
             
 
 
 
 
 
 

  
                     
MERHABA          

 
 
Yeni bir bültenle yine sizlerle birlikteyiz. 

Geçen dört aylık sürede İLKDER’in yaptığı 
faaliyetleri ve diğer önemli çalışmaları, 
haberleri, olayları her sayıda olduğu gibi yine 
bu sayıda da sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
  

Dünyada o kadar çok şeyler oluyor ki 
insan takip etmekte bile zorlanıyor. Gerçi 
bunların hepsini takip etmekle hepimiz mükellef 
değiliz. Fakat öyle şeyler var ki takip etmesek 
olmaz. Hatta takipten, haberdar olmaktan öte 
bizzat içinde olmazsak olmaz. 
 

Bunlardan birincisi hatta en önemlisi 
bizleri yakından ilgilendiren BAŞÖRTÜSÜ  
sorunu. Düşünüyorum da (bilmiyorum sizlerde 
aynı fikirde misiniz) bu sorun çözülmeden 
aramızdan ayrılıp hakkın rahmetine kavuşanlar 
oldu. Bizlerde çocuklarımızın geleceğiyle 
yakından ilgili olan bu sorunlarla mı gideceğiz 
öte dünyaya? Bazen acaba böyle bir sorun yok 
mu, bizler mi üretiyoruz, ya da varsa neden 
çözüme götürücü adımlar atamıyoruz diyorum 
kendi kendime. Çoğunluksa çoğunluk var, 
protestolarsa hemen her kurumdan şöyle veya 
böyle sesler geliyor. Makamsa en üst 
mevkilerde makamlarda konuyu anlatacak, 
gerekirse savunacak insanlar, siyasiler, ilim 
adamları var. Peki, neden hala bir adım dahi 
ilerleme olmuyor? Hatta daha da zorlaşıyor 
başörtülü kadınların sorunları? 
 

Son iki olay bunu daha da pekiştirdi. 
Başörtülü iki gazetecinin haber alma özgürlüğü 
kısıtlandı ve bir üniversitenin toplantısından 
dışarı çıkarıldılar. Bir diğer olay ise altmış yaşın 
üzerinde bir ev kadınının avukat olan eşinin 
ödül törenine alınmayışı. Bu acıları kalbimizde 
hissedip, olaylara tepkisiz kalmamak için acaba 
ne yapabiliriz diye kendi kendimize sorular 
sorabiliyor muyuz? Yoksa böylesi bir olayın illa 
da kendi başımıza gelmesini mi bekliyoruz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bakın insan hakları komisyonları, 

siyasiler, sivil toplum kuruluşları, A.B. AİHM 
çalmadık kapı, başvurmadık yer kalmadı. 
Olmuyor, bir türlü konunun mağdurlarını çözüme 
götürecek bir yöntem bulunamıyor. Artık 
mağdurlar kendileri çözüm bulmaya başladılar. 

 Onların istediği buydu, istedikleri de 
oluyor. Peki, biz ne istiyoruz? Allah (c.c) inanan 
kulundan ne istiyor? Bütün bunları bir kez daha 
düşünelim. Lütfen konuyla ilgili yaşadığınız en 
küçük olayları bile kaleme alın, yazın ve bizlere 
gönderin. Bir defada birlikte değerlendirelim. 
Bilemeyiz hangi ihlaslı adımlarımız bizleri 
çözüme götürecek. 

 
Şimdi İLKDER üyeleri olarak 

yapacağımız en önemli iş, Endonezya AÇE 
bölgesinde deprem ve tsunamiden bizlere bir 
emanet olarak kalan kırk bin yetim çocuktan 
ulaşabildiğimiz kadarına ulaşmak ve onlara 
sürekli kalabilecekleri bir yetimhane yapmak. Bir 
de yine bu yetim çocuklara koruyucu birer aile 
olabilmek. Bu iki hayırlı çalışmanın içinde 
olmayı Allah hepimize nasip etsin .(amin) 

 
ALLAH,  kulu kula muhtaç etmesin. 

Ederse de merhametli insanlarla karşılaştırsın. 
Her ümmetin bir imtihanı var. Onlar böylesi bir 
büyük olayla imtihan oldular. Bizler de 
mallarımızla, canlarımızla, gücümüzle, ne kadar 
onların yanında olacağız, bizde böyle imtihan 
oluyoruz. Bu bir imtihan. Dileyen Rabbına varan 
bir yol tutar. Dualarımız odur ki attığımız 
adımlar, yaptığımız hayırlar, söylediğimiz sözler, 
gözlerimizden akan yaşlar ve birlikte her hayırlı 
işte göstereceğimiz çabalar bizleri Rabbımıza 
varan yola iletsin. 

 
Selam ve dua ile  

 
Özden Zehra SÖNMEZ 
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EN GÜZEL MİRAS “SEVGİ” 
Ebru Karabıyık 

 
(Bu yazı dede sevgisini tadamamış torunlara ithaf 

olunur.)  
Senden dinlemiştim ilk peygamber 

hikayelerini ve senden dinlemiştim Hz. Fatıma’yı... 
Peygamberlerin yolundan gitmeyi ve Hz. Fatıma’yı 
örnek almayı ilk sen öğütledin bana. Sendin içimdeki 
“iyi müslüman olma” fitilini ateşleyen.  
  Kim ağlar bilmem ki senin kadar güzel ve 
içten... Yanaklarından süzülen gözyaşlarını ancak 
sakalından süzülürken dokunabilirdim. 
Hz.Ebubekir’in (ra) merhametini hissederdim üşümüş 
küçücük ellerim sıcacık avuçlarındayken... 
 Sahura kaldırırdın Ramazan gecelerinde. Tüy 
kadar hafif sesinle ve en latif sözlerinle. Daha bir sıkı 
yumardım gözlerimi bir kez daha “haydi kalk 
yavrum” deyişini duyabilmek için. Herkesten önce 
bitirirdim yemeğimi; çünkü sabah namazından önce 
okunan mukabeleye seninle gidebilmek için. 
 Kaç dedenin elleri değmiştir saçlarını örmek 
için liseli bir genç kızın saçlarına ve kaç dede 
götürmüştür sabah namazına okula bile gitmeyen 
torununu. 
 Yok yok dedeciğim... Taş binalara hapsolmuş 
taştan kalpler, şimdilerde uykular daha kıymetli. 
Şimdilerde dedeler yemek yemeyen torunlarına 
şirinlik yapıyorlar ancak yemek yemeleri için ve en 
fazla parka götürüyorlar. Çünkü salıncak kurmak çok 
zahmetli şehirlerde. Onlar baharda söğüt ağacından 
küçük düdükler yapmayı da bilmiyorlar ama emekli 
maaşları var en güzel orgları alıyorlar.  
 Artık bir çok çocuğun dedesi onlarla birlikte 
kalamıyor, kilometreler var aralarında ve kuşak farkı... 
Ne dedeler anlıyor torunlarını, Ne torunlar dinliyor 
dedelerini. 
 Dört yıl süren askerlik anılarını anlatırken 
değme tiyatroculara taş çıkartırdın. Bizse seni 
dinlemek için misafirlere hizmeti aksatırdık. Onlarca 
hatta yüzlerce kanal yoktu o zamanlar ve 
paylaşılamayan kumandalar... 
 Sen kızsın demeyip topaç ve uçurtma yapman, 
rengarenk misketler alman belki bir erkek torun 
özlemiydi ama bana medeni cesareti öğretti. 
 Sen öğrettin bize kaşla gözle terbiye olmayı; 
şimdilerde buna vücut dili diyorlar ve suya düşen bir 
karıncanın yerine kendimizi koymayı bunun adı da 
empati... Çocuklarımız ise bunları dedelerinden değil 
psikologlardan öğreniyorlar. 
 Öyle özlüyorum ki seni dedeciğim öğrettiğin 
duaları okurken ve öyle üzülüyorum ki çocuğum seni 
tanıyamadığı için. Senden ne zaman bahsetsem beni 
kıskanıyor “O benim dedemdi” diyor. Öyle olsun... 
hatıraların bile hayatımıza can veriyor. 

Öğrettiklerin ve yaşattıklarınla beraber bizlere 
en güzel mirasın sevgindi.  
 Teşekkürler dedeciğim ve Allah Rahmet 
eylesin... 

“Rabbim onlar küçükken bana nasıl 
merhamet etmişlerse sende onlara öylece merhamet 
et.”   



 

AİLE 
Hadiye Kılıç 

 
“AİLE”nin sözlük tanımına baktığımda bu 

tanımın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini 
düşündüm. Aile “Karı, koca ve çocuklardan oluşan 
en küçük topluluk” buradaki karı kelimesi başından 
insana itici geliyor. Kadını küçümseme, ikinci sınıfa 
indirgeme daha tanım yapılırken düşünülmüş ya da 
bana mı öyle geliyor.Yaşanılan olaylar, erkek 
egemen bir hukuk düzeni mi acaba böyle 
düşündürüyor. Aile,dendiği zaman insanın aklına 
daha fazlası gelmeli. Paylaşmak…Sihirli sözcük bu. 

Mutluluğu, acıyı, özlemi, emeği, sevgiyi, 
varlığı, yokluğu, kısaca insana has bütün duyguları 
paylaşmak. Paylaşım olmadığında ailenin de bir 
özelliği kalmıyor. 

Aile dediğim zaman güzel şeyler düşünmek 
istiyorum ama aklıma hep boşanmalar, felaketler 
sonucu darmadağın olmuş çocuklar geliyor. Sevgi 
ve sadakat üzerine kurulmuş olan aile 
sıralanabilecek pek çok sebep yüzünden ayrılık 
noktasına geliyor. Son beş yılda ki boşanma 
oranlarındaki artış da bizleri düşündürüyor. 
Boşanma .sonrası yaşanan travma en çok kadını ve 
çocuğu etkiliyor. Suç işleyen çocuklar arasında 
yapılan araştırmada boşanmış ya da şiddet yaşanan 
ailelerin çocuklarında suç işleme oranı daha fazla 
görülmekte. Bu tespitleri çoğumuz biliyoruz. Dünya 
geneline baktığımızda en gelişmiş ülkelerde bile 
hırsızlık, gasp, tecavüz gibi suçlar artık adi suçlar 
kapsamına giriyor. Eline (nereden aldığı belli 
olmayan diyemiyoruz çünkü silah taşıma yaşı 
ilköğretime kadar düştü) geçirdiği silahla okulun 
içine dalıp dehşet saçan çocukları her gün 
okuyoruz. Önceden sigara içmesine bile tahammül 
edemediğimiz çocuğumuzun uyuşturucu kullanıp 
kullanmadığını araştırıyoruz ki son yıllarda sigara 
kullanımını bile geçti. Bunların sorumluluğu aileye 
genelde de topluma ait. Başkasının çocuğundan 
bana ne diyemiyoruz çünkü o çocuk bir süre sonra 
evimize hırsız olarak girebiliyor.   

Boşanmaların yanı sıra birde doğal afetler, 
savaşlar, göçler, ekonomik sebepler yüzünden 
parçalanmış aileler var. Bu ailelerin çocuklarının 
durumları daha içler acısı. Son yaşadığımız tsunami 
felaketi bunu daha çok gözler önüne serdi. Annesini 
ya da babasını bazen de her ikisini birden hatta 
bütün yakınlarını kaybeden çocukları gördük. Bir 
anda ortada kalan bu çocuklar yaşadıkları felaketin 
yaralarını dahi saramadan organ mafyalarının, 
çocuk tacirlerinin ellerine düştüler. Şanslı olanlar 
yardıma koşan duyarlı insanların şefkatini duydular 
ya diğerleri... İnsan bu noktada duruyor ve 
yutkunmaktan kendisini alamıyor. İnsanın en büyük 
düşmanı yine insan. Aile bağları kuvvetli olan 

toplumlar daha dinamik, daha güçlü, daha özverili 
oluyor. Günümüz ailesi ise küçüldüğü, çekirdek aile 
olduğu halde bireylerin birbirlerine güvenmediği, 
sevgi ve saygının yitirildiği, birbirlerine bile 
tahammül edemeyen insanlar bir arada yaşamaya 
devam ediyorlar. 

 
Aile kurmak istediğimizde hepimizin belli 

kriterleri vardır. Yuva kuracağımız insanda belli 
özellikler arıyoruz. Son yıllarda bu kriterlerde de çok 
büyük değişiklikler oldu. Sevgi, görgü, bilgi, karakter 
gibi özelliklerin yerini daha çok maddiyat, daha çok 
kariyer aldı. Bunlarda bir süre sonra ya yetersiz kaldı 
yada kayboldu. Aradığı mutluluğu yuvasında 
bulamayan kadın yada erkek başka yollar aramaya 
başladılar. Bu da yıkımın başlangıcı oldu. 

2005 yılı aile yılı ilan edildi. Kötümser bir tablo 
çizdiğimin farkındayım. Ama bu bizim için bir vesile 
olsun mevcut aile bireyleri biraz daha birbirlerine 
karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur kendisini 
karşısındaki insanın yerine koyarsa sanıyorum işler 
biraz daha kolay olacak. Yeni bir yuva kurmak 
isteyen gençlerimize yol gösterip örnek olmak yine 
bizlere düşüyor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ? 
 

 Gözaltı süresi 24 saattir. 
 Arama, ancak hakim kararı ile 

olabilir. 
 Düşüncenizi özgürce ifade 

edebileceğinizi biliyor musunuz? 
 Dininizi ve inancınızı öğrenme, 

aleni veya gizli, yalnız veya toplu 
olarak ibadet etme hakkınız olduğunu  
biliyor musunuz? 

 Özel yaşamınızın gizliliği esastır. 
 Her resmi kurum dilekçenizi almak

ve cevaplamak zorundadır. 
 Herkes önceden izin almaksızın 

toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma 
hakkına sahiptir. 

 Dernek kurmanız izne tabi 
değildir. 

 Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
hakkınız, gücünü anayasadan alır. 



 

ANNE- BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ 
Emine Özçelik 

 
Aile, toplum hayatında düzenin 

sağlanmasında bir sigorta görevi 
yüklenmektedir. Sağlıklı toplumlar, sağlıklı 
bireylerden oluşur. Bunun oluşmasında da aile 
büyük rol oynar. Aksi halde başıboş yetişen 
insanlar, anarşi ve kaos ortamı yaratır. 

Eğitimin ilk basamağı ailedir.bunu çevre, 
okul takip eder dersek de, bunlarla beraber 
ailenin etkisi yine devam eder. 

Aile kurumu iki insanın evlenmesiyle 
kurulmuş olur. Buradaki en önemli amaç 
sağlıklı nesillerin yetişmesidir. Bizlere emanet 
olarak verilen yavrularımızı, iyi bir aile 
ortamında, onlara en iyi eğitimi vererek topluma 
iyi insanlar yetiştirmek ilk önceliğimiz 
olmalıdır. 

Bunun içinde anne babaların çocuklarını 
yetiştirirken takındıkları tavırları büyük önem 
arz etmektedir. 

Anne babalar çocuk doğmadan önce nasıl 
bir çocuk istedikleri konusunda zihinlerinde 
hayali bir çocuk kavramı oluştururlar. 
Beklentilerine uymadığı taktirde olumsuz bir 
tavır geliştirirler. 

Üstlendikleri ebeveyn rolünden memnun 
olan ve görevlerini gereğince yaptıklarına 
inanan anne ve babaların çocuklarına karşı 
tavırları daha başarılı ve olumludur. 

Çocuklarının sayı, cinsiyet ve kişilik 
özelliklerinden memnun olan anne ve babalar 
memnun olmayanlara göre daha uygun tavırlara 
sahiptir. 

Aile içinde eşler arasındaki ilişkilerde çok 
önemlidir.Örneğin; eşiyle anlaşamayan bir anne, 
tüm sevgi ve ilgisini çocuklarına vererek onunla 
bütünleşebildiği gibi, tam tersine saldırgan bir 
tavır da sergileyebilir. 

Çocukluk yıllarını zor şartlar altında 
geçiren bir baba veya anne; maddi imkanları 
olur olmaz, çocuğuna en iyi ortamı hazırlamak 
ister. Bunun için çocuğun ilgi ve yeteneğine 
bakmadan çeşitli konularda dersler aldırır, 
kurslara gönderir. Bütün bunları yaparken, anne 
ve babaların en büyük hataları çocuklarını 
tanımadan, ilgi ve yeteneklerini saptamadan 
onları kendi arzu ve tutkuları doğrultusunda 
yönlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. 
Büyüme aşamalarında başarılı olan çocuklar, iyi 
aile ilişkileri içinde yetişmiş kimselerdir. 

Çocuklarla iyi bir iletişim kurabilmek için 
dikkat edilmesi gereken üç önemli etken vardır. 
Böylece tartışma ve kırgınlığa meydan 
verilmemiş olur. 

1.Kendini çocuğunun yerine koyarak 
durumu değerlendirmek.(empati) 

2.Çocuğun anneden ayrı ve farklı duyup 
düşünebileceğini kabul edilebilmek . 

3.Çocuğun gelişim süreci içinde (yaşının 
icabı) bazı davranış ve duygularda 
bulunabileceğini bilmek ve bunları geçici olarak 
kabul etmek. 

Kendini çocuğun yerine koyarak durumu 
değerlendirmek, pek de kolay bir işlem 
değildir.Yani, kendimizi çocuğun durumunda 
düşünmek onun duygularını yaşamaya olaya ve 
çevreye onun gözleriyle yani onun algılarıyla 
bakmaya çalışmak. Bir kişinin duygularını veya 
durumunu gerçekten anlayabilmek için onun 
yerine geçmek, kendini onun yerine koymak 
gerekir. Dolayısıyla, çocukla ilgili bir sorun veya 
durumu çocukla birlikte değerlendirirken, olaya 
çocuğun bakış açısını anlamaya çalışarak 
yaklaşmalı yani kendimizi çocuğun yerine 
koyarak onun duygularını, düşüncelerini 
algılamaya yönelmek, sorunları halletmek 
açısından çok faydalı ve yardımcıdır. Çocuk, aile 
büyüğünden farklı duyar, farklı algılayıp, farklı 
düşünebilir. Bunu kabul etmek gerçekten 
zorlayıcıdır. Ancak çocukların olaylara, biz 
büyükler gibi koşullanmış olmayıp, yepyeni ve 
çocuksu bir bakışla baktıklarını, duyguları daha 
katıksız, daha yoğun olduğunu düşünmek biraz 
yardımcı olur veya çocuğun farklı bir yapı veya 
bünyeye sahip olabileceğini kabul edebilmek 
gerekir. Örneğin; anne çabuk üşüyen, soğuğa 
dayanıksız bir bünyede ise çocuğun da aynı 
bünyeye sahip olduğu kaçınılmaz bir koşul 
değildir. 

Çocuğun gelişme süreci içinde yaşının icabı 
bazı davranışı tepki ve duygularda 
bulunabileceğini bilmek. Biz yetişkinlerin 
genellikle yaptığı, çocuğu çocuk olarak değil de, 
hep ileriki büyük olarak görmek ve her yaptığını 
geleceğin çerçevesi içinde değerlendirerek 
duruma tepki göstermektir. 

İkinci yapabileceğimiz şey, çocuğun bazı 
davranışlarının yaş icabı doğal olabileceğini 
bilmektir. Örneğin; 3 yaşındaki bir çocuğun 
oyuncaklarını başka bir çocukla paylaşmadığını 
düşünelim. Çocuğun o yaşta daha paylaşmasını 
bilmedikleri hiç istemedikleri hatta ikili 
oynamayı dahi bilmedikleri bir yaş devresinde 
olduğunu bilmek belki de anneyi daha sabırlı ve 
hoşgörülü yapacaktır.Bu devrelerde çocukları, 
bilmedikleri yapamayacakları bir davranışa 
zorlamak doğru bir eğitim anlayışı değildir. 

Çocuk yetişkin değildir yetişkin gibi 
düşünemez davranamaz ama zamanı gelince 
öğrenir. Burada zamanı gelince terimi son  



 

derece  önemlidir. Çocuğun gelişme 
sürecinde belirli davranışları yapabileceği 
bazılarını da yapamayacağını bilmek bekli de 
yanlış tepkilere ve aceleci eğitime engel olur.     

Çocuk eğitiminde etkili olabilmek ve 
çocukla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için ilk 
adım çocuğu çocukluğuyla yani yaşının 
getirdiği doğal sınırlamalar ve yetersizliklerle 
kabul etmek, ona ileride olmasını düşlediğimiz 
yetişkinin veya kendimizin küçük bir kopyası 
olmadığından dolayı kızmamakla başlar. 
Beklentilerimizin oluşmasını sabır ve güvenle 
beklersek çocuğa da bu aşamaları yapması için 
daha sağlıklı bir ortam yaratmış oluruz. 

Anne ve babaların çocuklarına karşı 
takındıkları tavırlarda dikkat etmeleri gereken 
noktaları da şöyle özetleyebiliriz. 

 Anne ve babalar öncelikle çocuklarını 
tanımaları, onları ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda yönlendirmelidirler. Bu konuda 
kendi tutku ve arzularına göre değerlendirme 
yapmamalıdırlar. 

 Anne ve babalar çocuklarındaki güven 
duygusunu pekiştirmek için, onların yetenek ve 
kapasitelerine göre küçük sorumluluklar 
vermelidirler. 

 Anne ve babalar çocuk için en önemli 
besinin ‘ sevgi’ olduğunu bilerek çocuklarına 
yeterince sevgi göstermelidirler. Bu konuda 
aşırıya kaçılmamalı ve gösterilen sevgi bilinçli 
bir sevgi olmalıdır. 

 Anne ve babalar çocuğun gelişiminin 
doğal evrelerini ve zorlu dönemlerini 
bilmeli davranışlarını ona göre 
düzenlemelidirler. 

 Anne ve babalar her çocuğun kendine 
özgü niteliklerle donatılmış ayrı bir 
birey olduğunu düşünerek başkalarıyla 
kıyaslama yoluna gitmemelidir. 

 Anne ve babalar öncelikle çocuklarına 
iyi örnek olmalıdırlar. 

 Sürekli olumsuz yönlerinin 
vurgulanmaktansa olumlu yönlerini ön 
plana çıkarmak gerekir. 

 Çocuğun iyi alışkanlıklar geliştirmesine 
yardımcı olmak, yol göstermek ve 
yaptığı zamanda takdir etmek gerekir. 

 Olumsuz davranışta bulunduğu zaman 
eleştirilerimiz kişiliğine yönelik 
olmamalı,davranışa yönelik olmalıdır. 

 Çocuğun gelişimi ve eğitimi için oyunun 
gerekli olduğu düşünülerek,bu faaliyete 
zaman ayrılmalı ve birlikte bir şeyler 
yapmalıdır. 

Bu konulara dikkat edildiğinde sağlıklı bir 
iletişim sağlanmış olur.  

BAŞÖRTÜSÜ SORUNU 

Özden Zehra Sönmez 

S-Bu konu toplumda "Başörtüsü sorunu" 
şeklinde makes buldu."Başörtüsü sorunu"na bakış 
açınız nedir? Sizin bu meseleye yaklaşımınız 
nedir?Ne tür bir sorun sizce? (sistem sorunu mu 
yoksa müslümanların kendi literatürleriyle 
açıklayamadıkları türden bir sorun mu?) 

C- Başörtüsü Allah'ın emridir."Ey 
peygamber, eşlerine, kızlarına ve inananların 
kadınlarına söyle: (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları 
zaman) örtülerini üstlerine salsınlar; onların 
tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan 
budur. Allah çok bağışlayan,çok esirgeyendir." 
(Ahzab 59) 

İnançlı insanlar inançlarını amel'e 
döktüklerinde (inançlarının gereğini yapmak 
istediklerinde) zaman zaman engellerle 
karşılaşmışlardır. 

Hz.peygamber ef. namazı açıkca Ka'be' de 
kılmaya başladığında çeşitli engellerle 
karşılaşmıştır. Ama bu engeller onu inancının 
gereğini yerine getirmekten alıkoymamıştır. 
(henüz bir avuç olmalarına rağmen birlikte 
hareket ederek sorunların üstesinden gelmişlerdir) 
 Başörtüsü meselesi de toplumun bazı 
kesimlerinin siyasi rant elde etmek için çıkardığı 
yapay bir meseledir. Sorunlar başladığında 
Müslümanlardan (başörtülülerden) kaynaklanan 
bir sorun değildi diyebiliriz. Fakat sorunun 
ehemmiyetini kavrayamamak, bu sorunu bir avuç 
öğrenci genç kızların omuzlarına yüklemek ve bu 
konuda söz sahibi müslümanların dünyevi 
menfaatleri için susmaları,konuyu çarptırmaları, 
başörtüsünün farziyeti hakkındaki farklı 
yorumları bu sorunun Türkiye sınırları dışına da 
taşmasına sebep olmuştur.  

S-Peki konu enine boyuna konuşulabildi 
mi? (şayet cevabınız hayır ise nasıl 
konuşulmalıydı) ve bu bağlamda müslüman 
entelektüellerden beklenen tavır konulabildi mi? 

C-Ne yazık ki bir çok konuda da olduğu 
gibi başörtüsü meselesi konuşulması ve 
tartışılması gereken yerlerde bırakın konuşmayı 
gündeme bile gelmemiştir. Yapılan eylemler, 
boykotlar, protestolar da yetersiz kalmıştır. 
Konunun mağdurları evde, işte, üniversite de 
yalnız bırakılmış, dışlanmış, ikna odalarına 
alınmış, kolay ve pratik çözümlere  



 

yönlendirilmişlerdir. Bu konuda da (dış 
etkenlerden öte) en çok aileler ve din adamları 
etkili olmuştur. 

Konuyu sorun olarak gören islami 
teşkilatlar ve teşkilatların gençlik kolları da 
aradan geçen zaman içerisinde siyasi açıdan en 
üst çözüm mevkilerine geldiklerinde ise sorunu 
görmezlikten gelmeyi tercih etmişlerdir. Bu 
arada köşe yazarlarına da iyi birer malzeme 
olmaktan öteye gidememiştir. Bir defilede, bir 
filmin galasında bir araya gelen entelektüeller 
başörtüsü ile ilgili bir program da bir araya 
gelmekten çekinmişlerdir. 

S-Sizce nasıl bir çabayla 
çözümlenebilir? İslam'ı referans olarak bir 
cevap ararsanız nerede bulursunuz çözümü? 

C-"Başörtüsü sorunu" her şeyden önce 
sorunun varlığını kabul etmekle çözülür. İslam'ı 
referans olarak alırsak (din alimleri alırlarsa) 
zaten sorun diye bir şey kalmaz. Yeter ki; 
kendini dini konularda söz sahibi (yetkili) 
görenlerin, özde ve sözde birlikte hareket 
etmeleri sağlansın. Bundan sonra da konuyu 
sorun olarak gören yerlere, yetkililere, 
makamlara konu sorun olarak iletilsin. Çözüme 
doğru kalıcı adımlar atılsın, unutulmasın, ciddi 
bir şekilde takip edilsin. İnsanın sorunlarla ve 
yasaklarla özgürlüğü kısıtlanmış bir şekilde 
yaşaması zordur, hatta bazen imkansız olur. 
Belki de bu tür veya bütün sorunların çözümü 
için ortak platformlar oluşturulmalı. 

S-Başörtüsü meselesinin "insan hakları" 
veya "demokratik hak" ve yahut ta AHİM 
bağlamında değerlendirilmesi konusundaki 
fikirleriniz nedir? 

C- Başörtüsü meselesinin insan hakları 
mahkemelerinde veya AHİM bağlamında ele 
alınması da gerekliydi. Bu ve bunun gibi 
kurumlar adil olduklarını, kendilerine iletilen 
veya haberdar oldukları sorunları tarafsız olarak 
çözeceklerine dair bir çok maddeye imza attıkları 
halde ne yazık ki uygulamada böyle olmadığını 
bütün dünya bu vesileyle gördü. (Leyla Zana ve 
Leyla Şahin olayında olduğu gibi) 

Demokratik hak ve özgürlükler, kanunlar, 
kurallar yoluyla olumlu çözümler genelde 
imtiyazlı kesiminin işine yarıyor. T.C. 
Anayasasında ve altına ülke olarak imza attığımız 
uluslar arası sözleşmelerde de inanma ve 
inandığını hayatına özgürce yansıtma hakkı 

olduğu yıllardır dile getirilmiştir. Bu sözleşmelerin 
bir çok maddesinde "Herkes düşünce, vicdan, din 
özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak bir dine veya 
bir dile değil, bir inanca sahip olmak ve dinini, 
inancını kendi başına veya başkalarıyla birlikte 
toplu olarak ve aleni veya gizli bir biçimde ibadet 
etme, gereklerine uyma,uygulama ve öğretme 
yoluyla açığa vurma özgürlüğüne sahiptir" 
denilmektedir. 

Başörtüsü takmak bir dini gereklilik 
olduğuna göre, isteyen her Müslüman başörtüsü 
takmakla hem dini vazifesini yerine getirmiş 
oluyor, hem de insan hakları evrensel bildirgesinde 
tanınan “Din ve Vicdan Özgürlüğü” hakkını 
kullanmış oluyor. B.M. insan haklarıyla ilgili 
bildirilerinde ekonomik, kültürel, sosyal yaşamın 
her alanında insan haklarının ve temel 
özgürlüklerin tanınması, kullanılması ve bunlardan 
yararlanılması sırasında eşit olmayan bir 
muameleye maruz kalmak din ayırımcılığı olarak 
kabul edilmektedir. 

Devletler bu hiç bir maddeye, yasaya 
dayanmayan yasaklara, ayırımcılığa son vermek 
için çözüm üretmelidir. Fakat akıl almaz bir 
biçimde bu yasaklar devam etmektedir. 

S-Son olarak; bu konuda özellikle kendini 
mağdur hissedenlere bir kaç tavsiyede bulunun 
desek neler söylersiniz? 

C- Başörtüsü yasağı bizzat yasağı 
yaşayanların yanı sıra bir çok kişiyi de olumsuz 
yönde etkilemiştir. (Eşler, anneler, babalar, 
çocuklar.v.d) Başörtüsü sorununu yaşayanların bu 
ve bunun gibi yasakların kaldırılmasına yönelik 
atılacak olan adımlarda , yapılacak olan her türlü 
çalışmalarda bizzat çalışmaların içinde olmalarını, 
sorunun ortadan kalkması için çözüme götürücü 
adımlar atmalarını, Dua etmelerini ve Sabırlı 
olmalarını tavsiye ediyorum. Duanız olmasaydı 
Rabbın sizi ne yapsın. Sabredin Allah c.c 
sabredenlerle beraberdir. 

  (Özden Zehra Sönmez’in NİDA Dergisi 
Şubat 2005 sayısında yayınlanan röportajı)  

 
 
 
 

 
 
 
 



 

BİR KADINLAR GÜNÜNÜ DAHA 
KUTLARKEN 

Özden Zehra Sönmez 

Kadınlar bu yıl da geçmişi sorguladılar. 
 İnsan olmak, insan kalmak, hele kadın 

olmak gittikçe zorlaşıyor. Ülkemizde, 
yanıbaşımızda, yakında, Irak’ta, Çeçenistanda, 
Filistin’de, Endonezya’da kadın olmak zor. 

Modanın Kurbanı Kadın, 
Seksin Kurbanı Kadın, 
Cehaletin Kurbanı Kadın, 
Kozmetik dünyasının kurbanı Kadın, 
Savaşlarda yoğun bir şekilde tecavüzle, 

şiddetle, baskıyla karşı karşıya kalan kadın. 
Her zaman olduğu gibi pek azı hariç, 
Kadın; 
Mutfakta ne pişireceğini, 
Evde nasıl iyi bir hizmetçi olacağını, 
Yatakta eşini nasıl memnun edeceğini, 
Çocuklara nasıl saçını süpürge edeceğini, 
Sokakta nasıl gezeceğini, 
Başını nasıl bağlayacağını, 
Nasıl giyineceğini, 
Düşünmek zorunda... 
Dünyanın neredeyse bütün çarklarını 

kadınlar döndürüyor. Bu arada 2005 yılı 
Başörtüsü Yılı ilan edilmiş. Bana sorarsanız 
“Utanç Yılı” olarak ilan edilse daha isabetli 
olurdu.  

Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir araştırma 
sonucundan birkaçına birlikte bakalım: 

- Dünyadaki toplam işlerin %66’sı kadınlar 
tarafından görülüyor. 

- Kadınlar, dünyadaki toplam gelirin 
%10’una sahipler. 

- Kadınlar, dünyadaki toplam malvarlığının 
%1’ine sahipler. 

- Avrupalı kadınların 7’de biri tecavüze 
uğramış, ya da tecavüze zorlanmış. 

-Fransa’da her ay 7 kadın ev içi şiddete 
maruz kalarak hayatını kaybetmiş. 

- İspanya’da her gün bir kadın kocası 
tarafından öldürülüyor. 

- Almanya’da her yıl eşi tarafından 
öldürülen kadın sayısı 300. 

- İngiliz kadınlarının % 26’sı ev içi şiddete 
maruz kalıyor. 

- Portekiz kadınlarının % 52’si ev içi şiddete 
maruz kalıyor. 

- Çek Cumhuriyeti kadınlarının % 38’i ev 
içi şiddete maruz kalıyor. 

- Rusya’da her 40 dakikada bir kadın eşi 
veya erkek arkadaşı tarafından öldürülüyor. 

- Litvanya’da kadınların % 42’si fiziksel veya 
cinsel şiddete maruz kalıyor. 

- Türkiye’de ki yüzde oranlarını da siz hesap 
edin. 

Bu sıralanan olaylar sadece devede kulak 
misali, görüldüğü gibi olaylar hiç de iç açıcı değil. 
Nedense, şiddet, yoksulluk, sömürü, ikinci sınıf, 
aşağılanma, horlanma, dışlanma, mağduriyet 
deyince akla hemen kadın geliyor. Bir zamanların 
unutulmaz reklamındaki “Bir bilmecem var 
çocuklar, haydi sor sor” diye başlayan o cümleler 
geliyor aklıma. Bilmece misali, olayların, sorunlar 
yumağının içinden bir türlü çıkamıyor kadın. 

Toplumun bir kesimi veya dünyanın yarısı 
mutlu, tok, refah içinde, diğer yarısı ise mutsuz, aç 
ve perişan. 

Diyebiliriz ki; 
-Kadın hala taciz ve tecavüze uğruyor. 
-Kadınlar işyerlerinin ucuz emek deposu, 
- Kadınlar terfi etmek veya fazla maaş almak 

için erkeklerin ödemediği bedelleri ödüyor. 
- Kadın bedeni ticarette, medyada, savaşta 

sömürülüyor. 
-Kadınlar giyim kuşamlarıyla Avrupa başta 

olmak üzere dünyanın birçok yerinde ayrımcılığa 
maruz kalıyor. 

Toplumun yarısını oluşturan, yarısını da 
yetiştiren kadınlar, bütün bunlar olurken cehalet 
bataklığından bir türlü kurtulamıyor ki ilmin, 
irfanın, ihlasın ve infakın aydınlığından 
yararlanabilsinler. 

Bütün bu ve bunun gibi sorunların üstesinden 
gelemeyen kadın, ister istemez kendini tüketime 
verdi. Bu işe aile efratlarını da ortak etti. 

Toplumun bir kesimi üretiyor, üretiyor, 
sorumsuzca sadece üretiyor ve pazarlıyor.Bu 
pazarın en yağlı müşterileri de kadınlar ve çocuklar 
tabiiki. 

Tüketen hazır bir potansiyel var. Tüketmek 
neredeyse hastalık haline gelmiş. Kullan at 
felsefesi yerleştiriliyor topluma.  

Bir, bilemedin iki kere kullanıyor. Daha sonra 
ya rengini beğenmiyor, ya kullanma tarifine 
uymuyor, ya yanlış deterjan kullanıyor. Rengi 
soluyor, ya da kendine yakıştırmıyor.. Peki o şimdi 
ne yapacak, Tabii ki daha kullanmadan bir kenara 
atacak. 

Yeme içme de aynı şekilde. Doysa da göz 
doymadığı için her gördüğünü alıyor, çarşıya-
pazara, gezmek, görmek, zaman öldürmek ya da 
bir kilo bir şey almak için çıkan insan, eve 
dönerken elleri kolları poşetlerle dönüyor. Ya 
gereğinden fazla tüketecek ya da yarısı çürüyerek 
çöpe gidecek. 

Bir de gezip eğlenmek adına yapılan tüketime 
baktığımızda, Allah (c.c.) bizi affeylesin   



 

demekten başka çaremiz kalmıyor. Bir ailenin 
gezmek, eğlenmek adına yaptığı ekstra 
harcamalarla neredeyse savaş, deprem gibi afetler 
sonucu başkalarının yardımına muhtaç olan bir 
aile sefaletin eşiğinden kurtulur. 

Allah (c.c.) inanan kullarına şöyle hitap 
ediyor: 

“Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah 
israf edenleri sevmez.” (ARAF 31) 

Şuara suresinde ise israf, aşırılık olarak 
anlatılmaktadır. (ŞUARA 151) 

Diyebiliriz ki, gereksiz tüketim, ahlakın 
özündeki denge prensibini de bozar. Çünkü 
birinin gerektiğinden çok harcaması, bir diğerinin 
ise az harcaması ya da hiç harcamaması anlamına 
gelir. Burada hemen şu eşsiz hadis aklımıza 
geliyor. “Komşusu aç sabahlarken tok yatan 
bizden değildir.”  (Hz. Muhammed). İşte buyurun 
nefis muhasebesine. 

Daha eskimeden, modelini beğenmiyoruz 
diye (ne nedenle olursa olsun) atıp yerine 
yenisini aldığımız bir eşyanın parasıyla kim bilir 
ne kadar hayır yapardık, kim bilir kaç açı 
doyururduk, kim bilir kaç yetimin başını 
okşardık, kim bilir kaç kere cennetin kapılarını 
araladığımızı ayn-el yakin görürdük. 

Özelde bizler, genelde az gelişmiş toplumlar 
(İslam ülkeleri, savaş ve deprem, tsunami 
mağduru ülkeler) fakirlik, yoksulluk sınırını 
atlatmak için bilinçsiz tüketime karşı bir 
mücadele başlatabiliriz, başlatmalıyız. 

Bizler İLKDER’li kadınlar olarak bir 
“Kadınlar Günü”nde kadın sorunlarıyla birlikte, 
“Tüketen Bir Toplum Olarak Felaketler 
Zincirinde Kadın ve Çocuğu Ne Bekliyor” 
paneliyle toplumun her kesimini gereksiz 
tüketime karşı (ki bu bir hastalıktır) önce 
kendimizden başlayarak mücadeleye davet 
ediyoruz. 

(Özden Zehra Sönmez’in Kadınlar Günü 
Dolayısıyla Yaptığı Konuşma Metni)  

 
İLKDER’E ÜYE OLMANIN ASGARİ 

SORUMLULUKLARI 
1. Aidatını öder. 
2. Yılda en az dört etkinliğe 

katılır. 
3. iki yılda bir yapılan genel kurul 

toplantısına katılır, görüş beyan eder, 
oyunu kullanır. 

4. kendi iştirak edemeyecek dahi 
olsa, etkinliklerin duyurulması için 
azami çaba sarfeder.  

 

HZ. HÜSEYİN’İN ŞEHADETİ VE HZ. 
ZEYNEB’İN MİSYONU 

 
Özden Zehra Sönmez 

“Hüseyin, hidayet çerağı ve kurtuluş gemisidir” 
Hz.Muhammed 

“Sizin ibadetiniz, sizi kötülüklerden 
alıkoymuyorsa sizi Allah’a yaklaştırmaz” Hz. 
Muhammed 

“Hasan ve Hüseyin ki Onlar benim dünyada 
kokladığım iki reyhanımdır, Onları seven beni 
sevmiş, Onlara kin tutan bana kin tutmuş olur”. Hz. 
Muhammed 

Tarihte hiçbir zaman kapanmayacak olan acı bir 
sahnedir Kerbela olayları. 

Kerbela olayının iki kahramanı vardır. Birisi 
şehadet gömleğini giyinen cennet gençlerinin 
efendisi, Resulullah soyunun takipçisi Hz. Hüseyin, 
diğeri ise kardeşinin mesajını nesilden nesile 
aktarma misyonunu üstlenen Zeynep. 

Zeynep Kerbela’ya Hüseyin ile birlikte gelen 72 
güzide kişiden biridir.  

İslam tarihinin en acı faciası şüphesiz  Kerbela 
Faciası’dır. Üzerinden asırlar geçmesine rağmen hiç 
unutulmamış, kalplerden ve beyinlerden asla 
silinmemiştir. 

Bu facianın neden bu kadar önemli olduğunu ve 
Müslümanlara verdiği mesajı anlamak için önce 
olayların seyrini öğrenmemiz gerekir. 

Hüseyin hem Hac Farizasını yerine getirmek, 
hem de zalim Yezid Hükümeti’nin yaptıklarını 
anlatıp şer güçlere karşı halkı aydınlatmak için 
Mekke’ye Hacc’ca gitmiştir. Kendisine kadar ulaşan 
binlerce davet mektupları sonucu Hacc farizasını 
yarıda bırakıp zalim hükümdara karşı Hakkı 
haykırmak için kaderine doğru yol almaya başlar. 
Muhtemelen O bu olayın sonucunu da sezmişti, 
katledileceğini biliyordu. O’nun için Medine’den 
ayrılırken kardeşi Muhammed Hanefi’ye şu mesajı 
bıraktı: 

“Ali bin Hüseyin’den kardeşi Muhammed 
Hanefi’ye vasiyettir. Allah’ın birliğine, Muhammed 
Mustafa’nın risaletine, cennet ve cehennemin hak 
olduğuna, kabir ehlinin yeniden dirileceğine şehadet 
ederim. Ben şimdi Medine’den ayrılmak üzereyim. 
Ben hükümdarlık elde etmek,  makam ve mevki 
elde etmek için değil, ancak maruf’u(iyiliği)  emir 
ve münkerden (kötülükten) nehy, Müslüman 
cemaatin ıslahı ve dedemin sünnetini diriltmek için 
kıyam ediyorum. Her kim bana karşı gelirse ve 
dinden yüz çevirirse Allah onlarla bizim aramızda 
hüküm verinceye kadar sabreder beklerim. Şimdi 
benliğim ortada, hak ve hakikat için kıyam ortada, 
ilahi muvaffakiyet de…” 

İşte Hazreti Hüseyin, ne para, ne şöhret, ne 
hilafet, ne de kahramanlık kazanmak için  



 

değil, yalnız ve yalnız dedesinin önderliğini 
yapmış olduğu dini yüceltmek için yola 
çıkmıştı. İmam Hüseyin yolda ilerlerken Kûfe’li 
bir şaire rastlar. O’na Kûfe’nin durumunu 
sorduğunda şair şöyle cevap verir. 
“KUFELİLERİN KALBİ SENİNLE, 
KILIÇLARI İSE YEZİD’LEDİR”. 

Hz. Hüseyin artık akıbetini bile bile üzeri 
örtülmeye çalışılan Hakkın hakikatin bilinmesi, 
açığa çıkması için şehadete doğru 
yürümektedir. Hz. Hüseyin ailesi ve dostlarının 
üzerine bir karabulut gibi çöken 10 Muharrem 
günü Hicretin 61’inci yılında, bir Cuma günü 
şehit edilir. Bu sırada 57 yaşındadır. 

Rasulullah’ın “Cennet gençlerinin 
efendisi”, “Cennet’in reyhanları” dediği, 
“Hüseyin benden, ben Hüseyin’denim” dediği 
Hz. Hüseyin artık yoktur. Zalimler rahatlıkla 
ortalıkta zulümlerini yapabileceklerdir.  

O’nu hayatı boşunca hiç yalnız 
bırakmayan Zeynep vardır zamanın zalimlerinin 
karşısında. Zeynep’in yükü kat be kat artmıştır 
artık. Zeynep hem Ehl-i Beyt’ten kalan 
yetimlere bakacak, hem de Hüseyin’in kaldığı 
yerden mücadelesine devam edecektir. O 
zamana kadar küfre karşı verilen savaşlar bugün 
bozulmuş, Allah resulü’nün geride bıraktığı 
torunlarına karşı verilmiştir. Bu olayı 
kelimelerle tartışmalarla konuşmalarla izah 
etmek çok zor. Sanki bu olaylar her 
konuşulduğunda her anlatıldığında her gündeme 
geldiğinde insanlar bu konuda suçluluk hissine 
kapılıyorlar.  

Belki de onun için ayrılıklar meydana 
gelmiş. Bir kısmı bu olaya ilk günden beri 
ağlamışlar, ağlıyorlar ve ağlayacaklarda. Bir 
kısmı ise susmuş, susmayı tercih etmişler. Belki 
de olayın vahametinden dilleri tutulmuş. Hala 
bu konuda net bir şey ortaya konulamamış. 
Gerçekten de Kerbela olayı hem ağlanacak 
kadar hem de şok olup susacak kadar acı bir 
facia. Müslümanlar için bir imtihan sahnesi.  

Bu olayın asıl kahramanı Zeynep’tir. 
Sıkıntılara çilelere tek başına katlanan ve hakkı 
haykırmaktan geri durmayan Zeynep. Nasıl ki 
tarihte de büyük olayların asıl kahramanları 
kadınlar olmuş ise Hz. Musa’nın döneminde 
Asiye, Hz. İsa’nın döneminde Meryem, Hz. 
İbrahim’in döneminde Hacer, Hz. 
Muhammed’in döneminde ise Hatice, Aişe, 
Fatıma, Sümeyye, Nesibe vardır ve bu 
kadınların isimleri Kuranı Kerimde 
zikredilmiştir. Hz. Hüseyin’le birlikte de 
Zeynep vardır. Bu Müslüman kadınların 
yaşadıkları dönemlerde ne yaptıkları, nasıl bir 
misyon üstlendikleri ve Allah’ın kitabına nasıl 

adlarının yazıldığı mutlaka her nesilde ve çağda 
anlatılmalıdır.  

Zeynep o gün bütün yakınlarını kaybetmiş, 
ölümden kurtulan birkaç çocukla tek başına 
kalmıştır Kufe sokaklarında. Hz. Hüseyin’in 
kızları Sekine, Ümmü Gülsüm ve Fatıma da 
bunların arasındadır. Ama Zeynep bir kenara 
çekilmemiş, canımızı bize bağışlayın dememiş 
tek başına zulme, zalimlere karşı direnmiş. O en 
büyük ibadetin zalim idareciye karşı susmamak 
ve zulmünü yüzüne karşı söylemek olduğunu en 
iyi bilen olduğu için öyle de yapmış. Her yerde 
bunu dile getirmiştir. “Belki de Hüseyin’in 
kıyamı, Hüseyin’in kanı ayağa kaldırdı bütün 
İslam’ı”  

Deniliyor ki Zeynep’teki ameli güç çok 
yüksek bir derecede idi. Ondaki sabrın da alemde 
bir benzeri yoktur. Onun sabrı ve gücü Aşura 
gününden, kardeşinin şahadetinden sonra kat be 
kat artmıştır. Açlık susuzluk, yağmalanma 
işkence, ve her türlü eziyete acıya katlanmak 
ancak ilahi güçle olabilir.  

O bu büyük acılar içinde bile ölümün 
ardındaki güzellikleri görebiliyor, kardeşinin 
ardından ‘Allah’ım kardeşim Hüseyin’ini şahadet 
feyzi ile şereflendirerek ona büyük mutluluğu 
nasip etti. Zira o Allah yolunda öldürülen bir 
insandır. Hangi şey Allah’ın bu eylem ve işinden 
daha iyi olabilir.’ Bunlar Allah’ın üzerlerine ölüm 
yazdığı kimselerdir diyebiliyordu.  

Hüseyin Kerbala sahnesinde 30 bin kişilik 
bir orduya karşı savaş verdi. Zeynep ise bu 30 bin 
kişiyi idare edene karşı onurlu bir savaş vermiştir.  

 
 
 
 

                 



 

 
Hüseyin’in başı Yezid’in sarayına tahtının 

yanına getirildiğinde mecliste hazırdır ve 
katipler rapor tutmaktadırlar Zeynep de oraya 
getirilmiştir. Zeynep bu manzara karşısında 
“vah dostum, vah gönlümün meyvesi, vah 
Mekke ve Mina’nın çocuğu, vah ey Mustafa’nın 
çocuğu, vah başına gelenler.’ Diye 
haykırdığında mecliste hazır olanlar ne 
yapacaklarını şaşırmışlar  çünkü artık dünyada 
ve ahirette başlarına gelecekleri anlamışlardı 
ama iş işten çoktan geçmişti. O mecliste 
bulunan şerefsizin biri Yezid’e “Ey Emir el 
Mü’minin bu Hüseyin’in kızı Fatıma’yı bana 
cariye olarak ver, zira benim cariyeye ihtiyacım 
var” diyebiliyor. Küçük kız halasının kucağına 
ağlayarak sığınırken, Zeynep bir aslan gibi 
kükreyerek kıza “Rahat ol. Bu yapılacak bir şey 
değildir, bunun imkanı yoktur. Nasıl 
yapabilirler. Hatta Yezid bile seni cariye olarak 
tutamaz. Yezid; “tutabilirim” deyince, ‘sen bunu 
yapamazsın bizim dinimizden ve milletimizden 
çıkmadıkça bunu yapamazsın, Sen kendini 
Müslümanların halifesi olarak kabul ediyorsun. 
Bu durumda peygamberin torununu cariye 
olarak verebilir misin?’ demiştir.  

Ve Zeynep’in saltanat sarayını yıkan 
sözlerinden bazıları: 

“Ey dedemin kendilerini esir alıp sonra 
azat ettiği kişilerin çocuğu. Senin kendi kadın ve 
cariyelerini perdelerin arkasına koyman, 
Rasulün kızlarını ise bir esir gibi açık saçık bir 
şekilde, o taraftan bu tarafa doğru sürükleyip 
halka teşhir etmen adalete sığar mı? Onların 
örtülerini yırtıp yüzlerini açman adalet midir? 
Düşman onları bir şehirden diğer bir şehre 
sürükledi. Bütün kötü ve keskin bakışlar onların 
üzerine dikildi. Uzak-yakın, şerefli-şerefsiz 
herkes onların yüzüne bakıyor. Onları 
koruyacak bir erkekleri de kalmamıştır. Ne bir 
yardımcı, ne bir koruyucu ne de bir dostları 
var…” 

“Ey Yezid! Bu yaptıklarından dolayı 
ellerinin dert görmeyeceğini mi zannediyorsun? 
Elindeki demir asayla cennet gençlerinin 
efendisi Ebi Abdullah-el Hüseyin’in dişlerine 
vuruyorsun. Yaptığın bu hareketi büyük bir şey 
sayıyorsun. Peygamber zürriyetinin kanını 
akıttığını hiç mi düşünmüyorsun? Yüryüzünün 
yıldızları olan Peygamberin sülalesini şimdi 
derin bir eleme boğdun ve onları alay konusu 
ettin. “Gam yeme, Onların yanına gideceksin ve 
‘keşke ellerim kurusaydı bunları yapmasaydım, 
bunları söylemeseydim, bu cürmü 
işlemeseydim’ diye yalvaracaksın”. 

Zeynep; “Allah’ım hakkımızı onlardan al. 
Bu zalimlerden intikamımızı al ve kanımızı 

dökenlerin üzerine gazabını yağdır” diye 
haykırıyordu.  

Hüseyin asla susmadı. Haktan, 
hakikatten yana oldu. 

Zeynep asla susmadı. Haktan, 
hakikatten yana oldu. 

Hüseyin ve Zeynep bir semboldürler. Onlar 
örnek, önder ve güzide insanlardır. Onlar 
Peygamberin “Herkesin soyu oğlundan, benim 
soyum ise kızım Fatıma’dan” dediği Fatıma ve 
Ali’den oluşan bir ailenin çocuklarıdırlar. 

Peki onlar ne yapmışlardı? 
Ali ve Fatıma: 

 Rasulullah’ın yanından hiç 
ayrılmamışlardı. 

 Mal biriktirmemişlerdi, mal peşinde 
koşmamışlardı. 

 Kendileri aç oldukları zamanlarda bile, 
ihtiyaç sahibi oldukları anlarda bile kapılarına 
gelenlerle, kendilerinden isteyenlerle, 
yiyeceklerini giyeceklerini paylaşmışlardı, 
vermişlerdi. 

 Hallerinden şikayetçi olmamışlardı. 
 En zor şartlar altında bile doğruluktan 

ayrılmamışlardı. Haticeler, Aişeler, Fatımalar, 
Zeynep’ler yaşadıkları zaman diliminin en saygın, 
en bilgili, en aydın insanları olmuşlardı. 

 Onurlarını, izzetlerini, iffetlerini en zor 
şartlar altında bile korumuşlardı. 

 Yardımseverlikte, hayırseverlikte onları hiç 
kimse geçememiştir.  

 “Ey peygamber, sen ve seninle beraber 
olanlar dosdoğru olun” ayeti gereği doğruluktan 
asla ayrılmamışlardı. 

 Onlar, hiçbir zaman halkla aralarına 
görünmez duvarlar örmemiş, bilakis her 
halükârda halktan yana olmuşlardır. 

 Zalimin karşısında canları pahasına da olsa 
hakkı, hakikati söylemişlerdir. 

 Ömürlerinin sonuna kadar sade ve 
mütevazı bir hayat sürmüşlerdir.  

 
Diyebiliriz ki,  
Ehl-i Beyt bir eğitim ve öğretim birimidir… 
Ehl-i Beyt bir kreş, 
Ehl-i Beyt bir bir ilköğretim, 
Ehl-i Beyt bir ortaöğretim,  
Ehl-i Beyt bir üniversite’dir… 
Yani eğitim öğretimin, mastırın, doktoranın, 

doçentliğin yapıldığı, üst değerlerin tecelli ettiği 
bir yerdir, merkezdir. 

Onun için bu değerler geçmiş 
Müslümanların mirası olduğu gibi, günümüz 
Müslümanlarının da mirası olmalıdır.  



 

Her birey, o küçücük evden yayılan örnek 
değerleri paylaşmalı ve kendilerine düşen payı 
almada çaba harcamalıdır. 

Bugün emperyalizmin, kapitalizmin 
babaları günümüz gençliğinin önüne sahte 
örnekler, sahte güçler, sahte kahramanlar 
sundular, sunuyorlar, sunmaya da devam 
edecekler gibi bu gidişle… 

Bugün belki de birinci güç olan seks 
tuzağına en çok genç nesil düşmektedir, 
düşürülmektedir. Hepimiz bunun verdiği 
rahatsızlığın da farkındayız. Farkında 
olanlar var elhamdülillah. 

Bunun için bulunduğumuz her 
yerde geleceğin mimarları olan yeni 
nesli, çağın bütün pisliklerinden 
korumak için onların önüne örnek aile 
modelleri koymalıyız. 

Örnek anne, 
Örnek baba,  
Örnek erkek kardeş, 
Örnek kız kardeş, 
Örnek insan… 

Çünkü biz müslümanız; iyi örnek olmak en 
çok bizim hakkımız olmalı. Bütün güzellikler, 
İslami hak ve yasalar da fıtrattan kaynaklanan 
yasalardır. Bazen din; geleneklerin, hurafelerin 
etkisi altına girebilir. İşte o zaman inananların 
yaşamında etkili bir rol oynayamaz. Bugün 
kaynağını İslam’dan almayan düşüncelerin, 
fikirlerin, yaşam tarzının etkisinden kurtulup 
İslam’ı İslam’ca düşünüp İslam’ca yaşarsak işte 
o zaman örnek model-insan ve aile 
olabiliriz.(olunabilir) 

Buna sadece bizlerin değil, dünyanın 
ihtiyacı var, gençliğin ihtiyacı var. 

Bir düşünür ne güzel söylemiş. 
“İnançlarınızla yaşarsanız dünyayı 
döndürebilirsiniz”. 

İnananlar inançlarının özgürlüklerinin 
bedelini gördüğünüz gibi canlarıyla, kanlarıyla, 
her şeyleriyle ödediler. 

Hazreti Fatıma ve Zeynep’in İslam 
tarihindeki rolleri, üstlendikleri misyon 
anlaşılırsa, uygulanır bir biçimde çizilir ve 
anlatılırsa dünyada çok şey değişir. 

Gerçekten olduğu gibi 
Gerçekten düşündüğü gibi 
Gerçekten mescitlerdeki gibi 
Gerçekten çarşı-pazardaki gibi, toplumsal 

hayatın içinde olduğu gibi, çocukların eğitimde 
olduğu gibi mirasları anlatılırsa… 

Dünyalık şandan, şöhretten uzak, dünyalık 
hiçbir çıkar ve menfaat düşünmeyen bu örnek 
insanlar her yönleriyle anlatılırsa, sadece 
Müslümanlar değil, insanî değerlere sahip olan 

herkes bu güzelliklerden istifade etmek 
isteyecektir. 

Bütün bunlardan şunu çıkarabiliriz. Zeynep, 
ilme, bilgiye dayanan bir konuşmaya, hitabete 
sahipti. Bu özelliğini her fırsatta kullanmış, haklı 
mücadelesini konuşmalarıyla ölümsüzleştirmiştir. 

Peki Allah neden böyle bir yaşamı takdir etti 
bu aileye? 

Bunun üzerinde düşünmemiz gerekir. 
Biliyoruz ki, İslami değerlere insanlığın 

şiddetle ihtiyacı var. İnsanın insan olarak kalması 
ve bu değerlerin üzerinin örtülmemesi gerekiyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Her zaman bu gibi insanlar olacaktır.  
Bunların vazifesi bütün güzelliklerin,  
değerlerin üzerini örtmek için ellerindeki bütün 
güçleri kullanacaklardır.  

Burada bize düşen, iman ehline düşen ise 
canı pahasına da olsa, malı pahasına da olsa, 
dışlanmak, sıkıntılara düşmek pahasına da olsa 
hakkın galip gelmesi için haklı mücadelesine 
devam etmektir. 

Salgın hastalıkların yayılmaması için 
alimler ne yapıyor? Bir hastalık virüsünü tespit 
ettikleri zaman hemen onunla mücadele etmek 
için zehire karşı panzehir oluşturmaya 
çalışıyorlar. Başarırlarsa bundan bütün insanlık 
alemi istifade ediyor.  

Ahlaksızlığın, namussuzluğun, 
yolsuzluğun, çıkarcılığın, adam kayırmanın, her 
türlü iltimasın müsebbipleri Yezit ve Yezit 
gibilerse ve onlar her zaman zehirlerini  her yere 
kusmak için çalışıyorlarsa… Hüseyin ve 
Zeynepler de panzehir gibi bütün dertlerin 
devası olacaktır.  

Özellikle toplumun yarısını oluşturan ve 
diğer yarısını da yetiştiren kadınlar kendilerine 
örnek olacak Zeynepler’in yolundan yürür, 
O’nun misyonunu üstlenirse, Müslüman kadın 
da geçmişte olduğu gibi yeniden topluma örnek 
olabilir.  

(Özden Zehra Sönmez’in Bab-ı Ali 
vakfının düzenlediği panelde yaptığı konuşma) 
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İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU 
 

Saliha Bektaş 
İLKDER’in ilk kurucuları arasında yer 

aldığı çeşitli STK’nın oluşturduğu İnanç 
Özgürlüğü Plt. kurularak çalışmalarına başladı. 
  Hak ihlallerinin görmezden gelindiği 
hatta yok sayıldığı şu günlerde, İnanç 
Özgürlüğü Platformu; her insanın istediği gibi 
inanması inandığı gibi yaşaması ve istediği 
alanda öğrenim görmesi, hak ve özgürlüğünün 
olduğuna dikkat çekerek, bunu daha geniş 
kitlelere duyurmak, gündemde kalmasını 
sağlamak amacıyla basın açıklaması, panel, 
konferans vb. toplantılar düzenledi. Bu 
çalışmalar devam edecektir. 
 Bu çerçevede Mazlumder’in düzenlediği 
“öğrenim özgürlüğü” konulu panelde benim 
dikkatimi çeken konular şunlar oldu: 

 Eğitim mi öğretim mi?: devletin işlevi 
çağın en son buluşlarını öğrencilere sunmak, 
tercihi bireye bırakmaktır. 

 Yüksek öğretim yeteneğe göre 
yapılmalı, her bireye tam bir eşitlikle açık 
olmalıdır.  

 Çocuğa verilecek eğitimin anne ve baba 
tarafından seçme hakkı olmalıdır. 

 Eğitim hakkı ve eğitim alma hakkı 
erişilebilir olmalıdır. (Herkes eğitim hakkına 
sahiptir.) 

Fiziksel olarak erişilebilir olması (engelli 
vb.)  

Parasal olarak erişilebilir olması 
 Ailenin çocuğun eğitimini engelleme 

hakkı yoktur. 
 Zorunlu tek tip eğitim insan haklarına 

aykırıdır. 
 Topluma uyarlanabilir bir eğitim 

olmalıdır. 
 Türkiye’nin imzaladığı uluslararası 

sözleşmeler sosyolojik açıdan yürürlükte değil, 
bunun gerçekleşmesi için toplum çaba 
göstermelidir. 

 Özgürlük; hakkın sağlanmasından sonra 
elde edilebilir. 

 İfade özgürlüğü; bir başkasına alışkanlık 
kazandırmaya çalışıyorsa öğretim, kendi 
öğrenmeye çalışıyorsa öğrenim adını alır. 

 İdeolojik bakışın olduğu yerde baskı ve 
engel vardır. Çocuklar okullara aittir, sadece 
okulda öğrenir düşüncesi vardır. 

 Öğrenimin önünde bir çok engel vardır; 
birinci engel imkan oluşturmamak, ikinci engel 
imkan oluşturmanın engellenmesi (kişi 
üniversite kuramıyor, girişim özgürlüğü 
kısıtlanıyor), üçüncü olarak okula alınmama 
engeli (belirlenen standarda uyulmuyor 
bahanesiyle okula alınmama), dördüncüsü 

mevzuat engeli (keyfi mevzuatlar ortaya çıkıyor, 
katsayı ve alan kısıtlaması gibi) bunlar bir çok 
tahrifatlara sebep olmuştur. 

Üniversiteler düşünen insan ve bilim adına 
çalışmalar yapacak kişileri yetiştiren kurumlar 
olmalıdır. Hak ve özgürlüklerin önündeki 
engellerin,  yasakların kalkması temennisiyle...  

 
KADINLAR GÜNÜ 

SalihaBektaş 
 

8 Mart Kadınlar Günü etkinliklerinden 
biri de Diyanet-sen’in Kocatepe Konferans 
Salonunda düzenlediği toplantı oldu. 
İLKDER’in davetli olduğu toplantıya bir çok 
milletvekili, ilahiyatçı ve STK başkanları da 
katıldılar. 

Etkinlikte “kadın sorununu çözmeden 
diğer sorunların çözülemeyeceğine, kadını 
yetiştirmeden erkeğin yetiştirilemeyeceğine 
ve kadını ihmal ederken dinin de ihmal 
edildiğine” dikkat çekildi. 

Durum tespiti yaparsak, kadın danışma 
merkezleri  açılarak, kadınları bilinçlendirme 
çalışmaları yapılmalıdır. Bunun için bilinçli 
kadınlara çok görev ve çaba düşmektedir. 
Çünkü kendini yetiştiren kadına başkaları 
zarar veremez. Varlığının farkında olan 
bireyler toplumun çehresini değiştirebilir.  

 
KADINLAR GÜNÜNDEN NOTLAR 

Hadiye Kılıç 
 
          8 Mart Dünya Kadınlar tüm coşkusuyla 
Ankara’da da kutlandı. Pek çok salon toplantısı 
yürüyüşler, olaylı gösteriler ve şenlikler yapıldı. 
Kadınlar seslerini bir kez daha duyurmak için 
çeşitli platformlarda yer aldılar. 
         İlkder olarak bizlerde kadınlarımızın 
sorunlarını dile getirmek amacıyla 13.03.2005 
tarihinde ‘Felaketler zincirinde kadın ve çocukları 
ne bekliyor’ konulu bir panel düzenledik. 
Panelimize bizleri kırmayarak iştirak eden 
Zeynep Şen (Avukat), Hatice Uysal (Radyo 
Programcısı), Gülfem Keleş (Sosyolog) 
hanımefendilere öncelikle teşekkür ediyoruz. 
          Panelde önce DOKAP’ın da basın sözcüsü 
olan Hatice Uysal söz aldı. ‘Dünyamızın 
%50’sini oluşturan kadınlar hatta %100’ünüde 
diyebiliriz, çünkü %50’sinide yetiştiren onlardır. 
Dünya kadın bakış açısına sahiptir aslında Diye 
rek sözlerine başlayan Uysal günümüzde 
mutluluk kavramının değiştiğini, eskiden 
insanların evi, işi, eşi ve sıhhati olduğunda  
mutlu olabildiğini ancak günümüz insanlarının 
‘küçük insanlar küçük mutluluklarla yetinirler, 
büyük insanlar büyük olaylarla mutlu olurlar.’ 
Sözünü kendilerine şiar edindiklerini söyledi. 



 

Tüketmek için üretmek lazım, evin beyi sonu 
gelmeyen ihtiyaçlarını karşılamak için daha 
fazla çalışmayı hatta hortumlama v.b bile 
düşünür. Üreten firmalar daha çok satış 
yapabilmek için insanları reklamlarla 
yönlendirmeye çalışıyorlar. Alışveriş hastalığı 
pek çok insanı yakalamıştır. Diyerek sözlerine 
güncel örneklerle devam etti.. 
          Tüketim ve yoksulluğun sosyolojik 
boyutunu ortaya koyan Gülfem Keleş 
‘kapitalizm ülkemizde etkilidir. Bunun 
sonucunda ise, günümüz insanı hayatı, eşyalar 
çerçevesinde düzenlemektedir. Ne kadar 
tüketiyorsanız o kadar gelişmiş sayılıyorsunuz. 
İnsanların başkalarının sorunlarıyla 
ilgilenmeleri imkansız oldu. Tükettikçe varım 
diyen, ne kadar tüketirse o kadar mutlu olan bir 
toplum ortaya çıktı. Diyerek bir toplum portresi 
çizen Keleş Müslümanların Allah’a, insanlara 
ve tabiata karşı sorumlulukları vardır. Kur-an da 
da buyrulduğu gibi insanoğlu mala düşkündür 
aynı zamanda cimridir de, fakat yine Kur-an da 
malın temizlenmesi için zekatı emreden 
ayetlerde vardır. İnançlı insanlar bu tablonun 
neresinde olduklarını düşünmelidir diyerek 
sözlerini ilginç tespitlerle tamamladı. 
          Toplum sosyolojik, psikolojik, ekonomik 
yada hukuksal bakış açısıyla ayrı ayrı değildir. 
Toplu olarak genel bir bakışla Rabbin gör 
dediği yerden bakmak çok önemlidir. Diyerek 
sözlerine başlayan Zeynep Şen de ‘Bizler 
yeryüzünüz imarı ve imtihan için yaratıldık. 
Yaradan ana ilkeleri koymuş, üreteceksin 
başkalarının hakkını gözeterek üretim, aynı 
zamanda başkalarının hakkını gözeterekte 
tüketim yapacaksın dedi ve örneklerle sözlerini 
tamamladı. 
          Bizler ve salonu dolduran misafirlerimiz 
açısından önemli tebliğlerin sunulduğu paneli 
yöneten başkanımız Özden Sönmez 
katılımcılara teşekkür ederek genel bir 
değerlendirme yaptı. Panelin sonunda İlkder 
olarak Özden Hocamıza bunca senedir verdiği 
emek ve yaptığı hizmetlerden dolayı bir şükran 
plaketi verdik. Panelin yanı sıra geliri 
DOKAP’a verilmek üzere birde kermes 
düzenledik. 

Daha nice 8 Martlarda sorunsuz, güler 
yüzle ve umutla buluşmak üzere. . 

 
 
 
İLKDER’in Bu Dönemde Yaptığı 

Faaliyetler 

 
06.01.2005- Aylık toplantımızda ‘Kurban’ 

konusu işlendi. 
13.01.2005-Yeni Ay Toplumsal 

Dayanışma Merkezi’nde ‘Hac ve Kurban’konulu 
panel düzenlendi. 

20.01.2005- Dernek merkezinde 
bayramlaşma yapıldı. 

03.02.2005-Tarihindeki aylık toplantıda 
Yolunuzu aydınlatan şahsiyetler (şehitleri 
anma)konusu işlendi. 

17.02.2005-Yolunuzu aydınlatan 
şahsiyetler konulu panel düzenlendi.Ayrıca 
kurban bedellerini felaket zedelere bağışlayan 
üyelerimize plaket verildi. 

05.03.2005-Irak’a gıda ve giysi yardımı 
gönderildi. 

13.03.2005-Kadınlar günü dolayısıyla 
‘Felaketler zincirinde kadın ve çocuğu ne 
bekliyor’ konulu bir panel düzenlendi. 

17.03.2005-Tusunami felaketlerinin  
boyutlarını daha detaylı görmek amacıyla bir sine 
vizyon gösterisi düzenlendi. 

01.04.2005-Dernek merkezinde DOKAP 
üyelerine yemek  verildi. 

21.04.2005-Kutlu doğum haftası 
kutlamaları çerçevesinde “Hz. Muhammed’in 
Örnek Hayatı” konulu bir  panel düzenlendi. 
 
İLKDER’in Bu Dönemde Katıldığı Faliyetler 

 
 22.02.2005- Tusunami felaket zedelerine 
yardım amacıyla acil eylem planı oluşturulması 
için yapılan toplantıya katıldık. 

07.03.2005- İnanç Özgürlüğü platformu 
çerçevesinde başörtü konusu T.B.M.M’ne 
götürüldü. 

08.03.2005- STK’nın düzenlediği başörtü 
konulu basın açıklamasına katıldık.  

12.03.2005-Eğitim-Bir-Sen’in düzenlediği 
kadın şölenine katıldık. 

18.03.2005- İLKDER’in de içinde 
bulunduğu DOKAP’ın tusunami felaket zedeleri 
yararına düzenlemiş olduğu programa katıldık. 

19.03.2005- İLKDER’in de içinde 
bulunduğu DOKAP’ın organize ettiği tsunami 
felaketzedelerinin yararına düzenlenen konser ve 
kermese katıldık. 

 
 
 
 
 
 

Tusunaminin Öğrettikleri 
 Aceh Bölgesinin en büyük camisi deprem ve 

tsunamiden sonra ayakta kalan belki de tek mekan. 

Rüyanızın gerçekleşmesini 
istiyorsanız, öncelikle uykudan 
uyanmanız gerekir.  



 

Bir saate yakın Aceh bölgesinin üzerinde kalan dev 
dalgaların çekilmesinden sonra hayatta kalanlar bu 
camiye sığınmışlar. 

Açık olan veya açılan Kur’an-ı Kerim sayfalarını 
okumaya başlamışlar. Açık olan bir Kur’an-ı Kerim’in 
sayfasındaki ayetler: 

“Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve 
mallarınızdan, canlarınızdan, ürünlerinizden biraz 
eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele. 

Onlara bir musibet geldiğinde: “Biz Allah’ınız ve 
elbette ona döneceğiz” derler. 

Rablerinin mağfiret ve rahmeti onlaradır. 
O’nun yolunda olanlar da onlardır.”  

Bakara 155-156-157.  

 
ayetleri ile karşılaşınca “Allah her şeye 

Kadirdir” diye teslimiyet göstererek “Allah bizi 
mallarımızla, canlarımızla imtihan ediyor, açlıkla 
korkuyla sınıyor, inşallah bizi sabredenlerden 
bulacaktır, biz ondan geldik ona dönücüleriz.” Allah 
bizleri can ve mallarımızla imtihan etti ama 
ibadethanelerimizi bize bağışladı” demişler. 
Gerçekten de felaket anında Allah (cc) kudretinin 
sınırsız olduğunu görüyor insanoğlu. 

Onlar için ne büyük bir imtihan 
Bizler için ne büyük bir ders. 
Bizleri diğer milletlerden ayıran olgu infaktır. 

Bu fırsatla bizde infak etme imkanını yakalayalım ve 
hayırda yarışalım. 

 

 
 

YARDIM KAMPANYASINA ÇAĞRI     
 

                        Uykuda gelir... 
                             Yolda gelir... 
                                  İşte gelir... 
                  Felaket sormaz kimseye... 
                        Deprem olur gelir... 
                            Sel olur gelir... 
                                 Kasırga olur gelir... 
                  Okyanuslar çalkalanır, kabarır 
                           Tusunami olur gelir... 

     Gidenden çok, Kalanın imtihanıdır felaket... 
                                Türkiye olur... 
                                     Endonezya olur.... 

Sirilanka  olur  
     Hindistan OLUR... 

                        Artık her yer; 
                              Yetim olur... 
                                  Yoksul olur... 

Garip olur... 
                       Bir yerden YARDIM gelir, 
                                 Can olur... 
                                      Umut olur... 

 DUA olur... 
 

BU GÜN BANA YARIN SANA OLUR... 
YÜZYILIN FELEKATİNDE MAĞDUR 

OLANLARA CAN OLALIM, UMUT OLALIM, 
DUA ALALIM... 

 
İrtibat Tel: 3363179 – 346 94 89 
                 0 532 365 27 04 

 
Hesap no: 4237 829597 
Türkiye İş Bankası 
Demetevler şubesi 
SADAKA: 



 

 
Özden Zehra SÖNMEZ  

 
Kişinin malından sırf Allah’ın (c.c.) hakkı 

olarak ayırdığı paydır (vergidir). Bir açıdan 
Allah’a sadakatle bağlı olmayı ifade 
eder.“Tasadduk etmek” de aynı anlama gelir. 

En Geniş Anlamıyla SADAKA; Allah(c.c.) 
rızası için yapılan her türlü iyilik, verilen ve 
harcanan her şey. 

Bu kavram (Sadaka) birçok vacip, nafile 
ibadeti, yardımı, iyiliği, zekatı içine almaktadır. 
Hatta Hadis-i Şerifte bildirildiği gibi, 
Müslüman’ın kardeşine gülümsemesi bile 
sadakadır. 

İbadet Olarak SADAKA; Farz ve nafile 
olarak ikiye ayrılmaktadır. FARZ (vacip) olan 
kısmına ZEKAT denir. (Nisap miktarı mala sahip 
olan, yani zengin olan kimseler mallarından belli 
bir miktarı, Kur’an’da belirtilen yerlere verirler.) 

 Kur’an’da bazı ayetlerde ZEKAT, bazı 
ayetlerde ise SADAKA diye anılmaktadır. 

 İki ayetle örneklendirecek olursak, 
 “Yüzlerinizi doğuya veya batıya 

çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik odur ki, 
Allah’a, Ahiret Gününe, Meleklere, Kitaba ve 
Peygamberlere inandı, sevdiği malını yakınlara, 
yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, 
dilencilere ve boyunduruk altında bulunanlara 
(köle ve esirlere) MAL VERDİ, namazı kıldı, 
zekatı verdi. Andlaşma yaptıkları zaman 
andlaşmalarını yerine getirenler, SIKINTI, 
HASTALIK ve SAVAŞ zamanlarında 
SABREDENLER, işte doğru olanlar onlardır. 
(Allah’ın Azabından) korunanlar da onlardır.” 
(BAKARA-177) 

 Zekatla sadakanın aynı anlam ifade ettiği 
ayet ise; 

 “Sadakalar (zekatlar) ancak şunlar içindir; 
fakirler, miskinler (yoksul) zekat işinde çalışan 
görevliler, kalpleri İSLAMA ISINDIRILMAK 
İSTENENLER, (azad olmak isteyen) köleler, 
Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar, içindir. 
Bu Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah 
Alimdir, Hakimdir.” (TEVBE-60) 

 SADAKA-İ CARİYE ise, devam eden 
sadakadır. Hadis-i Şerifte, “İNSAN ÖLDÜĞÜ 
ZAMAN AMELLERİ KESİLİR, ANCAK ŞU 
ÜÇ ŞEY BUNDAN MÜSTESNADIR: 

 1-SADAKA-İ CARİYE (Devam eden 
sadaka) 

 2- YARARLANILAN  İLİM 
 3- SALİH EVLAT 
 İnsanların faydalandığı kurumlar, eserler, 

ilimler, Allah yolunda vakfedilen mallar birer 
Sadaka-i Cariyedir. “SADAKALAR EN 

SEVİLEN MALLARDAN VERİLMELİ Kİ 
ALLAH RAZI OLSUN VE KABUL ETSİN.” 

 İki kişinin arasında adaletle 
hükmetmek, 

 Bineğine binen kişiye yardım etmek, 
 Güzel söz söylemek, 
 Yolları temizlemek, 
 Namazı cemaatle kılmak, 
 İnsanlara iyilik etmek, 
 Bir kimseye yol göstermek, 
 Gönül almak, yumuşak söz söylemek, 
 Güler yüzlü olmak, 
 Ağaç dikmek sadakadır. 

 “Aynı kökten gelen TASADDUK, Allah 
yolunda harcama yapmak demektir. Allah’a olan 
imanın doğrulanması, imandaki sadakati, 
DOĞRULUĞU ORTAYA KOYAR” 

 *Mü’min  Olan Kişi Malının En Güzel 
Olanından Tasaddukta Baulunmalı. 

 “Ey inananlar, kazandıklarınızın ve 
yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin 
iyilerinden verin, kendiniz göz yummadan 
alamayacağınız kötü şeyleri SADAKA olarak 
vermeye kalkmayın. BİLİN Kİ, Allah zengindir, 
övülmeye layıktır.” (BAKARA-267) 

 “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size 
çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise size 
kendi tarafından BAĞIŞLANMA ve LÜTUF 
vaadediyor. Şüphesiz Allah’ın lütfu geniştir, 
bilendir.” (BAKARA-168) 

 MALLARINI ALLAH YOLUNDA 
HARCAYANLAR (Bakara 261 ile 274. ayetlere    
bakacak olurlarsa daha geniş bilgi edinmiş 
olurlar. 

 Görüldüğü gibi, bugün her zamankinden 
daha çok veren ele ihtiyaç var. Bizler az da olsa 
veren el olalım ki, alan elin duasını alalım. 
Eskiler demişler ki, “Biri yer biri bakar, kıyamet 
ondan kopar.” Acaba bu küçük küçük kıyametler 
dediğimiz olaylar toplumun bir kesiminin 
şuursuzca yemesi ve bir kesimin de mahcup, 
mazlum bir şekilde bakmasından mı) ne 
dersiniz?... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siz İLKDER İçin Ne Yapabilirsiniz? 
 Üye olabilirsiniz, üye yapabilirsiniz. 
 Etkinliklerimizde görev 

alabilirsiniz. 
 Etkinliklerimize katılabilirsiniz.  
 İLKDER’in tanıtımını yapabilirsiniz. 
 Projeler önerebilirsiniz. 

Başka? 



 

Sizden 
     İnciler 
 
GEL GÖR HALİMİZİ 

 
Lale Çimenci 

 
Peygamberim, senin ismin sadece dilime 

değil de; kalbime, bedenime ve bütün azalarıma 
yansısın ki, Allah’ın (cc) yolundan gidelim ve 
senin sünnetini yaşayalım. “Mü’minler kardeştir, 
birinin ayağına diken batsa ben acı hisederim” 
diyen ey yüceler yücesi nebiler nebisi efendim. 
Sen ümmetinin acısını hissederken, bizler senin 
hissettiğin acıları hissedemiyoruz. Komşularımız 
aç yatarken bizler tok yatıyoruz. Yetim görünce 
senin gibi üzülmüyoruz. Birinci plana 
çocuklarımızı alıyoruz sonra da senin yolunda 
olduğumuzu söylüyoruz. Ey adı güzel kendi güzel 
Muhammed! Senin ismin söylenince gözümüz 
yaşarmıyor, kalbimiz titremiyor. Komşularla 
güzel geçinin dedin ama herkes birbirinin açığını 
arıyor. Bir selamı bile esirger hale geldik. Sen ise 
hep zor günler geçirdin. Ama merhamet 
doluydun. “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” 
diyerek tam teslim oldun. İnsanların örneği, sen 
güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Sen 
sabrederdin, şükrederdin, hamdederdin, iyilik 
yapardın, infak ederdin. Biz şimdi ne kadar 
şükredip ne kadar sabredebiliyoruz? “benim 
bildiklerimi bilseydiniz çok ağlayıp az 
gülerdiniz” dedin ama biz şimdi az ağlayıp çok 
mu gülüyoruz?  

Güllerin Efendisi gel gör halimizi... 
Allah (cc) sabredenlerle beraberdir. 
 

 
 

 
ANNE 

Zeynep Güzel 
 

Hasretim nurlu yüzüne 
Sevgin yüreğimi dağlıyor anne 
Dinlesem dizinin dibinde tatlı sözünü 
Gurbet yollarımı bağlıyor anne. 
 
Akşam yuvasına dönerken kuşlar 
Bükerim boynumu bir hüzün başlar 
Sensiz mahzun çimen, çiçek, ağaçlar 
Sular bile mahzun çağlıyor anne. 

 
 
 
 

Dostluk ve Kardeşlik Platformu 
Hadiye Kılıç 

      Geçtiğimiz aylarda dünyamız büyük bir 
felakete sahne oldu. Yüzyılın en büyük 
felaketine, tsunamiye. Çoğumuz tsunaminin ne 
olduğunu bilmiyorduk bile. Televizyondan 
gözlerimizi dakikalarca alamadık,aynı görüntüleri 
farklı kanallarda sürekli seyrettik. Koca dalgalar 
karşısındaki insanların şaşkın bakışları,feryatları, 
çaresizlikleri hala gözlerimizin önünde. Biz nasıl 
garip garip bakıyorsak, oradaki insanlarda hiç 
görmedikleri bu canavara dönüşmüş okyanusa 
öyle bakıyorlardı. Ailelerini kaybetmiş insanlar, 
evsiz barksız, aç susuz kalmışlardı. Felaketin ilk 
şoku geçmeye başladığında insanlar çevrelerine 
baktılar, her taraf ceset deniziydi adeta. 
Cenazeleri gömecek kuru bir avuç toprak dahi 
kalmamıştı. Çocuklar…çaresiz anasız, babasız 
çocuklar. Gözlerinde belki hiç tatmadıkları büyük 
bir korku aynı zamanda açlık ve çaresizlik. Bizler 
bu görüntüleri ve haberleri Endonezya’nın ACEH 
bölgesinden sıcağı sıcağına aldık. Malezya’da 
bulunan öğrenci kızlarımızın arkadaşlarının çoğu 
ailelerini bu felakette kaybettiler. 
      İLKDER olarak hiçbir felakete duyarsız 
kalmadık, inşallah kalmayacağız da. Ne 
yapabiliriz? Bu soru birkaç gün bizi meşgul etti. 
Önce biz ne yapabiliriz dedik, sonra diğer vakıf 
ve derneklerle birleşip daha geniş çaplı bir şeyler 
yapabilir miyiz diye düşündük. Bu düşüncelerle 
ilk adımı atıp birkaç kuruluşla bir araya geldik. 
Üç kuruluşla başlayan platform gittikçe 
genişleyerek otuz bir kuruluşa ulaştı. Pek çok 
vakıf, dernek, özel okullar, sendikalar sesimize 
ses verdi. İlk toplantı 11. 02 .2005 tarihinde 
coşkulu bir kalabalıkla ASKİ spor salonunda 
yapıldı. İnsanlar aynı amaçla, aynı duygularla bir 
araya gelmişti. Endonezya’nın ACEH bölgesinde 
300 kişilik bir köy inşa etmek istiyordu. Ayrıca 
bir yetimhane, okul ve mescit den oluşan bir 
külliye yapmayı düşünüyor. Bu birliktelikte 
kuruluşların bütçeleri, üye sayıları v.b özellikler 
değil ‘dostluk’ ve ‘kardeşlik’ ön plandaydı 
böylelikle DOKAP yani ‘Dostluk ve Kardeşlik  
Platformu’ ortaya çıktı. Küçük adımlar çığ gibi 
büyümeye başladı. İlk büyük organizasyon 
18.03.2005 ve 19.03.2005 tarihlerinde Anfa 
Altınpark’ta Tasavvuf müziği, Sema gösterisi, 
Şiir dinletisi olarak yapıldı. Açık artırmalar ve 
yapılan kermesle platforma gelir sağlandı. 
          Suya bir taş attık, bu taşın oluşturduğu 
halkalarda gittikçe büyüyor. Rabbim bizlere bu 
yolu açtı, samimi ve fedakar yoldaşlarla beraber 
eylesin. DOKAP ‘ daha nice hayırlı işlerinde 
Rabbim yardımcı olsun.  

 



 

ENDONEZYA…    
Derleyen:Semanur Sönmez Yaman 

 
210 milyon nüfusu, 13 bin adadan oluşan 

geniş toprakları, güçlü ordusu, petrol-elmas 
yatakları ve jeopolitik konumu ile İslam 
Dünyası’nın en güçlü ülkelerinden biri… 
Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman. 

Ülke’nin İslam coğrafyasındaki yerini; Açe 
Bölgesi’nin yüzyıllar öncesine dayanan 
bağımsızlık mücadelesi ve sömürge tarihi 
belirliyor. 

Bölge’de İslam’ın yaygınlaşması 11’inci 
yüzyıla uzanıyor. Açe Sultanlığı’nın kuruluş 
tarihi ise 1514… 

Ali Mugayat Şah tarafından kurulan 
bölgedeki ilk İslam Devleti’dir Açe Sultanlığı… 

Hacca giden gemilerin demir aldığı yer 
olduğu için 'Mekke Kapısı' olarak bilinir 
yüzyıllar boyu.Nüfusunun tamamı Müslüman 
olan Açe Sultanlığı, Osmanlı ile yakın ilişkiler 
kurar.16’ıncı yüzyılın sonlarına doğru, hilafeti 
temsil ettiği için Osmanlı padişahına bağlanır.Bu 
bağlılıkla; Osmanlı’nın tesir alanı Güney Asya’ya 
dayanmıştır. 

Açe; Osmanlı’nın sadece bölgedeki bağlısı 
değil, İmparatorluğun gücünün de göstergesidir 
artık.Aradaki binlerce kilometreye rağmen 
Açe’nin Osmanlı’ya bağlılığı kağıtta kalmaz.  

Hutbeler Osmanlı adına okunur. Başı sıkışan 
Açeliler; yardım için Osmanlı’ya başvurur. 

Tarih 1565 … 
Padişah Kanuni Sultan Süleyman… 
İmparatorluk; Osmanlı’nın onuncu sultanı 

ve İslam’ın 75’inci halifesi tarafından 
yönetilmektedir. Bir gün Osmanlı Sarayı’nın 
kapısı çalınır. 

Gelen; Büyük Okyanus ile Hind Okyanusu 
arasında bulunan Sumatra adası, Malaka 
Yarımadası ve bir takım küçük adalara hakim 
olan Müslüman Açe Sultanlığı’nın elçisidir. 

Sultan Alaaddin Şah’ın elçisi; zengin tabii 
kaynaklara sahip adalarına göz diken 
Portekizliler’e karşı yardım ister Kanuni’den.  

İstek listesinde; top, topçu, silah, askeri 
uzmanlar ve strateji mühendisleri vardır. 

Yemen ayaklanması nedeniyle Açe elçisinin 
yardım listesi beklemeye alınır. 

Osmanlı tahtına İkinci Selim geçer. 
1566’da Sultan Alaaddin bir heyet daha 

gönderir İstanbul’a. Yardım talebi aynı zamanda 
bir ‘imdat’ çağrısıdır” bu kez:  

“Yardım etmezseniz mahvoluruz ve 
hacıların yolu da Portekizliler tarafından kesildiği 
için Müslümanlar büyük zarar görür. Lütfen kale 

dövecek toplar gönderin. Açe sizin köylerinizden 
biri, ben de hizmetkârlarınızdan biriyim.” 

Sultan Alaaddin’in “hizmetkârınızım” 
dediği Osmanlı’nın yardım talebine cevabı çok 
gecikmez. Kanuni’nin oğlu ve 11’inci padişah 
İkinci Selim, bu uzak sefer için Kızıldeniz 
Kaptanı Kurdoğlu Hayreddin Hızır Reis’i 
görevlendirir.  

Kurdoğlu Hayrettin; 1567’de 22 gemilik bir 
filoyla hareket eder. 

Çok sayıda uzman, top, asker, silah, 
mühimmat, yüzlerce gönüllü levent ve topçuyla 
birlikte teslim eder filoyu Açe Sultanı’na. 

Türkler Açe’ye yerleşir… Onların kurduğu 
donanma ile Açeliler önemli fetihlerde bulunur. 
Kadirşinas Açe Halkı, Osmanlı’nın bu yardımını 
unutmaz. Vefalarının en büyük göstergesi, ülkede 
bugün bile kutsal bir hatıra olarak özenle korunan 
Türk toplarını ve bayraklarıdır. 

Açeli alimlerin, İkinci Selim’in kendilerine 
gönderdiği fermanı hâlâ Cuma hutbelerinde 
okuması ve İstanbul’da manevi halifeye 
bağlılıklarını bildirmeleri ise vefadan öte bir 
gönül bağının göstergesi. 

Açe’ye yerleşen Türklerin defnedildiği bir 
Osmanlı mezarlığı ve mezarlığın yanıbaşındaki 
cami temeli de Osmanlı ile Açe arasındaki 
ilişkilerin kanıtı olarak bugün ayakta… 

Açe’nin yükseliş günleri uzun sürmedi. 
Bağımsızlığı sömürgeciler tarafından gasp edildi. 
Açe’nin karşısında bulduğu ilk sömürgeciler 
Portekiz ve Hollanda idi. Başlangıçta bu iki 
ülkenin baskılarından kurtulabileceğini sanan 
Açe’nin işi pek kolay değildi. Ancak 
sömürgecilerin seferlerinin ardı arkası gelmedi.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda ise henüz bir 
Güneydoğu Asya siyaseti oluşmamıştı. 

Osmanlı’dan gelen parça parça yardımlar 
Portekiz ve Hollanda’nın düzenli baskıları 
karşısında eriyip gitti. 

Açeliler sömürgeciler karşısında oldukça 
başarılı bir mücadele verdi.  

1599'da Hollandalı ünlü bir kumandan 
Açeliler tarafından öldürüldü. Bu olay 
Hollandalılar için iyi bir darbe oldu ve sömürgeci 
güçler uzun yıllar Açelilere saldırmaktan 
çekindiler. Hollanda bu sırada boş durmadı ve 
Sumatra’daki Manangkabau Krallığını ele 
geçirdi. 

1851’de Açe Sultanı İbrahim; İstanbul’a bir 
heyet gönderdi ve Osmanlı İmparatorluğu’na 
“eyalet” statüsünde resmen bağlanmayı teklif etti. 
Açe’nin eyalet olma isteği Osmanlı bürokrasisine 
takıldı. Tam 10 yıl sürüncemede kalan teklif 
sonunda kabul edildi. Ancak bu sırada Kırım 



 

Savaşı patlak verdi. Ve yüzünü artık batıya dönen 
Osmanlı, Açe’nin sesini duymazdan geldi. 

Ateşli silahlara sahip Portekizliler sonunda 
iyi yürekli, kendileri küçük imanları büyük 
insanların ülkesine yerleşti.  

 
26 Mart 1873’te bütün savaş hazırlıklarını 

tamamlayan Hollanda, Açe Sultanlığı’ndan 
bayrağındaki ay-yıldızı kaldırmasını ve hilafetin 
merkezi İstanbul’la ilişkisini kesmesini istedi. Bu 
isteği kabul etmenin dinini değiştirip başka bir 
dine geçmeyi kabul etmek anlamına geleceğini 
bildiren Açeliler; Hollanda’nın isteğini reddetti. 
Hollanda bunun üzerine savaş açtı Açe’ye. 23 
Nisan 1873'te on bin askerle gerçekleştirdikleri 
ilk saldırılarında Bandar Açe kıyısında 
beklemedikleri şekilde bozguna uğratıldılar. 
Saldırının başkumandanı General Köhler de esir 
edilerek Açe Müslümanları tarafından savaş 
suçlusu olarak yargı önüne çıkarıldı. 
Hollandalılar bu kez intikam peşine düşerek yeni 
saldırılar planlamaya başladılar. Sonra daha 
büyük bir ordu toplayarak ikinci saldırı düzenledi 
ve Açe içlerine girmeyi başardılar. Ancak 
bölgeye tümüyle hâkim olamadılar. Bağımsızlık 
ve özgürlük mücadelesi kesintisiz devam etti. Bu 
savaş Hollandalıların sömürgecilik tarihleri 
boyunca gördükleri en uzun soluklu ve en etkili 
savaş oldu. 

Yaklaşık 30 yıl süren savaşta Açeliler ağır 
kayıplar verdi. Ve 1904’te yenik düştü. Zaferini 
ilan eden Hollanda; Açe’yi Sumatra’ya, adalalar 
topluluğunu da Endonezya’ya bağlayıp yönetimi 
tek bir valiye bıraktı. 

Müslüman Açeliler için, Müslüman 
olmayan bir yönetime bağlı kalmak çok zordu. 
Geçen yıllar Açe’nin bağımsızlık arzusunu 
tutkuya dönüştürdü. Hollanda’nın sömürgesi 
haline gelen Endonezya da, özgürlük peşindeydi. 

Takvimler 1943’ü gösterirken Endonezya, 
özgürlük mücadelesi için ilk adımı attı. Ülkede 
Cumhuriyet ilan edildi, Hollanda ile savaş 
başladı.  

Üç yıl süren savaş sonunda Hollanda, 
hükümdarlık haklarını Endonezya Birleşik 
Devletleri’ne bıraktı. Ülkeyi artık nüfusun sadece 
yüzde 7’sini oluşturan Java’lar yönetiyordu. 
Başkan Sukarno’ydu.  Javalar, 1950 yılında 
devlet yapısının üniter bir yapıya 
dönüştürüldüğünü ilan ettiler ve ada halkının 
çıkarları yerine kendi çıkarlarını gözeten bir 
politika izlemeye başladılar. Javaların 
desteklediği Endonezya Milliyetçi Partisi ülkeye 
milliyetçilik fikrini benimsetmeye çalışıyordu. 
Ancak farklı etnik grupların buluştuğu 

topraklarda bu “Java Milliyetçiliği”nden öteye 
gidemedi. 

1965-1966 yıllarında ülkede çıkan 
karışıklıklar sonucunda arkasında CIA’in desteği 
bulunan General Suharto yönetime el koydu. 
Suharto 1968’de devlet başkanlığına getirildi. 

Endonezya’nın tam bağımsızlığını isteyen 
ve bunun için çalışan ülkenin en büyük adası 
Sumatra’daki Müslüman Açe Halkı’na yönetimde 
söz hakkı tanınmadı. 

Javalar ülkedeki Müslümanlar üzerinde 
baskı oluşturmaya başladı. Yüzlerce yıl İslam’ı 
bayraktarlığının yapan Müslüman Açeliler bu 
duruma daha fazla boyun eğmedi. 

“Açe Sumatra Milli Kurtuluş Cephesi” 
adında bir örgüt kuran Açeliler, 4 Kasım 1976’da 
bağımsızlıklarını ilan ettiler.  Hükümetin başına 
Milli Kurtuluş Cephesi Lideri Tungku Hasan di 
Tiro geçti. Yeni devletin adı; “Açe-Sumatra 
İslam Devleti” idi. 

1878 Büyük Katliam yılı oldu. Çoğunluğu 
Müslüman bir milyon kişi, terörist oldukları 
gerekçesi ile katledildi. 

Endonezya hükümeti Açe’deki bağımsızlık 
mücadelesini sonlandırmak için işkence ve 
baskıya başvurdu. Açe’nin balta girmemiş 
ormanları, direnişçilerin parçalanarak 
öldürülmesine tanıklık etti. 

İlim adamları zindanlara atıldı, gencecik bir 
nesil acının her türlüsünü tatmak zorunda kaldı. 
Siviller katledilerek toplu mezarlara konuldu. 
Özgürlüklerini canları pahasına koruyan Açe 
halkı, 27 yıldır zulme karşı insanüstü bir direniş 
gösteriyor. Mücadele ateşi, Açe’yi vuran deprem 
ve tsunamiye rağmen hâlâ çok sıcak.  

Gerakan Açe Merdeka(GAM) yani Özgür 
Açe Hareketi tsunaminin ardından halkın 
yaralarını sarmak için tek taraflı ateşkes ilan etti. 
Endonezya yönetimi ise; bütün yaşananlara 
rağmen silahlı güçleriyle yaralı halkın ensesinde.  
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       Çok eski zamanlarda adamın biri 
durumundan çok şikayetçiymiş, "çalışıyorum 
didiniyorum ancak yaşıyorum. Tek başınayım, 
kimsem yok" diye mutsuz mutsuz geziniyormuş. 
Sonunda bir karar vermiş, gezip dolaşacak bir 
melek bulacak, durumunu ona anlatıp bu 
haksızlığı düzeltmesini isteyecekmiş.  
 
      Ve yola koyulmuş. Dağda ilerlerken bir 
kurda rastlamış. Kurt bir deri bir kemik, ayakta 
zor duruyor, adamın yanına yaklaşmış, nereye 
gittiğini sormuş. Adam derdini anlatmış, 
     "Bir melek bulacağım, bana yapılan 
haksızlığı düzeltmesini isteyeceğim..." Kurt da 
ona  
      "Bana bir iyilik yapar mısın" demiş. "Ben de 
gece gündüz dolaşıyorum, bir yudum yemek zor 
buluyorum. O meleğe beni de anlat, böyle 
açlıktan ölen bir kurt olur mu, diye sor..." 
 
      Adam yoluna devam etmiş, bir süre sonra 
güzel bir kıza rastlamış Kız nereye gittiğini 
sormuş, "melek hikayesini" öğrenince adamın 
ellerine sarılmış: "Ne olur o meleğe beni de 
anlat. Gencim, güzelim, zenginim, her şeyim var 
ama çok mutsuzum. Mutluluğa ulaşmak için ne 
yapmam gerektiğini sor o meleğe..." Adam 
melekle kız için de konuşacağına söz vermiş ve 
yoluna devam etmiş. 
 
      Bir süre sonra dinlenmek için bir ağacın 
altına uzanmış. Bütün çevresi yemyeşil olan bu 
ağacın neredeyse hiç yaprağı yokmuş ve tabii 
ağaç bu duruma çok üzülüyormuş. O da derdini 
adama anlatmış...  
      "Eğer o meleği bulursan benden de söz eder 
misin? Bu kaderimden hiçbir şey anlamıyorum. 
Görüyorsun, bereketli bir toprak üzerindeyim, 
her taraf yemyeşil, bütün ağaçların yaprakları 
var, meyveleri var. Benimse hiçbir şeyim yok. 
Benim de diğerleri gibi yeşillenmem için ne 
yapmam gerekiyor. Ne olur o melekten bunu 
öğren..." Adam ona da "peki" demiş, yoluna 
devam etmiş. 
     Nihayet bir gün, tam melek bulmaktan 
umudu kesilmiş vazgeçmek üzereyken 
karşısına bir melek çıkmış. Adam kendinden 

başlamış: "Gece gündüz demeden çalışıyorum, 
dünyanın hiçbir nimetinden faydalanmıyorum, 
acınacak bir hayatım var. Benden daha az 
çalışan daha keyifli yaşayan bir sürü insan var. 
Nerede adalet? Nerede eşitlik?" 
     "Tamam tamam" demiş melek  
      "Sana mutluluk ve zengin olman için bir 
şans veriyorum. Şimdi aynı yoldan evine dön." 
      Adam rahatlamış ve ağacın, kızın, kurdun 
dertlerini de meleğe anlatmış. Melek onlar için 
de konuşmuş, adam dönüş yolunu tutmuş. Uzun 
bir yürüyüşten sonra ağacın yanına gelmiş ve 
meleğin sözlerini aktarmış: 
 
      "Senin köklerinin tam yanına bir sandık altın 
gömülüymüş. Sen bu yüzden beslenemiyorsun, 
dolayısıyla yaprağın, meyven olmuyor. Bu altın 
sandığı çıkarılınca sen de diğer ağaçlar gibi 
yeşilleneceksin." 
 
      "Harika!"diye bağırmış ağaç, 
      "Çabuk kaz ve sandığı çıkar." 
       Adam "olmaz" demiş, "Melek bana kendi 
şansımı verdi. Evime dönmeliyim."  
 
      Adam yine yola düşmüş. Genç kız zaten 
yolunu bekliyormuş "Ne dedi ne dedi" diye 
koşmuş. "Acılarını ve sevinçlerini paylaşacak 
biriyle evlenirse bütün dertleri hallolacak, sende 
mutlu olacaksın" demiş adam. 
      Kız "hadi o zaman" demiş, "evlenelim 
seninle ve mutlu olmaya çalışalım" Adam yine" 
olmaz" diye cevap vermiş, "zamanım yok. 
Meleğin bana verdiği şansı bulmak için hemen 
eve dönmeliyim. Sen kendine başka bir koca 
bul." 
 
      Biraz sonra sıska kurt çıkmış karşısına. 
Adam ona da olan biteni anlatmış, kendini 
şansını bulmak için acelesi olduğunu söylemiş.  
      "Peki ya ben" demiş kurt. "Benim için ne 
dediğini söyle ve git." "Senin için söylediğini 
ben anlamadım" demiş adam," Melek dedi ki, o 
kurt yiyecek bir aptal bulamazsa aç dolaşmaya 
mahkumdur." 
 
      Kurt "ben çok iyi anladım" demiş ve aptalı 
yemiş. Acaba biz de yaşamımız boyunca kaç 
defa böyle dolaşıp fırsatları göremeyip 
başkalarına altın tepside sunduk?  
 



 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 



Tsunami Felaketinden Sonra 
   
 Özden Zehra Sönmez 
Bir anda 
Kimse ne olduğunu anlamadan 
Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldı 
Bize ne oluyor demeye bile 
                                   kalmadan 
Evler yerle bir oldu. 
Yüksek binalar üst üste 
                         yığılmaya başladı 
İnsan gerçekten de çok zayıf 
Ve çok güçsüz 
 Bazen öyle oluyor ki 
 Dağları deliyor 
 Denizleri yarıp geçiyor 
               Yol bulup Ay’a çıkıyor. 
 Bazen de yeni doğmuş  
                               bir bebek gibi 
 Çaresiz biçare oluyor 
Ey velimiz, Ey Rabbımız,  
Ey ilahımız, sana sığınıyoruz. 
Dokuz şiddetindeydi bu sefer ki 
                                        sarsıntı 
İnsanlar ne olduğunu anlamaya 
                                     çalışırken  
Denizler kabına sığmadı 
Yavaş yavaş değil, hiç haber  
                                  vermeden 
Adeta koşarak gelmeye başladı 
Önce sahilleri 
Sonra yerleşim yerlerini 
Tarlaları, bağları, bahçeleri 
İnsan eliyle ne yapılmışsa, 
Ne dikilmişse 

Ne varsa, hepsini hepsini 
Aldı..... 
Sildi süpürdü götürdü 
Bir anda yutmaya başladı 
Koca koca binaları... 
Ağaçları, bağları, bahçeleri 
Hem de içindekilerle birlikte. 
Çocuğuyla,genciyle,yaşlısıyla 
Hepsini her şeyi bir lokmada 
                                      yutuverdi 
Geriye ise o bilindik manzara  
                                            kaldı 
Gözleri yaşlı, suskun, şaşkın 
Felaketten kurtulmuş insanlar 
                                           kaldı. 
Çocuklarını kaybetmiş anneler 
Ailesini yitirmiş erkekler 
Dahası annesini okyanusun alıp 
Götürdüğü çocuklar... 
Her yaştan çocuklar kaldı 
Bu çocukların gözleri neler gördü  
                                              neler 
Çocuk yaşta görmemesi 
                                    gerekenleri 
Dev dalgalar geçtikleri yerlerdeki 
Her şeyi alıp götürürken 
Çocukların annelerini de 
                                 babalarını da 
Hiç bir zaman geri vermemek 
                                            üzere 
Alıp götürmüştü acımadan. 
Şimdi bu çocuklar, aç susuz 
Barınaksız, evsiz barksız 
 
 

Şimdi bu çocuklar 
Annesiz, babasız, okulsuz 
Şimdi bu çocuklar 
Kocaman açılmış gözleriyle 
Burunları akmış 
Saçları darmadağın olmuş 
Başlarını okşayacak bir el 
Onları şefkatle kucaklayacak bir  
                               anne, bir baba 
Bir okul bekliyorlar. 
Hatta acilen 
Bir lokma ekmek 
Bir tas sıcak çorba 
Bir de küçücük bir çikolata 
                                   bekliyorlar. 
Çok mu bu istedikleri çok mu   
                                   söyleyin?... 
Bunları yapmaya bizim gücümüz 
                                            yeter. 
Tsunami felaketinden sonra 
Geride yetim ve öksüz kalan 
Bu kimsesiz çocuklara 
(onlar bizim de çocuklarımız 
                                   olabilirdi) 
buyurun hep beraber 
ekmek olalım, aş olalım, 
çikolata olalım 
anne olalım, baba olalım, 
sevgi olalım onları kucaklayalım 
başlarını okşayan birer el olalım 
                                     dua olalım 
cennetin kapılarını onların 
                   dualarıyla aralayalım. 

 

 
 

 

 

 


