER-
DİR?

Deride

Ürtiker: Değişik büyüklüklerde olan kaşıntılı ka-
barıklıklardır. “Kurdeşen” veya “dabaz” olarak ta ad-
landırılır. (ayrıntılı bilgi için)

Anjioödem: Derinin alt tabakalarında sıvı birik-
mesi yani ödem ile ortaya çıkan şişliklerdir. Genellikle 
yüz, göz kapakları, dudaklar ve genital bölgede oluşur. 
(ayrıntılı bilgi için)

Göz ve üst solunum yollarında

Gözlerde kızarıklık ve kaşıntı, 

Burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı, 

Burunda kaşıntı ve hapşırma.

Alt solunum yollarında

Solunum zorluğu, 

Hışırtılı solunum (vizing), 

Öksürük.

Kalp ve damar sisteminde 

Çarpıntı (nabız sayısında artma), 

Tansiyon düşüklüğü.

Mide-barsak sisteminde 

Bulantı – kusma, 

Karın ağrısı ya da karın krampları.

Sinir sisteminde 

Şuur bulanıklığı, 

Bayılma

Anafilaksi (Alerjik şok) 

Nadir de olsa tüm sistemlere ait bu bulguların 
hepsi birarada görülebilir ve anafilaksi olarak adlandı-
rılır. Alerjik reaksiyonların  en ağır şeklidir.

ALLERJEN MADDELERDEN KORUNMA

Solunum yolu ile vücudumuza giren bütün aller-
jenlerin ortak iki yanı vardır: 

-Havayla uçuşan ve gözle görülemeyen mikrosko-
pik maddelerdir. 

-Nefes alma yoluyla alerjik reaksiyonlara sebebi-
yet verirler. 

Alerji tedavisinde temel prensip: Alerrjen (alerjiye 
sebep olan etken)’den uzaklaşmaktır.

Burada bütün Alerjik hastalıkları ve tedavi yön-
temlerini tek tek ele almak mümkün değildir. Özellikle 
mevsimi olduğu için,polen alerjisinden korunma yön-
temleri konusunda tavsiyelerle yazımızı bitiriyoruz.

POLENLERDEN KORUNMAK İÇİN NELER 
YAPABİLİRSİNİZ?

Polenlerden uzak kalmak oldukça zordur. Çünkü 
polenler atmosferde her yere yayılır, evimize, iş yeri-
mize, arabamıza kısaca havanın olduğu her yere ula-
şabilir. Ama yine de alınabilecek bazı önlemler vardır:

Polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkma-
maya çalışın, açık havada spor yapmayın. 

Güneş gözlüğü kullanın, eve geldiğinizde burun 
ve gözlerinizi su ile yıkayarak yapışan polenleri uzak-
laştırın. 

Mümkünse her gece saçlarınızı yıkayın (saçlarınız-
dan dökülecek olan polenleri solumamak için). 

Evinizi öğleden sonra havalandırın, sabah saatle-
rinde pencere açmayın. 

Ev içi havanın temizlenmesinde hepa filtreli hava 
temizleyici kullanabilirsiniz. 

Polen mevsiminde, çamaşırlarınızı ev içinde ku-
rutun. 

Otomobiliniz ile seyahat ederken camları kapalı 
tutun ve aracınızın polen filtresini ilkbaharda sık de-
ğiştirin.   

 Alerjisiz ve sağlıklı bir hayat sürmeniz dileğiyle, 
Allah’a emanet olunuz.
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YÜZ’LERCE SALÂT  VE BİN’LERCE SELÂM

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Rasûl-

lallâh 

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ Habî-

ballâh 

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâ seyyidel 

evveline vel ahirine...

Kutlu doğum haftasının kutlandığı bu günlerde, 

Hz. Peygamberi anlamak, ruhumuzda yeniden bir diriliş 

uyandırmak ve iyi bir ümmet olabilme şuurunu yakala-

mak gerekir. Peygamberimizin en üstün ahlaka sahip ol-

duğunu Allah Kuran ifadesiyle şöyle bildirmiştir:

“Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. 

Sen, Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin. Gerçekten 

senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz 

sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. Artık yakında gö-

receksin ve onlar da görecekler. Sizden, hanginizin ‘fitne-

ye tutulup-çıldırdığını’. Elbette senin Rabbin, kimin Kendi 

yolundan şaşırıp-saptığını daha iyi bilendir; ve kimin hi-

dayete erdiğini de daha iyi bilendir” (Kalem Suresi,1-7)

Bu ayet bizlere peygamberimiz Hz. Muhammed 

(sav)’in daima güzel ahlak gösterdiğini ve tükenmez, de-

vamlı olan, hiç kesilmeyen bir nimetle birlikte hiç kimse-

nin minnetini çekmeden sırf Allah’ın lütfu ve yardımı olan 

bir mükâfatın var olduğunu göstermektedir. Peki, bah-

settiğimiz bu güzel ahlak nedir? Kuran da bahsi geçen 

güzel ahlaka sahip olmak için ne yapmalıyız? Öncelikli 

olarak ahlak kelimesi ne manaya geliyor ona bakalım. 

Ahlak, Arapça bir kelimedir ve bir toplum içinde ki-

şilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve ku-

ralları içeren, iyi nitelikler ve güzel huyları kapsamaktadır. 

Başka bir ifadeyle insanın iyi ve kötü vasıflandırılmasına 

yol açan manevi nitelikli huylara ve bunların etkisiyle 

ortaya koyduğu iradeli davranışlara denilmektedir. Sa-

bır, kanaat, cömertlik, tevazu, fedakârlık, cesaret gibi... 

kavramları içinde barındırır. Şu bir gerçektir ki islam dini 

ahlaklı insan yetiştirmeyi hedeflemektedir. Hz. Aişe, ken-

disine sorulan bir soruya verdiği cevapta Hz. Peygam-

berinin ahlakının Kuran ahlakı olduğunu belirterek islam 

ahlakının kaynağının Kuran olduğunu bize göstermiştir. 

Güzel ahlak kâmil imanın alametidir. Kuran’da an-

latılan güzelliklerin tamamını Peygamberimizin şahsında 

görmek mümkün olduğu gibi Hz. Peygamber’in ahlakı, 

Kuran’dan ayrı düşünülemez. Sahabelerin, Peygamberi-

mizin ahlâkı hakkında bilgi almak istemeleri üzerine, Hz. 

Âişe şu cevabı vermişti: “Siz Kuran’ı okumuyor musu-

nuz? Onun ahlâkı Kuran’dı” diyerek bu gerçeği ortaya 

koymuştur. Kuran neyi emrediyorsa ve neyi yasaklıyorsa 

bunu Peygamberimizin hayatında görebiliriz. Kutlu do-

ğum haftası etkinliklerinin gerçekleştiği bu günlerde Hz. 

Peygamber’i anlamadan islam’ı doğru anlamanın müm-

kün olmadığını bir kez daha idrak etmeliyiz.

Serap DOĞAN ÖZGÜN
bkafkasya@gmail.com
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Hz. Peygamberi sevmek, O’nun örnek ahlakını, ferdi 

ve sosyal hayatımızın temeline koymakla mümkün ola-

caktır. O’nun bütün güzel hasletlerini ruhumuza işlemeli, 

kendimize hayat gayesi edinmeliyiz. Müslüman olarak 

doğan her insan annesi ve babası tarafından iyi terbi-

ye edilip, güzel huylar kazandırıldığında iyi ahlaka sahip 

olarak yetişir. Peygamberimizi seven bir insan O’nun gibi 

olmaya çalışmalıdır. O’nun gibi Allah’a kul olmaya çalış-

malıdır. Ayette şöyle buyrulmaktadır: 

“Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi ça-

ğırdığı zaman, Allah’a ve Resulü’ne icabet edin. Ve bilin ki 

muhakkak Allah, kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçek-

ten O’na götürülüp toplanacaksınız” (Enfal Suresi, 24)

Peygamberimiz sadece Allah’tan korkup sakınarak 

Kuran’ı insanlara tebliğ etmiştir. Peygamberimiz’in bu üs-

tün ahlakını haber veren bir ayet şöyledir:

“De ki: “Size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyo-

rum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de de-

miyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam.” 

De ki: “Kör olanla, gören bir olur mu? Yine de düşünme-

yecek misiniz?” (Enam Suresi, 50)

“Hâtemü’l-Enbiya” yani Peygamberlerin sonuncusu 

olarak dünyayı şereflendiren yüce Peygamberimizi ve 

O’nun insanlığa takdim ettiği değerleri ne kadar yazıp 

çizsekte hep eksik kalacaktır. Peygamberimizin hayatı 

Müslümanlar için yegâne örnek olup asırlar geçmesi-

ne rağmen bizlere ışık tutmaya devam etmektedir. Zira 

Allah’ın rızasına kavuşmanın yolu Peygamberimize uy-

makla, O’nu örnek almakla mümkündür. Kuran’da;

“Ey Resulüm, de ki: “Ey insanlar, eğer Allah’ı sevi-

yorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahları-

nızı bağışlasın.”(Al-i İmran,31) buyrulmaktadır.

Bana öyle geliyor ki bizlerde ki en büyük eksiklik 

Peygamberimizin ahlak ve yaşantısını yeterince bilme-

menizden kaynaklanıyor. Peygamberimizi tüm yönüyle 

anlamak, tanımak ve yaşamak için okumalı, araştırmalı 

ve birbirimizle konuşmalı kısaca bir araya gelmeliyiz.  İL-

KDER çatısı altında yapılan programlar, toplantılarda bu 

birlikteliğin göstergesidir. 

Son olarak şunu söyleyebilirim ki; sahabe Allah Re-

sulüne ”anam babam sana feda olsun” diyordu. Ya rasu-

lallah anam babam sana feda olsun!

KUTUP YILDIZI

Ey Allah (c.c.)ın kulları

Bugünün genç müslümanları!

Her gün sabırsızca bekliyorsunuz,

“Bana e-mail geldi mi?” diye.

Günde bir kaç kez online oluyorsunuz.

Mutlu oluyorsunuz,

“Bir mailiniz var!” yazdığında.

Okumak için sabırsızlanıyorsunuz.

Bazı mesajlar gerçekten güzel,

Arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan sıcacık.

Fakat çoğu öylesine gelmiş; alakasız.

Sadece zamanınızı alıyor.

Derhal siliyorsunuz.

Biliyor muydunuz, yaklaşık 1400 yıl önce,

Allah(c.c.) size uzun bir e-mail gönderdi.

Meleği Cebrail(a.s. ) aracılığıyla elbet,

Kulu Muhammed Aleyhisselatuvessel am’a

Açtınız mı bu e-maili?

Subject: Kur’an,

“Kuşku Barındırmayan Rehber”

Download ettiniz mi bu dosyayı?

Kalbinize bookmark’ladınız mı?

Hayatınızın “favoriler”ine eklediniz mi?

Her sabahınızın “başlangıç sayfası” yaptınız mı?

Açtıysanız bu e-maili

Hepsini okumuş olmalısınız...

Gönderilen elçilerin kıssalarını...

Helak olan kavimlerin öykülerini...

İnsanlığa mesajları,

Günlük hayatınızın rehberini,

Geleceğe dair güzel haberleri, müjdeleri.

Allah’ın sizden “reply” edip,

E-mail olarak iyi amel beklediğini.

şimdi, her sabah uyandığınızda;

İlk bu e-maili okuyun.

Kur’ân’da “save” edildiği şekliyle,

Hatırlayın ve ona göre “reply” eyleyin.

Sevgili genç müslümanlar;

İslamın geleceğine “enter”leyin.
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Görüyorum, duyuyorum, seyrediyorum… Ama artık 

hissetmiyorum. Acıya vura vura acıyı uyuşturdular. Acı 

taştan bir heykele dönüştü. Taştan heykel!? Heykelin 

başka türlüsü mü olur. Saçma!… Saçma değil aslında. 

Etten heykel… Özgürlük heykelinden daha özgür, ama 

özgürlük heykelinden daha heykel…

Tüm bu palazlanmaların bende yaratması gereken 

heyheylenmelerle galeyana gelmiyorum. Yani “sadece” 

ağlamıyorum artık. Artık hissetmiyorum…

Anlasınlar diye çırpındılar, onlar... Kimdiki anlayacak 

olan? Muhatabı görmeksizin çırpındılar onlar.... Çünkü 

onlar gabya inananlardı. Gayb nedir bilirmisiniz? Peki 

kendinizi bilirmisiniz? 

Hiç konuşmadan yaşayamazmıydık bu ülkede. Tıpkı 

diğerleri gibi, tıpkı “bunlar” gibi. Kimseye empati kur-

durtmadan, kudurtmadan yaşanamaz mı benim olan 

“bizim” dediğiniz topraklarda. “Onlar” için çok ütopik bir 

kurgu bu… “onlar” dilediği gibi yaşamak yerine dilenci 

gibi yaşamalı “bunlar” için…

Buna gerek duyurmasanız ölür müsünüz ey dinazor 

zihniyetliler? Sizi yerden yere vurmama gerek duyurma-

sanız… Çok basit bu sorunun cevabı ey cübbeli dina-

zorlar… Sizden öğrendim bu lafları ey kendini öğreten 

görenler…Bir deneyin bakalım, ölüp kalmayı deneyin, ne 

yaşanılır olurdu dünya sizin yokluğunuzda… Yıllardır ken-

dinizi ayna edip, ona buna kendinizin dinazorluğunu be-

nim dinazorluğum diye empoze ettiniz…. Örtümün beni 

sakladığını söylerken siz onun arkasına saklandınız bir 

yerlerde yer edinmek için. 

Hepinizin ağzından nefret saçılıyor seyrediyorum, 

yürümüyorsunuz sanki, savaş alanına lime lime doğra-

maya koşuyorsunuz ağzınızdan nefret tükürükleri fırlıyor, 

nefret tohumlarını bu tükürüklerle suluyorsunuz. Çok ya-

zık, sizin başka bir misyonunuz yok bu dünyada…

Küçük bir kız çocuğunu konuşturuyor birileri. Kü-

çücük boyuyla demeç veriyor. Seni gidi yaramaz diye-

si geliyor insanın… O da ne! Cin çarpmış adamın ruhu 

bu küçük bedene sığdırmış kendini, “Ben başı örtülüleri 

görmek istemiyorum, başımı örtmek istemiyorum, benim 

tarzım değil” güler misin ağlar mısın diyemiyorum donu-

yorum, a çocuğum kim dedi sana bunu diye şirinleşmek 

istiyorum kendi çapımda, ama çapım daralıyor, oda dara-

lıyor,  beynime soğuk sular indiriyor lafları çocuğun, tıpkı 

Çin işkencesi gibi. O damlacıklar, o zerre kelimecikler öyle 

bir tepeden öyle bir yüksekten iniyor ki Çin işkencesinin 

beynimi zonklattığını hissediyorum.

Artık hissetmeyecektim söz vermiştim….

Kimsenin empati kurmasını istemiyorum demiştim. 

Kimseye kendimi anlatmak da istemiyorum ve de zorun-

da değilim artık. Bu dibi patlamış bardaklara su doldur-

maya benziyor. Yada benzetilecek en saçma örnekleri 

seçin benzetmeler yapın bakalım durumumuz neye ben-

ziyor…

Kime nefret bu kime haykırış, kime bu yürüyüş…An-

nem, babam kızlarına yapılanlara üzülürken, kızları ken-

disine yapılandan ötürü anne babasının üzülmesine üzü-

lüyor…. İşte bu kadarım ben. Bir kalpten ibaretim. Ve o 

kalbe asla tükürmedim, o kalbe hep ağladım ben…

Kimsenin beni anlamasını istiyor değilim bunu iyi 

belleyin, ister belleğinizde ister benliğinizde…Sizde ben-

likten bol ne var…

Bana “o” derseniz size “bu” derim, bana “onlar” der-

seniz size “bunlar” derim. Artık demem gerçi… Siz benim 

için ne o ne de busunuz. Siz benim için cevaplanmamış 

soru… Soru kağıdında kalacak sonra da yırtılıp çöpe atı-

lacak. Cevaplanabilendir soru… siz daha iyi bilirsiniz ej-

derha alkışlıların efendileri … Siz basım hatasına kurban 

gitmiş sorularsınız….

Emrin ÇEBİ

M E R Y E M  O R U C U
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Yazık ki yıllar sonra esameniz kalmadığında sizi tek 

hatırlıyor olan ben olacağım. Sadece ben. Ama ben bu 

lanetli yılları hep kalbimde saklayacağım kimsenin raha-

tını bozmayacağım taki hesap gününe kadar….Bana dün-

yanın anlamını başka türlü verdiniz. Dünya hesaplaşmak 

için beklenilen yer oldu sizden sonra. Yediğiniz yıllarımın, 

tükettiğiniz sabrımın, yakıp yıktığınız hayallerimin acısını 

çıkarmak için hesaplaşacağım günü bekler oldum hep. 

Hem burada hem orada…Orada ve buradadan anlar mısı-

nız siz? Anlamanın harfleri alfabenizde var mıdır sizin….

Yıllar sonra bu yaşanılanlara inanamayacak aşağı-

lık bilecek yarının çocukları sizi…Ve ben çıtımı hiç çıkar-

mayacağım…Tıpkı bugün olduğu gibi. Çıtımı çıkarmama 

fırsat kalmadan çıt diye bir anda belimden kırmıştınız 

beni…Hala beni kırdığınız o günde kaldım siz daha da 

kırmak için davranıyorken şu an…

Siz Meryem hikayesini bilir misiniz, Susan Meryem…

Meryem öyle bir susmuştu ki… Yükünü tek yüklendi Mer-

yem…Meryem olarak yüklendi….Ne oydu ne buydu, ne 

onlardı ne bunlardı…Tıpkı şu an olduğum gibiydi herhal-

de….

Ve sustu….Ve kurumuş dallara yapıştı sancıları-

nı hafifletsin diye… Kurumuş dallar dile geldi tuttular 

Meryem’i…

Ve biz….Biz de dallara yapıştık sadece dal oldukla-

rından bihaber…Meryem hikayesine aldanmıştık…Yada 

adanmadığımız için Meryem gibi, dallara aldanmıştık…

Yada dallar bizim adanmışlığımızı göremeyince taşıdığı-

mızın İsa olmadığını görünce dal olarak kalmayı tercih 

ettiler…Ve bize fiyonklu Meryemler olmak kaldı…

Meryem sustu….susuşunun yüceliğinden İsa konuş-

tu…Biz sustuk türbanistler konuştu….

Benim İsa’m konuşana dek Meryem orucundayım. 

Azığım sabrım, azığım imanım, azığım göz yaşım...tükü-

rük ise hep düşmanım….

Şimdi susuyorum…İsa konuşana kadar…

***************

Bir Hint masalina göre, kedi korkusundan devamli 

endise içinde yasayan bir fare vardir. Büyücünün biri fa-

reye acir ve onu bir kediye dönüstürür. 

Fare,kedi olmaktan son derece mutlu olacagi yerde 

bu kez de köpekten korkmaya baslar. Büyücü bu kez onu 

bir kaplana dönüstürür.

Kaplan olan fare,sevinecegi yerde avcidan korkmaya 

baslar. Büyücü bakar ki, neyaparsa yapsin farenin korku-

sunu yenmeye imkan yok. Onu eski haline döndürür. 

Ve der ki, “Sen cesaretsiz ve korkak birisin. Sende 

sadece bir farenin yüregi var. O yüzden ben sana yardım 

edemem.” 

Ünlü yazar Shakespeare, bu konuda söyle diyor:

“İnsanların çogu kaybetmekten korktugu için, sevmekten korku-

yor.. 

Düsünmekten korkuyor, sorumluluk getirecegi için.

Konusmaktan korkuyor, elestirilmekten korktugu için.

Yaslanmaktan korkuyor, gençligin kiymetini bilmedigi için.

Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir sey vermedigi için. 

Ve ölmekten korkuyor, aslinda yasamayi bilmedigi için.”
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-Yetim Çocuklara ve Bize Dair-

Gelin şimdi hep birlikte çocuk olalım. Ya da daha 

iyisi, hep birlikte çocukluğumuza dönelim. Bebekliğimi-

zi hatırlamıyoruz ama pek çoğumuz gözlerimizi dünya-

ya açtığımızda dünyanın en güzel nimetlerinden ikisine, 

“anne” ve “baba”ya sahiptik. Anne ve baba güven de-

mekti, sevgi demekti, huzur ve mutluluk demekti. Bütün 

çığlıkların sustuğu bir an vardı ki; annenizin göğsünden 

Rabbinizin size özel olarak sunduğu anne sütünün ikram 

edildiği anlar… Her “anne…” ya da “baba…” deyişinizde 

mutluluktan uçacak gibi olan anne ve babanız… Size söy-

ledikleri ninniler, çocuk şarkıları, tekerlemeli oyunlar, et-

rafınızı saran oyuncaklar ve sizi bağrına basan diğer ak-

rabalar… Kira da olsa kışın, içinde hiç üşümediğiniz; yazın 

sıcağından korunduğunuz eviniz… Belki en sevdiğiniz ve 

kimsenin bilmediğini zannettiğiniz size özel “gizli mekan-

lar”… Sizi oyuna çağıran arkadaşlarınız, bayram öncesin-

de size bayramı yaşatan bayramlıklar… Her ağlayışınızda 

nazınızı çekmeye çalışıp, size kucak açan ve sorununu-

zun ne olduğunu anlama gayretinde olan anneniz… Her 

istediğinizi alamasa da, elinden geldiğince akşamları eve 

eli boş dönmemeye çalışan babanız…

Hele hele zamane çocukları…Bir ellerinde cep tele-

fonları, diğer elleri bilgisayarlarında. Kendi odaları, ço-

cuk-genç odası takımları, play station(steyşın)ları… “Ar-

kadaşlarımın hepsinin var, bir benim yok…” nazlanmala-

rıyla “Kesinlikle olmaz, hayır!...” dediğiniz şeylerde bile 

bir süre sonra yumuşayıp “…ehh hadi bu son ama…bak 

bundan sonra…” diye başlayan cümleleriniz…

Geriye dönüp baktığımız sizin çocukluğunuza ve za-

mane çocuklarının yaşayışlarına dair belki “Ama bu anla-

tılanlar bizim için geçerli değil…” vb. itirazlarınız olabilir. 

Bu anlatılanların dışında istisnalar olabilir sizin için. Ama… 

ama bir de YETİM ÇOCUKLARın hayatını düşünelim. Ge-

lin, film şeridini başa alalım. İster kendi hayatlarımızı, 

ister çocuklarımızın hayatlarını bu kez “YETİM ÇOCUK” 

adıyla bir daha gözden geçirelim; ne dersiniz?

Anne ya da babadan veya her ikisinden mahrum ol-

mak ve bu mahrumiyeti henüz daha çocukken yaşamak 

yani ÖKSÜZ-YETİM bir ÇOCUK OLMAK nasıl bir duygudur 

hiç düşündünüz mü? Yetim bir çocuğun düşüp de dizi 

acıdığında “Ufff… öptüm, bak şimdi geçecek…” diyen bir 

annesi; elinden tutup gezmeye götürecek bir babası yok 

ki… Ağladığında kucağına alıp bağrına basacak, binbir 

nazını çekecek anne ve babaya sahip değil ki yetim ço-

cuk… Karnı mı aç, bir yeri mi ağrıyor, üşüdü mü- terledi 

mi, bir şey mi istiyor diye kim inceden inceye sorgular 

ihtimalleri onun anne-babası yerine?... Geceleri uykuya 

dalarken masallar anlatıp, ninniler söyleyecek; geceleri 

onun hatırına uykusuzluğu göze alacak bir annesi yok ki 

yetimin…

Ne olur, önce ne kadar şanslı olduğumuzu düşünüp, 

geriye-çocukluğumuza dönerek o günlerde sahip oldu-

ğumuz HERŞEY için şükredelim. Bugünümüze, çocukla-

rımıza-torunlarımıza bakıp onların da sahip olduğu HER-

ŞEY için yine şükredelim Rabbimize. Ama ne olur sadece 

şükürle kalmasın iş; bir adım ötesine de geçelim.

Bir an için düşünün çocuğunuzun ya da torununu-

zun yetim kalıverdiğini… Yüreğiniz dayanır mıydı onların 

yaşayabileceği muhtemel acıları düşünmeye bile?... Sizin 

ciğerpareniz, canınız, candan öte varlığınız acı çeksin, sı-

kıntı görsün, yokluklar içerisinde yaşasın ister miydiniz? 

Oysa yetim çocuklar da birilerinin canları, ciğerpareleri 

değil miydi?... Hani Türk filmlerinde çok yakın zaman-

da öleceği söylenen anne, ömrünün kalan son anlarında 

çocuğunu birilerine emanet etmek için uğraşır, didinir; 

son bir kez daha yavrusunun gözlerinin içine doya doya 

bakmak ister ya… Aslında birer film, senaryo değil bun-

lar. Bizden ırak-uzak olsa da Irak’ta, Filistin’de, Afganis-

tan, Pakistan, Çeçenistan’da ve geçmişte daha nerelerde 

yaşandı ve bundan sonra da maalesef yaşanacak gibi. 

Bazen iç çatışmalar ve terör, bazen “özgürlük-barış” ge-

tirme adı altında yapılan “çıkarmalar”, bazen deprem, 

tsunami vb. doğal afetlerle insanlar ölüyor. Kurtulanlar 

Sultan YETİM

G E L İ N  ( Y E T İ M ) 
“ Ç O C U K ”  O L A L I M . . . 
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arasında -“şanslı” denilebilir mi siz söyleyin- kimsesiz ka-

lan yavrular var:YETİMLER…

Koca bir dünya, savaşı-terörü önlemek şöyle dursun, 

çanak tutarken bu katliamlara; bari biz İslam aleminin ai-

leleri gücümüz yetmez mi bu çocukları sahiplenmeye?... 

“Sahiplenme” dediysek, getirin o çocukları da çocuklarını-

zın odalarına yerleştirin, onları da yedirin-giydirin-okutun 

bile DEMİYORUZ…Sadece ülkelerindeki yetimhanelerde, 

küçük ve bakımsız barakalarında biraz daha iyi yaşaya-

bilsinler diye ayda 60 YTL göndererek üzerimize düşen 

sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz.

Bazen konu-komşu, bazen nefis diyor ki: “Eee… bu-

rada da(ülkemizde) aç-yoksul-yetim yok mu? Yakındaki 

dururken, uzaktakine mi verelim? Onu da oradaki Müslü-

manlar düşünsün… İslam önce yakın çevremizle sorumlu 

tutmuyor mu bizi?...” İlk etapta ne de mantıklı görünüyor 

değil mi bu laflar? Peki, gelin yine bir düşünce turuna 

çıkalım:

1- Türkiye’deki yoksulluk daha ziyade “evsiz-işsiz 

olma”   olarak görülürken; çatışma-savaş ve doğal afet-

lerin olduğu yerlerde ve Afrika ile Asya’nın belli bölgele-

rinde asıl sorun, “gerçek anlamda AÇLIK”, bir gün daha 

nefes alıp verebilme, hayatta kalabilme sorunu…

2-Ülkemizde belediyelerin, kaymakamlık ve sosyal 

hizmetlerin sosyal yardım ve destekleri dışında, birçoğu-

nun televizyon programları da olan yardım kurumlarının 

varlığından ve çalışmalarından hepimiz haberdarız. Çok 

şükür ki, ihtiyaç sahiplerinin ellerinden tutuluyor. Bazen 

konu-komşu kendi içlerinde bile karşılayabiliyorlar ihti-

yaçları. Hatta farklı isimlerle pek çok tv programı da yar-

dım kampanyaları yapmakta.

3-Nerede savaş-terör, doğal afetler yaşansa, çıkar-

cı insanlar-fırsatçılar da oraya hücum etmekte. Öyle ol-

masaydı savaş ve afet bölgelerindeki yetim çocukların 

yurtdışına kaçırılma girişimleri gazete ve televizyonlara 

haber olur muydu?... Bugün ne yazık ki yetim çocuklar 

üzerinden en iyi niyetlisi(!) evlatlık çocuk verilerek para 

kazanılması dışında, ÇOCUK FUHUŞ MAFYASI, ÇOCUK 

ORGAN MAFYASI, ÇOCUK HIRSIZLIĞI- DİLENCİLİĞİ ve 

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ üzerinden geçinmeye çalışan vahşi ya-

ratıklar var dünya üzerinde…   Ve dünyanın en savun-

masız varlığı çocuklar… Dünyanın en temiz, en saf, en iyi 

niyetli varlığı da yine çocuklar… Eline uzatılan bir çikolata 

ya da şeker peşinden gidebilir, çok çabuk kanabilir bir ço-

cuk. Çünkü “kötü” bilmez, “kötülük” bilmez bir çocuk…

Tüm bunların yanında insani zaafları çok iyi bilip, 

insanın tam da yardıma en çok ihtiyacı olduğu anda ara-

sına dolar sıkıştırıp İncil uzatan ve yaptığı yardımlar kar-

şılığında tahrif edilmiş dinini “satmaya” çalışan MİSYO-

NERLER de cirit atmakta felaket bölgelerinde…

4- “Dünya küçük bir köy oldu artık….” diyor sosyolog-

lar. Irak’ın işgalini canlı yayında televizyonlardan izleme-

dik mi?... Yıllar öncesinde bile kolu taşla vurularak kırılan 

Filistin’li genç, televizyonla evimizin içinde değil miydi?... 

Bir duvar dibine sıkıştırılmış ve babasına iyice sokulmaya 

çalışan küçük Muhammed’in son anlarını bütün dünya 

“dakikası dakikasına”, “canlı canlı” izlemedi mi?... Söyler 

misiniz kim “uzak” bize? İnternet ve televizyon ile her 

şeyin anında izlenebildiği şu dünyada kim, kime uzak? 

Hergün internette ABD’deki arkadaşıyla kameralı konu-

şup görüşen, falanca artistin hangi lokantada, ne yiyip 

içtiğini bilen ama aynı mahalledeki hatta aynı binadaki 
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komşusunun aç yattığından haberi olmayan bizler, fizik-

sel olarak içinde oturduğumuz binadaki komşumuza mı, 

yoksa ABD’deki sanal arkadaşımıza  mı daha yakınız?...

5-“Biz kendimiz zor geçiniyoruz… Her ay bir de ye-

tim bir çocuğa para göndermek mi?... Bu benim değil, 

zenginlerin işi…” diyen sevgili dostlar!... “Geçim sıkıntısı” 

dediğimiz şey; gerçekten o gün eve 2-3 ekmek getirip 

getirememek mi; yoksa 2.televizyonumuzun, 2.cep tele-

vizyonumuzun, bilmem neredeki yazlık ya da devremül-

kümüzün taksitlerini yatırıp yatıramamak mı?... YARDIM 

GÖNÜL İŞİDİR. HELE Kİ BİR YETİMİN ELİNDEN TUT-

MAK, GÖNLÜNÜZÜ AÇIP, İÇİNDEN BİR KÖPRÜ GEÇİR-

MEKTİR… Öyle ya, kimse “Falanca aslında zengin, falan-

canın geçim sıkıntısı yok…” diyemeyeceğine göre “BİR 

YETİME YARDIM EDEBİLECEK GÜCÜM VAR MI?” sorusu-

na vereceğimiz cevap sadece kendi vicdanımızla alakalı. 

6-Nasıl ki her ay kirayı, su-elektrik-gaz-telefon 

(ev,iş, cep-1,cep-2,…) faturalarını, giysi taksitleri-

ni, sigara parasını ödüyorsak; yetim bir çocuğa ayda  

60 YTL göndermek de evinizin temel bir gideri olacak o 

kararı verdiniz andan itibaren. “Ev sahibi bu ay da kira al-

masın…” demediğiniz gibi, bunu da kiranın hemen altına 

“GÖNÜLLÜCE VERİLMİŞ BİR TEMEL GİDER” olarak kay-

dedivereceksiniz aylık gider harcamalarınıza. İlla ki içi-

nize dert oluyorsa bir de ülkemizde bir yetime bakmaya 

da niyet ederseniz, Rabbim bunu da kolaylaştıracak ve 

paranızı bereketlendirecektir o yetimlerin hatırına. Hem 

Peygamberimize (s.a.v.) iki parmağın birbirine yakınlığın-

ca komşu olmak da bu kadar kolay olacak Allah’ın izniy-

le.. (Tabii, bunu ancak Allah bilir ama biz yine de ilgili 

hadis-i şerif gereği öyle niyet ve umut ediyoruz.)

 Bu düşünce turunu yarıda kesip, bir de “gönülden” 

bakalım hadiselere; ne dersiniz? Söyleyin Allah aşkına, 

değil kendi çocuğumuz, yoldan geçen, tanımadığımız 

herhangi bir çocuğun bile gören gözünün alınıp; gözü 

görmeyen, zengin, imtiyazlı bir ailenin herhangi bir ferdi-

ne verilmesine gönlünüz razı olur mu? (“Zehra’nın Göz-

leri” isimli VCD’yi mutlaka izleyin; çarpıcı bir örnek, yaşa-

nanların küçücük bir kesitidir.) O halde siz, organ mafyası 

ile baş edebilmek için ne yapabilirsiniz?... Savunmasız 

insanların namuslarının kirletilmesi ve hele ki küçücük 

çocukların bile bu işe alet edilmesi yüreğinizi dağlamıyor 

mu?... O halde, fuhuş mafyası ile mücadele edebilmek 

için yapabileceğiniz en küçük şey ne olurdu?... Bir köşe-

de karnı aç olduğu için ağlayan, annesini-babasını ara-

yan, evsiz-barksız, kimsesiz, üstü-başı perişan bir çocuk 

için neler yapılabilir?...

    Siz bir çocuk olsaydınız… Hergün bir bir aile fertleri-

niz ölseydi, siz uyurken eviniz bir roketle başınıza yıkılsay-

dı, yediğiniz en lüks yiyecek –o da bulabilirseniz- bir kuru 

ekmek olsaydı ne yapardınız?... Ne oyun, ne oyuncak, ne 

çikolata… Bunları düşünmeye vakitleri bile kalmıyor. Ama 

“BİRİLERİ” güzel şeyler düşünüp, güzel şeyler yapıyor. 

HAK İLE BATILIN MÜCADELESİ HEP DEVAM EDECEKTİR 

çünkü. “KORUYUCU AİLE PLATFORMU” İslam ülkelerin-

deki yetim çocuklarla gönüllü aileleri buluşturuyor. Siz 60 

YTL ödemek dışında hiçbir şey yapmıyorsunuz. Her ay 

60 YTL.yi bir araya getirmek zor geliyorsa; 3 arkadaş, 3 

komşu, 3 kardeş vs. bir araya gelerek her biriniz 20’şer 

YTL ile de yapabilirsiniz bu hayrı eğer gerçekten isterse-

niz… Şu yukarıda saydığımız bütün kötü niyetli insanla-

rın ateşlerine birer damla da siz su döküp, safınızı belli 

edebilirsiniz Nemrudun ateşine atılan İbrahim (a.s.) için 

küçücük gagasıyla su taşıyan serçe misali… Düşünün ki, 

-Allah korusun- yarın biz işgal altında olup, çocuklarımız 

ortada kalsa, onlara da sahip çıkan bir İslam ümmeti ol-

sun istemez misiniz?... Bugün biz varsak, yarın da başka 

hayırseverler olacak, UNUTMAYALIM…

 SON BİR NOT: “KORUYUCU AİLE OLMAK” nasıl bir 

duygu diyenlere…

Henüz daha yaşına girmemiş bir oğlumuz var ham-

dolsun. Ona baktığımda, bir çocuğun kimsesiz kalması 

ne kadar dayanılmaz bir acıdır daha iyi tahmin edebi-

liyorum. Oğlumuzun Çeçenistan’dan bir kardeşi oldu, 

varlığını bilmek bile öyle güzel ki… Bu ne büyük bir he-

yecan küçücük bir olayla anlatayım: Filistin’le Dayanışma 

Gecesi’nde yetim çocukların listeleri de asılmıştı. Bunu 

görünce –hani filmlerde bir savaşta yakınlarını kaybedip 

onlardan haber alamayıp da, kamplardaki listelerden bil-

gi edinmeye çalışanların hali vardır ya- derhal oraya gidip 

hızlıca adımızı ve adımızın yanındaki “yavrumuzun” adını, 

doğum tarihini öğrendim gözlerim dolu dolu… “Gördün 

mü bak 2001 doğumluymuş… Arbi Gaysurkayev… Arbi 

Gaysurkayev… Acaba başka kardeşi var mı Muhammed 

Emin’den başka?...”
                              SULTAN YILMAZ KARADAĞ
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Sevgili Kadınlar,

Başörtüsü üzerine süren tartışmalarda “karşı” ta-
rafın elle tutulur argümanları olmadığı gibi mesele ge-
lip başörtülülerin sadece kendi haklarını savunduğuna 
dayandı. Başörtüsü yasağı başörtülülerden bağımsız 
olarak kötü bir şeydir demek bazı demokratlara dahi 
ağır geldi. Bu mesajın ekinde göreceğiniz metni biz-
ler başörtülü kadınların imzasına açıyoruz. Bu metin-
de deklare ettiğimiz meselelerin altına imza atmamız 
haksız söylemler içine giren pek çok insana güzel bir 
cevap olacak. Bu metni bireysel olarak imzaya açıyo-
ruz. hiçbir grup, vakıf, dernek adına değil, başörtülü 
kadınlar olarak basına duyuracağız. Bugün gün boyu 
imzaları topladıktan sonra cuma günü basına duyur-
mak, Cumartesi de bir basın açıklaması yapmayı plan-
lıyoruz. İmzalarınızı ve çevrenizden imza vermek iste-
yen başörtülü kadınların imzalarını 

basortulukadinlar@ gmail.com 

adresine bekliyoruz.

imza metni:

SÖZ KONUSU ÖZGÜRLÜKSE HİÇBİR ŞEY 
TEFERRUAT DEĞİLDİR

 BİZ HENÜZ ÖZGÜR OLMADIK...

 Üniversite kapısı sert bir şekilde yüzümüze kapa-
tıldığı günden bu yana yaşadığımız acılar bize bir şey 
öğretti: Gerçek sorunumuz insanların hayatlarına, gö-
rünüşlerine, sözlerine, düşüncelerine müdahale ede-
bilme hakkını kendinde gören yasakçı zihniyettir.

 Başını örttüğü için ayrımcılığa uğrayan kadınlar 
olarak tüm samimiyetimizle açıklıyoruz ki; üniversite-
lere başımızı örterek girmekle mutlu olmayacağız. Ta 
ki:

 Kürtlerin ve ötekileştirilenlerin kendilerini bu ül-
kenin asli unsuru hissetmesi için gereken hukuki ve 
psikolojik ortam oluşturulmadan,

 Acımasızca işlenen cinayetlerin gerçek sorumlu-
larına ulaşılmadan,

301 davalarını bitirecek düzenleme yapılmadan,

Azınlık vakıflarının üzerinde pişkince oturanların 
rahatı bozulmadan,

Alevilerin ibadetini kültürel aktivite, ibadet evleri-
ni de kültür merkezi olarak görmekte ısrar etmekten 
vazgeçilmeden,

Üniversitelerden sudan sebeplerle atılan arkadaş-
larımız geri dönmeden,

Yasakçı zihniyet bize ne zaman, nerelerde ve nasıl 
örtüneceğimizi dayatmaktan vazgeçmeden,

Üniversitelerin bilimsel özgürlüğünün önündeki 
en büyük engel YÖK kaldırılmadan…

Kısacası; 

 12 Eylül darbe anayasasını esamesi okunmaya-
cak şekilde ortadan kaldırıp yeni, sivil bir anayasaya 
yapılmadan mutlu olamayacağız.

Birimizin diğerimiz için tehlike olduğu korkusunu 
yayıp bizi birbirimize düşürerek bu adaletsiz düzeni-
ni devam ettiren yasakçı zihniyet tamamen ortadan 
kalkmadan hiç bir özgürlük tam özgürlük değildir. Öz-
gürlüklerin kısıtlanmasının ne demek olduğunu bilen 
insanlar olarak, bundan sonra da her türlü ayrımcı-
lığın, hak ihlalinin, baskının, dayatmanın karşısında 
olacağız.

 Unutulmamalı ki;

 “Gökler ve yer adaletle ayakta durur.” (Hz. Muhammed)

B A S I N N N N N
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Fatih Sultan Mehmet’ten:

Bilindiği gibi Fatih, genç yaşta padişah olmuş-

tur. Yaşı gençtir ama zekası ve inançları çok kuvvet-

lidir. Yeni sultan olduğu yıllardır.  Birgün bir sefere 

gidilecekken ordunun başında babasının olmasını 

ister. Ancak babası bu teklifi kabul etmez. Fatih’in 

maksadı babasının ilminden ve tecrübesinden ya-

rarlanmaktır. 

-”Eğer sen padişahsan geç ordunun başına. Yok 

eğer ben padişahsam emrediyorum ordunun başına 

geçeceksin!”

Babası Sultan Murat, başka çare bulamaz ve or-

duya komutanlık yapar. 

Osman Yüksel Serdengeçti’den:

Osma Yüksel’in milletvekili olduğu yıllardır. Bir-

gün meclis kürsüsünde kendisine laf atan vekillere 

dayanamaz ve:

-”Bu meclistekilerin yarısı eşektir!” der ve iner 

kürsüden.

Bunun üzerine meclis karışır ve herkes kendi-

sinden sözünü geri almasını ister. Arkadaşlarının da 

ricası ile tekrar kürsüye çıkar ve zekasını gösteren 

ve vekilleri rahatlatan şu sözleri söyler:

-”Bu meclistekilerin yarısı eşek değildir!” 

Kant’tan:

Ünlü Alman eğitimci Emmanuel Kant’ın bir 

sözü:

-”Her ne kadar ben inanmasam da bir tanrının 

var olduğunu kabul etmek gerekir.” 

Kanuni Sultan Süleyman’dan:

Süleymaniye Camiinin inşaası sırasında bir er-

meni usta, yanlış duvar yapması sonucu, Kanuni 

tarafından cezalandırılır. Ermeni usta, sultandan şi-

kayetçi olur. Kadı, ikisini de huzuruna çağırır. Kanuni 

ve usta, kadının karşısında ayakta beklemektedirler. 

Karar açıklanır: “Kısas!” yani Kanuni de aynı şekil-

de cezalandırılacaktır. Ermeni usta, adalete hayret 

eder ve:

-”Madem dininiz bu kadar adil, hem davamdan 

vazgeçiyorum hem de müslüman oluyorum”

Davadan sonra Kanuni, kadıya:

-”Eğer ben padişahım diye benim lehimde bir 

karar verseydin, seni bu kılıcımla öldürürdüm”

Kadı, oturduğu minderin altından bir hançer çı-

karır ve :

-”Sultanım siz de eğer ‘ben padişahım’ diye ka-

rarıma itiraz etseydiniz ben de bu hançeri sizin kal-

binize saplardım...” 

Bir Derviş:

Garip dervişin biri büyük bir köşkün önünden 

geçerken evin ‘av meraklısı ve zalim’ olan beyi, 

yardımcıları ile ava gitmek için evden çıkıyorlardır. 

Dervişle selamlaşırlar. Aksilik bu ya o gün hiç birşey 

vuramadan dönerler. Bey çok sinirlidir:

-”Sabah ava giderken karşılaştığımız o dervi-

şi bulun çabuk! Onun yüzünden işlerim ters gitti. 

Uğursuzu getirin bana!”

Yardımcıları hemen dervişi bulup beyin huzuru-

na çıkarırlar. Bey kükrer:

TARİHTEN ANEKDOTLAR
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-”Bre uğursuz adam! Senin yüzünden elimiz boş 

geldik! Hiçbir şey vuramadık! Tiz vurun kellesini!”

Derviş, beye şöyle der:

-”Beyim sabah selamlaştık. Siz hiçbir şey vura-

madınız. Ben ise kellemi kaybediyorum. Siz söyle-

yin, hangimiz daha uğursuzuz?” 

Kanuni Sultan Süleyman’dan:

Kanuni, şehzadelerini muhteşem bir törenle 

sünnet ettirir. Kısa bir süre sonra da veziri İbrahim 

Paşa’nın oğlu sünnet olur. Törene Kanuni de davet-

lidir. Birara Kanuni, vezirine der ki:

-”Söyle bakalım İbrahim Paşa. Senin tören mi 

daha muhteşem, benimki mi?”

-”Elbette benimki sultanım”

Kanuni şaşırır. Sebebini sorar. Vezir:

-”Benim oğlanın düğününe koskoca cihan padi-

şahı davetliydi ve geldi. Sizinkinde böyle bir davetli 

var mıydı?” der.

BİR ŞEYLER YAPABİLMEK

İHSAN:”Allah’a bizi her an kontrol ettiğinin bi-

lincinde olarak kulluk etmemizdir.’ Allah’ın bizim 

ibadetimize hiç şüphesiz ihtiyacı yoktur. Ona hak-

kıyla kulluk etmek demek Allah-u Teala karşısında 

haddimizi bilmek ve onun diğer yarattıklarına kar-

şı duyarlı olmaktır. Evrendeki canlı cansız herşey 

o’nun eseri olduğuna göre taşa, toprağa bile kaba 

davranmamak, bütün varlıklara karşılık bekleme-

den iyilikte bulunmak, yardımcı olmaktır.

Kulluk Eyyup A.S. olup en güzelinden sabre-

diştir. Ya da Yunus A.S. olup balığın karnında sa-

bırla bekleyiştir.

Kimi zaman da kulluk; ateş olup İbrahim A.S.İ 

görünce gülistan oluştur. Bu dünyada  misafir oldu-

ğumuzun bilincinde olmaktır kulluk.

Burası kendimize ait bir yer değil.Her misafir-

liğin bir müddeti var. Madem ki bizler misafiriz; bu 

alem de misafirhanedir. Misafir kaldığı mekanda 

istediğini yapamaz. Misafirhanenin sahibi Allah’u 

Teala’nın “İman edin, Salih ameller işleyin, Hayır ve 

sabırda tavsiyeleşin.” emrine uymak zorundayız. 

İyiliği ve güzel olanı seversek iyi ve güzel olan süs-

ler kalplerimizi. Biz kime sevgili olursak o da bize 

sevgili.olur.

İnanç: Korku ve endişeyi tümüyle yenen ilahi 

bir hayat iksiridir. Onun sonucu olan sevgi ve hoş-

görü, yardım etmenin verdiği huzur, tüm sitremizi, 

hüsranı yenen ilahi bir ilaçtır.

Kin, ihtiras, kıskançlık gibi duyguların horman-

ları kısıp hayatı zorlaştırdığını; sevgi, hoşgörü, 

özellikle başkalarına yardım duygularının hormon-

ları bollaştırdığını artık biyolojik olarak biliyoruz. 

Her zaman fert olarak ve toplum olarak kendimizi 

muhasebe etmeliyiz. Filistin’den gelen yardım mek-

tupları düşündürdü bütün bunları. Evet, birşeyler 

yapmalıyız. Nasıl bu dardaki kardeşlerimize ter-

cüman olabiliriz? Umutları boşa çıkarmamak için 

neler yapabiliriz? Oradaki kardeşlerimiz taleplerini 

bize (İLKDER’e) ilettiler. Gözünü, kolunu, bacağını 

kaybeden yavrular, bize bir yetimhane yapın, bize 

sahip çıkın, bize koruyucu aile olun çağrısında bu-

lundular. Bizler de bu çağrıyı duyurarak çabalarımı-

zı arttırarak yardımcı olmaya çalışacağız. gelin hep 

beraber bu küçücük yüreklere güven olalım, kolları, 

bacakları ve sofralarda aş olalım. 

En güzel hedeflere ulaşmak ve en güzel gele-

cekleri satın almak için: 

HADİ GELİN BİR ŞEYLER YAPALIM!

Ne mutlu güzel yaşayıp, güzellikler bıraka-

rak dünyayı terkedenlere.
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Günün son dersinin sonuna gelinmisti. Öğrenciler 

çıkmak için sabırsızlanıyordu. Defter ve kitaplarını çan-

talarına koydular. Zil çalar çalmaz, dışarı çıkmak için 

hazırdılar. Yalnız, Ali hazırlanmamıştı. Gecikmek için de 

elinden geleni yapıyordu. Nihayet zil çaldı. Öğrenciler 

bir anda kapıya yöneldi. Ali, yerinden kalkmadı. Ağıı 

ağır eşyasını topladı. Bir yandan göz ucuyla öğretmeni-

ne bakıyor, bir yandan da arkadaslarının gitmesini bek-

liyordu.

Öğretmeni, onun bu hâlini fark etti:

- Hayrola Ali, dedi. Eve gitmeyecek misin?

Ali, son arkadaşının da çıktığını görünce cevap verdi:

- Sizinle konusmak istiyordum öğretmenim.

- Peki, dedi öğretmeni. Ne soyleyeceksin bakalim?

- Ahmet arkadasimiz var ya…

- Evet, ne olmus Ahmet’e?

- Durumlari pek iyi değil galiba. Annesi, beslenme 

cantasina pekiyi seyler koymuyor.

- Ee?

- Ona yardım etmek istiyorum. Ama benim yardım 

ettigimi bilirse üzülür.

Günde bir simit parası biriktirip her hafta size ver-

sem, siz de ona verseniz?

Cebinden bir avuc bozuk para çıkarıp öğretmenin 

masasının üzerine koydu.

Nurhan Öğretmen, paraya dokunmadı. Sandalye-

sine oturup düşündü. Ali hakkındaki bilgilerini yokladı. 

Bildiği kadarıyla ailesinin durumu pek iyi değildi. Bu 

çalışkan ve sevimli ogrencisi, ne kadar da iyi niyetli ve 

düşünceliydi. Zengin bir ailenin çocuğu değildi. Buna 

rağmen yardım etmek istiyordu. Üstelik yardım ettiginin 

bilinmesini istemiyordu.

Nurhan Öğretmen:

- Dur bakalim Ali, dedi. Bildiğim kadarıyla sizin de 

maddi durumunuz pek iyi değil. Yanlıs mı biliyorum?

- Dogru biliyorsunuz öğretmenim. Babam gündelik-

ci. Çogu zaman is bulamıyor.

Ama ben de çalışıyor, para kazanıyorum.

- Nerede çalışıyorsun?

- Simit satıyorum.

Nurhan Öğretmen yine durup düşündü. İyiligin bu 

kadarına ne demeliydi şimdi.

Bunun gerçekleşmesi zordu. Onu, bundan vazgeçir-

mek icin bir çare bulmalıydı.

Bunu yaparken, sevimli ogrencisini de kırmamalıy-

dı. Onunla biraz daha konuşursa, belki bir yolunu bu-

lurdu.

Nurhan Öğretmen, Ali’ye döndü:

- Büyüyünce ne olmak istiyorsun, diye sordu.

- Çok zengin bir işadamı…

- Niçin?

- İnsanlara daha çok yardım etmek icin…

- Güzel, dedi Nurhan Öğretmen. Bak simdi Ali, 

Ahmet’in ailesinin durumu pek iyi değil; bu doğru. Ama 

sizinki de bundan pek farklı değil. İstersen acele etme; 

çok zengin olduğun zaman insanlara yardım edersin.

Olmaz mı?

- Olmaz, dedi Ali. Şimdi yapmalıyım.

- Neden olmaz?

- Üc sebepten dolayı olmaz.

Birincisi: Bu para zaten benim değil. İyilik ettiğim 

için Allah, beni insanlara sevimli gösteriyor. İnsanlar da 

bundan etkileniyor, daha çok simit alıyorlar. Bu sayede 
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gün boyu çalişanlardan bile fazla simit satıyorum. Hele 

mahallede Hasan Amca var, her gün iki simit alıp güver-

cinlere veriyor.

İkincisi: “Agac yaş iken eğilir.” deniliyor. Şimdiden 

iyilik yapmayı öğrenmezsem büyüdüğümde hiç yapa-

mam.

Üçüncüsü ise daha önemli: Büyüdüğüm zaman çok 

zengin bir işadamı olmak istiyorum. Zamanında yatırım 

yapmayanlar büyük işadamı olamazlar.

Nurhan Öğretmen, karsisinda buyuk biri varmis gibi 

dinliyordu:

- Bu sonuncusunu pek iyi anlayamadim, dedi.?

- Açıklayayım öğretmenim, dedi Ali. Şimdi, çok zen-

gin olmadığım için, ancak günde bir simit parası kadar 

yardım edebiliyorum. Bundan fazlasını veremem.

Allah, Cennet’i gücü kadar iyilik edene veriyor. 

Şimdi gücüm bu olduğuna göre Cennet’in fiyatı birkaç 

simit parası kadardır. Eger zengin olmadan olursem bir-

kac simit parasıyla Cennet’e girebilirim. Bundan daha 

kârlı bir yatırım olur mu?

Nurhan Öğretmen’in gözleri dolmuştu. Başını “Evet” 

anlamında sallarken Ali’yi evine yolladı.

Sınıfa geri dönerken okulun boşaldiğını fark etti. 

Eşyalarını toplamak için masasına döndüğünde Ali’nin 

bıraktığı paraların masaüstünde kaldığını fark etti. San-

dalyesine gayri ihtiyari oturdu ve paraları eline aldı. Hiç-

bir para ona bu kadar kıymetli gelmemişti. Sanki elinde 

dünyanın en kıymetli incilerini, yakutlarını, elmaslarını 

tutuyordu. Hatta bu paralar onlardan bile kıymetliydi. 

Bu paralar, bu bozuk SİMİT paraları, Cenneti satın alabi-

lecek paralardı. Sanki hiç bırakmak istemeyen bir duygu 

ile sımsıkı kavradı bu bozuk simit paralarını.

Oturduğu yerden kalkamadı Nurhan Öğretmen. 

İçinin dolduğunu, tarif edilemeyen duygulara boğuldu-

ğunu hissetti. Birden boşalan sağanak yagmurlar gibi 

ağlamaya başladi. Ağladı … Ağladı.

Yazarı bilinmiyor ....

DUA
Ya Rabbi!

Ya Rabbi! 

Hiçbir sevgi seninki kadar doyurmuyor ruhu-
mu 

Hiçbir sevgili senin kadar mutlu etmiyor kal-
bimi 

Ve vermiyor hiçbir yemek 

Yanımda olmanın dimağıma verdiği tadı 

Öncesinde sevmedim bunca hiçbir adı 

Rabbim, benim olanların en güzeli! 

Ayırma yolundan 

Kır nefsimdeki paslı inadı 

Bırakma sensiz 

Çünkü yokluğunda kırık,ruhumdaki tüm kuş-
ların kanadı 

Ey sevgili 

En sevgili 

Tek sevgili! 

Değil mi ki, 

Sana çıkar tüm yollar 

Değil mi ki, 

Sensiz geçen dilimlerin adı ‘ömrümde kayıp 
yıllar!‘ 

Öyle ki; 

Senden diye sarılır hayata bedendeki yorgun 
kollar 

Ey yoluna düştüğüm sevgili! 

Ey en büyük aşkım 

Ey ruhumdaki kutlu taşkın! 

Sensiz durgun tüm sular 

Ve sensiz gaflet nehirleri taşkın 

Yokluğunda yaslı yüreğim 

Gündüzler çok kısa, gece hep baskın 

Kim giderse gitsin bu biçâre gönülden 

Sen gitme sakın! 

Sensiz ölü, 

Bildiğim tüm ruhlar 

Ve ölülerle dolu, 

İçinde anılmadığın odalar 

Ey vuslatını beklediğim sevgili! 

Alma kalbimden sevgini 

Ve gelinliğim yap 

Yanına gelirken giydiğim kefeni!
 Birsen Tunç
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ACİLLL

....

Sadece bu sabah için,

İçimden ağlamak geldiği halde  yüzünü gördü-

ğümde gülümseyecegim.

Sadece bu sabah için, 

Ne giymek istediğinin seçimini sana bırakaca-

ğım,

Gülümseyerek ne kadar  yakıştığını söyleyece-

ğım.

Sadece bu sabah, 

Çamaşırları yıkamaktan  vazgeçip seninle park-

ta oynamaya gideceğim.

Bu sabah; bulaşıkları lavaboda bırakıp, 

Bulmacanın nasıl çözüldüğünü bana öğretmeni 

izleyeceğim.

Öğleden  sonra telefonun fişini çekip bilgisayarı 

kapatacağım ve 

Arka bahçede oturup  seninle  köpükten balon-

lar uçuracağım. 

Bu öğleden sonra dondurma arabası için çığlık-

lar attığında sana hiç kızmayacağım ve gelirse bir 

tane alacagım. 

Bu öğleden sonra, 

Büyüdüğünde ne olacağın hakkında hiç canımı 

sıkmayacağım yada seni ilgilendiren konularda ikin-

ci bir düşünce üretmeyecegim.

Bu öğleden sonra kurabiye pişirirken bana yar-

dım etmene izin vereceğim ve çalışmayacağım. 

Bu öğleden sonra Mc Donalds’a gideceğiz ve 

iki tane  çocuk menüsü isteyeceğiz ki, iki oyuncak  

alabilesin. 

Bu gece seni kollarımda  tutacağım ve nasıl doğ-

duğunu, seni ne kadar çok sevdiğimi anlatacağim. 

Bu gece küvette suları sıçratmana izin verece-

gim ve  sana hiç kızmayacagım.

Bu gece geç saate kadar oturmana ve balkonda 

oturup yıldızları saymana izin vereceğim. 

Bu gece yanına uzanıp en sevdigim TV prog-

ramlarını bir kenara bırakıp parmaklarımı saçlarında 

dolaştıracağım,

Ve bana en büyük armağanı verdiği için Tanrıya 

şükredeceğim. 

Kayıp çocuklarını arayan anne ve babaları dü-

sünecegim. 

Yatak odaları hastane odalarında donuk bakıs-

larla, daha fazla içlerinde tutamadıkları çıglıklarıyla 

hasta çocuklarını seyreden anne-babalar düşünece-

ğim. 

Ve bu  gece,

Yanağına iyi geceler öpücügü için biraz daha 

uzun tutacağım kollarımda. 

Tanrıya senin için teşekkür edip bize yalnızca 

bir gün daha vermesi için yakaracağim.  

....
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Merhaba, Ben 29 yasinda  bir babayım Eşim ve ben 
birlikte mükemmel bir yasamı paylastık. Tanrı bizi bir 
çocukla kutsadı. 

Beyin kanseri teşhisi  koydular Ve kurtulması için 
tek yolun ameliyat oldugunu söylediler. Ne yazık ki bu-
nun için yeterli paramız yok. AOL ve Zdnet (Zimbabve) 
bize yardım etme kararı  aldı. 

Bu mail ne kadar çok kişiye yönlendirilirse, her üç 
kişi için 32 sent Zimbabve doları olarak fon oluşturu-
lacak.  AOL Mesajı takip edecek ve kaç kisiye ulaştiğını 
sayacak. 

Adres listenizdeki en az üç kişiye bu mesajı gön-
derin.

ACİL!!!!! 

ULAŞABİLDİĞİNİZ HERKESE İLETİNİZ LÜTFEN! 

Eger birgün siz de böyle bir mesaj göndermek zo-
runda kalırsanız, okumadan silen ve iletmeyenler hak-
kında ne düsünürsünüz? 

Lütfen tüm tanıdıklarınıza gönderin... 

Sevgili Arkadaşlar,

Cerrahpasa Tıp Fakültesi Onkoloji  Çocuk   bölümünde 
yatan 7 yaşında Lösemi hastası Damla Ahsan için AB-Negatif 
taze kana ihtiyaç duyulmaktaymış.

DOKTORLARA GÖRE EN AZ 6 AY DEVAMLI KANA 
ihtiyaçları var.. 

Yardım etmek isteyenler olursa aşağıda yazılı cep tele-
fonlarından annesine ulaşabilirler.

Sizde e-postayı lütfen tanıdığınız herkese gönderin. Zor 
durumda olan bu çocuğa  yardım edelim.

Herkese Saglıklı Günler...

Damla’nın Annesinin tel.no. :0532 411 32 53

Şahsen ben böyle mailleri baskalarına iletmezdim, ger-
çek olmadığını düşündüğüm için ama bugün bu düsüncem 
değişti. 

Damlanın annesi yazan numarayı aradım ve Yazanların 
doğru olduğunu teyid ettim.

2 yıldır fon alıyorlarmış mail gönderiminden.

Yani yazılanlar gerçek.

   ----- *** ----- 

Misketten Bomba Olur mu Hiç...

Ana gibi yar 
Bağdat gibi diyar olmaz denirdi eskiden 
Şimdi ne anaların yarlığı 
Ne Bağdat’ın diyarlığı kaldı 
Vefasız evlatlar 
Fazlalık oldu avlularda ana-babalar 
Bağdat da değişti 
En aşina yüzü demokrasi ödülü silahlar 
Ölü Bağdat 
Yangın yeri karanlığında 
Enkaz altında kaldı insanlık 
Sınıf atlayamadı merhamet 
Acı yerleşti küçücük gözlere 
Misketler renkli değil artık 
Misketler düşman çocuklara 
Hiç en güzel oyuncak bomba olur mu 
Ah Bağdat 
Çocukluğumu kirletti bu misketten bombalar 
Artık gökkuşağı renkli değil rüyalar 
Evveline saklanmış öfkesini kusuyor medeniyet 
Üstüne çöküyor karanlık çağdaş dünyanın 
Ve dünyaları başına yıkılıyor insanların 
Zülum hiç bu kadar alkışlanmadı Bağdat 
Hiç bu kadar kanlı olmadı demokrasi 
Bunca sağırlaşmadı vicdanlar inan 
Yeni doğan çocukların demokrasi düşmanı 
Bu viran şehir demokrasi armağanı 
Oysa o iyi birşey olmalıydı 
Öyle söylemişti çocukluğumun vatandaşlık kitabı 
Ah Bağdat 
Masallar diyarı 
Şimdi korkunç kabuslar görüyor yatağında çocuklar 
Özgürlük isterlerdi bir zamanar 
Şimdi acı buram buram demokrasi kokar 
Ah Bağdat 
Modern dünyanın son eseri 
Bencilliğin karakalemi 
Yüreğine yakılmış bir ihanet ateşi 
Ve sen Bağdat 
Affetmeyceksin derine kazınan bu vahşeti 
Ah Bağdat 
Soluk çocukluğumun masal başkenti 
Ne oldu sana 
Yoksa bu kadar kötü birşey miydi bu demokrasi il-

leti...
 Birsen Tunç
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....

Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış 

ve felsefesiyle ünlü filozof Diyojen, bir gün çok dar bir 

sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli 

bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe 

geçmek mümkün değildir. Mağrur zengin, hor gördüğü 

filozofa: 

- ̀ Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem` der. 

Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir: 

- `Ben çekilirim.

....

Bir toplantıda, bir genç Mehmet Akif` i küçük düşür-

mek ister: 

- `Afedersiniz, siz veteriner misiniz?` Mehmet Akif hiç 

istifini bozmadan şöyle yanıtlamış: 

- `Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?`

...

Sokrates ve eşi bir türlü iyi geçinemezlermiş. Bir gün 

eşi Sokrates`e verip veriştirmiş, ağzına geleni söylemiş. 

Bakmış kocası hiç bir tepki göstermiyor; bir kova suyu 

alıp başından aşağı boşaltmış. 

Sokrat, gayet sakin: - `Bu kadar gök gürültüsünden 

sonra bir sağanak zaten bekliyordum` demiş. 

...

Bernard Shaw ile Churchill hiç geçinemez ve sık sık 

birbirlerini iğnelermiş. Bernard Shaw, bir oyununun ilk ge-

cesine, Churchill`i davet etmiş ve davetiyeye de bir pusula 

iliştirmiş: 

- `Size iki kişilik davetiye gönderiyorum. Bir dostunu-

zu alıp gelebilirsiniz. Tabii dostunuz varsa.` Churchill, he-

men cevap göndermiş: 

- `Maalesef o gece başka bir yere söz verdiğim için 

oyununuzu seyretmeye gelemeyeceğim. İkinci gece gelebi-

lirim, tabii oyununuz ikinci gece de oynarsa.` 

...

Bir gün Eflatun, öğrencilerinden birini kumar oynar-

ken yakalamış ve şiddetle azarlamış. Talebesi: 

- `İyi ama ben çok az bir paraya oynuyordum` diye 

itiraz edecek olunca Eflatun cevap vermiş: 

- `Ben seni kaybettiğin para için değil, kaybettiğin 

zaman için azarlıyorum.` 

...

Meşhur bir filozofa: 

- `Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu 

kadar fakirsiniz?` diye sorulduğunda: 

- `Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan` demiş. 

...

Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile` ye hasımla-

rından biri: 

- `Efendim` demiş, `Kulaklarınız, bir insan için biraz 

büyük değil mi?` 

Galile: - `Doğru` demiş, `Benim kulaklarım bir insan 

için biraz büyük ama, seninkiler bir eşek için fazla küçük 

sayılmaz mı?` 

...

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefe-

re çıkacağı yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezir-

lerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, 

Yavuz ona: - `Sen sır saklamayı bilir misin?` diye sor-

muş. 

Vezir: - `Evet hünkarım, bilirim` dediğinde, Yavuz ce-

vabı yapıştırmış: - `İyi, ben de bilirim.`.

...

Bir şemsiye tamircisi, yazmış olduğu türleri incele-

mesi için Sheaksper’a gönderdiğinde, ünlü yazarın ce-

vabı şu olur:

Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sa-

dece şemsiye yapın..

NÜKTELER
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...

Dostlarında biri, Fransız kralı 15. Lui’ ye:Majesteleri, 

demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü?

Hiç kimse budalalığı kabul etmeyeceğine göre, herkes 

böyle bir vergiyi seve seve öder.

Kral, alaylı alaylı gülerek:

Hakikatten enteresan bir fikir, cevabını vermiş. Bu bu-

luşunuza karşılık,sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum. 

...

Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon’ un bir 
muharebede tenkide kalkışıp parmağını harita üzerinde 
gezdirerek: Önce şurasını almalıydınız, sonra buradan 
geçerek ötesini zapdetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye 
başlayınca, Napolyon:Evet, demiş. Onlar parmakla alı-
nabilseydi dediğin gibi yapardım. 

...

İdam edilmek üzere olan bir mahkuma:Diyeceğin bir 

şey var mı? diye sorduklarında: Bu bana iyi bir ders oldu!! 

...

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans toprakların-
da ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna 
gelip telaşla:300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru 
yaklaşıyor, der. Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der: 
Biz de onlara yaklaşıyoruz. 

...

Bir filozofa sormuşlar: Şansa inanır mısınız?

Filozof : Evet, yoksa sevmediğim insanların başarısını 

neyle açıklardım 

...

Sokrat Ölüme mahkum edildiğinde, eşi:Haksız yere 
öldürülüyorsun, diye ağlamaya başlayınca,  Sokrat:Ne 
yani, demiş. Birde haklı yere mi öldürülseydim!

...

Churchill, avam kamarasında konuşurken, muhalif 

partiden bir kadın milletvekili, Churchill` e kızgın kızgın 

şöyle seslenir: 

- `Eğer, karınız olsaydım, kahvenizin içine zehir karış-

tırırdım.` 

Churchill, oldukça sakin kadına döner ve lafı yapıştırır: 

- `Hanımefendi, eğer karım siz olsaydınız, o kahveyi seve 

seve içerdim.
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Merhaba değerli okuyucular; 

Öncelikle cildimizi tanımakla işe başlayalım. Cilt vücu-
dun en değerli organlarından biridir. Cildimiz dokunma, ısı 
ve basınç duyularımızı sağlayan hassas bir organ olup in-
san vücudunun fizyolojik sistemi açısından da büyük önem 
taşır. Vücut ısımızı normal seviyede tutar, vücut nemini 
kontrol altında bulundurur ve iç organlarımızın işlevlerini 
kontrol edip normal çalışmalarını sağlar. Cilt, vücudu zarar-
lı yabancı maddelerden, bakterilerden ve güneşten kaynak-
lanan ultraviyole ışınlarından da korur.

Cilt tipleri, yağlı, kuru, karma, normal olarak 4 guruba 
ayrılır. Cilt tipinize en uygun bakımı uygulamak için cilt teş-
hisini bilmeniz gerekmektedir. Sorulara yanıt verip, şıkları 
topladıktan sonra cilt tipinizi aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1- Cildinizdeki gözenekler nerelerde daha çok belir-
gin?

 a- Tüm yüzde
 b- T bölgesinde
 c- Pek belirgin değil
 d- Neredeyse görünmüyor

 2- Cildinizde kuruluk ve gerginlik problemleri olur 
mu?

	 a- Hiç olmuyor
 b- Ara sıra oluyor
 c- Bazen
 d- Her zaman

3- Cildinizde siyah nokta ve sivilce problemi oluyor 
mu?

	 a- Oldukça sık
 b- Ara sıra T bölgesinde
 c- Bazen olmuyor
 d- Hiç olmuyor

4- Cildinizde pullanma olur mu?
 a- Hiç olmuyor
 b- Ara sıra çene bölgesinde
 c- Bazen

 d- Sık sık

5- Cildinizde yağlanma hissedermisiniz?

	 a- Her zaman
 b- T bölgesinde
 c- Bazen
 d- Hiç hissetmem

6- Cildinizde kırışıklık oluşumu var mı?
 a- Hemen hemen hiç
 b- Mimik çizgileri
 c- Hafif çizgiler
 d- Bazı bölgelerde derin çizgiler

NOT: Yukarıda T bölgesi diye adlandırılan yerler alın, 

burun ve çene bölgesidir.

* Şıkları topladıktan sonra listeden cilt tipinizi bulabi-

lirsiniz.

A şıkkı çoğunlukta ise yağlı-problemli cilt

B şıkkı çoğunlukta ise karma cilt

C şıkkı çoğunlukta ise normal cilt

D şıkkı çoğunlukta ise kuru cilt

Özellikle bahar geçişlerinde cildimize bakım yaparak 

cildimizin ölü tabakasını yok ederek daha canlı bir görü-

nüm kazandırabiliriz. İlkbaharda vücudumuz havalarında 

yavaş yavaş ısınması ile daha yorgun bir hal almaktadır. 

Bahar yorgunluğunu gidermekle işe başlayalım dilerseniz. 

‘Bahar yorgunluğunu gidermek ve zinde kalmak için 

macun’
- 500 gr süzme bal
- Eşit miktarda ceviz, badem, fındık, şamfıstığı
- Arı sütü, polen 
- Kavrulmuş keten tohumu
- 1,2 tane kayısı ve de incir (kurutulmuş)

Badem, ceviz, fındık, fıstık ve keten tohumunu toz hale 

getirip kayısı ve inciri küçük parçalar haline getirip süzül-

müş bal ile karıştırıp her gün bir tatlı kaşığı yenilir.

Sizlere vereceğim maske tarifleri ile cildiniz beslenip 

canlanacaktır. Haftada 1 kez yapılması yeterli olan maske-

lerin sayısız faydaları vardır.

Yazgül YEŞİLBAŞ

Güzellik uzmanı
yacera@mynet.com

C İ L T  B A K I M I  V E  M A S K E

D O Ğ A L  G Ü Z E L L İ K
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Cildimizi beslemenin dışında canlandırıcı özelliği de 

olan maskeler yüzün gençleşmesini, kan dolaşımının hızla-

narak oksijenin yüz üstünde ki dokulara erişmesini sağlar. 

Maskelerin hemen hepsinde su oranı yüksektir. Maske sü-

rülünce, suyun hemen uçmasını, cildin serinlemesini, ra-

hatlamasını, gözeneklerin büzülmesini sağlar.

Maske çıkarıldığında ise kan damarları açılır, cilt daha 

pembe görünür. Genişleyen damarlar sayesinde alt deriye 

bol kan gireceğinden cilt düzelir, gözenekler kapanır, cildin 

görünüşünde belirgin bir güzelleşme olur. Maskenin etkisi 

geçici olmakla birlikte cilt yinede çalıştırılmış ve canlandı-

rılmıştır.

Güzellik ve sağlıklı görünüşe giden yol, ilk olarak cilt 

bakımından geçiyor. Aslında cildimize iyi davranmak hiçte 

zor değil. Hele her gün kendimize ayıracağımız birkaç daki-

kanın bize kazandıracağı inanılmaz yararları düşündükçe..

YAĞLI-PROBLEMLİ CİLT İÇİN MASKE

Malzemeler:

Bir yumurta akı

3-4 damla limon suyu 

Yeterince yulaf unu veya kil

Yapılışı:

Yumurta akı, limon suyu ile karıştırılır. İçine merhem 

kıvamını alacak kadar yulaf unu yada kil karıştırılıp sonra 

yüze (göz çevresi hariç) gerekirse boyuna kadar sürülür. 20 

dk beklettikten sonra yüz temizlenip soğuk su ile yıkanır. 

Ardından yağlı nemlendirici ile cilt nemlendirilir.

KURU CİLTLER İÇİN MASKE

Malzemeler:

Bir taze yumurtanın sarısı

Bir çorba kaşığı yağsız süt tozu veya patates unu

Bir çorba kaşığı taze süt

Yarım tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

Bir araya getirilen bu malzemeler karıştırılır. Mayonez 

kıvamını bulunca yüze ve boyuna sürülür. (Göz çevresine 

sürülmez.) 15–20 dk sonra yüz önce ılık, sonra soğuk su ile 

yıkanıp ardından yağlı nemlendirici sürülerek aynı zaman-

da bol bol su içilmesi gerekmektedir.

NORMAL CİLT İÇİN MASKE

Malzemeler:

Bir miktar rendelenmiş elma

Bir miktar süt

Yapılışı:

Rendelenmiş elma çok az miktarda süt ile pişirilip ılık 

iken yüze sürülür. Kuruyunca yüz, gülsuyuna daldırılmış 

pamuk ile silinir.

KARMA CİLT İÇİN MASKE

Malzemeler:

Bir adet muz

Bir tatlı kaşığı krem şanti

Yapılışı:

Muz çatalla ezilir. İçine bir tatlı kaşığı krem şanti ek-

lenip karıştırılır ve yüze sürülür. 15–20 dk sonra ılık su ile 

yıkanır. 

TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN BESLEYİCİ KREM

Malzemeler:

Bir tatlı kaşığı bal

Birkaç damla badem yağı

Bir yumurta akı

Yapılışı:

Yumurta akı iyice karıştırılır. Bal ve badem yağı ağır 

ağır eklenir. Karışım, düzgün bir kıvam alıncaya kadar ka-

rıştırılır. (Cildi kuru olanlar birkaç damla fazla badem yağı 

katabilirler.) Buzdolabında bir hafta dayanabilir. Badem 

yağı yerine, bitkisel başka besleyici yağda koyulabilir…

NOT: Maskelerin göz çevresine sürülmemesi gerek-

mektedir. Bunun nedeni ise göz çevresi normal cildimize 

göre on kat daha ince ve kan damarları ile daha az beslen-

mektedir. Bu nedenle de göz çevresine özel ürünler dışında 

hiçbir ürün sürülmez.

Bu ay sizlere maske tarifleri, besleyici krem ve bahar 

yoğunluğu için macun tariflerini verebildim. Diğer ay sizlere 

Peelingler, saç bakımları ve sizlerden gelen soruları yanıtla-

maya çalışacağım. Her türlü soru ve görüşleriniz için mail 

adresimi yazabilirsiniz. Unutmayınız bakımlı insan kendisi-

ne ve çevresine saygısı olan insandır.

Sağlıklı, güzel günler geçirmeniz dileğiyle Allah’a ema-

net olun.
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