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2004  Mayıs-Haziran Ayı 

Faaliyetleri 
04-05-2004 tarihi nde, Vakit, 

Yeni Şafak ve CHA'na Irak'taki 

işkence ve tecavüz olaylarını protesto 

etmek amacıyla basın ziyaretleri 

düzenlenmiştir. 

06-05-2004 tarihinde ABD 

Büyükelçiliği'nin  önüne işkence ve 

tecavüz olaylarını protesto etmek 

amacıyla siyah çelenk bırakılmıştır. 

7-8-9-05-2004 günleri arasında 
İstanbtıl'da  düzenlenen  'Kadınlar 

Buluşuyor IV' isimli toplantıda 

derneğimiz üçüyemizle  temsil 

edilı:niştir. 

18-05-2004 tarihinde üyesi 

bulunduğumuz  İICA..NO bilgilendirme 

toplantısına  katıldık. 

24-05-2004 günü demeğimizin 6. 

olağan kurul toplantısı yapıldı. yapılan 

seçimlerde başkanlığa Ö.Sönmez , 

yönetim kurulu üyeliklerine H.Kılıç, E. 
Özçelik, S. Bektaş, E.Karabıyık, 

denetim kurulu üyelikler ine N. Semiz, 

Ayşe Doğan, N.Ayhan seçiimiş lerdir. 

25-05-2004  günü Vakit gazetesinin 

aldığı haksız cezadan dolayı bir destek 

ziyareti  gerçekleştirildi. 

30-05-2004 günü Yunus Emre 

Kültür Merkezi tiyatro sal onunda 

ilke çocuk şenl iği coşkuyla kutlandı. 

05-06-2004 tarihinde İlkder üye leri 

ve gönüllüleri arasında sevgi ve dostluk 

bağlarını  kuvvetlendirrnek  amacıyla 

Beypazarı Yöresine gezi düzenlendi. 

12-06-2004 günü Abdi İpek çi 

parkında  Eğitim Bir Sen'in 

öncülüğünde  "Katsayı  eşitsizliğine 

son" mitingine  demeğimizde  destek 

verdi. 

15-06-2004 de yeni  seçilen 

Mazlum-der yönetim kurulu üyelerine 

bazı STK ile birlikte tebrik ziyareti 

yapıldı. 

ı0-06-2004 günü Mazlum-der 'in

sınav sisteminde katsayı eşitsizliği ve 

sınav sistemindeki  haksızlıkları 

protesto etmek amacıyla organize ett iği 

basın  açıklamas ı na destek  verdik. 

ı2-06-2004 tarihinde Barış İçin

Sürekli Kadın Plt. düzenlediği 
"Nato'ya ve Bush'a Hayır" basın 

açıklamasına katıldık. 
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MERHABA 

Ey Rasulümüz! Biz seni en güzel alılakı tamamlamak için gönderdik. 

İnsanlar birçr hankulade mucize olarak dünyaya geliyorlar.Dün yaya 

gelirken hemen hepside saf/temiz, tüm bilgi l erden, ahlak kurallarından , 
1 kind en, nefretten  habersiz  olarak yaşama  merhaba diyorlar. 

Daha sonra ise dünyaya gelmesine vesile olan ailesi, yaşadığ ı 

ortam, çevresi, aldığı kültür, hayatta kalması için aldığı gıdalar ve 

yaşamının i lk yıllarında aldığı eğitim onun şekillenmesinde, karakterini 

oluşturmas ında, iyi veya kötü ahlak sahibi olmasında en büyük etken 

olacaktır. 

Çocuklar daha hayatlarının ilk yıllarında dünyaya neden 

geld iklerinin bilincinde olurlarsa, hayata bakışlan da, hayattan 

beklenti leri de değişir. 

Bu da ancak iyi bir eğitim ve sağlam bir imanla elde edilir.Çocuktur 

bu yaşta anlamaz, deyip boş veri lirse, bunu faturası topluma ve çocuğa 

pahalıya mal olur. 

Ailenin çocuktur anlamaz yesin, içsin, gezsin, oynasın diye başıboş 

bırakıldığı hayatın o ilk dönemlerini çocuk geride bırakt ığında bir de 

bakı yoruz ki; çocuk bir çok şeyi, be lki de öğrenmemesi gereken 

lüzumsuz, faydasız hatta topluma ve kendisine zararlı olan şeyleri 

çoktan öğrenmi ş bile. Böyle bir durum karşısında genelde aile bireyleri 

bocalar ve kend ini temize çıkarmak için çocuğu suçlamaya bile başlar. 

Biz bunları sana öğretmedik, sen nereden öğrendin, nereden duydun 

gibi suçlamalann içine girer. Oysa çocuk kendisine verileni zaten 

almaya hazırdır. Bunun dışında gördüğü ve duyduğu her şeyide(olumlu 

veya  olumsuz) bir kamera gibi alir kaydeder. 

Onun için hepimiz dünyaya gelmelerine vesile olduğumuz 

çocuklanmıza sahip çıkalım, onları içerden ve dışardan gelecek olan 

her türlü tehlikelere karşı önce koruyalım, sonrada ona koruıunasını 

öğretelim . 

Küçük yaşta kendisine ve çevresine yetecek kadar iyi ahlak, güzel 

huy sahibi olmasını öğretelim . Bu iki gü;ı:e i sermayeye sahib olmaları 

nnlnnn h v;:ıtı:ı  hı:ık ıs ı:ıcılı:ırını  de Q- istirecek. olumsuz olavlar  karş;sında 



daha dayanıklı, sabırlı, metanetli ve 
olgun davranmalarını sağlayacaktır.
Peygamber Efendimiz (sav) "Her çocuk 

islam fıtratı üzerine doğar.  Daha sonra 
ailsei onu Hristiyan, Yahudi, 
Mecusi ya da Müslüman yapar" 
buyuruyor. Demek ki ailenini ya da 
ailesi yerine geçen kişilerin çocuk 
üzerindeki etkileri bu kadar fazla. 
onun için küçük yaşta kazanılan 
güzel veya kötü hasletler çocuğun 
karakterini oluşturacaktır.

Eğer aile bireyleri bu dönemde 
kendilerinde bir takım eksiklikler    

hissederse  hemen  bu  konuda  
kendisine yardım   edebi l ecek 

uzmanlardan, eğitimcilerden yardım 

almalı.Çocuğun önündeki engelleri 

kaldırmak için eğitimci ve aile 

dayanışması sağlanmalı, benim 

çocuğum yapar, o kimin oğlu, kimin 
kızı diyerek, çocuk önündeki 
basamakları tek başına çıkmaya 
zorlanmamalı
 Nasıl ki birtakım bedeni tehlikelirden 
korumak için tedbir alamıyorsak 
(düşmemesi, sobaya gitmemesi, soğuktan-
sıcaktan korunması, aç kalmaması vb için)  
ruhi tehlikelere karşıda aynı 

hassasiyeti göstermeliyiz. 

Bugün evlerimiz bile artık 

güveni lirl iliğini  yitirmiş  

durumda . Bugün aile ve eği timci el 

ele vererek televizyon ve kontrolsüz 

kullanılan bil gisayardan çocuk  
üzerindeki  olumsuz  et kilerden koruma  

yollarını   araması ve alternatif 
programlar yapması gerekiyor.

Öncel i kle bir aile olarak 

sorumluluğumuzu yerine getirmek 
için bir eğitimci olarak 
sorumluluğumuzun bilincinde 
olmak için ve her şeyden önce 
topluma, hayata yön verecek olan 
sağlıklı bireylerin yetişmesi için 
geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımıza sahip çıkalım. Onlara 
gereken önemi ve değeri verelim.
Ömür denen bu zorlu yolda yürürken 
onları asla bedenlerine, ruhlarına ve 
yaşamlarına zarar verecek 
şeylerle baş başa 
bırakmayalım. O küçücük 
ellerinden sevgiyle, aşkla 
tutalım, onlara güven verelim, 
gereken ilgiyi gösterelim. 
Hayata örnek alacakları 
şahsiyetlerin yaşamlarıyla 
tanışma fırsatını verelim.

Küçük yaşta ilim le 

tanışmalanna yardımcı   olalım. bunun 

için ortamlar hazırlayalım. Hz.  
Muhammed   (s.a.v.) ne güzel 
buyurmuş "Küçük yaşta ilim 
öğerenmek taşa nakşetmek gibidir."

Çocuklarınıızı ilim ehliyle ve ilim 
merkezleriyle tanıştıralım. İşte o zaman 
hem biz kazanırız hem çocuklarımız 
karlı çıkar, hem de toplum 
temizlenmiş olur.

Selam ve Dua ile

Özden SÖNM EZ 

EVLAT SEVGiSi 

"Allah eviatlara ata sevgisi . 

atalarada evlat sevgi si versin." 

"All ah herkese hayırlı evlat, 

ev!atl ara da h ayıriı ana-baba nasip 

etsin." Ami n . I3u duaları d i l inden hiç 

düşürmczdi.   Allalı   rahmet   cylesin. 

Kendi sin i  beş  sen e önce  kaybettik. 

Bu duaları  i l k duyduğum  zama n 

ebcme   (anneann e); 

Aıme baban ın hayı rsı zı olur 

mu? Veya İnsan eviadını 

sevm ez m i ? Diye 

sorınu şt uııı. Rahmetli de 

bana; 

"Yaşını z daha küçük 

anlamazsınız. Hayırsız anne 

babada ol ur, eviadını 

sevmeyen anne babada" 

derdi. 

Yaşımız ilerlcy ip etrafım ızda ki 
olayları daha i yi anlar duruma 

gelince rahm etlinin ne kadar da 

haklı  olduğunu  fark ettim. 

Eğer ebeveynler; çocuklarına 
yaşaml arında zaman  ayı rmı yorlar, 

onla rla oynamıyo rlar , 

konu şmuyo r larsa onları 

sevm iyor larmı ş, 

!ğer ebeveynler; çocuklarını 

dinlem iyorl arsa  on ları 

scv ııı i yorl arın ı ş. 

Eğer ebeveynl er; çocuklarını 

ileriyi düşünmeelen çocuklarının 

yaşayacaklan zamana göre değil de 

kendi zamanları na göre 

yctiştiriyor larsa çocuklarını 

sevıniyorlarmı ş, 

3 

Eğer ebeveyn ler; çocuklarına 

yüzmeyi, ata binmeyi( bunu 

günümüzde araba kullanmak 

olarak değerlendir ebiliriz) 

öğretmiyorla rsa onları 

sevmiyorlarmış, 

Eğer ebeveynler; çocuklarının 

beyinlerini mideleri kadar 

düşünmüyorlarsa onları 

sevmiyorlar mış, 

Eğer ebeveynler; çocuklarını 

bu dünyaya hazı rladıklan kadar 

öbür dünyaya da 

hazırlamıyorlarsa çocuklarını 

sevmiyorlarmı ş, 

Eğer ebeveynler; çocu klarını 

sabah narnazına kald ırmaya 

kıyam ıyorlarsa onları hiç 

sevmiyorlarmı ş, 

Eğer ebeveyn ler; evlatlarını 

yanlarına alıp, haksızlığa karşı 

gelmesini öğrensin diye savaşa ve 

haksı zlıklara hay ır miti nglerine 

götürmüyorlarsa onları 

sevmiyor larmış, 
Eğer ebeveyn ler; evlatlarının 

kur saklarınd a helal lokma olsun 

diye titizlik göstermiyorsa onları 

scvıni yorla rm ış, 

Eğer ebeveynler; 

kazand ı k l arını evl atları için 

harcaınıyorlar,     onlara   yapdan 

yatırı mı  çok  görüyorlarsa  onları 

gerçekten     sevmiyorlarmış, 

Eğer ebeveynler; çocuklarına 
iyi örnek olmuyorlaı·sa onları 

sevmiyorlannış, 

•
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E er.. ........ 
Eğer .......... 

E cr......... bu eğerierin 

<..k vam ını  eminim  ki  sizler 

getireecks i niz. 

Gerçektende  eviadı nı 

<ıl:V lll l'y<.:n  ıınne-babaların   ne 

k ııdıırdıı   ·ok olduğunu an l amak için 

lıil ['l' ıılıııııy11 l'L'I'l'k yok mu ş. Okullar 

l,ııpı ıııdı , yıı1. ııııili lın l nd ı ... aylak 

rıylııl,,lııı •,.ı  lıtt ',i. ·.ıılııılıt ıııı nk unıa 

kııdııı sııkııktıı ııyıııı vı ııı ııy ıı ıırken de 

birbiriııl'  ldi iH·ıkıı ı,ıııııl lıııı   ııönm.:k 

rahmcll iııin dııll'ıı ııııı ı ıc kııdııı dıı 

yerind e bir duu olduı•tı ıH tıııtlıı ıııiıtllll 

yetti de arttı  bi l e. 

J\ Ilah cil mlcın i zi Ölll'l'

hayırlı ata yapsı n ki, evl ııllıııımı zıı : 

"Rabbin , sadece kend isine lwllııl 

etmenizi, ana-babanı za dtı i yi 

davranmanı zı kesi n bi r l.'k iIlk 
cnıretti. Onlardaıı biri wyıı lll'r ıkı ·.ı 

senin yanı nda  ya  lı ıııır•:ıı l  l'ı ıdıll'ı im: 

"or!" bile dc ıı ıe; oıı l ıırı  a:tıır l ııınu , 

i kisin e de  gllze l   söz söyk . Onları 

esirgeyerck   ıı l çn k    göıılllllllük le 

üzerlerine kanal ger ve "Rabbim! 

Küçilk li.lğllmcl e onlar beni nasıl 

yctiştirm i şlersc,  şi mdide  sen  onlara 

(öyl e)  rahmet  et." diyerek  dua  et." 

( İSRA 23-24) 

Ayeti kerimes inin manasın ı 

öğretemezsek evlatlarımızda n hay ır 

beklem ek beyhude olur. 

"Allah eviatlara hayırlı ata, 

atal ara hayırl ı evlat nasip etsin" 

Selam ve dua ile... 

Nesrin Semiz 

Kadın Buhışn\n ı IV İstanbul 

iıısıııı   ııı•   lıııııııkvamını 

sağlaya n , toplııııııııı yapı taşını 

ol uştur an  nill·  kııııııııııı•.ilkrck  eski 

önemini  y itiıım·ltı·diı .  Bu ndan 

dolay ı ol sa gerek  J( )(l•l y ıl ı dünyada 

"Aile Yılı" ol aru k  kıılıu l  ed i ldi. Her 

yı l Mayı s ayının ilk lıııflus ı  ai le 

haftası olarak, çcşilli etk i n li k l erle 

kutlanı r. Bu yıl ı n Ai l e Y ı lı olması 

münasebetiy le Kad ın  Bulu şması 

IV 'te (kültürel, sosya l , hukuki) ai le 

tartışıldı. 

Tanzimatla  birlikte  başlayan 

lı:ıtılılıı ııııı lı:ırck ctiylc Türk aile 

yı qıı •.ııHi ı ı ıı:t dn ol sa bir değişim 

ı ılılıı   \' .ılıı ıı ı r ı  di k, kOl lllre ve 

ı·v l i l i kh·ıl·rpıliın  uıttı.   13u  durum 

l'tıııılııııı yd le beraber devlet 

po l i ti kası   halin e  geldi.  Yaşamak 

i sted i ğimiz  hayatl a yaşamak  zorunda 

kalclığ ı m ız hayat  arasında  kalınca 

kutup laşmal ar  baş l adı. 

Tü rkiye'nin çeşitli  illerinden 

250 kad ının katıldı ğı toplant ıya 

derneğimiz 6(a l tı) kişi y l e katıld ı. 

Konu  seçimi , konula rın sunumları 

güze ldi , atöl yc ça lı şm a l arı çok 

verimli  geçti. 

"Toplumun  büy ük 

kesiminde halu gelcııeksel ai le 

dedi ğimi z. geniş ııile yapı sı yer 

alma k tad ır. Snn ııyi topl umu i le 

çek irdek  ail el er olı ıştu .Reklam larla 

to plumu  'akruhulıırı ıı ızı  evinizde 

ağırlamayın· imajı verilerek 

çekirdek  ailelerin  oluşumuna  katkı 

sağla ndı. Geleneksel ail e tarım 

toplumunda, çekirdek aile ise sanayi 

toplum unda oluşmaktadır. 

Sağlık l ı  bir ai ledc; bireyler in 

bir bi rine k arşı soruml u l ukları ve 

bi rbir inel en beklen t il eri vard ı r. 

Sağlı k sı z ai l cdc ise; i l işkiler  kopuk, 

sevgisi z ortam  ve zi h i nse l  gel işim 

eksi k  olmaktad ır. 

!\i l c çevrc.siylc (akraba, 

komşu , yak ınlar) varolan bir 

kurumdur. Ötekini  un uttura rak 

değil, fark ed i l erek kül tür 

oluşturu lur. A ksi olursa kimlik 

inka nna gider ve kültürümüzün 

güzellikleri göm1ezden gelinir. 

Tüm aleyh te yayınlara 

rağmen  Türkiye'de  ailenin  durumu 

diğer ülkelere göre daha iy i . Bu da 

geçmişimizden kaynakl anan b ir 

özel lik (14000 aile olan ülkem i zde 

1970'lerde  kırsal  kesim  %68, 

kentl er %32 iken bugün bu oran 
%30 ve%70 şeklindedir). Nüfus 

artış hızı % 1.6 kaba doğum hızı ise 

%2. Bu , nüfusun sabitlcnmesi 

an lamına gelir ki  zaten  nü fusw11u z 

azal m akta, bu  da  tehl ike demektir. 

Sanayileşm e  ai leyi  olum suz  yönde 

etki liyor,  ailel er  parçalanıyor.  Sokak 

çocukları  ve  uyuştu rucu  kullanıın ı 

artıyor.  Tarım  toplumu nda  aile 

bireyler i  bera ber çal ı şıyordu . Sanayi 

toplumunda   kadının   çalışma 

hayatına katılınası sonucu evl i l ik 

yaşı ve boşanma sayısı yükseldi, 

aile kurmak  zorlaştı.  Kadın 

çal ıştığı  içi n  çocuklar kreşe 
verildi (Bir çocuk 4 saatten fazla 

kreşte kalmamalı). Yaşlıların ve 

çocuk ların bakımı aileye 

verilmeli. Batıda ebeveynlerine 

bakan ai lclere maddi yardım 

yap ıl ıyor. Bat ının döndüğü yere 

biz koşuyoruz! Dünyada 75 

meden iyelin düşüş nedeni ailenin 

düşüşü ol muştur. 

TV izlemek aile bireyleri 

arasındak i iletişimi, sohbeti 

engelliyor, çocuk larla oyun 

oynamayı kısıtlıyor. TV aile 

üzerinde devrimden daha etkili 

(değişim sağlıyor). İnsanların 

%44'ü vaki t geçirmek , %29'u 

eğlenmek  ve yalnızca %6'sı 

bilgilenmek için izliyor. 'Neyi 

i sted iğini pek az kişi bilir, neye 

gereksinim i oldu ğunu kimse 

bi lm ez. ' Sözünde çocukl arın 

%85' i  büyük terin  izlediğini 

izli yor. TV i zl eyen çocuklar daha 

maddeperesi oluyorlar ve %42'si 

şiddeti  çözüm  olarak görüyorlar. 

Aileyi sarsan nedenlerden 

biri de büyükle r in 

müdahales i d i r.  Evli  çiftierin 

hayatına karışılmam alıdır. 

Men apozia birlik te kadınlar 

oğullarına dayanarak gelini 

rakip görürler . Yanlış gelenek 
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mutlulu klar dileriz. • 
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görcnck ve din asıl kültür yerine 
geçerek ai leyi dejenere etmiştir. 

Ai l eyi korumak  i çin; a ile 

man evi  değerleriyle,  toplumun 

kü ltü rel  değerleri ni  aktarına lı , 
geçm işi ile ba rı şık , geleceği i le ufku 

ed i l me l i, büyük  odalm çocuklara 

verilmelidir.  Bu  sayede  kend i lerini 

özelh issetme l eri   sağl n nınalıdır. 

Ai leyi tehd it eden her a lcte ailecek 

h azı r l anılmalıclır . T3a zı  k onularda 

çocukl arın   likirieri   a l ınma lı d ır" 
• •• • • •• • • •• ••• •••

TARİHTEN BİR YAPRAK 

Tari hi  dikkatlice 

inceled i ğimi z  zaman    görüyoruz  ki: 

her zaman  dilimizde  insanlar  il ah i 
d ini yaşa m ak ve yayma k noktasınd a 

gidecek. O'nun mücadeles i zaten 

bulunduğu statüyü korumak deği 1 

mi? 

Bu kararldığı İsa(a.s.) ve 

İbrahim (a.s.)in mücade lesinde de 

görüyor uz. Karşı larındaki 
açı k olmal ıdır. Tüket i me yönel ik • • kararlı oldu kları n da, karş ıtarın a hep zamanın süper güçleri her türlü 

yayınlar uyarılmal ı , sosyal eğitim ve 

destek programları yapılmalıdır. 

/\hl ak a il eele verilir  ve davranış 

sözel en dı:ı h a etk ili d ir. Dol ay ı sıyla 

bü y ükl er çocukl ara davranı şlarıy la 

örnek  olmalıdır. Din  scvd irilm el i , 
baskı yapılma m a lı zi lıni ve ahlak i 

• Derneğimizfahriüyelerinden•

• 
Şemsi Kaşıkara'nın kızı • 

evlenmiştir. Genç çiftiere • 

• A llah'tan (cc) ömür boyu • 
• • İLKDER • 

biri l eri çıkmı ştır.  Bu rada dikkat 

edi l mesi  gereken  şudur; Bu  engel 

olm aya karşı çı kmaya  yclten enl er 

hiçbir zama n  muh taç  ve 

mus'taz'a flar olmam ı şl ardır. 
Bunla rı zam anlan nın her 

tü r lü gücüne (poli t ik, ekonomik ve 

siyasi, ekonomi askeri, gü çl eri ile 

saldırıya geçtiklerinde  Alla h 'ın 

elçi leri b i r tak ım dünyevi 

kaygıları , çıkar ve menfaatleri 

için asla geri adım atmamışla rdır. 
All ah dostları inand ıkları 

gibi yaşa m a uğrunda gün olmuş ; 

değerler içselleşti ri l mul id ir. • 
Çocuk l a rı n  rahat oynayabi l m cl cri • • askeri) sahib olan lar aras ı ndan 

çıkm ışlar ve bu güçlerinden 

kazılm ış ve içieri ateşl e 

doldurulmu ş 1-IENDEKLERİN 

için evler in içi ona göre di zayn 

DAVET 

••••••••••••••••• 

"(idnı'll ne kahve ister ne kahvehane, 

(ii!niil dost ister kahve balıane. " 

aldıkları  bü t ün  imk anları  Tevhi d i 

el ini n önün de engel  teşkil etm ek için 

kullanm ı şl ardır. 

Tabid ir ki;  bu  en gelin önünde 

i l k duran ve  k ararlı  adınılar atanla r 

öncelikle  /\Ila h  elçi leri  ol muştur.  Bu 

zinci ri  bu  gün lere kadar da A l lah'a 

içine atılıp cayır cayır yak ılmışlar 
(Ashabı U hdu t), gün olmuş 

Kazık iarın üzer ine oturtulmuş ve 

elleri ayakları bağlanmış bu 

şekilde ölüme terk edilmişler. 

Gün olmuş yurtlarını terk etmek 

zorunda bırakılmı şlar. Musa(a. s.) 

1LK DI  R'  in gel enekse l  tanışma çayı nd a sizleri d e araını 1.da görmekten 

ımıt lu l uk duyarıt.. 

İ LKD ER 

Yön . Kur. Adına 

13şk. Özden Sönmez 

Adres:.  Yen i mah alle  Be l. l   No.l u   Düğün  Salonu 

İvedik cad . Yenimaha lle\ Ankara 

Tarih : 16.07.2004 Cunıa 

Saat : !5:00 
İrt.Tel: 336 3 1 79 

iLKE İLİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA Dl l{Nl C. I 

ve O'nun gönd erdiği , 

görevlendirdiği elçi lerine kesin 

iman eden ve şüphe duymayan 

Alla h dostları  devam ettirmişlerdir. 

(Allah dostlan kadın ve erkekl er) 

Musa 'nın (a.s.) devrinde 

inan anlar (iravu na d ediler ki ; Biz 

seni tanı mı yoruz, üsteli k sen bir 

zorbas ın, yer yü zünd e h aksız yere 

bozgunculuk yapm aktasın, kan 

döknı ektes in ...v.s. Ya bu işten 

vazgeç; ki vazgeçmesi mümkü n 

değildir, ya d a inan anları raha t 

b ırak ; ki buda mü mkün d eğildi r. 
Çünkü  her  halukarda  firavun 

bilm ektcd ir k i  salta natı  elden 

gibi ve son peygambe r 
Hz.Muhanım ed (s.a .v.) gibi bicret 

etm ek (Topluca göçe zorlanmak) 

zorunda bırakılmışlardır. Bu gün 

de değişen bir şey yoktur. Tarih 

aynı tarih , zu l üm aynı zulüm , 

zu lmeden ler aynı zulme 

uğrayanl ar ayn ı. 

-Hiç Türkçe konu şaınıyar 

diye, Türkçe konuşa mayanl ar 

cezal andı rı lır mı? (Toplumd a, 

okulda, k ışlada...) 

-İnan cına ters dü şüyor diye 

(batılı muka l lidi olduğu için) 

şapka takın ayanl ar idam edilmek 

sureti ile cezal and ırılır mı? 



-işinin clı l i o ldu ğu ha l de sır f' 

inancından  dolayı  (işinden  

çıkanlma)  insan  i şinden  çıkarılır 

mı? Ve oraya hiçte o işin ehli 

olmayanlar  oturtu lur mu? 

-Hiç insan sakalından, 

bıyığınd an, şalvarından, elind eki 

tesbihinden, Allah rızası içi n kıldığı 

namaz ı ndan, A ll ah rızası için 

tuttu ğu orucundan, inancı ndan ve 

inanc ından kaynak lanan 

hassasiyetten     baş ı na  taktı ğı 

(örHüğü) örtl.i sündcn (T l icab ı ndan, 

başörtüsünd en) dolayı kımınır mı? 

Cezalandırılır  m ı ? ya  da . .. 

Hapsed il i r mi? işk en ce edil i r mi ? 

Zor kullanıl ır mı? Zor kullanarak 

inancından zorla tav i z verdirili r mi ? 

Dahası eline, dilin e, düşün cel erine 

kilit vurulur mu ? Ve sırf bu 

düşüncesinden, i nancından , 

kararlılı ğından, dol ay ı Öldü r ülür 

mü?  Soruyorum   Ö l dü rü l ü r  mü? 

Dahası; sırf inancından 

dolayı , inandı ğı Allah 'ın b ir emri 

olçluğu için i steyerek seçtiği yaşam 

tarzından dolay ı , i şinden atılır mı? 

Ceza a lır mı? Okul kapılarından 

çevrilir m i ? 

Biricik oğlunun  düğününe 

katı l maktan men ed i lir mi? Alın teri 

ile kazandığı  diplomasını a lmak için 

katıldığı törende konuşmaması için 

ağzı kapat ılır m ı ? 

Öğretmenliği nden, 

öğrenci liğinden olur mu? 

Doktorluğundan, mühend isliğind en, 

yani  k ı saca mesle ği nden  olu r mu? 

Bu sayd ıkl arımı z ve 

saymadığımız bir çok olaylar, 

zulümle r, işkenceler (madd i , bedeni 

ve manevi)  dünyan ın hi çbir yerind e 

bu kadar açık ve net bir şekilde 

olmuyor, kararlı ve net bi r şekilde 

uygulandığı bir ülke 

gösteremezsi niz. 

Ama bunların hepsi (yani 

saydıklarımı z  ve  saymadıklarımı z) 

bütün yan lış, çarpık , art niyetli, 

KASlTLI  uygulama l ar, yasaklar, 

i   ind en  atılnıalar, alın teri  il e 

kaza nıl m ı ş oku l   kapılarından  geri 

çcvr i l mcler,  kınanma lar, d isiplin 

ecza l arı ... 

(ki bunu ve bunl arı inananl ar asla 

hak etmediler.) 

Bunların hepsi benim 

yaşad ı ğı m ülkede oluyo r, 

uygu lanıyor, halen y ü rü rl ükte ... 

Bu yanlış ve yanlı 

uygulama ların bi r an önce 

ka l d ırıl ması , yok edi l mesi için 

gereken i n  yap ılma sı  nokta sınd a 

üzerimize  düşenleri  (En  azı nda n 

bi ze düşen n e i se) mu tlaka 

geci k ti rmeclen yeri n e geti rınem iz 

gerektiğinele inanıyoru m. Ve bu 

mücadelen in  bir  ibrıdc t oldu ğund a 

ise  asl a yoktur. 

Ö. Zc hra KA RAKAŞ 

PANEL: BÜY ÜK ORTADOGU 

PROJESİ 

Tarih : 06.06 .2004 

Y cr : Kocatepe Konferans 

Salonu 

Düzenleyen : Genç Birikim 

Dergi si 

Kat ılım c ılar : Pi kret 

Başkaya-Ahmet  Varol-İb rahim 

Karagü l-Yusuf El -Şerif 

ABD  i lk  k urulduğunda 

sınırları  yoktu.  Tıpkı   İsrail ıin 

bugü n kü duru mu gi b i işgalci 

konumda ydı.  Etraf'ı ııa yay ı larak 

sı n ı r ları n ı ol uşturdu. D i ğer 

emperyal i st ül kelere ka t ı l arak 

serbest  teşebbüs   emperyal i zmini 

ku rmak  istedi . 2. Dünya Savaşından 

sonra üstün l ük sağladı.Almanya  , 

Japon ya çökerti ld i. Fransa ve 

İ n gi ltere yara al d ı. Dah a sonra 

soğu k savaş dönemi  başladı.Rusya 

ve Amerika süper güç oldular. 

Rusya'nın  çökmesinden   scnra 

Amerika kendi proj esi n i uygulama 

fırsat ı bu l du .İslaın Ortak Pazarı ile 

İslam ü l kelerini kontrol altına almak 

istedi. Bu pazai·a İ ran, Irak ve 

Suriye karş ı çıktı.ABD'de  bu 

ü l keleri ceza landı rmak  v e yok 

etmek   amacıy l a  Irak'tan  başlayarak 

işgal  etti. rakat bek l emed i ği  b i r 

yen i lgi  i lc karşılaşt ı. 

Sömürgeci l iği n  gerçek  amacı 

özgürlük , dem okras i , refah  ve  insan 

hakları   getirmek  değil   (bunlar 

bahane l eri  ) yeraltı  ve yerüstü 

kayn aklarının tal an edilmesidir. 

Onun için direk kapitalizm 

demiyorlar, Pazar ekonomisi 

diyorlar. Emperyalizme de 

küreselleşme adı veriyorlar. 

Emperyalistlerin ağzına insan 

hak l an , özgürlük , demokrasi ve 

refah kel imeleri yakışmıyor. 

Dünya da iki kutup var; 

Sömürgeciler ve Sömürülenler 

(mazlumlar) ABD Ortad oğu'ya 

yerleşmek istiyordu , Körfez 

Savaşı ve Irak'ın işgali ile 

yerleştide. Büyük Ortadoğu 

Projesi'nin asıl anıacı da bu dur. 

Yani  Ortadoğu'nun  petrolüne  el 

koy m ak . Amaç yalnızca pet rol de 

değil. Bu bölgenin beşeri 

kaynakların ı  da sömürmek  istiyor. 

O bölgedeki ucuz iş gücü, alt 

yap ı eksikl iği, kültü rün ve 

ticaret in merkezi olması da 

emperyalistlerin iştahını 

kabartıyor. Çünkü oraya sahip 

olanl ar dünyaya sahip olurlar. 

İsrail ' in m eşru iyet sorunu 

var. Büyük Ortadoğu Proj esi 'nin 

perde arkasında İsrailıe 

meşru iyet kazandırma amacı 

yat ıyor. Bu bölgedeki  banşm 

amacı da budur.  Şi mon   Perez'in 

başlattığı  Orta doğu ve Kuzey 

Afrika  ülkel erinin  oluşturacağı 

bir  projesi (meşruiyet  projesi) 

vardı.  Demokrasi  bahan esiyle 

İsrai l 'e meşru iyet kazand ırmak . 

Al3D,  BOP 'n i  uygulama  alan ı 

bu lmak  için antiterörden 

yararlanmak   istedi.  Bun u   i çin  de 

önce terör oluşturdu. Askeri 



' 

şiddetle bunu başardı. 

Afganistan'da ve Irak'ta ol duğu 

gibi . Filistin de direniş kalmaması 

için ılımlı bir İslam geliştirmek, 
uzlaşmacı, ekonomik 

yandaşlığı yapıyorlar. Filisti n 

davasına Türkiye kadar önem 

vermiyorlar. Türkiye daha duyarl ı. 

Hatta halkla r ın çoğu bu projen in 
bazı maddelerine sıcak bak ıyorlar. A llah'ım hatalar ımı, 

DUA 

şerlerden de sana sığınır ım. 

sömürgeciliği benimseyen bir 

yönetim istiyorlar. BOP gerçekte 

13üyük İsrail Proj csidir. İsra il 'in 

meşru laştınlmas ı, geleceğinin 

sağlama alınması, ABD'nin o 

bölgedeki hegemonyas ı vs. 

için .Gazze'den   çekilmey i 
Lübnan'dan çekilme gibi 

algı lanıyor. Bunu yeni lgi gibi 

görmemek için de katl iamlar 

yap ıyorlar. 

Dünya Savaşı sonrası 

yeniden  yaşanıyor.  Osmanlı 

İmparatorluğu'nun    çöküşünd en 

sonra  sınırların  cetvelle  çizilmesi 

gibi  günümüz Ortadoğu 'suna  da şu 

anda aynısı yapılmak  isteniyor. 

ABD  soğuk  savaştan  sonra Türkiye 

etkin olarak  Atiantik  ittifakına 

katıldı. Diğer ülke l eri Türki 

devletlere  taşımakta  taşeronluk 

yaptı ama kendisi  dışarıda kaldı. 

Türkiye  Ortadoğu'ya model  olmak 

istemiyor . 

13üyük Ortadoğu Projesi' nde 

NATO'ya  bir rol  verilmek  i steniyor. 

Sadece Ortadoğu 'yu 

ilgilendirmiyor. Müslüman ların 

olduğun her bö lge bu işgalin tehdidi 

altındadır. Ortadoğ u 'daki Arap 
kimliği yadsınaınaz . Yalnız halk 

Bizi  iktidardan  kurta racak diyerek 

kucak açıyorlar . Kend i sorunlarına 

duyarsızlar. Arap ü l keler i n.:j imlcri 

halklarını  temsi l  etmiyor, 

dayatıldığı  için bu projeyi 

uygulamak   zorundayız  diyorlar 

(bazı  ülkeler). 

8- 1O Haziran 2004 de 
ABD'nin 08 Zirvesi yapı lacak. 

Mısır bu zirveye bölgen in lideri 

olmayacağ ı için protesto ederek 

katılmadı. Gerçekten redetmedi. 

Bu rejimler Filistin 'i destek lemez, 

İsrail' e karşı çıkmaz. İki yıldır 

Filist in'e yardım  etmiyorlar, 

kestiler yardımı. Sözün özü ABD 

hiçbir yere özgürlük, refah, 

demokrasi ve insan hak ları 

getirmedi,  geti remez. 

<< ;k..:Jrdef leorn , 

TJ'nı cJ;:7J;:yd Ci

2 u JJ m .cilft od.-.7..1:.1

kd.rd c:.s te r' n' 1Z. e 

cJu.çı ede. lıi11 .

_13/ıler/n J:.urfuli..ıçu 
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bilgisiz likten dolay ı benden 

sadır o lan günahlar ımı, her 

şeyde israf ımı ve benden daha 

iyi bildiğin kusur lar ımı afvu 

mağfuret eyle. 

Al lah'ım ilerleten de sens in, 

geri leten de sensin. Senden 

başka mabud yoktur. 

A llah' ım aciz likten, 

tembellikten,   hasislikten, 

bunakl ık derecesinde 

ihtiyarlıktan ve kabir azabından 

sana s ığınırım. 

Al lah'ım nefsime günah lardan 

korunmasını ilham eyle. 

A llah'ım faydasız ilimden, 

Al lah korkusu, A llah sevgis i 

duymayan kalpten, doymak 

bilmeyen nef isten, kabul 

o lmayan dua'dan sana sığınırım. 

Allah'ım ben peygamberin 

Yardım ancak senden 

beklenir. 

Allah'ım senden rahmetini 

ve mağf iretini ister im. Her 

masiyetten selameti, her 

iyilikten vetaatten çoğunu, 

cennete nailiyeti, 

cehennemden necatı dilerim. 

A llah'ım aramızı ıs lah et. 

Kalplerimiz i bir leştir ve bizi 

selamet yollarına ilet. Bizi 

zulmetten kurtar, nura 

kavuştur. Bizi aç ık-giz li bütün 

fena lıklardan uzaklaş tır. 

Allah'ım kulak lar ımız, 

gözler imiz, kalplerimiz , 

eşler imiz, ve çoluk  çocuğumuz 

hususunda bize feyzu 

bereket ver ve tövbe lerimizi 

kabul et. 

Hakiket en sen t övbeleri 

çok kabul edens in. Büyük 

rahmet sahib isin. Bizi sayısız 

nimet ler ine sena ederek 

şükreden lerden kıl ve onları 
yöneticilerle aynı fikirele deği l ler. /7; r ır ,,,  ·;;> senden istediği şeylerin bizim üzerimize tamam la. 

Yöneticiler kendi rejimlerini 

(iktidarlarını) korumak için ABD 

un"><vJ!otvr. 

hayr ından diler, sana sığındığı 

Ö.Zehra KARAKAŞ 
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GELME BUSH! 

İnsan medenileştikçe dinden , 

İnsan medenileştikçe imanda n , 

İnsan meden ileştikçe 

Ahlak tan, 

İnsan medeni leştikçe 

insanl ı ktan  uzaklaşır  mı? 

Ey Bush! 

Sen ne yapmak istiyorsu n? 

Senin ve halkının 

Senin ve ordunun 
Geçm işten ibret ders alma diye 

bir niyet i yok . 

Sana nemrutun sonu 

anl atılınadı mı? 

O nem rut ki, 

İbrahi m'i ateşe atm ıştı. 

O yakıcı ateş bile insafa gel di. 

A llah 'ın masu m ve temiz 

kul una 

Bir gül bahçesi oluverd i . 

Biz öyle i nan ıyoruz ki ; 

Ebu G ari b hapi shanesidc 

Iraklı maz luml am gül bahçesi 

olacak 

B1:1na hepimiz inanı yoruz 

Jrakta tecavüze uğraya n kad ın 

ve k ızl ar ... 

Dünyanın 

En masum 

En temiz 

Ve En nam us lu kızları 

Bu on lar için bir imtihan 

Ama 

Asıl bizler için bir değil, bin ler 
imtihan 

(Ve soru I d ığunda o kı z çocuğuna 

h an gi suçtan dolayı öldürü l dü.) diye 

Bizler ne cevap vereceğiz 

Yetkilil er ne cevap 

verecekler. .. 

İk tidar olanlar 

Hükümet olanl ar 

Elleri nde imkan olanlar 

D i llerinde kel aın olanlar 

Kalplerinde  buğz edecek 

kadar iman olan lar ne cevap 
verecekler? 

Ne cevap verecekler? 

Bacılan N ur'un mektubun a 
Ey Am erika 

Ey Bu sh ! 

Sen Firavun' un sonunu 

duymad ın ını? 

Onu ordusu konıyab i l di mi? 

Onu  serveti  koruya bi ld i  m i? 

Onu zama n ının teknoloji si 

koruya bildi m i? 

Nas ı lda  yalvarıyordu  yok 

olacağını  anlad ı ğı  an 

i nand ı m i nan d ı m Mu sa'nın Rabbi ne 

diye! 

A m a inan m ası ona fayda 

sağl ayamad ı. .. 

Ey A lla lı 'tan ko rkın ayan za lim 

Ne reden gelirsen gel 

Sen yenileceks i n! 

Ebrehe'nin  ordu l arı  gibi  Irak 

çölleri nde. 

Yo l lara  ser ileceğin  gün 

ya kındır 

Ku rt yem iş eki n gi b i , 

İ çinin boş, kof ve kokuşmuş 

olduğunu 

Dü n ya çok yak ında görecek 

I!ele AB D'ye Hayı r diyen bir 

yürekli  1i der çıksın! 

H el e AB'ye Hayır d iyen bi r 

yürekl i  lider çıksın ! 

Av rupa mcde n iymiş, modcrnıniş, 

bilgi çağını yaş ıyorm u ş 

ABD meden iym i ş, modern m i ş, 

b i lgi çağı nı yaşıyormuş. 

Yalan Ya l an Yalan! ... 

A l lah aşk ına bu ya l ani ara 

kanmay ın 

Medeni , modern, bilgil i in san 

hiçbir mahlukun 

yapamayacağı rezill ik leri, 

vahşeti , terör'ü yapar m ı? 

Siz h i çbi r za man m edeni 

olam ad ını z. 

Siz h i çbir  zaman  i nsan 

) olam adınız 
Dünya K ızılderil i lere 

yaptıklarınızı 

Dü nya  Zenci lere yapt ı klarınızı 

Un utmad ı  u nut ınad ı 

u n utmadı  unu tulamazda! 

Si z A rri ka' n ın bal ta 

girmemiş  orman ları 'n ı n 

içleri ndeki sayıları her 

zaman az olan 

Ilatıu lıiç ka l maya n 

yamyamlardan  bi rlercc 

binlerce betersin i z ... 

O ancak  ka rn ı nı  doyurmak 

için     öldürüyordu 

K eyi r i çin,  i şkence  etti ği
veya  tecavüz ettiği h i ç 

d uyu l m amış ... 

Ey Bu sh! 

Senin komu tanlan 'nın 

emriy le yapı lan bu pis şeyler 

değil  insanların 

Canlı olan tüm malılukatın 

Kalbini ti t retti, 

Tüy lerin i   ü rpertt i, 

Gözlerini yaşarltı. 

Ey  Al l ah' ım! Bir mazlum 

ol arak el l erim i sana   açıyorum 

ve sana yöneliyorum. 

Çünkü mazlumların senden 

başka bir merci ieri yok tur. 

Ey A llah 'ım ! 

Bizi  zalimlerin 

safralanna yem etme, 

Bizi rezil rüsva etme. 

Bizi kafirler in karşısında 

zillete düşürme. 

Alinh' ıın seni n ya nında 

, ıtftd larının üzerine yemin 

ettiklerimin hakkı için 

Ka1i rlere fı rsat verm e 

Zatim iere fırsat verme 

Fasıkiara  fırsat  verme 

Il a i n l ere fırsat ve rm e 

Tccav ü zcü l ere fırsat  verme 

insan l ara zarar verenl ere 
Mah l ukata  zarar  verenlere 

Ek in i ere zarar  verenlere fırsat 

verme. 

II cle ınnzluınl a r sesl erini bir 

çıkarsın 

Hele haksı zlığa uğrayanlar 

seslerin i  bir  yükseltsin 

İşte o zaman gök kapıları açılır 

da açılır 

İşte o zaman yap ılan dualar 
kabu l  olur   inşallah! 

Ö.Zehra    KARAKAŞ 
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Hukuki A raşt ırmal ar Derneği  

Hak  İş Toplantı  Salonu 

Konu şmacı l ar: 

I -Gündüz Aktan   ; Emekli 
f3üyü kel çi 

2- Hüseyin Bağcı ; 

Gündüz  Aktan; Kıbrıs'ın tari hi 

arka planı; 1571 yılında a lı ndı.  1878 

Berl in  Kongresinde  İngiltere'ye 

kiralandı. Lozan Antiaşma sı ile 

hukuk en de İngil tere'ye geçti. 

ı 950'lerde  bağımsızlık   ve  enosis 

m ü cadelesi  verdi . Yunani stan' ın 

hakkı  yok.  Türkiye'n in  ilkesi  ile 

hareket   edildi.  1959 müzak eresi 

sonuçlandı.   Zürich 'te  mutabakat a 

varıldı.  İki  cemaat oraya  çağrı l dı. 

Makaryos  reddetti ...  I 960 sistemi 

Rum  tarafına  dayatılarak  kabul 

ettirildi . Üç  antlaşma  yapıldı, 

1963'te  Makaryos    maddeleri 

değiştirdi,   Türkl er   parlamentodan 

atıldı. N üfusu n % 18'i iken toprağın 

%3'üne kapatıld ı. Soykırın11n 

altındaki önemli suçu i şlediler. 

1968'de topl u m lar arası 

müzakereler  Beyrut'ta  başladı. 

1 974'te Sanıson cuntası oldu. 

Türki ye garantörlü k hakkını 
kul landı. 1975'te ABD  ambargo 

uygu l ad ı. 1983 y ılında KKTC ilan 

edildi . 1985'te yeni bir plan 

hazırlandı. 100 parag raftan 92 'sini 
Denktaş kabul ett i. 1990 yılında 

Rum kesim iAB'ye müracaat etti. 

ı 990'da kabul ed ilir bulu nd u . 2002 

yıl ı ortasında doğrudan  müza kereler 

tarallara verild i , 48 saat süre 

içerisinde k a bul edin denildi. 

2003 yılı Mart ayında Lahey'e 

çağrıld ı. Denktaş' ı n  redd ettiği 

maddeler  kabul  edildi.  Başbakan 

Davos'a ve ABD 'ye gitti . A n n <ın 

taratların  anluşamadığı  madd eleri 

kendi doldurarak tarafıara su ndu . 

lli.isey in  l3ağc ı : H ukukçu 
değilim , taraf değilim. Taraflar 

durumu kayıkçı kavga sına 

döndürdüler. 23.0ı. I 950'de CHP 

mec l ise iki şi şe kan l a gelip göster i 

yapıyor. Necmettin Sadık (Dış İşleri 

Bak.) Türkiye 'nin Kıbrıs sorunu 

yok diyebiliyor. Hak imiyet 

İngiltere'nin. Kıbrı s davası ulusal 

dava oldu , duygusal ha l e ge leli. 

Genel Kurmay müdahil olınaıüa 

konusunda tavır koydu . 

Denktaş -Erdoğan kavga sı 

haline gelen  sorunda  si yasiler  ne 

konuşmaları   gerektiğini   değil, ney i 

konuşmala rı  gerektiğini  b i lmiyor. 

Tarihsel bir sorun. II. Dünya 

Savaşından sonra Kıbrıs - Fi list in 

(Kudüs) - Keşmi r prob lemleri 

yara tıldı. 1960 antlaşmala r ı nda 

yapay devlet kabu l ed ildi. TBMM 

tartışı ldı.  Makaryo s(lll) Kıbrı s'taki 

düzeııi ka ld ırıp Elen i düzeni kurnıak 

istedi. Rumlar  için onur meselesi 

oldu. I [içbir zama n kayna şma olmadı 

iki taraf arasında. Bunu da şundan an 

lı yoruz ki; 1571 yı l ından itibaren 

yapılan ev lil i k sayısı  105. 

IRAK VE NATO ZiRVESi 

Anneler şefkat timsal i... 

Merhamet, narinlik, zariflik, 
incelik, güzellik en çok annelere, 

kadınlara yakış ır. 

Ama o da ne? Ç ırılçıplak 
soyduğu Iraklı bir mahkumun 
boynuna geçirdiği tasmay la, onu 
yerlerde sürükleyen Amerikalı 
kadın asker, fotoğrafiara güle rek 
poz veriyor. Başka işkence 
pozlarıyla da gündeme gelen bu 
hilkat garibesi , insanlıktan(ve 
hatta hayvanlıktan) nasibini 
alamamış bu kadın müsveddesi 
hamileymiş. 

Adını sıkça duyduğumuz 
"Tasma lı Kız" lakaplı bu asker 
için mahkeme süreci başlamış 
durumda. Uzun bir aradan 
sonra, geçen gün, bir röportajla 
ekranlardayd ı. insanın tüm sinir 

sistemini altüst edecek derecede 
rahat, sak in açık lamalarda 

bulundu. Konuşurken Irak'ta 

ortaya çıkan işkence görüntüler i 

beynimde yankılandı, durdu. 

Tecavüze uğrayan kadınlar... 

Çırılçıplak soyularak üst üste 

istiflenmiş, köpeklerle köşeye 

sık ıştırılmış mahkumlar ... 

işkenceyle öldürdüğü Iraklıların 
yanı başında zafer işaretleri 
yaparak objektiflere poz veren 
askerler ... Kendisi gibi işkence 
suçuyla yarg ılanan diğer altı 

kişinin de aslında suç lu 

olmadıklarını üst makamlardan 
emir alarak bu fiilie ri 

yaptıkların ı anlattı, tasmalı kız. 

Bir insan hele de bir kadın 
nasıl bu kadar hissizleşeb ilir ve 

nasıl bu kadar rahat olabilir, 

anlayabilmiş değilim. 

Bu konuda olumlu 
tepk iler de aldığını ve hatta 
kendisine "Bağdat Kahramanı" 
dendiğini, ailesinin ise ona 
sahip çıktığını söyledi. AB D 

adalet bakanlığ ı taraf ından 
2002 y ılında hazırlanan bir 
raporda da "Şüphelinin fazla 
c!mayacak yada uzun 

sürmeyecek  şekilde canının 
yakılması, ille de işkence 
olarak değer lendirilemez. Bir 
davranışın işkence 
sayılab ilmesi için, bunun ağ ır 
fiziksel yaralanmaya, bir 

orga nın görev yapamaz hale 
gelmesine, hatta ö lüme yol 
açması gerekir." denilmekte. 

işkenceleri mazur gösterecek 

hiçbir açıklama, hiçbir mazeret 

kabul edilemez. Kabul edecek 

kişilerin aklından ve 

insanlığından şüphe etmek 

gerekir. 

Ana gündem maddesi 
Irak olan NATO ziNes i 
istanbul'da başladı. Zirvenin ilk 
gününde şu kararlar alındı : 
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- Irak güvenlik kuvvetleri 
NATO üyesi ülkeler tarafından 

 
 
 

da kendilerine yardımcı olması 
gerektiğini anlatmak istemiştir. 
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1 
eğitilecek. NATO tarihinde ilk 
kez Ortadoğu'ya giriyor. 

- Afganistan'daki  NATO 

 
Büyük Ortadoğu Projesi, 

başta demokrasi olmak üzere 

1 Gelenler 

1 
Tanrı dualara nasıl cev ap veriyor 

ebru_ilk e@Jıotmail.com     1 
 

1 
askeri sayısı 6500'den 1O.OOO'e 

çıkarılacak 

 
-Terör tehdidinin en 

büyük tehlike olduğuna karar 

verildi. Kitle imha silahlarının 

ortadan kaldırılması için yüksek 

teknolojik silahlar 

kullanılabilecek. 

 
- BOP için Ortadoğu 

ülkelerine işbirliği çağrısında 

bulunuldu. Büyük Ortadoğu 

projesi ilk defa Amerikan başkan 

yardımcısı Dick Cheney'nin 24 

Ocak 2004 tarihinde isviçre'nin 

Davos kentinde yapılan Dünya 

Ekonomi Formunda yaptığı şu 

konuşmayla gündeme gelmiştir : 

"Büyük Ortadoğu'da yaşayan 

halkiara özgürlük meselesinde 

yardırnet olmak terör ile ilgili 

dşha geniş bir savaştan galip 

çıkmak için anahtar faktördür. 

Bu, günümüzün en büyük 

ödevlerinden birisidir. Bir yada 

daha fazla jenerasyonu n kaynak 

ve çabalarını gerektirir. Bu, 
birçok yardım eli isteyen bir iştir." 

Cheney bu sözleri ile projenin 

uzun vadeli olduğunu ve bunu 
tek başlarına 

yapamayacaklarını, Avrupa'n ın 

Batı'nın değerlerinin halkı 

Müslüman olan ülkelerde tes is 

edilmesi projesidir. Sömürüy le , 

işkencelerle, menfaatlerle 

gelecek bir demokrasi, nasıl bir 

demokrasi olabilir ki... 

Ortadoğu'da savaşın bitmesi, 

orta lığın durulması , ancak isra ii 

Filistin savaşının sona ermesi, 

Ortadoğu'daki  ülkelerde söz 

sahibi kukla yöneticiler in 

işbaş ından gitmesi ve Islam 
dünya sının uyanışa geçmesi ile 

sağ lanabilir. 

 
ikinci Dünya Savaş ı 

sonrasında komünist tehdide 
karşı kurulan NATO, ·ı990'da 

Sovyetler Birliğinin dağılmasının 
ardından kendine yeni bir tehlike 

bulmuştur. Nedense terör adı 

verilen bu tehlike hep islam 
ülkelerinde aran ır olmuştur. 

 
Türkiye gelecek günlerde 

yerini ve misyonunu iyi 

belirlemek zorundad ır. Türkiye 

AB 'ye üye olarak batılı kimliğini 

ortaya koyma lı ve mutlaka da 

doğunun liderliğ ini üstlenmelidir . 

Osmanlı'dan kalan miras 

korunarak  devam  ettirilmelidir. 

Ayşe Doğan Güzel 

1  Işık Menderes 1 
1  Genç bir adam Çarşamba gecesi ayinine gitmişti. Papaz,Tanrı'yı dinleme ve 1 

onun sesine itaat etme konusunu anlatm ıştı.Genç adam merak etmekten 

1 kendini alamad ı, "Tanrı hala insanlarla konuşuyor muydu?" 
Ay inden sonra arabas ıyla eve giderken dua etmeye başladı, "Tanrım eğer 

1   dinleyecekse n, itaat etmek  için elimden  geleni yapacağım."  Kasabasının ana 
yolundan aşağı inerken aklında durmak ve bir galon süt almak gibi çok 

1 ga rip 1 
bir düşünce belirdi. Başını iki yana salladı ve yüksek sesle, 

1 "Tanrım ,  bu sen misin?" diye bağırdı. Bir cevap alamayınca  yoluna devam 
etti. O anda, durmak ve süt almak düşüncesi tekrar aklından geçti. 

1 "Peki Tanrım, 
senin olma ihtimaline karşı sütü a lacağım." 

1  Bu, bir itaat sınavı olarak çok zor görünmüyo rdu. Sütü her zama n kullanabilirdi. 1 
Durdu; sütü alıp, eve doğru yola koyuldu. Yedinci 

1  Cadde'yi 
geçerken bir zor lanma hissetti. "O caddeye dön," diyordu beynindeki ses. "Bu 

1 bir ç ılgınlık," diye düşündü . Aldı rmadan kavşağ ı geçti. Ama ses 1 
diretiyordu. 

1 Geri dönüp,Yedinci Cadde'den aşağı doğ ru indi. Yarı şaka, yarı ciddi bir sesle , 1 
"Tamam 

Tanrım, yapacağım ," dedi. Birkaç blok ilerledikten sonra birden durması 1 
gerektiğini hissetti. Frene bastı, etrafına bakındı. Kasabanın ticari 

1 bölges indeydi. 1 

1 
Iş yerler i kapanmış, ev ha lkı çoktan uyumuş gibi evlerin çoğu 

karaniıktı. 1 
"Git ve sütü caddenin karşısında oturanlara ver ." Genç adam eve baktı. 

1  
Ev karanlıktı. Tereddüt  içinde ,  "Tanrım,  bu delilik," diye  söylendi. "O insanlar 1 

uyuyor. Onları uyandımsam kızacaklar ve ben bir aptal gibi 

görüneceğim." 1 
1  Yine 

1 
de, gidip sütü vermesi gerek tiğini hissetti. 1 

Caddeden karşıya doğru yürüdü ve korkarak zili çaldı. Kapıy ıaçan 

adamın yüzünde ga rip bir ifade vardı ve kapısında dikilen yabancıy ıgörmekten 1 
1 pek mutlu 

1  
olmam ış gibi görünüy ordu. "Ne istiyorsun?" diye sorunca, genç adam sütü 1 

uzattı. "Bunu size getirdim." 

Adam sütü aldı ve yüksek ses le Ispanyolca konuşarak koridora doğru 1 
1 1 
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1 
Sonra, sütü mutfağa taşıyan bir kadın ge ldi. Adam kucağında bir bebek onu 
takip 

1  ediyordu. Bebek  ağlıyordu. 

özlerinde biriken yaş ları tutmaya çalışan adam konuşmaya başladı : "Bu ay 1 

1  hıç paramız kalmadığı ıçın Tanrı'ya dua ediyorduk. "
 1

 
1   Karısı  mutfaktan  haykırdı, 

"Ondan biraz sütle, bir melek göndermes ini istedim. Sen bir melek misin?" 1 
1 Genç adam,  cüzdan ındaki paranın tamam ını adamın eline  tutuşturdu. 

o_ ndü,arabasına bindiğinde gözyaşla rı yanaklarından  süzülüyordu. 1 

1 ılıyordu kı, Tanrı hala dualara cevap veriyordu.
 1

 
1 Bazen vere in  !andan daha çok bu harekete ihtiyac ı olduğunu düşünürüm. 

B_eklenmed ık bıranda sevgıyle uzatılan ya rdım elinin yarattığı o mucizevi enerj i;   1 
1 bırının manevı, dığerının maddı kuraklığını birnebze o lsun 

gider irken,dokunduğu ruhları besleyip, güçlendirir. 

1  Tanrı'nın parçalarıyız biz . Onun eli, kolu, kalbi, her şeyi biziz. 
!çtengel n .gerçek bir tevazuy la, "Tanrım, senin aracın olay ım. Yapmak 

1  ıstedıklerın ıçın lütfen  beni kullan," dediğim izde hayat aniden 

bambaşka bir renge 
bürü ü. Kelimelerin izah ederneyeceği bir boyut kazanır. Bu sayede insan, 
kendı dırencıyle kısırlaştırdığ ırulıunu evrenin yüksek  enerjilerine açarak 

1  yeniden tazelemek imkanı bulur. 
Günlük -raşam ımızdaki soluksuz 

1 koşuştuı'maya rağmen, Tanrı'nın aşk la 

titreşen 
varlığına odaklanabildiğimizde; sözlerim izin, hareketlerimizin ve 
düşüncelerimizin hemen gerisinde, onun ilham veren sonsuz gücünü 

1   hissedeceğiz.  Bunu tam 
anlamıyla idrak edebildiğim iz an, bir prizma gibi onun ışığını 

1 yans ıtıp, hem 
kendimizin hem de başkalarının karanlığını ayd ınlatabileceğ iz. Tanrı için 

1 mucizeler yaratabilec eğiz. 1 Hiçbir çıkar gütmeden, böbürlenmeden, sessizce başkalarının yardımına 

1   koşup, 
yaşamiarına katkıda bulunabildiğimizde insanlığımızın en hassas 

1 noktasında 1 
varolan asa letin ne anlama geldiğini anlayabileceğiz. Hayalimizin 

1 almayacağı 1 
kadar kompleks ve sofistike bir mekanizman ın doğru işleyen bir parçası 

 

BEYPAZARI G EZİSİ 

iZLEN iMLERi 
Dernek teki arkadaşlar 

Beypazarı'na gezi düzen l enıişler. 

Duyu nca sevi ndim . Çünkü ben de orayı 

ıııerak ediyordum, gitmek, görıııek 

istiyord u m . El if Sitesi 'n in ön ünden saat 

8'dc hareket et t ik. İ k i otobiisii 

dold u rınuştuk. A rkadaş l ar b i rbirleriyle 

tan ıştılar. Özden Hanım  konuşma  yaptı. 

Ya kla şı k bir saat sonra Ayaş 

Karayo l ları Dinlen me tes i sinde ma la 

verdik. Herkes yan ında götürdüğü 

azığın ı yedi. Beypaza rı sını rlarına gi rer 

girmez yeşi ll ik alanlar göze çarpıyordu. 

Beypazarı  Ankara'nı n  öbür 

ilçeler ine de bir örnek . Belediyesi, 

kaymakamı ve ha lkı bir l ikte ça l ışıp, 

kalkınınayı  lıedef1eınişl er. O yörede 

yetişen ürün lerin i , el becer i lerini 

scrgileyip dünyaya  tan ı tma 

amacı nd alar. Beypazarı'nın önceki adı 

Lagonya  sonra  A nasıasya   al ımış  daha 

sonra  Selçukl ular  dön em i nde  yöreleri n 

beyler i  buraya  a lı şveri ş i çin 

geldik l eri nd en "Beypaza rı " adını al ın ı ş. 

Eski Bey pazarı kaya lık dağl ar arasında 

kurulm uş.  Savaşlar döneminde  hal k 

düşına ndan saklan mak i çin ınağaralar 

oymuşlar.  Bir de büyük  yangın 

geç i rmiş.  Bu  nedenle  i nc i r l i  Camisi'nin 

mina resi siyahtı. /\kşeın seddiıı Cami i , 

Kurşunl tı  Ca mi i   en  ünlü 

canıi lerindend i r .  Beypazarı'nın   en  ü nlü 

tarım  ürünü  havuç.  !t avucu  

dondurmada,   lokumda , reçelclc  ve  bi r 

çok  yerde  kullanı yor l ar. 

Gezim izin  i l k  du rağı  1 !ıdırlık 
Tepesiyd i. Buradan bak ıldı ğı nda 

 

görev lendird iği rehberle r gezi ıniz 

bit i neeye kadar bize eşl ik etti ler. 

O gii ıı Beypazarı 

Festivali'nin  i lk gün üydü. Bu sebeple 

de  çok  kalaba lık  ve  coşkuluydu. 

Festival  programı   da lı ilinde  ııı iize 

açı lışında  bulu nduk.  Oradan  elişi 

clante ll i  perdeleri, sed i rler i, hasır 

yas tıkla rı , bakır ları  ve  eski  e yaları 

ile  meşhur  tarihi  konağı  gezdik . 

Gezi dönüşü yol boyu Paza r 
kurulmuştu. Satıcıların çoğu baya ndı. 

Yöresel yiyecek l er ve süs eşya ları 

satı lıyord u . Biz de bu  fırsatı 

değerlencl ir i p  alış ver i ş yaptık.  tekrar 

otob üse bin i p önceden rezervasyon 

yaptı rdığıınız İn özü Vad i sine doğru 

yo la çıktık.  Burası dağların  ortasına 

k u ru lmu ş ağaçlarin  kap l ı  bir viı (i  idi. 

L6kaıüalar ve gezi alan ları çok 

giize ld i . Yöresel yemekle rden tattık. 

Yemekt en sonra İnözü dağına çıktık . 

Orada otu ru p  etrafı seyrettik. 

Ayrılırken gözüınüz hala 

yeş il l i k lerde ka ldı. orada nınaden 

suyu dolunı tes i sler ine gittik. Bize 

ımıden suyu ikram etti ler. bir sü re 

d inlenciikten sonra ası l bizi h ayran 

bıraka n Belediye Halk Eğit im halı 

ki l iın dokuma atölye l erine gittik. 

Burada dokunmuş k i l im ve halıları 

gördük . Arkasından  gümü ş işleri 

atö l yes ini gezdik. Son d u rağıınız 

ola n gi.i m üşçii ler çarşısını gezi p 

döniiş için otobiis leriıııize bi nd i k . 

Hiç unutaınayacağı mı z bir anı ol arak 

her zaman hatır layacağ ız. 

Tad ı   daınağıınızd a  ka lan   böyle 

gezi lerde bul u şmak dileğiyle . . . 

1   olduğumuz  gerçeğini   sindirebileceğiz. 
"Seni Tanrı yollamış olmalı ,"diyen şükran dolu gözlerin karşında bir 

1  atom 
parçası kadar küçüldüğünüzü hissedebildiğinizde , vermenin sırrına tam 

1 Beypazarı'n ın   h er  köşesi 
görü !ebiliyordu.  Be led i yen i n 

1 

Safure Akbulut 

1 anlamıyla 1 
_     vakıf olacaksınız . Ikilemlerin bittiöi o verde. 
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ÇOCuKLARDA DİN EÜ İTİMİ 

İnsan h ayatmda önem 1 i  bir yeri 

olan  dinin, doğru  ve anlaşılır  bi r 
ve yüce  kudret  h akkındaki  merakın ı 

gi deremeye çalışır. Bu yaşlai·da , 

metot takip  edilmelid ir.  lhıııun  ya nı 

sıra çocukl ara peygamhı..:ril.' r ve 

özellikle pcyga ınberiııı i ziı ı lı;ıyntını 

konu  alan eserler okun ı nalı  ve di  cr 

islam büyü kl erinin lıatınıl n rı 

edilmesiy l e tüm meslek  liseli 

öğrencilerinin  hayalleri  suya 

düşürüldü. 

1Haziran 2004 günü sayın 

Başbaknn    grubu na  yapt ı ğı 

_L 1 

şekilde yaşanabilm esi, sağlam b i r 

iman temeli oluşturulm asına 

bağlıdır. All ah 'a iman bu tem el in 

oluşturulmasında  önemli b ir 

unsurdur ve ebeveynler t ;ıra rı ncl :ııı 

yetişmekte olan nesillere bu 

konunun doğru bir şeki lde 

aktarılma sı son dereec önemlidir. 

İslam Dininde çocuğu n yeri hi ç 
kuşkusu z tartı şılmaz.Kuran-ı Kerim 

ayetlerinde ve Hz. Peygamber 

(s.a.v)in hadi slerind e de çocuğu n ne 

denli değerli bir varl ı k oldu ğu 

belirtilmiştir. O halde Allah ve 

Ra sulunün verd iği bu değer 

onlardan esirgenmemelidir. Anne ve 

babalar çocuğun ilk eğitimcileridir 

ve dolayısıyla ilk dini bilgilerini de 

ailesinden a lmalıdır. 

Duygusal gelişimi içinde çocuk 

sevgi ve korku duygularıyl a iç içe 

yaşan1ak tadır. Ancak sevgi , onun 

için vazgeçi l mez bir ruhi gı dad ı r. 

Bt:ı nedenle, çocuğa verilecek her 

türlü eğitimin sevgiye dayalı olması 

gerekmektedir. 

Duygu sa l  ve zi hin sel gelişimiy l e 

birlikte    çocuk,  sosyalleşerek 

çcvrcsiyl\ i l gilenıneye  başl ar. 

Konuşma yeteneği k azandıkt an 

sonra ise her şey hakkında sorular 

sorarak bıkıp usanmak sızın 

konuşur.   Bu sorul arla birlikt e 3-4 

yaşlarından  itibaren ALLAI-l (cc) 

hakkında da sorular sonuaya başlar 

bazen ALLAH  (cc) hakkınd a, bazen 

de dini kavram lar konusunda, ilginç 

ya da yadırganabi lccck sorul ar 

sorabil ir. İşte bu noktada, çocuklar 

h emen cl cştiril crck. sindir ilm cm cli. 

sorduğu sorular a büyük  bir sabır ve 

sevgiyle cevaplar verilmeli ve çocuk 

ayd ınl at ılınal ıdır. l3u konuda Hz.  

Peygamber 'in  (s.a.v)  'Herkese 

anlayabilcceği  kadar 

konuşulm asını ' tavsiye eden hadi si 

örnek alınarak, verilen bil gilerin 

sade ve anlaşılabilir olmasma özen 

gösterilmelidir. 

Çocuk ru hunu korku veya ceza 

il e disipline etmek, çocuğu  bunlar 

vasıtasıyl a sindirm ek ve 

i steıuuey en   davran ı şlardan 

vazgeçi rmek, kı sa bir zama n için 

söz konu sudur. Bun l arın çocuk 

ruhuna tesiri kalıcı  olmadığı gibi, 

olumsuz sonuçl ar da doğurduğu  bi r 

gerçektir. Öte yandan , elinin özüne 

uygun olmayan aşırı ve gereksi z 

baskı larla yapılan din eğitiminin 

faydalı olmadı ğı ve sonrak i  yaşlarda 

ibadctlerin terk cd ilnıcsincl e. bu 

bask ıların rolü olduğu ifad e 

edilmektedi r . Çocu ğun kalbini 

kazanmak için yegane duygu vard ır 

ki o da sevgid ir. Bu ned enle, 

çocuklara J\ llah 'a (cc) iman gibi 

önemli bir konunun  öğretim i 

yap ı lırken . Kur'an v e hadi sl erin 

anlatılarak çocuğa örnek ol abik:cck 

i dea l     karakterl er   sunulı mılı dır. 

Çocuk ruhund a, y ıll arca sili ııın edcn 

canl ılığını koruyan toplu ibnd ctlcrin , 

bay ranı ve Cum a n ama zl urının 

manevi havasınd an 

faydalan ılmalıdır. 

Allah (cc) sevgisi esas al ı narak , 

çocuğun ümit ve güven duygularını 

geliştiren bir iman öğretimi , çocu ğa 

pek çok yönden fayda sağlayacak ve 

böyle bir eğitim sayesinele çocu k , 

ümit ve n eşe dol u bir şekil de, hayata 

sevgi ile baka cak tır. İnsan ruhu için 

gerekl i olan Allalı (cc) korkusu ise, 

ancak çocuğun vicdan duygusu 

gel i t ik ten sonra , cennet , ceh ennem 

ve ahiret gibi soyut kavramları 

aniayab ilecek zih in ya pı sına sahip 

olduktan sonra telkin edi'lmelid ir. 

YÖKYASA TASARlSI 

28 Mar t  2004 ye rel  seçi mler 

öncesi  başta  imam  llati pl ilcr olmak 

ü zere tüm m eslek I i sel i l eri n önü 

aç!lacak  diyen  iktidar  parti si 

sınaviara bir ay ka l a tasarı yı hı zl a 

yasa l aştırclı. ancak  İmam  I lati p 

okullarında    okuyan   öğrencilerin 

başka  alanlarda   okuma l a rı   ve 
i stihd am edilmel eri 'l a i k li ğe 

aykırıdır'   gerekçesiy l e 

Cumhurbaşkanı   tarnl'ınd an  vcto 

konuşmada yasay ı  dondurduğunu 

açıkladı. Böy l ece İ.I-lL ve diğer 

meslek l iseiiieri yine siyasilerin 

kurbanı  oldu. 

Bunun la ilgi li ol arak çok 
sayıda sivil toplum kuruluşu basın 

açıklamaları ve mitingl er yaptılar. 

Anka ra Abdi İpekçi Parkı'nda da 

Eğitim -Bir Sen'in öncülüğünde 

birçok STK'nın ortaklaşa 

tertipi ed iği yasay ı protesto 

mitingin e İLKDER olarak biz de 

d.::stek verdik. 

Mitingele vakıf, dernek ve 

sendika başkanları birer konuşma 

yaptılar. Yapı lan bu haksı zlığın 

biraıı önce son bulınn sını ve 

Hüküm ete de ha lka verdikleri bu 

sözü tutm asını istedi ler. 

İKANO TOPLANTISI 

17 I [aziran Perşembe 

Çağrı Okul l arında çok sayıda sivil 

toplum kurul uşları akşam 

yemeğinde bir araya geldil er. 

Yemektc Mı sır asıllı Amerikal ı 

misafirler  de vardı. Tanışma 

am acıyla yapıl an yemeğe İlkder 

olarak başkanımı z Özden Zehra 

Sönmez ve üyelerimizden Ayşe 

Doğan katıld ılar. 



buyurduğu  haysiye 1 vı· bedenierimiz e saldırıyorlar. 

ızdıraplar çektiğimizi, neler şeref inizi çiğnetm k1 c n lll'k Avazımız çıktığı kadar 

ECA VÜZLE acılar yaşadığımızı, Allah sıkılmış gibi görünt nııyıw·:ıımıı. çığlıklar atıyoruz ama 

SÜR ÜYO R aşkına , nasıl anlatıp nasıl 

kelimelere dökeyim. 

Bizi ve kendinizi bll'l<cıc, ıfolcw 

kırıntısı karşısında 

kimsenin bizi duyduğu yok! 

Eğer kalbinizde, 

22. 
IRAK'TA İŞGAL 

TACİZ VE T 

Irakta kadınlar Kardeşlerim;  Allah'a pazarlardaki köleler· cıılıı ruhunuıda bir zerre insanlık, 

yaşadıkları işkence ve t ecavüz yemin ederim  ki, Amerikairiara ve Sıycmı·:l lc r ·P. haysiyet ,onur  ve şeref 

karşısında kurtarılmayı yaşadık larımız ı dile mi satt ınız? Haysiyc 1  vı- va rsa, birleşin ve bu 

bekliyor. Tecavüz kamplarına getirmekten acizim. Bundan ar şeref inizi ne çabuk  hapishaneye saldır ın. Gelin ve 

dönüştürülen ve fotoğrafları  ediyorum. Ama yine de kaybettiniz?  kurtarın bizi! Elinize geçen 

basına yansıyan Ebu Garip  kelimelere sığınarak size Hani bizleri l<o t'ııycıc cık  bütün silahlar la bu 

hapishanesinden Iraklı Nur'un  olanları anlatacağım. besieyecek ve namusutnti/U cı-: la  hapishaneye saldır ın! Hem 

insanlığa sesieniş mektubu  Amerikalıların bizlere yaptığı çiğnetmeyecektin iz? Nr oldu onları hem de bizler i 

başka söze gerek bırakmıyor haysiyetsizlik'leri , çektirdiği size,verdiğiniz söze? o··1du··ru··nl..l.l

eziyet i, işkenceyi ve Amerikalıl ar, Ebu Garib' t c Hepimizin karnında 

Siz sıcak evlerinizde aşağılanmaları elimden namusum uzu her gün ayak lar  onların piçleri var! Çoğumuz 

karınlarınızı doyurup geldiğince anlatacağım .. altına arıyor . Mektubumu  hamileyiz! Biz dünden ölüme 

sevdikleriniıle   bir  arada Hayvani  zevklerinaracı okuyanları , Allah adına , Ebu  razıyız! Size yalvarıyoruz; 

otururken bizim maruz olmadığımızda , kendimizi Garib Hapishanesi'nde gelin ve kurtarın bizler i! Size, 

kaldığımız aşağılanma ve şehvetlerine  teslim vahşiliklere dur demeye aileler imize ve ülkemize daha 

çektiğimiz açlığı, sizler su etmediğimizde bizi nasıl çağır ıyorum. Buradaki insanlığa fazla utanç ver memek için 

içerken çektiğimiz susuzluğu , öldüresiye  dövdüklerini  ifade sığmayan işkenceler i ölmek istiyoruz! Bizi öldürün! 

siz ler derin uykuda iken etmeme iz in verin... durdurmak için sesinizi Size yalvar ıyorum; A llah için 

·Amerikalıların bize yaşattığı Siz ey bizim dini yükseltmey e davet ediyorum. bizleri, Amerikalıları- ve 

uykusuz geceleri, sizler liderlerimiz olarak ortalıkta Burada yapı lanlar ,Siyonistlerin onların piç lerini öldürün! 

giyinikken bizim yaşad ığımız tozup gezenler! hapishanelerde Filistinli Allah rızas ı için! Size 

çıplaklığı ,bizi soyup önlerinde Amerikalıların bize reva gençlere ve kadınlara yalvarıyoruz.... 

sıraya dizmelerini nasıl gördüğü bu cinsel ve hayvani yaptıklarından daha berbat. 

anlatabilir, nasıl kelimelere eziyet ler karşısında hala nas ıl Orada fiziki işkence Bac ınız Nur.(10 Nisan 2004) 

dökebilirim ... oluyor da açık alınla ortalarda yapıyor lardı. Oysa burada her 
görünebiliyorsunuz? gün ırz ımıza geç iyor lar . Va hşi, 

Ey kardeşlerim; Peygamber Efendimiz'in en kana susamış hayvanlar 

gibi Amerikalılar elinde ne değerli hazineniz diye 




